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ددعلا لا معتسا نم ةحيصف جذامن
: نيميلا ىلإ راسيلا نمو ، راسيلا ىلإ نيميلا نم دادع األ أرقُت ·

ب مكترمأ ... ةرصبلا لهأ 417/1):[اي برعلا بطخ ةرهمج ) سابع نبا ·قلا
ةئم، سمخو ٌفلأ إالّ مكنم هيلإ صخشي ملف ، سيق نب فنح عماأل ريسملا

: ناتلأسم انهاهو ًافلأ]. نوتس ناويدلا يف متنأو
نيلا معتس ،كوالاال نيميلا ىلإ راسيلا نمو ، راسيلا ىلإ نيميلا نم دادع األ أرقُت -1

،قفلا: راسيلا نم ءدبلا - ىرت امك - سابع نبا راتخا دقو ، رايخلا ب ءرملا ،و حيصف
ةئم]. سمخو فلأ ]

األ هذه دحأ [ نوتس ،فـ[ بوصنم درفم اهدودعم 99 ىلإ ...11 نم دادع 2-األ
، ًابوصنم ًادرفم - تيأر امك - سابع نبا كالم يف ءاج دقو ، هُدودعم ،و[ًافلأ] دادع

. جاهنملا ىلع
: نيميلا ىلإ راسيلا نم خيرأتلا ىلع ًاضيأ ّيربطلا ·و

رمع يف ليق ام دروي وهو ،قفلا هباتك نم /10/ ةحفصلا يف َخيرأتلا أدب دقف
ةنس]. اتئمو ةنس آالف ةتس ( ايندلا رمع نم ىضم (يأ ىضم دقف ]: ايندلا

ةنس]. ةئم سمخو ةنس آالف ةتس ردق ناك ]:/17/ ةحفصلا يف قولا
نوعستو ناتنثاو ةنس ةئم عستو ةنس آالف ةسمخ ]:/18/ ةحفصلا يف وقلا

نوث ثوال عستو ةنس ةئمو ةنس :[ثالةثآالف لوقي اهسفن ةحفصلا يفو ةنس].
ةنس].

ثبالةثآالفثوالث مدآ قلخ دعب كلذو ]:/211/ ةحفصلا يف نافوطلا نع قولا
ةنس]. نيث ثوال عبسو ةنس ةئم

(4/12 فسوي )] ًابكوك َرَشع َدحأ تيأر ينإ تبأ ·]اي
: هدودعمو ؛ بكرم ددع لك نأش ، نيءزجلا حوتفم وهو ، بّكرم ٌددع [ َرَشع َدحأ ]

. جاهنملا ىلع ، بوصنم درفم [ ًابكوك ]
(73/5 ةدئاملا ثالةث[( ثلا هللاث ّنإ قاولا نيذلا [·

هللا قاولا:ّنإ مهنأ دارملا امنإو يفاآلةي، ةدارم ريغ عباتتلا و لسلستلا و بيترتلا
ىلإ رظناو . نينثا ثلا ث هنإ اولا: قل ًادارم بيترتلا ناك ولو نمثالةث. دحاو ىلا عت
كنودف . حوضولا حضوأ ىلع ةلأسملا دجت (556/6) يراخبلا حيحص يف ءاج ام

، مهدحأ انأ ميمت ينب نم ةعبرأ عبار تجرخ هيف:[نع... درو امك ، يفرحلا ّصنلا
نب بيبح نب مكلا نب ةماسأو ، ةعيبر نب ورمع نب ديزيو ، عشاجم نب نايفسو

بيترتلا دارأ ولو .[... ريدغ ىلع انلزَنف ماشلا ب ّيناّسغلا ةنفج نبا ديرن ، ربنعلا
. ًاعبار ناكف ، مهدعب وه جرخ ثلاالُةث،مث هَمَّدَقَت ثالةث]يأ: عبار تجرخ قللا:[
ةبوتلا )]... هبحاصل لوقي ذإ راغلا يف امه ذإ نينثا يناث اورفك نيذلا هجرخأ ·]ذإ
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كلذو . عباتتو لسلستو بيترت ىلع ّلدي ،ال بيكرتلا اذه ّنأ ىلع ٍناث دهاش اآلةي
نوكيف اهنم، هبحاص اوجرخأ نأ دعب ةكم نم لوسرلا اوجرخُي مل اورفك نيذلا نأ
وال قباس ًاعم،ال هَبحاصو هوجرخأ األَلّو!!لب هُبحاص نوكيو ، يناثلا وه

. امهدحأ وه نانثا امهنأ ًاذإ ىنعملا ُّقاحف . قوبسم
إالّوه ٍةسمخ وال مُهُعبار ثالةثإالّوه ىوجن نم نوكي ·]ام

(7/58 ةلداجملا )] مُهُسداس
لعاجو ، ةعبرأ ثلاالةث لعاج هنأ : ىنعملا ،و دوصقم ٌدارم انهاه يفاآلةي بيترتلا

نيتي اآل يفو اآلةي، هذه يف هانعمو بيكرتلا نيب قرفلا ّنأ دقتعنو ةتس. ةسمخلا
ًاّيلج. ًاحضاو ًاقرف حبصأ ، نيتقباسلا

(2/24 رونلا )] ٍةدلَج َةئم امهنم ٍدحاو َّلك اودلجاف [·
[ ٍةدلج ]: ةملك لا معتساف . رورجم ٌدرفم ، امهعمجو امهانثمو واألفل ةئملا دودعم

. جاهنملا ىلع ًاذإ ءاج - ةئملا دعب ًةرورجم ًةدرفم - دودعملا يهو يفاآلةي-
(96/2 ةرقبلا ٍةنس[( َفلأ ُرَّمَعُي ول مُهُدحأ ُّدوي [·

واألفل ةئملا دودعمف ، ةقباسلا يفاآلةي ليق انه،ام يفاآلةي قيلا نأ ّحصي
ًةدرفم ٍةنس]- ]: ةملك لا معتسا نوكي مث نمو . رورجم ٌدرفم ، امهعمجو امهانثمو

. جاهنملا ىلع ًاذإ ءاج - األفل دعب ًةرورجم
ديق: بال ةزئاج هروص بـ[لأـ]،لك فاضملا ددعلا فيرعت ·

ثلاالةث َلَمَر مّلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر 10/9):[ّنأ ملسم ) ثيدحلا يفف
ثيدحلل نييرخأ نيتياور انه، ّيوونلا دروأ دقو .[ رجحلا ىلإ رجحلا نم ٍفاوطأ

يف هُلثم قبس دقو قفلا:[ فنأتسا ]مث فاوطأ ثوالةث فاوط امه:[ثلاالةثاأل
هذه لمعف قلا: مّلسو هيلع هللا ىلص يبنلا ربنم ةفص يف دعس نبا لهس ةياور

.[... تاجرد ثلاالث
يه:[ثالةث فاضملا ددعلا نم االت معتسا ثالةث ةليلقلا رطس األ هذه ْتعمَج دقو
عبار،وه ٌلا معتسا اهيلإ فاضي ،[ فاوط ،وثلاالةثاأل فاوطأ ،وثلاالةث فاوطأ

. ىشف األ وهو .[ فاوط ولاالم،يأ:[ثالةثاأل باألفل هيلإ فاضملا فيرعت
نبا الة):قلا صلا يف ديلا ةناعتسا باب 71/3 يراخبلا ) ًاضيأ ثيدحلا يفو

ةروس َميتاوخ ِتاي اآل رشعلا أرق ،مث هديب ههجو نع َمونلا حسمف سلجف ]: سابع
.[ نارمع لآ

و ضرقلا يف ةلا فكلا باب 469/4 يراخبلا ) ةريره يبأ نع ، كلذك ثيدحلا يفو
باألفل ْفِرصناف ... رانيد باألفل ىتأف ... رانيد فلأ فالًان ُتفّلست تنك ]:( نويدلا

.[ ًادشار رانيدلا
األ هذه ريغ لْعِفو لَعَف يف عمسُي 416/1):[مل يبطرقلا ريسفت ) ديبع وبأ ·قلا

.[ فرح األ ةعبر
.[... تاعاس ثلاالث لّوأ يف َقَلَخ ]:(50/1 يربطلا خيرات ) يفو ·
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اهيف هللا قلخ يتلا األماي ةتسلا ]:(59/1 يربطلا خيرات ) قلا هنأ سابع نبا نعو
.[ ضر واأل تاوامسلا

ةنس فلأك األماي، ةتسلا نم ٌموي ]:(60/1 يربطلا خيرات ) قلا هنأ دهاجم نعو
.[ نوّدعت امم

ولاالمال باألفل فاضملا ددعلا فيرعت نأ ىلإ ةلثم األ هذه نم ءرملا صلخيو
. ئطخي فال ريكفت ريغب ءرملا هلمعتسي ثيحب ةلوهسلا نم هنأو ديق، هدِّيقي

(36/9 ةبوتلا )] ًارهش َرَشع انثا هللا دنع روهشلا ةَّدِع ·]ّنإ
: ركذم يفاآلةي دودعملا حلا،و لك يف دودعملا ناقفاوي نانث واال دحاولا [انثا]:

. دودعملل ًةَقَفاوم - جاهنملا ىلع - ًارّكذم [انثا] ددعلا ءاجدقو رهش]، ]
يفاآلةي، هتقفاو دقو ، دودعملا قفاوت ،نأ بكرملا ددعلا يف اهمكح :[ َرَشع ]

. رّكذملا عم حتفُت نأ ةدعاقلا ،و اهنيش تحتُفو ، هَلثم ًةركذم تءاجف
[(ص23/38) ةجعن نوعستو ٌعست هل يخأ اذه ·]ّنإ

ىلإ ثلاالةث نم دادع نأاأل كلذو . ثنؤم [ ةجعن ] هُدودعمو ، ركذم ٌددع :[ عست ]
وأ دارف يفاإل كلذ ناك ءاوس حلا، لك يف دودعملا فلا خت - اهنم ٌعستو - ةرشعلا

ريكذتف ،[ فطعلا ثلا،يأ:[ ثلا فنصلا نم يفاآلةي يذلا .و فطعلا ،وأ بيكرتلا
. جاهنملا ىلع - -ًاذإ ءاج [ عست ] ددعلا

***
وال ًابَّكرم سيل ددع هنأ هب داري ، حلطصم ، ثحبلا اذه يف درفملا ددعلا -1

. ًافوطعم
ددعلا نأ ،وه دودعملل ًاقفاوم إالّ نوكي ال يبيترتلا ددعلا نأ يف ّرسلا -2

- توعنملا قباطي تعنلا نأ مولعملا نمو ، هدودعمل ًاتعن إالّ نوكي ال يبيترتلا
زاف : لوقت ً-إالّنأ -ثمال اآلةيت ةرابعلا يف حصي -فال ًادحاو وقالً
قباطتيو ، ناركذملا قباطتيف . ةرشع ةعبا رلا ةقباستملا رشع،و عبارلا قباستملا

... ناثنؤملا
انه ّحصي ]يأ َينامث ]: ًاضيأ قيلا ]-نأ ًاينامث ] ىلع الً ضف انه- ّحصي -3
مسا هنأ ىلع نيونتلا مدعو ، صوقنم مسا هنأ ىلع نيونتلا ،ف همدعو نيونتلا

. فرصلا نم عونمم
.[ ٍباتك تائم قيلا:[ثالث نأ ًاضيأ ّحصي -4

نم - دودعملا نولمعتسي ، ًاضيأ نايبصلا راغصو نييم نأاأل ْملعِا : بئاجعلا نم -5
ُثيح ، ًادرفم هب نوتأيف ، ًاحيصف ًاحيحص االً معتسا - دارف واإل عمجلا ُثيح

يذلا اذه لك نع مهتقيلس مهينغتف ، هعمج بجي ُثيح ًاعومجمو ، هدارفإ بجي
اذه، انلوق نِم ًائيش هسفن يف دجو نَمو هل!! ةلثم األ انرتخاو هيف، لوقلا انلّصف

. ْبِّرجيْلف
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