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 : 4 7 (اديب هي قعصم نرلاو سرق

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هلي | طيوش رب كه دم

 نييبنلا متاخ هلعجو نيلسرملا ىلع ادمحم لضف ىذلا هلل دمحلا

 هقالخا هلضفب هب قحلاو نيمدقالا هئابأ هتكربب رهطو نيملاعلل ةمحرو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص .نيرخآلاو نيلوألا ىف هتمعن هيلع متأو نيرخآلا

 رعش نيعمجأ هبحأ نمو هباحصاو هلآ ىلعو

 مدهنم ريغ انكر ةيانعلا نم .- .ذانل نإ مالسالا رشعم انل ىبوط

 ممألا مركا انك لسرلا مركاب هتعاطل انيعاد هللا ىعد امل

 ,ملَسو هيلع هّللا ىلض هئابآ ناميا تابثا ىف ةلاسر هذهف دعبو



 مسوس 0 دلو عرش ل

 مسيع ىيشلا بسن لئاضن

 ىف درو ام هيلع عطقلا .بجوي امو:بابلا ىف ةدمعلا نأ ملعاف

 ٍ >١(. احصلا

 هيلع هللا ىلص لاق لاق عهنع هللا ىضر] ةريره ىبأ ثيدح” اهنم )١(
 ىذلا نرقلا نم تثعب ىتح ًانرقف ًانرق مدآ ىنب نورق ريخ نم تنعب ملسو
 ش ."ىراخبلا ةاور .“هيف تنك

 ىفطصا هللا: نإ” ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ةلئاو ثيدح اهنمو (؟)
 ةنانك ىنب ليعامسا دلو نم ىفطصاو ليعامسا ميهاربا دلو نم

 ىنافطصاو مشاه ىنب شيرق نم ىفطصاو اشيرق ةنانك ىنب نم ىفطصاو
 ١ ١ .*لملسم ةاور .“مشاه ىنب نم

 ام لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ” سنأ ثيدلح اهنمو (")
 ىوبأ نيب نم تجرخاف امهريخ ىف هللا.ىنلعج الإ نيتقرف سانلا قرتفا

 .ءىجيس امك 'هتسلا حاحصلا بتكلا هب دارملاو حيحصلا عمج )١(

 ىبنلا ةفص” “017 بان «بقانملا باتك)ر 55 'حيحصلا عماجلا 'ىراخبلا (؟)

 مقر 1789١“ 'ةيلحلا باتك 'ميعنوبأ ؛" ه 017 ثيدحلا مقر “ملسو هيلع هّللا ىلص

 ش .4 4 4 ثيدحلا

 هيلع هللا ىلص ىبنلا لضف )١( باب لئاضفلا باتكر 74 ؛حيحصلا 'ملسم (*)

 ىفطصا هللا نا” ظفلب 7 7775 ثيدحلا مقر «ةوبنلا لبق هيلع رجحلا ميلستو ملسو

 نم ىنافطصاو مشاه ىنب شيرق نم ىفطصاو اشيرق ةنانك نمو ليعامسا دلو نم ةنانك
 ظفلب 2١174 49377*ثيدحلا مقر 2737 4 2" “دنسم 'لبنح نب دمحاو “مشاه ىنب

 نم ىفطصاو اشيرق ةنانك ىنب نم ىفطصاو ليعامسا ىنب نم ةنانك ىفطصا هللا نإ”

 . "مشاه ىنب نم ىنافطصاو مشاه ىنب شيرق



 مو ئالكص اهطصم نس لاو ني زقل

 نم جرخأ ملو حاكن نم تجرخ ةيلهاجلا دهع ىف ءىش ىنبصي ملو
 مادو تتقن هك ديتح اناا وباو لكأ ىلإ تيهننا نيب مهآ ند نم حافس
 .©ةوبنلا لئالد ىف ىقهيبلا هاور .“ابأ

 هللا لوسر لاق :لاق” امهنع هللا ىضر سابع نبا ثيدح اهنمو (4)

 ىنلقني هللا لزي مل طق حافس ىلع ىاوبا فتلي مل” ملسو هيلع هللا ىلص
 ناتبعش بعشي ال اًيذهم ىّفصم ة ةرهاطلا ماحرالا ىلإ ةبيطلا بالصالا نم

 .©ةوبنلا لئالد:ىف ميعنوبأ هاور. “امهريخ ىف تنك الإ

 هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا ثيدح اهنمو (©)
 ريخو فانم دبع ونب رضم ريخو رضم برعلا ريخ” ملسو هيلع هللا ىلص
 قرتفا ام هّللاو بلطملادبع وني مشاه ىنب ريخو مشاه ونب فانمدبع ىنب

 .©"دعس نبا هاور .“امهريخ ىف تنك الإ مدآ هللا قلخ ذنم ناتقرف

 ىلص هللا لوسر لاق :تلاق (اهنعهللا ىضر]ةشئاع ثيدح اهنمو (5)
 دجأ ملف اهبراغمو اهقراشم ضرألا تبلق ليربج ىل لاق” ملسو هيلع هللا
 هاور.“مشاه ىنب نم لضفا بأ ىنب دجأ ملو دمحم نم لضفا الجر
 ."يىناربطلاو لئالدلا ىف ىقهيبلا

 حئاول" ثيدحلا اذه دروأ نأ دعب هيلاما ىف رجح نبا ظفاحلا لاق
 .«دتملا اذه تاحفص ىلع ةرهاظ ةحصلا

 لوأ ىف اهتدروأ دق ةريثك ىنعملا اذه ىف ثيداحألا ىطويسلا لاق

 ؛دئاوزلا عمجم 'ىمشيهلا :4 48 ثيدحلا مقر 21757١ ؛ةوبنلا لئالد 'ىقهيبلا (4)
 .“فيعض وو ىدبرلا ديبع نب ىسوم” هيف لاقو طسوالا ىف ىناربطلا ىلا هازعو < 8 ١

 'دودحلا باتك) ننسلا 'هجام نباو ©7١١7 '(ىنعملابر دنسملا 'لبنح نب دمحأ (©)

 “انما اوفعتو انيبا نم (فذقن) ىقتنن ال ةنانك نب رضنلا ونب نحن” : ظفلب ١

 ١/"١1717. 'ةوبنلا لئالد 'ىقهيبلاو

 .تاقبطلا 'دعس نبا (5)

 1/7١ 'ةوبنلا لئالد ءىقهيبلا (7)

 :4 ص ؛ ءافتحلا كلاسم“ ىطويسلا (8)



 : هلي قسم نيدلاو يرق
 ءافطضالاو ريخلاو لضفالا قالطا أ 0 الو تازجغملا باتك

 «"رافكلا ىلع زوجي ال رهاطلاو
 ف 16 سب دق نزح ملا امنا ىاعت هللا لاق

 ْمُهَق اًوُرَفَك َنْيِذَلا هللا َدْنِع ٌباّوّدلا ّبَه ّنِإإ ىلاعت هّللا لاقو
 .010قؤَنمْوي

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ءابأ نأ عطقلاب مكحي حاحصلا ثيداحالا هذهف

 امو نينموم اوناك مهلك بلظملادبع نب هللادبع ىلإ مدآ ندل نم ملسو

 ناك نإ ؛هليؤأت بجيو ًافيعض ناك نا 'هدر بجي كلذ فالخ ىلع لدي

 ناف حاحصلا ثيداحالا كلتب دقتعي كلذ قافو ىلع لدي امو ًاحيحص

 .©9نسحلاا جز نإ ىقتريًافيعض ناك
 ىف تناك بوقعيو قاحساو ليعامساو ميهاربا دعب ةوبنلا ليق ناف

 اضيا ةكئالملاو سانلا عيمج نم لضفا ءايبنالا نأ كش الو ليئارسا ىنب

 ىنلغج الإ نينقرف سانلا قرعفا ام” ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىتعم امف

 نورق ريخ نم تثعب” ملشو هيلع هللا ىلص هلوقو "””"ههريخ ىف هللا
 .©"9“"انرقف انرق مدآ ىنب

 هللاو قاحسا و ليعامسا ىلإ ميهاربا لآ قرتفأ هنأ هانعم تلق

 دقف روذحم الو قاحسا نم ريخ وهف ليعامسا ميهاربا دلو نم ىفطصا
 ليعامسا دلو ىنعي [ىف] امهريخ ىف ملسو هيلع هللا ىلص انيبن هللا لغج

 يف ملسو هيلع هللا ىلص انيبن هللا لعج نيتقرف ليعامسا لآ قرتفا اذإ مث

 نم اريخ اوناك ملسو هيلع هللا ىلص هئابآ نأ ىلع لدي اال اذهو امهريخ

 84 ص 'ىطويسلل كلاسم (4)

 )١٠( ةبوتلا 'ميركلا نآرقلا )75829(.

 : .(ه هر) لافنالا ()1)

 .ىطويسلل كلاسم ىف دجوي ال ءهللا همحر فلؤملا نم ةدايز )١7(
 )١7( 'لبنح نب دمحال دنسملا  2١452ثيدحلا مقر 4175٠.

 .(نسسح هدانسا لاقو ) 82857" :ثيدحلا مقر 58 'عجرملا سفن )4 ١(



 مم دا قطصم نس رلاو سارتقا

 .ةقايناش نم اريخ هنابآ ١ دساو لك" نياك نلَج ليئارسا دب ءايبلا

كي ال رفاكلا ثناف هناميا ىلع اذه لديو
 نأ اما لب هريغ نم اريخ نو

نوكي.الو رشلا ىف هريغ لففاوأ هريغ.نم:ارش نوكي
 ري باودلارش 

 .طق
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 6 هاي قست“ ني لاو ليل زقن

 هجو ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ءابآ ناميا ىف ركذ ام اذه
 .هنال نينمؤم اوناك مهلك ون ىلإ م دآ نم مهنأ هليصفتو لامجالا

 رذنملا نباو متاح ىبا نباو ريرج نباو هدنسم ىف زازبلا جرخأ”(1)
 هلوق ىف سابع نبا نع هححصو كردتسملا ىف مكاحلاو مهريسافت ىف
 نورق ةرشع حونو مدآ نيب ناك” لاق "74ةَدِحاَّو َةّمُأ سائلا ناك م ىلاعت
 ىبا نبا جرخأو “نييبنلا هللا ثعبف اوفلتخاف قحلا نم ةعيرش ىلع مهلك
 نورق ةرشع حونو مدآ نيب نأ” انل ركذ لاق ةيالا ىف ةداتق نع متاح
 اكمام هللا طيف كال ملعب اقل يخامل ذ قحلا نم ىدتهي ءاملع مهلك
 «7:ىهسر “ضرالا لها ىلإ هللا هلسرأ لوسر لوأ

 نم ةياكح ليزنتلا ىف امل نينمؤم حون ىوبا ناك سانلا فلخا ذاو

 ماحو ماس مث 204اَئمْؤُم ْىِتَب َلَحَد ْنَمِلَو َىَدِاَوِلَو َىلْرِفْغا ٌبَرظحون
 10 د واول هماورللا 0

 9 نيف ايم هير العجول ىلاعت هللا لاقو نمؤم الإ جني ملو ةنيفسلا
 ' ١ :رثألا ىف درو لب

 )١( ةرقبلا 'ميركلا نآرقلا )1 07 7(.

 ةيآ 'ةرقبلا ريسفت تحت)ر) “هللا ءانث دمحم ىضاقلل 'ئرهظملا ريسفتلا (؟)
 ءافنحلا كلاسم رظناو “اوفلتخاف” دعب “نييبنلا هللا. ثعبف” هيف سيلو *“٠٠١(

 .متاح ىبا نباو رذنملا نباو ريرج نباو 'زازبلا ىلإ هازعو ١١ ص «ىطويسلل
 .(؟/81/1) حون '؛ميركلا نآرقلا (”)

 .ا/لا/ريالا/ “تافاصلا (4)

 7 00 تت نيب



 "< 00 ةقكج قس نيدلاو لزق
 . © “يبن ناك ماس نأ” (8)
 امهنع هللا ىضر سابع نبا نع هناميا ىلع صن دشخفرا هدلوو

 هدج كرذأ هنأ” هيفو رصم خيرات ىف "”مكحلادبع نبا هجرخأ (9)
 ىلإ خماش هنبا مث “هدلو ىف كولملاو ةوبنلا هللا لعجي نأب هل اعدو اخون

 قيرط نم تاقبطلا ىف دعس نبا هجرخأ رثأ ىف مهمالسا ىلع صن خرات
 ؛ىزارلا لاق امك ؛جحرالاف رذآ امأف ””ويهاربال ابأ ناك خراتو ىبلكلا

 .فلسلا نم ةعامج كلذ ىلإ هقبس دقو ةوبا ال ميهاربا مع هنأ

 نباو دهاجمو سابع نبا نع ديناسالاب انيور ىطويسلا لاق )١١(
 .“ خرات نب ميهاربا وه امنإ ميهاربال ابأ رذآ سيل” لاق ىرسلاو ريرج

 حرص رذنملا نبا ريسفت نم رثأ ىلع تفقو ىطويسلا لاقو )١١(
 ,4“همع هناي هيف

 ىلع صوصنم نينمؤم اوناك مهلك ميهاربا ىلإ مدآ نم مهنأ تبثف
 ةديؤيوهّمع ناك هنأ جحرالاو رذآ ىف الإ فالخال مهيلع قفتم مهناميا

 1 .ةلمجملا ثيداحالا نف رمام

 ةحيحصلا ثيداحالا تقفتا دقف ليعامساو ميهاربا دعب مث

 رفكي مل هنيد ىلع اوناك ميهاربا دعب نم برعلا نأ ءاملعلا صوصنو

 لوأ هناف ىعازخلا رماع نب ورمع دهع ىلإ امنص دبعي ملو طق دحأ مهنم
 .بئاوسلا بّيسو مانصالا دبعو ميهاربا نيذ رِّيغ نم

 :لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبا نع ملسمو ىراخبلا جرخأ )١7(

 ا ٠ ص 'كلاسم (©)

 نتملا' ئفو ..... حيحص وهو ٠١“ ص 'كلاسم ىف '”ىطويسلا هزكذ اذك (5)

 2 .فيحصت وهو ميكحلادبع

 هللا ىلص مهئاسنو ءايبنالا ةيمست ركذ :ناونعلا تحت 'هتاقبط ىف دعس نبا لاق (1)

 ثعب ىبن لوا” لاق هيبا نع ىبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه انربخا لاق 'ملسو هيلع

 .(8 )4١ “روحان نب حرات نب ميهاربا مث كعع نب حون مث 'سيردا
 :(عا 1917“ اها 54١ 4 توريب 'ركفلاراد هعبطم) 7" ٠ هر,” 'ىظويسلل رونتملا ردلا رظنا (8)



 ل ا عطل لا سرت

 ىعازخلا رماع نب ورمع تيأر” ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 66 بئاوسلا ٍبّيس نم لوأ ناكو رانلا ىف هبصق رجي

 لوسر لاق لاق ةريره ىبا نع هريسفت ىف ريرج نبا جرخأو )١(
 رجي فيددخ نب ةعمق.نب يعل نيو رمع تيأر" يلتنو هيلع هللا ىلص للا

 6 ”هيهاربا نيد رّيغ نم لوأ هنأ رانلا ىف هبصق

 نع هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع هدنسم ىف دمحأ جرخأو )١4(
 مانصالا دبعو بئاوسلا بّيس نم لوأ” لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 .“رانلا ىف هتبصق تيأر ىنإو رماع نبورمع ةعازخوبا
 ىلإ ميهاربا نيد ىلع برعلا ناك”ريثك نب نيدلا دامع ظفاحلا لاق

 قينلا ءابآ نم تيبلا ةيالو عزتناو ةكم ىعازخلا رماع نب ورمع ىلو نأ
 عرشو مانصالا ةدابع روكذملا ورمع ثدحأف ملسو هيلع هللا ىلص
 الإ هلوق هل كيرش ال” هلوق دعب ةيبلتلا ىف اودازو تالالضلا برعلا

 رد ىلع نكل كرشلا ىلع برعلا هعبتو .""“هكلمت كل وه اكيرش
 «هنال ملسو هيلع هّللا ىلص ىبنلا دادجا مهنم سانلا ضعب ىقب ميهاربا

 ناندع ناك” لاق سابع نبا نع خيراتلا ىف بيبح نبا جرخأ )١5(

 , اي موهاربا هلم ىلع اساو ةميرخو رضمو ةعيبرو دعمو
 لاق دلاخ نب هّللادبع لسرم نم تاقبطلا ىف دعس نبا جرخأو )١5(

 .«""ولسا دق ناك هنإف رضم اوبست ال” ملسو هيلع هللا لوسر لاق
 ملسو هيلع هّللا ىلص ىبنلا نع ركذي ىليهسلل ضورلا ىفو )١10(

 اهلخدي رانلا) “07 باب هلهاو اهميغن ةفصو ةنجلا بانك“ 75١914 'ملسم (9)

 فدنخ نب ةعمق نب ئحل نبورمع تيأر”...... ظفلب 5٠. (؟885) ثيدحلا مقر (نورابجلا

 /1١1/61. ثيدحلا مقر 'ىراخبلا ىف اذكو .....- “رانلا ىف بصق رجي ءالوه بعك ىنب ابا

 64 1717“و 4 719 21/ 'لبنح نب دمحا دنسم ؛7 1٠/7 'روثنملا ردلا 'ىطويسلا )١١(

 .ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا ىلإ هازعو “97ص «كلاسم )١١(

 .؟ 4/١ 'دعس نبال تاقبطلا )١7(



 مو - ني رلاو لم زغ

 :؛ . ”””9نهؤم ناك هنإف سايلا اوبست ال” لاق هنأ

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ةيبلت هبلص ىف عمسي ناك هنأ” ركذو (1)

 ١ .”“جحلاب ملسو

 ناكف ةيورتلا موي عمج نم لوأ ئول نب بغك نأ” اضيا هيفو (1 5

 مهملعيو ملسو هيلع هّللا ىلص ىبنلا ثعبمب مهبطخيف هيلإ عمتجي شيرق

 : رعد هلوق اهنم 'اتايبا اذه ىف مهركذيو ناميالاَو هعابتاب رمأيو ةدلو هنأ

 ”انالذخ قحلا ىغتبي شيرق اذإ هتوعد ("©ءاوحف اذهاش' ئنتيلاي

 باتك ىف بعك نع ربخلا اذه ىدرواملا ركذ دقو ىليهسلا لاق

 . 0ول مالعالا

 نع هدنسب ةوبنلا لئالد ىف ميعنوبأ ةجرخأو ىظويسلا لاق (70)

 بعك توم نيب ناكو” هرخآ ىفو فوغ نبا نَمَحرلا دبع نب ةملَس ىبا
 .«"9ةئس نوتسو ةنس ةئاسمخ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ثعبمو

 بعك ىلإ ميهاربا نم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دادجأ نأ تبنف

 بلطملادبع نيبو ةرم نيب ىقب .مهناميا ىلع ضوصنم ةرم هنبا ىلاو

 رفظأ مل” ىطويسلا لاق .مشاهو فانم دبعو ئضقو بالك: ءابأ ةعبرأ

 لمجملا نم رم ام مهناميا ىف ىفكيف تلق “لقنب مهصوصخب مهيف
 .”"دفالخب ليلد لقني مل اذإ

 بلطملادبع ناميإ
 ىلص ىبنلأ رون نا رهظألاو سانلا نيب فالخ هيفف بلطملادبع امأ

 اذهل نا ةهرب ال لاق رونلا كلذ ةكرببف هيف رهظ امل ملسو هيلع هللا

 )١8( 'فنالا ضورلا 'ىليهسلا 6١١.

 )١4( ...ىطويسلا نم حيحصتلاو 'فيحصت وهو “ءاوجت” لصالا ىف *
 )١6( 'ئليهسلا ١١/. :

 )١15( ص 'ىطويسلل كلاسم © ١* .ميعن ىبال هيلحلا باتك ىلإ هازعو
  )11؛ىتف ىنافلا هّللا ءانث دمحم ىضاقلا 'ةلاسرلا هذه فلؤم ىنعي 00

 )١( ص ؛ةلاسرلا ىف هللا ةمحر ىطويسلا هلاق اذك ١8 .



 ا هلع قطصم .نسرلاو نيل
 :ةعطق سيبق ابا دعص دقو لاقو ""هظفحي ابر تيبلا

 ©0كلاحر عنماف «”يالنلحر عنمي ءرملا نا مهال

 بيلصلا لآ ىلعرصناف 20كلاحم أدغ“"ههلاحمو مهبيلص نبلغيال
 ("59كلآ مم ويلاةيدباعو

 ىلع مهثحيو ىغبلاو ملظلا كرعب هدلو رمأي ناكرونلا كلذ ةكرببو

 نل هنا هاياصو ىف لوقي ناكو رومالا تايند نع مهاهنيو قالخالا مراكم
 لجر كله نأ ىلإ ةبوقع هبيصتو هنم مقتني ىتح ايندلا نم مولظ جرخي
 نا هللاو” لاقو ركفف كلذ ىف بلطملادبعل ليقف “ةبوقع هبصت مل مولظ
 «*”«هتئاساب ئيسملاو هناسحاب نسحملا اهيف ىزجي راد رادلا هذه ءارو

 ىفكيو هرفك ىلع لدي ئش بلطملادبع نع وري مل هنأ لصاحلاف
 .ةرتفلا نمز ىف ناك هنال هّللاب ديحوتلا هناميا ىف

 مأل لاق بلطملادبع نأ هديناساب تاقبطلا ىف دعس نبا ركذ(1؟١)

 ىلفغت ال ةكرب اي” ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نضتحت تناكو نميا
 باتكلا لها ناو ةردسلا نم ابيرق ناملغ عم هتدجو ىناف ىنبا نع

 .(هأ١ذ "ها ةرهاقلا) 77١ 'دعس نبال تاقبطلا )١9(

 7/721 دعس نبا نم “خيحصتلاو 'فيحصت وهو “هلاحر” لصالا ىفو )٠١(

 دعس نبال خسنلا ضعب ىفو” دعس نبا ىشاوح ىفو 1/١ كلالح دعس نبا ىفو )1١(
 .«كلاحر

 1172١ 'دعس نبا نم حيحصتلاو 'فيحصت وهو “”مهلايع” لصالا ىفو (١؟)

 77/721 “دعس نبا نم حيحصتلاو .فيحصت وهو “كلايع ادبا” لصالا ىفو (71)

 هيفو 'دعس نبا ىف سيل ةريخالا ةعرصملاو (؟ 5)
 انتلبقو مهكرات تنك نا

 كلادبامرماف

 .(ل١ ام"

 . 5١ص 'ءافنحلا كلاسم )١8(



ْ 
 ا

 ا

 اها هلع قطصم لاو نسير

 <59 “ةمآلا هذه بحاص اذه ىنبا نا نولوقي -

 ىبنلا ثعبم راظتناو ةيفينحلا .ةلملاو ديحوتلا ىلع ناك هنأ رهظف

 لثم نم وهف نامزلا كلت ىف هنأش اذه ناك نم لكو ملسو هيلع هللا ىلص

 نب سواو "”ةدعاس نب. سقو ”ورمع نب.ديزو ”"لفون نب ةقرو

 :هتاقبط ىف دعس نبا لاق ... 879 'دعس نبال تاقبط(7 5

 لاق ىرهزلا نع هللادبع نب دمحم ىنثدحو لاق ىملسالا دقاو رمع نب دمحم انربخا"

 مصاع نب مشاه انثدحو لاق هّللادبع نب هزمح نب دحاولا نع رفعج نب هللادبع انثدخو

 انثدحو لاقو دهاجم نع حيجن ىبا نع انثدحو لاق مهج نب رذنملا نع ؛ىملسالا

 نب ناميلس نع ةربس ىبا نبا انثدحو لاق ثريوحلا ىبا نع زيزعلادبع نب نمحرلادبع

 . جلدم ىنب نم موق لاق اولاق ضعب ثيلح ىف ميعن ثيدح لخد ريبج نب عفان نع ميحس

 لاقف' هنم ماقملا ىف ىتلا مدقلاب هبشا امدق. رن مل هناف هب ظفتحا بلطملادبعل

 لاقو هب ظفتحي' بلاط وبا ناكف ءالوه لوقي ام عمسا بلاط ىبال بلطملادبع

 ال ةكرب:اي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نضحت تناكو نميا مال بلطملادبع

 نومعزي باتكلا لها ناو ةردسلا نم ابيرق ناملغ عم هتدجو ىناف اذه ىنبا نع ىلفعت

 :(071)ةمآلا هذه ىبن اذه ىنبا نا

يدخ مع نبا ىدسالا ىشرقلا ىصق نب ىزعلادبع نب دسا:نب لفون نب هقرو (70)
 ةج

 نكسلا نباو عناق:نباو “ىوغبلاو ئربطلا هركذ ملسو هيلع هّللا.ىلص ىبنلا جوز

 نب هقرو نع امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ... مهلك اودرواو ةباحصلا ىف مهريغو

 لول هاحانج ءامسلا نم ىنيتاي لاق كيتاي ىذلا كيتاي فيك” دمحم اي تلق لاق لفون

 نبا هلاق امك: .هقرو نم عمسي مل سابع نبا نبال رظن هيف نكلو “رضا هيمدق نطابو
 نع :ئزاخبلل حيحصلا ىفو.:.ملسا لاق هنا ادحا فرعا ال اضيا لاقو ....ركاسع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب ئدب ام لوا” .اهنع هللا ىضر نينمؤملا ما هشئاع

 نب لفون نب ةقرو ىلا هجيدخ هب تقلطناف هيفو 'ءارحب ليربج ئجم ىف ثيدحلا «...

 اذه” ةقرو لاقف هيفو ثيدحلا ةيلهاجلا ىف رّصنت ناكو ةجيدخ مع نبا ...دسا

 كجرخي نيح اّيح نوكا ىنتيل اعذج اهيف ىتيلاي ىموم ىلع هللا لزن ىذلا سومانلا
 ا هنكلو هتوبنب رقا هنا هرهاظ اذهف ...ىفوت نا ةقرو بشدي ملو”ةرتخآ ىفو “كموق



 اهب هليوم قلص“ نس رلاو نيرقت
 اريحب لثم نوكيف ؛مالسالا ىلا سانلا ملسو هيلع هللا لوسر وعدي نا لبق تام 1

 (51 #4 'ةباصالا 'ىنالقسعلا رجح نبا )رظن هل ةبحصلا تابثا ىفو

 ؛ىودعلا ليفن نب ورمع نب ديز"” :ةباحصلا ةفرعم ىف هباصالا ىف. رجح نبا لاق (1)
 هدنم نباو ىوغبلا هركذ باطخلا نب رمع مع نباو ةرشعلا دخا...ديز نب ديعس دلاو

 ىلع ؛ىبحي نكلو 'نينس سمخب ةئعبلا لبق تام هنال 'رظن هيفو 'هباحصلا ىف امهريغو
 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىار نم هنا وهو 'ىباحصلا فيرعت ىف نيلامتحالا دحا
 هاري نيح هب نمؤيف ةثعبلا دعب هل هتيور عقت نا هب انموم هنوك ىف طرتشي رتشي له هب انموم
 .هريغو اذه ةصق ىف امك ثعبيس هنا هب انموم هنوك ىفكي وأ كلاذ دعبو

 نع هيبا نع هثدح هنا ةورع نب ماشه نع ريبكلا باتكلا ىف قاحسا نبا ىور دقو"

 لوقي هبعكلا ىلإ هرهظ اددسم ليفن نب ورمع نب ديز تيأر دقل تلاق ركب ىبا تنب ءامبسا
 نم هجرخاو “ىزيغ ميهاربا نيد ىلع مكنم حبصا ام هديب ىسفن ىذلاو شيرق رشعم اي
 مهلك زهسم نب ىلع قيرط نم ىوغبلاو ...اقيلعت ثيللا قيرط نم ىراخبلا ماشه قيرلج
 اهلتقت ال هننبا لتقي نا دار اذإ لجرلل لوقي ةدؤوملا ئيحي يحي ناكو” هيف اودازو:ماشه نع
 كيلا هؤجولا بنحا ملعا ول ىنا مهلا” لؤوقي ناكو قاحسا نبا دازو ”اهتنؤم كيفكا اناف
 8:41 'هباضالا) هتحار ىلع دجسي ىتح ملعا ال ىنكلو هب كتدبع
 بيطخلا غيلبلا ىدايالا زازن' نب دايا'نب رفز نب هماذج نب هدعاس نب نسق (59)

 ىف ئسؤم واو ىزورملا نادبعو نيهاش نباو نكسلا نب ىلعوبا هزكذو ...روهشملا
 ىف ىناتسجسلا متاحوبا ركذو هثعبلا ليق تام هناب نكسلا نبا:حرصو هباحصلا
 ىبنلا عمس دقو ةنس نينامثو ةئامئالث شاع هنأ لاقو: تركذ امك هبسنو نيرمعملا
 كلو كرا ] يانج 3هاوم كلاب ن نا اخو وعبر هنوكيرايلف] قاع لال
 ...“نالف ىلا” نالق نم بتك نم لواو “دعب اما” لاق نم لواو ةبطخلا ىف اصع ىلع
 هل هتديصق ىف ئشعالا لاق

 اهلاكن سوفنلا سم نا حمرلا نم ىضُم امك ىضماؤ سق نم ملعاو
 اميكح ابيطخ ناكو ةنس ةئامتس شاع هنا ملعلا لها نم ريثك ركذ ىنابزرملا لاقو
 .(70/9217" ؛ هباصالا) ... لضفو هنهابن هل القاع



 اهو داي قعصم نإ رلاو لم زق

 : < ةنراح
 ةشئاع نع هححضو كردتسملا ىف مكاحلاو رازبلا.جرخأ (77)

 هل تيأز ئناف ةقرو اوبست ال” ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق تلاق
 . ”7"نيتنج وأ ةنج

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر انلاس” لاق رباج نع رازبلا جرخأو (77)
 ؟اذك] لبقي ناك هللا لوسراي انلقف ليفن نب ورمع نب ديز نع ملسو
 ىنيب رشحي ةدحاو ةما كلذ لاق ميهاربا نيد ىنيد لوقيو ةلبقلا [لبقتسي
 لؤسراي ليقف” لفون نب ةقرو نع هانلأسو ”””ميرم نب ىسيع ىدي نيبو
 ديز نيد ىنيدو ديز هلا: [ىهلا ؟اذكر هللا لوقيو ةلبقلا لبقتسي ناك هللا

 , 27 “سدنس نم ةلح هيلع ةنج نطب ىف ىشمي هتيأر لاق
 نبا سق نأ” سابع نبا نع لئالدلا ىف ميعنوبا جرخأو (؟ 4)

 قح مكمعيس” هتبطخ ىف لاقف ظاكع قوس ىف هموق بطخي ناك ةدعاس
 الجر” لاق قحلا ءالم امو هل اولاق ةكم وحن هديب هراشأو “هجولا اذه نم

 ميعنو دبالا شيعو صالخالا ةملك ىلإ مكوعدي بلاغ نب ىؤل دلو نم
 نم لوأ تنكل هنعبم شيعأ نأ تملع ولو هوبيجأف مكاعد ناف دفني ال
 .8"هيلإ مهعبتي

 هركذ ... ىئاطلا فيرط نب ورمع نب همامث نب ورمع نب مال نب هثراح نب سوا )7١(
 نبا ركذو ىلهاج رعاش هنا لاقو 'ءارعشلا مجعم ىف ىنابزرملا هركذو 'عنام نبا
 مع تنب هتحت ناكو أين ارصن ناك مال نب هثراح نب سوا نب هصيبق نب ىناه نبا ىبلكلا
 مل ملسا هئراخ نب سوا ناك ولف امهنيب باطخلا نب رمع قرفف تملساف ةينارصن هل

 نيرمغملا ىف ,رناتسجسلا متاح وبا ركدو 'ةينارصنلا ىلع هصيبق نب ىناه ةديفح رقي
 هلقعو هعمس بهذو مره ىتح ةنس نيرشعو نيتئام مال نب هثراح نب سوا شاع لاق
 .(18 41 :هباضالا) مالسالا كردي مل رجح نبا لاق. ..مهسيئرو هموق ديس ناكو

 ."537 #4" ؛رجح نبال 'هباصالا رظنا )١"(

 .ه١5521 'عجرملا سفن ("؟)

 عجارملا سفن ("7)
 .؟ 597“ 'هباصالا (" 5)



 اهم هير قس نب ملاو لم زق

 نب بلاغ نع تاقث هلاجر دنسب ريبكلا ىف ىناربطلا جرخاو (؟ 5)
 د ربا نب ليعامسا انيبا نيذ ىلع ناك هنا معن” لاق رجبا

 نأ” نارح نب عماج نع هخيرات ىف ركاسع نبا جرخاو (55)

 ىلص ىبنلا[ثعبم ؟اذك] ثعبو قحلا ةوعد ركذي ناك ةثراخ نب سوالا
 «”“هتوم دنع اكلام هدلو كلذب ىصواو علو هيلع هللا

 .ءالوه ناميا تبثامك بلطملادبع ناميا تبغف
 ىبحا ىلاعت هللا نا” هريغو ةريسلا ىف سانلا ديس نبا ىكحو (70)

 ىلص ىبنلاب نمآ ىتخ عللسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دي ىلع بلطملادبع

 نم دحأ ربخخلا هذه ةمئا [وري ؟اذك] دري مل. نكل ””ملسو هيلع هلا
 .هريغ الو فيعض ثيدح هيف وري ملو ةنسلا

 م

 عجارملا سفن ("©)

 عجارملا سفن ("5)
 امهدحا لاوقا ةثالث هيفف بلطملادبع اماو” هيف لاقو.١ © ص 'ءافنحلا كلاسم (1”7)

 هنا ىناثلاو هريغو ئراخبلا ىف ىذلا:ثيدحلا لجال ةوعدلا هغلبت مل هنا هيشالا وهو

 ثلاغلاو ...... نيدلا رخف مامالا عالك مومع رهاظ وه ميهاربا ةلمو ديحوتلا ىلع ناك

 هاكح “تام مث ملساو هب نمأ ىتخ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هتشغب دعب هايحا هللا نا
 طق دري ملو هيلع ليلد ال هنال اهاهواو اهطقساو لاوقالا فعضا اذهو سانلا ديس نبا

 .1١......“هريغ الو فيعض” ثيدح ىف



 اه هلع عقطصم نر ئاو نم قل

 دايليع هللا لوسر ىدلاو ناميا تابثا

 نب هللادبع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىوبا ىف مالكلا ىقب
 فالخ ىلع لديام ثيداجالا نم الولو بهو تنب ةنمآو بلطملادبع
 ىلع لدي اماالوا ركذنلف لاقملا هذه ىف طسبلا ىلإ انجتحا ام انيعدا ام

 ديفي ام ركذبل مث ليواتلاو اهنع باوجلاب دصقنلو انيعدا ام فالخ
 .قيفوتلا هللابو بولطملا

 اهنمف انيعدا ام فالخ ىلع لبي ام اما

 نع قورسم نع ىناه نبا بويا قيرط نم مكاحلا هاور ام (18)
 رباقملا ىف رظني ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخ” لاق دوعسم نبا
 اهنم ربق ىلا ىهتنا ىتح روبقلا ىطخت مث انسلجف انرماف هعم انجرخو
 رمع هاقلتف انيلا لبقا مث هئاكبل انيكبف ايكاب هبنجب عفترا مث اليوط هاجانف
 انيلا سلو ءاجف انعزفاو اهاناكبا دقف كاكبا ىلا ام هللا لؤسراي لاقف
 ربق هيف ىجانأ ىنومتيأز ىذلا ربقلا نا لاق معن انلق ؟ىئاكب مكعزفا لاقف
 ا ف هتنذاتساف ىنإ نذاف اهترايز ىف:ىبر تنذاتسا.ىناو بهو تنب ةنمآ
 نأ اًوَنمآ َنْيِذْلاَو بلل ناك اَمإ» ىلع لزنو ىل نذأي ملف رافغتسالا
 رد د جنا وحس ليوم دول ملا .
 هبقعتو“'حيحضص ثيدح اذه” مكاحلا لاق .“ىناكبا ىذلا كلذف
 1, «نيغم نبا هفعض ىناه نب بويا” لاقف كردتسملا حرش ىف ئبهذلا

 )١( ةبوعلا ؛مييركلا نآرقلا 11159“ ١١.

 ريسفت ىف “ريسفتلا باتك) 5 «دنهلا 'دابآ رديحب عبط) 'مكاحلل كردتسم (؟)
 تويا:هيف” لاقو 'ىبهذلا هبقعو ... هاجرخي ملو نيحيحصلا طرش ىلع لاقو (ةبوتلا
 فيعضف كلاذ ىف ةيالا لؤزنثيدح اماو 'ىطويسلا لاقو ...فيعض وهو “ىناه نب
 .(7 7 ص '“ىطويسلل كلاسم) بلاط ىبا ىف تلزن اهنا نيحيحصلا ىف تباثلاو اضيا



 01 هع قس“ نم رلاو سيزخ

 نم لبقا امل” هظفلو سابع نبا ثيدح نم ىناربطلا جرخأو (؟4)
 ركذو "هما ربق ىلع لزنف نافسع ةينث نم طبه رمتعاو كوبت ةوزغ
 .فيعض ةهدانساو ةيآلا لوزن هيفو دوعسم نبا ثيدح وحن

 امل” ظفلب ةديرب ثيدح نم نيهاش نباو دعس نبا جرخأؤ('* ( ٠

 ركذف “سلجف هما ربق ىتا ةكم ملسو هيلع هّللا ىلص هللا لوسر حتف
 او وجن

 ةكم مدق حتف امل” هقيرط نم نيهاش نباو ريرج نبا ظفل ىفو (1”7)
 47 مسر ىتا

 هما ربق ىلع فقو ةكم مدق امل” رخآ هجو ريرج نباةدنعو (7"7)
 "يلع تلزنف اهل رفغتيسلف هل نذؤي نأ ءاجر سمشلا هيلع تدخس ىتح

 اهربق سيلو طلغ اذه” هجيرخت دعب تاقبطلا ىف دعس نبا لاق

 ظفاحلا لاق ةلولعم اهلك ثيدَحلا قرط نأ رهظف ”'ءاؤبالاب اهربق لب ةكمب

 سيل دوعسم نبا ثيدح ةحصب مكح نم” ىراخبلا حرش ىف رجح نبا
 قرطلا هذه نم هدور ول لب هتاذل احيحص هنوكل

 هنأ ىهو ىرخآ ةلع ثيدحلا ىفو ةلولعم اهّلك اهتدجوف تلمأت دقو
 ةكمب تلزن ةيآلا هذه نأ نم ةريغو ىراخبلا حيحص ىف. امل فلاخم
 .©ولسو هيلع هللا ئلص ىبنلا رافغتسا و بلاط ىبا توم بقع

 :ه882-١5 4 ريسفتلا 'ىربطلا (”)

 .31١ا//١1 “دعس نبا(54)

 ةعبظمب "1 فد ضنام ربات عللي ه ه١ 4 “ىربطلا ريرج نبال ريسفتلا (5)

 ىلع فقو ةكم ملسو هيلع هّللا ىلص هللا لوسر مدق امل” :ظفلب ؛هرهاقلا فراعملاراد

 نيذلاو ىبنلل ناك ام لزن ىتح ...اهل نذؤي نا ءاجر سمشلا هيلع تخنس ىتح هما ربق

 .ةيالا “...اونمآ

 'اضيا١ 1١1 6 (5)اه.

 .(ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ما ةنمآ ةافو ركذ) 1 «<دعس نبا.(ا/ر



 اه هي قعس ندلاو نار غن

 ىلع هححص و مكاحلا هجرخا ام ثيدحلا اذه قرط حصاو ()
 : همأ ربق راز هنأ” ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةديرب نع نيخيشلا طرش
 «ةاوويلا كلذ نم ايكاب رثكا ىأر امف عنقم فلا ىف

 ىهن الو ثيداحألا نم ىشل ةفلاخم هيف سيلو هل ةلع ال ردقلا اذهو
 ةرايز دنع لصحت ىتلا هقرلا درجمل ءاكبلا نوكي دقو رافغتسالا نع
 .ىصاعملا ضعبل وأ بيذعت ببسريغ نمروبقلا

 هللا ىلص ىبنلا راز” لاق ةريره ىبا نع ملسم ىور ام اذكو (” 5)
 ىف ىبر تنذأتسا لاقف هلوح نم ىكبو ىكبف هما. ربق ملسو هيلع
 اوروزف ىل نذاف اهربق روزا نأ ىف هتنذأتساو ىل نذؤي ملف اهل رافغتسالا
 40«توملا مكركذتي اهناف روبقلا

 لجال رافغتسالا نوكي نأ نكمتي هنال ةكرشم اهنوك ىلع لدي ال
 نذؤي مل مالسالا ءادتبا ىف ناك امك رافغتسالاب نذالا زاجو ىصاعملا
 ْ (")ءاقولا كرتي ملو اًثيد ناك نم ىلع ةولصلاب

 ىف مكاحلا هجرخأو هدنسب نيهاش نبا هاور ام اهنمو (76)
 لوسرايالاقف ةكيلم انبا ءاج” لاق دوعسم نبا نع هححصو كردتسملا
 لاقف انما نياف ةيلهاجلا ىف تنام دقو فيضلا مركت تناك انما نا هللا
 هللا ىلص هللا لوسر امهاعدف امهيلع كلذ قش دقو اماقف رانلا ىف امكما
 اذه ىنغي ام وأ سانلا نم قفانم لاقف امكما عم ىمأ نا لاقف ملسو هيلع
 لوس لاقف راصنالا نم باش لاقف امهمأ نع ةكيلُم انبا ىنغي ام همأ نم
 مئاقل ىناو امهيف ىنطيعيف ىبر امهتلأس ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 مقر 5 باب 'زئانجلا باتك) <89 “رجح نبال «ىرابلا حتف عم ىراخبلا (8)
 .(ةبوتلا ةروس ريسفت 'ريسفتلا باتكو 1755١2:ثيدحلا
 (هما ربق ملسو هيلع هللا ىلص هترايز 'خيراتلا باتك) ١57" 'مكاخلل كردتسم (8)

 باب 'زئانجلا باتك <65 ثيدحلا مقر 57١1 "ملسملل حيحصلا )٠١(
 ...(1)41/5 ٠/8 'ثيدحلا 'ا"5

 )١1١( ص ' ىطويسلل 'كلاسم 4 7.



 1 هلالي قطصم ىسرلرو نبل رقت

 , 27 دومحملا ماقملا

 5 .اهيف هبر لأسي نأ لبق ناك اذه نأ ىلع لدي ثيدحلا اذهو تلق

 هللا لوسر اي تلق لاق” ىليقغلا نبرز ىبا نع دمحا جرخأو (”5)
 ىضرت امأ لاق كلها نم ىضم نم نياف تلقف رانلا ىف كمأ لاق ىما نيا
 .“ىما عم كفا نوكت نأ

 لاق ملسو ةيلع هللا ىلض هنا زيسافتلا نضعب ىف ركذ ام اهتمو (801)
 باََحصَأ ْنَع لآست الو تلزنف قاؤباب لعف ام ىرعش تيل
 05 ا

 تباث نع وابا هوا وبجم ب

 هاعد ىفق املف رانلا ىف لاق ىبا نيا لوسراي” لاق هنع هّللا ىضر سنأ نع
 ."9“رانلا ىف كابأو ىبا نا لاقف

 هدارفا ضعب ىلع غلكتو ىراخبلا نع ملسم دارفا نم ثيدح اذه
 نب دامحو ءافعضلا ىف ىدع نبا هركذ نكل ةقث اماما ناك ناو تباثو
 جرخي ملو هتياور ىف ةعامج ملكت دقف اًملاع اًدباع ًاماما ناك ناو ةملس

 هلو ماهوأ هل ةقث دامح ىبهذلا لاقو هحيحص ىف ايش ىراخبلا هنع

 دقو هبتك ىف تَّسُد اهنا نولوقي اوناكو ظفحي ال ناكو ةريثك ريكانم
 "يبيك ىف سدي ناكو هبيبر ناك ءاَجَرعلا نبا نا ليق

 سابع نبا نع ةمركع نع ةداتق نع هاؤر ام هتاياور ركنا نمو (4*1)

 .:(فيعض هدنسو) 7١785... 'لبنج نب دمحال .دنسم )١7(

 'ىسلايطلا دؤادوبا ؛١51١ ثيدحلا مقر 48١*2 ”عجرملا .سفن )١(

 41/١ مقر '؟ 81 5 'ىناربطلل ريبكلا مجعمو ٠ ١٠١9: :ثيدحلا مقر ١' 47ص
 مقر (...رفكلا ىلع تام نم هنايب) 81 باب 'ناميالا باتك “99411 '“ملسم )4 ١(

 (07 ١ ”)1“ ؛/ ثيدحلا

 مل رانلا ىف كاباو ىبا نا هلوق ىهو ةظفللا هذه نا” كلاسم ىف ىطويسلا لاق )١5(

 هفلاخ دقو سنا نع تباث نع هملس نب دامح اهركذ امناو ةاورلا اهركذ ىلع قفتي

 رفاك ربقب تررم اذإ” هل لاق نكلو رانلا ىف كاباو ىبا نا ركذي ملف تباث نع رمعم

 اذهو ةتبلا رماب ملسو هيلع هللا ىلص هدلاو ىلع هيف ةلالد ال ظفللا اذهو رانلاب هرشبف

 ىف عقوو هظفح ىف ملكت ادامح ناف دامح نم تبثا رمعم ناف ةياورلا ثيح نم تبثا

 (7 7 ض) ريكانم هثيداحا



 09 هلي قسم نرلاو سي زقل

 “ءارضخ ٌةلح هيلع درما اًدعج ىبر تيأر” اًعوفرم
 هللا ىلِص ىبنلا نأ نتملا ثيح نم ىرخأ ةلع سنأ ثيدح ىفو

 ةنتف باوجلا حاصفا نم فاخو .ىبارعأ هلأس اذا ناك ملسو هيلع
 هجرخأ ىذلا ثيدحلاك ماهياو ةيروت هيف باوجب هباجأ هبلق بارطضاو

 نا لاقف انس موقلا ثدحأ ىلا رظنف لاق ةعاسلا نع لجر هلأس” ىراخبلا
 : <' ةعاسلا موقت ىتح تمي مل هرمع اذه ذفنتسي

 ىلص ىشخف ةعاسلا نع اريثك هنولأسي بارعالا ناك ءاملعلا لاق

 مهباجاف هتوبن ىف مهكشو مهتنتف ' 'اهملعأ ال” هلوق نم ملسو ةيلع هللا

 ىتح تمي مل هرمع ىصقا مالغلا اذه غلب نا هدارمو .ةيروت هيف باوجب

 دحاو لك ةعاس مهمايقو مهلك اوتومي نأ مهتعاس نيرضاحلا ىلع موقت

 .هتوم

 نا” ظفلب ىور نم لابس اسوم ١ كاوا يحال

 ىنعملاب ىور “رانلا ىف كاباو ىبا
 ريبكلا ىف ىناربطلاو هدنسم ىف رازبلا جرخأ ام ةصقلا ناكو (4 *)

 ىبنلا ىتأ اًيبارعا نأ” صاقو ىبا نب دعس نع حيحصلا لاجر هلاجر دنسب

 نياف لاق رانلا ىف لاق ىبا نيا هللا لوسراي لاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 ثيدح اذه لاق 2339“ رانلاب هرشبف رفاك ربقب تررم ثيح لاقف كوبا

 لعلف ةدرلاو ةسفلا ةنظم هيفف اًيبارعا ناك لئاسلا نأ ىف حيرصو حيحص
 ىبأ و هيبا فالتخا'باوجلا حاصفاب هرك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا
 مل ول ظافحلا ضعب لاق اذهلو ىرادو مهواف هدادترا ةيشخ ىبارعألا
 ثيداحأ حيحصلا ىف عقو دقو هانلقع ام اهجو نيتس نم ثيدحلا بتكي
 .طمنلا اذه ىلع ةريثك

 )١7( 'لبنح نب دمحال دنسم 'ىراخبلا ١  “951/1١ثيدحلا مقر /1١7181:

 )١5( نب دمحال دنسم حنبل'١  2١51771١ثيدخلا مقر /ا8ه1١1.

 هازعو «رانلاب هرشبف رفاك ربقب تررم اذا” ظفلب '*”7 ص 'ىطويسلل كلاسم )١1(

 .“كلذ دعب ملسا ىبارعالاو”...... ىنا ربطلل مجعم ىلا



 4 اي وس ىلا ا

 هّلعا دقو (04لمسبلا ةئارق ىفن ىف ملسم ثيدح اهنمو )5١(

 هنم مهفف مهعامس ىفن رخآ قيرط نم تباثلا نا” لاقو كلذب ىعفاشلا

 تلق -“أطخاو همهف ام ىلع ىنعملاب هاورف اهتئارق ىفنب ىوارلا
 ىف امهتيعم هانعم نوكي نا زاوجل “امكما عم ىما” ثيدحاذكو
 5 خزربلاراد

 ىلع لدت ال ميحجلا باحصا نمو رانلا ىف صخش نوك لوقن مث

 نود وأ ةعافشلا وأ ةرفغملا هكردت ىتح ةيصعمل نوكي دق ذا ًارفاك هنوك
 َنيَِلاَو ِّملِل تاك اَمإ» :ىلاعت هلوق لوزنو هلجأ باتكلا غلبي وأ كلذ

 هللا ىلص ئبنلا ةرايز ثيدح ىف "94َنْيِكِرْشْمْلِ اوًوِفغَتسُي نأ اونمآ
 .ىوارلا نم مهو همأ ملسو هيلع

 ئي/اتدوم بيقع تلزن ةيآلا نأ” ىراخبلا ىف ام خيفحلاو (91)
 (٠ ”!هلسو هيلع هللا ىلص ىبنلا رافغتساو بلاط

 اهيف لب انبهذم فالخ ىلع ثيداحألا كلت نم ئش لدي ال ذئينحو

 ملسو هيلع هّللا ىلص هنأ ثيداحألا كلتب رهظ هنأ وهو انل ةجحوه ام
 ام ىنذخأ لاق هلوخ نم ىكباو ىكب ىتح اديدش انزح همأ ىلع نزح

 قاعي اللا قلوه هفؤلةيارولبا (يناشلا يلج الو هقول ولا ةلاوار_هلاؤر

 لقعلاف "”74ىضزتف َكْبَر َكيِطْعُي َفوَسْلَو» هلوقب ىلاعت هنم دوعوم
 لجال ءامسلا يف ههجو بلقت ىأر امل ىذلا هللا ناب مكحي ميلسلا
 وهف "94ماّرَحْلا ٍدَجْسَمْلا َرَطَش َكَهَجَو ٌلّوَقظ لاق ةبعكلا ىلإ ةولصلا
 للأب يسار أذا لإ ير يلج كلو هش ديلعو أن امازق يرخيإ

 ال لاق نم ةجح :"949 ثيدحلا مقر '17 باب 0١ «ملسملل حيحصلا )١14(

 .ةلمسبلاب رهجي

 )١9( ةبوتلا 'ميركلا نآرقلا )١78(.

 :(15 باب 'ةبوتلا ةروس ريسفت 'ريسفتلا باتك) 7/8١78 'ىراخبلا (' :0

 .(هر97'ىحضلا) 'ميركلا نآرقلا (؟١5)

 )59( 91)ةرقبلا 5 1“:.١86(.



 : هاا ناس ىرلا يرو نيل ري

 هس ٠ عرج م دع م
 امهتلأس ام” ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نم رم ام اذه ىلع دهشيو

 ."دومحملا ماقم مئاقل ىناو امهيف ىنيطعيف ىبر

 8# + ع لع ع



 4 2 قطصم نملاوضرخت

 مسام ىفطصصملا ىدلاو بنمذم

 كك بهذ نم مهم ملسو هيلع هللا ىلص هيوبا ةاجنب نيلئاقلا مث

 :ةفينحلا ةلملاو ديحوتلا ىلع اناك امهنأ
 ما نع ىرهزلا قيرط نم ةوبنلا لئالد ىف ميعنوبا ىور (47

للا لوسر ما ةنمآ تدهش” تلاق اهما نع مهز ىبا تنب ةعامس
 ىلص ه

 دمحمو اهيف تنام ىتلا اهتلع ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع

 : تلاق مث ههجو ىلإ ترطنف اهسأر دنع نينس سمح هل غلب مالغ
 مالغ نم اللا كيف كراب

 ماعنملا كلملا ن اوعب اجت

 ”ماوس لبا نم «ائامب
 مانألا ىلا ثوعيم تناق

 مامحلا ةموح نم ىذلا نبا اي

 ماهسلاب برضلا ةادغ ىدوف

 مانملا ىف ترصبا ام حص نا

 ماركالاو لالجلا ىذ دنع نم

 مالسالاو . قيقحتلاب .ثعبت مارحلاو لحلا ىف ثعبت
 مانصالا نع كاهنا هّللاف ماهاربا ربلا كيبا نيد

 ماوقالا عم اهيلاوت ال نا

 [ىنعت ؟اذك 1ىنعي ريثك لكو لاب ديدج لكو تيم ىح لك تلاق مث

هط تدلوو اريخ تكرت دقو تايركذ و هتيم اناو”
 انكف تتام مث “ار

 :كلذ نم انظفحف اهيلع نجلا حون عمستن

 0 ا لا ل1

 . ١ 5ص 'كلاسم نم “حيحصتلاو” كيف هللا كراي لصالا ىفو )١(

 ةئام لصالا ىفو )2

 .ماوسلا لصالا ىقو (م)



 ةنيزرلا ةقعلاو لامجلا تاذ  ةنيمألا ةربلا ةاتفلا 0

 ةيحسلا ىذ هللا ىبن ماد ةيرقلاو هللا لبغ هج

 «ةنيهر اهترفح ىذل تزاص ةنيدملاب ربنملا بحاصو
 تناك اهنا ىف حيرص ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ما نم لوقلا اذه

 هيلع هللا ىلص اهنبا [هثعب ؟اذك] ثعبو ميهاربا نيد تركذ ذا ةدحوم

 تناكف مانصالا نع هيهنو ماركألاو لالجلا ىذ دنع نم مالسالاب ملسو
 نم رثكاو لفون نب ةقرو و ةدعاس نب سقو ليفن نب ورمع نب ديزك ىه
 ناهكلاو باتكلا لها نم اوعمسام مهفنحت ببس ناكامناو فنحت

 تعمس ملسو هيلع هّللا ىلَص ىبنلا ماو ملسو هيلع هللا ىلص هنامز بيرق

 تايآلا نم هتدالوو هلمح ىف تدهاشو اهريغ هعمس امم رثكا كلذ نم

 اهناف ةرورض فنحتلا ىلع لمحيام ةرهابلا

 اهتأر ىتح ماشلا روصق ءاضأو اهنم جرخ ىذلا رونلا تأر” (4 4)
 .“نينبلا تاهمالا ىرتامك

 نيطايشلل ام” هردص قش دقو هب ت ءاج نيخ ةميلح تلاقو (4 ه)

 'ىبن نئاكل هناو ليبس نم هيلع
 نع ىقهيبلاو .مكاحلا ىناربطلاو رار دمحأ جرخأ (45)

 هّللا دبع ىنا لاق ملسو هيلع هّللا ىلص هللا لوسر نأ” ةيراس نب ضابرع

 ةوعد انأ كلذ نع مكربخاسو هنيط ىف لدجنمل مدآ ناو نييبنلا متاخو

 .©”تأر ىتلا ىما ايؤرو ىسيع ةراشبو ميهاربا ىبا

 هللا لوسرب انمآق هابأو همأ ىبحا ىلاعت هللا نأ ىلا بهذ نم مهنمو

 ملسو هيلع هللا ىلص
 ىلوم دايز نب نسحلا نب دمخم انثدح” نيهاش نبا لاق (47)

 .. ىرت امكو ... ميعن نبال ةوبنلا لئالد ىلا هازعو ١5 ص ؛ىطويسلل كلاسم (4)
 0 .تاعوضوملا نم وه لب .اوم ادج فيعض رثالا اذه

 .تاعوضوملا هذه لثمل جاتحي ال ملسو هيلع

 .4 5/١ 'دعس نبال تاقبطلا رظنا (ه)



 هلو قلصم ننرلاو سيت
 ركبوبا انثدح لاق ةكمب ىمرضخلا ىبحي نب دمحا انثدح لاق راصنالا

 باهولادبع انثدح لاق ىرهزلا ىيحي ىيحي نب دمحم نب [ةبوزع ؟اذك] ةبرع

 نع ةورع نب ماشهه نع دانزلا ىبا نب نمحرلا دبع نع ىرهزلا ىسوم نب
 ىلا لزن ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نا اهنع هللا ىضر ةشئاع نع هيبا

 تلأس لاق اًرورسم تعجر مث هللا ءاش ام هب ماقاف انيزح ابيثك نوجحلا

 2 اهدر مث تنمآف ىمأ ىل ىيحاف لجوزع ىبر

 يف ىربطلا ىكملا هّللادبع نب دمحأ نب هللا بحم ظفاحيلا لاق (4/)

 ظفاحلا انربخا لاق ربعملا نسحلاوبا انربخا”لاق ةريسلا هناتك

 انربخا لاق دهازلا ظفاحلا قازرلادبع نب ىلغ نب دمحم لضفالاوبا

 ا ا ا رك لح

حو لا دبع نع يرهزلا ىموم نب باهولادبع انثدح لاق ىرهزلا بحي
 نمب

 7 هوحن ةشئاع نع هيبا نع ماشه نع ةدرب ىبا نب

 نأ قحاللاو قباسلا هباتك ىف بيطخلا ركبوبا ظفاحلا لاقو (43)

 ىبلحلا دمحم نب ىلع نب نيسحلا انثدح لاق انثدح” ىطساولا ءادفلا ابأ

 بويا نب ىلع انثدح لاق ىدهازلا عيبرلا نبرمع بلاطوبا انثدح لاق:

 نب باهولادبع نع ةبوزعوبا ىرهزلا ىيحي نب دمحم انثدح لاق ىبعكلا

 ينعي ةورع نب ماشه نع دانزلا ىبأ نع سنأ نب كلام انثدح لاق ىلموم
 ةججح ملسو هيلع ىلص هللا لوسر انب جح” تلاق ةشئاع نع هيبا نع

 تلاقف ةصقلا تركذف نيزح كاب وهو نوجحلا ةبقع ةبقع ىلع ©رمف عادولا

 ا اهيحاف اهييحي نأ هللا تلأسف ىمأ ربقل تبهذ دق”

 .«هللا

 لاق كلام بئارغ ىف ركاسع نباو ىنطقرادلا هجرخأو (©.)

 ىف ىزوجلا نبا ةدرواو ركنم ركاسع نبا لاقو لطاب ىنطقرادلا

 .(فنالا ضورلل 'ىشاوح)ريكانملا نموهو .... 67 'ىليهسلل فنالا ضورلا (5)

 .ريكانملا نم اضيا وهو “7177 ص «ءافنحلا كلاسم (1/)

 ١/8817. فنالا ضورلا (8)



 م هائج قطصم نرلاو لي زفت

. .- 
8 2 0-0 :2:1 

 نع“ نيقيرط نم ثيدحلا ناكو هلاجر ىلع ملكتي ملو تاغوضوملا

 ”ماشه نع دايز نب نمحرلادبع نعو” “ماشه دانزلا ىبا نع كلام

 بيرغ ثيدح ىور ؟/فنالا ضورلا هباتك ىف ىليهسلا لاقو (81

 ىضاقلا نسحلا نب دمحا رمع ىبا ىدج طخب هتدجو حيحصب هلعل

 0”![ذوعم] ب اتك نم خسنلا باتك نم هلقن هنأ ركذ نولوهجم هيف دنسب

 ىبا ["”نب نمحرلادبغ] ىلإ [هعفري ؟اذك] :ةعقرب دهازلا [ذوعم] نب

 [اهنع هللا ىضر نيئمؤملا مأ] ةشئاع نع ةورع نع "''![ماشه] نع دانزلا
وبا ىبحي نأ هبر لأس ملسو هيلع هللا ئلض هللا لوسر نأ تربخأ اهنأ

 هي

 «""امهنمأ مث هب انمآف امه ايحاف

 ةقثب سيل شاقنلا وهو دايز نب دمحم هيفف لوألا دنسلا اّمأ ليق ناف

 عيبرلا نب رمع بلاطوبا ثلاغلا دنسلا ىفو لوهجمم ىيحي نب دمحاو

 ثيدخلا رادم مث ةلاهج هيف ىبعكلا بويا نب ىلعو ىنطقرادلا هفّعض

 لوهجم ىنطقرادلا لاق "'”ىبحي نب: دمحم ريغضلا ةبوزع ىبا ىلع

 نب دمحأ امأ تلق 'لوهجم ىبهذلا لاق 'ىسوم نب باهولادبع ىلعو

 لاقو نازيملا ىف ئبهذلا هركذ دق لوهجمب سيلف ىئمرضحلا ىنيحي

 اذهب مجرتي نمو “سنويو ديعسوبا هنباو ىسخنلا ةلمرخ نع ىور”
 نبا هركذ امك “شاقنلا وه ناك ناف دايز نب دمحم اماو هثيدحب ربتعت

 .88/١؟ 'ىليهسلا (9)

 .فيحصت وهو “دوقعم ”لصالا ىفو )١١(
 )١1١( .لصالا نم طقس ْ

 )١7( 'ضورلا نم ةدايزلاو ءلصالا نم طقس ١81/1..

 )١( 'ىليهسلل 'فنالا ضورلا ١81/57 .

 نازمح نب ىحي نب دمحم' .(4778) نازيملا ناسل هباتك ىف 'ىبهذلا لاق )١4(

 ىف نابخ نبا لاق ماشلا لها “هنع ىورو هيبا نع ىوري قشمد لها نم ىمرضحلا
 هوخاو ىحي نب دمحم نب دمحا هنع هاور “هنيدح نم ىقتي هسفن ىف ةقث وه تاقثلا

 .ءىش لك هيلع نالخدي امهناف



 ا ا نملاو لم رقت

 دنع نمآ ول لب ةعجرلا دعب ناميالا هعفني مل ارفاك تام نمف "94رفاك

 ةيحد نبا هركذام ىف ىبطرقلا لاق .ةداعالا ادعب فيكف عفني مل ةنئاعملا

 ناك ىضحت داكت ال ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لئاضف نأ كلذ ورظن

 ىلع هللا ايحا ملسو هيلع هللا ىلص انيبن كلذكو ىتوملا ىيحي :ئسيع

 امهناميا نم عنمي امف ىتوملا نم ةعامج هيدي

 رصعلا ىلص ىتج اهبيغم دعب هيلع سمشلا ىلاعت هللا در دقو (ه7)

 عوجر نكي. ملولف تباث ثيدح هنا لاقو 2"ئواحطلا ركذ ام ىلع

 ءايحا نوكي كلذكف هيلع هدر امل. تقولا ددجتي ال هنأو اعفان سمشلا

 مهسيلت عم سنوي موق ةبوت هللا لبق دقو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىوبا

 موق ةأإ١ ىلاعت هللا لاق نآرقلا رهاظو لاوقالا دحأ وه امك باذعلاب

 مه اَنعَتمَو اينذلا ةويَحْلا ىف ىزخلا َباَذَع ْمُهْمَع اَنْفَسُك اَونَمآ امل َسْنْوُي

 494 َنيِح ىلإ
 رخآ ىف نوثعبي فهكلا باحصا نأ.درو ئطوسيلا .لاقو(©”)

 مهل افيرشت ةمالا هذه نم نونوكيو نوجحيو نامزلا

 ناوعا فهكلا باخصا نأ .اًعوقرم سابع. نبا نع دروؤ(8 4)
 باحصا:ةويح .ربتعاف  هريسفت.ىف.هيودرم نبا هجرخأ "”ىدهملا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىوبا اذكف مهل افيرشت 3 توملا دعب فهكلا

 مث ًارمع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىوبال بتك ىلاعت هللا ناف عدب الو

 انْمآو ةيقابلا ةظخللا كلت ءافيتس ال امهداعا مث هئافيتسا لبق امهضبق

 لاق نم لوق جحرو ملَسو هيلع هللا ىلص هل ماركا كلذو هب دتعيف اهيف هب

 نيدلارصان نب نيدلا سمش ظفاح [مهنم]ع وضومب سيل ثيدحلا نأ

 ١7( ةرقبلا )5//ا١1؟(.

 .(ةولصلا باتك) ىواحطلل ننسلا (1)

 )9.١( سنوي 'ميركلا نآرقلا )9448١٠(.

 لاق سابع نبا نع هيودرم نبا نع”:ظفلب “1 ..ره 'ىطويسلل “روغنملا ردلا (؟

 .“يدهملا ناوعا فهكلا باحصا ملسو هيلع هّللا لوسر لاق .



 00 2ك قطصم نإ لاو لم زن

 ىبهذلا لاق ريسفتلا ىف ةميألا دحأو ة ءارَقلاب ءاملعلا دحأ وهف 'ىزوجلا

 هيلع ىتثا هيف فعض ىلع هرصع ىف نيئرقملا خيش راص نازيملا ىف

 سيلف ["”ىبعكلا] بويا نب ىلع اماو هريكانمب ثدحو ىنادلا ورمعوبا
 هيف ملكت دق ناك ناف عيبرلا نب رمع اماو ىنظقرادلا هفرع دق «لوهجمب

 ةئامثالثو نيعبرا ةنس ىفوت ثيدحلا ريثك ناكو نورخآ هقثو دقف موق
 .مساق نب ةملسم لاق اذك رصمب

 رادم نأ ىقبو فعضلا لاز ضعبب مهضعب ةياور دضتعا اذا مث

 رجح نب لضفلاوبا مالسالا خيش لاق ريغصلا ةبؤزع ىبا ىلع ثيدحلا

 ىبحي نب دمحم اما ”ىزوجلا نبا مالك هركذ دعب 'نازيملا ناسل ىف

 ديعس ىبال رصم خيرات ىف ةديج ةمجرت هل فورعموه لب لوهجمب سيلف

 ديع نيرمع نب زيزعلا دبع نب دمحم نب ىبحي نب دمحم لاقف سنوي نب

 هلو رضم مدق “ىندم 'ةبزع وبا هبقلو هللا دبعوبا فوع نب نمخرلا

 ىوغبلا ىبحي نب ايركز و سانكلا ميهاربا نب قحسا هنع ىور «ناتينك

 نب هللا دبع نب دمحمو زوريف نب دمحمو ىعفاقلا ةراوس نب لهسو

 ثيذحلا ركنم ريغصلا وه اذه ةبوزعوبا ىنطقرادلا لاق نكل «ميكخ
 فيعض هنكل نسح ثيدحلا نأب انمكحل هب ةبوزع ىبا درفت الول اولاقو

 ىف لاقف نيعضوم ىف ىنطقرادلا هقث ىسوم نبا باهولا دبع هخيش اماو

 ملو رجح نب ظفاحلا هرقأ [و] سأب هب سيل عضوم ىف لاقو ةقث عضوم

 مهتلالجل مهنع لآسُي ال اًدغاصف كلام ْنِم مهقوف نَمو حرج هيف لقنت

 نم مكح امناو عضولاب هيلع مكحي دحأ سيل ثيدحلا'ةاور نم رهظف
 رمع باطخلاوبا ظفاحلا ركذ ىبطرقلا لاق رخآ ىنغمل ؛عضولاب مكح

 عامجألاو نآرقلا هدري عوضوم هيباو همأ ناميا ىف ثيدحلا نأ ةيحد نب

 وُهَو َتْمْيَقطلاقو "94رامُك ْمُهَو َنوُتوُمُي َنيِذلاَوظ لاعت هللا لاق

 .فيحصت وهو ىنفكلا لصالا ىفو )١6(
 ١8(. 4 )ءاسنلا 'ميركلا نآرقلا 5 ١(



 ه3
 ب ب ب تأت بي

 كلك

 ىف بيطخلا قيرط نم ثيدحلا دروأ هناف نيرخأتملا نم قشمد ثدحم

 : رعش هبقع دشناو ىداهلا دلوم ىف ىفاضلا دروم ىمسملا هباتك

 لضف ديزم ىبنلا هللا ابح

 افؤر هب ناكو ليحل باع
 لا ماوس“ سا

 افيطل ًالضف هب  ناميال

 ريدقاذب ريدقلاق  مّلَسَف
 ©'فيعض .هب ثيدحلا تاك ناَو

 لجال فيعض اهنامياو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ما ءايحا:ثيدح

 ثيدح نأ هنم اًمعز اركنم هنا لاق نم لاق امناو ركنمب سيلو ةبوزع ىبا

 نم ركنملا ناف حيحص اهل رافغتسالا نع ٍىهنلا هيفو تقبس ىتلا ةرايزلا
 اميف كل فشك املو حيحص ثيدحل اًقلاخم افيعض ناك ام ثيدحلا

 ثيدح نأ لاقي نأ نكمي ال ٍئنيحف «فيعض اًضيا ةرايزلا ثيدح نا لبق

 ثييلجو ةهجيصسو راهي ةثييلح ضأ لإ قيليبركيم ماليبلا هبلعيم أ عايحا

 نع ىهنلا نأ رهظف عادولا ةجح ىف عقو ثيدح [هنال] ةخسان ءايحالا

 اهايحاو ملسو هيلع ىلص هّللا لوسر رفغتساف احخوسدم راص رافغتسالا

 ١ .نيقيرفلا لوق ضحلم اذه 'اهلرفغو تنمآق هللا

 .ةيفينحلا ةلملاو ديحوتلا ىلع اناك امهنا ىلا بهذ نم مهنمو

 ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ةوعدب ىلاعت هللا امهايحا لاق نم مهنمو

 ىدنع راتخلا وهو نيلوقلا نيب عمجلا نكميو تلق اتام مث هب انمآف

 نكل ةيفينحلا ةلملاو ديحوتلا ىلعاناك ناو امهئايحا ىف ةدئافلا ذئنيحو

 ' ايرورض امهناميا ناك ةيلهاجلا ةرتفلا نمز تقولا كلذ ناك امل

 ظ نييبنلا متاخ امهنبا ةثعب ربخ نم امهيلا لصو اهو ديحوتلا ىلع اًروصقم

 ١ | ىف اناك امهلعلو ةنهكلا نمو باتكلا لها نم [ملسو هيلع هللا ىلص]

 نيدلا رصان نب دمحم نيدلا سمش ىلا هازعو 278 ' ىطويسلل 'كلاسم )5١(

 .(ء١”8ه4 4 ”م) ىقشمدلا
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 هيي قطمم نس لوو نيل
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 دبل 031 8 للا اناو اعهيباماهط قئاشيب اةدجلا نع نييرسلا خووربلا |

لا ىلض هل نذأي مل امك امه راققتسال ًالوا ملسو هيلع هللا لص
 ريس ه

م ىلع ةولاصلاب مالسالا لوأ ئف ملسو
 نم حث ءافؤلا كرتي ملو نيد هيلغ ن

ب هل نذاف هيبن ىلع ىلاعت هللا
 اَمُهَلرفَعَف هللا امهل رفغتساف رافغتسالا

لص يبد هيب يلا هللا مهيب و
 ١.0 007 مطسو ةيل هللا 

[ئئاض ىتبلا هي ءاج اه عيمجب
 جرادم ذرخاو علبسو هيلع بألا 

 ناميالا

ك امهلثمف مانالا ريخ ةبحص لئاضفو
 اونمأ مهنأ فهكلا باحصا لثم

مهايحا مث ىلوالا مهتايح ىف مهبرب
 ةمألا هذه نم اونوكيل ايناث هللا 

انلا ىلع ءادهش ؛ممألا ريخ طسولا
 امل اًقيدصتو ثيداحألا نيب اعمج س

كافو مس هيلع هلل ركض هلا مس
 مكاري نأ“ لاسر رداع ىف ةافر

 هلافهركينز "1 ري ا

حي نسحلا ىبا نع تربخأ" ىزوجلا نبا لاق (ه هز
 نيسحلا نب ىي

دبعوبا انربخا لاق ىولعلا ليغامسا نب
 نيسحلا نب ىلع نب دمحم هللا

يز انئدح لاق ىنسحلا
م انثدخ لاق بجناح نب د

ةزمح نب ىلع نب دمح
 

ق ىبا انئخ لاق ابغي
ب ىموم نب ىلع انثدخن لا

 ىب' د لاق رفعج ن

سحلا نب ىلع هيبا نع دمحم نب رفعج نع
 نأ فرم ىلع هيبا نع ني

طبخ لاق ملسو هيلع ىلصهّللا وسر
 كانوقي هللا نا :لاقف ىلع ليئاربج 

ص ىلع رانلا تمرح ىنا لوقي مالسلا
 رجحو كلمح نطبو كلزنا بل

 477 «كلفك

أو ةنمآف نطبلا امآو هللادبعف ُبلصلا ام
 ابا ىنعي همعف رجحلا ام

نبا علاق هسأ تسب ةنتطافوب جنلاط
لاويأو كرت امك" هدانسا ئعزوجللا 

 نيسمت

 .لاغ ىضفار ىولعلا
 ا

يجيضو مس] دما تدب هيلا
 اهب هللا يجرب تردجاجرر ت

كل هزفك ىف كش الف بلاطوبا اماو
 ن

1 59/4 5 
5 

 تحت 5) ةيشاحلا رظنا ١( ارث
 .(هلاسرلا هذه ىف )١( ءزجلا

 . "1 ص 'كلاسم 'ىطويسلا (7 7



 026 تاك (ةطصم ني ملاو سرق

 9 نع] ملسم نب نافع انربخأ تاقبطلا ىف دعس نبا لاق (ه5)
 1 لاق لاق ثراحلا نب هللادبع نب قاحسا نع تباث نع ””ةملس نب دامح

 3 يبرر نم وجرأ زيخلا لك لاق بلاط ىبال وجرتا هللا .لوسراي”” سابعلا
 .“ملعا هّللاو

 دلع دلع ع 5

 نا ةيسفلا ديمو يقرب ايريو تيصويسدج
 انربخا” 117 4/9 '*دعس نبا نم حيحصتلاو '؛فيحصت وهو “نإ” لصالا ىفو (؟ 5)
 .ثيدحلا «تباث نع هَملَس نب دامح انربخا 'ملسم نب نافع

 .“هملسم” لصالا ىفو )١5(

 + 918 6ر١ دعس نبال 'تاقبطلا (5)



 ا خؤطصم نير لاوس زفت
 اا

 دمه سل ع قا نينو سارق

 .كئاوفلا

!ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىوبا ميزكت ىف]
 

 ا :ةدئاف]

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاوبا هّللا دبع

يدلا حالص ظفاحلا لاق (ها/
شع ىنامثوحن رمعلا نم شاع ن

 ةر

 ابيرقت ةنس نيرشعلا وحن هتدلاوو ةنس

 اسمخ تشاع ىدقاولا لاقو (هم)
 ةنس نيرشعو

شلا ىلا هرفس ىف ةنيدملاب هللا دبع ّرم ىطويسلا لاق ه4
 جرو ما

 تمدقف ةنمآ امأو (تامو اًضيرم ارهش اهب ماقاف ضيرموهو اهلخدف

اًضيا اهب تماقاف اهبراقال ةرئاز ةئيدملا
 هيلع هللا ىلص ىبنلا اهعمو اًرهش 

 "”قيرطلاب تتامف تعجرف ماسو

وتنرو تام هللادبع نا ىلع رثكاو (0)
دهملا ىف ملسو هيلع هللا "ىلض هللا ل

 نبا 

 نام نأ هللا وشو زاجتلا ين ل وا دنع هللدبغ تام لب كلذ نم ريكا وا نبا يد

نفد هنأ لاقيو ازهش نيرشعو
غصلا رادلا ىف ةعئاتلا زاذلا يف 

 ىلع راذلا تلخد اذا ىر

نالا ضورلاو ىربطلا عجارر تيبلا ىف كراسي
 هباتك ىف ماشه نبا لاق نكلو لاقف (ف

لادبغ كنبلي مل. مث* ةيويلا ةريسلا
هللا لؤَسَز وبا بلطتلادبغىبانل

 هبلع هللا ىلض 

 'هب لماح هللا لويمز ماو كله نا ملسو

يسلا هباتك ىف ماشه نبا لاق
 ىتثدح» قاحسا. نبا لاق )3:/0١5(: ةيوبنلا ةر

ر ع نا عر نب ددعع دمتم اعبر سل
 ك0 اقل اولا لو

هللا كلف كل لتر كلانا
ل ءاوبلاب نيس عاشو لم 

 لاو اكما

ىنب نم هلاك مغ هب كادت 1
ساهفي م هابل هوو واجتبلا نب ىدع 

 81و ئه اه

 ' (ىزبطلا عجار) ةكمب رذ ىبا بعش ىف بهو تنب ةنمآ ربق نا لاقيو ةكم ىلإ



 م هلي قحصم نيرلا »رق

 [":ةدئاف]

 لاق اذك ©نيدجاس نينمؤم وناك مهلك ملسو هيلع هللا ىلص هئابأ نأ ىلع لمحي نأ نكمي ©04َنْندَجاَّسلا ىف َكِبلَقَتَو» ىلاعت هلوق
 ةعطق نيدلارصان نبا نيدلا سمش ظفاحلا لاقو «)ىطويسلا

 انيدجاسلا )هوجو ىف االالت اًميظع اًرون دمحأ ©"لقنيو
 هيلع ىلص هللا لوشر اهمركأ امو ةميلح ركذ دعب ىدفصلا لاق «:ننيلسرملا ريخ“ءاج نأ ىلا . انزقف انرق ٠ مهيف بلقت
 : ةعطق ملسو هيلع هللا ىلض هيلع اهمودق نيح هب ملسو

 ميظع هنع هللا ازج نككل هعاضرا نع مالا ءازج اذه
 ميعنو دي ةنمآ كاذ نع همأل نوكي نأ وجرا كلاذكو

 .(01 677 ءآرعشلا 'ميركلا نآرقلا (1")
 هللا ىضر سابع نب هللادبع “ةمالا ربح ىلإ نيرسفملا ضعب اذه ازع دقو (4)

 «فنالا ضورلل ىشحملا) ليكولا نمحرلادبع هب حرص امك... رظن هيفو ...امهنع
 ىرتفم مالك وهف سابع نبا نع متاح ىبا نباو زازبلا هلقن اماما” .ةياورلا هذه تحت
 وأ هحيحص ىف ثيدحلا ةاور دحا تجرخت مل اذهلو سابع نبا ةمالا هذه ربح ىلع
 .(5117-54) هننس وأ هدنسم

 نع لقنوا...(توريب 'رفكلاراد» "7176© .'روثنملا ردلا هريسفت ىف مزج هبو (©)
 ىتخ ءايبنالا بالصا ىف بلقتي ملسؤ هيلع هللا ىلص' ىبنلا لاز ام لاق “سابع نبا نع 'لئالدلا ىف ميعن ىبا نعو ايبن تجرخا ىتح ىبن ىلا ىبن نم ىنعي :لاق هنا دهاجم
 .(7؟ هر هما هتدلو

 .فيحصت وهو “لقنت” (8١ص) كلاسم ىفو (5)
 .فيحصت وهو دوجو :لصالا ىفو (1/)
 :8/١ص 'كلاسم (8)



 5 هلع قلم نيرلاو سرقت

 تنمآو هلالا اهايحا نوكيو
 مولعم اهتيدحف دمحمب

ا هب تدعس اميرلف
اقشلا دعب هب تدعس امك اضي

 «!ويلح ء

 [-:ةدئاف]

 ملسم ثيدح داريا دعب فنألا ضورلا ىف ىليهسلا مامالا لاق

 هلوقل ملسو هيلع هللا ىلص هيوبا ىف كلذ لوقن نأ انل سيلو” هريغو

اوذؤت ال” ملسو هيلع هللا ىلص
 ىلاعت هللاو “تاومألا بسب ءايحالا 

 ©'14قَرخآلاَوايْنُدلا ىف هللا مَعَ ُهلْوْسَرَو هللا َنْوُدْؤُي َنْيِذَلا َنإط لوقي

حأ ىبرعلا نب ركبوبا ىضاقلا لثسو 0
 نع ةيكلاملا ةمئأ د

لاسو هيلع هللا ىلص ىلا اباذنا لاق لج
 ل نوعلم هناب ىتفاف رالا ىف م

ْسَرَو هللا ْودْؤُي نيد ّنإإ» لوقي ىلاعت هللا
 اَنُدلا ىف هللا ْمُهْنَعَ هلْو

نم مظعا ىذأ الو 6 ةَرْخآلاَو
 .ردلا ىف ةوبا لاقي نأ 

ك نأ ءافشلا ىف ضايع ىضاقلا ركذو ك1
 زيزعلادبع نب رمع بتا

 ال لاقو هلزعف ارفاك ملسو هيلغ,هّللا ىلص ىبنلا وبا ناك هترضحب لاق

مذ ىفو ميعن ىبأل ةيلحلا ىف رثألاو ")ربا ىل بيكي
 هيفف ىورهلل مالكلا 

و كلذ: لاق هعمس امل هنأ 015)
 نم هلزعو اًديدش اًبضغ بضغ

 .نيواودلا
 ١

 ا!":ةدئاف]

علا رئاخذ باتك ىف ىربطلا بخملا دروإ
 ىبق

 ةعيبس تاءاج لاق ةريره ىبا نع (< مر ٠
 ىبنلا ىلا بهل ىبا تنب

 . 18ص «كلاسم (4

 .دعبو 1857 'ىليهسلا رظناو (ق “از نا ازحألا ١(

 .(8/17 1) بازحالا (1 ا

 . ضايع ىضاقلا ىنا ةازعو ؟ 49 ص 'ىطويسلل كلاسم )١(



 اه 4 نإ رلاو لم رح
 ااا ممل ا ا

 تنب ثنأ نولوقي سانلا نإ هللا لوسراي تلاقف ؛ملسو هيلع هللا ىلص
 لاقف بضغموهو' ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماقف “رانلا بطح

 دقف ىناذآ نمو ىناذآ دقف ىتبارق ىذآ نم ىتبارق ىف ىننوذؤي موق لابام
 ,0”يللا ىذآ

 [ه:ةظاف]

 مكدعب قلأ مل لاقف مونلا ىف ئور بهل ابأ نأ نيحيحضصلا ىف (5 4
 .ةبيوث ىق اتعب هذه ىف تيقس ىنأ ريغ ًاريخ

 اهقتعا بهلوبا ناك بهل ىبال ةالوم ةبيوث ىظويسلا لاق (18)
 هنوكب هنم ىقل اه ةدشو ملسو هيلع هللا ئلص ئبنلا تعضزا تناكو
 هتدلوو رهشا ةعست اهنطب ىف هتلمح نمب كنظ امف هتعضرأ نم قتعأ
 :(08نيبنس هتبرو اًمايا هتعضراو

 [*؟:ةدئافا

 ةيبوث ترشبأ دلوت امل ملماو هيلع هللا: ئلص هللا لوسر نأ ىكح
 امّلُكَف نينثالا موي مويلا كلذ ناكو اهقتعاف هترشبتس دساف بهل ابأ هتدالوب

 قاتعالاو راشبتسالا كلذل بهل ىبا نع باذعلا عفتري نينثالا موي ءاج

 .ملعا هّللاو

 هللا ىلص ىنبلا ءابآ سيدقت ىف ىطويسلا لئاسر نم هتصخخل ام مت دق
 نم اهيحاص هيلع هّللا ىلص ىرجه١ا ١ هنس.لوالا عيبر ملسو هيلع

 .اهمتا تايحتلا نمر اهلمكا ةولصلا

 ىنأب ىددجملا ىقورافلا ديز نسحلاوبا ىبرقلا هبر ةمحر ىجارلا دبعلا لوقي
 ريرحنلا ملاعلل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ءابآ سيدقت ىف ةفيرشلا ةلاسرلا هذه تلقندق

 .؟ 9ص 'كلاسم )١1(

 .اضيا(5١)



 هايل قطصم نرلاو سيرتت
 ا«ه.

ءانث دمحم ىضاقلا ريبكلا ربحلاو
اضراو هنع هللا ىضر ىنامدعلا هللا 

 تبسلا موي ىف ه

لا يم عيلاو برعلا ديس هيفدل و كل كوالا رهشلا نم نيد
 0 مالو ل

لع ةرجهلا نم فلالا دعب ةئامئالثو نيسمخو عبس
 ىف كاذو ةيحتو ةولض فلا اهبحاص ى

.دمحلا هلو 'ىناقوفلا رودلا سؤاه . لهرمس هلمش
 ا 

حم ' هبز ةمحر ىجازلا دبعلا لوقيو
 مويب اهقيقحتو اهلقن مت هناب «فراع نسحلا دوم

مر رهش نم عباسلا 'سيمخلا
 ىف .(ةيداليملا 8 / ةيرجهلا 147٠ كرابملا ناض

 هتيرذو هجاوزاو هلآو دمحم هبيبح ىلع هللا ىلصو .روهال “ىوار نشلك 'نافرعلاراد

عبت نمو نيعمجا هباحصاو
 .نيدلا موي ىلا ناسحاب مه

 ني


