
 نيعتس هبو

 نلعالا ناودعألو بيقتعلل ةقاعلاو :نيدلاعلا بر هلل دمحلا

 تاوامسلا موّيقو «نيرخآلاو نيلوألا هلإ هللا الإ هلإ الو «نيملاظلا

 يف الإ ٌرعالو هتعاط يف الإ زوف ال يذلا «نيدلا موي كلامو ءنيضرألاو
 يفالإ ئده الو هتمحر ئلإ راقتفالا يف الإ نينغالو ؛هتمظعل لّلذتلا

 حالص الو «هبرق يف الإ ميعن الو .هاضر يف الإ ةايح الو «هرونب ءادهتسالا

 اذإو ءركش عيطأ اذإ يذلا ؛هّبح ديحوتو هل صالخإلا يف الإ حالف الو بلقلل

 .باثأ لموع اذإو .باجأ يعد اذإو «رفغو بات يصع

 هل تّرقأو .هتاقولخم عيمج ةيبوبرلاب هل تدهش يذلا هلل دمحلاو

 نم اهعدوأ امب وه الإ هلإ ال يذلا هللا هنأب تدهشو «هتاعونصم عيمج ةيهلإلاب
 هسفن اضرو هقلخ ًّددع هدمحبو هللا ناحبسو .هتايأ عئادبو هتعنص بئاجع

 ال امك «هتيهلإ يف هل كيرش ال .هدحو هللا الإ هلإ الو .هتاملك َدادمو هشرع ةنزو

 .(7١هتافص يف الو هلاعفأ يف الو هتاذ يف هل هيبش الو «هتيبوبر يف هل كيرش

 ناحبسو .ةليصأو ةركب هللا ةاحيسو «أ يفك لن نمحلاو ا ةيبك ربكأ هللاو

 ءاهناكسو ضرألاو ءاهكالفأو موجنلاو ءاهكالمأو تاوامسلا هل حّبست نم
 ءلامرلاو ماكآلاو تاودلاو رهيشلاو كابجلاو موجنلاو ءايعاتحو راحبلاو

 نحيف نمو ضل او عجل ترمس أهل ميش» تّيمو يح لكو «سبايو بطر لكو

 يف قحللا ةمالع تعضو دقو «ةعوبطملا خسنلاو ن ءبم يف تدرو امنإ ةرقفلا هذه )١(

 .اهتيشاح يف قحللا دجن مل نكلو «باثأ» دعب ص
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 # اًروُفَع اًميِلَح نم هَ ام نكلَو هدد عيش | ٍءَّىَش نم نإ

 .[4 4 :ءارسإلا]

 رضشرألا أس تساف ةملك هل كيرش آل هدحو هللا الإ هنإ ذل نأ دهشأو
 ئلاعت هللا لسرأ اهبو «تاقولخملا ٌعيمج اهلجأل تقلخو «تاوامسلاو

 تعضؤوو «نيزاوملا تبِصُت اهلجألو .هعئارش عرشو «هبتك لزنأو .هلسر

 نينمؤملا لإ ةقيلخلا تمّسقت اهبو .رانلاو ةنجلا قوس ماقو «نيواودلا
 يهو .باقعلاو باوثلاو رمألاو قلخلا أشنم يهف .راجفلاو راربألاو رافكلاو

 ءباسحلاو لاؤسلا اهترقح نمر اهو ؛ةقيلخلا هل تقل يذلا قحلا

 قلعلا تسلا اييلعو قلبقلا يىبسأ اهلعو .باقعلاو باوثلا عقي اهيلعو

 ةملك يهف ءدابعلا عيمج ئلع هللا ٌح يهو .داهجلا ٌفويس تدٌّرُج اهلجألو
 .مالسلا راد حاتفمو «مالسإلا

6 

 هللا يدي نيب دبعلا امدق 7١2لوزت الف ءنورخآلاو نولوآلا لأسُي اهنعو

 متبجأ اذامو ؟فودسيعت معك اذان :نيتلاسم نع لأسم زيت لاس

 :المعو اًرارقإو ةفرعم هللا آلإ هلإ آل قيقحتي ايلوألا ياوجف 509 ءيلسرملا

 .ةعاطو (ًايقناو اًرارقإو ٌةفرعم هللا لوسر اًدمحم نأ قيقحتب ةيناثلا باوجو

 كاش :ىةثريخو هيحو ةلع هنيفآ و هلوسرو ةذيع دمحم نأ ؟؟لوشأف

 .«لوزتالو»:ق )١(

 مهّلك ُدابعلا لأسي» :ظفلب ةيلاعلا يبأ نع ١5١( /14) «هريسفت" يف يربطلا هجرخأ (؟)
 ةيلاعلا يبأ نعو ««نيلسرملا اوباجأ امعو «نودبعي اوناك امع :ةمايقلا موي نيتلحت نع
 )١/ 57١(. «نيكلاسلا جرادم»و (55 5 /7) «نيترجهلا قيرط» يف فلؤملا هلقن

 .(دهشأو» :ن .بم ىفو .ةيناثلا ةلأسملا باوج لع اًيترم هنوكل ءافلا لخدأ (*)
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 هللا هلسرأ .ميقتسملا جهنملاو ميوقلا نيدلاب ثوعبملا «هدابع نيبو هنيب هريفسو

 ىلع هلسرأ .نيعمجأ قئالخلا ئلع ةّجحو «نيقتملل ١2)اًمامإو سيتا عب

 ضرتفاو .لبسلا حضوأو قرطلا موقأ ئلإ هب ئدهف «لسرلا نم 27ةرتف نيح

 هتنج نود ٌّدسو .هقوقحب مايقلاو هتبحمو هريقوتو هريزعتو هتعاط دابعلا ئلع
 .هركذ هل عفرو ؛هردص هل حرشف .هقيرط نم الإ دحأل 2)حتفي ملف «قرطلا

 .هرمأ فلاخ نم ئلع راغّصلاو ةَّلذلا لعجو «هرزو هنع عضوو

 هللا لوسر لاق :لاق رمع نب هللا دبع (67كيدج رم (؟)(دنسملا) يأ
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 .هل كيرشال هدحو هللا دبعُي عُي تح ةعاسلا يدي نيب فيسلاب تدب عدا :

 .ىرمأ فلاخ نم 'يلع راغّصلاو ةّلذلا اِعُجو . يحمر ٌّلظ تحت يقزر لجو

 .(ك) ةيناتكلا ةخسنلا ةيادب انه نم )١(

 .«ةرتف الع» :ك ()

 .«حتفتا :بم 20

 قلعو .(١107)اًرصتخم دوادوبأهجرخأو )07716601١6.61١5(. مقرب (5)

 («قيلعتلا قيلغت» :رظنا .ضيرمتلا ةغيصب )١191١5( ثيدحلا لبق هضعب يراخبلا

 فلتخم وهو «نابوث نب تباث نب نمحرلادبع نئلع ثيدحلا رادمو .(5 55.5 50 /5)

 .هفعضي ناكف نيعم نب لئيحي امأف «هيف انباحصأ فلتخا» :ةبيش نب بوقعي لاق «هيف

 هيلعو .«قدص لجر نابوث نبا ناكو «هيف يأرلا نّسح ناكف ينيدملا نبا يلع امأو

 طارصلا ءاضتقا» يف ةيميت نبا ثيدحلا نّسح دقو نيسحتلل لمتحم دانسإلاف

 مالعأ ريس» يف يبهذلاو .هب جتحا هريغو دمحأ نأ ركذو )7559/1١( «ميقتسملا

 يف ينابلألا هححصو )7777/٠١(( «يرابلا حتف» يف ظفاحلاو «20094/15) «ءالبنلا

 سينأ» :رظناو .ةلسرم وأ ةفيعض اهنكل ,دهاوش هلو )١17759(. «ليلغلا ءاورإ»

 .(5581- 591/8 /1/) «يراسلا

 .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو .«نع يشرجلا بينم يبأ» :ن يف هدعب (0)
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 .(مهنم وهف موقب هّبشت نمو

 هدعاط لهأل زعلاف ؛هرمأ فلاخ نم ئلع ةبورضم ةّلذلا نأ امكو
 «َنِنِمَؤُم مك داوم رشمأو اوركالوأوسِهَتاَلَو# :للاعت لاق .هتعباتمو
 « توما هومر علا هيل -ائامعت لاقو .1184 ةنارسعبللا

 أَو نول اوشنأَو كلا ل ًاونالف# :اولاعت لاقو .[4 :نوقفانملا]

 .["6 :دمحم] © عَ

 < تدنمؤللا تم كح ِنَمَوُهَمَأَكبسَح لَا اَهأتَي# :١2)نئلاعت لاقو

 لإ هعم (1)نوجاتحت الف «كعابتأ يفاكو «كيفاك هدحو هّللأ :يأ .[55 :لافنالا]

 فاكلا يلع نك ل ةفطاع واولا نوكت نأ :هةانهدسلا .ناريدقت انهو .لحأ

 الىلع راجلا ةداعإ نودب رورجملا ريمضلا ايىلع فطعلا زوجيو .ةرورجملا

 .ةيهاو هنم عنملا ُهّبْشو «ةريثك هدهاوشو «راتخملا بهذملا

 ىلع اًفطع بصن لحم يف (ْنَم) نوكتو «عم ّواو واولا نوكت نأ :يناثلاو

 «كعبتا نم يفكيو كيفكي هللا يأ ؛«كيفاك» نعم يف «كبسحا نإف «عضوملا

 يالا لا بقي ايزو كاسم تبارك راينا
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 .(ع) ةيقارعلا ةخسنلا أدبت انه نم )١(

 .«نوجاتحت الو» :ع.ك (؟)

 يف تببلا درو دقو .هناويد يف دري ملو ءريرج ئلإ ٠ 5 ١( ص) «يلامألا ليذ» يف يلاقلا هازع ()

 «لوصألا»و (5 177 )١/ ءارفلل «نآرقلا يناعم» اًلثم رظنا .وزع نود نكلو ةريثك رداصم

 .(15 /7) «يلآللا طمساو ١٠١( 5//547) «ةغللا ةرهمجاو (؟17 /7؟) جارسلا نبال
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 .نيريدقتلا ٌمصأ اذهو

 نمو :يأ «ءادتبالاب عفر عضوم يف (نَم) نوكت نأ :ثلاث ريدقت اهيفو

 .هللا مهبسحف نينمؤملا نم كعبتا

 (نَم) نوكت نأ ")وهو :(1) :دعملا ةهج نم أطخ وهو عبار ريدقت اهيفو

 .كعابتأو هللا كبسح :ئنعملا نوكيو ؛هللا مسا ئلع اًفطع عفر عضوم يف

 هيلع ةيآلا لمح زوجي ال ضحم أطخ وهف «(©7سانلا ضعب هلاق نإو اذهو

 :(4)'لاعت لاق .ةدابعلاو ئوقتلاو لكوتلاك .هدحو هلل ةيافكلاو يسحلا نإف

 *# َتيِيِمَوْمْلَاِيَو دورس كب كدي قراره 1 مدل َكَبَسَحَنِإِو كوع دكاوعَرْمم دنع نأ اة ديرب ناو»

 لعجو ؛هدحو هل بسحلا لعجف .دييأتلاو بسحلا نيب قّرفف .[77 :لافنألا]

 .؟00ةايعبو هرصتيسل كياعلا

 .بسحلاب هودرفأ ثيح هدابع نم (7ديحوتلا لهأ ئلع هناحبس ئنثأو

 اءاضتقالا» يف مالسإلا خيش لاقو ١ 7١-35١8(. /1/) «ةنسلا جاهنم» :رظنا )١(

 نم اًميظع اًطلغ طلغ دقف «نونمؤملاو هللا كبسح :اهانعم نأ نظ نمو» :("57/)
 5١٠( ص) «ةيدوبعلا ةلاسر» يف هوحنو .«عضوملا اذه ريغ يف ةطوسبم ةريثك هوجو

 نمض هتافلؤم يف قّيَشَر نبا ةلاسر :رظناو .امهريغو (587ص) «ةيئانخإلا»و

 .(75817ص) («مالسإلا خيش ةريسل عماجلا)

 .(يهو)ا :ع.ك )03

 (0/» /) «ريسملا داز» :رظنا .ءارفلا ئلإ ٌبحأ وهو ؛يئاسكلاو دهاجم لوق وه ()
 )1١//151١1-51١18(. «ءارفلا يناعم»و

 .«ئلاعت هللا» :نءع«ق (:4)

 7١(. 6 /1/) «ةنسلا جاهنم» :رظنا (9)

 اهتعباتو «ةيدنهلا ةعبطلا يف عقو أطخ وهو .«لكوتلاو ديحوتلا» :ةعوبطملا خسنلا يف (5)

 !اىرخألا تاعبطلا



 هداف رهَوَسْخ اول أوعمَحسدَف سانا نإ ص اَنلههلَلاَ نزلا :ئولاعت لاق
 :او للرقي ونو ا زيوس وقم 6 ب ار واكب
 ا

 ارلاعت ثرلا اودرفا دق هعابتأو ؟ كيسح فقعابشأو هللا :هلوسرل لوقي فيكق

 يف هنيبو مهنيب كرشي فيكف «هيف هلوسر نيبو هنيب اوكرشُي ملو ءبسحلاب
 .لطابلا لطبأو لاحملا لحمأ نم اذه !؟هلوسر بسح

 أوُلاَقودمْلوُسَوُهَمأْ هنا ءاَمْأوُصَرْرْصَأَولَو» :هناحبسم هلوق اذه ريظنو
 .[64 : : [آنإ ةهلوُسرَو ولصق نِم هنأ َمِتْؤُمَس هلأ َنبَسَح

 لوئمتا كسا ءآمو# ::لاعت لاق امك هلوسرلو هلل ءاتيإلا لعج فيك لكآتف

 هللا انبسح :اولاقو :لقي ملف ءهدحو هل بسحلا لعجو «[7 :رشحلا] 4ُهوُذُحَف

 :لقي ملو .4 َنوبْغْرنلا َلِإاَنِإ# :لاق امك ؛هّقح ٌصلاخخ هلعج لب هلوسرو
 © تضف َتْخَفاَداِو# :ئلاعت لاق امك ؛هدحو هيلإ ةبغرلا لعج لب «هلوسر نئلإو

 هلل بّسحتتلاو ةبانإلاو لكوتلاو ةبغرلاف .[8- 7 :حرشلا] 4 بَعد َكْيَرِلَ
 الإ ةوككي آل فقلجيلاو رذنلاو ١ 2ورهسلاو ئوشلاو ةفابعلا نآ امك فدحمو

 5 0 ا

 .[ 7 :رمزلا] #د ُةدبعِفاَكي هنأ سيلا :ئلاعت هلوق اذه ريظنو
 لعجي فيكف «هّدبع ٍفاك هدحو هنأ هناحبس ربخأف «يفاكلا وه :بسحلاو

 دسافلا ليوأتلا اذه نالطب لع ةلادلا ةلدآلاو ؟ةيافكلا هذه يف هللا عم هعابتأ

 .(ةدححو هّلل) :ةدايز ن قف هذعب 600

 . (هّلل) :ك عا )3(



 .انهاه ركذت نأ نم رثكأ

 .ةرصنلاو ةيافكلاو ةزعلا نوكت لوسرلا ةعباتم بسحب نأ دوصقملاو

 ةداعس قّلع ئلاعت هللاف «ةاجنلاو حالفلاو ةيادهلا نوكت هتعباتم بسحب نأ امك
 نمألاو ئدهلا هعابتألف .هتفلاخم يف نيرادلا ةواقش لعجو «هتعباتمب نيرادلا

 ايندلا يف شيعلا بيطو ديبيأتلاو ةيالولاو ةرصنلاو ةيافكلاو ُزِعلاو حالفلاو

 ءاقشلاو نالذخلاو لالضلاو فوخلاو راغصلاو ةلذلا هيفلاخملو .ةرخآلاو

 .ةرخآلاو ايندلا يف

 هسفن نم هيلإ ٌبحأ وه نوكي ئتح دحأ نمؤي ال هنأب ِِِلَك مسقأ دقو

 0 «ييعأ سانلاو ةدلاوو ةدلوو

 وه هيف عزانت ام ّلك يف همّكحي مل نم نمؤي ال هنأب هناحبس هللا مسقأو
 1 ا يّ +. 5 ع َّى 9
 هل ملسي مث «هب مكح امم اجرح هسفن يف دجي الو .همكحب ئضري مث «هريغو

 .اذايقلا ةاقثيو اًميلست

 مهل نوكسنأارمأهْلوُسرَو هَل ىَصادِإَةَوماَلَوِنومَِنمامَول :ئلاعت لاقو
 هرمأ دعب رييختلا ئلاعتو هناحبس عطقف «[75 :بازحألا] 04 رم هر

 هرمأف رمأ اذإ لب كَ هرمأ دعب اًئيش راتخي نأ نمؤمل سيلف ؛هلوسر رمأو

 )١( ملسم دنع سنأ ثيدحو ((77777) يراخبلا دنع رمع ثيدح يفامك )50/ 7/7(.

 نوكيل نتملا يف ةلاسرلا ةعبط اققحم فّرصت دقو .(5706ص) «ماهفألا ءالج» :رظناو

 .سنأ ثيذع ظقلل اقاوم هظفل

 «عانقإلا» .اًضيأ ريثك نباو عفان أرق اهبو .ورمع يبأ ةءارق ئلع «نوكت» لوصألا يف اذك (؟)

 يف ةيماشلا رايدلا يف ةدئاس تناك يتلا يه ورمع يبأ ةءارقو .(7/727/7) شزذابلا نبال

 .فلؤملا نمز

١١ 



 ملعلا لهأ نم ريغلا كلذ ناكو .هرمأ يفخ اذإ هريغ لوق يف ةريخلا امنإو ؛ِمَسَح
 .عابتالا بجاو ال ؛عابتالا غئاس هريغ لوق نوكي طورشلا هذهبف «هتنسبو هب

 ولو .هعابتا هل غوسي هنأ هتياغ لب ءهاوس دحأ لوق عابتا دحأ ئلع بجي الف
 .هلوسرو هلل اًيصاع نكي مل هلوقب ذخألا كرت

 هّتفلاخم مهيلع مرحيو ءهٌعابتا نيِفّلكملا عيمج ئلع بجي نمم اذه نيأف
 امك هعم دحأل لوق الو .هعم دحأل مكح الف ؛هلوقل ٍلوق لك كرت مهيلع بجيو
 رمأ امب رمأ اذإ هلوق ئلع هعابتا بجي امنإف ؛هاوس نم لكو ؟هعم دحأل عيرشت ال

 أشنأ نمف .اًسّسؤمو اًنشنم ال اريخمو ءاًضحم اًعّلبم ناكف ههنع وبن امع موبعو ههب
 الو ءاهعابتا ةمألا يلع بجي مل هليوأتو همهف بسحب دعاوق سّأو الاوقأ

 اهل دهشو هتقفاوو هتقباط نإف «١2)هب ءاج ام ىلع ضّرعت ئدتح اهيلإ مكاحتتلا

 دحأ اهيف نيبتي مل نإو .اهُحارَّطاو اهُّدر بجو هتفلاخ نإو «ذئتيح تلبق ةحصلاب
 اهب ءاتفإلاو مكحلا زوجي نأ اهلاوحأ نسحأ ناكو «ةفوقوم تلعج نيرمألا

 7مل لكن سيو بجي )نأ امآو فكرتو

 ةمدقم يف انركذ امك ةلاسرلا ةعبط ةدمع ىهو ««لوسرلا» :ةدايز هدعب ىقفلا ةعبط يف )١(

 .(هنأ) :نءسم«ق (؟)

 ؛الك» ئلع ةفوطعم وأ ٌةدرفم اّمل» لامعتسا ةيبرعلا بتك وأ برعلا مالك يف دجأ مل ()
 ىقشمدلا يروغاشلا نايتف لوق يف ءاج دقو .هيلع ٌدرلاو بطاخملا رجزل ءانه امك

 ْ :(57/7؟ص) («هناويد» يف (6١1تر))

 اًًملواًلك:يللاقوهابأ يبلق ربصلا ّنسح تمس انأ اذإ
 :(35514 ٠١/ بيذهتلا) جاجعلا لوق نم هسبتقا هنأ نظأو

 ٌمتآمٌقفطصت اًملوءالك اومكاصُي نأ نابيش تبلط دق
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 .تاقولخملا نم رايتخالاو خلاب رضا وم اس هللا نإف ءدعبو

 رايتخالاب دارملا سيلو .[18:صصقلا] 4ٌداَمْدَيَو كَم ٌنَدكيَكيَرَو# : لاعت لاق

 هناحبس وهو «راتخملا لعافلا هنأب ن 00 اهيلإ ريشي ىتلا ةدارإلا ؟؟9انهاه

 يف لخاد رايتخالا اذهو «ئنعملا اذه انهاه رايتخالاب دا رملا سيل نكلو «كلذك

 نإف © ُءاَياَم# :هلوق يف لخادو «هرايتخاب الإ قلخي ال هنإف 4 ّقْلَخي# :هلوق
 وهف .ءافطصالاو ءابتجالا :انهاه رايتخالاب دارملا امنإو .رايتخالا يه ةئيشملا

 اذهو ءقبسأو ٌمعأ وهف ؛قلخلا لبق رايتخا ماعلا رايتخالاو «قلخلا دعب رايتخا

 .قلخلل رايتخا لوألاو ,قلخلا نم رايتخا وهف «رخأتم وهو ؛صخأ

 56م نوكيو :4ٌلَتْنَكَو 1 :هلوق ئلع ماتلا فقولا نأ نيلوقلا حصأو

 قلاخلا ئلإ وه لب ؛مهيلإ رايتخالا اذه سيل :يأ ءاّيفن :رمصقلا] * رطل

 سيلق "هدم راتالاب ؟؟ذ.رفلا ويف :قلقلاب "15 شيلا هنأ امك مامسو

 .اقلطم راكنإلا ئنعم ديكوت ئلإ ديدهتلا قايس نم اهب موزجملا لعفلا فذح دعب هلقنو -
 يف فنصملاو «(777ص) «ليلدلا نايب» يف ريبعتلا اذه مالسإلا خيش لمعتسا دقو
 .اضيا اصنكريقو (8977/5) «ةداعسلا راد حاتفم»و (579 /7؟) «ةيمكحلا قرطلا»

 يف (48 /4) «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ءاجو .(77/5 /75) باتكلا اذه يف ئرخأ ةرم قتأيسو

 !«اّيلو لكو اناحق :قايسلا اذه لكم
 .(درفتملا» 3 010(

 ىلع برض مث «ن يف ناك اذكو .«ةدارإلاو» :ق يف هدعبو .«رايتخالاب انهاه» :بم (؟)

 .ةمحتم اهآل واولا

 .«درقنملا» :ن ءبم ,.عءص ()

 .«ةدرقتملا# ل هبم ع 0

 ك «ع نم طقاس (هنما١ )000

 ا



 لاجمو .هرايتخا عقاومب ملعأ هناحبس , هنإف «هأ وس راتخي الو رلخ د نأ نع

 .هجوب كلذ يف هكراشي ال هريغو ؛هل حلصي ال امم رايتخالل حلصي امو ؛هاضر

 امل :هلوق يف (ام) نأ ئلإ ليصحت الو هدنع قيقحت ال نم ضعب بهذو
 :يأ 4ٌلاَتْدَكَول لوعفم يهو ؛ةلوصوم [ : صصقلا] 4 ولو ْمْلَو و

 :هوجو نم لطاب اذهو .؟7١ةريخلا مهل يذلا راتخيو

 مسا هنأب عوفرم 4ك نآل «دئاعلا نم ولخت ذتنيح ةلصلا نأ :اهدحأ

 اذهو ءمهل ةريخلا ناك يذلا راتخيو :ئونعملا ريصيف 4ٌمُمْل ربخلاو «ناك
 :لوقلا نم لاحم سيكرتلا

 :ريدقتلا نوكيو ءافوذحم دئاعلا نوكي نأب هحيحصت نكمي :ليق نإف

 يف ةريخلا مهل ناك يذلا رمألا راتخيو يأ .هيف ةريخلا مهل ناك يذلا راتخيو

 .هرايتخا

 زوجي يتلا عضاوملا نم سيل اذه نأ وهو ءرخآ هجو نم دسفي اذه :ليق

 لوصوملا رج ٍفرحب رج اذإ اًرورجم فذحي امنإ هنإف ,دئاعلا فذح اهيف
 يقر ةت ةراقسات اة ؤشسأب> :ئلاعت هلوق وحن «ئنعملا داحتا عم هلثمب

 .تررم يذلا ينءاج :لاقي نأ زوجي الو .هرئاظنو [7» :نونمؤملا] # َنوُيَرْشتاََمِم

 ,(1ووحتو «تبغر يذلا تدأوؤ

 لوألا لوقلا فصوو ء(رجه -18414 )/١1/ «هريسفت١ يف ريرج نبا هراتخا يذلا اذهو )١(

 «جاجزلا يناعم» :رظناو !«...هوجو نم اّجِح يذ ئلع هداسف ئفخي ال لوق» هنأب
 (يبطرقلا ريسفت»و (87 5 )١/ يرابنألا نبال «ءادتبالاو فقولا حاضيإ»و )5/١16١(

 ,(5١7-.ه )١/

 - سبتلي ال نيتح اًنّيعتم ناك اذإ هفذح زوجي رورجملا لوصوملا دئاع نإ ءرظن هيف (؟)
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 ريمضب ةلصلا لعف لّعشو «ةريخلا بّصنل لونعملا اذه ديرأ ول هنأ :يناثلا

 ناك يذلا :يأ «ةريخلا مهل ناك ام راتخيو :لوقي ناكف ءلوصوملا لع دوعي

 مالكلا هجو ناك هنأ عم «ةتبلا دحأ هب أرقي مل اذهو «مهل ةريخلا '7١نيع وه

 .ريدقتلا اذه الع

 مهتدارإو «رايتخالا يف مهحارتقا رافكلا نع يكحي هناحبس هللا نأ :ثلاثلا

 امك «رايتخالاب هدرفت نيبيو «مهنع هناحبس اذه يفني مث ءمهل ةريخلا نوكت نأ

 ري 2 03 سس ١ اص سا رسم دع 7 ريع ما سد 0 د 9

 َنوُمِسفَي ره © ٍوِظَع ِنبَيَرَفلا ملح ُناَءرَفْلا اذه َلْرْدالؤل اولاقو# :لاعت لاق
 ْ دعس ع ع يارا ربح ديرب ريس يسن عالي ام يس ه4 مو سد تل ل ب دضاع ىلع 2 موجع

 تجد ٍضْعَب َقَوف مهمصَْبَحفَرَو اند ٍةيا يف ٌرهَتَسعَم شَسَبَتَمَسَش نخ َكَيَو تم
 3 9 ع دعس سم هيب لأ

 ١-1781 :فرخزلا] 4 َنوُعَمْججِاَمَِحَكْيَر تحبو اَبرَخُساَجَوَعَبم هْضصَعَبَدِحَيَسل

 يذلا 0 لب ءمهبلا نعل كلذ نأ ريخأو هيلع وهريخت هناحبس مهيلع ركنأف

 يذلا ؟”وه 7كلذكف ؛مهلاجآ دّدُمو مهقازرأل ةنمضتملا مهشياعم مهنيب مسق

 مهنيب مسقو «تاجرد ضعب قوف مهضعب عفر يذلا )وهف ء.حلصي ال نمم

 هذه اذكهو .هريغ "ل ؟10هناعو كلذ مساقلا وهف «ليضفتلا تاحردو مهشياعم
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 رَمؤلاَمب عكَصَأَل :هلوقو ؛هب انرمأت :يأ 4ْرُمأَتاَمِلدُجَتَنَأِل :ئلاعت هلوقك ءهريغب -
 .(171 -1777 /7) يضرلل «ةيفاكلا حرش# :رظنا .هب رمؤت يأ

 . ص يف دري مل «نيع» ظفل (0)

 .ق نم طقاس «نىلإ لب» (6)

 «كلذكو» :ةوبم 5

 .ك ,ع نم طقاس (وه» (4)

 .اوهوا :نءبم «ق (6)

 .«كلذ هدحو» :ك ء.عءص (5)



 امك «هرايتخا عقاومب ملعأ هناحبس هنأو «رايتخالاو قلخلاب هدارفنا اهيف نّيِب ةيآلا

 لعمل سر وأم لعق َقَح مو لواء ْمصْتَةَجاَدإَول :ئلاعت لاق
 حلصي يذلا , علا ملعأ هّللا :ىأ ([١١؟5 :ماعنألا] 00وتلَسَر 1

 .هريغ نود ةوبنلاو ةلاسرلاب هصيصختو هتماركو هئافطصال

 مهحارتقانم مهكرشه و ا اس لل :عبارلا

 « تورم اَمَعْنعَتَو هنأ َن كج لل ل نك ام» :لاقف ههرايتخاو
 هي وذي ئتح هاوس قلاخ تابثإل ايضتقم مهكرش نكي ملو [* :صصقلا]

 .فطللا ةياغ يف هنإف هلمأتف «هنع

 نل هللا ن وذ نمت وُعَئَدَرِمِزْأأ ىرإ# ٠ هج يفءاول ين الهنا : بماشيلا
 لمس # لج - 1 رع س هل ل ا رك ع تع

 َفْعَص ُهْنِهْهوَذَقنَسَسَيال اعيش ُباَب ارُهتاداع >5 أوُعَمَسْجَأوَواباَبْدْوَْلْحي
 ٌريِرَع ُىوَقَل هللا َّنإةوِرَدَف ّقَح َهَللَأ أوز قام 6و ثمل تااذقلا سا دل ا ل و 2 2 ادم 5

 © ٌريِصَب ٌءِيِمَسهَلَأ نإ يانا صو الُسُر َةَكِبلَمْلا ترم ىِفطَضَي ُهَّنأ»
 .[7/5 - ا/* :تايآلا] * ُروُملا ْعجَرخ هَ هلأ لَو 2 امو رميا ةرتماق قش

 * َتوُنِلَعي اَمَوَرْهُنوُذ ركن اَمْرَلَعَيَكيَرَو# :صصتقلا يف هلوق ريظن اذهو

 ١74[ :ةيآ] 6 هكر ْلَصْجي يحرك هللأ# :ماعنألا يف هلوق ريظنو «[14 :ةيآلا]

 اهصصخش امي مرايا لاحع هصرصخما نمضفملا هملع نع هلك كلذ. لف ريعأف

 اًمظتتم هدجت تايآلا هذه يف قايسلا رّبدتف .اهريغ نود هل حلصت اهنأب هملعل «هب

 .ملعأ هللاو «هيلع اًرئاد ءئنعملا اذهل

 لق

 .هريغو ورمع يبأ ةءارق ىلع «ءِهّيلللسر# :ةيطخلا خسنلا يف اذك 010

 .(هزن) :ن «ق 2

57 
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 لوُفَم مِهِبِداَتي مويو## :هلوق '7١بيقع ةروكذم ةيآلا هذه نأ :سداسلا رب

 ص 4 رس رص 2 م لع و وت و 6-2 2و 6 يب“ و ووو يا 5
 4 9 م رس - مها

 20 ل تح رو

2 
 اساس رح و حس نم لك أ 2و1 لآ 0-20 0 د دم يعطل هم

 شيام قلي َكْبَرَو 7 َنيِحلْفمْلا نم َّنْوْكَي نأ وَمَحف اَحلِلَص َلِمَعَو َنَماَدَو َباَت َنَماَّمأَ
 ل

 بات نم مهنم راتخا «هناحبس هلحو مهقلخ أامكف [1 060-8 :صصقلا] ## ل اَسحكيَو

 اذه ناكو .هقلخ نم هتريخو .هدابع نم هتوفص اوناكف ءاًحلاص لمعو نمآو

 رايتخا نيلإ ال ؛هل لهأ وه 29 نمب هناحبس هملعو :هتمكح ىلإ اًعجار رايتخالا

 .نوكرشي امع ئلاعتو هللا ناحبسف ؛«مهحارتقاو نيكرشملا ءالؤه

 يع 78

 سس

 لصف

 الاد هيف صيصختلاو رايتخالا اذه تيأر :)قلخلا لاوحأ تلمأت اذإو
 يذلا هللا هنأو ؛هتردقو هملعو هتمكح لامكو هتينادحوو لولاعت هتيبوبر الع

 .هريبدتك ربديو «هرايتخاك راتخيو «هقلخك قلخي هل كيرش الف ؛وه الإ هلإ ال
 تايآ مظعأ نم ملاعلا اذه يف هّرثأ دوهشملا ٌصيصختلاو ٌرايتخالا اذهف

 ةيق ريشتق .؟؟ةلسر قدنصو ةفلامك تاقصو ةدهيئادعسو دعاوش ريكأو «هتيبوبر

 .هاوس ام ئلع الاد ءهءارو ام ئلع «0)اًهينم نوكي ريسي ءيش ئلإ

 نيبّرقملا ٌرقتسم اهلعجف ءاهنم ايلعلا راتخاف ءاًّعبس تاوامسلا هللا قلخف

 .«بقع» :ج ءص )١(

 مث :ك ينو .ريغص طخب رطسلا قوف «مث» :ج يفو .هحلصأ مث ؛«مث» :ص يف ناك )2

 .هباوصو أطخلا نيب عمج اهخسان نأ رهاظلاو ««نمب
 .«قلخلا اذه» :ك ع (9)

 .«هلوسر» :ك«قءع (4)

 .«اهيبنت» :ك ع (0)



 نم ءاش نم اهنكسأو ؛هشرع نمو هيسرك نم برقلاب اهّصتخاو «هتكئالم نم
 كرابت هنم اهبرق الإ نكي مل ولو «تاوامسلا رئاس ئلع لضفو ةّيزم اهلف .هقلخ
 نيبأ نم تاوامسلا ةدام يواست عم صيصختلاو ليضفتلا اذهو .ئلاعتو

 .راتخيو ءاشي ام قلخي هنأو ؛هتمكحو لولاعت هتردق لامك ليلع ةلدألا

 نأب اهصيصختو «نانجلا رئاس اىلع سودرفلا ةنج هليضفت :اذه نمو

 هديب اهسرغ هناحبس هللا نإ :راثآلا ضعب يفو .7١2اهفقس هشرع لعج
 قل نمدت يخل اهراششاو

 «ليربجك مهرئاس ئلع مهنم نيفطصملا ةكئالملا نم هرايتخا :اذه نمو

 ليئاكيمو ليربج ٌبر ٌمهللا» :لوقي ٍةكَي يبنلا ناكو .ليفارسإو «ليئاكيمو
 نيب مكحت تنأ «ةداهشلاو بيغلا ٌملاع ءضرألاو تاوامسلا ٌرطاف ؛ليفارسإو

 كنإ ؛كنذإب قحلا نم هيف َفِلِتْخا امِل يندها .نوفلتخي هيف اوناك اميف كدابع
 .2" 7« ميقتسم طارص ئلإ ءاشت نم يدهت

 مهئافطصاو مهصاصتخا لامكل ةكئالملا نم ةثالثلا ءالؤه ركذف

 )١( ال5 77) يراخبلا دنع ُهَنَعدَنأَدِبَر ةريره يبأ ثيدح يفامك 7179٠(.

 ةنابإلا»و ( 5 )١ ايندلا ىبأ نبال «ةنجلا ةفصا»و )/١17/01١7/١1( «يربطلا ريسفت» :رظنا (0)

 يقهيبلل «تافصلاو ءامسألا#و (نانمح لآ .ط )/5774011-787١- ةطب نبال «ئربكلا

 ةبعش نب ةريغملا ثيدح نم (189) ملسم هجرخأ ام راثآلا كلت دضعيو .(197)

 كنئلوأ» :لاقف ةلزنم ةنجلا لهأ ئلعأ نع هّبر لأس مالسلا هيلع ئسوم نأ ُهَنَعْدَلَعَي

 :(.-يديز مهتمارك تسرق «كددوأ نيذلا

 .اهتَعَُاَدَوَو ةشئاع ثيدح نم (ا/لا/٠) ملسم هجرخأ ()
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 :ليئاكيمو «حاورألاو بولقلا ةايح هب يذلا يحولا بحاص :ليربجف .ةثالثلا

 بحاص :ليفارسإو «تابنلاو ناويحلاو ضرألا ةايح هب ىذلا رطَقلا بحاص
 نم مهتجرخأو تاومألا هللا نذإب هتخفن تيحأ هيف خفن اذإ يذلا روصلا

 .مهروبق

 نورشعو ةعبرأو فلأ ةئام مهو مدآ دلو نم ةءايبنألا هناحبس هرايتخا كلذكو

 رذ يبأ ثيدح يف ام ئلع رشع ةثالثو ةئامثالث مهو مهنم لسرلا هرايتخاو ءافلأ

 مهو «مهنم مزعلا يلوأ هرايتخاو ؛,(١)(هحيحص) يف نابح نباو دمحأ هاور يذلا

 ذِإَو## :الاعت هلوق يف ئروشلاو بازحألا '' ”قروس ىف نوروكذملا ؟؟7ةسخلا

 4يزَم نأ سعف سومو َريِهَإَو جون نمو َكْنِمَو ٌرْهَقَتيِم نحيل خم اَنَدِهَل

 ا ُّ هدي حا يعل ا 3 3 .[/ ها
 يف أوس نب يق 8 رت و

 0 0 و وام

 راتخا مسن .مدآ ينب سانجأ نم ليعامسإ دلو هناحبس هرايتخا *اذه نمو

 شيرق نم راتخا مث ءاشيرق ةنانك دلو نم راتخا مث «ةميزخ نب ةنانك ينب مهنم

 امهيلك دانسإو :(751) «نابح نبأ حيحص)و )١١1067717557( (دمحأ دئسم» )١(

 .فيعض امهالكو شاخشَخلا نب ديبعو يقشمدلا رمع وبأ هيف دمحأ دانسإ ؛هاو
 .كورتم :يبهذلا لاقو «متاح وبأ هبذك ءيناّسغلا ئيحي نب ميهاربإ هيف نابح نبا دانسإو

 يققحم قيلعتو (7728/5) «لادتعالا نازيم»و ١57( /7) «ليدعتلاو حرجلا» :رظنا

 .(ناسحإلا»و «دنسملا»

 .أطخ وهو ««ةسمخ) :نءبم (؟)

 .اةروسالا :ل ءاسم 66



 .211كك اًدمحم مدآ دلو ديس مشاه ينب نم راتخا مث ,مشاه ينب

 نيقباسلا مهنم راتخاو «نيملاعلا ةلمج نم هباحصأ راتخا كلذكو

 نيدلا نم مهل راتخاو .ناوضرلا ةعيب لهأو ءردب لهأ مهنم راتخاو «نيلوألا

 .اهرهطأو (؟)اهاكزأ قالخألا نمو ءاهلضفأ عئارشلا نمو :هلمكأ

 ريو قتيلا مامإلا لتسوق قف امك .ممألا وكاس لع د هتمأ راتخاو

 لاق :لاق هدج نع «هيبأ نع «ةديح نب ةيواعم نب ميكح نب زهب ثيدح نم

 لاق .«هللا ىلع اهمركأو اهريخ متنأ ةمأ نيعبس !نوفوت متنأ» :ِهنِللَع هللا لوسر

 . 2! حيحص هدج نع هيبأ نع ميكح نب زهب ثيدح :دمحأو ينيدملا نب يلع

 مهلزانمو «مهديحوتو .مهقالخأو .مهلامعأ يف رايتخالا اذه رثأ رهظو

 مهقوف لت ئلع سانلا نم ئلعأ مهنإف ؛فقوملا يف مهماقمو «ةنجلا يف

 .عقسألا نب ةلثاو ثيدح نم (717177) ملسم هجرخأ )١(

 .«اهبيطأو» :ةدايز ن يف هدعب (؟)

 «ئربكلا» يف يئاسنلاو )5001١( يذمرتلاو )30١١542700594( دمحأ هجرخأ (9)

 يف ظفاحلا هحح صو ؛«يذمرتلا هئسح .(578:/47817/) هجام نباو )١١50(
 .(؟١5؟ 6 /8) (حتفلا»

 .«نوفوم» :نءبم (:4)

 حرجلا» :رظناو «(44١ص) «هللع» يف ميكح نب زهب قثو دقف ينيدملا نب يلع امأ )0(

 ةمادق نبا هلقن امك «دانسإلا حلاص) :هنع لاق دقف دمحأ امأو 57١(. /7) «ليدعتلاو

 يف نقلملا نباو ١57( /7) «قيقحتلا حيقنت» يف يداهلا دبع نباو (/ /5) «ينغملا» يف

 نازيم»و )7١١17/١( نابح نبال «نيحورجملا» :رظنيو .(588/05) «رينملا رديلا»

 .(اهدعب امو 771١ /5) «لامكلا بيذبت»و (3 05 - ”ه” )١/ «لادتعالا

 *؟ و



 يملسألا بيّصخلا نب ةليدب كييدحح نم 57 ىكمرتلا يفو .©7بهيلع نوفرشي

 نم اهنم نونامث .فص ةئكامو نورشع ةنجلا لهأ» لَك هللا لوسر لاق :لاق

 .نسح ثيدح اذه :يذمرتلالاق .«ممألا رئاس نم نوعبرأو :ةمآلا هذه

 لهأ رطش اونوكت نأ عمطأل ينإ .هديب يسفن يذلاو» :دانلا ةةعب كيدحع

 (؟7ِبنلا :لاقي نأ امإو ء.حصأ اذه :لاقي نأ امإف .كلذ ىلع دزي ملو ؛«ةنجلا

 نونامث مهنأ ئلاعت هبر هملعأف «ةنجلا لهأ رطش هتمأ نوكت نأ 7*2 وه عمط ُةكي

 .ملعأ هللاو «نيثيدحلا نيب يفانت الف ء.نيرشعو ةئام نم افص

 ملحلاو ملعلا نم اهبهو هنأ اهل هرايتخاو هتمأل هناحبس هللا ليضفت نمو

 ءادردلا يبأ ثيدح نم هريغو 217 «رازبلا دنسم» يفو .اهاوس ةمأل هبهي مل ام

 )١( دمحأ دنع رباج ثيدح يفامك )١1011١5151/75١1( ملسمو )١91(.

 ,770071579450) دمحأو )737717/١( ةبيش يبأ نباهجرخأو «(75057) مقرب (؟)

 نع راثد نب براحم قيرط نم )8١/١(« مكاحلاو (504) نابح نبار, 0١

 قيرط نم (5784) هجام نباو (7817//) يمرادلا هجرخأو .هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع

 الصو قيرطلا اذه يف فلتخا هنأ الإ «هيبأ نع ةديرب نب ناميلس نع دثرم نب ةمقلع
 .(75849) «هللع» يف ّلصولا هيف ينطقرادلا ححصو ؛يذمرتلا هيلإ راشأ امك ءالاسرإو

 ةفص» يف يسدقملا ءايضلاو مكاحلاو نابح نبا هححصو .يذمرتلا هنّسح ثيدحلاو

 .(59١ص) «ةنجلا

 .(1177) ملسمو ٠*191( ,41/51) يراخبلل (*)

 .«نإ» ةدايزب «يبنلا نإ»:ن (5)

 .ن «بم نم طقاس (0)

 (" 05 //) «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلاو (717/540) دمحأ هجرخأو )5( )١١/7307(.

 هيف «فيعض هدانسإو )١//7517(. مكاحلاو (757”7) «؛طسوألا» يف يناربطلاو
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 نم ثعاب ينإ :ميرم نبا ئسيعل لاق هللا نإ» :لوقي لَو مساقلا ابأ تعمس :لاق

 نوهركي ام مهباصأ نإو ءاوركشو اودمح نوبحي ام مهباصأ نإ ةمأ كدعب

 الو ملح الو اذه فيك ءٌبراي :لاق .ملعالو ملح الو ءاوربصو اوبستحا

 .(يملعو يملح نم مهيطعأ :لاق ؟ملع

 دلبلا ىهو ءاهفرشأو اهّريخ دالبلاو نكامألا نم هناحبس هرايتخا :اذه نمو

 مهيلع بجوأو «هدابعل كسانم هلعجو ؛7١2هتيبل هراتخا هناحبس هنإف .مارحلا
 نيعضاوتم الإ هنولخدي الف «قيمع حف ّلك نم دعبلاو برقلا نم هيلإ نايتإلا
 هلعجو .ايندلا لهأ سابل نع نيدرجتم مهسوؤر يفشاك نيللذتم نيعشختم

 زيلتخ# الو هديص هل رغم الو «ةرجش ؟')هي دّضعُجالو .مد هيف كَفسُي ال اًنمآ مرح

 .الإ سيل فيرعتلل لب (؟7كّلمتلل هتطقل طَقتاُت الو :20هالَت

010 

000 

 وهو «ديزي» لدب «سنويا :رازبلا دنع عقوو .لوهجم «ةرسيم نب ديزي سبلح وبأ
 .(59 258 ص) «ةقلطملا يلامألا» يف ظفاحلاو وه هنّسح كلذ لجألف ؛ةقث .هوخأ

 ميعن وبأ كلذكو «ةرسيم نب ديزي درفت نم هلعج يناربطلا نأ أطخ هنأ لدي امم نكلو

 )/4٠7: «ةفيعضلا» يف ينابلآلا هفعض ثيدحلاو )75١17/١(. «ءايلوألا ةيلح» يف

 نم اذه «دمحأ دنسم» وققحم لعجو .رازبلا دنع عقو ام لع هّبني مل نكلو ©؛١2

 نأ اوركذو ؛ىطخي ناك هنأ مكاحلا دمحأ يبأو ينطقرادلا نع اولقن مث «رازبلا ماهوأ

 ولو هيبنلا» :ن ءبم
 .(هرجش دّصضعَي الو» :ًارقيف عك «ج يف هب» دري مل

 حيحص» يف سابع نبا ثسدحيل يسباقلا ةياور يف دملاب عقو اذكو .«هؤالخ» :ع.ك

 اوؤطخ دقو .نيتلا نبا نع (58/15) «حتفلا» يف ظفاحلا هلقن اميف )١1875( «يراخبلا

 .(5١١ص) «يراسلا ئده)و )١/ 7779. 75٠( «راونألا قراشم» :رظنا .ةياورلا هذه

 .«كيلمتلل» :بم «كءع (4)
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 ياس راؤركالا ساس ةبرتلا قسشلس املاك امسعر

 :ِِلكَك هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع 2١7 2:نيحيحصلا» ىف امك ءاياطخلل

 .«همأ هتدلو مويك عجر قّسفي ملو ثفري ملف تيبلا اذه ئتأ نم»

 ثيدح نم 27(نئنسلا» يفف «ةنجلا نود باوثلا نم هدصاقل ٌضري ملو

 .ةرمعلاو جحلا نيب ,اوعبانا» :لك هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نب هللا دبع

 جحلل سيلو .ديدحلا ٌتّبخ ٌريِكلا يفني امك بونذلاو رقفلا نايفني امهنإف

 هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع ('72«حيحصلا» يفو .«ةنجلا نود باوث روربملا

 هل سيل روربملا جحلاو ءامهنيب )امل ةرافك ةرمعلا ىلإ ةرمعلا» :لاق لك
 .«ةنحلا الإ ءازج

 -دالبلا نم هّراتخمو «هيلإ اهّبحأو «هدالب ٌريخ نيمألا دلبلا نكي مل ولو
 نس كلذ لعجو ءاهدصق مهيلع ضّرفو «هدابعل كسانم اهتاصرع لعج امل

 ٍرََبلأ اًدهو# :لاقف هدم نيعوم يف هناك يآ هيوسلاو :بالسإلا نقورف دكأ

 هوي ١[. :دلبلا] * ريب انكيويفأالاٍ :ايلاعت لاقو «[* :نيتلا] * نيِمَأْل

 يذلا تيبلاب فاوطلاو اهيل اهيلإ «2)نيعسلا رداق لك ئلع بجي ةعقب ضرألا هجو

 )١( يراخبلا )١187١( ملسمو )1760(.

 يذمرتلا هححص .(7779)دمحأ هجرخأو «(77751) يئاسنلاو )8١1١( يذمرتلل (6)

 .(7791) نابح نباو (1١7501؟) ةميزخ نباو
 ملسمو )١07/7/7( يراخبلا هجرخأ ثيدحلاو .«نيحيحصلا» :ةعوبطملا خسنلا يف ()

595 175). 

 .(ام») : كءع (:)

 .(رفسلا» :ح ج « ص )0(
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 ,270همالتساو هُليبقت عّرْشُي عضوم ضرألا هجو ئلع سيلو .اهريغ اهيف
 .يناميلا نكرلاو دوسألا رجحلا ريغ ٌرازوألاو اياطخلا طْحَيو

 .ةالص فلأ ةئامب مارحلا دجسملا يف ةالصلا نأ ِةِْلَذ يبنلا نع تبثو

 يبنلا نع ريبزلا نب هللا دبع نع حيحص دانسإب 25)«دنسملا»و يئاسنلا يفف

 دجسملا الإ هاوس اميف ةالص فلأ نم لضفأ اذه يدجسم يف ةالص» :لاق ٌدِكك

 ةئامب اذه يدجسم يف ةالص نم لضفأ مارحلا دجسملا يف ةالصو «مارحلا

 مارحلا دجسملا نأ يف حيرص اذهو .«هحيحص» يف نابح نبا هاورو .« ةالص

 ئلإو ءاًضرف هيلإ لاحرلا دش ناك كلذلو «قالطإلا للع ضرألا عاقب لضفأ
 "ا

 ريع .بجي الو ٌبَحتسي امن

 ءارمحلا نب يدع نب هللا دبع نع ؟؟2«دنسملا»و ىئاسنلاو يذمرتلا يفو

 .«همالتسا وأ» :ك.ع )١(

 يقهيبلاو )١11٠١/5( «طسوألا» يف رذنملا نبا هجرخأو .(35117) دمحأ )2

 77١(. /9) يسدقملا ءايضلا هراتخاو )١57( نابح نبا هححص )١577/6(.

 نم هوحنب هجرخأ لب «ريبزلا نب هللا دبع ثيدح نم هدنع هدجأ ملف يئاسنلا امأو

 .(7898) ةنوميم نينمؤملا مأو (5891) رمع نباو )١844( ةريره يبأ ثيدح

 ملسمو )١1410( يراخبلاو (0717) كلام اًضيأ هجرخأ ةريره يبأ ثيدحو

 .(5"1147511) ملسم امهجرخأ ةنوميم نينمؤملا مأو رمع نبا اثيدحو .(1745)

 .«هريغلو» :ن بم ءق (9)

 (794760) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلاو .«يئاسنلاو يذمرتلاو دنسملا ينو»:ق (5)

 يمرادلاو (1417/156141710) دمحأو (5 7779 :571778) «ئربكلا» يف يئاسنلاو

 ثيدح نم يور دقو .هنع ةملس يبأ قيرط نم مهلك )71١8(« هجام نباو (5665؟)
 ر#

 سس 55-0

 نب هللا دبع ثيدح نم هنأ يذمرتلا حّجر دقف ء.مهو وهو «ةريره يبأ نع ةملس يبأ

1: 



 :لوقي رةكم نم! /ةرَوزحلاب هتلحار ىلع فقاو وهو كَ هللا لوسر عمس هنأ

 كنم ُتجرْخُأ ينأ الولو .هللا ىلإ هللا ضرأ ٌبحأو هللا ضرأ ريخل كنإ هللاو»

 00 حيحص ثيدح اذه :يذمرتلا لاق .«(تجرخ ام

 هجو ىلع هلل سيلف ء.مهلك ضرألا لهأل ةلبق اهنوك :اهصئاصخ نمو

 .اهريغ ةلبق ضرألا

 ةجاحلا ءاضق دنع اهرابدتساو اهلابقتسا مرحي هنأ :اًضيأ اهّصاوخ نمو

 كلذ يف قرف ال هنأ :ةلأسملا هذه يف بهاذملا ٌٌحصأو .ضرألا عاقب رئاس نود
 ؟)ءضوملا اذه ريغ يف تركذ دق اًليلد شع ةعضبل ذل ناينبلاو ءاضفلا نيب

 .«ضرألا يف عضو دجسم لوأ مارحلا دجسملا نأ :اًضيأ اهّصاوخ نمو

 «للعلا» يف ينطقرادلاو (870) «للعلا» يف متاح وبأ هحّجر كلذكو «ءارمح نب يدع -

 هححص ثيدحلاو .(547/5) «قيقحتلا حيقنت» يف يداهلا دبع نباو )١175(

 .(5177/ /7) «حتفلا) يف ظفاحلاو 57١( .ا/ /) مكاحلاو (؟17/08) نابح نباو يذمرتلا

 «نادلبلا مجعم» :رظنا .هيف ديز امل دجسملا يف لخد دقو ءاهقوس ناكو «ةكمب عضوم 00

 .( ١66 /؟)

 يفو .فلؤملا هركذ امك )١77/0”7( «فارشألا ةفحت»و (110١ق) يخوركلا ةخسن يف 030

 .«بيرغ حيحص نسحا :«عماجلا» نم داوع راشبو ركاش دمحأ يترشن
 اذه نم ٍناثلا دلجملا يف ةلدألا ضعب ركذ يتأيس نكلو .ةدوجوملا هتافلؤم يف هدجأ مل (*)

 نبا ناد دع( ة 77-116 /7) «نيكلاسلا جرادم» :رظناو .(5626-5094 /7”) باتكلا

 .(17١؟-١/42) «نئسلا بيذبتاو «ةميزخ
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 لوأ نع ِةِكَك هللا لوسر تلأس :لاق رذ يبأ نع 2١7 0نيحيحصلا» يف امك

 :لاق ؟ْيَأ مث :تلق .«مارحلا دجسملا» :لاق ؟ضرألا يف عضو دجسم

 اذه لكشأ دقو .«اًماع نوعبرأ» :لاق ؟امهنيب مك :تلق .«ل'يصقألا دجسملا»

 وه دواد نب ناميلس نأ مولعم :لاقف هب دارملا فرعي مل نم ىلع ثيدحلا

 نم اذهو .ماع فلأ نم رثكأ ميهاربإ نيبو هنيبو ءئصقألا دجسملا ئنب يذلا

 ال هديدجت ائئصقألا دجسملا نم هل ناك امنإ ناميلس نإف «لئاقلا اذه لهج

 ةبعكلا ميهاربإ ءانب دعب ٍةَلِكو قاحسإ نب بوقعي وه هسَّسأ يذلاو «هسيسأت
1 1 ] 

 اهلك ئرقلاف .ئرقلا مأ اهنأ ربخأ ئلاعت هللا نأ اهليضفت ىلع لدي اممو

 ئرقلا ين اهل نوكي ال نأ بجيف «ئرقلا لصأ يهو ءاهيلع عرفو اهل عبت

 مل كلذلو ,؟'7نآرقلا مأ اهنأ (ةحتافلا) نع لت ىنلا ربخأ امك اذهو .ليدع

 .ليدع اهل ةيهلإلا بتكلا يف نكي

 الإ ةرركتملا جئاوحلا باحصأ ريغل اهلوخد زوجي ال اهنأ :اهصئاصخ نمو
 اهاّقلت ةلأسملا هذهو .دالبلا نم ءيش اهيف اهكراشي ال ©" )ةّيّصاخ هذهو «مارحإب

 ال» :اعوفرم سابع نبا نع هب جتحي ال دانسإب يور دقو «سابع نبا نع سانلا

 نب دمحأ وبأ هركذ .«اهلهأ ريغ نم وأ اهلهأ نم ؛مارحإب الإ ةكم دحأ لخدي

 .ءافعضلا نم هلبق رخآو «قيرطلاب ةاطرأ نب جاجحلا نكلو ؛*/يدع

 نعني ةريره يبأ نع 41٠١( 6 يراخبلا هجرخأ 10

 .«ةصاخ» :ك ص 0*2

 يذلا وهو ىطساولا دلاخ نب دمحم ةمجرت يف (دشرلا .ط -7/8/8 /9) «لماكلا» يف (2)

51 



 وه نم نيب قرفلاو «تابثإلاو «ىفنلا :لاوقأ ةثالث ةلأسملا يف ءاهقفللو

 نمو «'"7هارحإب الإ اهزواجي ال ١2)اهلبق نمف .اهلبق وه نمو تيقاوملا لخاد
 نالوقلاو ."7ةفينح يبأ لوق اذهو ؛ةكم لهأ ٌمكح هّمكح اهلخاد وه

 .؟2!زمحأو يعفاشلل نالوألا

 لاق .اهلعفي مل نإو تائيسلاب مهلا ئلع *7هيف بقاعي هنأ :هّصاوخ نمو

 .[؟6 :جحلا] 4 د يِلأ ب اَدَعْنعُهَقِون ل ظي داَحْل اب هِي ينمو :ئلاعت
 _- 704 تدرأ لاقي الو  ءابلاب انهاه ةدارإلا لعف 217 ئّدع فيك لّمأتو

 نأب ٌَّمَه نم دعوتف .اذكب تممه :لاقي هنإف (ُمُهَي) لعف ئنعم ("هنّمض امل

 .ميلألا باذعلا هقيذي نأب هيف ملظي

 ال١ :يدع نبا لاقو .فيعض امهالك ةاطرأ نب جاجحلاو وهو ؛فلؤملا هيلإ راشأ -

 .هجو ريغ نم سابع نبا نع افوقوم تبث نكل .«قيرطلا اذه نم الإ اًدنسم هفرعأ
 (ئربكلا» يف يقهيبلاو (5174 /7) «راثآلا يناعم» يف يواحطلا هجرخأ ام اهحصأ

 ١191٠١(. /5) «ريبحلا صيخلتلا» يف هدانسإ ظفاحلا دّوجو )6//١(«

 .«اهلبق وه نمف» :ج يفو .ودبي اميف رظنلا لاقتنال ك «ع نم طقاس «اهلبق نمف» )١(

 .«مارحإلاب» :بم (؟)

 )9( «ةيادهلا» :رظنا )1١/ ١75(.

 )7١/5(. «ينغملا»و ١7( /1) «عومجملا» :رظنا (5)

 .بم نم طقاس «هيف»و .«هيف مهلا ئلع» :ق (5)

 .لوهجملل ءانبلاب طبض ع يفو «ن ء«ص ةءارق هذه (1)

 .(1لإ9» :بم «ق «ج «ص ادع اميف هدعب (0)

 عئادب» :رظناو .«نمض» :يقفلا ةعبط ينو .ةميدقلا تاعبطلاو لوصألا عيمج يفاذك (4)

 .(791/1) «حاورألا يداحاو (17 5 /7) «دئاوفلا
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 :ةئيس اهؤا زج ةئيسلا نإف ءاهتاّّمك ال هيف تائيسلا ريداقم فعاضت اذه نمو

 هللا مرح يف ةئيسلاف .©1)اهلثم اهؤازج اهٌريغصو ءاهلثم اهؤازج ٌةريبك ةئيس نكل

 سيل اذهلو .ضرألا فارطأ نم فرط يف اهنم مظعأو ربكأ هطاسب 217نئلع هدلبو

 هراد نم ديعبلا عضوملا يف هصع نمك هكلم طاسب ئلع كلملا ئصع نم

 ئوهو ةدئفألا باذجنا يف صاصتخالاو ليضفتلا اذه ٌرس رهظ دقو

 نم مظعأ بولقلل هّبذجف «نيمألا دلبلا اذهل اهتبحمو اهفاطعناو بولقلا

 :لئاقلا لوقب ئلوأ وهف ءديدحلل سيطانغملا بذج

 ”)لاجرلاةدكفأ ٌسيطانْغمو نشحن لك ئلويَه هنساحم

 بقاعت ئلع هيلإ نوبوثي :يأ «سانلل ةباثم هنأ هناحبس ربخأ اذهلو

 ًةرايز هل اودادزا املك لب ءاّرطو هنم نوضقي الو ءراطقألا عيمج نم ماوعألا

 .اًقايتشا هل اودادزا

 (؟)ًقاتشم فرطلا اهيلإ دوعي ئتح ١ اهرصبي نيح اهنع فرطلا عجريال

 .ك ,ع نم ةطقاس «اهلثم اهؤازج اهريغصو» ةلمجلا 01(

 .«لىلعو» :نوءق (0)

 يرزجلا رهاظلل (نالعش ةرشن -744) «ةحاصفلا ٌرس» يف نانس نبا هدشنأ (9)
 «لامكإلا» يف الوكام نبا هيلع صن اميف ةمجعملا ءاظلاب وهو (ه١1٠5ت)

 ةضورا يف فلؤملا هدروأ تيبلاو .ةلمهملا ءاطلاب رداصملا يف دري دقو )5/ 351٠(.

 .وزع نود اضيأ (5١٠<ص) («نيبحملا

 فئارطلا» نمض هناويد يف يلوصلا سابعلا نب ميهاربإل تيبلاو .«اهرظني نيح» :ك«ع (:4)

 - تارشنلا ط- 47 /54) «هناويد» :رظنا .ساون يبأل ئوريو .(147١ص) «ةييبدألا
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 لاومألا نم اهّبح يف قفنأ مكو !حيرجو بيلسو ليتق نم اهل مك هللف
 بابحألاو لهألاو دابكألا ذَلِف ةقرافمب ٌبحملا يضرو «حاورألاو

 :قاشملاو بطاعملاو فلاتملاو فواخملا عاونأ هيدي نيب مل ,ءناطوألاو

  هبلق يف ةبحملا ناططس رهظ ول ريو هييطتسيو هلك كلذ ٌةلتسي وهو

 ()هّيبح يِضرُيناكاماذإاًباذع هءاقش دعي نماّبحم سيلو

 .[17 :جحلا] # قب رهْطَو# :ةلوق هتاحيسغبلا تقاضإ سلك ادهو

 ام ةبحملاو ميظعتلاو لالجإلا اذه نم ةصاخلا ةفاضإلا هذه تضتقاف

 .كلذ نم هتضنقا ام هسفن ىلإ هلوسرو هدبعل هتفاضإ تضتقا امك «2؟7هتضتقا

 راقولاو 7*2ةلالجلاو ةبحملا نم مهَتَّسَك هيلإ نينمؤملا هدابع هتفاضإ كلذكو

 صضاضتغالاو ةيزسلا دره هلف هسقن ئيلإ ةيلاعت كيرلا فات[ ام اذ .مهتسلك أم
 اًليضفت ةفاضإلا هذهب هوسكي مث «رايتخالاو ءافطصالا هل بجوأ ام هريغ ئلع
 .ةفاضإلا لبق هل ام ئلع اًدتاز ةلالجو اًصيصختو رخآ

 نامزألاو لاعفألاو نايعألا نيب ئّوس نم ئنعملا اذه مهفل قفوي ملو

 قيرط» لع يقيلعت رظنا .اًضيأ هل ئرخأ بتك يف فلؤملا هدشنأ دقو .(ةيمالسإلا -

 .(7/77 /7؟) «نيترجهلا

 .«ةيلحتملا معن» :ةعوبطملا خسنلا يفو ؛«ةيلختملا» :ق ()

 .«مهفرتا : ج «ص 030

 .هيلع فقأ ملو ؛ك «ق ؛ج يف تيبلا طبض اذك )2

 .(77/5ص) «نيبحملا ةضور»و (577 557١-0 /5) «دئاوفلا عئادب» :رظناو 0

 .«ةبحملاو ةلالجلا» :ق يفو .«لالجلاو ةبحملا» :بم يفو .«لالجإلاو ةبحملا» :ك ع (65)

 حا



 حيجرتلا دّرجم وه امنإو .«ءيش ئلع اهنم ءيشل ةيزم ال هنأ معزو «نكامألاو

 ريغ يف ترِكذ دق اًهجو نيعبرأ نم ١2)رثكأ نم لطاب لوقلا اذهو .حّجرم الب
 .؟"7ءضوملا اذه

 نأ يضتقي اًبهذم َّنِإف .هداسف يف لطابلا بهذملا اذه ُرُرصت يفكيو
 ال رمأب ليضفتلا امنإو «ةقيقحلا يف مهئادعأ تاوذك لسرلا ٌتاوذ نوكت

 سفن كلذكو ؛اهريغل نوكت ال ايازمو تافصب تاوذلا صاصتخا لإ عجري

 اهيف عقي امب وه امنإو «ةتبلا ةيزم ةعقب ئلع ةعقبل سيل تاذلاب ةدحاو عاقبلا
 ةفرعو نمو مارحلا دجسملاو تيبلا ةعقبل ةيزم الف ,ةحلاصلا لامعألا نم

 رمأ رابتعاب ليضفتلا امنإو ءضرألا نم اهتيَّمس ةعقب يأ ئلع رعاشملاو

 .( اهب مئاق فصو ئلإ الو اهيلإ دوعي ال ةعقبلا نع جراخ

 ُةَياَءَمهتءاَجاَدِإَو# :الاعت هلوقب لطابلا لوقلا اذه در دق هناحبس هللاو

 ْزَمجييْيَحرلَةَنأل :ئلاعت لاق 4 هَل ْسُر توأآَمَلْخِ قل يحسم للا
 لمحتل اًحلاص الو الهأ دحأ لك سيل :يأ [114 :ماعنألا] 4(4ءوتللَس

 ءاهل )الإ حلصت الو ءاهم الإ قيلت ال ةصوصخمم لاحم اهل لب ««*0هتالاسر

 .فلؤملا بولسأ وه تبثملاو ««رثكأب» :بم .ج ءص ادعام )١(

 .(7١٠١ص) «ليلعلا ءافش»و )١/ ١١5( «نيعقوملا مالعأ» :رظنا نكلو ؛هيلع فقأ مل (؟)

 قايسلا ةلالدل اهربخ فذحو «نإ مسا فصو لاطف «...يضتقي اًبهذم نإف» :قايسلا ()

 .هيلع
 نع صفخحو ريثك نبا ةءارق ئلع ءاتلا حتف عم «هتلاسر» ةملكلا تتبثأ اهدحو ق يف (4)

 .فلؤملا نمز يف ةدئاسلا ورمع يبأ ةءارق ئلع انتبثأ امك اهريغ يفو .مصاع

 .«هتلاسر» :ق (6)

 .ك .ق نم ةطقاس «الإ) ()



 ءالؤه لاق امك ةيواستم تاوذلا تناك ١2)ولف .مكنم ٌلاحملا هذبب ملعأ هللاو

 :مهيلع "ذر كلذ يف نكي مل

 َتَم جلو أشيل ضَعَبب هضم َكَِدَكَو» :ىلاعت هلوق كلذكو
 هناحبس وه يأ 7 اسأل 7 تركنا كأم لن انين ا انَممِهيَلَعَهَّلل

 «ركشي ال نيم ةفيلع نكيو هليظلاب هصخيش يعمل ةرلع هركبشي نعي ملعأ

 .هتماركي نصرصختلاز ههتقم لامفعاو هركأشل سلبي لحس لك سيلف

 صاخشألاو نكامألاو نايعألا نم ("9هراتخخاو هللا هافطصا ام تاوذف

 اهلجألو ءاهريغ يف تسيل اهب ةمئاق رومأو تافص لع ةلمتشم اهريغو
 اهاطعأ يذلا وهف ؛تافصلا كلتب ؟)اهَّصخ يذلا هناحبس وهو هللا اهافطصا

 ل12 1 راع ة عر هش ابق .رامستلاب ايّششو كلاس

 .[ 5 :صصقلا] 4س دقو ما

 ,ةنكمألا رئاسل واسم مارحلا تيبلا َناكم ْنأب يضقي يأر َنالطب َنيبأ امو
 الع هللا لوسر ٌتاذو «ضرأللا ةراجح رئاسل ةيواسم دوسألا رجحلا َتاذو

 تاذلا نع ةجراخ رومأب كلذ يف ليضفنتلا امنإو ؛هريغ تاذل ةيواسم

 .(ولو»:نءبم«ق )١(

 اهربخ ناك اذإ «ناك» مسا بصن :ينعأ ءاّعئاش لازي ال نحل وهو ««اًدر» :ق ادعام (؟)

 .ةلمج هبش
 ءافطصالا فلؤملا ميدقتل تبثأ ام تحّجرو ««هافطصاو هللا هراتخا» :ج ءص ادعام (*)

 .يتأي اميفو ليلق لبق رايتخالا ئلع
 .ع ةيشاح يف ةخسنلا هذه تركذ دقو ««اهلّضف» :نءبم «ق (:)

 .ةعوبطملا خسنلا نم طقاس «تافصلا ...وهف» (5)
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 اهانج يتلا تايانجلا نم اهلاثمأو 2'7١ليواقألا هذهو .اهب ةمئاقلا تافصلاو

 نم رثكأ مهعم سيلو .اهنم ةئيرب يهو اهيلإ اهوبسنو ةعيرشلا ىلع نوملكتملا
 نآل ؛ةقيقحلا يف اهيواست بجوي ال كلذو ٌماع رمأ يف تاوذلا كارتشا

 .ةيسفنلا اهتافص يف اهفالتخا عم ماع رمأ يف كرتشت دق تافلتخملا

 ءاملا ثاذ نيب آلو ءاذبأ لوبلا تاذو كسملا تاذ نيبةللا ةوسامو

 تاوذلاو اهدادضأو ةفيرشلا نكامألا نيب يذلا توافتلاو .اًدبأ رانلا تاذو

 نيسوم تف نيمبل .ريلاب توانقلا اذه نس حلما اههاسفاو ةةسقاقلا

 فكلذكو .عيجرلاو كسملا تاذ نيب امم مظعأ توافتلا نم «" /نوعرفو

 (؟7توافتلا ذه نم مظعأ *' ؟اطيقلا تيب نيرو ةيمكلا سفت نيب تراشلا

 عقي ام رابتعاب ليضفتلاو ةقيقحلا يف ًءاوس 0*2ناتعقبلا لعجت فيكف .ريثكب
 !؟تاوعدلاو راكذألاو تادابعلا نم كانه

 امنإو «لوذرملا دودرملا بهذملا اذه ئلع ٌدرلا ءافيتسا دصقن ملو

 .اًئيش هريغب هدابعو هللا أبعي الو «مكاحتلا لقاعلا بيبللا ئلإو «هريوصت اندصق

 يضتتقي نعمل الإ هحّجريو هلضفي الو اًئيش صّصخي ال هناحبس هللاو

 :ةيشاحلا يف بتكو هدعب قحللا ةمالع تعضو ص يفو .«رومألا»:نءقادعام )١(

 .«ليواقألاو رومألا» :هيلع ةخسنلا تلبوق يذلا لصألا يف نأ ينعي ' ص ليواقألاو»

 .«ليواقألا» ةخسن تركذ اًضي أ ع ةيشاح يفو

 .«نوعرف تاذو» :ينعي ءلوصألا عيمج يفاذك (؟)

 .فيرحت ««ناطلسلا» :ةعوبطملا خسنلا يف (9)

 .«اًضيأ) :ج ءص ادع اميف هدعب (:4)

 .فيرحت هلعلو .«ناضيقنلا» :ع .ك يفو .«تاعقبلا» :ن (5)
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 اخ ين دب اةينازو عرس ل يعرب .هليضفتو هصيصختن

 .[:8:صصقلا] 4 ٌداَئْدَعَو كَفياَم قلد َكيَرَو ؛هقلخ دعب رتل مث

 هد ارا رواش ضعي زرأم يشل وتلا ىلاعب فيتا قع نعي

 :لاق هنأ ِةِِكَي هنع 70١2ننسلا» يف امك «ربكألا جحلا موي وهو «رحنلا موي

00 

 .همواقي ءىش هضراعي ال كلذ نولع لادلا ثيدحلا نأل «لوألا لوقلا

 هلأ نم اأو :ئلاعت هلوقل ءرحتلا موي ربكألا جحلا موي نأ باوصلاو

 (4):نيحيحصلا» ىف تبثو 9 :ةبوتلا] 4 رَكْخْل يَلأمْون يَ لِ دولوسرو

 (5)(دواد يبأ ننس» يفو .ةفرع موي ال رحنلا موي كلذب انَذأ ًيلعو ركب ابأ نأ

 ءطرق نب هللا دبع ثيدح نم )5٠417( «ئربكلا» ين يئاسنلاو )١1775( دواد وبأ )01(

 نبا هححص .(7 5 /0) «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلاو )١1107/5( دمحأ هجرخأو

 .(١؟57/5) مكاحلاو )7581١١( نابح نباو (58757) ةميزخ

 دقو «ج نم تبثأ ام ٌفيحصت امهالكو .«رشعلا" :(ك) يفو .«رفنلا» :ن ءبم ءع.ق ءص (؟)
 .رحنلا موي دعب يذلا مويلا هنأب هرّسفو ةيشاحلا يف هدّوج مث اهيف ناك ام مهضعب حلصأ

 .ع ةيشاح يف ةخسنلا هذه ةيلإ ريشأو ءارفكملا :تاوعمموق

 )١7517(. ملسمو (55657) يراخبلا ()

 ةناوع وبأو )3١54( هجام نبا هجرخأو ءرمع نب هللا دبع ثيدح نم )١1952( مقرب (60)

 هحح صو «مزجلا ةغيصب )١757( بقع (هحيحص») يف يراخبلا هقلع .(52006)

 .زوجتلا نم عون هيفف «دانسإ ٌمِصأب» :فلؤملا لوق امأو .(7777 /7) مكاحلا
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 © ؟ةباديصلا ها سامسو .أ119 يره وأ لاق كلذ#و

 عرضتلاو فوقولا نوكي هيف نإف هيدي نيب رحنلا مويل ةمّدقم ةفرع مويو
 يمس اذهلو .ةرايزلاو ةدافولا نوكت رحنلا موي مث «ةلاقتسالاو ؟؟7ةبوتلاو

 ءويوهل نأ مث فرع موي بيونال نم اوركّط دق مبنأل «نايزلا قاوث هفاولط

 قلحو «نيبارقلا حبذ هيف ناك اذهلو .هتيب ئلإ هيلع لوخدلاو «هترايز يف رحنلا

 روهطلاك ةفرع موي لمعو .جحلا لاعفأ مظعمو «رامجلا يمرو «سوؤرلا

 .مويلا اذه يدي نيب لاستغالاو

 لضفأ همايأ نإف «مايألا نم هريغ ئلع ةجحلا يذ رشع ليضفت كلذكو

 لاق :لاق سابع نبا نع *72«يراخبلا حيحص» يف تبث دقو .هللا دنع مايألا

 مايألا 21)يف هنم هللا ئلإ ٌبحأ اهيف ٌحلاصلا لمعلا مايأ نم ام» :ِكَي هللا لوسر
 الإ هللا ليبس يف داهجلا الو» :لاق ؟هللا ليبس يف داهجلا الو :اولاق ءارشعلا

 يتلا رشعلا مايألا يهو .« ءيشب كلذ نم عجري مل مث هلامو هسفنب جرخ ٌلجر

 ([؟ ١- :رجفلا] © ِرَثَعِ لَو 2 ِرَجَفْلاَول :هلوقب هباتك يف اهب ئلاعت هللا مسقأ

 )١( 57ص) فلؤملل «نايبتلا» :رظناو - 57(.

 .(17517) «ملسم حيحص» :رظناو .(57601/ .711/1/) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .(ربكألا جحلا موي يف - 575 2517 /4) «ةبيش يبأ نبا فنصم» :رظنا (*)

 .(«لاهتبالا» :هدعب مهضعب داز ن شماه يف (5)

 يذمرتلاو (7 57) دواد يبأو )١974( دمحأ ظفلب هبشأ ظفللاو .(459) مقرب 4ك

 .(١ا/51/) هجام نباو (,/51/)

 .(هذه يف» 0
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 يبنلا لاق امك ءديمحتلاو ليلهتلاو ريبكتلا نم راثكإلا اهيف بحتسي اذهلو

 ءايألا ئلإ اهتبسنو :(١)«ديمحتلاو ليلهتلاو ريبكتلا نم نهيف اورثكأف» لك
 .عاقبلا رئاس لإ كسانملا عضاوم ةبسنك

 هرشع ليضفتو .«روهشلا رئاس ئلع ناضمر رهش ليضفت :كلذ نمو

 .رهش فلأ ىلع هيف ردقلا ةليل ليضفتو ؛يلايللا رئاس ئلع 2")ريخألا

 (9ريخألا رشعلا مأ ؛ةجحلا يذ رشع :لضفأ نيِرُشَعلا ّيأف :تلق نإف

 ؟ءارسإلا ةليل وأ ءردقلا ةليل :لضفأ نيتليللا يأو ؟ناضمر نم

 نم ريخألا رشعلا يلايل :لاقي نأ هيف باوصلاف «لوألا لاؤسلا امأ :تلق

 نم لضفأ ةجحلا يذ رشع مايأو ؛ةجحلا يذ رشع يلايل نم لضفأ ناضمر

 يلايل نأ هيلع لديو .هابتشالا لوزي ليصفتلا اذهبو ؛(؛!ناضمر رشع مايأ

 يذ رشعو «يلايللا نم يهو ردقلا ةليل رابتعاب تلّصف امنإ ناضمر نم رشعلا

 امهريغو (87 )١١/ «ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو 5١155( :554557) دمحأ هجرخأ )١(

 هيف « ديزي ئلع ثيدحلا رادمو .رمع نبا نع دهاجم نع دايز يبأ نب ديزي ثيدح نم

 للع» :رظنا .هعطقو هففقوو هعفرو يباحصلا ديدحت يف هيلع فلتخا دقو ؛نيل

 مل ديزي كلذكو ؛(1197١) متاح يبأ نبال «ثيدحلا للع»و )١8( «ينطقرادلا

 )77١/١1١(. «بيذهتلا بيذبت» :رظنا ءدهاجم نم عمسي

 .ركذلا فلاسلا سابع نبا ثيدح نم هريغو (4754) يراخبلا هجرخأ ام تباثلاو

 .ةدايزلا هذه هيف سيلو

 .(رخآلا» :ق ءص (؟0)

 .«رخآلا» :ن ءص (0)

 ١١١7(. /7) «دئاوفلا عئادب» يف هنع فلؤملا هلقن مالسإلا خيش باوج اذهو (5)

 0م



 .ةيورتلا مويو ةفرع مويو رحنلا موي هيف ذإ همايأ رابتعاب ١7 لّضف امنإ ةجحلا
 هحور هللا سّدق ةيميت نبا مالسإلا خيش لتس دقف ")يناثلا لاؤسلا امأو

 ردقلا ةليل لب :رخآ لاقو ءردقلا ةليل نم لضفأ ءارسإلا ةليل :لاق لجر نع
 ؟بيصملا امهيأف ءلضفأ

 نإ هردقلا ةليل نم لضفأ ءارسإلا ةليل ّنِإ :لئاقلا امأ .هلل دمحلا :باجأن
 ٌلضفأ ماع لك نم اهرئاظنو كَ يبنلاب اهيف يرسأ يتلا ةليللا َّنأ كلذب دارأ
 يف هنم لضفأ اهيف ءاعدلاو اهمايق نوكي ثيحب ردقلا ةليل نم ِةَِلَوي دمحم ةمأآل

 داسفلا مولعم وهو «نيملسملا نم دحأ هلقي مل لطاب اذهف ؛ردقلا ةليل
 فيكف ءاهثيع فّرعت ءارسإلا ةليل تناك اذإ اذه .مالسإلا نيد نم رارطضالاب

 يف لوقنلا لب ؛اهنيع الو ءاهرشع الو ءاهرهش ئلعال مولعم ليلد مقي ملو
 يتلا ةليللا صيصخت نيملسملل عّرْشُي الو .هب عطقي ام اهيف سيل ةعطقنم كلذ

 .وهس وهو «(تلضف» :ع.ك )١(

 ةليل نم لضفأ ِةْكَي يبنلا ٌّقح يف ءارسإلا ةليل نأ هباوجف» :ع.ك ؛ج ءص يف هدعب عقو (؟)

 ةمألا قح يف ةليللا هذهف .ءارسإلا ةليل نم لضفأ ةمألا ئلإ ةبسنلاب ردقلا ةليلو ءردقلا
 يبأ انخيش باوج اذه .هل لضفأ كي هللا لوسر قح يف ءارسإلا ةليلو ءمهل لضفأ

 «هباوجف» ئلع برض ص يف مث .«نيتلأسملا يف هحور هللا سدق ةيميت نبا سابعلا
 ام بتكو «يناثلا لاؤسلا» دعب قحللا ةمالع تعضوو ؛«هحور ...باوج اذه» ئلعو

 نأ دعب هباتك نم ةخسن يف لّدع هللا فنصملا نأ رهاظلاو .ةحفصلا يشاوح يف ٍقأي

 يهو قامأ .ريخألا ليدعتلا اذه اهيف دري ملف ةقباسلا هتخسن نم نوخسانلا هخَسَن

 لصح نكلو نتملا يف ليدعتلا اذه اهيف درو دقف لوألا ةصقانلا (م) دعب خسنلا مدقأ

 ةخسن نم اهيف نتملا كردتسا يذلاو «ةسارك وحن اهنم طقسف رطسأ دعب مرخ اهيف

 .مالسإلا خيش باوج ةيقب ق يف دري ملف ءروكذملا ليدعتلا اهيف دجي مل ئرخأ
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 يف تبث دق هنإف ردقلا ةليل فالخب .هريغالو مايقب ءارسإلا ةليل اهنأ نظي
 اًباستحاو اناميإ ردقلا ةليل ماق نم» :لاق هنأ ِِِلَب يبنلا نع 2١7 0نيحيحصلا»

 ةليل اوّرحت» :لاق هنأ ِةِيِكَي هنع 7«نيحيحصلا» يفو .«هبنذ نم مدقت ام هل رفغ

 نم ريخ اهنأ هناحبس ؟'7هللا ربخأ دقو .«ناضمر نم رخاوألا رشعلا يف ردقلا

 .نآرقلا اهيف لزنأ هنأو .'؟2رهش فلأ

 مل ام اهيف هل لصح ِِلكَي يبنلاب اهيف يرسأأ يتلا ةنّيعملا ةليللا نأ دارأ نإو
 اذهف ؛ةدابع الو مايقب اهصيصخت عّرْسُي نأ ريغ نم ءاهريغ يف هل لصحي
 نأ بجي نامز وأ ناكم يف 7*2هلضف كي هّيبن هللا ئئطعأ اذإ سيلو .حيحص

 اذإ اذه .ةنمزألاو ةنكمألا عيمج نم لضفأ 7"2نامزلاو ناكملا كلذ نوكي

 نم مظعأ ناك ءارسإلا ةليل هّيبن ئلع ئلاعت هللا ماعنإ نأ ئلع ليلد ماق هنأ رق

 .هيلع معنأ يتلا معنلا نم كلذ ريغو ردقلا ةليل نآرقلا لازنإب هيلع هماعنإ

 يتلا معنلا ريداقمو ءرومألا قئاقحب ملع ئلإ جاتحي اذه لثم يف مالكلاو

 نع فّرعُي الو .ملع الب اهيف مّلكتي نأ دحأل زوجي الو ,يحوب الإ فّرعت ال

 ئلع اميس ال ءاهريغ ئلع ةليضف ءارسإلا ةليلل لعج هنأ نيملسملا نم دحأ

 .هَنعْهَلَدَوَر ةريره يبأ ثيدح نم (,/50) ملسمو )١10١1( يراخبلا 4

 .اَهْنَعَُنِإََر ةشئاع ثيدح نم )١1١79( ملسمو )75١7١( يراخبلا (؟)

 .ن ءص نم ةلالجلا ظفل (9)

 اهيف تبثي مل نكلو ءرخآ طخب تلمكتساو ق نم رهظي اميف ةسارك تطقس انه نم (5)

 .افنآ روكذملا ليدعتلا نم يتآلا صنلا

 .«ةليضف» :نءبم (6)

 .«ناكملا وأ نامزلا» :بم (1)
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 ةليل صيصخت نودصقي ناسحإب مهل نوعباتلاو ةباحصلا ناك الو ءردقلا ةليل

 نإو .تناك ةليل يأ فّرعُي ال اذهلو ءاهنوركذي الو رومألا نم رمأب ءارسإلا

 كلذ صيصخت عّرْسَي ملف اذه عمو لكي هلئلاضف مظعأ نم ءارسإلا ناك

 لوزنب هيف ئدتبا يذلا ءارح راغ لب .ةيعرش ةدابعب ناكملا كلذ الو نامزلا

 ةوبنلا دعب هباحصأ نم دحأ الو وه هدصقي مل ةوبنلا لبق هاّرحتي ناكو يحولا

 الو ءاهريغ الو ةدابعب يحولا هيف لزنأ يذلا َمويلا ٌصخ الو «ةكمب هماقم ةدم

 ةنكمألا ّصخ نمو .ءىشب نامزلا الو ىحولاب هيف ئدتبا يذلا ناكملا ّصخ
 باتكلا لهأ سج نم ةاك هلاثمأو اله لجأل تادابعب هدنع نم ةنمزألاو

 مويو «داليملا مويك «تادابعو مساوم حيسملا لاوحأ نامزل اولعج نيذلا

 نوياشي ةعامج باطختا دبر مع نار نقو..ةلاوحأ نموكلا ريظو ةديمعلا

 كك لا لوسر يق اراض ناكم ةارلاقف ؟اًذه ام لاق هديف ةولصي اًناكي
 مكلبق ناك نم كله امنإ !؟دجاسم مكئايبنأ راثآ اوذختت نأ نوديرتأ :لاقف

 .(3)ضميلف الإو «ٌلصيلف ةالصلا هيف هتكردأ نمف ءاذهب

 نم لضفأ ِةكَي يبنلا قح يف ءارسإلا ةليل نإ :"7سانلا ضعب لاق دقو

 يف امك  روصنم نب ديعسو (1/777) ةبيش ىبأ نباو (7775) قازرلا دبع هجرخأ )١(

 هححص )٠١٠١(. «عدبلا» يف حاضو نباو 3377(  /؟) «ميقتسملا طارصلا ءاضتقا»

 «قورافلا دنسم)» يف ريثك نباو(( )٠١/ «ئواتفلا عومجم») يف مالسإلا خيش

 .(079 /1) «حتفلا» يف ظفاحلاو )١57/1(

 ضعب ىلإ ةديدجلا ةرابعلا يف بِسُن يذلا اذه نأ ركذلاب ريدجلاو .ئرخألا لوصألا

 عئادب»و باتكلا اذه لصأ يف مالسإلا خيش ئلإ لبق نم فلؤملا هبسن دق سانلا

 .خيشلا نع اهلقن ليضفتلا يف لئاسم نمض ١١١7( /7) «دئاوفلا
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 ةليللا هذهف ءءارسإلا ةليل نم لضفأ ةمآلا ئلإ ةبسنلاب ردقلا ةليلو ءردقلا ةليل

 .هل لضفأ لَو هللا لوسر قح يف ءارسإلا ةليلو ءمهل لضفأ ةمألا قح يف

 نبا ئور دقف 7١2؟ةفرع موي وأ ؛ةعمجل جلا موي :لضفأ امهيأف :ليق نإف

 ال١ :ِةِكَك هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ ثيدح نم 217(هحيحص) يف نابح

 ثيدح اًضيأ هيفو .(ةعمجلا موي نم لضفأ موي ئلع 2)”ٌسمشلا علطت

 .260(ةعمجلا موي سمشلا هيف تعلط موي ريخا : سوأ كي املا

 ةفرع موي ئلع ةعمجلا موي ليضفت ئلإ ءاملعلا ضعب بهذ ؟7دق :ليق

 ةليث نأ دمحأ ىعغةياور 'ىلعي وبأ ىضاقلا اركحو .قيدحلا اذه اًجتحم

 .«ةعمجلا موي :ليق ؟ةفرع ...لضفأ نيمويلا يأف :ليق نإف» :ق )١(

 ء901١1) «ئربكلا» يف يئاسنلاو (4845) دمحأ هجرخأو )7717١(( مقرب (؟)

 .نابح نباو )/١7/71( ةميزخ نبا هححص ١١9573-5(.

 .«نابح نبا حيحص) يف امك «برغت الو» :ةدايز هدعب ةعوبطملا خسنلا يف ()

 امكو ءثيدحلا جيرخت يف امك «سوأ نب سوأ» :حيحصلاو .اًعيمج لوصألا يفاذك (:)

 .(77ص) «ماهفألا ءالج» يف

 نابح نبا اًضيأ هجرخأو .(865) ملسم دنع وهو ةريره يبأل روكذملا ظفللا (5)

 .(11779) «ةميزخ نبا حيحص» :رظناو .ليوط ثيدح نمض )20

 مكمايأ لضفأ نم نإ» :ظفلب )91١( نابح نبا دنع وهف سوأ نب سوأ ثيدح امأو

 هواد ومار (15315 يمرادلاو (81784) ةبيش يبأ نبا اًضيأ هجرخأ ؛«ةعمجلا موي

 نبا هححص )١77/5(. يئاسنلاو )١157561086( هجام نباو ( 197537618 410)

 .نابح نباو (17/777) ةميزخ

 .(برسهذ لق : ليق) عضوم يف (سهذ دقو) :ى (5)

 م



 مايأ لضفأ ةعمجلا موي نأ باوصلاو .؟7١ردقلا ةليل نم لضفأ ةعمجلا

 ةليلو ردقلا ةليل كلذكو «ماعلا مايأ لضفأ رحنلا مويو ةفرع مويو «عوبسألا

 هوجو نم مايألا رئاس ئلع ةيزم ةفرع موي ةعمجلا ةفقول ناك اذهلو .ةعمجلا

 .ةدلدعتم

 .مايألا لضفأ امه نيذللا نيمويلا عامتجا :اهدحأ

 رخآ اهنأ لاوقألا رثكأو «ةباجإلا ةققحم ةعاس هيف يذلا مويلا هنأ :يناثلا

 .عرضتلاو ءاعدلل نوفقاو كاذ ذإ مهلك فقوملا لهأو ءرصعلا دعب ةعاس

 .ِةيَع هللا لوسر ةفقو مويل هتقفاوم :ثلاثلا

 ةالصو ةبطخلل ضرألا راطقأ ين قئالخلا عامتجا هيف نأ :عبارلا

 عامتجا نم لصحبيف .ةفرعب ةفرع لهأ عامتجا كلذ قفاويو «ةعمجلا

 موي يف لصحي ال ام عرضتلاو ءاعدلا نم مهفقومو مهدجاسم يف نيملسملا

 أ وبس

 هنا :لاق ةريره يبأ نع (9يئاسنلا يفو .هموص ةفرعب نمل هرك كلذلو

 رصتخم» :رظناو .ليقع نبا نع نيتياورلا )١18/5( «عورفلا» يف حلفم نبا لقن )١(

 .(85ص) «ةيرصملا ئواتفلا

 .(ديع ةفرع ٌمويو» :ك 000

 )8١171( دمحأو (175557) ةبيش يبأ نبا هجرخأو ؛(7585 5 .7857) «ئربكلا» يف (9)

 هللع امك فيعض ثيدحلاو .(179/77) هجام نياؤ (555١)دواد وبأو 2

 «لماكلا» يف يدع نباو ١( 47 /7) «ءافعضلا» يف يليقعلا اًضيأ هفعضو .فلؤملا

 .امهريغو /5)
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 نب يدهم نأل ءرظن هدانسإ يفو .«ةفرعب ةفرع موي موص نع هلك هللا لوسر

 (")(حيحصلا» يف تبث نكلو .هيلع هرادمو .ءفورعمب سيل ١7 يرزجلا برح
 هللا لوسر مايص يف ةفرع موي اهدنع اوّرامت اًسان نأ» : لضفلا مأ ثيدح نم

 هيلإ ٌتلسرأف ء.مئاصب سيل :مهضعب لاقو يئاص وه :مهضعب لاقف كيئَلَع

 .«هبرشف «هريعب ىلع فقاو وهو نبل حدقب

 :ةفئاط تلاقف «ةفرعب ةفرع موي رطف بابحتسا ةمكح يف فلتخا دقو

 خيش مهنم  مهريغ لاقو ."7هريغو يقّرِخلا لوق اذه «ءاعدلا ئلع ئّوقتيل

 .هموص ٌبَحتِسُي الف «ةفرع لهأل ديع هنأ هيف ةمكحلا : ةيميت نبا مالسإلا

 :لاق هنأ لِي ىبنلا نع 7*2 2ننسلا» يف يذلا 2؟7ثيدحلا هيلع ليلدلاو :لاق

 .«بيرقتلاو ةصالخلا يف امك ءيرجهلا :باوصلا» :ن شماه ينو .لوصألا عيمج يف اذك )١(

 .(يدبعلا)» :ةعوبطملا خسنلا يفو .«يرجهلا» فيرحت هلعلو .لاقامك وهو

 )0( يراخبلا )١1571( ملسمو )١١77(.

 .(4 5 5 /5) «ينغملا» :رظنا ()

 .«روهشملا ثيدحلا» :ج (5)

 (ئربكلا» ينو ٠١"7( 5) «نىبتجملا» يف يئاسنلاو (7/77) يذمرتلاو )55١14( دواد وبأ (5)

 يمرادلاو (17787 ,1177174) دمحأو (985717) ةبيش يبأ نبا هجرخأو .(51515)

 مكاحلاو (701””7) نابح نباو )١5١١٠١( ةميزخ نباو يذمرتلا هححص .(1805)

 .ةبيش يبأ نبا دنع تسيلو ««قيرشتلا مايأو» :اًعيمج مهدنعو )١/574(.

 نع ىلع نب اسوم هب درفنا ثيدح اذه» "١77(: /7؟١) «ديهمتلا» يف ربلا دبع نبا لاق

 .ظوفحم ريغ ثيدحلا اذه يف «ةفرع موي» ركذو ءيوقلاب سيلف هب درفنا امو «هيبأ

 .«(قيرشتلا مايأو رحنلا مويو رطفلا موي) :هوجو نم ِهْلِكَو يبنلا نع ظوفحملا امنإو
 هركذيس امك مالسإلا خيش هلبقو )١/ ١77(« «يرابلا حتف» يف بجر نبا هنع باجأو

 .«ةفرعب ةفرع موي موص نع ىهنلا» :«ئربكلا» يف يئاسنلا هيلع بّوب دقو .فلؤملا
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 .«مالسإلا لهأ انديع ئنم مايأو رحنلا مويو ةفرع مويا

 مهعامتجال ةفرع لهأ ٌّقح يف اًديع ةفرع موي نوكي امنإو :انخيش لاق
 يف ديعلا وه ناكف «رحنلا موي نوعمتجي امنإ مهنإف راصمألا لهأ فالخب «هيف
 .اًعم ناديع قفتا دقف «ةعمج موي ةفرع موي قفتا اذإ هنأ دوصقملاو .مهقح

 هتمعن مامتإو «نينمؤملا هدابعل هتيد هللا لامكإ مويل قفاوم هنأ :سداسلا

 ءاج :لاق باهش نب قراط نع ؛7١يراخبلا حيحص» يف تبث امك ؛مهيلع
 مكباتك يف اموؤرقت ةيآ نينمؤملا ريمأ اي :لاقف باطخلا نب رمع ئلإ يدوهي
 هانذختال هيف تلزن يذلا مويلا كلذ 227هلعن تلزن  دوهيلا ٌرشعم  انيلع ول

 ْثيِضَنَو قمم دلع تمم َسيِدل ًاًمْولا# :لاق ؟ةيآ يأ :لاق .اًديع

 يذلا مويلا ملعأل ينإ :باطخلا نب رمع لاقف .[7 :ةدئاملا] 4 ائيِوَرلْسِإلاُمَل

 .ةعمج موي ٌةلكَي هللا لوسر ئلع تلزن :هيف تلزن يذلا ناكملاو «هيف تلزن

 .ةفرعب هعم نومفأو نحنو

 ؛ةمايقلا موي مظعألا فقوملاو «ربكألا عمجلا مويل قفاوم هنأ :عباسلا

 هيف تسعلط موي ريخا :255 يبنلا لاق امك «:ةعمجلا موي موقت ةمايقلا نإف

 هيفو ءاهنم جرخأأ هيفو :ةنجلا لخدأ هيفو «مدآ قل هيف .ةعمجلا موي سمشلا

 هاطعأ الإ اًريخ هللا لأسي ملسم دبع اهقفاويال ةعاس هيفو .ةعاسلا موقت

 ,©0(هابإ

 )7١11(. ملسم اًضيأ هجرخأو «(50) مقرب 0010(

 .«ملعنو» :ةعوبطملا خسنلا يفو .لوصألا يف اذك (؟)
 .هيلإ ةراشإلا تقبس دقو «(805) ملسم هجرخأ ()
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 أدبملا نوركذيف ؛هيف نوعمتجي اًموي هدابعل هناحبس هللا عرش اذهلو

 أدبملا ناك هيف ذإ .ةعمجلا موي ةمألا هذهل هللا رخداو ءرانلاو ةنجلاو داعملاو

 ئتأ له) و (ةدجسلا) يتروس هرجف يف أرقي ِهِلَي يبنلا ناك اذهلو .داعملا هيفو

 .مدآ قلخ نم ؛مويلا اذه يف نوكيو ناك ام ئلع امهلامتشال 7١2(ناسنإلا ئلع

 مويلا اذه يف َةمألا ركذي ")ناكو ؛رانلاو ةنجلا لوخدو .داعملاو أدبملا ركذو

 وهو  ايندلا فقاوم مظعأب ناسنإلا ركذتي اذكهف .نوكي امو هيف ناك امب

 الو «هنيعب مويلا اذه يف ٌبرلا يدي نيب مظعألا ٌفقوملا 7 ةفرع فقوم

 .مهلزانم يف رانلا لهأو «مهلزانم يف ةنجلا لهأ ٌرقتسي لىتح فصتتني

 يف اهنم رثكأ ؟/ةعمجلا موي نيملسملا نم ةعقاولا ةعاطلا نأ :نماشلا

 نوريو «هتليلو ةعمجلا موي نومرتحيل روجفلا لهأ رثكأ نإ ئتح «مايألا رئاس
 دق رمأ اذهو .هلهمُي ملو هتبوقع هللا لّجع هللا يصاعم لع هيف أٌّرجت نم نأ

 رايتخاو «هّللا دنع هفرشو مويلا مظعل كلذو .ءبراجتلاب هوملعو مهدنع ٌرقتسا

 .هريغ ئلع ةيزم هيف ةفقولل نأ بير الو .مايألا رئاس نيب نم هل هللا

 هيف عمتجي يذلا مويلا وهو .ةنجلا يف '*7ديزملا مويل قفاوم هنأ :عساتلا

 ريب للا

 .ةْنَعَُتِإَكَر ةريره يبأ ثيدح نم (880) ملسمو (891) يراخبلا )١(

 . ص يف مهضعب هرّيغ اذكو ««ناكف» :بم (1)

 .حص ةمالع عم (فقوم) :ع ةيشاح يف مهضعب بتك دقو («ةفرع مويا :بم «ع.ك ()

 يف امك «ةفرع فقوم مويا :دصقي هنأ مهضعب مهفف ««ةفرع فقوم» باوصلا نأ ىنعي

 .ق

 .«ةعمجلا ةليلو» :رطسلا قوف نيف (4)

 .ةعمجلا موي صئاصخ ركذ دنع اهديناسأب ديزملا موي نع ثيداحألا ركذ يتأيس (5)
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 ربانمو ءبهذ نم ربانمو «ؤلؤل نم ربانم مهل بّصنتو «حّيفأ داو يف ةنجلا لهأ

 .ئلاعتو كرابت مهّبر نوروزيف هكاسملا نايثك ئلع ١+ 'نوقابلاو ءدجريز نم

 ئلإ اًحاور مهلجعأ ًةافاوم مهّعرسأ نوكيو ءاّنايع هنوريف مهل ئّلجتيو

 موي ئئلإ "7نوقاتشي ةنجلا لهأف .مامإلا نم مهبرقأ هنم مهيرقأو .دجسملا

 موي قفاو اذإف .ةعمجلا موي وهو ؛ةماركلا نم هيف نولاني امل ءاهيف ديزملا

 .هريغل سيل "7لضفو صاصتخاو ةيزم هل ناك ةفرع

 مث فقوملا لهأ نم ةفرع ةيشع نئاعتو كرابت برلا وندي هنأ : شاعلا
 ُثرفغ دق ينأ مكُدهسْنَأ ؟ءالؤهدارأام» :لوقيف ,ةكئالملا مهب يهابي

 اهيف دري ال ىتلا ةباجإلا ةعاس ئلاعتو كرابت مهنم هّوند عم لصحيو .'*7«مهل

 بّرقيو ؛ةعاسلا كلت يف هيلإ عرضتلاو هئاعدب هنم نوبّرقيف ءاّريخ هلأسي اًلئاس

 يذمرتلا ثيدح يف ءاج امك «ربانملا باحصأ ريغ :ينعي .اًعيمج لوصألا يفاذك )١(

 ام هروفاكلاو كسملا نابثك ئلع  يند نم مهيف امو  مهاندأ سلجيو :(75049)

 .«توقايلا» لئلإ ن نتم يف رِّيغ دقو .«اًسلجم مهنم لضفأب يساركلا باحصأ نأ نوري

 .فيرحت وهو «ةعوبطملا خسنلا يف اذكو
 .«نوقاتشم» :ن ءبم «ع )١(

 .حص ةمالع عم «ةليضف» :ع ةيشاح يف 0

 امأو .«ءالؤه دارأ اما :هيفو ءهْتَعَُتلَ تو ةشئاع ثيدح نم (17148) ملسم هجرخأ 5

 يف ةطب نباو )١5814٠0( ةميزخ نبا هجرخأ دقف (مهل ترفغ دق ينأ مكدهشأ :هلوق

 (8865) (ديحوتلا» يف هدنم نباو (نادمح لآ ةرشن - )77/5١1 «ئربكلا ةنابإلا»

 ("ا/1/ 5) «ناميإلا بعشا) يف يقهيبلاو (587 /) (داقتعالا لوصأ» يف يئاكلاللاو

 .نسح هدانسإو ؛رباج نع رييزلا يبأ ثيدح نم (7” 5 ؛ص) «تاقوألا لئاضف» يفو
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 كلت يف ةققحملا ةباجإلا برق :امهدحأ :(2)برّقلا نم نيعون ئلاعت مهنم

 .هتكئالم مه هتاهابمو .ةفرع لهأ نم صاخلا هبرق :يناثلاو 7"2ةعاسلا

 اًحرفو ءاهتوق ئلإ ةوق دادزتف ءرومألا هذه ناميإلا لهأ بولق رعشتستف

 اعريغو هرجولا ؟لبيرق .همركو اهّبر لضفل ًءاجرو ءاًجاهتباو اًرورسو

 .اهريغ اىلع ةعمجلا ٌةفقو تلّضف

 ةَّجَح نيعبسو نيتنث لدعت اهنأب ماوعلا ةنسلأ ئىلع ضافتسا امامأو

 .(؟7ملعأ هللاو

 تاقولقملا ساسبلا نيم سح [8 عه رات هناحيس اللا نآ دويهقعلاو

 لإ يحال بط لات هنإف فريق نود هاشتراو همسشل هك ستل# همطأ

 لك نم ُبّيطلاف ءبّيطلا الإ ةقدصلاو مالكلاو لمعلا نم لبقي الو ءبّيطلا

 .نيعونلل ماعف هقلخ امأو .ئلاعت هراتخم وه ءيش

 .(برقلا ىعون» :ص )1١(

 .رظنلا لاقتنال ع«ك نم ةطقاس «ةعاسلا ...مهنم برقيو» ةرابعلا (؟)
 امك «ةعمجلا ةفقو تلّضف اهريغو ٌةوجولا هذهف» :قايسلا نوكيف ««هذهف» :بم «ع.ك 4

 .نيتخسنلا يف صنلا طبض

 :اعوفرم «(هعماج» يف نيزر هركذ ام امأو» 71/١(: /8) «يرابلا حتف» يف ظفاحلا لاق 0

 ةجح نيعبس نم لضفأ وهو ةعمجلا موي قفاو ةفرع موي سمشلا هيف تعلط موي ريخ)

 لب ؛هجرخأ نم الو هّيباحص ركذي مل هنأل .هلاح فرعأ ال ثيدح وهف «(اهريغ يف

 نب هللا دبع نب ةحلط نع السرم هركذ يذلا ١1717٠١( :51/7) أطوملا ثيدح يف هجردأ

 .«تآطوملا نم ءيش يف ةروكذملا ةدايزلا تسيلو ءزيرك
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 الإ (؟)بساني ال بيلا َنإف :هتواقشو دبعلا ةداعس ٌناونع مّلَعُي ١)اذهبو

 نم هلف .هب الإ هبلق نئمطي الو «هيلإ الإ نكسي الو .هب الإ ئضري الو ءّبّيطلا
 ةرغن ءىسثادشأ وهو .وه الإ هللا ىلإ دعصي ال يذلا بّيطلا ملكلا 0ع

 ةبيغلاو بذكلاو .ءىذبلا ناسللاو شّحفتلاو ءلاقملا يف شحفلا نع

 .ثيبخ مالك لكو ءروزلا لوقو تهّبلاو «ةميمنلاو

 تعمتجا ىتلا لامعألا يهو .اهبيطأ الإ لامعألا نم فلأي ال كلذكو

 .ةحيحصلا لوقعلا اهتّكزو «ةيوبنلا عئارشلا عم ةميلسلا رّطِفلا اهنسح ئلع
 هب كرشي ال هدحو هللا دبعي نأ لثم «ةرطفلاو لقعلاو عرشلا اهنسح ئلع قفتاف

 ام هقلخ اىلإ نسحيو .هدهجب هيلإ بّبحتيو «هاوه الع هتاضرم رثؤيو ءائيش

 هولماعي (”7نأ بحي امب مهلماعيو «'؟!هولعفي نأ ٌبحي ام مهب لعفيف ءعاطتسا

 مكحيو «هسفن هب حصني امب مهحصنيو «هنم هوعّدي نأ ٌبحي امم مهعّديو هب

 نع ٌفنكيو ءهاذأ مهلّمحي الو مهاذأ لمحيو هب هل مكحي نأ ٌبحي امب مهل

 اذإو .هعاذأ انسح مهل ئأر اذإو .هضرع نم اولان امب مهلباقي الو مهضارعأ

 الو ةعيرش لطبي ال اميف عاطتسا ام مهراذعأ ميقيو «همتك اًئيس مهل ئأر

 .اًيهن الو اًرمأ هلل ضقاني

 .ةنيكسلاو راقولاو ملحلاك ءاهاكزأو اهبيطأ اًضيأ قالخألا نم هلو

 .«اذهبف» :عيك )١(

 .ن .«بم يف امك ««هبساني» لإ ص يف مهضعب هرّيغ (1)
 .(مالكلا) :قق اج هول

 .(هب» :ن يف هدعب (4)

 .ةلاسرلا ةعبط نم طقاس «نأ بحي امب مهلماعيا )0
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 :قدصلاو «ةكيرعلا قيلو بئاجلا ةلوهسو ءاقولاو ءريصلاو قمحرلاو

 ضفخو عضاوتلاو .دسحلاو دقحلاو ٌشِغلاو لِغلا نم ردصلا ةمالسو

 ةنايصو «هللا ءادعأ ئلع )١( ّبكتلاو ةظلغلاو ّرعلاو ؛ناميإلا لهأل حانجلا

 ةنورسلاو تاقيسلاو فماجتلاو ةنقعلاو هللا ريثل هلآلقو دقي نع دجولا

 .لوقعلاو رطفلاو عئارشلا (")هنسح ئلع تقفتا قّلَخ ّلكو

 ءيرملا ءينهلا لالحلا وهو ءاهبيطأ الإ معاطملا نم راتخي ال كلذكو

 كلذكو .هتعبت نم دبعلا ةمالس عم «ةيذغت نسحأ حورلاو ندبلا يّذغي يذلا

 نمو ءاهاكزأو اهبيطأ الإ ةحئارلا نمو ءاهييطأ الإ حكانملا نم راتخياال
 هقلخو «بّيط هندبو «ةَبّيط هحورف .مهنم نيّيطلا ")لإ ءارّشٌعلاو باحصألا
 هحكنمو هسيلمو .بّيط هبرشمو همعطمو .بّيط همالكو بّيط هلمعو «بّيط

 يطلع ل رو ةيلامو .بْيط هجرخمو هلخدمو .بّيط

 و د تيِرَيَط ةكيلمْلا مه وَ "0 :هيف ليلاعت هللا لاق نمم اذهف

 اللوق نيذلا نمو |[ 7 ا« كتفك 1

 .[07 :رمزلا] 4 تردالَخ اَهَوُلْخَدََف ربِ ْرُكَحَتَبَع ُركَس» :ةنجلا ةنزخ مهل
 :اولاعت - .اهولخدا مكبيط ببس أ فسيسلا ري ءافلا هلهو

 َّ اقل ب لعل ءاكلعلاو ِي 2 لا خرب حلو حل دا

 بيننا تائيبخلا تاملكلا نأب آلا ترش لقو 155 ةرعلا] «ِتنَبْيِطلِل

 .ةعوبطملا خسنلا نم طقاس «ربكتلاو» )١(

 .«لوقعلا» دعب عك يف عقو (هنسح ئلعا )030

 .امهيف تديزف «ك ءص نم ةطقاس تناكو .ن «بم نم «الإ» ظفل )02

 .«نولوقي» :بم ,ع«ك يفو .«لوقت» :ج (4)

 ا



 فيوطلا لاجرلل تاّيطلا ءاسنلا نأب ترشفو .نيرطلل تاّيطلا هحاملكلاو

 تاملكلاف ؛هريغو كلذ ٌّمُعت يهو .١2)نيثيبخلا لاجرلل تائيبخلا ءاسنلاو

 ءاسنلاو لامعألاو تاملكلاو «نيبيطلا نم اهبسانمل تابّيطلا ءاسنلاو لامعألاو

 .:نيؤشلا نم اهيسادمل "!ةنيخلا

 هريفاذحي ٌتيبنسلا لعجو «ةنجلا يف هريقاذحب َتّيطلا لعج هناجببس هالو
 ريغ ئلع مارح يهو ؛بّيطلل تصلخأ ©)اًراذ :ٌةثالث رودلا لعجف .رانلا يف

 ثيبخلل تصيلخأ (؟7لادو .ةنجلا يهو ءبّيط لك تعّمج دقو «نيبيطلا

 بّيطلا اهيف جْرُم ٌرادو .رانلا يهو «نوثيبخلا الإ اهلخدي الو ثئابخلاو

 ةنحملاو ءالتبالا عقو اذهلو .«*”رادلا هذه يهو ءامهنيب طلخو ثيبخلاو

 موي ناك اذإف .ةيهلإلا ةمكحلا َبَّجوم كلذو «طالتخالاو جازتمالا اذه بيسب
 ا

 ىلع راد يف هلهأو َبّيطلا لعجف «بّيطلا نم ثيبخلا هللا رّيم ةقيلخلا داعم
 مهطلاخي ال ةدح ئلع راد يف هلهأو ثيبخلا لعجو ؛مهريغ مهطلاخي ال ةدح

 يهو رانلاو «نيبيطلا راد يهو ةنجلا :طقف نيراد 2')ئلإ رمألا داعف .مهريغ
 لعجف ٠ ؛مهباقعو مهباوث نيقيرفلا لامعأ نم هناحبس هللا ًاشنأو .:نيثييشلا راذ

 مهل أشنأ «مهت دلو مهميعن نيع يه مهقالخأو مهلامعأو ءالؤه لاوقأ تابّيط

 )١( «يربطلا ريسفت» :رظنا )/11/ "118- +"717(,
 ) )0.«تاثيبخلا» :نءج

 .(رادا) رع

 .«اًرادو» :بم ءص (:)

 ١(. 55 -757ص) «ليلعلا ءافش» :رظناو (4)

 لعلك (5)
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 مهلامعأو نيرخآلا لاوقأ تاثيبخ لعجو .رورسلاو ميعنلا بابسأ لمكأ اهنم
 بابسأ مظعأ اهنم مهل 7١2شنأف .مهمالآو مهاذع نيع يه مهقالخأو

 هتيبوبر لامك هّدابع َيِرْيَل ًةرهاق ًةزعو ًةغلاب ةمكح ؛مالآلاو ؟)باقعلا

 للا يآ تادعأ عابتلو اهتسسسرو ةقدعو ماهو تملك لامك

 : يل دأب أوُحسقْأَو# :نلاعت لاق .نوقداصلا ةرربلا هلسرال .نيرتفملا

 1 1 و َقَح هيلع اًدَعَوَلَب ُتوَُي نم َُّلأ ُتَعَ ب

 * نييك أوك م نأ أورقك تيدر َكَعي ِهِيلَو هبف َنوُفَِتَي ىلا مهل ينل
 .[" 4 - "8 :لحنلا]

 .هب نافّرعي اًناونع ةواقشلاو ةداعسلا ئئلع لعج لاعت هللا نأ :دوصقملاو

 «بّيط الإ هنم ردصي الو اّبيط الإ يتأي الو ,7"2بّيط الإ هب قيلي ال ٌبِّيط ديعسلاف
 ءاثيبخ الإ يتأي الو ءثيبخلا الإ هب قيلي ال ثيبخ يقشلاو .اّيط الإ سبالي الو
 «هجراوجو هئامل 'لعدبلق هم رجش ثيشلافةةيشلاالا هيه ردضياللو

 لجرلا يف نوكي دقو .هحراوجو هناسل ئلع (؟47ُبّيطلا هبلق نم رّجفتي ٌبّيطلاو
 ةداملا نم هرّهط اًريخ هب هللا دارأ نإف .اهلهأ نم ناك هيلع بلغ امهيأف ناتدام

 ,رانلاب هريهطت ئلإ جاتحي الف اًرّهطم ءاقللا موي هيفاويف «ةافاوملا لبق ةئيبخلا

 .«أشنأو» :ع«ك 010(

 .(باذعلا» :ق ءج ()

 .ج يف مهضعب هحلصأ اذكو ««بيطلا» :ع.ك (6)

 يف قايسلاو .ءاثلاو ءابلا نيب اًضيأ ءايلا اتطقن حولت نكلو ءاطوبضم «ثّبخلاف» :ج يف (4)
 :ن ىف ناكو . ةيطساال سينا بلل ومر شدو هايم كيوتل ف
 تكيبشأ انه اول[ ريغف ف «ييطلا هيل .. .ةرلع ثرفلا هيلقا نم ركب ةيائاظف
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 بئاصملاو «ةيحاملا تانسحلاو ءحوصنلا ةبوتلا نم هل هقفوي امب اهنم هرّهطيف
 : بهطتلاٌةا وم رجلا وع كاسميو .ةعط# هيلع اهو هللا رقاب سدا لكملا
 يف دحأ هرواجي نأ عبأت ئلاعت هتمكحو .ةبيط ةدامو ةثيبخ ةدامب هاقلي موي هاقليف

 ةنس نساع نإ اكيسو يفستو هنأ يم راحل فد كلا كاشي هراذ

 اذه ةماقإو .هدابع نم نيبيطلا ةنكاسمو هراوجل ذئنيح حلص ثبخلا نم هناميإ

 ءاهثطبو مهنم ثئابخلا كلت لاوز ةعرس بسح ئلع رانلا يف سانلا نم عونلا

 اقافو ًءازج «”ههؤطبأ مهؤطبأو ءاجورخ مهعرسأ ()اًرهطتو الاوز مهعرسأف

 ديبعلل مالظب كبر امو

 لب «هثبخ رانلا رهطت مل تاذلا ثيبخ رصنعلا ثيبخ كرشملا ناك املو

 .هنم جرخخ مث رحبلا '“ ”لخد اذإ بلكلاك «ناك امك اًثيبخ 2؟7داع اهنم جرخخ ول

 نم ًاَربم بّيطملا بّيطلا نمؤملا ناك املو .ةنجلا 21)هيلع هللا مَّرح كلذلف

 ناحبسف .اهب هريهطت يضتقي ام هيف سيل ذإ «هيلع اًمارح رانلا تناك ثئابخلا

 مكحأ هنأب مهلوقعو هدابع ٌرْطِف تدهشو «بابلألاو لوقعلا هتمكح ترب نم
 890 بلاعلا ترو نيمكاحلا

 ) )1١فيحصت «(هتثابخب» :ق «ك .

 .«اًريهطت» :ج ءصادعام )١(

 .«اًجورخ#» :ةدايز ن شماه يف هدعب 00

 . ص يف مهضعب ه هريغ اذكو ؛«داعلا : ةاييه (8)

 1 لنعدأ 9 ؛صض )0(

 .ع «ص ةيشاح يف ةخسنلا هذه ئىلإ ريشأو .«كرشملا ئلع» :ن ءبم (7)

 .(وه الإ هلإ ال» :ن شماه يف هدعب ()



 لصف
 امو لوسرلا ةفرعم ئلإ ةرورض ّلك قوف دابعلا ٌرارطضا ملعُي انهاه نمو

 ةداعسلا اىلإ ليبس ال هنإف ؛رمأ اميف هتعاطو ءربخأ اميف هقيدصتو «هب ءاج

 ةفرعم ئلإ ليبس الو «لسرلا يدي ئلع الإ ةرخآلا يف الو ايندلا ين ال حالفلاو
 الإ ةتبلا هللا اضر لاني الو ؛مهتهج نم الإ ليصفتلا ئلع ثيبخلاو بيطلا
 امو مهيده الإ سيل قالخألاو لاوقألاو لامعألا نم بّيطلاف .مهيديأ ئلع

 نزوت مهقالخأو مهلامعأو مهلاوقأ ئلع يذلا حجارلا نازيملا مهف .هب اوؤاج

 لهأ نم ئدهلا لهأ زّيمتي مهتعباتمبو ءلامعألاو قالخألاو لاوقألا

 خل[ نيملاو ههحور ْئلإ ثدبلا ةرورسش نم مظعأ مهيلإ ةرورضلان .لالضلا

 ةرورضف «تضرف ةجاحوة ةرورسقت يأف اهتايح ىئلإ حورلاو ءاهرون

 هّيده كنع باغ اذإ نمي كنظ امو..ريثكب اهقوف لسرلا ىلإ هتجاحو ديعلا
 يف عضوو ءاملا قراف اذإ توحلاك راصو «كبلق دسف نيع ةفرط هب ءاج امو

 لي لاسلا هكه# لوسرلا هب اج امل ءيلق ةقراقم دمع دبعلا لاحق .ةلّملا

 .10ماليإ ٍتّيمب حْرُجل ام١و يح بلق الإ اذهب ٌسِحْي ال نكلو «مظعأ
 نم لك لىلع بجيف لَو ىبنلا يدب ًةقّلعم نيرادلا ةداعس تناك اذإو

 ام هنأشو هتريسو هيده نم فرعي نأ اهتداعسو اهتاجن ّبحأو هسفن حصن

 سانلاو .هبزحو هتعيشو هعابتأ دادع يف هب لخديو .هب نيلهاجلا نع هب جرخي

 هللاو ؛ءاشي نم هيتؤي «هللا ديب لضفلاو ,مورحمو رثكتسمو ٌلقتسم نيب اذه يف
 .ميظعلا لضفلا وذ

 :هردصو «(7 5 6 ص) «هناويد» يف بيطلا ىبأل تسيب رجع 010

 هيلع ناوهلا لهسي نهي ْنَم

 ١ه



 لصف

 ةفرعم ْئلإ ةمه ئندأ هل نم اهتفرعم نع ىنغتسي ال ةريسي تاملك هذهو

 عم ؛هرّجبو هرجع لع دودكملا رطاخلا اهاضتقا ؛هيدهو هتريسو كو هّيبن
 اهيف سفانتيالو «(١)دَدُّسلا ٌباوبأ اهل حّبفت ال يتلا ةاجزملا ةعاضبلا
 «ةبعش هنم داو لكب ٌبلقلاو «ةماقإ ال رفس لاح يف اهقيلعت عم ,نوسفانتملا

 هتركاذم ملعلا باب حتفي نمو .دوقفم باتكلاو ذم ٌرَّدِش تقّرفت دق ةمهلاو
 ءاًيواذ حبصأ دق ةداعسلاب ليفكلا عفانلا ملعلا ٌدوعف .دوجوم ريغ مودعم

 لولفلاب تئاُم دق ماعلا ناسلف .اًيلاخ مهنم داعو هلهأ نم شحوأ دق هُعْبَرو

 ةرثكل هّبطاعم يهو هئافش دراوم تداعو «نيلهاجلا ةبلغل '؟1هُبراَضَم

 الو رصان هل امو ءليمجلا ربصلا الإ لّؤعم هل سيلف .نيفّرحملاو نيفرحنملا
 .ليكرلا عنو اةيسع وهو سلس لا الإ نيب

 رمغ نبا ثيدح نم )١4( ةدسملا# خسن نئدحإ ف دوو ام ئلِإ ةرظأن ةرابحلا 4

 ال ءيهبايث ةسندلا ...نيرجاهملا كيلاعص» :ضوحلا ئلع نيدراولا لوأ يف (617)

 باوبألاب ترّسفو ادّدّسلا مهل حتفت ال١ :ةروهشملا ةياورلاو .(دّدّسلا ٌباوبأ مهل حتفت

 اد يلح ةيكرتاةيق لت: 0117م معسل يف ديعس يبأ ثيدح يف امك

 اعلا ىلا صدع نيب طرخت ةلّصناك ةَّدّسلا :ورمع وبأ لاق .اهباب ئلع يأ اريصح

 بيذهت» :رظنا .هسفن بابلا ةَّدَّسلا لعجي مهضعبو :ديبع وبأ لاق .رادلا بابل نوكت

 75١1١(. /7) «راونألا قراشم»و (71/94 /١؟) «ةغللا

 ةرابع يهو ءاهريغو ىقفلا ةعبطل اًعبت «ةيراضم لولغلاب ئلم دق» :ةلاسرلا ةعبط يف (1)

 .«تثلم» اهشماه ىفو ؛«تملُث» :ن يفو .اهانعم بهاذ اههجو نع ةلازم ةفحصم
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