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 >5 هسسبسن يف

 العأ فرشلا نم هبسنلف «قالطإلا الع اًبسن ضرألا لهأ ريخ وهو

 كاذ ذإ هودع © نيل ديش اذهلو كلذ هل قوتمتي اوناك 7١هؤادعأو .هتورذ

 لئابقلا فرشأو ءهّموق موقلا فرشأف .©”هورلا كلم يدي نيب نايفس وبأ

 ليف ذاهيفألا فرشأو هتليبق
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 نب كلام نب رهف نب بلاغ نب يؤل نب بعك نب ةّرم نب بالك نب يّصق

 نب دعم نب رازن نب رضم نب سايلا نب ةكردم نب ةميزخ نب ةنانك نب رضنلا
 .نآاندع

 امو ؛ةتبلا هيف فالخ ال «نيباننلا نيب هيلع قفتم .ةحصلا مولعم انه ئلإ

 .ليعامسإ دلو نم ناندع نأ مهنيب فالخ الو .هيف فّلتخمف ناندع قوف

 نيرشع نم رثكأ نم لطابف قاحسإ هنأب لوقلا امأو .مهدعب نمو نيعباتلاو

 اذه :لوقي  هحور هللا سّدق  ةيميت نبا مالسإلا خيش تعمسو .«؟)اًهجو

 .«هؤادعأف» :عودل )١(

 .ع .ك نم طقاس («هب) )1١(

 .اَهْنَعْهَيلَوو سابع نبا ثيدح نم (1/1/7) ملسمو (/) يراخبلا هجرخأ ()

 خيشلو .اًعيمج اهقاس مث (هجوأ ةرشع نما )١١179/7(: «نافهللا ةثاغإ) يف لاقو (:5)

  هتافلؤم ءامسأ يف قّيَشَر نبا اهركذ «حيبذلا وه ليعامسإ نأ يف ةدرفم ةلاسر مالسإلا
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 نأ هيف نإف ءمهباتك ٌصنب لطاب هنأ عم ءباتكلا لهأ نع ئّقلتم وه امنإ لوقلا
 لهأ ٌكِشي الو ,0)22هديحو» :ظفل يفو اركب هنبا» حبذي نأ ميهاربإ رمأ هللا

 ّباحصأ ّرغ يذلاو .؟17هدالوأ ركب وه ليعامسإ نأ نيملسملا عم باتكلا

 هلهر ةلاق ,9قاهسإ كفا حبذا) :مهيديأب يتلا ةاروتلا ُْق نأ لوقلا اذه

 كركب كنبا حبذا» :هلوق ضقانت اهنأل ,مهيذكو مهفيرحت نم ةدايزلا

 نأ اوّبحأف ءفرشلا اذه ئلع ليعامسإ ىنب تدسح دوهيلا نكلو .«كديحوو

 نأ الإ هللا ئبأيو ؛برعلا نود 2*”هوزاتحيو مهيلإ هوقوسي نأو ,مهل نوكي
 .هلهأل هلضف لعجي

 قاحسإ َّمأ رّشب دق ئلاعت هللاو ءقاحسإ حيبذلا نإ :لاقي نأ غوسي فيكو

 هوتأ امل ميهاربإل اولاق مهنإ :ةكئالملا نع ئلاعت لاقف «بوقعي هنبابو هب

 َهََشِم نكي ةَمِاَعهكَرتأو © طل مق لف ِسَرأآَنإ قط آَلط :ىرشبلاب

 يف دراولا لصفلا نم عسوأ اهلعلو .(مالسإلا خيش ةريسل عماجلا -194ص) -

 .(7017 /0) «ةنسلا جاهنم» :رظناو .(075 -577ص) «ةيرصملا ئواتفلا رصتخم»

 حيحصلا يأرلا» هاّمس عوبطم سيفن باتك هئّللا## يهارفلا ديمحلا دبع ةمالعللو

 ميركلا نآرقلا نم اهفصن اًهجو نيرشعو ةتسب كلذ ئلع هيف لدتسا «حيبذلا وه نميف
 .انيديأ نيب يتلا ةفّرحملا ةاروتلا هذه نم رخآلا فصنلاو

 كنبا ذخ» :اهيف امنإو ءركبلا ظفل اهيف دجوي ال نآلا انيديأ نيب ىتلا ةيبرعلا ةمجرتلا )١(

 .(15 217 /7؟) اًضيأ رظناو (7 /77) نيوكتلا رفس .«كديحو
 نيوكتلا رفس يف ءاج ام بسح ةنس ةرشع عبرأب قاحسإ لبق ليعامسإ دلو دقو (؟)

 .(ةرك 1521و

 .(7 /9؟9) ءيوكعلا رفس (60)

 .ص يف ريغ اذكو ««هنوزاتحيو» :ن.ءبم (4)
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 ليلا يف ا"

 هنأب امهرّشبي نأ لاحمف 1٠١-١/[ :دوه] (١)4ُبوُفَعَيَّقَحَسِإءآَرَو نِعَو قحاب

 لوا قراشبلاوف لغاد بوش نأ بيراآلو .هحبذب هرمأي مث : دلو هل نوكي

 .هقايسو مالكلا رهاظ اذه 1و ظفللا قف بوفعيو قاحسإل ةراشبلا

 ىلع اًفطع اًرورجم «بوقعي» ناكل هومتركذ امك رمألا ناك ول :ليق نإف

 يأ ؛[/١ :دوه] 2104 َبوُفْعَيَقَحْسِإلَرَو نمو# ةءارقلا تناكف ءقاحسإ

 .؟7قاحسإ ءارو نم بوكيب يأ .«ّبوقعي» .قاحسإ ءارو نم بوقعيو

 لرق ةراشبلا نأل وباكتي رم بوقعي نوكي نأ نم عفرلا عنمي ال :ليق

 #ُبوُفْعَي َقَحَسِإ لَو نهو# :هلوقو .قداص ٌراس ربخ لوأ يهو ءصوصخم
 ةلمجلا يه ةراشبلا ةقيقح لب «ةراشب نوكتف «دويقلا هذهل ةنمضتم ةلمج
 ةياكحلا ئلع اًبصن ةلمجلا هذه عضوم ناك الوق ةراشبلا تناك املو .ةيربخلا

 :لاق اذإ لئاقلاو .توقعي قاحسإ ءارو نم :اهل انلقو :لونعملا نأك «لوقلاب

 نيرمألاب ةراشبلا الإ هنم لَّقعُي مل .هرثأ يف هلو .هيخأ مودقب اًنالف ُترَّشب

 يتآلا داريإلا ينبني اهيلعو ءورمع يبأ ةءارق ىلع مضلاب ج يف «بوقعي» طبض اذك 01(

 .هباوجو
 :رخأتم طخب ق يفو .عءص يف ءاتلا مهضعب احم دقو ن «بم ادعام لوصألا يناذك (؟)

 .«ةراشبلا» هيلإ فاضملا ربخ «ةدحاو» :هلوقو ءةراشبلا َلّوانتف :ينعي (دحاو ظفل)

 رجلا نيب «بوقعي» بارعإ يف فلتخاو .رماع نباو ةزمحو صفح ةءارق يهو ()
 حّجرو «مالكلا هيلع َّلد رمضم لعفب وأ «قاحسإب» عضوم ئلع بصنلاو فطعلاب

 .(73 54-717 /5) «ةعبسلا ءارقلل ةجحلا) :رظنا .يلع وبأ هجولا اذه

 يف دري ملو .«قاحسإ ...بوقعيبو يأ ءبوقعي١» ج يف دري ملو .ص يف قايسلا اذكه (5)

 .«ّبوقعي قاحسإ ءارو نم ٌبوقعيو يأ» :اهريغ
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 (")رخآ رمأ رجلا '١)فٌّعضُي مث .ةتبلا هيف مهف وذ بيرتسي ال ام اذه .اًعيمج

 ماقم موقي فطاعلا نأل ءورمع هدعب نمو ديزب تررم :كلوق فعض وهو

 رجلا فرح نيب لصفي ال امك ءرورجملا نيبو هنيب لصفي الف ءرجلا فرح

 .رورجملاو

 يف عوبذلا باو ميهاربإ ةسق ركش امل ةنادجبس هللا نأ اًضيأ هيلع لديو

 جرجرتي نأ ُهَنَيَدتَو © نيبَجْلِْلَتَواَمَلَسأ ١ اكلو#» :لاقف (تافاصلا) ةروس

 © ُنيِغْلأ اوك َوْمَل ادهن © /تومسخفلا رج ةيتكاترايأ ( تف َدَيَص دق
 يك كلك َيِهونعْدَلَس © نرحل ىف هارت طع جبهتي

 َنقاََي َقَحْسإب هَيَرْشَبَول :لاق مث .4 تيِمّؤْمْلا انوَبِعَنِعهَنِإ © َنيَِحْمَل
 هريص ولع هل اًركش هل هللا نم ةراشب هذهف ٠١ -١١7[. :تافاصلا] © َنيحْلََِصل

 ىصضتئاك وع لي هلوألا ريغ هب رشيملا هنأ ىف اًدج رهاثع اذدهو هي رمأ اه خيلع
 . هيف

- 

 ياعا

 ام ئئلع بألا ربص امل يأ ؛هتوبن ىلع تعقو ةيناثلا ةراشبلاف :ليق نإف

 .ةوبنلا هاطعأ نأب كلذ ئلع هللا هازاج هللا رمأل دلولا ملسأو «هب رِم

 ابن نوكي هنأو .هدوجوو هتاذ ئلع :عومجملا ئلع تعقو ةراشبلا :ليق

 نكمي الف ترين 7 يرذقشم ؛ىأ قردشملا لاحتلا ئلع اين بسن اذهلو
 ئرجم ةيراجلا ةعباتلا لاحلاب صخت مث «ءلصألا ئلع عقت نأ ةراشبلا جارخإ

 اهعوقوف هتوبن ئلع ةراشبلا تعقو اذإ لب .مالكلا نم لاحم اذه «ةلضفلا

 أ

 .«رخآ هجو نم رجلا فعضيا :عوك (؟)

 .«ردقم» :عيك (9)
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 .ئرحأو للوأ هدوجو ئلع

 رحنلا موي نيبارقلا تلعج كلذلو .ةكمب ناك حبذلا نأ بير الف اًضيأو

 نأشب اًريكذت رامجلا يمرو ةورملاو افصلا نيب يعسلا ليج امك ءاهب

 اناك ناذللا امه همأو ليعامسإ نأ مولعمو .هللا ركذل ةماقإو ؛همأو ليعامسإ

 مارحلا تيبلاب هنامزو حبذلا ناكم لصتا اذيلو ءةمآو قاحس] نوذ ةكمم

 ححح مامت نم ةكمب رحنلا ناكو «ليعامسإو ميهاربإ هئانب يف كرتشا يذلا

 ولو .اًناكمو اًنامز ليعامسإ هنباو ميهاربإ دي ئلع ١2)هؤانب ناك يذلا تيبلا

 : نمو باتكلا لهأ ؟"'معزي امك ماشلاب حبذلا ناك

 .ةكمب ال ماشلاب رحنلاو

 1 عا

 نيبارقلا تناكل مهنع

 َمَّلس نمم ملحأ ال هنأل :«اًميلح» حيبذلا ئّمس هناحبس هللا نإف اًضيأو

 َكنَتَأ لَه :لاقف ««اًميلع» هامس قاحسإ ركذ املو .هبرل ةعاط حبذلل هّسفن

 « توُرَكُض مكس لَم هع © ركل بهن فيَ ُثبِدَ
 قاحسإ اذهو [718-؟ 4 :تايراذلا] * ميا ولْسب هورس يحال اولا :لاق نأ ىلإ

 اًضيأو .ةّيّرّسلا نمف ليعامسإ امأو ؛هب ةرّشبملا يهو «هتأرما نم هنأل بير الب

 دِلَو هنإف ءليعامسإ فالخبب اذهو ءدلولا نم سأيلاو ربكلا ئلع هب ارْشُي امبنإف
 .كلذ لبق

 دكا تح دال وألا رك قآ ةيرشبلا ةفاعلا رجلا قادس هللا ناقاشيأو
 رت
 لم ايت

 هبلق نم ةبعش 2 : هل هبهوو َدلولا هللا لأس امل ميهاربإو ءهدعب نمم نيدلاولا

 .ن «بم نم طقاس «هؤانب» ()

 .(معزا :ع«ك ينو .(معزت» :ج (0)
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 ديسرت يقع بصستعةلخلاو «ةايلخ هلشقا دق ةرلاعت هللاو هعيحمب

 ةعش دئولا دعا املق ءاهبق هريغ نيرو هنب كراشيأل قأو «ةعملاب فاويعبلا

 حبذب هرمأف «ليلخلا بلق نم اهعزنت ةّلخلا ٌةريغ تءاج دلاولا بلق نم
 دلولا ةبحم نم هدنع مظعأ هللا ةبحم تناكو هحبذ ئلع مدقأ املف .بوبحملا

 ذإ :ةحلصم حبذلا يف قبي ملف «ةكراشملا بئاوش نم ذئنيح ةلخلا تصلخ

 ٌّبَّرلا دارم لصحو ءايؤرلا ليلخلا قدصو «حيبذلا يدفو ءرمألا خسف
 ملو .دولوم لوأ دنع لصح امنإ رابتخالاو ناحتمالا اذه نأ مولعمو .هناحبس

 رخآلا دولوملا دنع لصحي مل لب لوألا نود رخآلا دولوملا يف لصحيل نكي

 .روهظلا ةياغ يف اذهو .هحبذب رمألا ىضتقي ام ةّلخلا ةمحازم نم

 :ةريغلا ّدشأ اهنباو رجاه نم تراغ ِةلِكَي ليلخلا ةأرما ةراس نإف اًضيأو

 :ةراس ريق تدعشا هوبأ هّيحآو ليعامسإ تدلو املق ةيراج تفاك ا عإق

 .ةكم ضرأ يف امهنكسيو ءاهنباو رجاه اهنع دعبُي نأ هناحبس هللا هرمأف

 هرمأي فيكف ءابب هتقآرو ةقفحر نم اذهو .ةريقلا ؟؟2ةرارمس ةراس خه أ" 1ورسل

 نبا نود اهنبا حبذب اذه دعب رمأي فيكف ؛اهل هربجو ءاهنع ةَّرَضلا داعبإو

 ةّيَّرَسلا دلو حبذب ٌرَمأ نأ تضتقا  هناحبس  ةغلابلا هتمكح لب ؟ةيراجلا

 اهل رهظيو «ٌةمحر ةريغلا ٌةوسق لّدبتتو ءاهدلو ئلعو َتَّسلا اهيلع قرت ذئنيحف

 يريلو ؛مهنم اهنباو هذه اَتيب عيضي ال هللا نأو ءاهدلوو ةيراجلا هذه ةكرب

 .(درييل) 8 ءعءك جا 000

 .بصنلاب «ةرارح» :عيف ()
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 اثير رجاه ريس ةيقاع نآو قدقلا دعب عقطلو :ريسقتلا دعي هرج هقابع

 نم هيلإ تلآ ام ئلإ تلآ دلولا حبذل ميلستلاو ةبرغلاو ةدحولاو دعبلا ئلع
 ىلإ مهل تادّبعتمو «نينمؤملا هدابعل كسانم امهمادقأ ئطاومو امهراثآ لعج

 دعب هيلع نمي نأ :هقلخ نم هتعفر ديري نميف ئلاعت هتنس هذهو .ةمايقلا موي

 فاش عض نيل اَلعمك نأ كيفَ :ئلاعت لاف .هراسكتاو هّلذو هفاعضتسا

 مكلف َكلَوظ و ٠[ :صصقلا] 4 َنيِدئِرولاْحُهَلَحَجَو همم ْهَكَيَو ضنا
 .[؛ :ةعمجلا] © ريِظَعْلا لبلاد ك1َكقَي نم وتو

 :هقالخأو هيدهو ِةِكلَي هنريس نم دوصقملا ىلإ عجرنلو

 ناكو .ليفلا ماع ناك هدلوم نأو .ةكم فوجي دلو ِديِلكَي هنأ فالخ الو

 لهأ ئراصن اوناك ليفلا باحصأف الإو «هتيبو هّيبنل هللا اهمّدق ةمدقت ليفلا رمأ

 ,("7ناثوأ داّبع اوناك مهنأل ؛كاذ ذإ ةكم لهأ نيد نم اًريخ مهنيد ناكو ءباتك

 يبنلل ةمدقتو اًصاهرإ ؛هيف رشبلل عنص ال اًرصن باتكلا لهأ ئلع هللا مهرصنف

 .مارحلا دلبلل اًميظعتو ؛ةكم نم جرخ يذلا

 يفوت وأ ءلمح لي هللا لوسرو يفوت له :هللا دبع هيبأ ةافو يف فلتخاو

 :يناثلاو .لمح للي هللا لوسرو يفوت هنأ :امهّحصأ نيلوق ئيلع ؟هتدالو دعب

 20 يشأ ةعبس هتدالو دعب 7قوت

 .ريوصتلا يف ق نم ناتحول تطقس اذه دعب )١(

 .«ناثوألا» :عءك 07

 .«هنأ» ةدايزب «يفوت هنأ» :ع (9)

 1/9 ::.ق3آلا ضورلا١ ؟رظنا .اًرهش نيرشعو ةباعك 1 لبقو .نيرهشب :ليقو (9)

 .كلذ ريغ ليقو ١(. 5ص) «موهفلا حيقلت»و
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 ةنيدملا نم اهفّرصنم ءاوبألاب ةئيدملاو ةكم نيب ثتام همأ نأ فالخ الو

 .؟!7نيئس عبس كاذ ذإ لمكتسي ملو .هلاوخأ ةرايز نم

 .نينس نامث وحن ِهكَي هللا لوسرلو يفوتو .بلطملا دبع هذج هلفكف

 0 رطع: ليقو هكس لو

 ةنس ةرشع ىيتنث غلب املف .هل هتلافك تّرمتساو ءبلاط وبأ هّمع هلفك مث

 هآر ةجرخلا هذه يفو .نينس عست هنس ناك :ليقو ء«ماشلا ئلإ هّمع هب جرخ

 هثعبف .دوهيلا نم هيلع افوخ ماشلا ئلإ هب َمَّدقي ال نأ هّمع رمأو بهارلا اريح

 ." 7ةنيدملا ئلإ هناملغ ضعب عم هّمع

 طلغلا نم وهو .الالب هعم ثعب هنأ هريغو (؟7(يذمرتلا باتك» يف عقوو

 .(77ص) «ةعامج نبا رصتخم» يف كلذ يف فالخلا رظنا (0)

 .(ةرشعا :ن.بم «جادعام ()

 ةعبط يف امك «ةكم» :هباوص وهس وهو «ةميدقلا تاعبطلاو لوصألا عيمج يف اذك ()

 .ةلاسرلا ةعبط يف اهنمو ىقفلا خيشلا

 مكاحلاو (8//7) رازبلاو (77747) ةبيش يبأ نباهجرخأو «(7770) مقرب (:)

 بقلملا ناوزغ نب نمحرلا دبع هب درفت .(7 5 /7) «لئالدلا» يف ىقهيبلاو (116 /؟)

 يفا سيلا :لاق هنأ يرودلا سابعلا نع ىقهيبلا لقن .ةراككت هتتم قو «دارفأ هل ةقث وادق

 هححصو «رازبلاو يذمرتلا لاق هوحنبو ««...دارق ريغ هب ثدحي قولخم ايندلا

 سانلا ديس نبا لاقو .«لطاب هضعبو ءاعوضوم هنظأ» :هلوقب يبهذلا هبقعتو مكاحلا

 يفهل جرخ نمالإ ثيدحلا اذه دانسإ يف سيلا :(05 )١/ «رثألا نويعا يف

 .«ةراكن هنتم يفف كلذ عمو ....حيحصلا

 ناك نييآو ءادج ركذم ةييدح وهو ه..:هدارق هب درفت) :لفاق ةراكنلا هجوأ يبهذلا ركذو

 ناك نيأو ءفصنو نيتنسب و هللا لوسر نم رغصأ هنإف ؟نينس رشع نبا ناك ءركب وبأ
  .«...دعب دِلَو نكي ملو ءثعبملا دعب الإ هرتشي مل ركب ابأ نإف ؟تقولا اذه يف لالب

 ”«و



 هّمع عم نكي ملف ناك نإو ءاّدوجوم نكي مل هلعل كاذ ذإ الالب نإف .حضاولا

 لسرأو :لقي ملو :2170هدنسمل يف ثيدحلا اذه رازبلا ركذو .ركب يبأ عم الو

 .ةلجر :لاق نكلو ءالالب 17 ركب وبأ هعم

 ئلإ لصوف «ةراجت يف ماشلا ئلإ جرخ ةنس نيرشعو اًسمخ غلب املف
 اهجّوزت :ليقو .دليوخ تنب ةجيدخ هعوجر بيقع جّوزتف .عجر مث «ئّرِصب

 ةأرما لوأ يهو ."7نوعبرأ اهلسو ؛نورشعو ئدحإ :ليقو «ةنس نوثالث هلو

 ليربج هرمأو ءاهريغ اهيلع حكني ملو «هئاسن نم تتام ةأرما لوأو ءاهجوزت

 .؟؟7اهّير نم مالسلا اهيلع أرقي نأ

 هيف دبعتي ءارح راغب ولخي ناكو هّبرل دبعتلاو ةولخلا هيلإ هللا بّبح مث
 ضغبأ ءيش نكي ملف .هموق نيدو ناثوألا هيلإ تضغّبو .ددعلا تاوذ يلايللا

 .كلذ نم هيلإ

 ةهتلاسرب هللا همركأو ؛ةوبنلا روت هيلع "0! قرشأ نوعبرأ هل لمك املف

 .هدابع نيبو هنيب هنيمأ هلعجو «هتماركب هّصتخاو .هقلخ ليلإ هثعبو

 .ثعبملا رهش يف فِلتخاو .21)'نينثالا موي ناك هثعبم نأ فالخ الو

 .(007/1) «مالسإلا خيرات» :رظنا -

 .قباسلا جيرختلا رظنا «(97/8) )١(

 .«بلاط) :«ركب» قوف ن يف مهضعب بتكو .لوصألا يفاذك (؟)

 .(75577/75) «فنآلا ضورلا» :رظنا (*)

 .ُهْنَعُهَاَدَوو ةريره يبأ ثيدح نم (15777) ملسمو (/591/) يراخبلا هجرخأ )0(

 .«تقرشأ» :ج ءص (0)

 )١( .هيف تدِلَو ٌموي كاذ» :ِلكَي يبنلا لاق «نينثالا موي موص يف ةداتق يبأ ثيدحل ويومٌ 
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 اذه «ليفلا ماع نم نيعبرأو ئدحإ ةنس لوألا عيبر نم نيضم نامثل :ليقف

 :ئلاعت هلوقب ءالؤه جتحاو هناضمر يف كلذ ناك لب :ليقو ,817ءب كالا لوق
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 همركأ ام لوأو :اولاق [186 :ةرقبلا] 4 ُناَلا و فلزنأ ىلا ناََصَمَرْرْهَم»
 يىرَصْرَّصلا ئيحي حي مهنم ةعامج بهذ اذه لإو .نارقلا هيلع لزنأ هتوبنب هللا

 :هتينون يف لوقي ثيح

 ©”1نابقمو ف هفمةوبلا شمش تقرشأف نوعبرأ هيلع تتأو

 ةدحاو ةلمج ("7هلزنأ .ناضمر يف نآرقلا لازنإ ناك امنإ :اولاق نولوألاو

 (0)ثالث يف عئاقولا بسحب امّجنم (؟7هلزنأ مث ةّزعلا تيب ىلإ ردقلا ةليل يف

 ل وي ريو

 7 نصا
 ضرفو هميظعتو هنأش يف : أ أن اَءّرَهلا هيف لزنأ# :ةفئاط تلاقو

 )١١77(. ملسم هجرخأ ء؛هيف يلع لزنأ :وأ_ٌتعِعُب -

 لاق امك روهمجلا دنع روهشملاو» :(73777/7) «داشرلاو ئدهلا لبس» بحاص لاق )١(

 (...ميقلا نبا سكعو ...ناضمر رهش يف عب ِدِكَي هنأ رجح نباو ريثك نبا ناظفاحلا

 .(سنوتب ةينطولا بتكلا راد ةخسن -أ /7١١ق) «هناويد» (؟)

 .«هلازنإ :ن ءبم .ج ءص ()

 .«لزنأ» :ن ءبم .ج ءص (4)

 .اضيأ ج يف ءات مهضعب داز دقو ««ةثالث» :ج ادع ام )0(

 2577 /7؟) مكاحلاو )١١708( «ئربكلا» يف يئاسنلا هجرخأ اميف سابع نبا هلاق (7)

 .ةفلتخم ظافلأب يور دقو .هوحنب (591) «تافصلاو ءامسألا» يف يقهيبلاو 4

 .(5 /9) «حتفلا» يف ظفاحلا اهركذ

 )١41/١(. «ريسملا داز»و ١1١( ص) يعشاجملل «تكنلا» :رظنا 0
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 .بجر رهش يف ثعبملا ءادتبا ناك :ليقو

 :ةديدع بتارم يحولا نم هل هللا لّمكو

 ايؤر ئري ال ناكف كِلكَي هيحو أدبم تناكو «ةقداصلا ايؤرلا :'١)اهدحأ

 .؟"7حبصلا قلف لثم تءاجالإ

 هاري نأ ريغ نم 7هبلقو هعوُر يف كلملا هيقلي ناك ام :ةيناثلا ةبترملا

 ئتح سفن تومت نل هنأ يعوُر ين ثّقن سدقلا حور ّنِإ» :ِّكَك يبنلا لاق امك
 قزرلا ٌءاطبتسا مكتلمحي الو .بلطلا يف اولمجأو هللا اوقتاف ءاهقزر لمكتست

 .(؟)«هتعاطب الإ لاني ال هللا دنع ام َّنإف هللا ةيصعمب هوبلطت نأ اولع

 .هل لوقي ام هنع ىعي اوتح هبطاخيف الجر ُكّلملا هل لّثمتي ناك هنأ :ةثلاثلا

 .اًنايحأ ةباحصلا هاري ناك ةبترملا هذه يفو

 .فلؤملا بتك يف رئاظن هلو ءلوصألا يفاذك )١(

 .اَهْنَعَُنْلَوَوو ةشئاع ثيدح نم )١1١( ملسمو (7) يراخبلا هجرخأ )7

 .«هبلق يفو» :عوك (©)

 ايندلا يبأ نباو (545) «دهزلا» يف يرسلا نب دانهو (7 5 5177) ةبيش يبأ نبا هجرخأ (:)

 وبأو ١77( /7) يناربطلاو (سلطأ راد .ط ايندلا يبأ نبا ةعوسوم -41) «ةعانقلا» يف

 قرط نم هوحنب ُهَنَعْهَنِإََو دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم (71/ )٠١١/ «ةيلحلا) يف ميعن

 ,(815) «للعلا» يف ينطقرادلا عاطقنالا حجرو «ةعطقنم يهو «لاقم نم ولخت ال

 .(75875) «ةحيحصلا ةلسلسلا» :رظني .(017/5 /60) «بلاطملا» يف ظفاحلا هيلإ راشأو

 (751"7 579”7) نابح نباو 7١( 5 5) هجام نبا دنع رياج ثيدح نم دهاش هلو

 .فعض نم ولخت ال قرط نم امهريغو
 (97” ص) «ةلاسرلا» يف يعفاشلا هجرخأ بطنح نب بلطملا ثيدح نم رخآ دهاشو

 .هيلع ركاش دمحأ خيشلا قيلعت رظني .ةنس ِةَلَي هعور يف يقلأ ام نوك يف هب اًجتحم
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 سبشليف ءهيلع هديشأ اكو ؛سرجعلا ةلصلص لثم يف هيتأي ناك هنأ :ةعبارلا
 ل

 نإ ايتح : و .؟1)وربلا ديديشلا عويلا يف اًقرع دّصِيل هديبج نإ خدع كّلملا هب

 رم يحولا هءاج دقلو .(؟)اهّبكار ناك اذإ ضرألا ئلإ هب كبل هعاحار

 ير  تداك وح ةيلع تلق نعرباث دينيز شف راع هلشكو «كلذك

 ءاش ام هيلإ يحويف ءاهيلع قل ىتلا هتروص يف كلملا ئري نأ :ةسماخلا

 .؟؟”هجنلا ةروس يف كلذ هللا ركذ امك نيترم هل عقو اذهو .هيحوي نأ هللا

 ضرف نم جارعملا ةليل تاوامسلا قوف وهو هيلإ هللا هاحوأ ام :ةسداسلا

 .اهريغو ةالصلا

 ملك امك هكلم ةطساو الي هيلإ هدم هل هناحبس هللا مالك :ةعباسلا

 اهتوبثو .نآرقلا صنب اًعطق ئسومل ةتباث يه ةبترملا هذهو «نارمع نب لئسوم

 دقو .(7777) ملسمو )7١( يراخبلا دنع ةشئاع ثيدح يف اهلبق ىتلاو ةبترملا هذه )١(

 (7701* 5) يراخبلا هجرخأ ُةَنَعْدَتا 2 يبلكلا ةيحد ةروص لع اَهْنَعَمَناََوَر ةملس مأ هتأر

 .ةباحصلا نم اهريغ هآرو «(71551) ملسمو

 (هريسفت١ يف قازرلا دبع دنع السرم هيبأ نع ةورع نب ماشه ثيدح ينامك )00

 نع هيبأ نع ماشه نع يورو .(77505 /71) يربطلاو (ةيملعلا بتكلا راد -الما/ /8)

 نيل امهدانسإ يف نكلو «(505 /7؟) مكاحلاو (758748) دمحأ دنع اًدنسم ةشئاع

 .هبشأ لسرملاو

 .ُنَعْدَكااََو تباث نب ديز ثيدح نم (8047 ء74177) يراخبلا هجرخأ (*)

 :لجورع للا لوق نس 1224775 ةشئاع لاس هنآ قورسم نم (91/90) علسم جرخأ 0
 5 ءم ودع عم

 ؟[ 1 :مجنلا] 4 ير دقو .[ 7+ :ريوكتلا] 4 ِنيِيّمْلأ فال ايما دلو

 مل« .«ليربج وه امنإ» :لاقف هِّْكَي هللا لوسر كلذ نع لأس ةمآلا هذه لوأ انأ :تلاقف

 .«...نيترملا نيتاه ريغ اهيلع قلخ يتلا هتروص ىلع هرأ

”> 



 .(١)ءارسإلا ثيدح يف وه ِِككَي انيبنل

 .27باجح ريغب اًحافك ")هل هللا ميلكت يهو «ةنماث ةبترم مهضعب داز دقو

 ةلأسم يهو .لاعتو كرابت هّبر ئأر ِةِْكَي هنإ :لوقي نم بهذم ىلعاذهو

 ةشئاع عم مهّلك لب ةباحصلا روهمج ناك نإو .فلخلاو فلسلا نيب فالخ

 .ةباحضلا اًمايجإ 99 يرادلا ديعس نب نام هاكح امك

00 

00 

00 

 :(60لاوقأ ةثالث اىلع هيف فلتخا دقو

 ثيدح نم )١7761170١6155( ملسمو ٠ ,7/41/) يراخبلا هجرخأ

 كلام نب سنأ ثيدح نمو «رباج ثيدح نمو «؛ةعصعص نب كلام نع كلام نب سنأ

 .يزاغملا لصف يف هيلع فلؤملا مالك يتأيسو .ءالو ؛فْنَعُهَنَلَعََو رذ يبأ نع

 .ع«ك نم طقاس (هل)

 :رظنا .«يليهسلا ضور نم كلذ ذخأ ميقلا نبا نأكو» :يقارعلا نبا نيدلا يلو لاق
 تاشقانم امهيفو (572 )١/ يناقرزلل هحرشو )1١71/١-١78( «ةيندللا بهاوملا)

 يف روص عبس هذهف# :يليهسلا لاق .(79717/7) «ضورلا» :رظناو .بتارملا هذه ئلع

 .«عمجلا اذهك اهعمج اًدحأ رأ مل كي دمحم ئلع يحولا لوزن ةيفيك

 ءارسإلا لصف يف يتأي ام رظناو .(دشرلا ط -1/78/7) «يسيرملا ئلع ضقنلا» يف

 ناميأ يف نايبتلا»و (١١؟ص) «ةيمالسإلا شويجلا عامتجا» :اًضيأ رظناو .جارعملاو

 .(787ص) («نآرقلا
 ئدحإ يف ءاجو 7١6(. -7595ص) (دودوملا ةفحت) يف اهججح عم فنصملا اهلّصف ْ

 مالسإلا خيشل تيأر دق :تلق» :(رجه -784 /؟) ريثك نبال «ةياهنلاو ةيادبلا» خسن

 .اعوضوم اهضعب لعجو اهفعضو اهلك تاقايسلا هذه ٌدرف «كلذ يف ةلأسم ةيميت نبا

 هل لمعو بلطملا دبع هذج هنتخ «ناملغلا نّئْخَت امك ني امنإ هنأ حيحصلاو :لاف
 .«ملعأ هللاو .اًشيرق اهيلع عمج ةوعد
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 .حصي ال ثيدح كلذ يف يورو .7١2ًرورسم اًئوتخم دلو هنأ :اهدحأ

 اذه سيلو «تباث ثيدح هيف سيلو .272©2«تاعوضوملا» يف ؟")7جرفلا وبأ هركذ

 .اًنوتخم دلوي سانلا نم اًريثك نإف .هّصاوخ نم

 ابيه نكح ناتع :اهتع تلعم ةلأسم :هللا دبع يبأل تلق :ينوميملا لاقو

 يعي الف قوف ئلإ ةفشحلا فص زواج ناتخلا ناك اذإ :لاق ؟صقتسي ملف

 نود ناتخلا ناك اذإ امأف .ناتخلا عفترا تظلغ امّلكو ؛طلخت ةنعسصلا نأكل

 هيلع فاخي لقو ادع ةديدش ةداعإلا نإف ةيلف .كلبعي نأ ل نعرأ تنكف فصنلا

 .نوتخم نبا هل دِلُو الجر انهاه َّنإف :يل لاق مث .يردأ ال :لاقف ؟ةداعإلا نم
 كّمغ امف ةنؤملا كافك دق هللا ناك اذإ :هل تلقف ءاًديدش اًّمغ كلذل ٌمتغاف

 250 عنا ؟|لبع

 تس ةكدحملا ىليلخلا ثامثع :ب دمحملا ذيع وبأ انيحاص اقذحو

 دلو نمل نولوقي سانلاو .2*هونتخي مل هلهأ نأو ءكلذك دلو هنأ سدقملا

 .217ههتافارخخ نم اذهو ءرمقلا هنتخ :كلذك

 .ةّرُسْلا عوطقم :ينعي 010(

 .«يزوجلا نب» :ةدايز عوبطملا يف ()

 ال» :لاقو )١/ ١56(« «ةيهانتملا للعلا»يف هركذ دقو .«تاعوضوملا» يف هدجأ مل ()

 ."هب حصي ال ثيدحلا اذه نأ ريغ ءائوتخم دلو هنأ كش

 عم ع«ص ةيشاح يفو ن «بم نتم يف تدرو امنإ «لئهتنا ...ينوميملا لاقو» ةرابعلا (5)

 ربلا دبع نبال «ديهمتلا» نم دعب اميف هباتكب فنصملا هقحلأ امم اهلعلو ء.حص ةمالع
 )50/ 56-11١(.

 .(97١ص) «دودوملا ةفحت) يف هنع فنصملا هاكح (4)

 - يناهبصألا ةزمحل «ةرخافلا ةردلا»و )101-7١7( «دودوملا ةفحت» كلذ يف رظنا (1)
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 .ةميلح هرئظ دنع ١2)7ةكئالملا هبلق قش موي للي نّتخ هنأ :يناثلا لوقلا

 ةبدأم هل عنصو «هعباس موي هنتخ بلطملا دبع دمع نأ :ةلاقلا لوقلا

 .|ديحفم ةامسو

 :بيرغ دسم قيدح بالا اذه قو :؟؟7ريلا ةبعوم رسع وبأ لاق

 نب ائيحي انثدح «ايسيع نب دمحم انثدح «دمحأ نب دمحم نب دمحأ هانثدح

 نب ديلولا انثدح «ينالقسعلا يرّسلا يبأ نب دمحم انثدح .فالعلا بويأ

 نأ ,سابع نبا نع ؛ةمركع نع «يناسارخلا ءاطع نع «ءبيعش نع ءملسم
 لاق .اًدمحم هامسو «ةبدأم هل لعجو ؛هعباس موي لي يبنلا نتخ بلطملا دبع
 ثيدحلا لهأ نم دحأ دنع هدجأ ملف ثيدحلا اذه تبلط :بويأ نب لئيحي

 5 مربسلا نأ نبا دنع الإ هتيقل نمم

(010 

00 

0 

 .(فلق) يرهوجلل «حاحصلا»و (060 /؟)

 نباو )١/ ١165( «ةوبنلا لئالد» يف ميعن وبأو )287١( «طسوألا» يف يناربطلا هجرخأ

 ١(: ؛ ص) «دودوملا ةفحت» يف فلؤملا لاق 5٠١(. /7) «قشمد خيرات يف ركاسع

 هوجو نم يور دق هلو هبلق كلملا قش ثيدحو «هب جتحي امم دانسإلا اذه سيلا
 اذه يف الإ هنتخ ليربج نأ اهنم ءيش يف سيلو كيلي يبنلا ئىلإ اعوفرم ةددعتم

 .(ركنم) :(585 )١/ «مالسإلا خيرات يف يبهذلا لاقو ؛««بيرغ ذاش وهف ؛ثيدحلا

 اذئسم هدجأ ملو )0١/١(« «باعيتسالا» يفو )7١/ 5١ 57/ ١41٠( (ديهمتلا» يف

 وبأ هنّيلو ,نيعم نبا هقثو ءيرسلا يبأ نب دمحم هب درفت دقو .ربلا دبع نبا ريغ دنع

 لاقو .(08/557"1) «لامكلا بيذبت» :رظنا ءطلغلا ريثك :يدع نبا لاقو .متاح

 .؟ركنتست ثيداحأ اذه دمحملا :(7 5 /4) «لادتعالا نازيم» يف يبهذلا

 عم ع «ص ةيشاح يفو ن ءبم نتم يف تدرو اًضيأ «يرسلا ...رمع وبأ لاق» ةرابعلا
 .ةقباسلا ةرابعلاب ةلصتم ع ةيشاح يف اهنأ ريغ .حص ةمالع
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 يف اًمّنصم امهدحأ فّنص نيلضاف نيلجر نيب ةلأسملا هذه يف عقو دقو
 وهو «مامز الو اهل ماطخ ال يتلا ثيداحألا نم هيف بلجأو ءانوتخم دلو هنأ

 هيف نّيبو ؛''7هيدعلا نب نيدلا لامك هيلع هضقنف .7١2ةحلط نب نيدلا لامك

 نع اًينغم ٌةبطاق برعلل ةنسلا هذه مومع ناكو «برعلا ةداع ئلع نّتخ ِيِلكي هنأ
 .ملعأ هللاو ءاهيف نّيعم لقن

 لص

 هنعضرأ يتاللا ٍةِكَي هتاهمأ ىف

 ةملس ابأ هعم تعضرأو اًمايأ هتعضرأ ءبهل يبأ ةالوم ةبيوُث :نهنمف

 همع امهعم تعضرأو «حورسم اهنبا نبلب يموزخملا دسألا دبع نب هللا دبع

 .ملعأ هللاف ءاهمالسإ يف فلتخاو .بلطملا دبع نب ةزمح

 (7ةمادجو ةسينأ يخأ هللا دبع اهنبا نبلب ةيدعسلا ةميلح هتعضرأ مث

 فلتخاو .يدعسلا ةعافر نب ئزعلا دبع نب ثراحلا دالوأ  ءاميشلا يهو

 .ملعأ هللاف «ةعاضرلا نم هيوبأ مالسإ يف

 رجح نبا ركذ «.2557ت) يعفاشلا يشرقلا ملاس وبأ ةحلط نب دمحم نيدلا لامك وه )١(

 .ءزج يف هباتك نأ (894 /11) «حتفلا» يف

 رجح نبا هركذ ««ةحلط نبا ئلع درلا يف ةحلملا» هاّمس ءزج يف 51١ ةنس لقوتملا (0)

 7١0(. -٠٠7ص) («دودوملا ةفحت» يف فنصملا هنم لقن دقو .اًضيأ

 رداصملا ضعب يف درو اذكو .فيحصت هلعلو «ةمجعملا لاذلاب «ةماذج» :لوصألا يف (*)

 مضب ةمادجو «ءاخلا رسكب «ةماذخ» اوركذ امنإو .هيلع صن اًدحأ دجأ مل نكلو

 :رظنا .ءافلاو ةمجعملا لاذلاو ةلمهملا ءاحلاب ةفاذخو «ةلمهملا لادلاو ميجلا

 .(5 6 ص) ينشخلل «ريسلا بيرغا»و )١77/7( «ضورلا»
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 ناكر «بلطملا دبع نب ثراحلا نب نايفس ابأ همع نبا هعم تعضرأو

 .همالسإ نسحو حتفلا ماع ملسأ مث قلي هللا لوسرل ةوادعلا ديدش

 هنأ تعضرأف ركب نب دعس ىتب ق اًعضرتسم ةزمحهّمع ناكو

 نم لي يبنلا عيضر ةزمح ناكف «ةميلح هّمأ دنع وهو اًموي كي هللا لوس

 .ةيدعسلا ةهج نمو «ةبيوث ةهج نم :نيهجو

 لصف

 ريس"

 .هساالك خب ةهرهز نب فائم دبع نب بهو تنب ةهنمأ هّمَأ :نهنمف

 تناك ةعاضرلا نم هتخأ ىهو ءاهتنبا ءاميشلاو «ةميلحو «ةبيوث :نهنمو

 مءادرامل طيف .نزاوه دفو يف هيلع تمدق يتلا يهو .اهمأ عم هنضحت

 .اهقحل ةباعر هيلع اهسلجلاو

 .هيبأ نم اهثرو ناكو .ةيشبحلا ةكّرب نميأ ٌمأ ةليلجلا ةلضافلا :نهنمو

 ىتلا ىهو .ةماسأ هل تدلوف «ةثراح نب ديز هّبح نم اهجوزو .هتياد تناكو

 .نميأ مأ اي :الاقف ءيكبت يهو ِدَِكَي يبنلا توم دعب رمعو ركب وبأ اهيلع لخد
 ريخ هللا دنع ام نأ ملعأل ينإ :تلاق .هلوسرل ٌريخ هللا دنع امف ؟كيكبي ام

1 

 .(طسبوا) هك 1)

 .ُهْنَعََناََوَو سنأ ثيدح نم )١565( ملسم هجرخأ (؟)
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 هيلع لزنأ ام لوأو هثعبم يف

 .لسرلا ثعبت اهلو :ليق .لامكلا نس يهو «نيعبرأ سأر ئلع هللا هثعب

 11 وح ا

 أ ؟1ييلإ ريصعلا بحس ارسم نأ هي نق

 ايؤر ئري ال ناكف ءايؤرلا :ةوبنلا رمأ نم ِةَنلكَي هللا لوسر هب ئدب ام لوأو

 ثالث ةوبنلا ةدمو ءرهشأ ةتس كلذ ناكو :ليق .حبصلا قّلف لثم تءاج الإ

 .ملعأ هللاو .اًءزج نيعبرأو ةتس نم ءزج 2؟)اهنم ايؤرلا هذهف ءةنس نورشعو

 كك تاي راج ياما يابا ارب اا ترع

 ١[ :قلعلا] 4 ّقَح ىَدَأأ لَ زك أول» هيلع لزنأ ام لوأف ؛هيف ةولخلا تحب

 د ياي بلع لزنأ ام لوا :رباج لاقو .روهمجلاو 2")ةشئاع لوق اذه
 2401 : ثدملا]

 :هوجول ةشئاع لوق حيحصلاو

 .ط «يوارلا قالخأل عماجلا» يف بيطخلاو (5874) (طسوألا» يف يناربطلا هجرخأ )١(

 يناسارخلا ديزي نب ةقدص يناريطلا قيرط ينو .سابع نبا لوق نم (/71) ةلاسرلا

 اهيف يروثلا نع هتياور «ديبع نب لعي بيطخلا قيرط يفو .ثيدحلا ركنم فيعض
 .اهنم هذهو ءنيل

 .ن «بم ؛ع«ك نم طقاس «اهنم» (؟)

 قلف لثم تءاج الإ ايؤر ئري ال ناك) :ثيدح نمض وهو ,(17ص) هجيرخت مدقت (90)

 .«حبصلا

 )١71(. ملسمو (5977) يراخبلا هجرخأ 0(
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 .اًئيش كلذ لبق أرقي مل هنأ يف حيرص ؛«ئراقب انأ ام» :هلوق نأ :اهدحأ

 يفأرق اذإ هنإف «راذنإلاب رمألا لبق بيترتلا يف ةءارقلاب رمألا ْنأ :يناغلا

 .اًيناث هأرق ١2)ام راذنإب مث ءاّلوأ ةءارقلاب هرمأف ؛هأرق ام رذنأ هسفن

 يي نآرتقلا نس هيلغ هللا لزنأ ام لوأ» :هلوقو رباج ثيدح نأ :كلاقلا

 .كلذب ةسفت نع للي هربخ نع تريخأ ةشكاعو ءرباج لوق «4دْثَدمْل

 كلملا لوزن مَّدقت دق هنأ يف حيرص هب ٌٌجتحا يذلا رباج ثيدح نأ :عبارلا

 كلملا اذإف ءىسأر تعفرف) :لاق هنإف 4 دريدا اهيا لوزن لبق ال وأ هيلع

 هللا لزنأف ؛ينورّثد ءينولّمز :تلقف ءيلهأ ئيلإ تعجرف .ءارحب ينءاج يذلا

 ريت اق #1 هيلع لزنأ ءارحب هءاجح يذلا كلملا نأ ريخأ دقو . 04 رمل هناي

 .هتياور يف ةجحلاو 1526 ثدملا) كوت رأت ممل ريا ثيلدح لدَف .# َكْيَر

 .ملعأ هللاو .هيأر يف ال

 ةوعدلا بين ةرت يف لصف

 10000000 اهلو

 ةيبرقألا هتريشع راذنإ :ةيناثلا

 .هموق راذنإ :ةثلاثلا

 راذنإلاب مث ...هأرق امب رذنأ» :يقفلا ةعبط يفو .ةميدقلا تاعبطلاو لوصألا يفاذك )١(

 الو «غالبإلا :راذنإلا» :(رذن) «حاحصلا) يف .هيبنت نود هتداعك فّرصت دقو «اامب

 هجو ئلع هغلبأ يأ «هأرق ام رذنأ» :فنصملا لوقف .««فيوختلا يف الإ نوكي

 .هغالبإ :يأ «هأرق ام راذنإب مث» :هلوق اذكو .فيوختلا

 (رثدملا اهيأ اي) :ل ءسم .ع.ك 230

 ا/ا



 .ةبطاق برعلا مهو «هلبق نم 7١2ٌريذن مهاتأ ام موق راذنإ :ةعبارلا

 رخآ ىلإ سنإلاو نجلا نم هتوعد هتغلب نم عيمج راذنإ :ةسماخلا
 .رهدلا

 لصف

 هيلع 217لزن مث .اًيفختسم هللا ئلإ وعدي نينس ثالث كلذ دعب كك ماقأف

 .ةوعدلاب كو نلعأف :[44 :رجحلا] 4 َنيِكِرَشُمْل نع ضرع رمْوفاَمِب لضم
 يف مهل نأ ئتح ةيملمملا :لعو ةيلع ةيآلا دعشاو .ةوادعلاب هقوق ساسو
 .نيترجهلا

 لصف

 لك هكامسأ يف

 ءامسأ لب «فيرعتلا دّرجمل ةضحم اًمالعأ تسيل 27ج ٍتوعن ٌءامسأ اهلكو.

 .لامكلاو حدملا هل بجوت هب تماق تافص نم ةقتشم

 هانيب امك اًحيرص ةاروتلا يف ىِّمُس هبو .اهرهشأ وهو ءدمحم :اهنمف

 ريخ ئلع مالسلاو ةالصلا لضف يف ماهفألا ءالج» باتك يف حضاولا ناهربلاب

 هدئاوف ةرثك يف هلغم نلإ 91 قّيست مل هانعم يف دوف ثاقك وهو .؟9/(مانآلا

 .(ريذن نم» :نءبم عك )١(
 .«لزنأ» :عءك 62

 .(ءامسأ» ةملك اوفذح ةيلاتلا تاعبطلا يفو .ةيدنهلا ةعبطلاو لوصألا يف اذكه (7)

 )8( )ضن71١6-5؟9؟59(,

 ن «ج ءص نم تبثملاو .بم «ك يف هلوأ طقني ملو .عوبطملا يف اذكو ««قبسُيا :ع (5)
 .«ماهفألا ءالج» يف امل قفاوم

75 



 نم اهحيحصو «هيلع مالسلاو ةالصلا يف ةدراولا ثيداحألا هيف انّ ءاهترازغو

 اذه ٌرارسأ مث ءاّيفاش اًنايب للعلا نم اهلولعم يف ام اًنّيبو ءاهلولعمو اهنّسح
 هيلع ةالصلا ّنطاوم مث «دئاوفلاو مكحلا نم هيلع لمتشا امو هقرشو ءاعدلا

 هيف ملعلا لهأ َفالتخاو ءاهنم بجاولا (١)رادقم يف َمالكلا مث ءاهّلاحمو
 ."7هفصو قوف باتكلا ٌرّبْخَمو .؟"'2فّيزملا فييزتو حجارلا حيجرتو

 ملاع لك هيلع قفاوي امب (؟)اًحيرص دمحم ةاروتلا يف همسا نأ دوصقملاو

 .باتكلا لهأ ينمؤم نم
 كلذ يف هانركذ رسل حيسملا هب هاًّمس يذلا مسالا وهو .دمحأ :اهنمو

 ,220تاتكلا

 .لك وتملا :اهنمو

 ٌيبنو «ةبوتلا ٌيبنو ءىفقملاو ء«بقاعلاو ءرشاحلاو ءىحاملا :اهنمو

 .ةايمالا]و .حتافلاو ةةسحدلسلا ٌئبنو «ةمحرلا

 03 ةلاو «ريقنلاو نّشيملاو هدهاشلا ءامسألا هلم قحجتايو

 .ريوصتلا يف ق نم طقس ام لئهتنا )١(

 قفاوم وهو ؛ن ءبم «ق «ج نم تبثأ ام لإ رّيغف ص يف ناك اذكو ««فئازلا» :ع«ك (؟)

 .«ماهفألا ءالج» يف امل

 .(؟ ص) «ماهفألا ءالج» باتكل هتمدقم ّصن «هفصو ...درف باتك وهو» :فنصملا لوق ()

 .«(حيرص) :ص (:4)

 )6( )ص775-١6؟١١(.

 .عوبطملا يف اذكو .خاسنلا ضعب فرصت نم هلعلو ««مساقلا» :رخأتم طخب ق يف )١(
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 بحاصو «مدآ دلو ديسو «رينملا جارسلاو «هللا دبعو (١2)لاّتقلا كوحضلاو

 ةفامسا نأ :ءامسألا نم كلذ ريغو ؛دومحملا ماقملا بحاصو ءلمحلا ءاول

 نيب قّرفي نأ يغبني نكل ؛مسا ٍيفصو لك نم هلف حدم فاصوأ تناك اذإ
 فصولا نيبو ءمسا هنم هل ٌقتشّيف هيلع بلاغلا وأ هب ٌصتخملا فصولا

 .هّصخي مسا هنم هل نوكي الف كرتشملا

 يذلا رشاحلا انأو .رفكلا ىب هللا وحمي ىذلا ىحاملا انأو كيا انأو «دلمحيم

 .22)(ىبن هدعب سيل ىذلا بقاعلاو ءىمدق لع سانلا رّشحُي

 :كمححأو للعمل 00 اسرلا نع هريخ ةيف هكارشي ال هب صاخ ءامهدجل

 .ةمحلملا يبنو «يفقملاو «247بقاعلاو «رشاحلاو

 وفق هلابك هتمدل نكلو لسرلا نسهريغ ءادعم ىف ؟*!هكرش ام :ىاغلاو

 :رشيملاو ةهاقلاو «ذصو ةهكيتو كلنا لوسرك هلصآ ثود هلامكو ضخم

 ٌصنلا يتأيسو ءامهريغ نم تبثأ ام باوصلاو .فطعلا واو عم «لاتقلاو» :ن ءك«ع )١(

 هيلع

 يف جردم ملسم دنع بقاعلا ريسفتو «(7705) ملسمو (577”7) يراخبلا هجرخأ )0
 (لئالدلا» يف يقهيبلا راشأ دقو .ئرخأ ةرم يرهزلا لوق نمو .ةرم ثيدحلا

 .يرهزلا مالك نم جردم هنأ ىلإ )١/*167(

 .حص ةمالع عم ص ةيشاح يف كردتسم وهو ءبم ء«ن نم «لسرلا نم» ()
 .ق «ج نم طقاس «بقاعلاو رشاحلاو» ()

 .(هكرشيا :ع كل )0(

١ 



 .ةمحرلا يبنو «ةبوتلا يبنو «ريذنلاو

 هؤامسأ تزواجت سا هفاصوأ نم ٍيفصو لك نم هل لعُج نإ اّمأو

 يفو .كلذ لاثمأ ئلإ .ميحرلا ءفوؤرلا ءقودصملا «قداصلاك ؛7١2نيئملا

 هلاق .مسا فلأ كي تبنللو مسا َفلأ هلل َنِإ :©")سانلا نم لاق نم لاق اذه
 .(؟7فاصوألا هدوصقمو «7"2ةيخد نب باطخلا وبأ

 لصف

 لاصخلا ريثك ناك اذإ .دّمحم وهف دّمح نم لوعفم مسا وهف ,دّمحم امأ

 يثالثلا نم اًدومحم نإف ء(دومحم» نم غلبأ ناك كلذلو .اهيلع دمحي يتلا
 هريغ دّمحُي امم رثكأ دّمحُي يذلا وهف «ةغلابملل فعاضملا نم ٌدّمحمو .دّرجملا

 ةدومحملا لاصخلا ةرثكل «ةاروتلا يف هب يمس  ملعأ هللاو_ اذهلو .رشبلا نم

 .مهنم نوكي نأ وسوم ئمت تح «ةاروتلا يف هتمأو (20هنيدو وه اهب فِصُو يتلا

 يليهسلا مساقلا يبأ طلغ اًنّيبو «2) كانه 21)هدهاوشب منعملا اذه ئلع انيتأ دقو

 .فيحصت ««نيتئاملا» :ةعوبطملا خسنلا يف )١(

 .«ةيفوصلا ضعب» نع 08٠١( /7) «نآرقلا ماكحأ» يف يبرعلا نبا يضاقلا هلقن (؟)

 .رهظي اميف «نئئفطصملا ءامسأ يف ئفوتسملا» :هباتك يف (*)
 تكردتسا دقو ءن ءبم الإ لوصألا اهنم تلخ «فاصوألا ...لاق اذه يفو» ةرابعلا (5)

 .حص ةمالع عم ص ةيشاح يف

 .فيحصت هنأ رهاظلاو ««هتيرذو فصوا :عيفو ««هتيرذو اهي»:ك (6)

 .«دهاوشب» :بم ءص (5)

 .(7170 -7١7ص) «ماهفألا ءالج» هباتك يف :ينعي (0)
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 ل صارت نبيع

 ف1 لاق ؟ قيمت رأ . اك سب رضرزه ةيف ذا فاقت دقو

 نيدماحلا قييحلا ةةاقعمف هل ةريق قمع. هه ةقكأ هلل ةلمج يأ «لعافلا لنعمب

 .لعافلا لعف نم غاصي نأ ليضفتلا لعفأ سايق نأب لوقلا اذه اوحّجرو .هّبرل

 .لوعفملا ئلع عقاولا لعفلا نم ال

 رابتعاب ءورمع نم ٌبّرضأ ديز الو ءاذيز بّرضأ ام :لاقي ال اذهلو :اولاق

 :اولاق .هوحيتو (( "كلا لكاو ةاملا ب 0 "بشأنه :الو ؛هيلع عقاولا برضلا

 عد اذعلو .مزاللا لعفلا نم ناغاصي امنإ بجعتلا لعفو ليضفتلا لعفأ نآل
 مومضملا لف ىلإ ")اهروسكملاو نيعلا حوتفملا لعفو لّعف نم هلقن . 2 م 5 : رس 0
 ام :كلوقك «ةيدعتلل هتزمهف .لوعفملا ىلإ ةزمهلاب ئدعي اذهلو :اولاق .نيعلا

 بجعتملا نأل :اولاق .مّركو فّرظ نم امهلصأو ءاّرمع مركأو ءاذيز فرظأ

 .ٌدعتم ريغ هّلعف نوكي نأ بجوف ءلصألا يف لعاف هئم

 حوتفملا لّعف نم لوقنم وهف ءورمعل اًديز برضأ ام :وحن امأو :اولاق

 :اولاق .ةزمهلاب هذه ةلاحلاو يدع مث «نيعلا مومضملا لعف ئلإ 47[ نيعلا]

 حتف» :رظنا .ضايع يضاقلا كلذ ئلإ هقبس دقو 157-١55( /75) «ضورلا» :رظنا 0010

 .(6606 /”) «يرابلا

 يفو ٠ ج يف امك «هلكآ»و «هبرشأ» ئلإ مهضعب :ةريغف_باوضلا وهؤ ص يف ناك اذكه (0)

 .«زبخلل»و «ءاملل» :ن ءبم «ق يفو .«زبخلل»و «ءاملا» :ءاهلا ةدايز عم ع«ك

 .ةيدنهلا يف اهتوبث عم اهدعب امو ةينميملا ةعبطلا يف ماللاو فلألا تفذح )2

 .حص ةمالع عم رطسلا تحت ن يف ديز نيترصاحلا نيبام (5)
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 ناك ولو .ورمعل اًديز برضأ ام :نولوقيف «ماللاب مهئيجم كلذ ئلع ليلدلاو

 ايلإو ههسفنب داو مرلإ دمتم هلأل «اةمغ اًذي) برضأ ام : ليقل هيذعت ةرلع ايفان
 الإ هودع ةيدعتلا ةزمس لوعقملا ارلإ هوذع نآ املف ؛؟ةيدعتلا ةرمبم ريخآلا

 نم الإ ناغاصي ال امهنإ :اولاق نأ مهل بجوأ يذلا وه اذهف .ماللاب رخآلا

 .لوعفملا ئلع عقاولا نم ال «لعافلا لعف

 نمو «لعافلا لعف نم امهغوص زوجي :اولاقو ءنورخآ كلذ يف مهعزانو
 لوقت .هزاوج ئلع ةلدألا نيبأ نم هب عامسلا ةرثكو لوعفملا ئلع عقاولا

 ام :نولوقي كلذكو .لوغشم وهف لِغش نم اذهو ؛ءيشلاب هلغشأ ام :برعلا
 .الإ سيل لوعفملل ٌينبم عَّلوُم وهف ءيشلاب ٌَعِلَوُأ نم اذهو ءاذكب هعلوأ
 وه «َىلإ هّبحأ ام :نولوقيو هي يفيعأ نم رع ءاذكي هيجعأ ان :مهلوق كلذكو

 هّتقمأو «ّيلإ هّضَعِبَأ ام :اذكو..كل اًبوبحم هنوكو «لوعفملا لعف نم بّجعت

 . كل |
 ع

 .هل ينضغبأ ام :لوقت كنأ يهو «7١2هيوبيس اهركذ ةروهشم ةلأسم انهو

 ٌّبحملاو .هراكلا ضِغبملا تنأ تنك اذإ :هل ينتقمأ امو هل ينّبحأ امو

 امو ؛هيلإ ينضغبأ ام :لوقتو .لعافلا لعف نم اًَّجعتم نوكتف ,2")تقاملاو
 .بوبحملا وأ توقمملا ضيغبلا تنأ تنك اذإ :هيلإ يّسحأ امو «هيلإ ينتقمأ

 لعافلل وهف ماللاب ناك امف .لوعفملا ئلع عقاولا لعفلا نم اًيّجعت نوكيف
 .لوعفملل وهف «لىلإ» ب ناكامو

 )١( «باتكلا» يف )5/ 99- ٠٠١(.

  (0.«تقاملا بحملاو» :ع.ك
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 ءاللا نأ : ملعأ هللاو  هتلع يف لاقي يذلاو ءاذه نولّلعي ال ةاحنلا رثكأو
 .ماللاب 2١7 يتأيف ,ديزل :لاقيف ؟اذه نمل :كلوق وحن «ئنعملا يف لعافلل نوكت
 ؟باتكلا اذه لصي نم نئلإ :لوقت «لئنعملا يف لوعفملل نوكتف «ىلإ» امأو

 صاصتتخالا وأ كلملل لصألا يف ماللا نأ كلذ ٌرسو .هللا دبع ئلإ :لوقيف

 كلمي يذلا لعافلل نوكي امنإ (')0ٌقاقحتسالاو ٌكلملاو «قاقحتسالاو

 ()يهف «لعفلا هيضتقي ام ئهتنم ةياغلاو «ةياغلا ءاهتنال «لىلإ» و ؛قحتسيو

 .لعفلا ئضتقم مامت اهنأل ,قيلأ لوعفملاب

 :355 يبنلا يف ريهز نب بعك لوق :لوعفملا لعف نم بجعتلا نمو

 لوكقمو سوح كنإليقو .هملكأ ذ] ىدتع فّوحأ و ْهلف

 (4)ٌليِغ هّئود ُلِيِغ َرَّثَع نطبب  هُرَدْخُم ضرألا ِءارَكب مَكيِض نم

 .يتأي اميف «لوقيف» يفو انه ع «ك يف عراضملا فرح طقني ملو .«يتأتف» :ن 01(

 .ةيدنهلا ةعبطلا اذع باتكلا تاعبط نم طقاس «قاقحتسالاو كلملاو» ()

 .أطخخ هلعلو ؛(وهف لعفلاب» :ج يفو .(وهف» :بم (7)

 (برقملا» يف روفصع نبا امهدشنأ اذكو ءلوصألا ين ناتيبلا درو ظفللا اذهب (5)

 ءارشب» ةياور دجأ ملو ؛(0ا////١) «يجاجزلا لمجل هحرشا»و (97-71/)

 نبا ةريس» يف امك «ضرألا ءارّضب» :اهنم ةياور برقأو .رخآ عضوم يف «ضرألا

 «ضرألا ءارث» امأ .يداولا يف فتلملا رجشلا :ءاّرَّضلاو )51١/7-2017(.« «ماشه

 :رظتا .نييرصبلا ضعيو قويفوكلا هزاجأ دقو ءروصقملا ذم نم هلعلف انه.ءاج امك

 ريغ ةعوبطملا خسنلا يف يناثلا تيبلا ردصو .(378ص) روفصع نبال «رعشلا رئارض)

 :ةيدنهلا ةعبطلا

 هئكسم ِدْسَألا ِثويُ نم رداخخ نم
 - ماشه نبال «بعك ةديصق حرشا يف ةياورلا هذهو ؛نيرشانلا ضعب نم فّرصت كلذو

,/ 



 :مهلوق كلذكو .فاخ نم ال .فوخم وهف فيخ نم ءانهاه «فوخأ»ف

 .مهقفاو نمو نييفوكلا بهذم اذه .نونجم وهف نجح نم ءاذيز ْنَجَأ ام

 :دعاوقلا هب شّوشت الق هيلع لّوعي ال ذاش اذه لك :ةويرصبلا لاق

 .ذوذشلا ىلع هلمح عنمي ارثنو اًمظن مهمالك يف اذه ةرثك : :نويفوكلا لاق

 .كلذل فلاخم ريغ اذهو ؛مهمالك َدرَّطمو مهّلامعتسا فلاخ ام َذاشلا نأ

 .هيلع ليلد ال“ يكحتف ءَلُكُف ئلإ هّلقنو لعفلا ٌعوزل مكريدقت امأو :اولاق

 متبهذ امك اهيف رمألا سيلف ؛هرخآ ئلإ ةزمهلاب ةيدعتلا نم هب متكّسمت امو

 ائئنعم لع ةلالدلل ىه امنإو «ةيدعتلل تسيل ءانبلا اذه يف ةزمهلاو .هيلإ
 لاعتفالا ءاتو .هواوو لوعفم ميمو لعاف فلأك .طقف ليضفتلاو بجعتلا

 نم هقحل ام نايبل «يثالثلا لعفلا قحلت يتلا دئاوزلا نم اهوحنو «ةعواطملاو

 .لعفلا ةيدعت ال .ةزمهلا هذهل بلاجلا ببسلا وه اذهو .هدّرجم اىلع ةدايزلا

 نأ زوجي ةزمهلاب ئدعت ىذلا لعقلا نآ اذه الع لدي ىذلاو :اولاق
 فكيقأو ةب تمقز ةةشجاو ةيكقسلج ةوحت «فيسفتلاو رجلا ل رحب غم

 .ةدّرجملا ةيدعتلل تسيل اهنأ ملعف ءاهريغ ةزمهلا َماقم موقي ال انهو .هرئاظنو

 نع عامملاو هد نوما يقلي سن ايلا ينبت الا

 نييّدَعُم نيب لعفلا
 نم اذهو «بايثلل هاسكأو «مهاردلل هاطعأ ام :نولوقي مهنإف اًضيأو

 حرشب هناويد» يف نيتيبلا رظناو .امهريغو (ردخ) «ناسللا»و (ةينميملا ط -6ص) -

 .ائرخأ ةياورب (7؟١ص) «يركسلا
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 مث «لّوانت اذإ :وطع ىلإ هلقن ريدقت حصي الو .يدعتملا (اسكاو «نيوطعأ»

 .هئاطعإ نم عقو امنإ بجعتلا نإف «لونعملا داسفل «ةيدعتلا ةزمه هيلع تلخدأ

 ءليضفتلاو بجعتلا ةزمه هيف يتلا ةزمهلاو «هلوانت وهو هِوُطَع نماال

 .ةيدعتلل يه :لاقي نأ حصي الف «هلعف يف يتلا هتزمه تفذحو

 ؛هرخآ ئلإ ديزل هبرضأ ام :وحن يف ماللاب يدع هنإ :مكلوق امأو :اولاق
 ٍِ َ و

 هل ةيوقت اهب ينأ امنإو ءلعفلا موزل نم متركذ امل سيل انهاه ماللاب نايتإلاف

 ونش نعام جرم ةدحاو ةقيرط مزلاو هفرستلا نم ةيشييفعف امل
 مّدقت دنع اهب ئّوقي امك ماللاب يّرَقف هلمعو هئاضتقا نع فعضف «لاعفألا

 .هتيعرف دنعو «هيلع هلومعم

 .؟7١هارت امك حجارلا وه بهذملا اذهو

 دمحأ :نيلوألا لوق ىلع «دمحأ» ريدقت :لوقنف .دوصقملا ىلإ عجرنلف

 نوكيف ءدّمحُي نأب مهالوأو سانلا ٌقحأ :ءالؤه لوق ئلعو ءهّبرل ساّنلا
 يتلا لاصخلا ريثك وه اًدَّمحم نأ امهنيب قرفلا نأ الإ «ئنعملا يف «دّمحم»ك

 يف دّمحمف «هريغ دّمحُيام لضفأ دّمحُي د يذلا وه دمحأ و ءاهيلع دّمحَي

 اع أ دمسلا نم لسع ؛ياركلاو ةقسلا لإ ديسأو :ةييدتلاو ةرعقلا

 ٍدمح ّلضفأو ٍدمح ٌرثكأ دّمحُيف هٌريغ ٌقِحتسي امم ٌلضفأو .هٌريغ ٌقِحتسي
 لمكأو هحدم يف غلبأ اذهو ءلوعفملا ئلع ناعقاو نامسالاف .ٌرشبلا هَدِيَح

١ 

 ايلا فأل م سابعلا يبأو ساحنلا رفعج يبأ نيب ةرظانم ةلأسملا يف تعقو دقو )10

 .(6555/15-085) «ةداعسلا رفس» يف يواخسلا

 لب ٠



 ناك ِةِكَي هنإف .دمحلا ريثك :يأ «اداّمحلا» ىّمّسل لعافلا ئنعم ديرأ ولو

 ناكل هّئرل هدمح رابتعاب «دمحأ» همسا كس .هيرل اذمح قلخلا رثكأ

 .هتمأ كلذب تيّمُس امك اداّمحلا» هب لوألا

 ةةرمجبملا لابس هقالعأ :ماقثقا امتإ نيمسأآلا نيذه نإف :اًضيأو

 لهأ ةدمحي ىذلا وهف: (دمحأ»و «اًدِّمحم» مسي نأ ّىَحتسا اهلجأل يتلا

 يتلا ةدومحملا هلئاصخ ةرثكل «ةرخآلاو ايندلا لهأو ضرألا لهأو ءامسلا

 .نيِصْخُملا ًءاصحإو نيّداعلا دع (١)توفت

 امنإو .(' كلي هيلع مالسلاو ةالصلا باتتك يف ئنعملا اذه انعبشأ دقو

 .هتمه قّرفتو «هبلق ثتشتو ءرفاسملا ةلاح اهتضنقا ًةريسي تاملك انهاه انركذ

 .نالكتلا هيلعو ؛ناعتسملا هللابو

 ورمع نب هللا دبع نع 72يراخبلا حيحص» يفف «لكوتملا مسا امأو

 .يلوسرو يدبع «هللا لوسر دمحم» لَو يبنلا ةفص ةاروتلا يف تأرق :لاق

 الو «قاوسألاب «؟7ٍباَّخسالو ,ظيلغالو ٌظفب سيل ««لّكوتملا» كّتيَّمس
 ةلملا هب ميقأ لت ئتح هضبقأ نلو حفصيو وفعي لب :ةنيسلا ةعيسلاب ىرجي

 هنأل :بسمآلا اذهب سادلا ٌقلحأ 46 وهو . «هللا الإ هلإ ال :اولوقي نأب «ًءاجوَعلا

 .هٌريغ هيف هُكَرشي مل الكوت نيدلا ة ةماقإ يف هللا لع ّلَكوت

 .امهريغ نم تبثأ ام (7١١”ص) «ماهفألا ءالج» يفو ««قوفت» :عيك )١(

 .ريسي فالتخاب هنم لوقنم هلك ثحبلا اذهف «(1/1-7117) «ماهفألا ءالج» :ينعي (؟)

 نع رداص هلعلو «اونعملاب ثيدحلا ردص ركذ فلؤملاو 9 )1١75, مقرب 2

 .(يجعلق . لص "اه 11/1 )١/ يقهيبلل «ةوبنلا لئالد»

 «باكسه :جءص (4)
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 ثيدح يف ترّسف دقف ؛بقاعلاو «يفقملاو ءرشاحلاو «يحاملا امأو
 نم دحأب رفكلا حمي ملو .رفكلا هب هللا احم يذلا :يحاملاف .معطم نب ريبج
 نم اياقب الإ رافك مهلك ضرألا ٌلهأو ثُِب هنإف لكي ىبنلاب ىِحُم ام قلخلا

 ئراصنو .مهيلع بوضغم دوهيو «ناثوأ داّبع نيب ام مهو ؛(١2)ضرألا لهأ

 داّبعو .ءبكاوكلا داّبع نيبو ءاّداعم الو ابر نوفرعي ال ةيرهد ةئباصو «نيلاض
 هناحبس هللا احمف ؛اهب نوّرقُي الو «ءايبنألا عئارش نوفرعي ال ةفسالفو «رانلا

 ,راهنلاو ليللا غلب ام هئيد غلبو «نيد لك ئلع هللا ٌنيد رهظ ئتح كلذ هلوسرب

 .راطقألا يف سمشلا ٌريسم هتوعد تراسو

 ئلع سانلا رّشحُي يذلا وهف .عمجلاو ّمّضلا وه رشحلاف ءرشاحلا امأو

 ,سانلا رشحيل كعب هنأكف ءهمذق

 وه بقاعلا نإف .يبن هدعب سيلف «ءايبنألا بيقع ءاج يذلا :بقاعلاو

 بقع يأ «قالطإلا ئلع «بقاعلا» ىّمُس اذهلو .متاخلا ةلزنمب وهف ءرخآلا

 .مهبقعب ءاج :ايبنألا

 ,() ]سرلا نم همّدقت نم راثآ يلع نيفق يذلا وهو .كلذكف ىفقملا امأو

 :وققلا نم ةغشم ةظقللا هذهو .لسرلا نم هقيس نم راكآ راع هب هللا زرق
 :يفقملاف «تيبلا ةيفاقو ءسأرلا ةيفاق :هنمو .هنع رخأت اذإ :هوفقي هافق :لاقي

 .مهرخآو مهمتاخ ناكف «لسرلا نم هلبق نّم افق يذلا

 ةيدنهلا ةعبطلا يف امك «باتكلا لهأ» :هباوص وهس وهو ءلوصألا عيمج يفاذك )١(

 (ملسم حيحص» يف يعشاجملا رامح نب ضايع ثيدح يف كلذ درو دقو .اهريغو

(5856). 

 .هبشأ وهو «ةيدنهلا ةعبطلا ادع ام ةعوبطملا خسنلا يف «لسرلا نم» فذح (؟)
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 باتف ءضرألا لهأ ئلع ةبوتلا باب هب هللا حتف يذلا وهف «ةبوتلا ٌنيبن امأو

 قلخلا رثكأ ِةْلَو ناكو .هلبق ضرألا لهأل اهلثم لصحي مل ةبوت مهيلع هب هللا

 برق :ةرس ةئاع دحاولا سلجسملا ىف هل 0'2نوُدُمي اوناك درت كيوتو !رافعتسا
 اهيأ اي» :لوقي ناكو .22(روفغلا باوتلا تنأ كنإ «ّىلع ْبتو يل رفغا

 .27« ةرم ةئام مويلا يف هللا ئلإ بوتأ ينإف .مكُبر ئلإ اوبوت سانلا
 لهسأو ءالوبق عرسأو ؛ممألا رئاس ةبوت نم لمكأ هتمأ ةبوت كلذكو

 ينب ةبوت نم ناك ئتح ؛ءايشألا بعصأ نم مهلبق نم ةبوت تناكو .الوانت
 هللا ئلع اهتماركلف ةمألا هذه امأو .مهسوفن ّلتق لجعلا ةدابع نم ليئارسإ
 .عالقإلاو مدنلا اهتبوت لعج

 ٌّيبن دهاجي ملف ؛هللا ءادعأ داهجب ثِعُب يذلا وهف «ةمحلملا ٌنيبن امأو

 تعقو يتلا رابكلا محالملاو .«؟)هتمأو لكي هللا ٌلوسر دهاج ام طق هّيمأو

 يف رافكلا نولتقي هتمأ نإف .هلبق اهّلثم دّهعُي مل رافكلا نيبو هتمأ نيب عقتو
 هلعفت ملام محالملا نم مهب اوعقوأو ءراصعألا بقاعت ىلع ضرألا راطقأ

 .مهاوس ةمأ

 لهأ هب محرف «نيملاعلل ةمحر هللا هلسرأ يذلا وهف ؛ةمحرلا ٌئئبن امأو

 فارسا ةقاويرس انعام 09
 دوادوبأو (510) ادرفملا بدألا» يف يراخبلاو (0104 «51/77) دمحأ هجرخأ 22

 هجام نباو )2٠١7١9 1١١57١( «ئربكلا» يف يئاسنلاو ("5*57) يذمرتلاو(151١)

 .(971/) نابح نباو يذمرتلا هححص .اَهْنَعْدَنَََوَر رمع نبا ثيدح نم «("815)

 .اًهنَعدَيََر رمع نبا ثيدح نم (7707) ملسم هجرخأ (0)

 .ص يف (هتمأو» دري مل (:)

 م



 نم رفوألا بيصنلا اولانف '١'نونمؤملا امأ .مهرفاكو مهنمؤم مهَّلك ضرألا

 .هدهعو هلبح تحتو هّلَظ يف اوشاع مهنم باتكلا لهأف «رافكلا امأو .ةمحرلا

 ةايحلا نم هوحارأو «رانلا ئلإ هب اولّجع ©"7هنإف هتمأو وه مهنم هلتق نم امأو

 .ةرخآلا ىف باذعلا ٌةذش الإ اه. دادزي ال ىتلا ةليوطلا

 ّحتفو ءاجَتْرُم ناك نأ دعب ئدهلا باب هب هللا حتف يذلا وهف «حتافلا امأو

 ءرفكلا راصمأ هب حتفو ءَفْلْعلا بولقلاو َّمّصلا َناذآلاو َيْمْعلا َنيعألا هب

 هب حتفف -حلاصلا لمعلاو عفانلا ملعلا قرط هب حتفو «ةنجلا َباوبأ هب حتفو

 .راصمألاو ءراصبألاو عامسألاو بولقلاو .ةرخآلاو ايندلا

 هيحو اىلع هللا نيمأ وهف ءمسالا اذهب نيملاعلا نجحأ ويف .نيمآلا امأو

 ةتومسي اوناك اًذِهلو .ضرألا ىف نم نيمأو «ءامسلا ىف نم نيمأ وهو «هتيدو

 .«نيمألا» ةوبنلا لبق

 رخآلا نع امهذحأ درفتيال ناجودزم نامساف «لاّتقلا كوحضلا امأو
' ٍِ 2 

 .ءظف الو بوضغ الو بطقم الو سباع ريغ نينمؤملا هوجو يف كوحض هنإف

 .مئال ةمول مهيف هذخأت ال هللا ءادعأل لاّثَق

 ةاسع نمل رذتملا ريثقلاو هياوقلاب هعاطأ نمل رشيملا وهف ةريشبلا امآو

 ُدَبعاَقاَمَلَنأَول :هلوقاهط :مصارع يق هباتك ير (هلذبعالا هّللا ءامس لقو

000 

 ١[« :ناقرفلا] (ِوِرَّبعَلعَناَرفْلا لَ ىِزَلأ َكلَراَبت# :هلوقو ١4[« :نجلا] وعدي هلأ

 .«نيئمؤملا» :ص )١(
 (مهنإفلا : يو .هولتق يذلا ينعي )0
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 لعاَتَدَت نام نر فرس ك نإيو# ء[٠ :مجنلا] 4# كو اميل! 9

 ,[71* :ةرقبلا] © انِدَّبَع

 دع 5 دلو ديس انأ» :لاق هنأ 0 يف هنع تبثو

 0( فالخب «قارحإ يغدر قيقا و ريثملاو ء[1 :ابنلا] 4 اجه

 .جهوتو قارحإ عون هيف إف

 لصف

 ةيناثلاو ئلوألا (70ةرحهلا ركذ يلف

 .مهايإ مهتنتفو مهل مهاذأ ٌدتشا رافكلا مهنم فاخو نوملسملا رثك امل

 ملظْي ال اًكِلَم اهب َّنإ) :لاقو «ةشبحلا ئلإ ةرجهلا يف ِكَي هللا ٌلوسر مهل نذأف

 مهنم «ةوسن عبرأو الجر رشع انثا نيملسملا نم رجاهف .7"2(هدنع سانلا

 .هنَعُدَدَلََر ةريره يبأ ثيدح نم (7118) ملسم )١( لاا سعه ع

 يف هلوقك فلؤملا بولسأل هتقفاومل اهريغ يف ام تبثأو ««نيترجهلا» :ن .بم .ع«ك 00

 ةرملاب» :(71/5 /؟) هيفو ««يناثلاو لوألا مسقلا لاثمف» :(5 /5) «نيعقوملا مالعألا

 «نايبتلا» يفو .«ةيناثلاو ليلوألا ةروصلاف» :(5//!57)هيفو ؛«ةيناثلاو ئيلوألا

 لوألا يبنلل» ١575(: /5) «دئاوفلا عئادب» يفو .«يناثلاو لوألا طرشلا» :(7” 5١ ص)

 .«يناثلاو لوألا ردقلا» ١١801١(: /1) «ةداعسلا راد حاتفم» يفو .«يناثلاو

 ةملس مأ ثيدح نم (هللا ديمح دمحم .ط ١55- ص) «ةريسلا» يف قاحسإ نباهاور ("*)

 )١/ 57١(. (ماشه نبا ةريس» :رظناو
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 ئلإ اوعجرف ءاّبذك ربخلا اذه ناكو ,تملسأ اًشيرق نأ مهغلبف هراوج نسحأ

 .ةعامج لخدو .عجر نم مهنم عجر ناك امم دشأ رمألا نأ مهغلب املف .ةكم

 .دوعسم نب هللا ذيع لخد نمم ناكو ءاّديدش ذأ شيرف نم اوقلف

 ةثالث لاجرلا نم رجاهف .ةشبحلا ئلإ اًيناث ةرجهلا يف مهل نذأ مث

 ةرشع نآمث ءاسنلا نمو هيف كني هنإق :رامع مهيف ناك نإ كّكجر (17قونامكو
 اولسرأف ءاشيرق كلذ غلبو .لاح نسحأ ئلع يشاجنلا دنع اوماقأو ةأرما

 يف مهديك هللا ًدرف ءيشاجنلا دنع مهوديكيل .ةعامج يف 1'"صاعلا نب ورمع

 .مهروحن

 يبأ بعش بعّشلا يف هتيب ّلهأو هورصحف كو هللا لوسرل مهاذأ ٌدتشاف
 ةنس نوعبرأو عست هلو رصحلا نم جرخو .نيتنس :ليقو «نينس ثالث بلاط
 .ةنس نوعبرأو نامث ليقو

 .ةنس نونامثو عبس هلو ء«بلاط وبأ هّمع تام رهشأب كلذ دعبو

 33 فابع نس هللا دبع دلو بعشلا فو

 .ملق قبس ؛«نوثالثو» :عءك 210(

 ةعبط يف ححص دقو «يموزخملا ريبزلا نب هللا دبعو» :هدعب ةميدقلا تاعبطلا يف (0)

 مل ةدايزلا هذه نكلو ««يموزخملا» فذح عم «ةعيبر يبأ نب هللا دبع» لإ ةلاسرلا

 .لوصألا يف درت

 وهو ؛«ةنس نونامثو عبس هلو ءبلاط وبأ هّمع كلذ دعب تام مث» :ج ءص يف هدعب (6)

 ةدالو رقت وف ةقرتعملا ةلدجلاب قايسلا لالعمتا ناربعتلا يبس لعلو ءروكم

 ةلمجلا درت ملو .بلاط يبأ توم ئلع بترم «تلانف» هلوق نإف ؛سابع نب هللا دبع
 .بم يف ةروكذملا

 /م 1



 «ريسيب كلذ دعب ةجيدخ تنام مث .اًديدش ئذأ (7١ٌرافكلا هنم تلانف

 هللا ىلإ وعدي ةثراح نب ديزو وه فئاطلا ئلإ جرخف .هل رافكلا ئذأ ٌدتشاف

 .نيطامسعل اوماقو فوجرتغأو ووذآو .هوبيجي ملف ءاًمايأ هب ماقأو

 اًعجار ِةِِلَي هللا لوسر مهنع فرصناف ؛هيبعك اوَمْذَأ تح ةراجحلاب هومجرف

 .ةكم لإ

 اًضيأ هقيرط يفو .هقّدصو «هب نمآف «ينارصنلا اًساَّدع يقل هقيرط يفو

 نآرقلا اوعمتساف «نيبيصّن لهأ نم ةعبس نجلا نم ٌرفن هيلإ فرص ةلخنب
 اوهلماو

 ىلع ٌقبطُي نأو هتعاطب هرمأي لابجلا َكّلم هيلإ هللا لسرأ كلت هقيرط ينو
 نأ هللا لعل ءمهب ىنأتسأ لب» :لاقف .دارأ نإ اهالبج امهو  ةكم يبْسخأ هموق

 .7"2«اًعيش هب كرشي ال هدبعي نم مهبالصأ نم جرخُب

 فعض وكشأ كيلإ مهللا» :روهشملا ءاعدلا كلذب اعد هقيرط يفو

 .يدع نب معطملا راوج يف ةكم لخد مث .ثيدحلا 2472... يتوق

 .(هنم رافكلا لانف»:سم )١(

 اهْنَعدَنْلَعَوو ةشئاع ثيدح نم امهريغو (1745) ملسمو (77721) يراخبلا هجرخأ (؟)

 ةصق يف وه «مهب ينأتسأ لب» :ظفللا امأو («...نم هللا جرخي نأ وجرأ لب» :ظفلب

 ةيحنتو اًبهذ افصلا ليوحت ةكم لهأ لاؤس يف سابع نب هللا دبع ثيدح نم ئرخأ

 (راتسألا فشك -7774) رازبلاو (77737) دمحأ هجرخأ ءاوعردزيل مهنع لابجلا

 ءايضلا هراتخاو (717 /15) مكاحلا هححص )١١777(: «ئربكلا» يف يئاسنلاو

 .( 8١ لكلا )1١١/

 .«يتليح ةلقو» :ةدايز ن .ءبم «عءك يف (9)

 - بعك نب دمحم نع دايز نب ديزي نع (ماشه نبا ةريس )١/ 57١- قاحسإ نباهاور (:5)

 ه4



 قوش ىلإ هب جرع مث ءئصقألا دجسمل | الإ هحورو هدسجب ١ يِرْسْأ مث
 ثلذ ناكو .تاولصلا هيلع ضرفو «هيبطاخف «لجو زع هللا الإ ؟7١تاواسبسلا

 .لاوقألا ٌحصأ اذه .ًةدحاو ٌةرم

 .اًمانم كلذ ناك :ليقو

 .اًناتم لو ةظقي ؟لاقي الو دعب ىرشأ :لاقي لي قيقو

 .اًمانم ءامسلا اىلإو ء«ةظقي سدقملا تيب اولإ ءارسإلا ناك :ليقو

 .اًماتم ةرمو ةظقي ةرم عيقرم ءارسإلا ناك :ليقاو

 .تارم ثآلث هب يرسأ لب :ليقو

 نأ "7كيرش ثيدح يف عقو ام امأو .قافتالاب ثعبملا دعب كلذ ناكو

 (9ءودسو ةيئامثلا كيرش طالغأ نم دع امم اذهف «هيلإ 'رحوي نأ لبق ناك كلذ

 امأو .يحولا لبق مانملا ءارسإ ناك اذه نإ :ليقو .ءارسإلا ثيدحل هظفح

010) 

(00 

 نب قاحسإ نب دمحم ةمجرت يف «لماكلا» يف يدع نبا اًضيأ هاورو .السرم يظرقلا

 56 ء5١/174و الا" /١١)(ريبكلا مجعملا) يف يناريطلاو (51/4) راسي

 نب رفعج نب هللا دبع ثيدح نم )١18١/9( يسدقملا ءايضلاو )١١77( «ءاعدلا)

 ةلسلسلا» :رظناو .هنعنع دق قاحسإ نب دمحم نأ الإ تاقث هدانسإ لاجر .بلاط يبأ

 .(79 /7) هلوطب ئرخأ ةرم يتأيسو .(7977) «ةفيعضلا

 .«هحورو هدسجب) :ةيدنهلا ةعبطلا ادع ام ةعوبطملا خسنلا يف هدعب ديز

 هظفل نود هدانسإ )757/1١77( ملسم قاسو «(9/611/ :751/5) يراخبلا هج رخأ

 لوصف يف فلؤملا دنع هركذ يتأيسو .«صقنو دازو ءرخخأو اًئيش هيف مدقو» :لاقو
 ١1/ 5/8٠١(. ءاهدعب امو "5 /1/) «يرابلا حتف» :رظناو .(0 /7) ءارسإلاو جارعملا

 .ففيرحت ءاوهولا :( ختي طخب) َْق 13 )9
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 ىحولاب سيلو ءدّيقم انهاه ىحولا لب :ليقو .ةوبنلا دعبف ةظقيلا ءارسإ

 ءارسإلا نآش يف هيلإ ةرحري نأ لبق :دارملاو «ةوبنلا أدبم ؟0١ وه ىذلا قلطملا

 .ملعأ هللاو .مالعإ مذقت ريغ نم ًةأجف هب يرسأف

 مهيلع هسفن ضرعيو «ايلاعت هللا ىلإ لئابقلا وعدي ماقأ ام ةكمب ِدِكَب ماقأف

 هل بجتسي ملف .ةنجلا مهلو هّير ةلاسر غلبي تح هوُوْؤُي نأ مسوم لك يف

 «هيبن َرصنو «هنيد راهظإ هللا دارأ املف .راصنألل ةمارك كلذ هللا رخّدو «ةليبف

 امل راصنألا رم هقاس -هئادعأ نم ماقتنالاو .هتملك ءالعإو ؛هدعو زاجنإو

 نوقلحي مهو «ةينامث :ليقو «ةتس مهنم رفن ئلإ ئهتناف ؛ةماركلا نم مهب دارأ

 ًارقو هللا ىلإ مهاعدو «مهيلإ سلجف «مسوملا يف ئثم ةبقع دنع مهسوؤر
 مهموق اوعدف «ةنيدملا ئلإ اوعجرو «هلوسرو هلل اوباجتساف «نآرقلا مهيلع

 نمب رك اهيقو الإ رابخنألا روع نم ل« دا قبب مو هبا تكيس .مداسإلا نأ

 اوفرصنا مث «ةبقعلا دنع ءاسنلا ةعيب ئلع ِدَِكَي هللا لوسر اوعيابف «نيلوألا ةتسلا

 .ةنيدملا ئلإ
 لهأ مهو «ناتأرماو الجر نوعبسو ةثالث مهنم لباقلا ماعلا يف هيلع مدقف

 مهءاسن هنم نوعنمي امم هوعنمي نأ ىلع ِةيلَلَع هللا لوسر اوعيابف «ةريخألا ةبقعلا

 مهنم ِةِئِلَو هللا لوسر راتخاو .مهيلإ هباحصأو وه لحريو ءمهسفنأو مهءانبأو
 ةنيدملا ئلإ ةرجهلا يف هباحصأل لَك هللا لوسر نذأو .اًبيقن رشع ينثا

 محقم ( لبق) ظفلو 2«لبق وه) : ص 010

/ 



 دسألا دبع ني ةعاسوبأ ؛ليقاميف مهلوأ :نيلسدم الاسرأ اوجرخنف

 .مهرود يف راصنألا ئلع اومدقف .ريمع نب بعصم ليقو «يموزخملا

 .ةنيدملاب مالسإلا اشفو ءمهورصنو ءمهووأف

 رهش يف نينثالا موي ةكم نم جرخف «ةرجهلا يف هي هلوسرل هللا نذأ مث

 ركب وبأ هعمو «ةنس نوسمخو ثالث كاذ ذإ هلو رفص يف ليقو - لوألا عيبر

 طقيرألا نب هللا دبع مهليلدو ءركب يبأ ئلوم ةريهف نب رماعو «قيدصلا

 قيرط ئلع اذخأ مث .اثالث هيف ١2)اماقأو ركب وبأو وه روث راغ لخدف .يئيللا

 ..لحاسلا

 نم تلخ ةليل ةرشع ىتتثال نينثالا موي كلذو ةنيدملا لإ اوهتنا املف

 ينب ئلع ةنيدملا ئلعأ يف ءابقب '7لزن كلذ ريغ ليقو - لوألا عيبر رهش
 «ةمثيخ نب دعس ئلع :ليقو .مدهلا نب موثلك ئلع لزنو ءفوع نب ورمع

 .مهيلع لوزنلا يف هنوملكي سانلا لعجو .راسو ؛هتقان بكر مث

 .(؟7(ةرومأم اهنإف اهليبس اوّلخ» :لوقيف «ةقانلا "”هءاطخب نوذخأيو

 .«اماقأف» :ن «ق حج )١(

 .(لزنف» :ح ج «ص 0

 .تبثأ ام ىلإ مهضعب ٠ ةريغف .ع يف ناك اذكو .«ماطخ» 20

 قربنا للتو 4م :414 19 اءاهه جبل ةريسق يق اسك قادس نبا هر 00

 يف «لماكلا» يف يدع نبا هجرخأ امك رمع نبا ثيدح نم يور دقو .(2604/0)
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 ينب نم نيمالغ ليهسو لهسل اًدبرم ناكو ؛مويلا هدجسم دنع تكربف
 دبرملا عضوم هدجسم نب مث .يراصنألا بويأ يبأ ئلع اهنع لزنف «راجنلا

 ئلإ هجاوزأ نكاسمو ()هّتكاسم ئنب مث ءَنيَّللاو ديرجلاب هباحصأو وه هديب
 بويأ يبأ راد نم رهشأ ةعبس دعب لّوحت مث .ةشئاع نكسم هيلإ اهبرقأو «هبنج
 .اهيلإ

 1 'و ةثالث مهنم عجرف ةنيدملا لإ هثرجه ةشبحلاب هباحصأ غلبو
 .ةنيدملاب ٌدِْيلَع هللا لوسر لولإ مهتيقب لئهتناو «ةعبس ةكمب مهنم سبخف ءالجر

 .عبس ةئس ربيخ ماع ةنيفسلا يف مهتيقب رجاه مث

 لصف

 لكَو هدال وأ يف

 بكر نأ نئلإ شاع :ليقو .الفط تام «لئئنكي ناك هبو «مساقلا مهلوأ

 .ةبيجنلا ايلع راسو «ةبادلا

 دقو .ةمطافو «موثلك مأو «ةيقر مث .مساقلا نم نشأ يع :ليقز هايبنيؤ مل

 ةيقر نأ سابع نبا نع ركذ دقو . يس نموت اذ نهنم ةدحاو لك ىف ليف

 (")نهرغصأ موثلك مأو .ثالثلا ُنَسأ

 ئرخأ ةرم يأيسو .لطاب هنإ :لاقو 1١51١ ١57( /7”) باصقلا دقرف نب رسج ةمجرت هع

 .جيرختلا ليزم كانهو 7/7 7

 .«هنكسم» :ةعوبطملا خسنلا يف )١(

 نع يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه نع )١/ ١١١( «تاقبطلا» يف دعس نبا هاور )0

 (” ١ ص) «شيرق بسن» يف يريبزلا بعصم ركذو .سابع نبا نع حلاص يبأ نع هيبأ
 له ع
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 ,7(2فالتخا هيف ؟اهلبق وأ ةوبنلا دعب دلو لهو .هللا دبع هل دِلّو مث

 امه وأ ءرهاطلاو بيطلا وه لهو .ةوبنلا دعب دلو هنأ '''ههضعب حّحصو

 نس مهلا ءالؤعو .ملعأ هللاو .هل نابقل امهنأ حيحصلاو .نيلوق لىلع ؟هريغ

 ا

 يوقع لملاك قي هل بهو لوم قا أ بدو

 .نيلوق ئلع ؟ال مأ هيلع ئَّلص له

 عفرف «رهشأ ةتسب هدعب ترخأت اهنإف «ةمطاف الإ هلبق يفوت هدالوأ لكو

 :ةيملاعلا ءاست هب ©"7تلّضف ام تاجردلا نم ايلاستحاو اهريضب اهل هللا

 .نيملاعلا ءاسن لضفأ اهنإ :ليق دقو «قالطإلا ئلع هتانب لضفأ ةمطافو

 .كلذ يف فقولاب ليقو .ةشئاع لب :ليقو .ةجيدخ اهمأ لب :ليقو

 لصف

 هِي (؟!هتامعو همامعأ يف

 .؛بلطملا دبع نب ةزمح ءادهشلا دّيس هلوسر دسأو هللا دسأ مهنمف

 ياعلا ديغ ةمساو يهل وبآو «فاثم ديغةمساو بلاط وبآو«سابعلاو

 ءلَجَح هبقلو ةريغملاو ءمثقو هرارضو «مّوقملاو «ةبعكلا دبعو «ريبزلاو

 .«فالخ» :ع.ك )10

 )١( ص) ةعامج نبال «ريبكلا رصتخملا» رظنا 8١5١(.

 ) )9.هقافو هبلغ :هّلَضف نم

 .ص يف دري مل «هتامعو» (4)
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 ملسَي ملو .ماّوعلا :مهضعب دازو .لفون :ليقو «بعصم همساو قاديغلاو

 .سابعلاو ةزمح الإ مهنم

 .ةميمأو ؛ئورأو «ةّرَبو ,ةكتاعو «ماّوعلا نب ريبزلا مأ ةيفصف «هتاّمع امأو

 .ئورأو ةكتاع مالسإ يف فلتخاو .ةيفص نهنم ملسأ .ءاضيبلا ميكح مأو

 33 1عوبأ مالسإ مهضعب حّحصو

 )هل هنم بقعلاو «سابعلا :انس مهرغصأو .ثراحلا همامعأ ّنسأو
 فلا ةامنس وتثف فومآملا حيز قارشخأ :ليقو ىهرأللا دلو الم ندع
 وبأو «ثراحلاو ءرّثكأو بلاط وبأ (2بّقعأ كلذكو .اوفخي ال ٌرظن كلذ ىفو

 .بهل

 قاديَعلا مهضعبو ءاّدحاو مّوقملاو 2؟!ةبعكلا دبع مهضعب لعجو

 .اًدحاو الجَحو

 لصف

 هلي هجاوزأ يف

 اهلو «ةوبنلا لبق اهب جوزت .ةيدسألا ةيشرقلا دليوخ تنب ةجيدخ نهالوأ
 .ميهاربإ الإ اهنم مهلك هدالوأو ؛تتام تح اهيلع جّوزتي ملو ا نوعبرأ

 :(خ4 مآل اريبكلا رصتتملا» :رظنا (1)
 .ارثك» فيرحت «هل» نوكي نأ يشخأو ءاهلك لوصألا يفاذك (0)

 .«بقع») :ص (7)

 اهتيشاح يف هيبنتلا عم «ثراحلا» :- ئرخألا تاعبطلا اهتعباتو  ةيدنهلا ةعبطلا يف (5)

 .انلوصأ يف ام لع

0 



 لسرأو .اهلامو اهسفنب هتساوو .هعم تدهاجو «ةوبنلا ئلع هترزاو يتلا يهو

 ءاهاوس ةأرمال فرعت ال "7ةّيّصاخ هذهو :؟7١ليربج عم مالسلا اهيلإ هللا

 .نينس ثالثب ةرجهلا لبق تتامو

 تبهو يتلا يهو «ةيشرقلا ةعْمَّز تنب ةدوَس مايأب اهتوم دعب جّوزت مث
 .ةشئاعل اهموي

 قوف نم َةأَّربملا قيدصلا تنب ةقيدصلا ةشئاع هللا دبع َّمأ اهدعب جّوزت مث

 .قيدصلا ركب يبأ تنب ةشئاع «نيملاعلا بر لوسر ةبيبح «تاوامس عبس

 هذه» :لاقو ريرح نم ('1ةَقَّرَس يف اهحاكن لبق ُكّلملا هيلع اهضرعو
 يف لاوش يف اهب ئنبو «نينس تس اهّرمعو لاوش يف اهب جورت .2470(كتجوز
 امو ءاهريغ اًركب جّوزتي ملو .نينس عست اهّرمعو ةرجهلا نم ئلوألا ةنسلا

 لزنو .هيلإ قلخلا ّبحأ تناكو ءاهريغ ةأرما فاحل يف يحولا هيلع لزن

 هئاسن هقفأ يهو .اهفذاق رفك ئلع ةمألا تقفتاو ءءامسلا نم اهرذع

 نم رباكألا ناكو .قالطإلا ئلع نهملعأو ةمألا ءاسن هقفأ لب .'002نهملعأو

 نم تطقسأ اهنإ :ليقو .اهنوتفتسيو اهلوق ئلإ نوعجري ِةَِْي يبنلا باحصأ

 .تّبثي ملو ءاطقس ْةِكَي يبنلا

 )١( يراخبلا دنع ةريره يبأ ثيدح يفاذك )7"87٠( ملسمو )577 7(.

 .«ةّصاخا :عوك (؟)
 .ةعطقلاو ةقشلا :ةقّرّسلا (*)

 .(1 578) ملسمو (0175) يراخبلا هجرخأ (5)

 .يتأي اميفو انه «مهملعأ» :ج ءص يف (4)
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 را

 هنأ 7١2دواد وبأ ركذو .اهتَعُدَنَِوَوو باطخلا نب رمع تنب ةصفح جوزت مث

 .اهعجار مث اهقّلط

 رماع نب لاله ينب نم ةيسيقلا ثراحلا نب ةميزخ تنب بنيز جوزت مث
 .نيرهشب اهل همض دعب هلنع تيفوتو

 ةيمأ يبأ مساو «"'”ةيموزخملا ةيشرقلا ةيمأ يبأ تنب ّدنه ةملس َّمأ جوزت مث

 .(؟!ةيفص اتوم نهرخآ :ليقو .اتوم "0هئاسن رخآ ىهو «ةريغملا نب ةفيذح

 :210(تاقبطلا» يف دعس نبا لاقف .هنم اهجيوزت يلو نميف 27 فلتخاو

 جوز املو .اهتيب لهأ نم هريغ نود ةملس يبأ نب ةمّلس هنم اهجيوزت يلو

 رفعجو يلع اهيف مصتخا يتلا ةزمح تنب ةمامأ ةملس يبأ نب َةمّلس ِةِللَي ٌئبنلا

 يلو يذلا وه ةملس نأل .كلذ لوقي ,©")«ةملس تيزج له» :لاق ديزو

 )١( «ئبتجملا» يف يئاسنلا هجرخأو «رمع نع سابع نبا ثيدح نم (777) مقرب )07٠0”7(

 هجام نباو (01/77) «ئئربكلا» يفو )7١١57(« نابح نبا هححص )71/0 25 717/5 5(.

 («ةيمأ يبأ تنب دنه اهمساو) :ق «ج ءص يف هدعب (؟)

 .ق يف مرخ هدعب عقو (')
 .ةيتآلا ةفاضإلا دعب عك يف تءاج «ةيفص اوم نهرخآ :ليقو» ةرابعلا (5)

 ص ةيشاح يف تدرو دقو .ج يف درت مل «هصئاصخ نم كلذ نأو ...فلتخاو» ةرابعلا (4)

 .دعب اميف اهفاضأ فلؤملا نأ رهاظلاو .ن ءبم «ع«ك نتمو

 نب هللا دبع ثيدح نم (7 57 ص) «ةريسلا» يف قاحسإ نبا هجرخأو .(077/5) )١(

 .اللسرم داهلا نب دادش

 ,0517 /5 ال /”) (دعس نبا تاقبط» يف امك يدقاولاو (757 ص) قاحسإ نبا هركذ (0)

 هدانسإو «سابع نبا نع يدقاولا قيرط نم ١7١( /17) يقهيبلا هجرخأو ٠"15(.«
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 مأ ةمجرت يف ركذ مث ,.ةملس ةمجرت يف اذه ركذ .هلهأ نم هريغ نود هجيوزت

 نب ركب يبأ نع ءبوقعي نب عّمجم ينثدح :(١)يدقاولا نع ؛ةملس
 ئلإ ةملس َّمأ بطخ ِةْكَي هللا لوسر نأ هيبأ نع «ةملس يبأ نب رمع نب دمحم

 .ريغص مالغ ذئموي وهو ِةْكَي هللا لوسر اهجّوزف «ةملس يبأ نب رمع اهنبا

 ةملس نب دامح انثدح «نافع انثدح :2؟7(دنسملا» يف دمحأ مامإلا لاقو

 امل اهنأ ةملس مأ نع «هيبأ نع «ةملس يبأ نب رمع نبا ينثدح لاق «تباث انربخأ

 هللا لوسرب اًبحرم» :تلاقف كك هللا لوسر اهيلإ ثعب ةملس يبأ نم اهتّدع تضقنا

 .ثيدحلا «اًرضاح يئايلوأ نم دحأ سيلو «'" !ةيبّضُم ينإو .ئريغ ةأرما ينإ كك
 نإف ءرظن اذه يفو .هجّوزف .الِكك هللا لوسر جوزف «مق» :رمع اهنبال تلاقف :هيفو
 .(؟7دعس نبا هركذ «نيتس مست لو هللا ل وسر يفوت امل هنس ناك اذه رمع

 ثالث ذئيح رمعلا نم هل نوكيف عبرأ ةنس لاوش يف كي هللا لوسر اهجّوزتو
 مامإلل كلذ ليق املو .هريغو دعس نبا كلذ لاق ءجوزي ال اذه لثمو «نينس

 لعلو» :؟*7يزوجلا نبا جرفلا وبأ لاق ؟اًريغص ناك رمع نإ لوقي نم :لاق ءدمحأ

 ركب وبأ ؛هوبأو دمحم نب ركب وبأ هدانسإ يفو .ءلسرم «* ٠ ١/ ) (ذعس نبأ تاقبط» ()

 .لوهجم هوبأو «ةمجرت هل دجأ مل

 رادم نكلو ؛هّريغو (ةدع عضاومو «77579) دمحأ اًضيأ هجرخأو .(751779) مقرب 00

 نود (914) ملسم دنع ةصقلا لصأو .لوهجم «ةملس يبأ نب رمع نبا ىلع ثيدحلا

 71654 «نتسملا» قام قيلعفا رللاو ءاهكيورت الرق عه ركق

 ْ .فيحصت «(ةبيغم) :ع.ك (؟9)

 0 ا

 .(7577/7) «فالخلا لئاسم يف قيقحتلا» يف (6)
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 ةعامج هئس رادقم ركذ دقف .هنس رادقم الع '١)فقي نأ لبق اذه لاق دمحأ

 .«هريغو دعس نبا نيخرؤملا نم

 نب رمع اهّمع نبا ِةِكَي هللا لوسر نم اهجّوز يذلا نإ :ليق دقو

 رمع ٌبسنو .217(َي هللا لوسر جّوزف ءرمع اي مق» :ثيدحلاو «باطخلا

 نب ليفن نب باطخلا نب رمع هنإف .بعك يف نايقتلي ةملس مأ ٌبسنو
 مأو .بعك نب يدع نب َححاَزَر نب طرق نب هللا دبع نب حاير نب ىّرعلا ديع

 نب ةّظقي نب موزخم نب رمع نب هللا دبع نب ةريغملا نب ةيمأ يبأ تنب ةملس
 جوزف ءرمعاي مق» :!7تلاقف ءهّمسا رمع اهنبا مسا قفاوو ءبعك نب ةّرم
 !اهنبال تلاقف :لاقو ءاينعملاب هاورف ءاهنبا هنأ ةاورلا ضعب ًهرظف «(هللا لوسر

 .هّنس رغصل هيلع (؟7كلذ رَّذعت نع لّمذو

 لاقف .هل مهتياورو ثيدحلا اذه يف ءاهقفلا ضعب مهو :اذه ٌريظنو

 401 يزعل نبا جرفلا وبأ لاق .«كّمأ جوزف «مالغ اي مق» :ّهِْكَي هللا لوسر
 هلاق نوكي نأ لمتحيف تبث نإو» :لاق .«ثيدحلا اذه يفاذه انفرعامو»

 أ بيتس تالق لكم وي رمعلا نم هل ناك ذ] ريغصلل ةيعاذملا هجو :لع

 .«فقوي» :ع.ك )١(

 :ثيدحلاو» :اهلصأ نوكيو اًصقن ةرابعلا يف لعلو .انه لإ «...ثيدحلاو» درو اذك 01

 .يتأي اميف نّيب امك «...رمع هنبال تلاقف» نم الدب ينعي ؛«...رمع اي مق :رمعل تلاقف

 .وهس وهو «(«لاقف» :بم «ج «ك ءص يف (©)

 .«كلذ دعت» :عءك 0

 .هباتك نم قباسلا عضوملا يف (5)

 .ق يف رخآ خسان هكردتسا يذلا ليوطلا طقسلا انه ئهتنا (5)
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 هللا لوسرو «نينس عست رمعلو تامو «عبرأ ةنس يف اهجوزت ِةكَي هللا لوسر

 يبن همست مالك دانا: نيالا .يلو ئلإ هحاكن رقتفي ال كَ

 ("2هصئاصخ نم كلذ نأو «يلولا هحاكن يف طرتشي ال هِي

 هتمع ةنبا يهو «ةميزخ نب هببأ يني ززم شعب ةندب ايضيإ جف مف
 رو سس ١ رس دج سر سرس

 # احجز اَرْطَو اَهْيِمدَيَر َصَقاَمْلَق# :نيلاعت هلوق لزن اهيفو .(”ةميمأ

 نكجوزا :لوقتو لكَ يبنلا ءاسن ئلع رختفت تناك كلذبو [77 :بازحألا]

 ناك هللا نأ اهّصاوخ نمو .«؟7«تاوامس عبس قوف نم هللا ينجّوزو نكيلاهأ

 .هتاوامس قوف نم هلوسرل اهجّوز يذلا اهّيلو وه

 مب كيز دفع ال وأ ةيئاكو .باطخشلا نب رمع ةفالخ لوأ ف تيفوتو

 هنمأ هب ئّسأتتل اهايإ هللا هجّوز اهقّلط املف هانت كي هللا لوسر ناكو «ةثراح

 1 نم جاوزأ حاكن ف

 .«رهاظو ...لاقو» :عيفو .«رهاظو» :ك )١(

 وأ اهبتك فلؤملا لعلو .ن .بم يف الإ درت مل «هصئاصخ ...ِِككَي يبنلا نأ» :ةرابعلا (؟)

 روكذملا هباتك يف يزوجلا نبا مالك صنو .هظفح نم خسنلا ضعب يف اهالمأ

 ركذو .«هتءافكب عوطقم هنأل يلو ريغب يلب هللا لوسر جّوزتي نأ زوجي هنأ») 257/5)

 يف فلأ هنأ (1 5 0 ص) «لوصفلا»و (رجه -087 /4) «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا

 هنأل باطخلا نب رمع وه امنإ ثيدحلا اذه يف هل لوقملا رمع نأ اهيف نيب ةلاسر كلذ

 يبأ نب ةملس اهنبا هيلع اهّدقع يلو يذلا نأو دلي هللا لوسر ئلع اهل بطاخلا ناك

 ةهج ريغ نم اهل اًببس ناك اذإ همأ ةيالو نباللف ءاهمع نبا هابأ نأل اذه غاسو «ةملس

 .فيرحت «(ةيمأ) :ج «ص 22

 )5( يراخبلا هجرخأ )1/57١ 757١(.
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 نم تناكو .ةيقلطصملا رارض يبأ نب ثراحلا تدب ةيريوج جّوزتو

 .اهجوزتو

 ةيشرقلا برح نب رخص نايفس يبأ تنب ةلمر اهمساو .ةبيبح َّمأ جوزتو
 اهقدصأو ةرجاهم ةشبحلا قاللعن يىضو اهجوزت .لنه اهمسا :ليفو .ةيومألا

 اهيخأ مايأ يف تتامو .كلانه نم هيلإ تقيسو هرانيد ةئامعبرأ ٌيشاجنلا هنع

 نواعم

 ةلزنمب مهدنع وهو «خيراوتلاو ريسلا لهأ دنع رتاوتملا فورعملا اذه

 .رييخ دعب ةيفصلو «ةنيدملاب ةصفحلو .ةكمب ةجيدخل هحاكن

 ابأ نأ سابع نبا نع ءليَمَز يبأ نع ءراّمع نب ةمركع ثيدح امأو
 لمجأ يدنعو» :اهنم «نهايإ هاطعأف ؛«اًثالث كلأسأ» :ِِللَي ىبنلل لاق نايفس

 .17هب ءافخ ال رهاظ طلغ ثيدحلا اذهف ؛1١2)«اهايإ كجّوزأ ةبيبح َّمأ برعلا

 .رامع نب ةمركع هبّذك ءكاش الب عوضوم وهو :©7هزح نب دمحم وبأ لاق

 )١( ملسم هجرخأ )750١0١(.
 «نئسلا بيذبت» يف ركذو (؟) )١/  )57١هودعو ظافحلا نم ةعامج هّدر ثيدحلا اذه نأ

 ضافأ دقو .«هيف دّدرتلا يغبني ال طلغ» هنأ ئلإ ئهتناو ,ملسم باتك يف طالغألا نم
 ريغ ثيدحلا نأ باوصلا» :لاقو (17177-7587ص) «ماهفألا ءالج» يف هيف لوقلا

 الب ةدقتنملا عضاوملا نم مالسإلا خيش دنع وهو .«طيلخت هيف عقو لب ءظوفحم
 «ةنسلا جاهنم» :رظنا ؛(ملسم حيحص) يف «بير )/ .)7١5/1يف يبهذلا هيلع مكحو

 .ركتم هنأب (655 /5) «ريسلا 9و (61/9)لادععألا نازيمآ

 نعو .(1/ /7) «مزح نبا رداون» يف (77؟١) صنلا رظنا ءيديمحلا هنعهاور اميف (*)

  «راصمألا يمامإل راصتنالا» هباتك يف مزح نبا لوق يسدقملا رهاط نبا لقن يديمحلا
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 هيف كش اال ةاورلا ضعب نم مهو وه» :ثيدحلا اذه يف "2)يزوجلا نبا لاق

 مأ نأ ئلع اوعمجأ خيراتلا لهأ نأل ءرامع نب ةمركع هب اومهتا دقو «دّدرت الو

 امهو اهب رجاهو هل تدذوو «شحبج نب ؟؟'هللا ديبع تحت تناك ةبيبح

 ثعبف ءاهمالسإ ئلع ةبيبح مأ ت تدتيفوب ءرضنت يت ٠ .ةشبحلا ضرأ الإ ناملسم

 لوسر نع اهقّدصأو اهايإ هجّوزف هيلع اهبطخي يشاجنلا لإ ِةَِْي هللا لوسر

 نمز يف نايفس وبأ ءاجو .ةرجهلا نم عبس ةنس يف كلذو ءاَقادَص كي هللا

 الو .هيلع سلجي ال ائتح ِةِكَي هللا لوسر ٌضارف تدثف ءاهيلع "7لحخدف «ةندهلا
 .«نامث ةنس ةكم حتف يف املسأ ةيواعمو نايفس ابأ نأ فالخ

 امك رافكلا لتاقأ لئتح 2؟7ينرّموتو» :هل لاق هنأ ثيدحلا اذه يف اًضيأو

 بأ رَّمأ ِةِْكَو هللا لوسر نأ فّرعُي الو .«معن» :لاقف ««؟نيملسملا لتاقأ تنك

 .ةتلا نايفس

 .ههجو يف مهقرط تدّدعتو ؛ثيدحلا اذه يف مالكلا سانلا رثكأ دقو

 كب او :لاق .ثيدحلا اذهل حتفلا دعب اهجّوزت هنأ حيحصلا :لاق نم مهنمف

 رّيسْلاِب ملع ئندأ هل نم دنع ةلطاب ةقيرط هذهو .نيخّرؤوملا لقنب اذه

 .ناك دق امو خيراوتلاو

 رظناو . 817*017 يبقا علل «ءركذعلاو ةرجسيتلا»و 688:14 /157 ةييرايلا حقنا قامت ِ

 .(6 /5)و )77/8/١( «اَّلحملا» :اضيأ

 )١( /7؟) «لكشملا فشك» يف 45777--5355(.

 .أطخ وهو .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو «(هللا دبع» :بم (؟)
 .(«(لخدول» :ص (9)

 .واولا ناكم فلألاب اهلك خسنلا يف (ِنرّمَّوُت' تمسر دقو .«ينرمؤتأ» :ع«ك 050

 ه .١



 ناك هنإف «هبلقل اًبيبطت َّدقعلا ١2)هل دّدجي نأ هلأس لب :ةفئاط تلاقو

 يبأ لقعب قيلي الو كي تبنلاب ْنَظُي ال لطاب اًضيأ اذهو .هرايتخا ريغب اهجّوزت

 ةلأسملا هذه نوكت نأ لمتحي :يرذنملاو "'يقهيبلا مهنم ةفئاط تلاقو

 هلاؤس نم هعفد يف مهل ةليح ال ام ءالؤه لع درو املف .ةشبحلاب ةبيبح ّمأ جوز

 نيتلأسملا نيتاه لعل : اولاق ءاّبتاك هنبا ذختي نأو «رافكلا لتاقي اتح هرّمؤي نأ

 فكعتلاو . 9 ه)دحاو ثيدح يف هّلك كلذ يوارلا عمجف عمجف : ,حتفلا دعب هنم (؟)اتعقو

 !هذر نع ينعي مالكلا اله ُق "بلا ديذيشلا فلكتلاو

 :ائينعملا نوكي نأوهو ." حيحص لوحم ثيدحلل :ةفئاط تلاقو

 دق ينإف نآلاو ءكلذب اًيضار نكأ مل لبق ينإف ءنآلا كتجوز نوكت نأ ئضرأ

 .كتحوز نوكت نأ كلأسأف ؛تيضر

 «بتكلا هيف تفنصو «قاروألاهب تدوس دق هّنأ الول هلاثمأو اذهو

 .«اهل» :ع.ك 010

 1111/17 و يكل نتسلاا يف و (0)

 .فيحصت «(«لوتح» :ع.ك ءص (*)

 .(تعقو)» :ح ص ()

 .خسانلا طخ ريغ طخب ع ةيشاح يف كردتسمو ع«ك نم طقاس («دحاو» ظفل )0(

 .(وه يذلا» :عيك (5)

 !«حيحص لمجم ثيدحلا ئنعم :ةفئاط» :ع.ك ءص (0)
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 هعامسو هتباتك نع نامزلا قيضل «هنع ةبغرلا انب لوألا ناكل -سانلا هلمحو

 !اهدّيز نم ال ءرودصلا دبر نم هنإف «هب لاغتشالاو

 ئلآ امل «هءاسن قّلط قو هللا لوسر نأ نايفس وبأ عمس امل :ةفئاط تلاقو

 نميف اهقّلط دق هنأ هنم اّنظ لاق ام كي يبنلل لاقو «ةنيدملا ئلإ لبقأ ؛نهنم

 .هلبق ام سنج نم اذهو .قّلط

 دحأ نم مهولاو طلغلا عقو نكلو .حيحص ثيدحلا لب :ةفتاط تلاقو

 ءافخ دعبي الو .ةلمر اهّتخأ '7١هجّوزي نأ هلأس امنإو «ةبيبح مأ ةيمست يف ةاورلا

 نيح ملعأو هنم هقفأ يهو «هتنبا ئاع كلذ يفخ دقف هيلع عمجلل 2'”هيرحتلا

 .«؟اذام لعفأ» :لاقف ؟نايفس يبأ ةنبا يتخأ يف كل له «هللا لوسر اي :تلاق

 بو ةيلخكي كل تسل :تلاق .(؟كلذ نيبحت وأ» :لاق .اهحكنت :تلاق

 يتلا يه هذهف .20(يل ٌلِحتال اهنإف» :لاق .يتخأ ريخلا يف ينكرش نم

 ,؟!ةبيبح مأ هدنع نم يوارلا اهاّمسف هِي يبنلا ئلع نايفس وبأ اهضرع
 .ةبيبح مأ اًضيأ اهتينك تناك لب :ليقو

 ام كي هللا لوسر هاطعأف» :ثيدحلا يف هلوق الول ٌرسح باوجلا اذهو

 .لأس ام ضعب هاطعأ هنإف ءيوارلا نم مهو ةظفللا هذه :ذئنيح لاقيف .«لأس

 هاطعأ هنأ بطاخملا مهف ئلع الاكتا اهقلطأ وأ ؛لأس ام هاطعأ :يوارلا لاقف

 .وهس «(اهجوزي» :ص )١(

 .ةمحقم اهغأ رهاظلاو ««ام» :ج ءص يف هدعب (؟)

 .هل ظفللاو )١559( ملسمو )01١١:/07277251١1( يراخبلا هجرخأ 0

 :رظنا .رامع نب ةمركع ثيدحل ةلاسر درفأ هنأ ركذو «ريثك نبا هبوص يذلا اذهو (54)

 ١59(. /5) «ةياهنلاو ةيادبلا»و ١( 5 5 ص) «ةريسلا يف لوصفلا)»
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 .ملعأ هللاو .لأس امم هؤاطعإ زوجي ام

 دلو نم «ريضنلا ينب ديس بطخأ نب َيَِيُح تنب ةيفص ِةِْكَي جّوزتو
 لمجأ نم تناكو .يبن ةجوزو «يبن ةنبا يهف ءاوسوم يىخأ نارمع نب نوراه

 اهقتع لعجو ءاهقتعأف ةمأ يفَّصلا نم هل تراص دق تناكو «نيملاعلا ءاسن

 لعجيو ءهَنَمَأ لجرلا قّتعُي نأ :ةمايقلا موي ىلإ ةّمألل ةّنس كلذ راصف ءاهقادَّص

 اهقتع تلعجو «يتمأ تقتعأ :لاق اذإف .كلذب هتجوز ريصتف ءاهَقادَص اهّقتع

 .حاكنلاو قتعلا مص -(!/اهقادَّص يتمأ قتع تلعج :لاق وأ ؛اهقادّص

 بهذم رهاظ اذهو .يلو الو دقع ديدجت ىلإ جايتحا ريغ نم هتجوز تراصو

 وهو هلي يبنلاب ٌصاخ اذه :ةفئاط تلاقو .ثيدحلا لهأ نم ريثكو ءدمحأ

 نمو ةثالثلا ةمئألا لوق اذهو .ةّمألا نود حاكتلا يف هب هللا هّصخ ")مم
 يو

 .مهقفاو

 دي ادق ص + |١ مس « شا : ش

 ١ - رع ع اي 5 هلو 1

 هللا لوسر هلاق الو «ةقّتعملا يف اذه لقي ملو 2٠[ :بازحألا] * َتريِنِمَوُمْلأ ٍنوُد

 هاَنبت نَم ةأرما حاكن هل حابأ هناحبس هللاو .كلذ يف هب ةّمألا يّسأت عطقيل هل

 حكت اذإ هنأ ئىلع لدف «هونبت نم جاوزأ حاكن يف جرح ةّمألا ئلع نوكي الئل

 صاصتتخالاب صن هلوسرو هللا نع ِتأي مل ام «هيف هب يّسأتلا هتّمألف اًحاكن

 يف تكردتسا دقو ء«رظنلا لاقتنال ع.ك نم ةطقاس «اهقادص ...هتجوز ريصتف» ةرابعلا 0030

 .بم نم ةطقاس «اهقادص ...لاق اذإف» ةرابعلاو .دعب اميف ع ةيشاح

 .(اما) «٠ < ص )0

 ل



 اذه لثم زاوج نأ ريرقتو ءاهيف جاجتحالا طسبو «ةلأسملا هذه ريرقتلو

 ."!)اًهيبنت اهيلع انهّبن امنإو ءرخآ عضوم -سايقلاو لوصألا ئضتقم وه

 ابدع و 55 ءايم جّوزت نم رخآ يهو .ةيلالهلا ثراحلا تنب ةنوميم جّوزت مث

 .حيحصلا لع اهنم لح نأ دعب ءاضقلا ةرمع يف ةكمب

 ريفسلا نإف ُهَنَعَدَنلَي هر مهوو «سابع نبا لوق اذه .هلالحإ لبق :ليكو

 اهجّوزت هنأ ربخأ دقو ؛عفار وبأ وهو «ةصقلاب قلخلا ٌمّلعأ حاكنلا يف امهنيب
 ,شعلا وحن هل كاذ ذإ سابع نباو ,2؟7«امهنين ريقسلا تنك انأ) :لاقو ال الح

 ؛غلاب لجر عفار وبأو .اهرضحي مل ةصقلا نع اًبئاغ ناكو ءاهقوف وأ نينس
 حيجرتلا اذه لثم نأ ئفخيالو .اهب مّلعأ وهو ةصقلا تراد هدي ئلعو

 ا لا

 يقل قال يجيك ايما هلل440لرسر عادم تلال اير

 «ماهفألا ءالجاو (؟ 11 /4) ِةيِكَي يبنلا ةيضقأو (5 ١4 /7) ربيخ ةوزغ يف ٍتأي ام رظناو 01(

 .(١59ص)

 مهلك (51781) «ئربكلا» يف يئاسنلاو (841) يذمرتلاو (77/1917) دمحأ هجرخأ 09

 كلام هجرخأ دقو .هلصو دقو «نيل هيف ءقارولا رطم هيفو .«امهنيب لوسرلا» :ظفلب
 يف يراخبلا حجرو .ثيدحلا هجارخإ بقع يئاسنلا هيلإ راشأ امك ءالسرم "8 /)

 لع مالكلا يتأيسو .مصألا نب ديزي لسرم نم هنوك ١178( صضص) «ريبكلا للعلا)

 ةيضقلا ةرمع لصف يف اهمامتب ةلأسملا فلؤملا ركذي ثيح تاياورلا عيمج
 .(:١5-5م8/0)

 :رظناو 1١-3١5(« 7 /5)و 70٠١( /) يف حيجرتلا هوجوو لاوقألا ليصفت ٍتأيسو (*)

 ١97(. -97١ص) «ماهفألا ءالج»
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 نيميلا كلمب اهؤطي ناكف .هتمأ تناك لب :ةفئاط تلاقو .اهعجار مث «ةقيلطت

 .تاجوزلا يف ال ٌيرارّسلا يف ةدودعم يهف ءاهنع يفوت ئتح

 يطايمدلا نيدلا فرش هيلع هقفاوو 7١2يدقاولا رايتخا لوألا لوقلاو

 نم اهنأ فورعملا نإف ءرظن هلاق اميفو .227ملعلا لهأ دنع تبثألا وه :لاقو

 .ملعأ هللاو «هئامإو هّيرارس

 ملو اهبطخ نم امأو .نهب لخد يتاللا تافورعملا هؤاسن ءالؤهف

 لاقو .سمخ وأ عبرأ وحنف ؛اهجّوزتي ملف هل اهّسفن تبهو نمو ءاهجّوزتي

 نوفرعي لِي هلاوحأو ةريسلاب ملعلا لهأو ةأرما نوثالث نه :""مهضعب
 .هنوركني لب ءاذه

 اهيلع لخدف ءاهجّوزتيل ؟7ةينوجلا يف ثَحِب هنأ مهدنع فورعملاو
 كلذكو ؛:ةيلكلا كتذكو .اهحورت ملو اهذاعأف .هنم تذاعتساف ءاهبطخيل

 ام اذهو) :هلوق )١77/١١( «تاقبطلا» يف دعس نبا لقنو )27١/7( «هيزاغم» يف )١(

 .«ملعلا لهأ دنع رمألا وهو ءاندنع ليواقألا تبثأ وهو ءاهجيوزتو اهقتع يف انل يور
 دنع ليواقألا تبثأ لوألا لوقلاو» :هظفلو .(57ص) «ةريسلا يف هرصتخم» :رظنا (؟)

 اذه نم ريخألا ءزجلا نأ اًفنآ تيأر دقو .«ملعلا لهأ دنع رمألا وهو ءرمع نب دمحم

 .اًضيأ يدقاولا مالك نم صنلا

 :(١١ص) «هرصتخم») يف لاق  ةعامج نبا هعباتو  يطايمدلا ظفاحلا وهو (*)

 .«اذه نم طسيأ باتك يف نهان ركذ ء.نهضعب يف فالتخا الع ةأرما نوثالثف ...»

 1٠5- ص) ياطلغمل «ةراشإلا»و (”الا/ -لا//؟) «رثآألا نويع» نهيف رظناو

 )5715١/1١51-5175(. «داشرلاو ئدهلا لبس»و (5

 .«ةينوجلا ىلإ) :ج ءص ادعام (5)

 هم ١



 ""اهجّوزف هل اهسفن تبهو يتلاو .اهب لخدي ملف ءاًضايب اهحشكب ئأر يتلا
 .ملعأ هللاو ؛ظوفحملا وه اذه .نآرقلا نم روس ئلع هٌريغ

 :ةشئاع :نامثل نهنم مسقي ناك ءعست نع يفوت ِِكَي هنأ فالخالو

 .ةنوميمو «ةبيبح مأو «ةيفصو «ةملس مأو ءشحج تنب بنيزو ؛.ةصفحو

 .هيريوجو «ةدوسو

 .نيرشع ةنس شحج تقابتيز :هتاقو دعي هب اق وحل هفاسن لوآو

 .ملعأ هللاو .ديزي ةفالخ يف نيتسو نيتنثا ةنس ةملس ّمأ :اتوم نهرخآو

 لصف

 لَ هيرارس يف

 ةناحيرو «ميهاربإ هدلو مأ يهو ةيرام :عبرأ هل ناك :؟"7ةديبع وبأ لاق

 تدب بنيز هل اهتبهو ةيراجو ءىّبَّسلا ضعب يف اهباصأ ةليمج ئرخأ ةيراجو

 لصف

 لَك هيلاوم يف

 هجّوزو هقتعأ دلك هللا لوسر بع «ليحارش نب ةثتراح نب ديز مهنمف

 .ةماسأ هل تدلوف «نميأ مأ هنالوم

 .«اهجوزتف» :ص )١(

 امك ةمئيخ يبأ نبا ةديبع يبأ نع هاورو .حّحص مث ع يف ناك اذكو ««ديبع وبأ» :ك يف )غ0

 (8١ص) «رثألا موهف حيقلت» يف اًضيأ هنعو )75١97/١١(. «داشرلاو ئدهلا لبس» يف
 لِي يبنلا جاوزأ ةيمست» يف ركذي مل هنأ ريغ ؛(١٠ 0 ص) «ةعامج نبا رصتخمو

 .ةناحيرو ةيرام الإ (737/6 -775 ص ١7: ١ تاطوطخملا دهعم ةلجم)
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 همساو نارقشو «ميَلُس ةشبك وبأو «نابوثو ؛عفار وبأو ءملسأ مهنمو

 .معدمو «نيينّرعلا ليتق وهو ءاًضيأ يبون راسيو «يبون حابّرو .حلاص

 لاتقلا دنع هتلحار كسمي ناكو هِي هلقث ئلع ناكو ءاًضيأ يبون !2١ ةركزكو
 .ليقف مويلا كلذ ةلمشلا ّلغ يذلا هنأ ''7(«يراخبلا حيحص» يقو .ربيمخ موي

 اهَّلغ يذلا نأ "7«أطوملا» ينو .«اًران هيلع بهتلتل اهنإ)» :ِِكَي يبنلا لاقف
 .ملعأ هللاو .ربيخب لِتق امهالكو ءمَعْدِم

 هللا لوسر هاّمسو ءنارُهِم همساو خوُرَف نب ةنيفسو .يداحلا ةشّجنأ مهنمو

 لاق .2؟7(ةنيفس تنأ» :لاقف «مهّعاتم رفسلا يف هنولّمحي اوناك مهنأل «ةنيفسا لكَ

 .ةمّلس م هتقتعأ :هريع لاقو 2 ديا هقتعأ :(07هتاح وبأ

0 
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00 

00 
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 :رظنا .حيحص امهالكو ءاّعم حتفلاو رسكلاب عيفو «نيفاكلا رسكب ج يف طبض

 ,(89 /9) «راونألا قراشم#

 ةوزغ لصف يف هّسفن فلؤملا ركذيسو ء«ةركرك وه ّلغ يذلا نإ انه فلؤملا لاق اذك

 يذلا نأ ةريره يبأ ثيدح نم (5774:/717017) يراخبلا هجرخأ ام (4 77 /7) ربيخ

  ةءابع لغ دقو  ئرخأ ةصق هلف ةركرك امأو .مَعْدِم وه مويلا كلذ ةلمشلا لغ

 نب هللا دبع ثيدح نم «لولغلا نم ليلقلا بابا يف (70374) يراخبلا اهجرخأ
 ثحب رجح نبا ظفاحللو .ةصقلا ركذف «تامف ّةِْلَكَي هلقث الولع ناك هنأ هيفو ءورمع

 51٠(. 25/89 /1) «يرابلا حتف» :رظنا ءامهيتصقو ةركركو معدم رمأ يف سيفن

 ,(1155) يقرب

 هدانسإو )155١65515٠(.« يناربطلاو (”8170) رازبلاو )5١1971١( دمحأ هجرخأ

 5١5(. /7) مكاحلا هححص ثيدحلاو .يملسألا نامهج نب ديعس لجأل نسح

 «ةعامج نبا رصتخم» نع رداص فلؤملا لعلو 277١ /5) «ليدعتلاو حرجلا» :رظنا

 411 ضل
 .«هللا لوسر» :ع«ك



 وهو :ليق  نامهّطو ءديبعو «حلفأو 257 حورسم ابأ ئنكيو ةسّنأ :مهنمو

 .نامهط مسأ 2 فاالجخا اذه :ليفو .كاورمو «نارهمو «.ناوكذدو ناسيك

 .ملعأ هللاو

 .دقاو وبأو ءدقاوو ءيصخ روبأمو «ينامي ةلاضفو هرَدْنَسو «نيّنح مهنمو

 .ةبهيوم وبأو ءبيسع وبأو د نتغيو

 ءىئوضرو .ةرصضخ و ,"7دعس تنب ةنوميمو «عفار مأ 'يملس :ءاسنلا نمو

 اك "تنب ةنوميمو «ةريَمض مأو «' 3

 لصف
 58 ن5 ل

 دع همادنخ ىف

 .ةناحيرو «ةيرامو ءبيسع يب

 دوعسم نب هللا دبعو .هجئاوح ىلع ناكو «ءكلام نب سنأ مهنمف

 يف هب دوقي «هتلغب بحاص ينهجلا رماع نب ةبقعو .هكاوسو هلعن بحاص

 .نذؤملا حابر نب لالبو .هتلحار بحاص ناكو «كيرش نب علسأو .رافسألا

 نميأ مأ هّمأو ءديبع نب نميأو .يرافغلا رذ وبأو .ركب يبأ 'ايلوم ءدعسو

 .هتجاحجو هترّهطم الع نميأ ناكو هدي ىبنلا ايلوم

 :رظنا .يبرحلا ميهاربإ لوألاب مزجو «يريبزلا بعصم نيهجولا ئكح .حّرسم ابأو )١(
 «حرشم ابأ) :ةعوبطملا خسنلا يفو )//١77(. «هبتشملا حيضوتا)

 .فيحصت وهو «ةعوبطملا خسنلا يف اذكو .«ماسق» :ج ءص ادعام (؟)

 .رهشأ امهريغ نم تبثملاو «(ديعس) :ج ءص (*)

 .ىقفلا ةيشاح ئلع اًدامتعا «ةنيزر» :ةلاسرلا ةعبط يف (4)

 .رظنلا لاقتنال ق نم طقاس «تنب ...دعس تنب) (6)

 .مهضعب هحلصأ مث ع يف ناك اذكو .«ئلوم» :ك (5)

1 



 لصف

 ٍهِلَط هباتك يف
 و وع 5

 نب ُيَبَأو «ةريّهف نب رماعو «ريبزلاو ءيلعو نامثعو ءرمعو ركب وبأ

 ءساّمش نب سيق نب تباثو «مقرألا نب هللا دبعو ءصاعلا نب ورمعو ءبعك

 .ةحاور نب هللا دبعو «ةبعش نب ةريغملاو «؟١)ِيدّيَسألا عيبرلا نب ةلظنحو

 ليتك نم لوا هثإ :ءابقو ضاعلا نب نيعس نب فلايكو هنيلولا ني كئابغو

 .هب مهّصخأو نأشلا اذهل مهمزلأ اناكو «تباث نب ديزو «نايفس ىبأ نب ةيواعمو

 لصف

 عئارشلا يف مالسإلا لهأ نئلإ اهبتك ىتلا هبتك يف

 ركب وبأ ةيتكو .ركب ىبأ دنع ناك يذلا تاقدصلا يف هباتك :اهنمف

 .روهمجلا لمع هيلعو «©"7نيرحبلا ئلإ ههَّجو امل كلام نب سنأل

 نب] ركب وبأ هاور يذلا باتكلا وهو «نميلا لهأ ىلإ هباتك :اهنمو

 يف متاح وبأ هاور كلذك .هذج نع «هيبأ نع ءمزح نب ورمع نب 77[ كح

 هريعغو دواد وبأ هاورو (60ةلصتم أدت امهريغو ىتاسنلاو (4/ (قييرسي ىلا

 .بلصأ مث ج قناكاذكو «ينسألا# هقورص
 ١(. 56 5) يراخبلا هجرخأ 090

 .ةمزال ةدايز ()

 تاعبطلا يف رّيغ مث .ةيدنهلا ةعبطلاو لوصألا يف اذكو .«نابح نبا حيحص) :ىنعي 0(

 .(هكردتسم) ىلإ (هحيحص» مث ««مكاحلا» ىلإ «متاح وبأ» ئرخألا

 الوطم اًضيأ هجرخأو .(5806 5 «5867) ىئاسنلاو .هلوطب (10094) نابح نبا (0)
 - هدانسإ يفو .(709 6817/١ 689 /5) يقهيبلاو 21 -140 )١/ مكاحلا اًرصتخمو
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 .ةاكزلا يف هقفلا نم ةريثك عاونأ هيف 2 '”ليلج ميظع باتك وهو .١2)السرم

 يف ةالصلا ماكحأو «قاتعلاو «قالطلاو .رئابكلا ركذو «ماكحألاو ءتايدلاو

 ءامإلا لاق .كلذ ريغو .فحصملا سمو «هيف ءابتحالاو ءدحاولا بوشلا

 (4)م لَّمُجِب مهلك ءاهقفلا ٌجتحاو ."”هبتك لكك هللا لوسر نأ كش ال :دمحأ

 .تايدلا ريداقم نم هيف

0 

000 

0 

0 

 ا يعق ىلا هباتك :اهنمو

 ةعرز وبأو يئاسنلا هررق امك ءمقرأ نب ناميلس :باوصلاو «دواد نب ناتيلس

 رظناو .هوكرت :يراخبلا لاق ؛هفعض ئلع قفتم وهو ءمهريغو ةرزج حلاصو يقشمدلا

 .«ناسحإلا» يققحم قيلعت يف باتكلا اذه هنمضتي امل دهاوشلاو اًلّصفم جيرختلا

 اًضيأ ئورو .ةفلتخم ديناسأب اقرفم ٠١5 /61 7 564 751١( :91) «ليسارملا» يف

 .قباسلا جيرختلا رظناو .هنم اًءزج السرم )7١558( كلام

 .ةعوبطملا خسنلا نم طقاس «ليلج» ظفل

 زيزعلا دبع نب رمع دهش دق 4٠(: /5) مكاحلا لاق .(517/51) «ئواتفلا عومجم»
 (ديهمتلا» يف ربلا دبع نبا لاقو .هتحصب باتكلا اذهل يرهزلا هرصع مامإو

 لهأ دنع هيفام فورعم «ريسلا لهأ دنع روهشم باتك وهو :(54”3 8/1)

 هل سانلا يقلتل :هئيجم يف رتاوتلا هبشأ هنأل ءدانسإلا نع اهترهشب ينغتست ةفرعم ملعلا

 5511١-5515(. /4) «ريبحلا صيخلتلا» :رظناو .ةفرعملاو لوبقلاب

 .؟أمم) :ج ءص

 يف ديبع وبأو (159 ص) «قاحسإ نبا ةريس» ىلع هتادايز يف ريكب نب سنوي هجرخأ

 «لاومألا» يف هيوجنز نباو (7372017/ «1١3/ا“ا/ل ,7301/50) دمحأو (؟١) «لاومألا»

 ٌيبارعأ ثيدح نم (0/ /1) يقهيبلاو (5 )١57 يئاسنلاو )١5949( دواد وبأو (6)

 دوراجلا نبا هاقتناو «.(50651/) نابح نبا هححص بِكَ هللا لوسر باحصأ نم لجر

2155890 
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 تاوقكزلا ٍبُصَت يف باطخلا نب رمع دمع ناك ىذلا هباتك :اهنمو
0000 

 لصف

 كولملا للإ هبتكو ِةَِْك هلسر يف

 .هلسر مهيلإ رسل يارا ايان ننقل ايست مالا جراما

 ءاموتخم نوكي نأ الإ اًباتك نوؤرقي ال مهن :! :هل ليقف «مورلا كلم لإ بتكف

 ءرطس لوسوو «رطس دمحم : رطسأ ةثالث هيلع شقنو «ةضف نم اًمتاخ لكئاف

 يف دحاو موي يف رفن ةتس ثعبو .7"2كولملا ىلإ بتكلا هب متحخو ؛رطس هللاو
 .عيس ةنس محملا

 نب ةمحصأ همساو «يشاجنلا ئلإ هثعب «يرْمَضلا ةبمأ نب ورمع مهلوأن

 "7هلسأ مث؛ كو يبنلا باتك مّظعف .ةيطع :ةيبرعلاب «(ةمحصأ» ريسفتو «رّجبأ

 وي ةللي تلا هيلع نَّلصو .ليجنإلاب سانلا ملعأ نم ناكو ,قحلا ةداهش دهشو

 امك سيلو «؛هريغو يدقاولا مهنم «ةعامج لاق اذكه .ةشبحلاب وهو ةنيدملاب تام
 يذلاب وه سيل كي هللا ٌلوسر هيلع ىَّلص يذلا يشاجنلا ةمحصأ نإف «ءالؤه لاق
 .؟؟اّملسم تام هنإف لوألا فالخب «همالسإ فّرعُي ال يناثلا اذهو .هيلإ بّبك

 يقهيبلاو (95 ,791 )١/ مكاحلاو )١9857( ينطقرادلاو )١91١( دواد وبأ هجرخأ )١(

 نع كرابملا نب هللا دبع قيرط نم ءرمع نب هللا دبع ثيدح نه )8/ 51١9٠(

 .حيحص ثيدحلاو «هنع ملاس نع يرهزلا

 )7١97(. ملسم هجرخأ هوحنبو ءسنأ ثيدح نم )7١١١7( يراخبلا هجرخأ (؟)

 .ص نم طقاس (ملسأ مث ه0 (9)

 .ُةَنَعدَللاَ ةريره يبأ ثيدح نم )١755( يراخبلا هجرخأ )0
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 بتك١ :لاق سنأ نع «ةداتق ثيدح نم (17(هحيحصاا يف ملسم ئور دقو

 يشاجنلاب سيلو ؛«يشاجنلا ئلإو ءرصيق ىلإو ءئرسك لإ ِةِنَي هللا لوسر
 .ِهِيلَع هللا لوسر هيلع الص يذلا

 هللا لوسر هيلإ ثعب يذلا يشاجنلا اذه نإ :(7هزح نب دمحم وبأ لاقو

 لوق رهاظلاو :©"7هريغو دعس نبا رايتخا لوألاو .مِلسُي مل ةيمأ نب ورمع هلل

 مهف «لقّره همساو «مورلا كلم رصيق نئلإ يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد ثعبو

 .ء يشب سيلو .ملسأ لب :ليقو .لعفي ملو «داكو مالسإلاب

 :لاق كلام نب سنأ نع 227 0هحيحص» يف ناّبِح نب متاح وبأ '؟7ئور دقو

 ,(؟20[ةنجلا هلو] رصيق ئلإ هذه يتفيحصب قلطني نم» :2 [١1 هللا لوسر لاق]
 ه هو . 2 َخ

 وهو ٌرصيق قفاوف .(«لتقت مل نإو» :(3)لاق ؟(07) و مل نإو :موقلا نم لجر لاقف

010 

4 

000 

 .(1ا/1/5) مقرب

 7١(. ص) «ةريسلا عماوج# يف

 نبا رصتخم»و ٠*77( /7) (رثآلا نويع»و (؟517 )١/ 61١1/5 «دعس نبا تاقبط» :رظنا

 .(روهشملا وه لوألا» :هيفو ١١( 5ص) «ةعامج

 .(هأآور#» : ج « ص

 .(48 /5) ءايضلا هراتخاو 55٠(« 5) مقرب

 .ن .ع ةيشاح يف اذكو « نابح نبا نم ةدايز

 .بم شماه يف تدرو دقو قايسلا اهيضتقي «حيحصلا» نم ةدايز

 .فيحصت وهو «يتأي اميف (لبقتا اذكو (لّبقأ» :سم .ك ادع ام

 . ص نم طقاس («لاق»
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 تحاص نَم :ٌرصيق ئدانف .عيفستو قءاسبلا هيفادتتلاب نيترت سدنملا تسيب أب

 ٌدضِيق رّمأف «ةاتأ مق املف «ينتأف َتمِدَق اذإف :لاق .انأ :لاق .نمآ وهف ؟باتكلا

 كرتو ءاًدمحم َعِبتا رصيق نإ ءالأ :ئدانف .هّيدانم رمأ مث ءْتَقّلْغف .هرصق باوبأب

 ينأ ئرتدق :ِِككَك هللا لوسر لوسرل لاقف .اوحلست دقو «هذنج لبقأف .ةينارصنلا

 بتكو .مكنع يضر دق رصيق نإ الأ :ئدانف هيدانم رمأ مث .يتكلمم ئلع ٌفئاخ
 بذك١ :ةَككَي هللا لوسر لاف .ريناندب هيلإ ثعبو ؛ملسم نإ :ٌةْيك هللا لوسر نولإ

 .ٌريناندلا مّسقو ««ةينارصنلا لع وهو ىلسمب سيل .هللا ودع

 نب زيِوّرْبأ همساو رك ئلإ يمهّسلا ةفاذخ نب هللا دبع كعوو

 قزم مهللا» : كي ٌيبنلا لاقف كك يبنلا باتك قّرمف «ناورّسوُنأ نب ْرُمْزُم
 وو كلو ؟7١هكلم هللا قّرمف .(هّكلم

 ءانيم نب حيّرج همساو سِقوَقُملا ئلإ ةعّتلَب يبأ نب بطاح ثعبو

 .ملسُي ملو ءّرمألا َبراقو ءاريخ لاقف .طبقلا ميظع ؟؟7ةيردنكسإ كلم

 بهوو «ةيرامب ئّرستف :2*!رّسيقو نيريس اهيتخأو ةيرام كي يبنلل ئدهأو

 ءامهذ لاقثم فلأو لع بخأ ةيراجسدل ائدهأو 1 تياق نب ناسحل نيريس

 .رظنلا لاقتنال ك نم طقاس «هكلم هللا قّرمف» )١(

 .(5 57 5) يراخبلا هجرخأ 020

 رخأ عضاومو «ةعتلب يبأ نب بطاح ةمجرت يف )١/ 5 7١7( (دعس نبا تاقبط» :رظنا ()

 .(هدعبو )1١١//0717 «ةباصإلا»هو( )1/ 8.1١1١ / 5١١/٠١٠5

 .«ةيردنكسإلا» :ن بم «ى (:)

 :اهريغو ةيدنهلا ةعبطلا يفو .مهضعب هحلصأف ج يف ناك اذكو ««سيق» :ص «ع«ك (4)

 .(لو رسيف)

 .ج «ص يف دري مل «تباث نب» 000
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 .بهشأ اًرامحو «لدلُذ يهو ءابهش ةلغبو هرصم يطابق نم اًبوث نيرشعو

 وهو اًسرفو «ةيرام ٌمع نبا وه :ليق «روبأم هل لاقي اًيصخ اًمالغو ءريفع وهو

 .هكلُمب ثيبخلا ّنِض» :ِكَي ٌئبنلا لاقف .(١)السعو ءجاجز نم اًحدقو اّرَللا

 .0"2(هكلُمل ءاقب الو

 كلم يناّسغلا رّْمِش يبأ نب ثراحلا ئلإ يدسألا بهو نب ٌعاجش ثعبو

 نب ةلّبجل هّجوت امنإ :(27ليقو .؟/يدقاولاو ؟'7قاحسإ نبا هلاق «ءاقلبلا

 .ملعأ هللاف

 .همركأف «ةماميلاب يفنحلا يلع نب ةذوّم لئلإ ورمع نب طيلَس ثعبو

 ةذوَه مِلسُي ملف ,يفنحلا لاثأ نب ةمامث ئلإو ءةذوّه ئلإ هثعب :)ليقو
 .كلذ دعب ةمامُث ملسأو

 .دحاو موي يف ٌةكلَج هللا لوسر مهثعب نيذلا مه :ليق ةتسلا ءالؤهف

 )١( «ةعامج نبا رصتخما :رظنا )ص١١5(.

 .هريغو سابع نبا ثيدح نم (77 5 )١/ «تاقبطلا» يف دعس نبا هجرخأ (؟)

 .(701/ /7) «ةريسلا» يف ماشه نبا هنع لقن اميف (')

 .(8/8 /) دعس نبا هنع لقنامك (:)

 نبا رصتخم» نع رداص فلؤملاو .(7//701) «هتريس» يف ماشه نبا :هب لئاقلا (5)

 .ةرقفلا هذه يف ةروكذملا لاوقألا باحصأ هيف ركذ دقو (6١١ص) «ةعامج

 .(١7ا/ /7) «باعيتسالا» يف ربلا دبع نبا :لئاقلا (1)

 ١57(. /1/7) «قشمد خيرات» يف ركاسع نبا هلقن (1)

 .(79ص) «ةريسلا عماوج» يف مزح نبا :لئاقلا ()

١015 



 ينبا ٍدبعو رشيَج ئلإ نامث ةنس ةدعقلا يذ يف صاعلا نب ورمع ثعبو

 ةقتصتإ نيبو ورمع نيب ايو ءافةصرو امكسلاف هقامكي مكورألا 5" ةديلنلجلا

 .دَِلَك يبنلا ةافو 7"2هتغلب ئتح مهنيب لزي ملف .مهنيب اميف مكحلاو

 كلم يدبعلا "7ئّواس نب رذنملا ىلإ يمرضحلا نب ًءالعلا ثعبو
 .قّدصو ملسأف «حتفلا لبق :ليقو «ةنارعِجلا نم هفّرصنم لبق نيرحبلا

 لالُك دبع نب ثراحلا ئلإ يموزخملا ةيمأ يبأ نب ٌرجاهملا ثعبو
 .يرمأ يف رظنأس :لاقف «نميلاب يريمحلا

 نم هفارصنا دنع نميلا ئلإ ليج نب ذاعمو يرعشألا اوسوم ابأ ثعبو

 ةّماع ملسأف «مالسإلا ئلإ نييعاد «(47لوألا عيبر يف رشع ةنس لب :ليقو «كوبت

 .لاتق ريغ نم اًعوُّط اهلهأ

 ةَّجَح يف ةكمب هافاوو ,مهيلإ بلاط يبأ نب يلع كلذ دعب ثعب مث

 .عادولا

 امهوعدي ءورمع يذو عالكلا يذ ئلإ ىلجبلا هللا دبع نب ٌريرج (2)ثعبو

 .مهدنع ٌريرجو كي هللا لوسر يفوتو .املسأف «مالسإلا ىلإ

 .فلألا ةدايزب عاج «ص ُْ حلصأ مث .«دنلجلا)» :قادعام )١(

 .(هغلب) :نءبم «قادعام (؟)

 .رهظي اميف عج يف حلصأ مث : ء(رواس» :ن بم ءقادعام (*)

 ءاذحلا نبال «فيرعتلا١ يف اذكو ء«رخآلا عيبر» :(8١١ص) «ةعامج نبا رصتخم» يف (5)

 نع رداص هيحاص نأ رهاظلاو .«لوألا عيبر» :«ةيندللا بهاوملا» يفو .(7/)

 . انياتك

 .«كلذ دعب» :ةدايز ع.ك يف (45)



 هيلإ ببتكو «باشكي باذكلا ةمليسم نلإ يرغضلا ةيمأ نب وّرمع عبو

 .ملسُي ملف «ريبزلا يخأ ماوعلا نب بئاسلا عم رخآ باتكب

 ثعيبي مل :ليقو .مالسإلا ئلإ هوعدي يماذجلا ورمع نب ةورف ئلإ ثعبو

 .همالسإب كلي يبنلا ىلإ بتكو ؛ملسأف 2١7 ناَعُّمب رصيقل اًلماع ةورف ناكو .هيلإ
 سرفو ةَضِف :اهل لاقي ءابهش ةلغب ىهو «لدعس نب دوعسم عم ةيده هيلإ ثعبو

 هللاو_رهاظلاو .ةعامج لاق اذك .روفعي :هل لاقي رامحو «21)برّظلا :اهل لاقي
 0)هيخرتلا ريغصت روفعي ريغصت '؟9ريفعو عا زجلاو اًرومعيو اًريفع نأ  ملعأ

 بهوو «هتيده لبقف .بهذلاب 14 ص شم سدنسةابقو اياوثأ هيلإ ثعبو

 .")اشنو ةيقوأ ةرشع ىيتنثا دعس نب دوعسمل

 حورسمو ثراحلا ئلإ باتكب يموزخملا ةعيبر يبأ نب شايع ثعبو
 : لاك م (م) . 0

 .ريمح نم لزاك لبع ' ىئب ميعبو

 «نادلبلا مجعم» يفو .ميملا مضب ع«ج يف طبض اذك (ناعماو .(هل» :ع ,ك يف هدعب )١(

 .«مضلاب هنولوقي نوثّدحملاو حتفلاب» )5/ ١67(:

 .داضلاب مسر اًعيمج لوصألا يف (؟)
 ؛حتفلا» يف ظفاحلا هازع دحاو امهنأب لوقلاو .سقوقملا هادهأ امم اًريفع نأ قبس دق (0)

 .(155١ض) (هتصالخ» يف يربطلا نيدلا بحم لاق هبو ءسودبع نبا ئلإ(69/5)

 .(ريفع وأ ٌدحاو» :هباوص نوكي نأ ئشخأو «اريفعو اًدحاو» :عوك (5)

 41١”7(. /4) «ةياهنلاو ةيادبلا» يف اًضيأ ريثك نبا ريغصتلا ركذ (5)

 .لخنلا صوخك هب جوسنم يأ 23(

 «فصتلا :شنلاو .«...رشع ىنثا» بم «قادعام (0)

 .ن ءبم «ق نم تبثأ ام باوصلاو .«ينبا» :ج يفو ««نب» :عءك ءص (4)
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 لصف

 هلك هينذؤم يف

 ئلوم ظّرقلا دعس :ءابقبو .ائمعألا يرماعلا يشرقلا موتكم َّمأ نب ورمعو كلِ

 .ىحّمَجلا ١7 رّيغم نب سوأ همساو «ةروذحم وبأ :ةكمبو .رساي نب راَّمع

 .عّجري ال لالبو «ةماقإلا ينثيو ناذألا عّجري مهنم ةروذحم وبأ ناكو

 .لالب ةماقإو ةروذحم يبأ ناذأب ةكم لهأو ٌيعفاشلا ذخأف ؛ةماقإلا درفُيو

 مامإلا ذخأو «ةروذحم يبأ ةماقإو لالب ناذأب قارعلا لهأو ةفينح وبأ ذخأو

 يف كلام مهفلاخو .هتماقإو لالب ناذأب ةنيدملا لهأو ثيدحلا لهأ يف دمحأ

 .اهرركي ال هنإف ,ةماقإلا ةظفل ةينثتو ريبكتلا ةداعإ :نيعضوم

 لصف

 ىلع ٍةَِك هللا لوسر ِهرَّمأ روج مارُهَب دلو نم ءناساس 7"2نب ناذاب مهنم

 .نميلا ىلع مالسإلا يف ريمأ لوأ وهف ءئرسك توم دعب اهلك نميلا لهأ

 .مجعلا كولم نم ملسأ نم لوأو

 ءاغت' نيلع ٍنافاب نمي رش هيا ناذأب ثوس دعي 8 هللا لرسر ٌرثأ مث

 نب ديعس نب دلاخ ءاعنص ىلع كَ هللا لوسر رَّمأف ءرْهَش لِتق مث .اهلامعأو

 .صاعلا

 .فيرحت «(ةريغم) :اهريغ يفو ««ريغم» :ةيدنهلا ةعبطلا يف )١(

 .بم «ص نم طقاس «نب» ظفل 30

١ ١/ 



 َفِدَّصلاو ًةدنك يموزخملا ةيمأ يبأ نب رجاهملا كو هللا لوسر ئلوو

 .نيدترملا نم سانأ لاتق ىلإ ركب وبأ هثعبف ءاهيلإ ْرِسي ملو ِةِكَي هللا لوسر يفوتف

 .َتوُمّرْضَح يراصنألا ؟١ةديبل نب دايز ئلوو

 .لحاسلاو ("7ةمرو ندعو َديِبَر يرعشألا ئسوم ابأ ئلوو

 .نارجن برح نب رخص نايفس ابأ ئلوو
 .ًءاميت ديزي هنبا يلو

 نامث ةئس نيملسملاب ٌجحلاو مسوملا ةماقإو ةكم ديِسأ نب باّتع لوو

 .ةكس ةيرشعلا لود هلو

 .اهب ءاضقلاو نميلاب سامخألا بلاط يبأ نب يلع ئلوو

 .اهلامعأو َناّمع ضاعلا نب ورمع لوو

 ضيق لاو ةنييف لك :يلع ناك هنأل ةريك ةعامج تاقدصلا خئلوو

 .تاقدصلا لاّمع رثك انه نمف ءاهتاقدص

 سانلا ئلع أرقي اًّيلع هرثإ يف ثعبو ءعست ةنس جحلا ةماقإ ركب ابأ لوو
 :ليقو .جحلا ئلإ ركب وبأ جرخ نأ دعب لزن اهلوأ نأل :ليقف ؛(ةءارب) ةروس

 وأ ,عاطملا الإ اهدقعيو َّدوقعلا لحي ال هنأ تناك برعلا ةداع '"7نأل لب

 .طلغ وهو ««ةيمأ» :ةعوبطملا خسنلا يف )١(

 .ةلاسرلا ةعبط نم طقاس وهو .فيحصت «يازلاب ن ادعام لوصألا يف ()

 .(نا) .:ج «ص 0
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 :يتسلا هل لاق اذبلو .اًدعاسومل انوع هي هفدرأ :لبقو هديب لهأ نم لحجر

 210 :ومأم لو لاق ؟روهأم وأ ريمأ

 نم عدبب اذه سيلو «ّيلعب هّلّرع لب :نولوقيف «ةضفارلا هللا ءادعأ امأو

 ْ .مهئارتفاو مهيب
 وأ .ةجحلا يذ رهش يف تعقو دق ةجحلا هذه تناك له سانلا فلتخاو

 .ملعأ هللاو «نيلوق لئلع ؟ءىسنلا لجأ نم «ةدعقلا يذ يف تناك

 لصف

 .شيرعلا يف مان نيح ردب موي هسّرح «ذاعم نب دعس :مهنمف
 هسّرح ماوعلا نب ريبزلاو ءدحأ موي هسّرح ةمَلْسَم نب دمحم مهو

 .قدنخلا موي

000 

 .هسرَح يا ناك يذلا وهو ءرشب نب داّبع .مهلمو

 رفعج يبأ نع (557:555 /7) ماشه نبا هنع هركذ امك قاحسإ نبا هجرخأ )١(

 نب رباج ثيدح نم (؟991*) يئاسنلا اًضيأ هجرخأو .اًلسرم رقابلا يلع نب دمحم

 .هنع ريبزلا يبأ نع ميثخ نب نامثع نب هللا دبع نع جيرج نبا قيرط نم «هللا دبع
 .ثيدحلا يف يوقلاب سيل ميثخ نبا» :هبقع يئاسنلا لاقو .«؟لوسر وأ ريمأ» :هيفو

 نب قاحسإ نع الإ هانبتك امو «ريبزلا يبأ نع جبرج نبا لعجي الثل اذه تجرخأ امنإو
 نب] نمحرلا دبع الو «ميثخ نبا ثيدح كرتي مل ناطقلا ديعس نب لئيحيو .ميهاربإ

 نيب يلع نأكو «ءثيدحلا ركنم ميثخ نبا :لاق ينيدملا نب يلع نأ الإ .[يدهم

 .قودص :ميثخ نب نامثع نب هللا دبع نع رجح نبا لاقو ؛««ثيدحلل قلخ ينيدملا

 .(هسرح نمل :ج ءص (؟)

 .ع«ك نم طقاس «ئلع» (9)
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 نم َكَمِصَحَيهاَو# :اىلاعت هلوق لزن املف .ءالؤه ريغ نورخآ ةعامج هسّرحو

 .(70سّرحلا فّرصو ءاهب مهربخأف «سانلا ئيلع جرخ [7/ :ةدئاملا] (74١َنيياَتلأ

 لصف

 هيدي نيب قانعألا برضي ناك نميف

 نم ةطرشلا بحاص ةلزنمب ِةِْكَي هنم يراصنألا ةدابع نب دعس نب سيف

 .ةيبيدحلا موي فيسلاب هسأر ئلع ةبعش نب ةريغملا فقوو .""”ريمألا

 لصف

 هيلع نذأي ناك نمو هكاوسو هلعنو همتاخو هتاقفن الع ناك نميف

 .همتاخ ىلع يسودلا ةمطاف يبا نم بيقيعمو «هتاقفن ىلع لالي ناك

 .ئرعشألا اسوم وبأو «كلام نب سنأو

 .«نيياَّتلأّنِمل ىلإ اهلوأ نم ةيآلا تدرو حءص يف )١(
 «هريسفتا يف يربطلاو )١557”7( يذمرتلاو (ريسفتلا -/58) روصنم نب ديعس هجرخأ (؟)

 ع قيلشبلا جرب هللا دبع ثيدح نم (8 /9) يقهيبلاو 71١1( /5) مكاحلاو (2059/4)

 قيقش نب هللا دبع نع (559 /8) يربطلا هجرخأ دقو .نيل هدانسإ يفو .ةشئاع

 بعك نب دمحمو ريبج نب ديعس لسرم اًضيأ هل دهشيو .حيحص هدانسإو ءالسرم
 .هريغو (0 79 //8) يربطلا دنع يظرقلا

 .سنأ ثيدح نم )١5/( يراخبلا هجرخأ (6)
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 لصف

 هئابطخو هئارعش يف

 نب هللا دبعو ءكلام نب بعك :مالسإلا نع نوُبّذي نيذلا (١)هؤارعش ناك

 نب بعكو .ناّسح رافكلا ئلع مهذشأ ناكو .تباث نب ناّسحو «ةحاور

 .ساّمش نب سيق نب تباث هبيطخ ناكو .كرشلاو رفكلاب مهرّيعي كلام
 لصف

 رفسلا يف لَك هيدي نيب نوُدْحَي اوناك نيذلا هتادُح يف

 نب ةمَلَس "7ع عوكألا نب رماعو «ةَّشّجنَأو .ةحاور نب هللا دبع :مهنم

 لاقف ءتوصلا ْنسح ٍداح ِةْكَ هللا لوسرل ناك :270©2ملسم حيحص» يفو .عوكألا

 .ءاسنلا ةفَعَض ىنعي (ريراوقلا رسكت ال ,ةّشجنأ اي اًديور» :ّهِئكي هللا لوسر هل

 لصف

 هايارسو هثوعبو هتاوزغ يف

 .نيلس رشع ةدم قف ةرجوهلا دعب تناك هايارسو ةثوعبو اهلك هتاوؤغ

 ,(؟!ةرشع عست :ليقو ءنورشعو سمخ :ليقو ءنورشعو عبس تاوزغلاف

 «ةعامج نبا رصتخم» يفو .ةعوبطملا خسنلا يفاذكو ؛«هئارعش نم» :نوءبم )١(

 .ئرخألا خسنلا نم تبثأ امك لوصفلا هذه يف هنع رداص فلؤملاو - (177١”ص)

 .طلغ وهو .«هّمعو» :ةعوبطملا خسنلا يف (؟)
 .اًضيأ )1١54( يراخبلا هجرخأو ؛كلام نب سنأ ثيدح نم (7777) مقرب (9)

 :رظنا ءلوصألا نم انتبثأ ام باوصلاو ؛«نورشعو عست» :ةعوبطملا خسنلا يف (4)

 .(17/ص) «ةعامج نبا رصتخما
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 .ةظيرقو ءقدنخلاو .دحأو ءردب :عست يف اهنم لتاق .كلذ ريغ ليقو

 «ريضنلا ينب يف لتاق :ليقو .فتاطلاو «نينحو .حتفلاو ءربيخو ءقلطصملاو

 ل نم ) 4

 .حتفلاو .ءريخو .قدنخلاو .ليحأو رذب : عبس تاهمألا رابكلا تاوزغلاو

 .ردب ةروس لافنألا ةروسف .نآرقلا لزن تاوزغلا هذه نأش يفو .كوبتو .«نيحو

 ب

 ١)بيرقف «هثوعبو هايارس امأو

 ردص (7ةظيرقو قدنخلا ةّصق فو .ريسيب اهرخآ ليبق لإ 0١ :ةيآا 4 ٌلاَتِقْلِل

 ربيخو ةيبيدحلا ةصق يفو .ريضنلا ينب يف رشحلا ةروسو .بازحألا ةروس

 .رصنلا ةروس يف اًحيرص حتفلا ركذو .حتفلا ئلإ اهيف ريشأو «حتفلا ةروس

 اهنم ةكئالملا هعم تلتاقو .دحأ يهو ةدحاو ةوزغ يف ِةِكَي '؟!اهنم حرج

 .؟*!ههتمزهو نيكرشملا تلزلزف «قدنخلا موي ةكئالملا تلزنو .نينحو ردب يف

 :نيتوزغ يف حتفلا ناكو .اوبرهف «نيكرشملا هوجو يف ئصحلاب ؟١'اهنم ئمرو

 .(اًبيرق تناكف» :ينعي «اًبيرقف» :نءبم .قادعام )١(

 نيدلا فرش خيشلا ركذ امك «نيسمخو انس هايارس تناكو» :«ةعامج نبا رصتخم» يف (؟)
 1١4-١4(. /0) «ةياهنلاو ةيادبلا» :رظناو .2...ليقو .يطايمدلا

 ئدهلا لبس» :رظنا .أطخ وهو ««ربيخو» :ةدايز اهدعب امو ةينميملا ةعبطلا يف (*)

 .لصفلا رخآ نىلإ انباتك نم ىحلاصلا لقن دقو ٠١( -4 /5) «داشرلاو

 ْ .(هللا لوسر» :ع .ك يف هدعب (5)

 .فيحصت «(مهتبره» :ج ءص (4)

 .«اهيف» :عوك (5)
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 نّصحتو .فئاطلا يهو .ةدحاو ةوزغ يف اهنم قينَجْنَملاب لئاقو .نينحو ءردب

 .يسرافلا ناملس هب هيلع راشأ ءبازحألا يهو .ةدحاو يف قدنخلاب

 لصف

 (7١هئاثأو ِدَِكَي هحالس ركذ يف

 .هببأ نم هّئارو ههكلم ينيس لوآوهو هروثآم :قايسأ ةعسكدل ناك
 تناكو .هقرافي داكي ال ناكو ءاهحتفو ءافلا رسكب راقفلا وذو ءبضتقعلاو

 راَّثبلاو ءيعّلَقلاو .ةّضف نم هلعنو هتاركبو هتباؤذو هتقلحو (')هتعيبقو هتمئاق

 ةضف هفيس لعن تناكو .(2)بيضقلاو مّدخملاو ءبوسّّرلاو .ءفّثحلاو

 1315 ةضف للح كلذ ديبامو مك فق ةفيس ةعبقو

 الايزو دورلااهيف اهيف يرأ يذلا وهو ءردي موي هلّثنت راقفلا وذ هقيس تاكو

 .ةضفو ("/بهذ هفيس ئلعو «ةكم حتفلا موي لخدو

 .رخأتم طخب كردتساف ع نم «هئاثأ» طقسو .ص نم طقاس «ركذ» ظفل )١(

 .ديدح وأ ةضف نم هفرط اولع ام :فيسلا ةعيبق (؟)

 أطخأف «ةيشاحلا يف اكردتسم ناك هلعلو ؛عوردلا ركذ لبق ج ءص يف «بيضقلا» ركذ ()
 .اهعضوم سا

 .ةعوبطملا خسنلا نم اذكو ءن ءبم «ق نم طقاس «ةضف هفيس ةعيبقو» (4)

 يفو (071754) «ئبتجملا» يف يئاسنلاو )4١8/١( «تاقبطلا» يف دعس نبا هجرخأ (5)

 ُكَنَعَهَيلَدَِو سنأ نع (1١؟49) (راثآلا لكشم حرش» يف يواحطلاو (41/70) (لئربكلا»

 .دهاوشلا يف نسح هدائسإو

 .(75751/7") ريسلاو يزاغملا نم (دحأ ةوزغ يف لصف» يف هجيرختو ايؤرلا ركذ قأيس )30(

 يف مصاع يبأ نباو )٠١1( «لئامشلا» يفو ):١14( «عماجلا» يف يذمرتلا هجرخأ (0)

  «يبنلا قالخأ» يف خيشلا وبأو )57/٠7١”( يناربطلاو )١191( «يناثملاو داحآلا»
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 حشا نبأ انعاهتر ىنلا ىهو لوصُفلا تاذ :عاردأ عبس هل تناكو

 تناكوو ؛ةئس ىلإ نيَّدلا ناكو ءاًعاص نيثالث ناكو .هلايعل ريعش لىلع يدوهيلا

 .ديدح نم عردلا

 .قنرخلاو .ءارتبلاو «ةضفو ةيدخسلاو .ىشاوحلا تاذو .حاشولا تاذدو

 موتكلاو ءءاضيبلاو «ءارفصلاو «ءاحورلاو «ءاروزلا :ةيسف كس هل تشاكو

 .ةادسلاو «نامعنلا نب ةداتق اهلج أف هتسأ موي كنارسك

 ثالث اهيف (١)روشبم ميدأ نم ةقطنمو «روفاكلا :ئعدت ةبْعَج هل تناكو

 لاقو .مهصضعم ذ عر لاق اذك .ةضف نم فرطلاو .ةضف نم ؛؟ةهيزيألاو .؛ةضف هوه أع

 .©"7ةقطنم هطسو ئلع دش كَ ئبنلا نأ انغلبي مل :ةيميت نبا مالسإلا خيش

 2 5 و 10 , كك
 سرتو :ليق .؟27قكفلا ةهث لاقي سرتو «؟*7قولرلا :هل لاقي سرت هل ناكو

 يبهذلا لاق .بيرغ ثيدح :يذمرتلا لاقو ءيرّصعلا ةديزم ثيدح نم (387 /0) -

 انملع امف ءركنم اذهو» :ريجحح نب بلاط ةمجرت يف (7 77” /؟) «لادتعالا نازيم» يف

 .ج ةخسن ىلع هقيلعت يف اذه يبهذلا مالك مهضعب لقن دقو .«اًبهذ ٌةآَو هفيس ةيلح يف

 .فيحصت ««روشنم» :ةعوبطملا خسنلا يفو .ههجو رّشق :َميدألا رْشَب نم )١(

 .رخآلا فرطلا هيف لخدي ناسل وذ وهو «ةقطنملا سأر يف يذلا وه (0)

 (يزاغملا» يف يدقاولا ئور دقو )١417/1(. «لئاسملا عماج» نمض «ةينامرقلا» ()

 ةقطنمب اهطسو مزحو ءاهرهظأف» ءدحأ موي عردلا سبل دق ِْلَي هللا لوسر نأ )١/ 5١15(

 ةقطنملا ركذ نممو .(78/7) «دعس نبا تاقبط» :رظناو .(...مدأ نم فيس لئامح نم

 يف سانلا ديس نباو ١1175( ص) «ةريسلا رصتخم» يف يطايمدلا ظفاحلا انه ةفوصوملا

 .(77١ص) «ريبكلا رصتخملا» يف ةعامج نباو (787 /5؟) «رثألا نويع»

 .رداصملا نم تبثأ ام لإ عيف رّيغو .«قولدلا» :بم «ق .ج يفو .«فولدلا» :ع.ك ءص )050

 .ءاتلاو ءافلا مضب ق يف طبض (5)
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 .1(2)لاغمعلا كلذ هللا بهذأف هيلع هلي عضوف «.لاثمت ةروص هيف «هيلإ 1 ىدهأ

 :سهالاو ها" يوقلا :7”يهدحجلألا لاقي «حامرأ ةسمخ هل ناكو

 .ءاضيبلا :(ةةذاهيت ةريبك ئرخأو هلا :اهل لاقي ةبرحو 4) نعملا

 دايعألا يف هيدي نيب اهب ْىَشمُي ةزّتَعلا :اهل لاقي زاكعلا هبش ةريغص ئرخأو
1 ( 000 

0 

9 
0 

0 
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ايخأ ابب ىشمي ثاكو ءاهبلا ىلصي ًازكيم اهذختيف .همامأ زكرت
 .ان

 رخآ رفغمو (2")هّبَّسب حشو ءحّشوملا :هل لاقي ديدح نم رّمْغِم هل ناكو )

 .(40غوبّسلا وذ وأ غوبَّسلا :هل لاقي

 هاوردقو .(7877/؟) «رثألا نويع»و (١؟7ص) «ةعامج نبا رصتخم» :رظنا

 نبا هجرخأ هوحنبو ١07(. //) «عامسألا عاتمإ» يف امك ةشئاع ثيدح نم يعازوألا

 .لوحكم نع (1/89 )١/ «تاقبطلا» يف دعس

 .ةجرادلا ةغللا ئلع لوصألا يف عقو اذك

 فيحصت امهالكو .ك يف هيلع ةبضلا عم «يوشملا» :ع«ك يفو .«يوتسملا» :ج ءص

 «ةياهنلا» يف ريثألا نبا هرّسفو .ج ةيشاح يف مهضعب هححص اذكو «ن «ق نم تبثأ ام

 :رظناو .«ةماقإلا :يوشثلا نم .هب نوعطملا تبثُي هنآل هب يٌّمسا» :هلوقب )١/310(

 ا .(5١7١ص) («ةعامج نبا رصتخم»

 (عامسألا عاتمإ)و (7١؟7ص) «ةعامج نبا رصتخم» يف اذكهو «ن «ق يف طبض اذك

 يف دراو كلذ ٌلكو ؛«ينثملا» :عيفو ؛«ينثنملا» :ج يفو .امهريغو (161/0)
 .بم .ك ءص يف ةملكلا مجعت ملو .رداصملا

 .(«اهل لاقي :ع.ك

 .عوبطملا نم طقاس (لوتح»

 .رفصألا ساحتلا :هّبشلا

 ىلإ لوصألا عيمج يف فحصت «غوبسلا»و .ع.ك نم طقاس «غوبسلا وذ وألا

 .«غوبسملا وذل :ن «بم يفو .«غويسلا وذا : ج « ص 2 اذكو .(عويسملا

١ ” 



 .رضخأ سدْنُس ةّبج :اهيف ليق .برحلا يف اهسبلي باَّبج ثالث هل تناكو

 سدنس هتئناطب جابيد نم (١)ّقَّمْلَي هل ناك ريبزلا نب ةورع نأ فورعملاو

 يف ريرحلا سبل زوجي هيتياور ئدحإ يف دمحأو «"/برحلا يف هسبلي ءرضخأ
 91 محلا

 ةبع (؟!ةدواذ ىبأ نتسال ىفو .باقععلا :اهل لاقي ءادوس ةيار هل تناكو

 هتيولأ تناكو «ءارفص ِةَنِكَي هللا لوسر ةيار تيأر :لاق ةباحصلا نم لجر

 .دوسألا اهيف لعج امبرو ءاًضيِب
 هب يشمي لوطأ وأ عارذ ردق نّجْحِمو «َنِكلا :ئّمسي طاطسف هل ناكو

 بيضقو «نوجرُعلا :ئّمست ةرّصْخِمو ؛هريعب ئلع هيدي نيب هقّلعيو .هب بكريو
 ,ءاقلخلا ةلوادتي ناك يذلا وهو :لبق .قوشقمملا :ارّثسي "!طغوشلا عم

 بّبضم رخآ حدقو «2')ًئيغُم ئّمسيو هَناّيّرلا :ىئّمسي حَّدَق هل ناكو

 هيف لوبي هريرس تحت عضوي ناديع نم حّدقو «ريراوق نم حّدق هل ناكو

 :رظنا .بّرعم ىسراف .(17765 /7) «ديرد نبا ةرهمج» ىف امك وشحملا ءابقلا وه )١(

 ْ .(ملقلا راد -55 5ص) يقيلاوجلل «برعملا»

 نبال «ينغملا» :رظناو .ةورع نع (78071) «نئسلا» يف روصنم نب ديعس هجرخأ (؟)

 .(5577/5)ةمادق

 )١/ /١18(. «نيهجولاو نيتياورلا باتك» :رظنا .ثراحلا نب ميهاربإ ةياور يهو (9)

 هدانسإ يف .(777* /5) يقهيبلاو )١195( مصاع يبأ نبا هجرخأو )١097(: مقرب 62

 .مهبم لجر

 .يسقلا هنم ذختت رجش ))

 .فيحصت ««اًينغم» :ةعوبطملا خسنلا يف (0)
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 (7١هيف ًاضوتي ةراجح نه روتو :ليق .ةرداصلا :لوّمست ةوكرو :ليغلاب

 ءنُهْدُمو ءرفص نم لّسْغمو «ةعّسلا :ئَّمسي بغَنو بش نم بَضْخِمو
 وهو .جاع نم طْشُملا ناكو :ليق .طْشٌُملاو ةآرملا اهيف لعجي '7ةعْبَرو

 يف ناكو .دمثإلاب نيع ّلك يف اًنالث مونلا دنع "”اهنم لحتكي ةلُحْكُمو ؛لْبَذلا

 .كاوشلاو ؟؟7ناضارقملا ةعئّرلا

 ةعبرأ اهلمحي قلَح (1)عبرأ اهل ءاّرغلا : لراس ةعيي هن 67 تناك

 ع 5 ِ 5
 نب دعسا هل هاذها حاس نم همئاوق ريرسو «ةفيطقو هذغو ءاصو ؛مهنيب لاجر

 ايفل وف شح ِمَدَأ نم شارفو ةرارُز
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 .ثيداحأ يف ةقّرفم تيور دق ةلمجلا هذهو

 ثيدح نم (؟7هتالآ يف اًعماج اثيدح 227 «همجعم» يف يناربطلا ئور دقو

 .ا(هنم) :ق

 .راطعلا ةنوجك عّبرم ءانإو «ةنوجلا :ةعبّرلا

 .«اهيف) : عك

 يف هقايس ئلإ عجار هبصن لعلو (ءاظلاب ع.ك يف همسرو) «نيضارقملا» :ق ادع ام

 .«كاوسلاو نيضارقملا اًضيأ ةعبرلا يف لعجيو» :(1777ص) «ةعامج نبا رصتخم»

 .(ناكوا :ع.ك

 .«ةعبرأ» :ع.ك ادع ام

 .«فيل نما : ع « ص

 هيفو )1١8/7(. (نيحورجملا» يف نابح نبا هجرخأو )١١١/1١١(« «ريبكلا»

 نبا هركذو .«(ثيدحلا عضي نمم ناك) :نابح نبا لاق ءكورتم وهو ةورع نب ىلع

 .ينابلألل (5775) «ةفيعضلا» :رظناو )7597/1١(. «تاعوضوملا» يف يزوجلا

 .«ةينآلا» ائلإ عوبطملا يف فحصت

١ 17/ 



 رم ةتعيبقو ةضف ١7١2م هكمكاق فيس ولي هللا لوسرل ناك :لاق' ء سابع نبا

 هل تناكو .ةاَدّسلا :ارًّمدست سوقهل تتاكو.راقثلا اذ : "كسي ناكو ءةضف

 .لوضفلا تاذ :ىّمست ساحنلاب ةحّشوم عرد هل تناكو .عْمُجلا :لّمست ةنانك

 هل تاكو .27 فذلا : سي نكس هل ةاكو .!؟7ءاعفلا ؛لوّمست ةباتخ هل تناكو
 هل ناكو .بكشلا :نيكسي ءهدأ سرف هل ناكو .زجوملا :امسي نقيبأ سرت

 ةقان هل تناكو .لدلد :اهل لاقي ءابهش ةلغب هل تناكو .247ِجاَّرلا «اتس جرس

 : امسي طاسب هل تاكو .نوفعو :ةيكسم رامح هل قاكو .ءاوّضقلا :ةركسل

 .رداصلا :: يسكت رق دل تقاقو 400 يللا :: يس هردع هل تناقو :[") جلا

 .«نيحورجملا»و «ريبكلا مجعملا» يف اذكو «بم اهب تدرفنا «نم» )١(

 تقبس ىتلا يهو .ةطقن لامهإلا ةمالع ّنظ خسانلا لعلو ,ةمجعملا نيغلاب عءص يف (؟)

 .ةعبنلا مساب

 مجعملا» يف اذكو «نقذلا» :ع.ك يفو .(777 /5) «دئاوزلا عمجم»و ج ءص يف اذك (*)

 «لئاسملا عماج» يف اذكو ««نقدلا» :ن ينو .ق يف ةملكلا مجعت ملو .«ريبكلا

 يف يديبزلا هطبضو .فيرحت هلعلو ؛«دقرفلا» :«نيحورجملا» فو )0/11١١(

 لدب فاقلاب خسنلا ضعب يفو» :لاق مث «ءافلاو لاذلابب /1) «ةداسلا فاحتإ»

 .هريغو «جاتلا» يف «نفذ» ةدام درت ملو .«ءافلا

 يفو .ميجلاو ةلمهملاب حراشلا هطبضو ١1/7( /7؟) «لفاحملا ةجيبلا حرشو عيفاذك (:)

 ينو .«لئاسملا عماج»و «نيحورجملا» يف اذكو ةلمهملا ءاحلاب ئرخألا خسنلا

 .ميجلاو لادلاب «جادلا» :هريغو «ريبكلا مجعملا»

 ةجببا حراش هطبض نكلو .فاكلا مضب ن «ج يفو .ق طبض اذهو «خسنلا عيمج يفاذك (5)

 فاحتإ» يف ودبي اميف ةراشإلا هيلإو (َرَكلا» :«يازلاو فاكلاب» ١7( /7) «لفاحملا

 .ءارلاب 38٠١( /) «ةياهنلاو ةيادبلا»و «ريبكلا مجعملا» ينو .( 1 /ا/) «ةداسلا

  ةيادبلا»و «ريبكلا مجعملا» يف اذكو «ج ءص نم تبثملاو .«رمقلا» :ن ءبم «ق عك (0)

١١ 



 طَخَوَش بيضفو ١)[ةلدملا :ةرمست] ةأرمو .عماجلا همسأ ضارقم هل ناكو

 .(توملا : ئمسي

 لصف

 اكو هباود يف

 دنع همسا ناكو .ةكلم سرف لوأ وعو ؛لبق مءيكتلا :ةيكلا نمف

 ّىلَط الجحم عأ ناكو ,«سرضلاف :قاوآ ريشي هدعدارتشا ىذدلا ىبارغألا

 .مهدأ ناك ليفو نييك ةريفيلا

 , تراث نب ةميوعخ هيق دهش يذلا وهو ءبهشأ ناكو .زجترملاو
 : ف 0 آ 2 1 . رز

 قمتم ةعبس هلذهق .درولاو «ةححبسو 213 لثلاو زازللاو :(00فيخللاو

 .اهريغو «ةداسلا فاحتإ»و «ةياهنلاو -

 «لئاسملا عماج» :رظناو .يديبزلااهرسفي ملو .هريغو «ريبكلا مجعملا» نم )١(

 )/١1731/10(.

 )/57٠1”7( دواد وبأ سرفلا ةيمست نود هجرخأو .(577 )١/ (دعس نبا تاقبط» :رظنا (0)

 -7//11) مكاحلا هححصو «حيحص هدانسإو ((71817) دمحأو (57541/) يئاسنلاو

 ١6(.

 وسكاو ءاللا حتفب ليقو .«فيّخّللا» :لاق مهضعب نأ (1800) «يراخبلا حيحص" يف رف

 «يرابلا حتف»و )67/١”( «راونألا قراشم» :رظنا .كلذ ريغ ليقو .اًرّبكم ةلمهملا

(2)624/50). 

 !يتآلا تيبلا يفو انه داضلاب اهلك لوصألا يف همسر )00

 «ةعامج نبا رصتخم» نع رداص فلؤملاو (174١ص) (هرصتخم) يف يطايمدلا هلاق (5)

 .(175نض)
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 ٌرارسأاهل ٌدْرَوزجترم ُراَرِل ٌبِرَظ َةَحْبَس فيَحل ٌبكَس ليخلاو 2 جيم 1 2( 28 د ىو ماك و م ب

 هللا هرعأ رمع وبأ ريزعلا دبع نيدلا زع مامإلا هللو هنع كلذب ينربخأ

000018 

 ايف فليشم نكلو نشعغ ةسخ رخآ سارفأ هل تناك :.ابقو

 ةلغبو .سقوقُملا هل اهادمأ ءابهش تتاكو «لذل5 لاغبلا نم هل نآكو

 هل اهادعأ ءايهش ةلغيو .ىماذُجلا ةورق هل اهاذعأ ؛ةضف :اهل لاقي قرع

 نإ :ليق دقو ءلدنجلا ةموُد بحاص هل اهادهأ ئرخأو .ةليأ بحاص

 يب ناكف :ةلغب ِةِلَك يبنلل ئدهأ يشاجنلا

 راسسو «طيقلا كلم سفرقملا هل ءاذهأ هبيشا ناكو ريَثُع ريحلا دمر
 .ىماذججلا ةورف هل هادهأ رخآ

 20ه رق اًرامح ٍةْيِكَك ىبنلا 'يطعأ ةدابع نب دعس نأ ردو

 يف نيدلا زعع ركذو ./”” ةنس نيدلا ردب هوبأو /71/ ةنس ةعامج نبا نيدلا زع يفوت )١(

 .ةّرم ريغ روكذملا تيبلا هدشتا هدلاو نأ 5"١7( نص) هرستتس

 باتك يف اهحرشو اهركذ هنإ لاقو ( ١174 ص) «هرصتخم) يف ىطايمدلا اهاّمس )١(

 | ْ .هل «ليخلا»

 دقو (5717 /7) خيشلا يبأل اِدِللَك يبنلا قالخأ» باتك نم (178١ص) ةعامج نبا هلقن ()

 .(١5١ص) بوكرلا يف لَكَ هيده لصف يف يتأي ام رظناو . سابع نبا نع هاور

 هدنم نبال الو يبنلا هفدرأ نم يماسأ» باتك نم ( ١179 ص) ةعامج نبا هلقن (:4)

 .(87ص)

0٠ 



 ءابضَعلاو .اهيلع رجاه ىتلا ىهو :ليق ؛7١2ءاوّصقلا :لبإلا نمو

 :ليقو .كلذب 217تيّمُس امنإو «'27ءّدج الو بّضع اهب نكي ملو ؛ءاعّدَجلاو

 هيف ؟ناتنثا وأ :ةدحاو ءاعدجلاو ءابهعلا لغو .هب تيّمسف بضع اهذأب ناك

 ؛هل دوعق ئلع يبارعأ ءاج مث «قّبْسَت ال تناك يتلا يه ء ءابضعلاو .فالخ

 عفري ال نأ هللا ئلع اًقح َّنِإ) : 205 لاقف «نيملسملا يلع كلذ قشف «اهقبسف

 .217(هعّضو الإ اًئيش ايندلا نم

 هادهأف «ةّضف نم ٌةَرُب هفنأ ف لهج ىبأل ًيرْهَم المج ردب موي ٍةِلَي منَغو

 .نيكرشملا كلذب ظيغيل ةيبيدحلا موي
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 ةيلإااس [سرأ 4 قع هل تناكو .(9!ةنسقل ةوعبراو سمح. هل تناكو

 .ليقع ىنب محن نم ةدابع نب لعس

 ثيدح يف اهمسر قبس اذكو ةروصقملا فلألاب بم «ق ادع اميف ةملكلا تمسر
 يرذعلا نأ (184 /7) «قراشملا» يف يضاقلا ركذ دقو .ع«ج .ص يف اًضيأ يناربطلا

 .أطخ وهو رصقلاو مضلاب «ملسم حيحصا# يف رباج ثيدح يف هطبض
 .نذآلا يف عطقلا :عدجلاو نذآلا يف قشلا :بّضعلا
 مث «ةدحاو ةقانل نامسا امهنأ لع ءاعدجلاو ءابضعلا ركذ هنأ نئلع لدي فلؤملا قايس

 نأ ئلع لدي (179١ص) «ةعامج نبا رصتخم» قايسو .كلذ يف فالخلا ئلإ راشأ

 (هتصالخ» يف يربطلا نيدلا بحم لاق امك ءاعدجلاو ءابضعلا يه ءاوصقلا

 (15 /7) «قراشملا» يف يضاقلا هرصنو ؛«يبرحلا كلذب مزج دقو .(١17١ص)

 ١(. 57 ص) «هتيفلأ» يف يقارعلاو

 .ُهْنَعَدلْإََوو سنأ ثيدح نم 5001١( :781/7) يراخبلا هجرخأ

 يف سانلا ديس نبا هعبتو (187 ص) «هرصتخم# يف يطايمدلا هركذ ام عومجم يهو

 .فلؤملا ردص هنعو (١5١ص) ةعامج نباو 1784٠-41"7( /؟) (« رثألا نويع»

 .ةرهم اهمسا نأ )577/١( «دعس نبا تاقبط» يف يذلاو .ةروكذملا رداصملا يف اذك
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 ()-بذ ٌةَمُهَب يعارلا دّلو امّلك ,ديزت نأ (1)ديري ال .ةاش ةئام هل تناكو
 :ةاش ابناكم

 .نميأ ٌّمأ نهاعرت حئانم زنعأ عبس هل تناكو

 لصف

 تحقايسبب ناكو .ايلعافاسك باحّشلا :ارمسن ةفامع هل تناك

 :ةوسلق ريق ةمامعلا سلوو «ةفامح ريغ ةوسلقلا سبني قاكو.؟'ةوسلقلا

امك «هيفتك نيب هتمامع ئخرأ ٌمتعا ادإ ناكو
 (14)(هحيحصا) يف ملسم ئور 

 يفو )١51١/١(. «رثألا نويع»و ١5١( ص) «ةعامج نبا رصتخم»و ج ءص يفاذكه )١(

 .(ديري ال ناكو» :بم «ع«ك «ق

 حبذ ةمهب يعارلا دلو املك» :ع.ك يفو ؛««يعارلا حبذ ةمهب دلو املك» :ج ءص يف (0)

 هجرخأ دقو .نيروكذملا نيردصملا يف ءاج امل قفاوم بم «ق نم تبثملاو .«ىعارلا

 بدألا» يف يراخبلاو (17847:1784) دمحأو ١( /؟) «مألا» يف يعفاشلا

 نابح نبا هحح صو «ةريص نب طيقل ثيدح نم )١57( دواد وبأو )١57( «درفملا

 .(5/١١١)مكاحلاو )٠١65(

 ةلثمأ نم وحنلا بتك يف نوكحي ام هبشيو «ملق قبس وهو «لوصألا عيمج يف اذك (*)

 رسكو ءرامسملا ٌبوثلا قرخخ :مهلوقو .يسأر يف ًةوسنلقلا تلخدأ :مهلوقك بلقلا

 سنالقلا اهتحت سبلي ناكو» :(178١ص) «ةعامج نبا رصتخم» يفو !رجحلا حاجزلا

 وهو ««ةوسنلقلا اهتحت سبليو اهسبلي ناكو» :اهريغو ةيدنهلا ةعبطلا يفو .«ةيطاللا
 .رشان وأ خسان حالصإ

 نب ورمع نب رفعج نع قارولا رواسم نع ةماسأ يبأ قيرط نم (501“ )١154/ مقرب يل

 - «ءاخرإلا ركذ هقرط لج يف سيلف ءثيدحلا اذه ظفل يف فلتخا دق .هيبأ نع ثيرح
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 دق ءادوس ةمامع هيلعو ربنملا ئلع لَك ىبنلا تيأر :لاق ثيرُخ نب ورمع نع

 .هيفتك نيب اهيفرط لىخرأ

 ةكم لخد ِةْككَي هللا لوسر نأ هللا دبع نب رباج نع اًضيأ 2١7 ءلسم يفو

 .ءادوس ةمامع هيلعو

 اهيخري نكي مل ةباؤذلا نأ ئلع ٌلدف «ةباؤذ :رباج ثيدح يف ركذي ملو

 لاتقلا ةبهأ هيلعو ةكم لخد لكي يبنلا نإ :لاقي دقو .هيفتك نيب اًمئاد
 .("”3هبساني ام نطوم لك يف سبلف «(")هسأر ىلع ٌرَمغِملاَو

 ةباؤذلا ببس ىف ركذي هحور هللا سّدق ةيميق نبا سايعلا وبأ اهنيش ناكو

 ةنيدملاب هآر يذلا مانملا ةحيبص اهذختا امنإ ٍةِكَي يبنلا نأ وهو ءاعيدب اًئيش

 الملا مصتخي ّميف ءدمحم اي :لاقف» «ئلاعتو كرابت ةزعلا ٌبر ئأر امل

 ءامسلا نيب ام تملعف «ّئيفتك نيب هدي عضوف .يردأ ال :تلق ؟ئلعألا

 ثيدح يف نيرمألا ركذ مدع هبشألا لعلو .حتفلا موي ناك هنأ ةدايز اهضعب يفو -

 «يديمحلا دنسماو (507/11759) «ملسم حيحص) :رظني .ثيرح نب ورمع

 لئامش»و (5017/1) «دواد يبأ نئنس»و ):70540٠, ١ «ةبيش يبأ نبا»و (0177)

 نبا نئساو (9717/5 .45717/5) يئاسنلل «ئربكلا ننسلا»و )١١161١١5( «يذمرتلا

 اهلج يبنلا قالخأ»و ١57٠0( 01 509) «ئلعي يبأ دئسملو (041"7/ 27871) «هجام

 .(38 /5) يقهيبلل «ةوبنلا لتالد»و /١181( /7) خيشلا يبأل

 )١( مقرب )1768(.

 نيب قيفوتللو .(11201) ملسمو )١18557( يراخبلا هجرخأ يذلا سنأ ثيدح يفامك (؟)

 51١-17(. /5) «يرابلا حتف» :رظنا ةمامعلا ركذو رفغملا ركذ

 يب فلؤملا ةدمع يهو ١( 417 /1) «لئاسملا عماج» نمض مالسإلا خيشل «ةينامرقلا» ()

 .لوصفلا هذه
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 :لاقف ٌّيراخبلا هنع ("7لأسو «7١2يذمرتلا يف وهو ؛ثيدحلا ؛ ...ضرألاو

 ملعلا نم اذهو .ِِلَم هيفتك نيب ةباؤذلا لوخرأ ةادغلا كلت نمف :لاق .حيحص

 .هريغل ةباؤذلا نأش يف ةدئافلا هذه رأ ملو .مهُبولقو لاّهجلا ةنسلأ هركنت يذلا

 .ْغْسَرلا ىلإ هّمك ناكو «هيلإ بايثلا ٌّبحأ ناكو ءصيمقلا سبلو

 ءابقلا سبلو 40ةيجّرَفلاو ."9ءابقلا هبش وهو َجوُرَملاو ةّبجلا سبلو

 .نيّمكلا ةقيض ةّبج رفسلا يف سبلو .اًضيأ

 عرذأ ةتس لوط َةدْرب هؤادر ناك :227يدقاولا لاق .ءادرلاو رازإلا سبلو
 5 ىو ها 3 مك َض 5 َّ سم سكواظ
 ضرع يف ربشو عرذأ ةعبرا لوط ناّمع جسن نم هرازإو ءربشو ةئالث يف

 اًمسا الإ ةَّلُخلا نوكت الو «ءادرو رازإ :ةّلُخلاو .ءارمح َةَلُخ سبلو

 امنإو ءاهريغ اهطلاخي ال اًنحب ءارمح تناك اهنأ ْنظ نم طلغو .اًعم نيبوثلل
 رئاسك دوسألا عم رْمُح طوطخب ناجوسنم ناينامي نادرب :ءارمحلا َةَلُخلا

 ثيدح نم (7770"7) هوحنب اًضيأ جرخأو .سابع نبا ثيدح نم (7"؟74)مقرب )١(

 .يراخبلا هنع لأسو ةحصلاب يذمرتلا هيلع مكح يذلا وهو «لبج نب ذاعم

 .عوبطملا يف اذكو ««لئسو) :ج ءص ()

 هيُّمسيو :(87 /5) «عاتمإلا» يف يزيرقملا لاق .هفلخ نم قوقشملا ءابقلا وه :اولاق (*)
 )71794/١١(. «يرابلا حتف» :رظناو .«جّرفملا» اننامز لهأ

 درت ملو بايثلا رئاس قوف سبلي «هلفسأ ئلإ هالعأ نم همادق نم جّرفم عساو بوث يه (4)

 (7 5 /8) «(يزود ةلمكت» :رظناو .ةغللا بتك يف اهمتدجو الو ثيدحلا يف ةملكلا

 «ةفالخلا راد موسر) ةيشاحو (07”7 ص) «سبالملا ءامسأل يبرعلا مجعملا)و

 15ه

 .(79١ص) «ةعامج نبا رصتخم» :رظناو )١/ 7١65(. «تاقبطلا» يف دعس نبا هنعهاور (0)
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 ءرْمحلا طوطخلا نم اهيف ام رابتعاب مسالا اذهب ةفورعم ىهو .ةينميلا دوربلا

 نأ (172يراخبلا حيحص» يفف «يهنلا ّدشأ هنع ٌيهنم تحبلا رمحألاف الإو

 .رْمحلا ؟؟7رئاّيَملا نع ئبن ِِكَي يبنلا
 هيلع ئأر لكك يبنلا نأ ورمع نب هللا دبع نع ؟"9(دواد ىبأ نئس» يفو

 اه ٌتيفرعف لاق .24؟كيلع ةطيرلا هذه ام» :لاقف رْفُضُملاِب دج ضم (4)ةظيو
 ١ كك 1 0 د 57 3 . ع و 5

 دغلا نم هتيتأ مث .2*اهيف اهتفذقف «مهل اًرونت نورُّجسي مهو ىلهأ ٌتيتأف «هرك

 ضعب اهتوسك اله» :لاقف .هتريخأف .«؟ةطيّرلا تلعف ام هللا دبع اي» :لاقف

 .(ءاسنلل اهب نمت ل هنإف «كلهأ

 نيبو ّيلع دي هللا لوسر أر :لاق ءاضيأ ةنع "0سم حيحصاا يفو

 .«اهسبلت الف ءرافكلا سابل نم هذه نإ :لاقف «ني اي

 سابل نع ْةيَِك ٌئبنلا يناهه :لاق ُهَنَعَدَنِلَصَ يلع نع اضيأ 210 (ةحبحصض)) يفو مع

 .(08549)مقرب )١(

 ءاسنلا هلعجت تناك ءيشا) اهنأب )1١178( ملسم ثيدح يف ُهْنَعَهََلََبَر يلع اهرّسف (؟)

 وه ريثولاو «ةراثولا نم ةرثيم عمج يهو .«ناوجرألا فئاطقلاك لحرلا ئلع نهتلوعبل

 .ءيطولا شارفلا

 نب ورمع ثيدح نم ؛(77017) هجام نباو (18017) دمحأ هجرخأو )4٠77(« مقرب 2

 مكاحلا هححص ثيدحلاو ء.حيحص ورمع لإ هدانسإو ء.هدج نع هيبأ نع بيعش
 )5/ ١18٠(.

 .نيل قيقر بوث لك :ليقو «نيقفلب تسيل يتلا ةءالملا :ةطيرلا 6

 .رانلا يف :ينعي )0(

 .(1١5/ا/) مقرب (0)

 )0( مقرب )١5١1/8(.



 .رمحأ اًعابص غّبصُي امنإ كلذ نأ مولعمو .رْفْصَحُملا

 مهلحاور ئلع ئأرف ءرفس يف هِي يبنلا عم اوناك مهن :أ «ننسلا» ضعب يفو

 ايسيسلا لد نيرا 20641 لوسر اقف“ رت ٍنِهع طويخ اهيف ٌةيسكأ

 .©9دواد وبأ هاور .اهنع اهانعزنف ةيسكألا

 .هتهارك امأو .ٌرظن اهريغو "7خوجلاو بايثلا نم رمحألا سْبَل زاوج ينو
 هثاعأ فقل أك ؟ءناقلا رمحألا سبل هنأ هلك ىبلاب رقي فيكف دج ةديدشف
 .ملعأ هّللاو 120 رحللا ةّللا» ظفل نم ةهستلا تعفو امنإو . هنم هللا

 .دوسأ (ا)اًيوث سبلو .ةجذاسلاو ةمّكْعُملا 27ةصيمّخلا سبلو

 82د واد وبأو لمح أ مامإلا عورف .سدتسلاب ةفوفكملا ةورفلا سبلو

 .«ءارمح طوطخ اهيف» :ةعوبطملا خسنلا يف )١(

 ثيدح نم مهلك «(7588 /4) يناربطلاو )/١15801( دمحأ هجرخأو «(50170) مقرب (5)
 .مهبم ؛ةثراح ينب نم لجر ئلع هرادمو .جيدخ نب عفار

 مجعملاةو (794/9) «يزود مجعم» :رظنا .فوصلا نم قيفص جيسن :خوجلا (6)
 .(94١١ص) «سبالملا ءامسأل يبرعلا

 .(1785/57-789) مالسإلا خيشل «ةدمعلا حرشاو 6١( /7) «ننسلا بيذهت» :رظناو ()

 بايث صئامخلا نإ» :يعمصألا لوق (7817 )١/ «ثيدحلا بيرغ# يف ديبع وبأ لقن (5)

 .«سانلا سابل نم تناك ,دوس يهو «مّلعم فوص وأ ويغ نم

 .«اًبوث» ىلإ ص يف مهضعب هرّيغ دقو «ااًدرب» :ج ءص (7)
 .(ئوروا :ع.ك (0)

 نب يلع ئلع ثيدحلا رادمو ((41*4/) دواد وبأو (500"17577711) دمحأ )00(

 - نع ةداتق قيرط نم )١17١54( دمحأ اًضيأ هجرخأو .فيعض وهو «ناعدج نب ديز
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 نم َةَقَتْسُم كي يبنلل ئدهأ مورلا كلم نأ كلام نب نسلا خف اههقاتساب

 .نابٌّدُيَّدَت هيدي اولإ رظنأ ىنأكف :لاق .اهّسيلف ءسدنُس

 نأ هبشي :(')يباّطخلا لاق .مامكألا لاوط (١)ءارِف :قتاسملا :يعمصألا لاق
 .اًسدتيس نوكت ال ةورقلا نال ءسدنسلاب ؟'" ؟ةفوفكم ةقيستلا هذه نوكت

 (4)لصف

 يف يور دقو .اهسبليل اهارتشا امنإ هنأ رهاظلاو «ليوارس ِةَِكَي ئرتشاو

 .هنذإب تاليوارسلا نوسبلي اوناكو 227 ليوارسلا سبل هنأ ثيدح ريغ
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 هقلع ردقلا اذهو  «نيدعأ مود ةديكأ نأ» :ديقو ء(/:123 نابح نبا ةححصو :سنأ 5

 سبل يمن لبق ناك سبللا نأ نايب اًضيأ هيفو «- مزجلا ةغيصب (75117) يراخبلا

 نم ركذ هيف سيل نكلو «(75579) ملسمو )7١16( يراخبلا اًضيأ هجرخأو .ريرحلا

 :هيفف .نيخيشلا قايس هديؤيو «ةحيحص ريغ سبللا ةدايز لعلو .هسبل هنأ الو ئدهأ

 سانلا بجعف ء«ريرحلا نع ئهني ناكو ءسدنس نم ةبج ْةِكَي هللا لوسرل يدهأ هنأ»
 ثيدح نم )١574( ملسمو (7/807) يراخبلا هجرخأ كلذكو .«... :لاقف ءاهنم

 .ةسبلو ةادهأ يت ركذ ةره كلامو سنآ تيدح لك نواغع ني ءارلا
 .ةروصقملا فلألاب «ئرف» :لوصألا يف )١(

 (ديبع يبأ بيرغ» :رظناو .هنم لوقنم يعمصألا لوقو ١941١( /5) «ننسلا ملاعم» يف (؟)

 )78/1١(.

 همامكأو هليذ ئلع لمع :ريرحلاب صيمقلا فّمكو .«ةفّقكم» :«نئسلا ملاعم» يف (0)

 .هفارطأو هتيشاح :بوثلا فافكو .ريرح نم اًفافك هبيجو
 ةيشاح يف فيضأ دقو «ج يف دري مل انه لإ «...ةفوفكملا ةورفلا سبلو» :هلوق نم (5)

 .دعب اميف فنصملا هقحلأ امم اًضيأ ةرابعلا هذهف .ص

 هنأ يدهلا ينفو» :(177 )١/ ضايع يضاقلل «افشلا» ئلع هتيشاح يف ىنمشلا لاق (5)

 )51١77( ئلعي وبأ هاور امدصق ميقلا نبا لعلو .«ملق قبس وهو :اولاق .اهسبل
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 .؟17ةموشاغلا :درّمسي يذلا لعتلا سبلو «قيقخلا سبلو

 اهلكو 1 وأ وسب وأ هأئمي ف ناك له ثيداحألا تفلتخاو «متاخلا سيبلو

 ,9©2دئنسلا ةحيحعص

 بو يعل

 هّللا لوسر ةَّيج هذه :تلاق ركب يبأ تنب ءامسأ نع (272ملسم حيحصا» يفو

 نافوفكم اهاجزقو «جابيد َةنّيِل اهل ياو ةسلابط رج كج علف ع

 نق

(0 

 هللا لوسر اي :تلق :هيفو ةريره يبأ ثيدح نم (1045) (طسوألا» يف يناربطلاو

 ترمأ ينإف راهنلاو ليللابو رضحلاو رفسلا يف «معن» :لاق ؟ليوارسلا سبلتل كنإو

 ف فوجلا نبا درو لبالّدج ليعشف رهو امن زخسلا اة يش وأ ملف ءرتستلاب
 )١/ 5 1١-5١5(. ينابلألل «ةفيعضلا» :رظناو .(50 /7) «تاعوضوملا»

 «يشملا يف سبلت يتلا يهو «ةثنؤم لعنلا» :(817 /5) «ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا» يف
 :اًضيأ لاقيو «ةيسرافلا يف اهنمو «همسات» :ةيكرتلا يف اهلصأو . كي :تآلا كس

 ٍناهرب» :رظنا .دلجلا نم َدَقُي يذلا ريّسلاو .غوبدملا ريغ دلجلا :ي ىنعتو ((هّمْسَن)

 .ققحملا ةيشاح )545.5059/١(: يزيربتلل (عطاق

 .(هارسي يف» :ن عك

 هدي يف هسبل ِةِكَي هنأ رمع نبا ثيدح نم )73١91( ملسمو (0417) يراخبلا جرخأ

 هيف رخآلا هثيدح ينو )3١954(( «ملسم حيحص» يف سنأ ثيدح يف اذكو .ئنميلا

 ه4 رسيلا ركذ (58<1519)

 نبال «ثنؤملاو ركذملا» :رظنا .ثينأتلا ديدحلا عرد يف رثكألاو ءلوصألا ين اذك

 :(2197 717 ىرابنألا

 .(1؟ رثل :9) يقرب

 اهرّيغ دقو .(797 /5 مهفملا) ناهام نباو (7 5/8/١ قراشملا) ينزوهلا ةياور هذه
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 .اهئضبق تضبق املف .تضبق ئتح ةشئاع دنع تناك هذه :تلاقف «جابيدلاب

 .اهب ئَفشتسُي ئضرملل اهلسغن نحنف ءاهسبلي كي ٌئبنلا ناكو

 ءاسكو ءدّيلم رمحأ ءاسكو «دوسأ ءاسكو ؛نارضخأ نادرب ٍةِلَي هل ناكو

 مامكألا هذه امأو وكلا ٌريصق لوطلا ٌريصق ناكو ءنطق نم هصيمق ناكو

 هباحصأ نم ٌدحأ الو وه اهسّبلي ملف ١2)جارخألاك يه ىتلا لاوّطلا ةعساولا

 .""7ءاليخلا سنج نم اهنإف ءرظن اهزاوج يفو «هتّدسل ةفلاخم ىهو .ةتبلا
 .ةرمح هيف دوربلا نم برض ىهو ةّربحلاو ءصيمقلا هيلإ بايثلا تحأ ناكو

 اهوسبلاف .مكبايث ريخ نم ىهل)) :لاقو «يضقايبلا هيلإ ناولألا ّسحأ ناكو

 ًءاسك تجرخأ اهنأ ةشئاع نع (؟7«حيحصلا» يفو .(0«مكاتوم اهيف اونّمكو

 :ق «ج يف طبضو «ةروهشملا يهو «عوبطملا يف اذكو ««ةيناورسك» ئلإ ج يف مهضعب -

 .ناسليط عمج ةسلايطلاو .بصنلاب «ةيناورسخ ةسلايط)
 .هيف ةعتمألا عضول ةبادلا رهظ ئلع عضوي يذلا نيلدعلا وذ ءاعولا وهو ءجْرْخلا عمج )١(

 :«جارخألاك» دعب دازو (؟١/51/8) «عانقلا فاشك» يف صنلا اذه يتوهبلا لقن دقو

 !«جاربألاك مئامعو»

 /1١41-١5/8(. /1/) «لئاسملا عماج» نمض «ةينامرقلا» :رظناو (؟)

 هجام نيباو (4454) يذمرتلاو (787/8)دواد وبأو (1؟9١1 70 517/) دمحأ هجرخأ (6)

 .ميثخ نب نامثع نب هللا دبع هيفو .سابع نب هللا دبع ثيدح نم (575141/5)

 مكاحلاو (6 477) نابح نباو يذمرتلا هحح ص ثيدحلاو .هب سأب ال قودص

 )03١150 دمحأ هجرخأ «بدنج نب ةرمس ثيدح نم حيحص دهاش هلو .(705 )١/

 .(186 /5) مكاحلا هححص ((01777 2017377 .18945) يئاسنلاو ( ١5١0

  ةيدنهلا ةعبطلاو لوصألا يف دراولا ظفللا اذهو «2750/80) ملسمو )71١١8( يراخبلا (:)
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 .نيذه يف دك يبنلا حور عز :تلاقف ءاظيلغ اًرازإو اًديلم

 ذختا مث .بهذلاب م :لا نع ئبنو هب ئمر مث .بهذ نم اًمتاخ سبلو

 .(7١هنع ةني ملو «ةضف نم اًمتاخ

 اوهنو» :اهتم ركذو «ءايشأ نع اين للي ىبلا نأ ؟17دواد ىبأ تيدح امأو
 «ةهحو الو «ثيدحلا لافي ام يردأ الف ع6 قاطلي يذل الإ متاخلا وس وبل نين

 .ملعأ هللاف

 .هفك نطاب يلي امم همتاخ ّصف لعجي ناكو

 .هحّحصو «همتاخ عزن ءالخلا لخد اذإ ناك هنأ ''”يذمرتلا ركذو

 .؟؟دواد ونبأ هركنأو

 .«هللا لوسر حور ضيقا :ملسم ظفل لإ ئرخألا تاعبطلا يف هورّيغف «يراخبلل -

 (ننسلا بيذبهت» :رظناو .رمع نبا ثيدح نم (0877:6876) يراخبلا هجرخأ )١(

 .(7/4 - ا/ا/ /*)

 ةناحير يبأ ثيدح نم ؛(4711) «ئربكلا» يف يئاسنلا هجرخأو ,.(5059) مقرب )2(

 .ثيدحلا رادم هيلعو ءلوهجم «يرفاعملا رماع وبأ هيفو .َُنعَتَ
 لاقو .(8 )١/ ينامكرتلا نباو )١517( نابح نبا هححص كلذكو )١1757(. مقرب (©)

 نإف ؛.هحيحصت يدنع باوصلا» :(3585 )١/ «ريبحلا صيخلتلا» يفامك يرذنملا

 نوكي نأ هتياغ) :(78 )١/ «ننسلا بيذهت» يف فلؤملا لاقو .«تابثأ تاقث هتاور

 ليلعت مواقي ال هييوقت يف هوركذ ام لك نكلو .هالق اذا وأ اكتم قوكيذأ امأو ءابيرغ
 .يتآلا قيلعتلا رظنا ءداقنلا ظافحلا ةمئألا

 دعس نب دايز نع جيرج نبا نع فرعي امنإو» :دواد وبأ دازو )١9(« ثيدحلا بقع (4)

 نم هيف مهولاو .هاقلأ مث قرو نم اًمتاخ ذختا للي يبنلا نأ سنأ نع يرهزلا نع

 - (0878) بقع يراخبلا هيلإ راشأ دعس نب دايز ةياورو .«مامه الإ هوري ملو ؛مامه
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 دق لب .هباحصأ نم دحأ الو هسبل هنأ كي هنع لَقَُي ملف ءناسّليّطلا امأو

 ع ىبنلا نع 3 اسست كم ساذولا ثيدح نم (70١ملسم حيحصا)ا يف تبث

 مهيلع .ناهبصأ دوهي نم املأ نوعبس هعم جرخي» :لاقف لاجدلا ركذ هنأ

 دوهيب مهّهَبشأام :لاقف .ةسلايطلا مهيلع ةعامج سنأ لئأرو .«ةسلايظلا

 دواد وبأ ئور امل .ءفلخلاو فلسلا نم ةعامج اهّسبل هرك انهاه نمو

 هَبْسشَت نَم» :لاق هنأ ِةِِكَي يبنلا نع رمع نبا نع 2؟7(كردتسملا» يف مكاحلاو

 .«انريغب هّبشَت نم اثم سيلا: هنع 00 يذمرتلا يفو .«مهنم وهف موقب

(010 

000 

00 

00 

(00) 

 اذهاش هل ركذ مث (46 :44 )١/ ٌيقهيبلا دواد ابأ عباتو )7١91/ 5١(. ملسم هاورو

 سفنلا لاطأو (75417/) «هللع» يف ينطقرادلا لاق دواد يبأ مالك لثمبو .اًضيأ هفعضو

 هللاو ءظوفحم ريغ ثيدحلا اذهو» :(45417/0) بقع «مئربكلا» يف يئاسنلا لاقو .اذج

 .«ملعأ

 .(795 5) مقرب

 بهاوملا»و (7175 )٠١/ «يرابلا حتف» يف انباتك نم لقُن اذكو ءاًعيمج لوصألا يف اذك
 روكذملا ثيدحلا نإف ءوهس وهو .(789 /1) «ئدهلا لبس»و 7٠١( /7) «ةيندللا

 .هيبنت نود ةلاسرلا ةعبط يف تبثأ امك ُهَنَعْهَنِلَوجَ كلام نب سنأ نع

 .«ربيخ دوهي ةعاسلا مهنأك» :ظفلب (5708) يراخبلا هجرخأ

 ةعوبطم يف هدجأ ملو . .بانكلا لرأ ل هيرتس مهقت لقاو 41 ٠21 دياد ربأ

 .هيلإ ازع نم الو «كردتسملا

 نم ءورمع نب هللا دبع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم (77960) مقري
 اذه كرابملا نبا ئورو» :هلوقب هللعو يذمرتلا هفعضو .هنع ةعيهل نبا نع ةبيتق قي

 .قباسلا ثيدحلا هانعمل دهشيو .«هعفري ملف .ةعيهل نبا نع ثيدحلا
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 اًعْنقتم ركب يبأ ىلإ ءاج ِِكَي يبنلا نأ 217ةرجهلا ثيدح يف ءاج ام امأو
 .ةجاحلل هلعفف «ءكلذب ىفتخيل ةعاسلا كلت هلكت ٌكينلا هلعف امنإف «ةرجاهلاب

 .(7عانقلا رثكي ناك هنأ لَو هنع سنأ ركذ دقو .عنقتلا هتداع نكت ملو

 سيلف اًضيأو .هوحنو ٌرحلا نم ةجاحلل  ملعأ هللاو  هلعفي ناك امنإ اذهو

 00 مليطتل اوه عنقتلا

 ع

 امبرو ءنطقلا نم جست ام هباحصأو ِةِكَي يبنلا سبلي ام بلغأ ناكو

 .ناثكلاو فوصلا نم حسن ام اوسبل

 نب سباج نع حيحص داتسإب (*!يناهبصألا ؟7خيشلا وبأ ركذو

 سد لاعو ةيريس هي ةمصم ! لع شار خم تلّصلا لقمع: لاق ؟11وبأ

 نظأ :لاقو ءدمحم ةئع ٌزامشاف ؟فوص ةمامعو :فوض وازإو ه«قوص

 .ةشئاع ثيدح نم )74٠5:/508٠01( يراخبلا هجرخأ )١(

 مامت يتأيسو ءفيعض ثيدحلاو «(177:77) «لئامشلا» يف يذمرتلا هجرخأ (0)

 .(188١ص) اهعباوتو ةرطفلا يف دلي هيده لصف يف هجيرخت

 رداصملا نم هريغو «يرابلا حتف» :رظنا .ناسليطلا سبل يف هركذ اميف فلؤملا شقون (0)

 .افنا ةروكذملا

 .طلغ وهو ««قاحسإ وبأ خيشلا» :ةعوبطملا خسنلا يف (4)

 .(707 5 /؟) اهلي يبنلا قالخأ» هباتك يف (5)

 يفو .رظني :ينعي .هقوف (ظ) لاكشتسالا ةمالع عم «سيلح» :ص يفو .ج .«ق يف اذك (5)

 يفو .(«بويأ نب رباج» :ةعوبطملا خسنلا ينو .عيف مهضعب هشبرخو .«سيلخ# :ك

 .مهبم وهو ؛(بويأل سيلجا :خيشلا يبأ باتك
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 نم ينثدح دفو .ميرم نبا ئسيع هسبل دق :نولوقي فوصلا نوسبلي (7١اًماوقأ

 نأ قحأ انّيبن ةنسو ؛نطقلاو ءفوصلاو «ناتكلا سبل دق ِِكَي ئببنلا نأ مهعأ ال

_ 
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 لضفأ اًمئاد فوصلا سبل نأ نوري اًماوقأ نأ اذهب نيريس نبا دوصقمو

 اًذحاو اًّيز نوّرحتي كلذكو .هريغ نم مهسفنأ نوعنميو «هنوٌّرحتيف «هريغ نم

 ؛اًركنم اهنع جورخلا نوري ٍتائيهو اعاضوأو اًموسر نوّرحتيو «سبالملا نم

 .اهنع جورخلا كرتو ءاهيلع ةظفاحملاو ءاهب دّيقتلا الإ ركنملا سيلو

 جينر هايس يالا هل لوسي قط قرنا لدتا بارصلاو
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 صيمقلاو «ءاّبقلاو ةبجلا سبلو .رضخألا دربلاو «ةيناميلا دوربلا سبلو

 رات هفلخن نم ةباوذلا 'يخرأو .لعتلاو ففخلاو :ءادرلاو رازإلاو + ليوارسلاو

 .كتحلا تحت ةمامعلاب اىّحلتي ناكو .ةرات اهكرتو

 اذه ينتوسك َتنأ ٌمهللا» :لاقو .همساب هاّمس اًبوث ٌدجتسا اذإ ناكو

 نم كبذوعأو .هل عْنَص ام ٌريخو هّريخ كلأسأ ,ةمامعلا وأ ءادرلا وأ ّصيمقلا

 .2270هل عِنَص ام ٌرشو هّرش

 .«اًماوقأ نأ»:بم«ق )١(

 (17717١1/)يذمرتلاو(:7:0٠)دوادوبأو(75758١559:1١١) دمحأ هجرخأ 030

 هيفو ءيردخلا ديعس يبأ ثيدح نم مهريغو )٠١٠١74( «ئربكلا» يف ىئاسنلاو

  هنم عمس اًدنسم ثيدحلا اذه هنع ئور نم لك ؛طلتخم «يريرجلا سايإ نب ديعس
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 ." يداي أدب ؟!صيسق نبل اذإ ةاكو

هسيسضا ىف ملسم خور امك دوسألا رعشلا نسبلو
 ةشفاع نف ؟؟)0

 .دوسأ رعّش نم '؟7لّخرم طْرِم هيلعو كلِ هللا لوسر جرخ :تلاق عا 0 الص « دع 5

 ئلإ ّبحأ ناك سابألا يأ :سنأل انلق :ةداتق نع (200نيحيحصلا» فو

 بلاق نِإَف :نميلا دورب 217م :ةربجلاو .ةةربحلا» :لاق ؟هل6 هللا لوسو

 ماشلا نم بلجُي ام اوسبل امبرو .مهنم ةييرق احا نميلا جسن نم ناك مهسابل

 فوص نم ًةدرب ِةكَي ىبنلل تلعج اهنأ ةشئاع نع "7(«يئاسنلا نئس# يفو

 .ةبّيطلا حيرلا بحي ناكو ءاهحّرط فوصلا صير دجوف قرع املف ءاهسبلف

 نبا فنصم) :رظنُي .السرم هاور طالتخالا لبق هئع هاور نم لكو .طالتخالا دعب -

 يئاسنلل «ئربكلا نئسلا»و (4070) بقع «دواد يبأ ننس)و (" 7727) «ةبيش يبأ

 نبا فنصم» ققحم قيلعتو ١6١( /4) (دعس نبا تاقبط» :اًضيأ رظناو )23٠0٠١59(.

 .ةلبقلا راد ةعبط 7١1474( 7 071/8) (ةبيش يبأ

 .تبثأ ام ئلإ عيف مهضعب هرّيغ دقو ««اًصيمق» :عيك )١(

 .ص ةيشاح يف قحلأ دقو «ج يف دري مل «هنمايمب ...ناكو» (6)

 )9( مقري )557425١481(.

 .فيحصت «ميجلاب «لّجرم» :بم «ق يفو .لاحّرلا روص هيف ءاسك يأ (54)

 .هل ظفللاو )75١174( ملسمو )2811:08١5( يراخبلا (4)

 .ق نم ةطقاس ةملكلاو ««يه» :ج ءص (7)

 (17705) (هدنسم) يف هيوهار نب قاحسإ هجرخأو .(4087 .358/8) «(ئربكلا» يف (0)

 .حيحص ثيدحلاو :(501/5) دواد وبأو )١0٠٠١1( دمحأو
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 الع تفارذقل :لاق سابع نب هللا دبع نع 7١2«ةواذ ىبأ ننس ١ فو

 .لذحلا نم نوكي ام ّنسحأ ِدَِكَي هللا لوسر

 بطخي ِةْكَو "7ىبنلا تيأر» :لاق ةئّمر يبأ نع 2؟7(«يئاسنلا نئس# يفو

 وهو «رشخ طوطخ هيف ىذلا وع :رضعألا دربلاو .«ةارضخا نادرب هيلعو
 يغبنيف حبلا ٌرمحلالا ءارمحلا ةَّلُْلا نم ىهف نمق .ءاوس ءارمحلا لكلا
 .دحأ هل وكي ال اًذهو ءاتحيب رفعأ رفحألا دربلا نإ :لوقيذأ

 حابأ اسمع ثومننمي نيللاف: 6 ”فيل اهوشح ٍمّدأ نم كي هتذخو (؟!ناكو

 ملف ,مهولباق ٌةفئاط مهئازإب هادبعتو اًدّمزت حكانملاو معاطملاو سبالملا نم هللا

 الو نشخلا سبل نوري الف ؛ماعطلا نيلأ الإ اولكأي ملو «بايثلا فرشأ الإ اوسبلي

 لاق اذهلو كو يبنلا يدهل فلاخم هّيده 217 نيتفث ءاطلا ذلك .1ةجكو | ك5 هلكأ

 )١( مكاحلاو (11885 .41781/8) يناربطلاهجرخأو .(50710) مقرب )21١179/5

  14ءايضلا هراتخاو .مكاحلا هححصو «نسح هدانسإو .اًلوطم )١1١/517(.

 دئاوز» يف دمحأ نب هللا دبع هجرخأو )١1745(. «ئربكلا»و )١161/7( «نيبتجملا» يف (0)

 .هنسحو(7١8١؟) يذمرتلاو(5.65:560١55)دوادوبأو )١١١/( «دنسملا

 .(7//101) مكاحلاو (5496) نابح نبا هححصو

 .(هللا لوسر» :ع.ك (9)

 .«تناك» :اهريغ يفو .ةيدنهلا ةعبطلاو لوصألا يفاذك (:)

 .اهنَعدَبلَو ةشئاع ثيدح نم )١5١/7( ملسمو (510657) يراخبلا هجرخأ (5)

 نم الدب ةعوبطملا خسنلاو لوصألا عيمج يف عقو اذكو . «نيتفئاطلا الكف» :ععك (5)

 .ةجرادلا ةغللا رثأ نم .هخيشو فلؤملا بتك يف ةريثك رئاظن هلو ««نيتفئاطلا اتلك)

 .(0:0 /؟) «نيترجهلا قيرط» ئلع يقيلعت رظنا
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 .«17ضفخنملاو يلاعلا :بايثلا نم نيترهشلا نوهركي اوناك :فلسلا ضعب

 ةرهش بوث سبل نما :ّْلَي يبنلا ىلإ هعفري رمع نبا نع 2)25ننسلا» يفو
 هب دصق هنأل اذهو .«)«رانلا هيف بّقلُت مث ََِّلَّدَم بوث ةمايقلا موي هللا هسبلأ
 هبايث لاطأ نم (؟)بقاع امك ؛هَّلذأف كلذ ضيقنب هللا هبقاعف ءرخفلاو لايتخالا

 .«)ةمايقلا موي ئلإ اهيف لجلجتي وهف ءضرألا هب فّسخ نأب ءالّيخ

 نم» يلع هللا لوسر لاق :لاق رمع نب هللا دبع نع 2178 :يهيحصلا] يفو

 .«ةمايقلا موي هيلإ هللا رظني مل َءالّيُخ هبوث رج

 رازإلا يف ٌلابسإلا» :لاق هيك يبنلا نع هنع اًضيأ سلا فو

 نبا جرخأو )١5١/1(. «لئاسملا عماج» نمض «ةّينامرقلا» يف مالسإلا خيش هاكح )١(

 :لاق يروشلا نايفس نع )4٠7( «لاملا حالصإ»و (75) «عضاوتلا» يف ايندلا يبأ

 .«...ةئيدرلا بايثلاو ...دايجلا بايثلا :نيترهشلا نوهركي اوناك»

 ثيدح نم (707”7) هجام نباو (45417) «ئربكلا» يف يئاسنلاو )5٠74( دواد وبأ )00

 يشرقلا هللا دبع نب كيرش هيفو «(1755 :57575) دمحأ هجرخأو ءرمع نب هللا دبع

 هاور اميف ةناوع وبأ اكيرش فلاخو .نيل هيف .يماشلا رجاهمو .ىطخي قودص «يندملا
 .يماشلا رجاهم اًضيأ هيفو ءرمع نبا ئلع هفقو ثيح (4 )5٠79: 07١ دواد وبأ

 اهعومجمب نّسحتي دهاوش هلو )١541/١(. «للعلا» يف امك فقولا متاح وبأ حجرو

 .يأرلا لبق نم هلثم لاقي ال ذإ عوفرملا مكح هلو ءرمع نبا لوق نم هللا ءاش نإ ثيدحلا

 .«بهتلت» :ن ءبم «ق يفو .«رانلا يف» :عادعام ()

 .وهس هلعلو ,«بقاعي» :ج (5؟)
 )/3٠١8(. ملسمو (51/89) يراخبلا يف ةريره يبأ ثيدح يفامك (5)

 )75١/45(. ملسمو (07/85 ,57/87' ,3556) يراخبلا ()

 يف يئاسنلاو.(١(0) (هلهز» يف وهو يرسلا نب دانه قيرط نم -(5 ٠94 5) دواد وبأ (0)
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 .«ةمايقلا موي هيلإ هللا رظني مل َءالّيُخ اهنم اًئيش رج نم .ةمامعلاو .صيمقلاو

 رازإلا يف كي هللا لوسر لاق ام :لاق اًضيأ رمع نبا نع 72١2ننسلا» يفو

 .صيمقلا يف وهف

 ُمَّدَيِف .عضوم يف دّمحُيو .عضوم يف مدي بايثلا نم ءيندلا سّبَل كلذكو

 عيفرلا سْبُل ْنأ امك ؛ةناكتساو اًمضاوت ناك اذإ حّدمُيو «ءاليخو ٌةرهش ناك اذإ

 اًراهظإو اًلّمجت ناك اذإ حّدمُيو «ءاليخو اًرخفو اًرّبكت ناك اذإ مدي بايثلا نم
 .هّللا ةمعنل

 هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نب هللا دبع نع "6 يححص) 217 فذ

 يس وي ياو سامبا
 .هللا لوسر اي :لجر لاقف ««ناميإ نم لد ةّبح لاقثم هبلق ىف ناك نم ّرانلا

 ءال» :لاقف ؟كاذ ربكلا نمفأ (؟7ةنسح ىناغتو اسس يوت فوكو نأ بج ع 1

 قيرط نم (”؟5!5)هجام نباو (4570) (ئربكلا»و (0775) (ايبتجملا)»

 درفت دقو «نيل هيف قودص داؤور يبأ نباو .هيبأ نع ملاس نع داّور يبأ نب زيزعلا دبع

 مل نيذلا ملاس باحصأ رئاس نود «ةمامعلاو صيمقلاو رازإلا يف لابسإلا» :ةدايزب

 حيحصلاو .ةركنم :مةدايزلاهذهف . .امهريغو «نيحيحصلا) يف مهثيدحو ءاهوركذي

 .يتألا ثيدحلا وهو ءرمع نبا الع فوقوملا

 ,0841)دمحأ هجرخأو :.(85/) (هدهز» يف وهو دانه قيرط نم (5045) مقرب )١(

 .حيحص ثيدحلاو 9,5

 :«قول :نص (9)

 :(81)ىقرب (6)

 .«انسح» :ج ءص (4)

 ا ١



 3 ع دج 20 ِ !|
 2104 يالا طمغو قحلا رطب ربِكلا .لامجلا بحي ليمج هللا نإ

 لصف
 فلك الو اقر م ىأل :ماعطلا يف ٍةدِلَي هتريسو هيده ناك كلذكو

 نس هك ريف هشفت هقاعت نأ لإ فلكأ لإ تاييطلا رم ىلا هيلإ ب كذ امه اك وقم
 لكأ كرت امك «هكرت الإو هلكأ هاهتشا نإ ءطق اًماعط باعامو .ميرحت ريع

 2 ع ! هرم نإ كن

 .رظني وهو هتدئام الولع لكأ لب «ةمآلا ئلع همرحي ملو .هدتعي مل امل بضلا

 نأضلاو روزّججلا محل لكأو .امهبحي ناكو لسعلاو ئولحلا لَكأو

 .رحبلا ماعطو ,("7يبنرألاو شحولا رامح محلو .ئرابحلا محلو :جاجّدلاو

 .رمثلاو بطّرلا لكآو «©7ءاوشلا لكأو

 عيقن برشو .ءاملاب لسعلاو «قيوّسلاو ءاًيوُسَمو اًصلاخ نبللا برشو
 .رهشلا

 ءاثقلا لكأو .قيقدلاو نبللا نم ذَّخَتُي ءاسج يهو «ةريزَّخلا لكأو

 لكأو 019 اضلاو زبخلا لكأو يزيخلاب رمتلا لكأو .طقألا لكأو .بطرلاب

 محشلا وهو .«كدولا ىهو «ةلاهإلاب زبخلا لكأو .محللاب زبخلا وهو ه«ليرقلا

 ةخوبطملا ءاّبدلا لكأو .ديدقلا لكأو «ةّيوشملا دبكلا نم لكأو .باْذُملا

 .رداصملا ضعب يف ءاج امك ةلمهملا داصلاب هباوصو ««سانلا ضمغا :ص (0)
 يف تدرو (محلا» ةملك نأكو ««بنرألا محلو شحولا رامحو» :ن ءبم «قادعام (؟)

 .نتملا يف اهعضوم يف خسنلا تفلتخاف «لصألا ةيشاح

 .ةروصقملا فلألاب ج ءص يف تمسر (9)

 .«لخلاب» : ئلإ ن يف ريغ )0

 هيف ١



 لكأو ؛نيجلا لكأو «نمكلاب ةيرثلا لكأو .ةقرلسملا لقأو ءاهحي تاكو

 .هبحي ناكو هدْيَزلاب رمتلا لكأو .بطُرلاب خيّطبلا لكأو «تيزلاب زبخلا
 هزّوعأ نإف ءرَّسيت ام ّلكأ هّيده ناك لب ؛هفّلكتي الو ءاّبيط دري نكي ملف

 و .

 لالهلاو لالهلا ْئّرْيو .عوجلا نم ٌرجحلا هنطب ئلع طبريل هنإ ئتح رّبص
 !ران هلك هتيب يف دقوي الف «لالهلاو

 ناكو .هتدئام تناك يهو هرَمّسلا يف ضرألا ئلع عضوي ١)هّمعطم ناكو

 نإف ؛ةلُكألا نم نوكي ام فرشأ وهو «غرف اذإ اهقعليو ثالثلا هعباصأب لكأي
 عفديو سمخلاب لكأي صيرحلا تل .؛ةلحاو عبصأب لكاي ربكتملا

 سا لاب

 «بنجلا ئلع ءاكتالا :اهدحأ «عاونأ ةثالث ءاكتالاو .اًنكتم لكأي ال ناكو

 «ئرخألاب هلكأو هيدي ئدحإ 'ىلع ءاكتألا :ثلاثلاو "0ءّبرتلا :يناشلاو

 :ةموملم ةثالثلاو

 :هئاضقنا دنع لوقيف هرخآ يف هدمحيو «هماعط لوأ لع هللا ىّمسي ناكو

 .هنع ئّبغتسم الو عّدوم الو ٌيفكم ٌريغ هيف اًكرابم اًبيط اًريثك اًدمح هلل دمحلا»
 ,(40) )انجي

 ءانادهف ءانيلع نم .مَعطُيالو معطي يذلا هلل دمحلا» :لاق اميرو

 .«مظعم» ظفل ةدايزب «همعطم مظعم» :ةعوبطملا خسنلا يف )١(

 .«عيبرتلا» :عءك )2

 .ن «بم «ق نم «انير» ()

 .َنَعُهَيَإََوَر يلهابلا ةمامأ يبأ ثيدح نم (0 458) يراخبلا هجرخأ (4)
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 ؛ماعطلا نم مّمطأ يذلا هلل دمحلا .انالبأ نسح ءالب لكو كتاقسو ءانمعطأو

 .ئّمعلا نم رّصبو «ةلالضلا نم ّدهو ءيّرعلا نم اسكو ؛بارشلا نم ئقسو

 .(0بيملاعلا بر هلل دمحلا .اكيضن# قلع نمم ريث# درلغ لّضفو

 .؟72هغوسو ارئكسو معطأ ىذلا هلل دمحلا» :لاق امبرو

 اهب نوحسمي ليدانم مهل نكي ملو .هعباصأ قِعل هماعط نم غرف اذإ ناكو

 .("0|ولكأ امّلك مهيديأ لسغ مهتداع نكت ملو .مهيديأ

 ءأمتاق ةرم برشو .اًمتاق برشلا نع رخو لي ءادعاق هبيرش رثكأ ناكو

 ِ : ٍ : ب "< هو 5
 زاوجل اًنايب هلعف لب :ليقو «؟؟7هب خوسنم :ليقو ؛هيهنل خسن اذه :ليقف

 ىدعل اًمئاق اهيف برش ٍنيع ةعقاو اهنأ  ملعأ هللاو هيف رهظي يذلاو .نيرمألا

 ذخأف «”")اهنم نوقسي مهو ؛َمزمز ئتأ هنإف ؛هيلع لدي *7ةصقلا قايسو

 يف ينسلا نباو (897) «ءاعدلا» يف يناربطلاو )٠٠١5٠( «ئربكلا» يف يئاسنلا هجرخأ )١(

 )07١19( نابح نبا هححصو .ةريره يبأ ثيدح نم (4865) «ةليللاو مويلا لمع»

 .(0195) «ناسحلا تاقيلعتلا» يف ينابلألا هدانسإ نسحو «(5 47 )١/ مكاحلاو

 ”43/) (ئربكلا» يف يئاسنلاو )85١”( دواد وبأ هجرخأ .«اًجرخمم هل لعجو) :همامت (؟)

 ينسلا نباو (187 /5) «ريبكلا مجعملا»و (891/) «ءاعدلا» يف يناربطلاو 2( 4

 )5١51(. «ةحيحصلا ةلسلسلا١ يف ينابلألاو (0775) نابح نبا هححص ؛(417)

 مهضعب نأكو ««لكأ املك هيدي لسغ هتداع نكت ملو «هيدي اهب حسمي ليدانم هل» :ق يف (*)

 .ةخسنلا يف فّرصت

 .اهدعب امو ةينميملا ةعبطلا نم طقاس «هب خوسنم ليقو» (:)

 يبنلا جح فصو يف هللا دبع نب رباج ثيدح نم )171١4//١1417( ملسم اهجرخأ (5)

 .(57/”77) جحلا لوصف يف يأتسو ُدْلِكَي

 .«اهب نوقتسي» :ج ءص (1)
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 ءاّمئاق برشلا نع ئيهنلا :ةلأسملا هذه يف حيحصلاف .اًمئاق برشو ءّولدلا

 .(7١بلعأ هللاو ؛تبابلا ثيداحأ عمتجت اذهمو .دوعقلا نم عنمي رذعل هدا صو

 ريكأ هراسي الع نك ناك نإ و «هنيمي الع نك لوان برش اذإ ناككو

11 

 لصف
 هلهأ هترشاعمو ِةِكَب حاكنلا يف هيده يف

 ءاسنلا :مكايند نم ّىلإ بّبح» :لاق ِةِكَو هنأ سنأ ثيدح نم هنع ّحِص

 هاوز نمو ؛ثيدحلا ظفل اذه .(270ةالصلا يف ينيع ٌةَّرق تلِعجو «بيطلاو

 ةالصلاو .«ثالث» :ِلَك لقي ملو .(؟!مهو دقف «ثالث مكايند نم يلإ بّسح١

 .مهيلإ فاضت ىتلا ايندلا رومأ نم تسيل

 .(7794ص) عبارلا دلجملا يف ئرخأ ةرم ةلأسملا ئلع مالكلا يتأيسو 00

 .(06570) «يراخبلا حيحص) يف دعس نب لهس ثيدح رظنا (0)

 (ئربكلا)و 7414٠( 7979) (ئيبتجملا» يف يئاسنلاو (١١؟95) دمحأ هجرخأ (9)

 هححص دقو «سنأ نع تباث نع نيقيرط نم ١1١( /؟) مكاحلاو (8877885)

 (ءافعضلا» يف يليقعلا ركذ 117/6-١17(. «5//571) ءايضلا هراتخاو ءمكاحلا

 هحجر .السرم تباث نع يورو .نيل اهيف هجو ريغ نم يور هنأ 2817/0)
 .(775) «للعلا» يف ينطقرادلا

 :ةدايزب ةنسلألا اىلع رهتشا دقو» 5١65(: /0) «ريبحلا صيخلتلا» يف ظفاحلا لاق (5)

 حجيرخت#) يف دازو ««ةدنسملا هقرط نم ءيش يف «ثالث» ظفل دجن ملو ... .«ثالث»

 )7/8٠0(: «ةنسحلا دصاقملا» يف يواخسلا لاقو .«لونعملا دسفت هتدايزو» :«فاشكلا

 .«فاشكلا» نم نارمع لآ ريسفت يفو «ءايحإلا» نم نيعضوم يف الإ اهيلع فقأ ملف»

 .2... شيتفتلا ديزم دعب ثيدحلا اذه قرط نم ءيش يف اهتيأر امو
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 يف هئاسن ئلع فوطي كي ناكو .هيلإ ءيش ٌّبحأ بيطلاو ءاسنلا ؟١)ناكو

 نم هل هللا حابأو «هريغو عامجلا يف نيثالث ةوق يطعأ دق ناكو «ةدحاولا ةليللا

 .هتمأ نم دحأل هحبي مل ام كلذ

 :لوقي ناكف ةبحملا امأو «ةقفنلاو ءاويإلاو تيبملا يف نهنيب مسقي ناكو

 حلا وه لبق .()(«كلمأ ال اميف ينمّلت الف كلمأ اميف يِمْسَق اذه ّمهللا»

 مْسَقلا ناك لهو .كّلمُي ال امم هنأل كلذ يف ةيوستلا بجت الو .©"7عامجلاو

 رثكأ ٍةِلَك وهف .ءاهقفلل نيلوق ئلع ؟مْسَق ريغب نهترشاعم هل ناك وأ هيلع اًبجاو

 ,(201يبن اهرتكأ ةمأألا هدع ريخ نإف ءاوج ورق : سابع دبا لاق ةئاسن ةمآلا

 نم أطخأو ءاّدذبأ رهاظُي ملو .رهشب اًتقوم ًءاليإ للآو ءعجارو ِةِكَي قلطو

 هتبسنو هئطخ حبق ئلع اًهيبنت (*0اذه رِكذ امنإو .اًميظع أطخ رهاظ هنإ :لاق

 .هنم هللا هأ ري ام هيلإ

 .«ناكف» :ج ءص )000

 هبشأ ظفللاو_ )1١15( دواد وبأو (510517) يمرادلاو (١١١5١)دمحأ هجرخأ (؟)

 (8850) «ئربكلا)و (457"7) «ئبتجملا» يف يئاسنلاو )١١5٠0( يذمرتلاو  هظفلب

 نب دامح ثيدح نم (7//1417) مكاحلاو )57١5( نابح نباو )١97/1( هجام نباو

 نأ الإ تاقث هلاجر .ةشئاع نع ديزي نب هللا دبع نع ةبالق يبأ نع بويأ نع ةملس

 .السرم ةبالق يبأ نع بويأ نع هوورف ظافحلا نم دحاو ريغ هفلاخ ةملس نب دامح

 «ريبكلا للعلا» :رظنا .ىنطقرادلاو نايزارلاو يذمرتلاو يراخبلا هحجر يذلاوهو

 .(811/5) «ينطقرادلا للع»و (171/4) «متاح يبأ نبا للع»و (؟87)

 .(7/1/-17/826 /9) «يربطلا ريسفت» :رظنا (*)

 .(6:059) يراخبلا هجرخأ (:)

 .صص ةيشاح يف اذكو «اانه» :نء.بم «ق (6)
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 بّرسي ناكو .قلخلا نسحو ةرشاعملا نسح هجاوزأ عم هتريس تناكو

 هيف روذحم ال اًئيش تّيوه اذإ ناكو .اهعم نبعلي راصنألا ٍتانب ةشئاع ئلإ
 ءاهمف عضوم ىلع همف عضوف ؛هّذخأ ءانإلا نم تبرش اذإ تناكو .هيلع اهعبات

 عضوف ؛هذخأ  محللا هيلع يذلا مظعلا وهو  اَهْرَع تقّرعت اذإو .2)برشو

 يف هسأرو نآرقلا أرقيو ءاهرجَح ين ئكتي ناكو .اهمف عضوم ئلع همف

 .اهرشابي مث رزّتتف ضئاح يهو اهرمأي ناكو .اًضئاح تناك امبرو اهرْجَح
 .مئاص وهو اهلّبقي ناكو

 اهيرّيو .بعللا نم اهنكمي هنأ هلهأ عم هقلخ نسحو هفطل نم ناكو

 يف اهقّباسو .رظنت هبكنم ئلع ةئكتم يهو .هدجسم يف نوبعلي مهو ًةشبحلا
 .ةرم لزنملا نم امهجورخ يف اعفادتو «نيِتّرم مادقألا ىلع رفسلا

 .هعم اهب جرخ اهّمهس جرخ ّنهتّيأف .هئاسن نيب عرقأ اًرفس دارأ اذإ ناكو

 .؟"”روهمجلا بهذ اذه ئلإو .اًئيش يقاوبلل ضقي ملو

 ."7(يلهأل مكٌريخ انأو .هلهأل مكٌريخ مكٌريخ١ :لوقي ناكو

 117 .بقاب ةرضحيب هئاست ىقعب الإ هذي دم امير قاكو

 .(برشيو» :عوعك )١(

 .(519 /7) «نئسلا ملاعم»و ١( 58 /9) رذنملا نبال «فارشإلا» :رظنا 0

 يذمرتلا هححصو «ةشئاع ثيدح نم (7846) يذمرتلاو (11707) يمرادلا هجرخأ ()

 .(585) «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف ينابلألاو (5 17/1/) نابح نباو

 )١577(. «ملسم حيحص) يف سنأ ثيدح :رظنا (4)

 ١67



 ةشئاع تلاقو .ليللاب اهّصخف «ةبونلا ةبحاص تيب ىلإ بلقنا ليللا ءاج اذإف

 ناكالإ موي قو مْسقلا يف نهدنع ِِْكُم يف ضعب نع انضعب لّصفي ال ناك

 يف وه ىتلا غلبي ئتح ءسيسم ريغ نم ةأرما لك نم ونديف ءاّعيمج انيلع فوطي

 در 00 بيف 410ه وي

 نم 7(ملسم حيحص) يف عقوو .ةعساتلا نود نهنم ٍنامثل مِسقي ناكو

 ءاطع نم طلغ وهو ءَىَيَح تنب ةيفص يه اهل مسقي نكي مل يتلا نأ ءاطع لوق

 ناكو .؟*!ةشئاعل اهموي تبهو تربك امل اهنإف :ةدوس يه امنإو ؛2؟ )هنت

 .ةدوس َمويو اهّموي ةشئاعل مسقي ٍةكك هللا لوسر

 ىلع دجو دق ناك ِةْلَو هللا لوسر نأ ملعأ هللاو  مهولا اذه ببسو

 َّبهأو ينع ِةِكَب هللا لوسر يضرت نأ ِكل له :ةشئاعل تلاقف «ءيش يف ةيفص

 .ةيفص موي يف هلو يبنلا بنج ئلإ ةشئاع تدعقف .معن :تلاق ؟يموي ِكل

 هيتؤي هللا لضف كلذ :تلاقف .«كموي سيل هنإف .ةشئاع اي يع ِكيلإ» :لاقف

 .«اهتبون» :لئلإ ن يف رّيغ )١(
 «طسوألا» يف يناربطلاو_ هل ظفللاو_(75١71) دواد وبأو )١147/50( دمحأ هجرخأ (؟)

 مكاحلا هححص ثيدحلاو "0 ا/5 //) يقهيبلاو )757١( مكاحلاو (2765)

 -167 /7) «مألا -دواد يبأ حيحصاو (86 /) «ءاورإلا» :رظنا «ينابلألا هنسحو

00 

  0مقرب )0١/١555(.

 جيرج نبا نم طلغلا نأ (171/7-157) «راثآلا لكشم حرش» يف يواحطلا ركذ (4)

 .ةدوس اهنأ ءاطع نع رانيد نب ورمع ةياور يف نإف ءءاطع نع يوارلا

 .(07117 077/8/ (7091) «يراخبلا حيحص) يف ةشئاع ثيدح رظنا (4)

١ 



و .؟!!اهدع ىضرف هريخلاب هقريغلاو .ءانكي نرم
 بل هو دق تناك ام

 لا نوكي (؟7ناك الإو ءكلذ نّيعتيو .ةّصاخلا ")ةبونلا كلتو ٌمويلا كلذ

 مْسَقلا نأ *”هيف بير ال يذلا حيحصلا ثيدحلا فالخ وهو «نهنم عبسل

 .ملعأ هللاو .نامثل ناك

 نهادحإ تبهوف «نيتجوز نم رثكأ هل نمل ةعقاولا هذه لثم قفتا 2)ولو
 نإو «ةيلصألا اهتليلو ةبوهوملا ةليل نيب يلاوي نأ جوزلل لهف «7""2ئرخأل اهموي
 تناك يتلا ةليللا يه اهتليل لعجي نأ هيلع بجي وأ ؟اهيلت ةبهاولا ةليل نكت مل

 .هريغو (")دمحأ بهذم يف نيلوق ئلع ؟اهنيعب ةبهاولا اهقحتست
 امبر ناكف ليللا ّلوأ عماج ؛؟/اذإو .هلوأو ليللا رخآ هلهأ يتأي كي ناكو

 (ئربكلا» يف يئاسنلاو (٠554١)دمحأو (5094١)هيوهار نب قاحسإ هجرخأ )١(

 .دهاوشلا يف هب سأب ال دانسإب ؛:ةشئاع ثيدح نم )١1917/7( هجام نباو (888)

 نم كلام نب سنأ ثيدح نم (4111) «ئربكلا» يف يئاسنلا هجرخأ ام هل دهشيو

 هداتنسإو «ةيفصل اهلمج ةراعإ يف ِةِلَك يبنلا عم بنيز ةصق اًضيأ هيفو ءاهلوطب امهتصق
 )737١80(. «ةحيحصلا)» :رظناو 3١6(. /0) يسدقملا ءايضلا هراتخاو ء.حيحص

 .«اهتبهو» :ن بم (؟)
 .«ةليللا» :عءك )0

 .ق نم ةطقاس «ناك» ()

 .ع «ج ةيشاحو «َّل ءبم نم (هيف)ا )0

 .(ولو» ئلإ عيف ريغ دقو ؛«ولف» :ن ءبم «ق ادعام 000

 .«ئرخألل» :عوك .ق (0)

 )755017/١1١(. «ينغملا» :رظناو .(دمحأ مامإلا» :عيك (8)

 .دعب اميف ع يف مهضعب اهداز دقو ءواولا نود «اذإ» :ع«ك يف (9)
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 ةشئاع نع دوسألا نع يعيبّسلا قاحسإ وبأ ركذو .مانو أضوت امبرو «مانو لستغا

 انعبشأ دقو «ثيدحلا ةمئأ دنع طلغوهو .(١)ًءام ٌسميالو ماني ناك امبر هنأ

 .""7(هتالكشمو هللع حاضيإو دواد يبأ ننس بيذبت» باتك يف هيلع مالكلا

 ةدجاو لك دنع لسخفا امبرو هلحأو لسقي هئاسف ةيلع قوطي كاثكو

 .اذهو اذه لعف .ةدحاو

 .هكلذ نع لىهني ناكو اليل هلهأ قدرطي مل مِلفو رفاس اذإ ناكو

 لصق

 ههابتناو همون يف دينك هتريسو هيده يف

 ٌةرات ريصحلا ئلعو «ٌةرات عطنلا ئلعو «ًةرات شارفلا ئلع ماني كي ناك

 ءاسك ؟؟ هيلع ةراتو لانة وات ريوشلا ائيلعو ؛ًةرات ضرألا ايلعو

 «ئربكلا» يف يئاسنلاو )١١48( يذمرتلاو (771) دواد وبأو )١5517١1( دمحأ هجرخأ )١(

 هذهف» ١١١(: ص) «زييمتلا» يف ملسم لاق .(08-١2087)هجام نباو )9٠١(

 اءاج دوسألا نب نمحرلا دبعو يعخنلا نأ كلذو «ةئطاخ قاحسإ يبأ نع ةياورلا

 وبأ ئئورو )3١١/١(. يقهيبلاو يذمرتلا لاق هوحنبو ««قاحسإ وبأ ئور ام فالخب

 يبأ نع ظفاحلا ركذو .(مُهو ثيدحلا اذه» :لاق هنأ نوراه نب ديزي نع هبقع دواد

 صيخلتلا» :رظنا .«حيحصب سيل» :لاق هنأ هنع دبعلا نب نسحلا يبأ ةياور يف دواد

 ,(7 51١ 5) «دنسملا» ايلع قيلعتلاو (”371/ ءا”ا/” )١/ «ريبحلا

 (؟9) )١//ا1١- ١5١٠(.

 نكي ملو .فعسلاب هّهجو اًجوسنم ناك ريرسلا نأ دارملاو ءجسن يأ لِمٌر ام :لامرلا (*)

 .(7؟56 /7) «ةياهنلا» :رظنا .ريصحلا ئوس ءاطو هيلع

 .ريرسلا ئلع :ينعي (4)
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 يف اًيقلتسم ِةَِِي هللا لوسر تيأر» :؟'7[همع نع] ميمت نب دايعلاق

 .("7(ائئرخألا الع هيلجر ئدحإ اًعضاو دجسملا

 هع نك هيلع مايا“ خلوها ناكر .110يإ دي دس امد لكَ هشارف ناكو

 هلاح لإ 1 :لاقو .كلذ نع مهاهنف ءتايَنَث ٌمبرأ ةليل هلأ ىيتكو ا

 .©0(َةليللا يتالص ينعنم هنإف .لوآلا

 ام١ :هتاسنل لاقو «فاحللاب لع «شارفلا ئلع مان نأ دوصقملاو

 .(27(ةشئاع ريغ نكنم ةأرما فاحل ىف انأو ليربج ىناتأ

 .ق نم طقاس «دوسأ ...ضرألا ايولعو» )١(

 .هيبنت نود ةلاسرلا ةعبط يف تديز دقو .« يي سب )030

 نب هللا دبع :ٍداّبع معو )3٠٠١(« ملسمو هل ظفللاو )7717(  يراخبلا هجرخأ (6)

 .مصاع نب ديز

 .ِهلِكَي هئاثأ ركذ يف قبس امك (4)

 .فوصلا وأ رعّشلا نم ءاسكلا :حّسملا (5)

 ءاثلا رسكب )١7177/7( "لئامشلا حرشا يف يراقلا يلع الملا هطبضو .نيتَّرم يأ (7)

 .حتفلاب «تاينثو رسكلاب انه طبض ج يفو .«نيتقاط يأ» :لاقو
 نوميم نب هللا دبع هيفو .ةصفح ثيدح نم )٠74( «لئامشلا» يف يذمرتلا هجرخأ (0)

 .(5/41/ا/) ينابلألل «ةفيعضلا» :رظناو .كورتم وهو .يكملا حاّدقلا

 «ةشئاع يف ينيذؤت ال ةملس مأ ايا :هيفو «ةشئاع ثيدح نم ("ا/10) يراخبلا هجرخأ 00

 هركذ فلؤملاو .رداصملا نم هريغ يف كلذكو ؛«...يحولا يلع لزن ام هللاو هنإف

 .نعملاب
 ا/ ١



 مونلل هشارف ئلإ ئوأ اذإ ناكو .(١)فيِل اهوشح اَمَدَأ هتداسو تناكو
 .()7(تومأو ايحأ مهللا كمساب» :لاق

 4 ُدَحَأ هنلاَوه لُك# :امهيف (9ًأرقيو ءامهيف ثفني مث هيفك عمجي ناكو

 امامهب حسميمث # سال تَربذوُعأ ْلُقظو 7 قلَفَلا ٌيَرِب دوغ ٌلق#و

 لعفي .هدسج نم لبقأ امو .ههجوو .هسأر ئلع امه أدبي .هدسج نم عاطتسا

 .(97تارم ثالث كلذ

 مث «نميألا هّدخ تحت منميلا هدي عضيو «نميألا هّقش ئلع ماني ناكو

 .2200كدابع ثعبت موي كتاذع ىنق مهللا» :لوقي

 انافكو اناقسو انمعطأ يذلا هلل دمحلا» :هشارف ئلإ ئوأ اذإ لوقي ناكو

 5 يعم ةارشد .«ىوؤم الو هل قاك آل نّمم مكف ءاناوآو

 بر ٌمهللا» :هشارف ئلإ ”)ئوأ اذإ لوقي ناك هنأ اًضيأ (")ركذو

 .ناميلا نب ةفيذح ثيدح نم )77/1١١( ملسمو (/795) يراخبلا هجرخأ )1(

 .«ًأرقي ناكو» :عوبطملا يف 0

 .ةشئاع ثيدح نم (00117/) يراخبلا هجرخأ (:4)

 نب ءاربلا ثيدح نم )١7١5( «درفملا بدألا» يف يراخبلاو )7١9( ملسم هجرخأ (6)

 .بزاع

 .كلام نب سنأ ثيدح نم (77/16) مقرب ()

 بدألا» يف يراخبلا اًضيأ هجرخأو .هوحنب ةريره يبأ ثيدح نم )771١( مقرب (0)

 عومجم فلؤملا ظفلو )1٠٠”(. يذمرتلاو (2051) دواد وبأو )١517( «درفملا

 .«ننسلا» ظفلو ملسم ظفل نم

 . (ةالصلا يف ِةلَي هيده يف» لصف لإ ى يف مرخ هدعب عقو (4)
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 .ئونلاو ٌٍبحلا َقلاف ,ميظعلا '”شرعلا برو .“27ضرألا برو تاوامسلا

 ذغا ثنأ هش ىذ لك دش نم كب ذوغأ ؛نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلا َلْزَنُم

 كنثأو ءيش كدعب سيلف رخآلا تنأو .ءيش كلبق سيلف لوألا تنأ .هتيصأنب

 ؛نيّدلا انع ضقا .ءيش كنود سيلف نطابلا تنأو ,ءيش كقوف سيلف رهاظلا

 .«رقفلا نم انِيْغَأو

 ٌّمهللا .كناحبس .تنأ الإ هلإ ال» :لاق ليللا نم ظقيتسا اذإ ناكو

 :! دعب يبلق عز الو الص خز وللا .كتمحر كلاسأو «يبنل كرفغتسا

 .("7(باهولا تن كنإ ءةمحر كندل نم ىل ْبَهو .ينتيده

 هيلإو ءانتامأ ام دعب انايحأ يذلا هلل دمحلا» :لاق همون نم هبتنا اذإ ناكو

 نم نارمع لآ 20 يخاوأ نم تايآلا رشعلا أرق اميرو كوستي مت .299روشتلا

 :لاقو ١9٠0-7٠٠١[« :تايآلا] اهرخآ نئلإ < ضَراْلَاَو ِتوْمَسلَأ قلَحْفَّنِإ هلوق

 .«ضرألاو تاوامسلا ٌبر» :ع )١(

 .هلبق فطعلا واو نود «شرعلا ٌبر» :ن ءبم .ج ءص (؟)

 يف يئاسنلاو ( ٠١١8 ص) «ليللا مايق» يف رصن نباو (2071) دواد وبأ هجرخأ (9)

 هيف .ةشئاع ثيدح نم (1/57؟) «ءاعدلا» يف ىناريطلاو )١1١7775( «ئربكلا»

 ال) )71١١(: «يناقربلا تالاؤس» يف امك ينطقرادلا لاق «يبيجتلا ديلولا نب هللا دبع
 ظفاحلا هنسحو )١9/41(( مكاحلاو (0071) نابح نبا هححص كلذ عمو ««هب ربتعي

 دقو هيف فلتخم يرصم :ديلولا نب هللا دبع نع لاقو )١١77/١( «راكفألا جئاتن» يف

 .«بيرقتلا» يف هني
 مدقت دقو «ناميلا نب ةفيذح ثيدح نم )77/1١( ملسمو (7717) يراخبلا هجرخأ 0(

 .لوألا هؤزج

 :عيف ناكو .«رخاوألا» ةملك ئلع مهضعب برض مث .«رخآ نم رخاوألا تايآلا» :ك (5)

 .بم ؛«ج «ص نم تبثأ ام ئلإ مهضعب هحلصأف (...تايآ)
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 .دمحلا كلو ءنهيف نمو ضرألاو تاوامّسلا رون '١)تنأ .دمحلا كل َمُهّللا»

 ءّقحلا تنأ .دمحلا كلو ؛نهيف نمو ضرألاو تاوامسلا (')هّيق تنأ

 ءقح نوُّيبنلاو ؛قح رانلاو ا ةّنجلاو ءقح كؤاقلو ")وحلا كدعوو
 :ٌتلّكوت كيلعو ؛ٌتنمآ كبو .ٌتملسأ كل مهللا .ٌقح ةعاسلاو «ٌقح دّمحمو
 امو ُتمَّدق ام يل رفغاف ؛ٌتمكاح كيلإو .تمصاخ كبو «تبنأ كيلإو

 .2؟7(تنأ الإ هلإ ال ءيهلإ تنأ .ُتنلعأ امو ٌتررسأ امو .ٌترَخأ

 حلاصم يف ليللا لوأ رهس امبرو .هرخآ موقيو «ليللا لوأ ماني ناكو

 نوكي تح هوظقوي مل مان اذإ ناكو .هبلق ماني الو هانيع مانت ناكو .نيملسملا

 ليبق سّرع اذإو «نميألا هَقِش ئلع عجطضا ليلب )سرع اذإ ناكو
 وبأ لاقو .(”يذمرتلا لاق اذكه .هفك ئلع هسأر عضوو هعارذ بّصن حبصلا

 (ة)دعب سّرع اذإو «هتيمي دّسوت ليللاب سّرع اذإ ناك :؟*7(هحيحص» يف متاح

 .ع نم طقاس «تنأ» 0010

 .«مويق» :بمءعع (؟)

 .ع «ك نم طقاس «قحلا» (9)

 سابع نبا ثيدح نم (/59) ملسمو (1/449 1/785 ,57511/) يراخبلا هجرخأ ()

 .(755) «يراخبلا حيحص» يف امك «يذلا» فذحب (ظقيتسي وه» :ع.ك )0(

 .ةحارتسالاو مونلل ليللا رخآ رفاسملا لوزن :سيرعتلا ()

 .(1/7*) ملسم دنع وهو «ةداتق يبأ ثيدح نم (770) «لئامشلا» يف )0170(

 .(157/) مقرب (48)

 .طلغ امهالكو ««ليبق» :ن يفو .ع ةيشاح يف مهضعب هححصو ««لبق» :بم ءع «,ك ()
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 ,27يزهرتلا ثثيدح باوصلاو فة[ اذه نظأو .هذعاس بصن حبصلا

 .حبصلا لبق نوكي امنإ سيرعتلاو

 :نولوقي ءابطألاو .مونلا نم نوكي ام عفنأ وهو «مونلا لدعأ همون ناكو

 .تاعاس نامث راهنلاو ليللا ثلث وه

 لصف

 بوكرلا يف هِي هيده يف

 ةجسم رشا هيبكوو .ريمحلاو «لاغبلاو ءلبإلاو ءليخلا كي بكر

 . ٠ 3 ع : : ا سل 2
 وهو هدذحو بكري ناكو .نايحالا ضعب يف اهيرجي ناكو «ئرخأ اًيرعو ةرات
 همامأ بكرأو هفلخ فدرأ امبرو «ريعبلا ايلع هفلخ فدرأ امبرو ء«رثكألا

 .هئاسن ضعب فدرأو «لاجرلا فدرأو .ريعبلا الع ةثالث اوناكف

 هدنع ناك هنأ فورعملاف لاغبلا امأو .لبإلاو ليخلا هبكارم رثكأ ناكو

 ضرأب ةروهشم لاغبلا نكت ملو ."7كولملا ضعب هل اهادهأ ةدحاو ةلغب اهنم
 رب هو 3 ٠ م هر

 .«؟رّمحلا ئلع ٌليخلا يزنُت الأ» :هل ليق ةلغبلا هل تيدهأ امل لب .برعلا

 .6؟7(نوملعي ال نيذلا كلذ لعفي امنإ» :لاقف

 .«(مهو» :عوك )١(

 .قبس ام ئلإ هرصب لقتنا خسان أطخ هنأ رهاظلاو ««متاح وبأ لاقو» :ن يف هدعب عقو (؟)

 .اهنم ةلوقنم اهرخآ ئلإ ةرقفلاو )١17/1( «لئاسملا عماج» نمض «ةينامرقلا» (*)

 عبرأ (١٠1ص) ِكَي هّباود لصف يف لبق نم ركذ دق هنأ هلل م# فلؤملا ليلع بهذو
 .(117-178/ص) «ريبكلا رصتخملا» ئلع اًدامتعا «ليق» ظفلب ةسماخو لاغب

 - يف يناربطلاو (1817/9417) دمحأو (7 57940 7 51745) ةبيش يبأ نباهجرخأ (:)
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 .217ديبعلاو ءامإلا نم قيقرلاو منغلا ِةِيكَي ذختاو

 حبذ َةمُهَب تداز اداف .ةئام الع كديزت نأ بحي ل ناكو ةقاش ةكام هل ناكو

 رثكأ ديبعلا نم هؤاقتعو هيلاوم ناكو «ديبعلاو ءامإلا نم قيقرلا ذختاو

 .هريغو ةمامأ ىتأ ثيدح نم 27 ئرماجلا ف يذمرتلا فور دقو .ءامإلا نم

000 

00 

(0 

 .هنيبو يبعشلا نيب عطقنم وهو .هوحنب يبلكلا ةيحد ثيدح نم (599457) «طسوألا»

 (747864) ةبيش يبأ نبا هجرخأ بلاط يبأ نب يلع ثيدح نم حيحص دهاش هلو

 )708٠( (ئئبتجملا» يف يئاسنلاو (؟ ه1060)دوادوبأو(594.1/86١)دمحأو

 -دواد يبأ حيحص» يف ٍنابلألاو (5787) نابح نبا هححص «(5 5٠ 5) «ئربكلا»و

 5١١(. /؟) يسدقملا ءايضلا هراتخاو «(714 /9/) «مألا

 قيقرلاو منغلا ركذ درو اذك مث .انه فلؤملا هرّرك اذامل يردأ الف كي همنغ ركذ اًبيرق مدقت

 لكي هللا لوسر ذختاوا :امهيف نإف ن .بم الإ (ةيدنهلا ةعبطلاو) لوصألا يف قايسلا اذهب
 راركتلا باهذو «منغلا ركذ نم قيقرلا ركذ لاصفنال لضفأ وهو .هدعب ام دري ملو ««منغلا

 .اهدعب امو ةينميملا ةعبطلا يف اذكو .«ديبعلاو ءامإلا نم قيقرلا ذختاو» :يتآلا هلوق يف اضيأ

 ١7١(. 7” ص) هجيرخت قبس

 نم اًضيأ هجرخأو .«هقرط يف حص ثيدحلا» :لاق هححص نأ دعبو )١15541( مقرب

 بابلا يفو :هبقع لاقو .هححصو طقف هنم لوألا رطشلا )١1551( ةريره يبأ ثيدح

 نب بعكو رماع نب ةبقعو عقسألا نب ةلئاوو سابع نباو ةسبع نب ورمعو ةشئاع نع
 )171711١/0-17378(. «بابلألا ةهزن» :رظنا .ةرم

 )١6٠١9(. ملسمو (51/15 2.7511/) يراخبلا اًضيأ هجرخأ ةريره يبأ ثيدحو

 فكاذن



 ؛رانلا نم (١)هل ًءاقو ناك اًملسم أرما ّقّعأ ئرما امُيأ١ :لاق لَو يبنلا نع
 نيفملسم قويتآرما ققف قتعأ ملسم ئرما امّيأو :هنم ارقص هند وطح لك يرحب

 اذه :لاق .(هنم اًوضع امهنم ")وضع لك ئزجي ,رانلا نم هكاك اتناك

 قتع نأو «ءلضفأ دبعلا قتع نأ ئلع لدي اذهو .7"2”حيحص نسح ثيدح

 .ديبعلا نم ِهِْكي هئاقتع رثكأ ناكف ءنيِتَمَأ قتع لدعي دبعلا

 نم فصنلا ئلع ئثنألا اهيف نوكت يتلا ةسمخلا عضاوملا دحأ اذهو

 دنع ناتاش ركذلا نعو «ةاش ئشنألا نع هنإف «ةقيقعلا :يناثلاو .ركذلا

 ةداهش نإف «ةداهشلا :ثلاثلاو .ناسحو حاحص ثيداحأ ةدع هيفو ءروهمجلا

 .؟*7ةيدلا :سماخلاو .ثاريملا :عبارلاو .؟7لجر ةداهشب نيتأرما

 لصف

 ىلاعت هللا همركأ نأ دعب هؤارتشا ناكو .ئرتشاو هيلي هللا لوسر عابو

 يف الإ عيبلا هنع ظْفحُي داكي ال ةرجهلا دعب كلذكو .هعيب نم رثكأ هتلاسرب

 هعيبو «7ديزي نميف ٌسْلِحلاو َحّدقلا هعيبك ؛هريغل اهرثكأ «ةريسي اياضق

 .يذمرتلا ظفل وهو ؛«هكاكف» :ع ةيشاحو ن «بم يفو ءلوصألا يف اًدوجم اذك )١(

 .مهضعب رييغت نم ع يف اذكو ««نيوضعا :ن (6)

 :ةمالع ع يف هقوفو «ن نم طقاس «نسح» ظفلو .ج ءص نم طقاس «ثيدح» ظفل ()

 .«هجولا اذه نم بيرغ حيحص نسح#) :«عماجلا» نم عوبطملا يفو .(ه)

 .«نيتأرملا» :ع.ك ينو .«لجر ةداهش» :ج ءص (4)

 .(585 -7417 /7؟) «نئسلا بيذبت»و (45ص) «دودوملا ةفحت» :رظناو (6)

 هجام نباو(57١١)يذمرتلاو(511١)دوادوبأو(17١؟5١7)دمحأ هجرخأ (5)

 لوهجم .يفتحلا هللا دبع ركب يبأ ئلع هرادمو .سنأ ثيدح نم مهريغو )١5١9(

 .(88 /5) «بيذهتلا بيذبت» .هثيدح حصي ال :يراخبلا لاق «لاحلا

١17 



 .("0نيدبعب دوسأ اًدبع هعيبو «١2)روكذم يبأ ٌمالغ رّبدملا بوقعي

 .هراجيإ نم رثكأ ناك هراجتتساو وجاتساو ردجاو ريدك :هؤارش اأو

 نم هّسفن رجآو .2؟7هنغلا 7ةيعر يف ةوبنلا لبق هّسفن رجآ هنأ هنع ظَُمحُي امنإو

 .ماشلا ىلإ اهلامب هرفس يف ةجيدخ

 .كيرشو «ليكوو «ريجأو «نيمأ براضملاف :ةيراضم نثعلا 19314 تاو

 نم هسفنب هرشابي اميف ريجأو «هيف فّرصت اذإ ليكوو «لاملا ضبق اذإ نيمأف

 حبرلا هيف رهظ اذإ كيرشو «لمعلا

0 

030 

00 

0 

(0 

00 

 نع ءردب نب عيبرلا ثيدح نم ؟17(هحيحص) يف مكاحلا جرخأ دقو

 دمحأ ثيدح يف يىّمسو .رباج نع (491) ملسمو )١١51( يراخبلا هجرخأ

 .074601/) دواد يبأو ((11)

 .رباج ثيدح نم )١1107( ملسم هجرخأ

 .«ةياعر» :ن «بم عك

 مسا طيرارق امنإو .ةرجأب كو يبنلا عرب ملو .رظن هيف اذه» :اهّصنو ج يف ةيشاح انه
 أطخأ دقو .نورشعو سمخ كاذ ذإ هنسو .هلهأ منغ ئعري مالسلا هيلع ناكو ءناكم

 اذه ريغ يف هيلع سانلا درو هطلغ تركذ دقو .طيرارقلا ريسفت يف ديعس نب ديوس

 لاق .يبرحلا ميهاربإ نع يورم ناكم مسا طيرارق نأب لوقلاو .«ملعأ هللاو .عضوملا

 ئلع دمتعي ال اذيوس نأل ,.حصأ وهوا :(5 57/7) «لكشملا فشك» يف يزوجلا نبا

 حجر مث ,رصان نبا عبت يزوجلا نبا نأ (5 4١ /5) «حتفلا» يف رجح نبا ركذو .«هلوق

 .طيرارق ئّمسي اًناكم ةكم لهأ فرعي الو «طاريق عمج دارملا نأ

 .ع ةيشاح يف تكردتسا دقو ««نإ» طاقسإب «ناكو» :ع.ك

 ني ميبرلا ةسجرت يف «لماكلا» يف يدغ نياو دكا اه /1) يقهييلا هجرتخاو 1 5

 هل فلوملا فيمست قايسو هيلع ركتأ امهوّدعو (31815] رن

١ 



 دليوخ تنب ةجيدخ نم هّسفن ِةَلِكَي هللا لوسر رجآ :لاق رباج نع «ريبزلا يبأ

 .دانسإلا حيحص :لاقو صوفي رس لك :يئارجع لرلإ ديكرفس

 «نميلا فيلاخم نم ءارلا حتفو ميجلا مضب رج :7١2«ةياهنلا» ىف لاق

 .ماشلاب دلب امهحتفب وهو

 مي ععي كو بعاسماب ىدنا م وم : حمص إ نإف عصي الو .ماشلاب ىذلا حوتفثملا وه امنإف ثيدحلا حض نإ :ثلق

 ينطقرادلاو يئاسنلا لاق .ثيدحلا ةمئأ هفّعض «ةلّيَلَع وه اذه ردب نب عيبرلا

 نب ةحلط ئلوم ردب نب عيبرلا هنظ مكاحلا نأكو ."7كورتم :؟'”يدزألاو

 .(4 )هنا دسع

 سلا رعد رع مم كيس ثنك» :لاق ؟ :ف 1 آه ةلاق ةكب 5 ةبلغ دقاملو هلع كراشو

 .(200يرامت الو ئرادت ال ءّتنك كيرشلا مُعِنَف يكيرش

 1/71 )عيل برظ ف 9)
 «ينطقرادلا لاوقأ ةعوسوم»و (5//208501) يدع نبال «لماكلا» :رظنا (؟)

 .(50 /9) «لامكلا بيذهت»و )١/ 5 ١5(
 .(«(ثيدحلا كورتم» :ع.ك 00

 يهف «ص ةيشاح يف تقحلأو «ج يف درت مل انه ئلإ «...مكاحلا جرخأ دقو» ةرابعلا (5)

 .دعي اميف فيضعلا ةفاضأ امه اضيأ

 «يناثملاو داحآلا» يف مصاع يبأ نباو (5875) دواد وبأو )١5١6٠٠( دمحأ هجرخأ )060

 بحاص يف برطضا دقو .ىموزخملا بئاسلا ىبأ نب بئاسلا ثيدح نم (14)

 :هلوقب هصخلو (60) هنبال «للعلا» يف متاح وبآ ءركذ دق كيدش اًيارطضا ثيدحلا

 :لاق نمو «بئاسلا يبأ نب بئاسلا نبا :وهف «بئاسلا نب هللا دبع نع :لاق نما

 يبأ نب بئاسلا :لاق نمو «بئاسلا نب هللا دبع اخأ :ينعي هنأكف ,بئاسلا نب سيق

 نم دهاجم ىلاوم ةثالثلا ءالؤهو «بئاسلا نب هللا دبع دلاو :دارأ هنأكف «بئاسلا
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 ءاهزمه هك نإف .قحلا ةعفادم يهو :ةأرادملا نم زمهلاب «(ئرادت»

 .١2)نسحأ يه ىيتلاب ةعفادملا يهو «ةارادملا نم تراص

 .هلّكوت نم رثكأ هليكوت ناكو «لكوتو لّكوو

 نب ةملسل لاقف .بهتاو «ءبهوو .اهيلع باثأو «ةيدهلا لبقو .ئدهأو

 لهأ نم اهب ئدافف هل اهبهوف ««ىل اهّبَه» :ةيراج همهس يف عقو دقو «عوكألا
 113 ييلسملا نم ةئراسأ ةكم

 .لّجؤملاو ّلاحلا نمشلاب ئرتشاو ءراعتساو «نهر ريغبو «نهّرب نادتساو

 .هل اًئومضم ناك اهلمع نم ٍلامعأ ئلع هّبر ئلع اًصاخ اًنامض نمضو
 وهو هيلع اهنأ :ًءافو ْعَدِي ملو نيملسملا نم يفوت نم نويدل اًماع اًنامضو

 نويدل نماض ناطلسلاف «هدعب ةمئألل ٌماع مكحلا اذه نإ :ليق دقو .اهيفوي
 امك :اولاق .لاملا تيب نم اهيفوي هيلع اهنإف «ًءافو اوُمَّلْخي مل اذإ نيملسملا
 ًءافو عدي ملو تام اذإ هتيد هنع يضقي كلذكف ءاثراو ْعَدي ملو تام اذإ هئري

 .هيلع َقّقَنُي ام هل نكي مل اذإ هتايح يف هيلع قفني كلذكو

 .ثّدح ِةِكَي يبنلا دهع ئلع ناكو «ميدقلاب سيل بئاسلا نب هللا دبع» :لاقو ««قوف 5

 هيف ءرجاهم نب ميهاربإ بئاسلا ثيدح دانسإ يفو .«ملعأ هللاو .هبشأ هيبأب ةكرشلاو

 .(«دنسملا» لع قيلعتلا :رظناو .هيلع عباتي ملو «نيل

 تعضو كلذلو ثيدحلا يف زمهلاب تدرو ةملكلا نأ فنصملا مالك قايس نم مهفي )١(

 ءزمهلاب اهلصأ نأ باوصلا نكلو «نيعضوملا يف عءج ءص يف ةزمهلا ةمالع اهقوف
 ؟ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا» :رظنا .«يرامي» ةجوازمل فيفختلاب ثيدحلا يف تبورو

11 

 يبأ نبا ظفلب هبشأ فنصملا ظفلو .«ةأرملا يل بها :هيفو )١155( ملسم هجرخأ 00

 .(5855) هجام نباو (7؟597 )١ ةبيش

١١ 



 .هللا ليبس يف ةقدص اهلّعج ءهل تناك اًضرأ ٍةَِكَي فقوو

 ملف ءثيغم ةعجارم يف هتعافش ًةريرَي تّدرو .(10هيلإ عِفّشو 2 ءَّمشو

 .ِةِللَ ةودقلاو ةوسألا وهو .بّتعالو ءاهيلع سضغي

 يف فلحلاب هناحبس هللا هرمأو 0

 مَن نو ىِإ | لُكَوه َقحَأ كل كوُعنَحسِإَو# :لولاعت لاقف ءعضاوم ةث
 وو ع

 و قمتم رخَكس نا َلاَيَولم :ايلاعت لاقو «[ه“* :نستوي)]

 قروي أومَصَبب نَل نأ اورد هيأ ئلاعت لاقوا ل همز غةلسلو 3

 ذواد خب كمحم ركب 95 ركاذب ىضاتل# قاحسإ نب ليعامسإ ناكو

 00 اا

 ا وو يثعنمي أمو :لاقف ؟ركب ابأ اي فلحي

 ركب وبأ هل اهدرسف ؟كلذ نيأ لاق ؟هباتك نم *”*عضاوم ثالث يف فلحلاب

 .مويلا كلذ نم هيقفلاب هاعدو ءاذج هنم كلذ نسحتساف

 .ئرخأ ةخسن نم ع ةيشاح يف كردتسا دقو ؛ع«ك «ج يف دري مل «عّمشو» )١(

 .فيرحت «؛هيلإ عيفش عفشو» :ص يف (؟)
 يتأيسو .«دناسملاو حاحصلا يف ةدوجوم يهول :(148 /5) «نيعقوملا مالعأ» يف داز 0

 .دئاوفلا نم ةيبيدحلا ةصق يف ام لصف يف اذه انباتك يف ئرخأ ةرم

 .«؟فلحتأ :قاحسإ نب» :ةدايز هدعب ع«ك يف (5)

 ةثالث» :ن .بم يفو .ددعلا ركذف «تايآلا ىلإ بهذ هنأكو ءلوصألا مظعم يف اذك (4)

 .(عضاوم

١ 11/ 



 .ةرات اهيف يضميو «ًةرات اهرفكيو «ةرات هنيمي يف ىنثتسي هِيَ ناكو

 هللا اهاّمس اذهلو ءاهدقع دعب اهّلُخت ةرافكلاو «نيميلا دقع عنمي ءانثتسالاو

 06 الا

 الإ هتيروت يف لوقي الو يّرويو .قحلا هحازم يف لوقيو حزامي لَو ناكو
 فيكو ؟اهقيرط فيك اهريغ نع لأسيف ءاهدصقي ةهجو ديري نأ لثم ,قحلا

 . ريستسيو «ريشي لاك و

 عم يشميو «ةوعدلا بيجيو «ةزانجلا دهشيو ءضيرملا دوعي ناكو

 .مهجئاوح يف فيعضلاو نيكسملاو ةلمرألا

 وهف حيدملا نم هيف ليق ام نكلو .هيلع باثأو ءءارعشلا صيدم عمسو

 سانلا نم هريغ حدم امأو ؛قحلا ئلع باثأو «هدماحم نم اذج ريسي ءزج

 .(20بارتلا نيحادملا هوجو ىف ْنَتْحُي نأ رَّمأ كلذلف «بذكلاب نوككي ام ٌرثكأف

 لصف
: 0 58 

 .("7َراصو .مادقأالا ىلع هسفنب ديت هللا لوسر قباسو

 .ميرحتلا ةروس نم ةيناثلا ةيآلا يف )١(

 .دوسألا نب دادقملا ثيدح نم )76١7( ملسم هجرخأ (؟)

 (101/4) دواد وبأ هجرخأ «ةناكر ثيدح لَو يبنلا ةعراصم يف يورام لثمأ 0

 نع ةناكر نب دمحم نب رفعج يبأ نع ينالقسعلا نسحلا يبأ نع )١1785( يذمرتلاو

 نسحلا ابأ فرعن الو «مئاقلاب سيل هدانسإو ءبيرغ ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق .هيبأ

  لىور دقو :(75057/5) «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا لاقو .«ةناكر نبا الو ينالقسعلا

١ 



 ىلفو هتاش بّلحو .هولد عقرو .هذيب هّبوُت عّقرو .هليب هلعن فصخو
 ةييسلا ءانب يف َنبْللا مهعم لمحو .هّسفنو هّلهأ مّدخو «هبوث

 .فاضأو فاضو هةرات عبشو ًةرات عوجلا نم ٌرجحلا هنطب ئلع طّرو

 .نيعدخألا يف مجتحاو .همدق رهظ ئلعو .هسأر طسو يف مجتحاو

 37 ء«يقتكلا نيب وهو لعاكلاو

 امم ضيرملا ئّمحو .قرتسي ملو ئقرو ءوتكي ملو ئوكو «ئوادتو

 .ةّرِضُملا ةّداملا غارفتساو .ةحصلا ظفحو «ةيمحلا :ةثالث بطلا لوصأو

 وأ نَضْرَم ةنك ناو :ايلاعت لاقف ءررضلا ةيشخ ءاملا لامعتسا نم ضيرملا
 2 ىلع ضرع ل 2 ل وا يو رك نسل لك ا ا ا ا 4 نس ع

 # أومَمَيَف كم اودحيرلف َء دل ئ )وأ ياَمْلا نمو دَحأ اجور َفَس لع

 .مداعلل هحابأ امك ,72هل ع صضيرملل جيلا حابأف ء[ 57 :هاسنلا |

 دلو يبنلا عراص ةناكر نب ديزي نأ سابع نبا نع ديج دانسإب يعفاشلا ركب وبأ -

 ئكحو .مالسإلا لبق تعقو ةروكذملا ةعراصملاو .ةصقلا ركذو .ِكي ٌيبنلا هعرصف

 ىلإ َِِك ىبنلا اعد ديَسأ نب ةدّلك نيَّدَسألا ابأ نأ ١15( /7) «ضورلا» يف يليهسلا

 .هطرش بسح نمؤي مل نكلو كي هللا ٌلوسر هعّرصف ؛ةعراصملا
 .ع يف مهضعب داز اذكو ؛«نيفتكلا نيب ام» :ن بم )١(

 .اًمنآ تقلع ام رظناو .ن ءبم الإ خسنلا عيمج يف ددعلا ريكذتب اذك (0)

 ضعب نم اهتيشاح يف كردتساو ءاهل ةيمح» :اهنم طقسف عامأ .ك نم طقاس «هل» (*)

 .خسنلا
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 هديل رَفَسلَعْوَأ اضيِرَم مكنت اكنمَف» ة-سلا ظافر

 تحصل اًظفح ٌرطفلا ناضمر يف رئاسملل حابأف 4: ةرقبلا] <ِيَخُأ اك نم م

 ,7١2ةحصلا َنبو «ةوقلا تفعضتف «رفسلا ٌةَقشمو ٌموصلا هتّوق ئلع عمتجي الث

 ذأ دوو َضيرمْمَناكَيَشل :مرخُملل سأرلا قلح يف غارفتسالا يف لاقو

 نم وأ ضيرملل حابأف «[147 :ةرقبلا] قو دق َدَصَو اواو ةَيَدَِ هِيَ
 ةدسافلا ًداوملا غرفتسيف .هسأر قلحي نأ رحم وهو هسأر نم ئذأهب

 نب بعكل لضح امك ءٌلْمَقلا ")اهيلع دّلوتي يتلا "3قّج ةدرلا ةرضبألاو

 صَضرملا هيلع دّلوت وأ 4)ةرُجُع

 (0)ًبيس اهنم سنج ّلك نم ركذف «هلوصأو بطلا دعاوق يه ةثالثلا هذهو

 ظفحو «مهتيمح نم اهلاثمأ يف هدابع ئلع هتمعن ئلع اهب اًهّبنم ةروصو
 وهو .(1),هب ةفأرو «مهب اًمطلو «هدابعب ةمحر «مهاذأ داوم غارفتساو «مهتّحص

 ."”هيحرلا فوؤرلا

 «نبت» لعفلا طاقسإب «ةحصلاو ةوقلا» :بم يف )١(

 ..ايهسلاب لوصألا فاذك (؟)
 .«هيلع دّلوت» :ن يفو ؛«اهنع» :ع«ك 0

 )١1١١(. «ملسم حيحص»و )18١5( «يراخبلا حيحص) يف هثيدح رظنا )00

 وهو .عوبطملا يف اذكو .اهتحت لاكشتسالا ةمالع عم ع يف اذكو ««اًئيش» :يهاوقل (8)

 .فيحصت

 .ج «ص يف دري مل «مهب) (1)

 ةرم اهركذيسو ءاًضيأ )77/١( «نافهللا ةثاغإ» يف ثالثلا دعاوقلا هذه فنصملا ركذ (0)

 .(7 -"5ص) يوبنلا بطلا يف عبارلا دلجملا يف ئرخأ

١ 



 لصف

 هتلماعم ىف ةَاككَي هيده ىف

 و اًريخ اوضق اقل فلستسا اذإ ناكو .ةلماعم سانلا نسحأ ناك

 يف كل هللا كراب» :لاقف هل اعدو «هايإ هاضق اَفَلَس لجر نم فلستسا اذإ ناكو

 .(17«ءادألاو دمحلا فّلَّسلا ٌءازج امنإ ءكلامو كلهأ

 2 لاقف ماكاَق .يراصنألا جاتحاف ءاعاض نيعبرأ لجر نم فاستساو

 دع هللا لوسر لاقف ملكتي نأ ذاراو «ءلجرلا لاف ادعي ءىش نم انءاح 55

 ٍِع 0 5 ع 7 3

 .هفلسل نيعبراو الضف نيعبرأ هاطعأف .(فلست نَم ريخ انأف ءاريخ الإ لقت ال»

 .2 2 راوبلا ةركذ .نيئامث هاطعأف

 ئلوم عفار يبأ ثيدح نم )11٠0( ملسم هقيرط نمو )١14187( كلام جرخأ 01(

 نإف .هايإ هطعأ» :لاقو اًيعابر اًرايخ المج 'نئضقف اًركب فلستسا هنأ ِْلكَب هللا لوسر

 . «ًءاضق مهنسحأ سانلا رايخ

 217150 «ئربكلا»و (5747) (ئبتجملا» يف يئاسنلاو (١15110١)دمحأ هجرخأ (؟)

 يبأ نب هللا دبع نب ميهاربإ نب ليعامسإ ثيدح نم (؟ 57 4) هجام نباو ( ٠١7

 ؛ءاورإلا» يف ينابلألا هحح ص ثيدحلاو .هدج نع هيبأ نع يموزخملا ةعيبر

 .ليعامسإ نب ميهاربإ ىلإ دمحأ دنع ميهاربإ نب ليعامسإ مسا بلقتا دقو .(775 /6)

 .«دنسملا» ئلع قيلعتلا رظناو 72١4(« /7) «دنسملا فارطأ» يف باوصلا الع وهو

 دانسإب كك يبنلا نع ئوري هملعن ال ثيدحلا اذهو» :لاقو (7677/11) «هدنسم يف 2

 نب دمحأ نم الإ ثيدحلا اذه عمسن ملو .دانسإلا اذهب هجولا اذه نم الإ لصتم

 لاجر هلاجر» )١4١/4(: «دئاوزلا عمجم» يف يمئيهلا لاق .«ةقث ناكو ةميزخ

 ناك ف ةءاطم هقيبأو «عيرج نبأ ةتسنع هيل .ةققث وهو :رازبلا خيش الخ سيحصلا

 - ءاطع نع جيرج نبا :ناطقلا ئيحي لاقو ءاًئيش سابع نبا نم عمسي مل وهف يناسارخلا
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 هباحصأ هب ّمهف كلذ يبنلل ظلغأف .هاضاقتي هبحاص ءاجف ءاّريعب ضرتقاو
 .217«ةلاقم قحبلا بحاصل نإف ءهوُقد» :لاقف

 (7قّدصتو .هعابف هيف حبرأف «هنمث هدنع سيلو اًئيش ًةرم ئرتشاو
 الإ اًئيش اذه دعب يرتشأال» :لاقو هيلطعلا دبع ينب لمارأ ئلع حبرلاب

 .لجأ ئلإ ةمذلا يف هارش ضقاني ال اذهو .©7دواد وبأ هركذ .«هنمث يدنعو

 .ءيش اذهو ءيش اذهف

 :لاقف ءباطخلا نب رمع هب ّمهف هل ؟؟*/ظلغأو ءائيد هل ميرغ هاضاقتو

 هرمأت نأ ئلإ ٌحوحأ ناكو .ءافولاب ينرمأت نأ لإ ٌجّوحأ تنك ءرمع ايْهَم»١

 .””«ربصلاب

 حابر يبأ نبا ناك نإو ؛[(73786775 ص) «ليصحتلا عماج»] فيعض ٍيناسارخلا 2 -

 .جيرج نبا سيلدت نمؤي ملف
 .هنَعَُنَدََر ةريره يبأ ثيدح نم (131073714031 0377940 ,7705) يراخبلا هجرخأ 01(

 .(قّدصتفا :ج ءص هم

 791١ ١91/1( :7097) دمحأو (71779) ةبيش يبأ نبا هجرخأو ((7755) مقرب ()

 كيرش قيرط نم «سابع نبا ثيدح نم (707/5) يقهيبلاو )١١/ ١587( يناربطلاو

 كامس ةياورو «نيل هيف «يعخنلا هللا دبع نبا وه كيرشو «هنع ةمركع نع كامس نع
 ءايضلا هراتخاو ١4( /7) مكاحلا هححص كلذ عمو .ةبرطضم ةصاخ ةمركع نع

 نايب» يف ناطقلا نباو (15 /9) (ئلحملا» يف مزح نبا هفعض ثيدحلاو 6/0

 )١١/ 7١9(. «ةفيعضلا» يف ٍينابلألاو (7307 23751١ /7) « مهولا

 .«ظلغأف» :عوك (:)

 نبا هجرخأ َةَنْعَس نب ديز مالسإ ةصق يف ةوبنلا تامالع يف ليوط ثيدح نم ءزج وه (5)

 يبنلا قالخأ» يف خيشلا وبأ هقيرط نمو )7١47(- «يناثملاو داحألا» يف مصاع يبأ

 ب «ةوبنلا لئالد» يف ميعن وبأو 15١( /17:5777 /60) يناربطلاو (  87/5 /1) كي
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 مل» :لاقف «هنمث ئضاقتي لجألا لبق هءاجف «لجأ لإ اًعيب يدوهي هعابو

 هب ٌمهف «بلطملا دبع ينب اي "١)لّطُمَل مكنإ :ىدوهيلا لاقف :(ٌلجألا لحي

 دق كنم ءيش لك :يدوهيلا لاقف . اًملح الإ كلذ هدزي ملف «مهاهنف «هباحصأ

 لهجلا ٌةَدش هديزي ال هنأ يهو ةدحاو ©")تيقبو «ةوبنلا تامالع نم هّتفرع

 ؟7يدوهيلا ملسأف .اهفرعأ نأ تدرأف ءاّملح الإ هيلع

 لصف

 هباحصأ عمو هدحو هيشم يف ِةِكَي هيده يف

 ناك قلي هللا لوسر نم سحأ كش ثيأراس» :ةريره وبأ لاق .اهتككسأو

 ثيدح نم (7/8/57) «ةوبنلا لئالد»و (207 /7) «ئربكلا» يف ىقهيبلاو . )207/1١(

 نب ةزمح هيفو ؛هدج نع هيبأ نع مالس نب هللا دبع نب فسوي نب ةزمح نب دمحم

 نبا الو يراخبلا هركذي مل هتلاهجل هلعلو «نابح نبا ريغ هقثوي مل «هرادم هيلعو فسوي

 ءابضلا هراتخاو «(06 /0 مكاحلاو 0 نابح نبا هححص كلذ عمو .متاح 5

 نسح ثيدح اذه» :(7 577 /17) «لامكلا بيذبت» يف يزملا لاقو .(558-557/9)

 مث «!هّكرأو هركنأ ام» :«كردتسملا صيخلت» يف يبهذلا لاقو . «ةوبنلا لئالد يف روهشم

 ا واب يا كارا او

 ل فل لع تق ج ص )غ0

 (ةياهنلا» يف ريثألا نبا لاق .(7107/7) خيشلا يبأل ِِيكَي يبنلا قالخأ»و خسنلا يفاذك (4)

 .«اًرومهم هيوري مهضعبو ءزمهلا لصألاو ءزومهم ريغ يور اذكها )١87/5(:

 .هترشت يف ىقفلا هنبثأ امك «اًوْفكت اًمكت» هلصأف
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 ةِْكَك هللا لوسر نم هتيشم يف عرسأ اذحأ تيأر امو .ههجو يف يرجت سمشلا
 .22107(ثرتكم ٌريَل هّنإو ءانّسفنأ دهْجْنَل نإ .هل ئوطت ضرألا امنأك

 ءايفكت ئّمكت ئشم اذإ َِِب هللا لوسر ناك» :بلاط يبأ نب يلع لاقو
 .(770مّلقت شم ءم اذإ١ :ٌةرم لاقو '2”ببَص نم حني منك

 :بّيّصلا يف طنملا لاك هنلمجب ضرألا نم عاقترالا :مّلفتلاو :تلق
 اهحّورأو تايشملا لّدعأ يهو .ةعاجشلاو ةمهلاو مزعلا يلوأ ة هيشم ىهو

 نأ امإ يشاملا نإف «تّوامّتلاو ةناهملاو جّوّهلا ةيشِم نم اهدعبأو ءاضعألل
 ةيشم يهو «ةلومحم ةبشخ هنأك ًةدحاو ةعطق يشميو «هتيشِم يف تّوامتي

 .جّوهألا لمجلا يشم بارطضاو جاعزناب يشمي نأ امإو .ةحيبق ةمومذم

 نإ امّيس الو ءاهبحاص لقع ةّفخ ئلع ةمالع يهو ءاًضيأ ةمومذم ةيشم يهو

 ةيشم يهو ءانوُه يشمي نأ امإو .الامشو اًئيمي هيشم لاح تافتلالا رثكُي ناك

 يذمرتلاو (4457 2870 5) دمحأو (478) (دهزلا» يف كرابملا نب هللا دبع هجرخأ )١(

 يقهيبلاو (37 /4) كي يبنلا قالخأ» يف خيشلا وبأو )172١04( نابح نباو 0

 قحلم وهو «ةبيتق هنع يوارلا نكلو «ةعيهل نبا هيف )١/ /7١(« «ةوبنلا لئالد# يف

 هفعضو «بيرغ :يذمرتلا لاق كلذ عمو «ةعيهل نبا نع هتياور ةحص يف ةلدابعلاب

 )٠١9/77515( ملسم دنع دهاش لوألا رطشللو .(7777/4) «ةفيعضلا» يف ينابلألا

 87٠(. 5) (دنسملا» ىققحم قيلعت رظناو .ةرمس نب رباج ثيدح نم

 +897 ,كاسلاو يثمزللا ديسصو 01189) يذمزتلاو 0/173 دمحا هيبرغأا 90
 ملسم دنع سنأ ثيدح نم دهاش هلو .(754 58/5*7؟) ءايضلا هراتخاو

 .( ): 5/87١

 سيل ثيدح اذه» :لاقو هل ظفللاو )7728”7(  يذمرتلاو )١1949( دمحأ دنع وهو ()

 .« لصتمب هدانسإ
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 لكوني اَبيَول :لاقف هبااتك يف اهب مهفصو امك نمحرلا دابع
 ريغ نم اًراقوو ةئيكس :فلسلا نم دحاو ريغ لاق .[17 :ناقرفلا] © ايوه ضر

 امنأك ناك ةيشملا هذه عم هنإف كلي هللا لوسر ةيشم يهو ١«. ظ ”تؤوامت الو ربك

 دهجُي هعم يشاملا ناك ئتح هل ئوطت ضرألا امنأكو «(" باك نم كن

 مل هتيشم نأ :نيرمأ نئلعغ لدي اذهو .ثراكم ريغ#لا# للا لوسرو هش

 .تايشملا لدغأ لب «ةناهمب الو توامتب 0

 ءلَمّرلا :سماخلاو «يعسلا :عبارلاو .اهنم ةثالث هذه ,عاونأ ةرشع تايشيلاو

 نم (؟7(حيحصلا» ينو .بّبخلا :ئّمسيو ئطخلا بّراقت عم يشملا ع :ريسأ ويعو

 .اًعبرأ ' ئشمو انالث هفاوط يف بخ ِةِلَي يبنلا نأ رمع نبا ثيدح

 الو يشاملا جعزي ال يذلا فيفخلا وذَعلاوهو :ةاليمتلا :سداسلاو

 نم ِةلِكَو هللا لوسر ئلإ اوكش ةاشملا نأ 2025"2)دناسملا» ضعب يفو .22)هثركُي
 .(نالّسّنلاب اوئيعتسا١ :لاقف «عادولا ةَّجََح يف يشملا

 .هنيعب صنلا ئلع فقأ ملو /5-541١( /117) «يربطلا ريسفت» :رظنا )١(

 .(«(ببص يف» :صادعام (؟)

 .«ةيشم» :ةدايز يتأي اميف «لب» دعبو (نكت» دعب عوبطملا يف ()

 )5( يراخبلا )١159176155515117/61557( ومسلم)١51161171(.

 .هيلع لسا هتركأو رمألا هند ()

 .«ديناسملا» :ع.ك (5)

 مكاحلاو (780171/ 27 575) ةميزخ نبا هجرخأو .ةعوبطملا ديناسملا يف هدجأ مل 49

 :ظفلب هللا دبع نب رباج ثيدح نم (707/5) يقهيبلاو )١/ 5557/20١

 .«لسنلا اوئيعتسا :هيفف «ةميزخ نبا دنع لوألا عضوملا يف الإ ««نالسنلاب مكيلع»

 .(5755) «ةحيحصلا» يف ينابلألاو مكاحلاو ةميزخ نبا هححص
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 .اثنختو اًرّسكت اهيف نإ :لاقي «؟7١ليامتلا ةيشم يهو «ئلزوحلا :عباسلاو كك وع ْ 01000

 .ءارو ىلإ يشملا يهو .ئرقهقلا :نيماثلاو

 .ايثو يقاملا اهب كي ةيشه ىهو .اوزّمَجلا : عساتلاو

 يتلا يهو .ريكتلاو بككلا يلوأ ةيشم يهو ءرتخبتلا ةيشم :2)رشاعلاو
 لجلجتي وهف ءهّسفن هتبجعأو «هيفْطِع يف رظن اّمل اهبحاصب هناحبس هللا ف فهيم

 .©"7ةمايقلا موي ئلإ ضرألا يف

 .(4) مكتلاو نوُمهلا ةيشم تايشملا هذه لذدعأو

 اوُعَد»ا :لوقيو ,مهفلخ وهو «هيدي نيب نوشمي اوناكف هباحصأ عم هيشم امأو

 .217هباحصأ قوسي ناكو :ثيدحلا يف اذهلو .*0(ةكئالملل ىرهظ

(010 

030 

00 

05) 

00 

 .«ةيشم يهواا :ةدايز ن .بم يف هدعب

 ف ةلكك ىلا لوق رف هيو هتاوستلا ةيقمك لياسغملا ةيشم ؛رشاعلاو»:جءص يق
 تيبثملاو .ةكرتشبسم ناك لجرلا ابي رقم اذإو ««تالليمس تايراغ تايساكال :ءاسلا

 رشاعلا نوكل ج ءص يف درو امب هلدبتسا فلؤملا لعلو .عوبطملا ين اذكو ع.ك نم
 .ليامتلا ةيشم امهالك ذإ «عباسلل اًراركت

 )/75١8(. ملسمو (01/89) «يراخبلا حيحص) يف ةريره يبأ ثيدح يف درو امك

 .افنآ رم دقو «خسنلا يف اذك

 هدانسإ «هللا دبع نب رباج ثيدح نم (57) يمرادلاو )١15718١( دمحأ هجرخأ

 اًضيأ رباج ثيدح نم دهاش هلو 651١ 718١/5(. /7) مكاحلا هححصو ءحيحص

 نابح نبا هححصو «(7 557) هجام نباو )١571757( دمحأ هجرخأ «ةباحصلا لعف نم

(5711). 

 .هجيرخت قأيسو رباج ثيدح يف امك
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 .مدلا اهنم لابس اا 1ع هلم ٌةرم هتاوزغ صعب 1 ىبيسسمو

 (قتيقلام هللا ليبسس فو ٍتييِمَد عبصإ الإ تنأ له»

 .مهل وعديو .فدرُيو فيعضلا يجْزُي هباحصأ ةقاس رفسلا يف ناكو
 ,؟2 دوو وبأ ةركذ

 لصف

 هئاكتاو هسولج يف هيده يف

 تدب ةليق تلاقو .طاسبلاو ريصحلا 'يلغو «ضرألا :مىلع سلجي ناك

 لوسرثيبأر اهلق :تلاق «فاّضف "هلا ثعاق وهو قلع هللا وسر :فياآر ةةمتخ

 ا © ي# ىف ا هم
 .217قّرَملا نم تْدِعْرَ ةسلجلا يف عشختمل ةحيتملا 220ه هللا

 .«تعطقناو» :ع.ك )10

 .تبكت وأ تيمد امنأ كي يبنلا عبصإ يف دراولاو .هيلع فقأ مل (؟)

 .نايفس نب بدنج ثيدح نم )١17/45( ملسمو )5١1557377867( يراخبلا هجرخأ ()

 يقهيبلا هنعو (15/7١1١؟) مكاحلا هجرخأو «رباج ثيدح نم (779)مقرب (5)

 .حيحص ثيدحلاو «((7017/6)

 .ع«ك نم طقاس انه ئلإ «...دعاق وهو» (5)

 يف يذمرتلاو (4857)دوادوبأو )١1١,8( (درفملا بدآلا» يف يراخبلا هجرخأ (5)

 نب هللا دبع هدانسإ يفو .(73726 /) يقهيبلاو (50 /8) يناربطلاو )/١71( «لئامشلا»

 يف ظفاحلا لاق .ناتلوهجم «ةبيّلع اتبا ةبيحُّدو ةيفص هاتّدجو «لوبقم «يربنعلا ناسح

  «لئامشلا رصتخم» يف ينابلألا هفعض ثيدحلاو .هب سأب ال هدانسإ )18/١١(: «حتفلا»

 ا/ا/ ١



 ًةداسو ةيراجلا هيلإ تقلأف «هلزنم ئلإ هاعد متاح نب يدع هيلع مدق املو
 :يدع لاق .ضرألا ئلع سلجو «يدع نيبو هنيب اهلعجف ءاهيلع سلجي

 .7١2كِلَمِب سيل هنأ تفرعف

 ىكتي ناكو .ئرخألا الع هيلجر ئدحإ عضيو ءانايحأ ىقلتسي ناكو

 جاتحا اذإ ناكو .هنيمي اىلع أكَنا اهيرر تراس هيلع اهلا اميرو .ةداسولا الع

 .يفعض نم هباحصأ ضعب ئلع أكوت هجورخ يف
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 (")ةجاحلا ءاضق دنع هيده يف

 ثسَيُحلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا» :لاق ءالخلا لخد اذإ ناك

 :لوقي جرخ اذإ ناكو ."”(ميجرلا ناطبقلا سجتلا سجّررلا .,ثئابخلاو

 )5١75(: «ةحيحصلا» يف لاقو (407) (درفملا بدألا حيحص) يفهنسحو < )٠0١١(«

 .ةلاسرلا .ط (دواد يبأ نئس» وققحم هنسح كلذكو ««دهاوشلا يف نسح هدانسإ ا

 دمحأ هجرخأو 0/١(« /7) «ةريسلا» يف ماشه نبا هنع هلقن اميف قاحسإ نبا هركذ )١(

 نب دابع هدانسإ يف .همالسإ ةصق يف ليوطلا متاح نب يدع ثيدح نم /)

 ىققحم قيلعت :رظناو .«تاقثلا» يف هركذ نابح نبا نأ ريغ دحأ هقّثوي مل «شيبح

 .ةدتسملا»١

 .«هتجاح» :ص (؟)

 نم «سنأ ثيدح نم امهريغو (7175) ملسمو (7123770157) يراخبلا هجرخأ ()

 .«ميجرلا ناطيشلا سجنلا سجرلا» :ةدايز نود .هنع بيهص نب زيزعلا دبع قيرط

 «ءاعدلا» يف يناربطلا هاور ام اهنم ؛ةفيعضلا ثيداحألا ضعب يف تدرو ةدايز يهو

 ينو ؛(١/19١) «ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نباو (8875) «طسوألا»و (756)

 -هاور ام اهنمو .(17) متاح يبأ نبا للع» يف امك ةعرز وبأ هفعضو «فعض هدانسإ
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 »١غفرانك()21.

 امهنيب عججيو ةرات راجحألاب رهجمهسبيو ءةرات ءاملاب ىجسسي ناكو

 امبرو «هباحصأ نع ئراوتي تح قلطنا ةجاحلل هرفس يف بهذ اذإ ناكو .ًةرات
 نشاحيو ةراث؟'؟فديلاب ةجاحلل رضسي ناكو..نيليملا وحت دعبي قالك

 .ةرات ؟؟7ىداوبلا رجشبو ءٌةرات 9 لخنلا

 ذخأ  بلّصلا عضوملا وهو - ضرألا نم ْزاّرَع يف لوبي نأ دارأ اذإ ناكو

 عضوملا هلوبل داتري ناكو .لوبي مث ءىَّركَي تح هب تّكنف ءضرألا نم اًدوع

 .ضرألا نم وخّرلا نّيللا وهو ثِمَّدلا

 ثيدح نم 7١( 5 /5) يناربطلاو )١97( هجام نباو (5)دواد وبأو (19787) دمحأ -

 (0) ثيدحلا بقع يذمرتلا هلعأ هبو «ةداتق ئلع هيف فلتخا نكل «مقرأ نب ديز

 نب زيزعلا دبع ثيدح ةعرز وبأ حجرو «(77 ص) «ريبكلا للعلا» يف امك يراخبلاو

 «ةفيعضلا» :رظناو .مقرأ نب ديز ةياور ئلع (ناخيشلا هاور يذلا) سنأ نع بيهص

 يف فلؤملا دنع ئرخأ ةرم يتأيسو )١9787(. «دنسملا» ئلع قيلعتلاو ([19)

 .(50 5 /؟) ءالخلا لوخد دنع ركّذلا يف ِكَكي هيده لصف
 )١( وبأو (591*) «درفملا بدألا» يف يراخبلاو (550750) دمحأ هجرخأ داود)7١(

 ثيدح نم (7”١٠)هجام نباو (4875) «ئربكلا» ين يئاسنلاو (7) يذمرتلاو

 ثيدحلاو «(97) هنبال «للعلا» ين امك بابلا يف ءيش حصأ متاح وبأ هدع .ةشئاع

 نابح نباو (40) ةميزخ نبا هحح صو «يذمرتلا هنسح )١555( مكاحلاو

 )١/١68(. .(هدعب امو 594 /1) «مألا - دواد يبأ حيحض» :رظناو

 .ضرألا نم عفترا ام :فّدهلا ١)

 .عمتجاو هنم فتلا ام وه ()

 .«يداولا» :ةعوبطملا خسنلا يف )00

 ل



 ناك هنأ مكثّدح نم :ةشئاع تلاق ىّتح ,دعاق وهو لوبي ناك ام رثكأو

 يف ملسم ئور دقو .١2)ًدعاق الإ لوبي ناك ام .هوقّدصت الف اًمئاق لوبي

 .زاوجلل نايب اذه :ليقف .اًمئاق لاب ِةِكَو هنأ ةفيذح ثيدح نم 217 0هحيحص»

 :يعفاشلا لاف .ًءافشتسا هلعف :ليقو ءهضبأمب ناك عجو نم هلعف امنإ :ليقو

 لعف امنإ هنأ حيحصلاو .2'”اًمئاق لوبلاب بلصلا عجو نم يفشتست برعلاو

 موق ةطاَبُس ئتأ امل اذه لعف امنإ هنإف «لوبلا ةباصإ نم اًدعبو اًهزنت كلذ

 اهيف لاب ولف «ٌةعفترم نوكت يهو «ةلبزملا ئّمستو  ةسانكلا ئقلُم يهو
 :طئاحلا ةيبو هجيب اهلعجو اس رثتسا ل6 وعو ..هلوب هيلح ٌديرأل اًدعاقأ لجرلا
 .ملعأ هللاو .اًمئاق هلوب نم دب نكي ملف

 لوبأ انأو َِِي ئبنلا ينآر :لاق باطخلا نب رمع نع (؟7يذمرتلا ركذ دقو

 يفو )١9( «ئبتجملا» يف يئاسنلاو )١5( يذمرتلاو (40١15١)دمحأ هجرخأ )١(
 )١/ 2.18١ ١86( مكاحلاو )١570( نابح نباو )/7١1( هجام نياو (؟5) «ئربكلا»

 :رظناو .«حصأو بابلا يف ءيش نسحأ ةشئاع ثيدحا :يذمرتلا لاقو .هححصو

 )3١5١(. «ةحيحصلا ةلسلسلا)

 )7١75(. يراخبلا اًضيأ هجرخأو .(7077) مقرب )0

 هللا همحر يعفاشلا هركذ دقو» :لاقو )٠١١/١1( «ئربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هلقن 02

 ىلإ (”70 )١/ «حتفلا» يف هبسنو )75١/١(. «نئسلا ةفرعم) :رظناو .«هانعمب ئىلاعت

 .اًضيأ دمحأ

 )/٠*8( هجام نبا هقيرط نمو ١5917( 5) قازرلا دبع هجرخأو )١71(. ثيدحلا بقع (5)

 نبا نع عفان نع قراخملا يبأ نب ميركلا دبع نع جيرج نبا نع-(0849) ةناوع وبأو

 نع عفان نع جيرج نبا نع رخخآ قيرط نم )١477( نابح نبا هجرخأو .هب رمع نع رمع
 .قراخملا يبأ نب ميركلا دبع نم هعمس لب «عفان نم هعمسي مل جيرج نباو «رمع نبا
  «ثيدح هيف حصي ملف اّئاق لوبلا نع يهنلا امأو» )١/ 3٠١(: «ةحيحصلا» يف ينابلألا لاق
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 :ىذمرتلا لاق .دعب اًمئاق َتلُب امف :لاق .«اًمتاق لّبَت ال رمع اي» :لاقف ءاّمئاق

 .ثيدحلا
 وك

 نأ ةيبأ نع ةديرب نب هللا دبع كيد نم هريغو ؟؟7«رادبلا ذئسمل فو

 هتهبج حسمي وأ ءاّمئاق لجرلا لوبي نأ :ءافجلا نم ثالث» :لاق ِدْكَي هللا لوسر

 وه :لاقو ؟ ةعذمرتلا هاورو .(هدوجس يف خفني وأ .هتالص نم غرفي نأ لبق

 الإ ةتيرب نب هللا دبع نع هاور ملعن ال» :؟؟7رازبلا لاقو .ظوفحم ريغ

 يرصب وه :7*2هتاح يبأ نبا لاقو .ءيشب هحرجي ملو هللا ديبع نب ديعس

 .روهشم ةقث

 .(97/) «ةفيعضلا» :رظناو «([ًقاق لبت ال) :ثيدح لثم -

 ذنم اًمئاق تلب ام :رمع نع حيحص دانسإب (177) ةبيش يبأ نبا هجرخأ فوقوملاو )١(

 ,ثيملسأ

 (5965-595 /؟) (ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا اًضيأ هجرخأو 00 )00/1١"(.

 هاورف «ةديرب نب هللا دبع ىلع فلتخا دقو .«دهشتي ام لثم دهشتي ال مث يدانملا

 هج رخأ ....ءافجلا نم عبرأ :لاق دوعسم نبا نع ةديرب نبا نع ةداتق هاورو .(5740)

 )8157/1١-/019(. «ئراسلا سينأ١ :ليضفتلل

 ثيدح اذه» :لاق هنأ يراخبلا نع (7585 /7) ىقهيبلا لقنو )١7(. ثيدحلا بقع (0)

 .؟هيف نوبرطضي ءركنم
 )١١/ 7٠١6(. «راخزلا رحبلا» يف (:5)

 .(78/5-79) «ليدعتلاو حرجلا» :رظنا (5)
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 .هلامشب رمجتسيو يجنتسي ناكو .نآرقلا ًأرقيف .ىالخلا نم حرخي ناكو

 ءركذلا رتت نم ساوسولاب نولتبملا هعنصي امم اًئيش عنصي نكي ملو

 يف نطقلا وْشَحو «ةجّرّدلا عولطو ءلبحلا كْسّمو ءزفقلاو ,ةحنحنلاو

 نم كلذ وحنو «ةنيفلا دعب ةنيفلا هدقلف#او (هبش ءاملا بصو «ليلحإلا 7١ش خب

 ."”ساوسولا لهأ عدب

 (6)هب ّدمأ هنأ (7يورو .(”اًنالث هرّكذ رت لاب اذإ ناك هنأ ِِكَي هنع يور دقو

 ةعبط يف تفذح انه ئّنعم اهل نكي مل املو «؛«سخن» :اهريغو ةيدنهلا ةعبطلا يف )١(
 امك بقتثلا اهانعمو .لوصألا نم تبثأ ام فيحصت ىهو !هيبنت نود «ةّتبلا ةلاسرلا

 دقو .شاخبأ اهعمجو 416+ /1) «يربكلا ناويحلا ةايحا ف يريفدلا اهركف

 رامزملا بوقثل (/514 ءال547 /؟) «ةداعسلا راد حاتفم» يف فلؤملا اهلمعتسا

 بحاص رصتتقاو ءاهّم ضو ءابلا حتفب )١1594/١( يزود اهطبض دقو .ةافصملاو

 ةينايرس ةملك يهو .لصألا لإ برقأ وهو ءمضلا ئلع (9١ص) «طيحملا طيحما

 ١(: 58/0) يلمركلل برعلا ةغل ةلجم :رظناو .قارعلاو ماشلا دالب ةيّماع يف تعاش

 (ةّيّسحلا نيهاربلا»و «(372١ص) يلصوملل «ةيماعلا لصوملا ةغل يف ةيمارآلا راثآلا»و

 .(10 ص) بوقعي سويطانغأل
 انهلعفي ءايشأ ةرشع هيف فلؤملا دّدَع دقو (؟64 -9+88 )١/ ةقافهللا ةثاغإف ؛رظناو (6)

 !لوبلا دعي نوسوسوملا

 امهو ؛هيبأ نع  دادزأ وأ دادزي نب ئسيع ثيدح نم )١١1/١( يقهيبلا هجرخأ ('")

 .ىلاتلا جيرختلا رظناو .نالوهجم

 .«هنع يورو» :عءك 0

 «ليسارملا» يف دواد وبأو )١190017( دمحأو (17/77 )011/٠0 ةبيش يبأ نبا هجرخأ (5)

 ذاكؤي نب ئسيع نع .حلاص نب ةعمز ثيدح نم ؛(771) هجام نباو (7/7 ص)

 متاح يبأ نبال «للعلا»] نالوهجم هوبأو ئسيعو ء«فيعض ةعمز .هيبأ نع ٍناميلا
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 .؟7١يليقعلا رفعج وبأ هلاق .هرمأ الو هلعف نم كلذ حصي ال نكلو

 يف ملسم هركذ .هيلع ٌدّرِي مل هلويوهو دحأ هيلع مّلس اًذإ ناكو

 در هنأ ةصقلا هذه ىف "7(هدنسم» ىف رازبلا ئورو .رمع نبا نع 257 (هحيحصا

 ىلع دري ملف هيلع ٌتمّلس :لوقت نأ ةيشخ كيلع تددر امنإ» :لاق مث ؛هيلع
 و 8ع 00 ِ 1 4 عر 7 0-5000 م

 .«مالسلا كيلع دَرَأ ال ينإف ىلع ملست الف اذكه ينتيأر اذإف .اًمالس

 نم هنأل .حصأ ملسم ثيدح :ليقو .نيترم ناك اذه لعل :ليق دقو

 ةياور نم رازبلا ثيدحو ءرمع نبا نع عفان نع نامثع نب كاحضلا ثيدح

 ركب وبأو :ليقو .هنع عفان نع_رمع نب هللا دبع ؟ادلو نم لجر ركب يبأ

 فرعي ال) :(7 58 /4) دادزي نب ائسيع ةمجرت يف (لماكلا» يف يدع نبا لاقو .()

 دادزي نب ىئسيع) :(797 /7) «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا لاقو .«ثيدحلا اذه الإ

 )7/87/١- «ريبحلا صيخلتلا» :رظناو .«(حصي ال ,ةعمز هنع ئور «لسرم هيبأ نع

 .«دنسملا» الع قيلعتلاو (

 خيراتلا» يف يراخبلا هلاق ام رفعج وبأ هيف لقن امنإف 2٠6٠(2« /5) «ءافعضلا» باتك امأ

 حصي مل :هلوق مالسإلا خيش نع (705 )١/ «ةثاغإلا» يف ميقلا نبا لقنو .«ريبكلا

 21 )١ «ئواتفلا عومجم) :رظناو .ثيدحلا

 .(717/5) مقرب

 يورو .نيل هدانسإ ينو «(71/) دوراجلا نبا اًضيأ هاورو .(757 )١7/ «راخزلا رحبلا»

 يف يقهيبلا هقيرط نمو ١1١8( /7؟) «مآلا» ين يعفاشلا دنع رخآ قيرط نم هوحنب

 .ئيحي يبأ نب دمحم نب ميهاربإ يعفاشلا خيش هيفو )777177/١(« «نئسلا ةفرعم)

 :رظنا ءامهعومجمب هنّسح ظفاحلا نأ الإ :هيقيرطب فيعض قايسلا اذهف .كورتم

 )١/ 5 3١(. «راكفألا جئاتن»

 .(دالوأ» :عوبطملا يفو .لقنلا ردصم يف امل قفاوم ج ءص نم تبثملاو ؛««ينب» :عءك
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 هنع لور رمع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نب رمع نب ركبوبأ وه :اذه

 .؟7١هنم قثوأ كاحسفلاو ءهريغو كللام

 اذإ ناكو .57 ضرألا يلع كلذ دعب هلي بّجرش ءاملاب :رجتتسا اذإ نآكو
 "698 0 ع تيب ع ؤ
 3 ”ضرألا نم وندي ئتح هبوث عفري مل ةجاحل سلج

 وهو )171/١-1177( يليبشإلا قحلا دبعل «لىطسولا ماكحألا» :ةرقفلا هذهل رظنا )١(

000 

039 

 .انه ةروكذملا لاوقألا لئاق

 )١5٠0( نابح نباو (6”7/) هجام نباو (506) دواد وبأو (4851.815:) دمحأ هجرخأ

 «ةريره يبأ نع ةعرز يبأ نع ريرج نب ميهاربإ نع كيرش قيرط نم )١١/١( يقهيبلاو
 برطضا دقو «هللا دبع نب نابأ هريظن هفلاخو .نيل هيف ءىعخنلا هللا دبع نب كيرش هيفو

 .هنم عمسي مل ريرج نب ميهاربإ هنباو «هللا دبع نب ريرج دنسم نم ةرم هلعج ذإ اًضيأ

 (67460) دمحأ هجرخأ «ةريره يبأ نعع ةريره يبأل ئلوم نع هاور ةرمو .(«27/1)

 2.1557 759) يراخبلا هجرخأ ام هنع ىنغيو )١٠١7/١(. ىقهيبلاو )1٠١5( يمرادلاو

 لسغ يف هجرف لسغي ناك كي هنأ ةنوميم ثيدح نم (107"1) ملسمو 4
 .طئاحلا وأ ضرألا وأ بارتلاب حسمي وأ برضي مث ةبانجلا

 نع هبقع ركذ مث ءسنأ نع شمعألا ثيدح نم هريغو )١5( يذمرتلا هجرخأ

 (ريبكلا للعلا» يف لاقو .«...سنأ ىلإ رظن دقو كيلي باحصأ نم دحأ نم الو ؛كلام

 امهالك :لاقف ؟حصأ امهيأ :ثيدحلا اذه نع اًدمحم تلأسفا :(73575 ص)

 ثيدحلا نأب )١577( «للعلا» يف ينطقرادلا ئضقو .«حصأ امهيأ لقي ملو .لسرم

 رمع نبا نع لجر نع شمعألا نع )١5( دواد وبأ هجرخأو .شمعألا نع تباث ريغ

- 

 .هفعضو سنأ نع شمعألا نع رخآ قيرط نم ركذ مث

 ا



 لصف

 اهعباوتو ةرطفلا يف ِةِكَي هيده يف

 موي ةكئالملا هتنتخ وأ ءانوتخم كي هللا لوسر دلو له فالخلا قبس دق

 ؟بلطملا دهم هش وأ لرألا رد لش

 تناكو .هئاطعو هذخأو ؛هروهطو ءهلّجرتو هلعنت يف نُميتلا هبجعي ناكو

 .ئذألا ةلازإ نم هوحنو هئالخل هراسيو .هروهطو هبارشو هماعطل هنيمي

 هضعب قلحي نكي ملو .هّلك هّدخأ وأ هّلك هّكرت سأرلا قلح يف هيده ناكو
 .كسن يف الإ هقلح هنع ظَمحُي ملو .هضعب عديو

 هابقنألا دبع هلا و ءاقكاصو ا ةظفم قاب ناكو كاوشتا تحي تاكو

 كاتسن تاكو .لزنملا لوخد دنعو «ةالصلا دنعو ءءوضولا دنعو «مونلا نم

 ,كلارألا يوجب

 .بيّطلا ٌبحيو «بّيطتلا رثكي ناكو

 .(1)ةروثلاب ىلَّطي ناك هنأ هنع ركُذو

 لكو نيقرف هرعش لسجي نأ :قرفلاو هتك مث هرعش لدي الرأ ةاكو
 .نيتقرف هلعجي الو هتارو نم هلدسي نأ لدّسلاو «ةباؤذ ةقرف

 ءابعلا يق ٌحصي لو .هنيعي راس هطلو طقاقات لعدي ملو
 07 تيد

 .(654ص) عبارلا دلجملا يف هجيرخت يتأيس )١(

 يفنحلا يلصوملل «ينغملا»و 5١ ١( ص) يمزاحلل «رابتعالا» :رظنا ءعوفرم يأ (؟)

 - ناك نم» :اعوفرم رباج ثيدح ححص نم ءاملعلا نمو .(باترملا ةنج 7 /)

 مه ١



 210 هيه لك ىف اًثالف ةليل لك اهنم لحمي ةلخبش هل تاكو

 وبأ لاقو ."'”بضخي مل :سنأ لاقف ,©"7هباضخ يف ةباحصلا فلتخاو
00 

 .**”بضخ :ةريره

 لوسو رعش تيارا :لاق سنآأ نع ديمح ةع ةملس خب دامح ئور.دقو

 :لاق ليقع نب دمحم نب هللا دبع ينربخأو :دامح لاق ««اًبوضخم كي هللا

010) 

 دقف «هريغو يئاسنلا دنع وهو «رزئمب الإ مامحلا لخدي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي
 «ةدمعلا حرشاا يف مالسإلا خيشو )7١88/5( مكاحلاو (؟559) ةميزخ نبأ هححص

 يلعل «متاح يبأ نبا للع نم ءزج قيقحتا# :رظنا ءلولعم هنأ هبشألاو .( 6 )

 .عبارلا دلجملا يف مامحلا ركذ رظناو 57١(. -7//511) حايصلا
 (لئامشلا» ينو (1751) «عماجلا» يف يذمرتلاو (337870 0314) دمحأ هج رخأ

 نبا نع ةمركع نع زوصنم ني دابع قيرط نم وهريغو (؟44) هجام نياو (44)
 ثيدح و ه٠1:3 5١9 ص) يذمرتلل «ريبكلا للعلا» يف يراخبلا لاق .سابع

 دقو «ديعس نب ئيحي هضري مل اذه دابع نكلو .(«قودص روصنم نب دابعو .,ظوفحم

 متاح وبأ لاق ءنعنع دقو سلدم وهو «يئاسنلاو دواد وبأو متاح وبأو دمحأ هيف ملكت

 امنإف «ميهاربإ :مسي مل ام نوكي نأ ئشخأ انأف «ةمركع نع نيصح نب دواد نع يحي

 «يعفاشلا خيش لئيحي يبأ نب دمحم نبا وه «ئيحي يبأ نب ميهاربإو ««ةسلدم هنع يه

 بيذهتاا :رظناو .باوصلاب ملعأ هللاو .(77) «ءاورإلا» يف ينابلآلا هفعضو .كورتم

 0 ٠ 2 /0) روصنم نب دابع ةمجرت «بيذهتلا

 .عبارلا دلجملا يف يتأي ام رظناو )2

 1٠١-1١5(. /51*7) ملسم هجرخأ ()

 يذمرتلا هلعأو .نيل هيف يضاقلا كيرش هيفو «(57) «لئامشلا» يف يذمرتلا هجرخأ (5)

 .ةملس مأ ثيدح نم يركشيلا حاضو ةناوع وبأ هاور دقف ءفلوخ هنأب

 ا/م5



 .(1)«اًيوضخم كلام نب سنأ دنع ِةلِكَي هللا لوسر رعش تيأر

 ناكف ههرعش حا دق برطلا رقت ممالك للا ل وسو ناك :ةقئاط تناقو

 :لاقف يل نبا عم كي يبنلا تيتأ :ةثمر وبأ لاق .بَّصخُي ملو اًبوضخم َّنَظَي

 .«كيلع ينجي الو هيلع ينجت ال» :لاق .هب دهشأ ءمعن :تلقف .«؟7"2كنبا»

 اذه يق يور« نِسحأ اذه :7يلمرتلا لاق .ريحأ بيشلا تيآرو :لاق

 .بيشلا غلبي مل ِةيكَي يبنلا نأ ةحيحصلا تاياورلا نأل هٌرَسفَأو بابلا

 :ةرمس نب رباجل ليق :برح نب كامس نم يس دع دام لآق
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 .نهذلا ّنهاراو نَمّدا اذإ .هسأر قرفم يف

 جرخأو .فيعض .ءمصاع نب ورمع هيفو ؛«(14) «لئامشلا» يف يذمرتلا هجرخأ

 كلام نب سنأ مدق : لاق ليقع نب دمحم نب هللا دبع قيرط نم (7//037) مكاحلا

 بضخ له لس :لوسرلل لاقو رمع هيلإ ثعبف ءاهيلاو زيزعلا دبع نب رمعو ةنيدملا

 ناك كي هللا لوسر نإ» :سنأ لاقف ءْنّوَل دق هرعش نم اًرعش تيأر ينإف ؟ِكي هللا لوسر
 ئلع نهديزأ تنك ام هتيحلو هسأر يف هبيش نم ىلع لبقأ ام تددع ولو «داوسلاب عم دق

 هللا لوسر رعش بّيطي ناك يذلا بيطلا نم نّول يذلا اذه امنإو «ةبيش ةرشع ئدحإ

 .مكاحلا هححصو «نسح هدانسإ ادي

 يف امك «كنبا» دعب «اذه» باتكلا نم ئرخأ ةخسن ئلع ع لباق نم ضعب داز
 .«لئامشلا»

 ء/١١١) «دنسملا دئاوز» يف دمحأ نب هللا دبع هجرخأو «((55) «لئامشلا» يف

 يف يئاسنلاو 547١ 17١/8( 7) دواد يبأ دنعو )1/٠/(. دوراجلا نبا هاقتناو «( 7١1

 ء/5١١1 2/٠١ 5) «دنسملا» :رظناو .«ءانحلاب هتيحل خطل دق» :(07"97) «ئربكلا»

 .حيحص ثيدحلاو 32١26"3(.

 .(77 5 5) ملسم جرخأ هوحنبو «(5 4) «لئامشلا» يف يذمرتلا هجرخأ

 /ما/ ١



 ناز برق لل

 .ةرات ةشئاع هلجرتو «ةرات هّسفن لجري ناكو .لجيرتلا 2في ذاكو

 ؛هينذأ ةمحش برضت هتّمُج تناكو «ةرفّولا نودو ةّمّجلا قوف هرْعَش ناكو

 ةكم كي هللا لوسر انيلع مدق :ئناه مأ تلاق .اًعبرأ رئادغ هلعج لاط اذإو

 ."7يحص ثيدح اذهو .رئافضلا :رئادغلاو .رئادغ عبرأ هلو «ةمْدَق

 نَم» :لاق هنأ 24! «ملسم حيحص) يف هنع تبثو .بيطعلا ذي ال 206 ناكو

 ظفل اذه .«لمحملا فيفخ (07ديّرلا ٌَّْط هنإف ءهّدري الف ناحير هيلع ضرع

 )١( «لئامشلا» يف يذمرتلا هجرخأ )١1717 :77( «ناميإلا بعشا يف يقهيبلاو )5١040(.

 هفعض ثيدحلاو .فيعض امهالك ءيشاقرلا نابأ نب ديزيو حيبص نب عيبرلا هيفو

 دعس نب لهس ثيدح نم فيعض دهاش هلو .(757) «لئامشلا رصتخم» يف ينابلألا

 ؛نيل هيف «يدزألا نوراه نب دمحم هيفو «(56057) «بعشلا» يف يقهيبلا دنع

 .(7؟705) ينابلآلل «ةفيعضلا ةلسلسلا» :رظنا .لوهجم ءرشبم نب رشبو

 .فيحصت وهو «ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ««بحي» :ن (0)

 ,57810) دمحأو )١7/8١( «عماجلا»و (ا" ١ .؟/) «لئامشلا» يف يذمرتلا هجرخأ ()

 اذه» :يذمرتلا لاق .(7771) هجام نباو )5١91( دواد وبأو (37404

 مث .؟ئناه مأ نم اعامس دهاجمل فرعأ ال :[يراخبلا يأ] دمحم لاق ءبيرغ ثيدح

 «ريسلا» يف يبهذلا ركذو !هّئسحو «ئناه مأ نع دهاجم نع رخآ اقيرط هل ركذ
 (ظافحلا ةركذت» يف هب مزجو «لمتحم اهنع هعامس نأ (ةيوبنلا ةريسلا )7/51١"7-

 فلؤملا هحح صو )770/1١١(. «حتفلا» يف هدانسإ نسح ظفاحلاو .(47/1)

 .(77) «لئامشلا رصتخم» يف نابلألاو

 .هَنَعْهَناَوَر ةريره يبأ ثيدح نم (751701") مقرب (54)

  اهتعباتف .ةيشاحلا يف «حيرلا» ةخسن ئلإ ةراشإلا عم «ةحئارلا» :ةيدنهلا ةعبطلا يف (46)

١/ 



 سيلو 2005م الف (5)ٌثبط هيلع ضرع نمل :؟!2هككوورب ةّماعلاو .ثيدحلا

 يف حماستلاب ةداعلا ترج دقو .هذخأب ُةّنملا قحلت ال ناحيّرلا نإف «2؟”هانعمب

 لاق و ةسيلعلا د يل وحل ناك *لاق ةفامث عع ةكمأت نب (00ةردَع ثيدح

 .(2700(بَِّصلا هوي 2 هللا لوسر ناك) سلا

 40 :يّدلاو .دئاسولا ا ثالث» :هعفري رمع نبأ ثيدح انقأ و

 .هيف لاق ام نآلا ظفحأ الو .هتلع ركذو يذمرتلا هاور لولعم ثيدحف «نبللاو

 .(37 رمع نبا نع ؛هيبأ نع «بدنج نب ملسم نب هللا دبع ةياور نم هنأ الإ

 .«ملسم حيحص) يفو انلوصأ يف دراولا وه «حيرلا» ظفلو .تاعبطلا عيمج -

 .ع شماه يف ةراشإلا اهيلإو ء«هيوري مهضعبو) :ن .ءبم يفو .«هيورت» :ك )١(

 .اهتيشاح يف مهضعب اهكردتساو ؛ع نم ةطقاس «بيط ...ملسم حيحص يف هنع) ةرابعلا (؟)

 (5117/7) دواد يبأو (8771) دمحأ دنع ظفللا اذهب يور لب ءطقف ةّماعلا تسيل (*)

 .(6 ١٠١ 9) نابح نباو (8 58594) ىئاسنلاو

 :قببثأ ام نيلإ ريف يق نأك اذكو ىءاكمس دلل 40
 .فيحصت ء(«ةورع» :بم ءع.ك (5)

 ةعبطلا ريغ ةعوبطملا خسنلاو ن نم ةطقاس «و «بيطلا دري ال سنأ ناك :لاق» ةرابعلا (5)

 .ةيدنيلا

 وهو .(.. لَو يبنلا نأ سنأ معزو :لاق» :هدنعو .(09474 :50/87) يراخبلا هجرخأ (0)

 .(717/86) يذمرتلا دنع فلؤملا ظفلب
 .«عماجلا» يف يذمرتلا هلاق .بيطلا هب ينعي ()

 .«بيرغ ثيدح» :لاقو ؛273745) «عماجلا»و (؟514) «لئامشلا» يف يذمرتلا هجرخأ (9)

 .(051//) «ناميإلا بعسش» يف ىقهيبلاو (7777/1؟) يناربطلا هجرخأو

 - .هيلع عباتي ملو نيل هيف «يلذهلا بدنج نب ملسم نب هللا دبع ئلع ثيدحلا رادمو
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 يطعأ اذإ» :ِِكَي هللا لوسر لاق :لاق يدهثلا نامثع يبأ ليسارم نمو

 .7"2(ةنحلا نم جرخ (7١هنإف هدري الف َناحيَّرلا مكذحأ

 بيطلا ٌيِحأ ناو 20[ بييطتي 2ع ع هّللا لوسرل ("0ناكو

 .ءاتحلا روث ىع :ليق 9 ةيغاقلا هبجعي ناكو.. ؟3كسملا هبلإ

 .(ركنم ثيدح اذه :(7475) هنبال «للعلا» يف متاح وبأ لاقو -

 .«ناحيرلا نإف» :ع.ك )١(

 (ليسارملا» يف دواد وبأو (71/41) «عماجلا»و )77١( «لئامشلا» يف يذمرتلا هجرخأ (0)

 يف يليقعلاو (ثحابلا ةيغب -091) «هدنسم») يف ةماسأ يبأ نب ثراحلاو(()

 نع يوارلا] نانحل فرعن الو» :«لئامشلا» يف يذمرتلا لاق 067١(. /”) «ءافعضلا»

 الإ هفرعن ال .بيرغ ثيدح اذه» :«عماجلا)» يف لاقو ««ثيدحلا اذه ريغ [نامثع نس

 .«ثيدحلا اذه يف الإ اًنانح فرعن الو ءهجولا اذه نم

 ] .«تناكو» :عوك (©)

 ينك روس (5)

 يف يذمرتلاو (77١1)دواد وبأو (*” 17 )١/ «تاقبطلا» يف دعس نبا هجرخأ (5)

 خيشلا وبأو (547 /17) رازبلاو )١51( (همجعم" يف ئلعي وبأو )5١7( «لئامشلا)

 نع قرط نم مهلك :(779 /7) يسدقملا ءايضلاو (418 ص) اهلي يبنلا قالخأ» يف

 يف ينطقرادلا لاق .كلام نب سنأ نع سنأ نب ئسوم نع راتخملا نب هللا دبع
 :باودكراقشملا حب هللا دبع هب درفت» :(فارطألا )١١70- «بئارغلاو دارفألا»

 .دهاوشلا يف ملسم هل ئورو «ظفاحلا هلاق هب سأب ال اذه راتخملا

 بيطأ كسملاو» :(737017) (ملسم حيحص) يف ديعس يبأ ثيدح يف ِةِيَي هلوق هيلع لدي 000

 .(«بيطلا

 (0717/) «ناميإلا بعشا# يف يقهيبلاو (705 )١/ يناربطلاو )١1١1557( دمحأ هجرخأ (0)

 مهوت دقو .سنأ نع (ةمادق نب) ديمحلا دبع نع (دواد يبأ) ريثك نب ناميلس قيرط نم

 - لدي أطخ وهو .ةقث يدبعلا دوراجلا نب رذنملا نبا وه ديمحلا دبع نأ (دنسملا» وققحم
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 لصف

 (1)براشلا صق يف ِةِكَي هيده يف

 نع ؛كامس نع ؛حلاص نب نسحلا ئور :؟"7ربلا دبع نب رمع وبأ لاق
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 هبراش صقي ناك ميهاربإ

(010) 

(0 

(0 

 غ5

(00) 

000 

 سابع نبا 47 هدع ةفئاط هفقوو . 0 (0

 : دانك هللا لوسر لاق :لاق مقرأ نب ديز ثيدحس نم !"1ىذدمرتلا ورو

 :(59 /5) ةمادق نب ديمحلا دبع ةمجرت يف (ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا هلاق ام هيلع

 :هيلإ هدانسإب 207١( /) (ءافعضلا» يف يلبقعلا هنع لقنو ؛(ريثك نب ناميلس هنم عمساا

 (لادتعالا نازيم» :رظناو .«هيلع عّباتي ال «ةيغافلا يف سنأ نع ةمادق نب ديمحلا دبعا

 وهو (ةعفنملا ليجعت» يف ظفاحلا هركذي ملو .(/5 ,الا“ /5) «نازيملا ناسل)»و (2057 )

 )/١1/01(. «ةفيعضلا» يف ينابلألا هفعض ثيدحلاو .هطرش ئلع

 يف فنصملا تادايز نم وهف ءص يشاوح يف فيضأ دقو «ج يف دري مل لصفلا اذه

 .باتكلا خسن ضعب

 .تادايزلاو بيذهتلاو صيخلتلاب هنع رداص فلؤملاو «(77” )7١/ «ديهمتلا» يف

 ئلع هرادمو )777٠0(: يذمرتلاو (717/7/8) دمحأو (770 )١5 ةبيش ىبأ نبا هجرخأ

 دف فاؤملا نكليس ام دل هييتقوو قير ظشم ةيالع نص هوا رو مالم كف نع كاد

 .امهريغو «نيحيحصلا» ثيداحأ نم ِةِْلَي يبنلا رمأ

 .اقوقوم سابع نبا نع هوور مهنأ ينعي لوصألا يف دراولاو ؛«ئلع» :عوبطملا يف

 وهولا )77١5(: هنبال «للعلا» يف متاح وبأ لاق )١5 275١ ةبيش يبأ نبا هجرخأ

 .(هعفري نمم حصأ

 ديمح نب دبعو )١9777( دمحأو 71٠٠١( 5) ةبيش يبأ نبا هجرخأو .(717/51) مقرب

 هححصو )475/82١5(. «ئربكلا»و (0 ٠ 57/021770 «ئبتجملا» يف يئاسنلاو 260

 .(0 41/1/) نابح نباو يذمرتلا
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 . "7 يحص ثثيدح :لاقو .«انم سيلف هبراش نم ١2)ذخأي مل نم

 اورج :ِةالَع هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع '”«ملسم حيحص» يفو

 .«سوحملا اوفلاخ : ارحّللا اوخرأو «هسراوشلا

 :نيكرشملا اوفلاخ» :106 ىبنلا ءرع ءرمع نبا نع ؟؟7«نيحيحصلا) قو

 ,ةبراوشلا (رقحلاو برحتلا اورو

 ميلقتو براوشلا شق يف نأ تو :لاق سنآ نه )لملم حيسص# يقو
 .ةليل :ريعيرأ حرم رقكأ 101 نأ رافظألا

 يف كلام لاقف ؟لضفأ امهيأ هقلحو براشلا ّصق يف فلسلا فلتخاو

 الو ناطإللا رهو ةققلا يفرط وذي قس براشلا نس طخوي :(؟90هتطوملا
 . 2 غو
 .هسمنب لثميف «هزجي

0 

 .«صقي» :عءك 000

 .«(حيحص نسح ثيدح) :«عماجلا» ةعوبطم يف ()

 )9( برقم)51١(.

 .(١؟59) ملسمو ءهل ظفللاو (2847) يراخبلا (5)

 .اًضيأ ةناعلا قلحو طبإلا فتن هيف ركذو «(3508) مقرب (5)

 .4؛كرتي٠ :ض (1)

 (ديهمتلا» نم لوقنم زيزعلا دبع نب رمع لوق ئلإ هدعب امو اذه «.(51319) مقرب (0)

 .ربلا دبع نبا اهدنسأ دقو ء«(15 -5/”5)
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 ريسفتو :كلام لاق .ةلثم يدنع براشلا ءافحإ :؟7١هنع مساقلا نبا لاقو

 نم ذخؤي نأ هركي ناكو .راطإلا وه امنإ براشلا ءافحإ يف ِةِْلَي يبنلا ثيدح
 .هالعأ

 اًبرض عَجوُي نأ ئرأو «ةعدب هنإ :براشلا قلح (")يف هنع ٌبّهشأ لاقو

 .هلَعَف نَم

 لجر لعجف ءْخَمن ٌرمأ هبّرك اذإ باطخلا نب رمع ناكو :كلام لاق
 .؟2/هبواش لتيفي وهو ا

 ناكف ءدمحمو فسوي وبأو رفزو ةفينح وبأ امأو :لاق ءىعفاشلا نع هاذخأ

 .بم «ع(«ك نم طقاس (هنع) 6

 .طقسو فيرحت ««يف دهشأ :لاقو» :ةعوبطملا خسنلا يف )0

 .فيرط فيرحت ««هئادرب هلجر» :ةيدنهلا ةعبطلا ريغ ةعوبطملا خسنلا يفو .هعجاري يأ (*)

 نع(١١١١) هيوجنز نبا هقيرط نمو .(ا/59) «لاومألا»7 ديبع وبأ هجرخأ (5)

 ئتأ هنأ ريبزلا نب هللا دبع نب رماع نع ملسأ نب ديز نع كلام نع ئسيع نب قاحسإ
 يف اهيلع انملسأو ةيلهاجلا يف اهيلع انلتاق اندالب «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ءٌرمع ٌىبارعأ

 هبرك اذإ ناكو ءهبراش لتفيو خفني لعجو رمع قرطأف :لاق ؟اهيمحت مالع «مالسإلا
 .رمع كردي مل وهو «رماع ئلإ حيحص هدانسإ .ثيدحلا ...خفنو هبراش لتف رمأ

 هوحنبو )١51١/7557(. «راكذتسالا»و (55 )7١/ «ديهمتلا» يف ربلا دبع نبا هدنسأ (9)

 )351١1١1١(. ةبيش يبأ نبا هجرخأ
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 نبا ركذو .ريصقتلا نم لضفأ ءافحإلا نأ براشلاو سأرلا رعش يف مهبهذم

 .ةفينح ىبأ يهذمك براشلا قلح ىف هيهذم نأ يعفاشلا نع (37وادنت زاوش

 لاق امك ىقحت :لاقق :«براشلا ءاقسإ 29 ةذسلا عع لآست هتعمسمو .اًديدبف

 .(؟)(سراوشلا اوفحأا :ِلكَي ىبنلا

 مأ ؟هيفحيو هبراش ذخأي لجرلل ئرت :هللا دبع يبأل ليق :لبنح لاقو

 قل أب 5لأقف اضق هل | لإو ةيوسأب هلف ةارقشجلا نإ :لاق ؟هلخأي فيك

 نأ نيبو .هيفحي د نأ نيب رّيخم وهو 0+ قضملا) 2 كديوسي وبأ لاقو

 نم ذخأ كلَ هللا لوسر نأ ةبعش نب ة 9 أ! نقورو 1380و الأ لاق

 .ءافحإ هعم نوكي ال اذهو 80 هلاوس هلع هيراش

 يف اذك نوكي نأ لمتحيو «ءابلاب «دادنب» :هيف نأ ريغ ء««ديهمتلا» يفو لوصألا يفاذكه )١(

 .ةلامإلا ئلع «دادنم زيّوخ» :لاقيو .ع

 يتآلا صنلا يف دمحأ مامإلا نع مرثألا لوقو .قبس امك (55 -51 )1١/ «ديهمتلا» يف (6)

 .لقنلا اذهب الصتم «ديهمتلا» يف اًضيأ

 .ع ك نم طقاس (يف ةنسلا» 0

 .(8١1-7١١ص) «لّجرتلا» يف لالخلا اهاكح مرثألا ةياور (5)
 .(8١٠ص) «لّجرتلا» (5)
 .عوبطملا يف هدجأ مل 00(

 .(519 /5) «يناعملا حرش» يف (0)

  نباو )١177( «لئامشلا» يف يذمرتلاو )١184( دواد وبأو )181١7( دمحأ هجرخأ ()
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 رشعا :نيعوفرملا ةريره يبأو ةشئاع يثيدحب هءافحإ ري مل نم ٌجتحاو

 قفتملا "7ةريره ىبأ ثيدح يفو .براشلا ّصق اهنم ركذف «70١2...ةرطفلا نم

 .تراشلا صف اهتم 299 كذف «...سمخ ةرظفلا» :؟"7هيلع

 جبنا ثيدحيبو .ةحيحص ىو ءافحالاب رمألا ثيداحأب ةراقكلا جتحاو

 .(97ةيراش زجي ناك دللي هللا لوسر نأ :سابع

 .نيهجولا لمتحي وهو .ءافحإلا هيف بلغألا ١2)ذهو :يواحطلا لاق

 اوزجا :هعقري ةريره يسأ نع هيبأ نع نمحرلا دبع نب ءالعلا اورو

 ركذو .اضيأ ءافحإلا مه اذهو ةلاق .(؟!؛:يستلا اوُخرأو همراوشلا
 ٍ و ٌْ

 .دعس نب لهسو «جيدخ نب عفارو ءديَسأ يبأو .ديعس يبأ نع هدانسإب

 رض , ع
 لاقو .مهبراوش نوُفْحُي اوناك مهنأ «ةريره يبأو ء«رباجو ءرمع نب هللا دبعو

 ."/هفِتنَي هنأك هبراش يفحُي رمع نبا تيأر :بطاح نب دمحم نب ميهاربإ

 نسح هدانسإو ؛(١57/7) (ديهمتلا» يف ةبيش يبأ نب ركب يبأ قيرط نم ربلا دبع 3

 .ةبعش نب ةريغملا نع يوارلا هللا دبع نب ةريغملا لجأل

 امأو .(511) ملسم هجرخأ دقف ؛ةشئاع ثيدح امأ .(55 )7١/ «ديهمتلا» يف اذك 000

 .هيلإ دتهأ ملف ةريره يبأ ثيدح

 .ع«ك نم طقاس «ةريره يبأ» (؟)

 .(101/) ملسمو (08/85) يراخبلا )00

 .«ركذو» :عوبطملا يفو ««ركذ» :ع.وك (54)

 .لصفلا لوأ يف مدقت (5)
 .«ديهمتلا» يف دراولا وهو ءبم «ص نم تبثأ ام لإ ع يف رّيغو «(وهوا» :ع كل )50(

 .هركذ مدقتملا ملسم ثيدح وه )3270(

 -(ناميإلا بعشا يف يقهيبلاو )737١/5( «يناعملا حرش» يف يواحطلا هجرخأ (4)
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 .١2'دلجلا ضايب ئرُي ئتح :مهضعب لاقو

 هيف قلحلا ناك عيمجلا دنع اًنونسم ريصقتلا ناك املو :يواحطلا لاق

 نيرشقمللو انالث نيقلحملل يبا اعد دقو .سأرلا الع اًسايق لضفأ

 هللاو ."7براشلا كلذكف .هريصقت نم لضفأ سأرلا ّقلح لعجف «ةدحاو

 .مكحأو ملعأ

 لصف

 هئاكبو هكحضو هتوكسو همالك يف هيده يف

 مهالحأو فاذأ "7ههنسحأو ءامالك مهبذعأو هللا قلخ حصفأ هلئع ناك

 كلذممل دفشو حاورألا يب ىبسيو ؟بولقلا دعأي همالك تاك ميفح ءاقطنم

 .هؤادعأ

 ال عرسم ٌذِهَب سيل ءّداعلا هدعي نّيبم لّصفم مالكب ملكت ملكت اذإ ناكو

 لمكأ هيف هيده لب ءملكلا دارفأ نيب تاتكسلا هللختي عطقم الو ءظُمحُي

 ناك نكلو ءاذه مكدرس دّرسي ٍةِْكلَي هللا لوسر ناك ام١ :ةشئاع تلاق .يدهلا

 (ديهمتلا» يف يتآلا رثألاو رثألا اذه ربلا دبع نبا ركذو .عاطقنا هدانسإ ينو «.(5078) -
90 

 دمحم نب مصاع نع حيحص دانسإب )77١/5( «يناعملا حرش# يف يواحطلا هجرخأ )١(

 رمع نبا نع هيبأ نع (رمع نب هللا دبع نب ديز نب)
 717١(. /5) «يناعملا حرش# يف ربلا دبع نبا هركذ ام وحنب يواحطلا مالك رظنا ()

 لكَ هتفص نم ءادألا يف ةعرسلا تسيلف «طلغ وهو ««مهعرسأو» :ةعوبطملا خسنلا يف (*)

 .ذعب اميف ءاج امك
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 دبع ام اريك ناكو .*'"ههيلإ سلج نت هظفحي ٍلْصَف ههنييب مالكب ملكتي

 8 ملم هلساةإ ثاكو .هنع لفعل اًنالث ةملكلا

 (7همئتخيو مالكلا حتتفي .ةجاح ريغ يف مّلكتي ال ءتْكَّسلا ليوط ناكو

 "ل ناكو .ريصق الو لوشف أل 7 اضف ييكلا عماوجب ملكتيو هقادشأب

 .هباوث وجري اميف الإ مّلكتي الو «هينعي ال اميف مّلكتي

 الو اًشحفتم الو اًشحاف نكي ملو .ههجو يف فرع ءيشلا هرك اذإو

 .اناخص

 .كماوت وذبت نأ هكسمع ةياج ناكر ,مكربلا هلك لي هك لج ناكر
 هعوقو بترفتستو ههلثفم نم بعت ام وهو :هنم كََِشُي امم كحضي اكو

 .رتسسلو

 نأوهو .حرفلا كحض :ناثلاو .اهدحأ اذه .ةديدع بابسأ كحضللو

 نابضغلا ىرتعي ام اًريثك وهو ءبضغلا كحض :ثلاثلاو .هرشابي وأ هّرُسي ام ئري

 هسفن ٌروعشو ءبضغلا هيلع دروأ امم نابضغلا ٌبّجعت هببسو .هبضغ ٌدتشا اذإ

 ريع (؟!ءيق ةكلمل كوب نوكيدقو .هتضبق ىف هتآو همصخ ميلع ةرذللاب

 .يذمرتلا هححصو )0٠١17/4(. «ئربكلا» يف يئاسنلاو (77179) يذمرتلا هجرخأ )١(

 مزجلاب يراخبلا هقلعو ((75565) دواد وبأو (7591) ملسم هجرخأ لوألا هرطشو

 .ةصق هيفو )١67(,

 .(همتخيو مالكلا حتفي» :ع«ك يفو .ةياور يف اذكو ««همتخيا» :ج (؟)

 .«لصف همالك» )7١5(: «لئامشلا» يف ةلاه يبأ نب دنه ثيدح يف (*9)

 .(هّسفن هكلملا» :طبضي نأ زوجيو «ن ءبم «ج يف طبض اذك (:)
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 .(7١هي هثارتكا مدعو .هبضغأ نمع هضارعإو .بضغلا

 .توص عفرو قيهشب نكي مل .هكحض سنج نم ناكف ِةِْكَي هؤاكب امأو

 عّمسُيو «"'”الّمهت ئتح هانيع عمدت ناك نكلو «ةهقهقب هكحض نكي مل امك
 :ةقفشو هقمأ 'يلغ افومت ةراتو ء«ضيملل ةمحعر ةرات هواكي ناكو .نيزأ هردصل

 ٍةّبحمو قايتشا ٌءاكب وهو نآرقلا عامس دنع ةةراتو «هللا ةيشحخ نم ةراتو

 .ةيشخلاو فوخلل بحاصم ٍلالجإو

 نيعلا عّمدت» :لاقو .هل ةمحر ئكبو «هانيع تعمد ميهاربإ هنبا تام املو

 ميهاربإايكب انإو ؛انّبر يضرُيام الإ لوقن الو .ٌبلقلا نّرحيو

 نبا هيلع أرق امل ئيكبو .2؟ضيفت اهّسفنو «هتانب ئدحإ دهاش امل لكبو

 ع
0 

 تامامل ايكيو..(41[20 تاسنلا]# ادهش حلوه ع كر انو ديه هم
2 

 فرسكلا ةؤلص لصق ءةسشلا تفتك امل يكوو .20نرسظع نب نامل

 )١( ئرخخأ ةرم بضغلا َمّسبت فنصملا ركذيس )/ 5 1/7(.

 .تضاف :اًنالّمه نيعلا تلمهو .ع يف حلصأو ««المهي» :خسنلا يف (؟)

 ظفللاو ءكلام نب سنأ ثيدح نم (77215) ملسمو (1707) يراخبلا هجرخأ (9)

 1:5 2 ديحلال

 هنأ امهدنعو «ديز نب ةماسأ ثيدح نم (477) ملسمو (270605) يراخبلا هجرخأ (5)

 .هثابب فدحلال ةنبا وأ انا دهاش

 )0١5٠(. يراخبلا هجرخأ )0(

 )١505(  هجام نباو (4894) يذمرتلاو )7١577( دواد وبأو )١5170( دمحأ هجرخأ (7)
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 مهيف انأو مهّبّذعت ال نأ ينْذِعت ملأ ٌبر١ :لوقيو خفنيو هتالص يف يكبي لعجو

 ئدحإ ربق ئلع سلج امل ئكبو .(١)(كرفغتسن نحنو ؟نورفغتسي دمهو

 .ليللا ةالص يف اًنايحأ ىكبي ناكو .7"2هتانب

 :عاونأ ءاكبلاو

 هل ةلاو ةمح لآ ءاكي :اهدحلأ

 .ةيشخلاو فوخلا ءاكب :يناثلاو

 .قوشلاو ةحملا ءاكب :كلاقلآو

 .رورّسلاو حرفلا ءاكب :عبارلاو
 .هلامتحا مدعو ملؤملا دورو نم عزجلا ءاكب :سماخلاو

 نزحلا ءاكب نأ :فوخلا ءاكب نيبو هنيب قرفلاو .نزحلا ءاكب :سداسلاو

 فوخلا ءاكبو ءبوبحم تاوف وأ هوركم لوصح نم ئضم ام نلع نوكي
 حرفلاو رورسلا ءاكب نيب قرفلاو .كلذ نم لبقتسملا يف عقوتي امل نوكي
 ةّراح نزحلا ةعمدو ءناحرف بلقلاو ةدراي رورسلا ةعمد نأ :نزحلا ءاكبو

000 

 نب مصاع هيف «فيعض هدانسإ .ةشئاع نع مساقلا نع هللا ديبع نب مصاع قيرط نم

 نب رماع رب هللا دبع نع اذه مصاع قيرط نم (7 5 )١ رازبلا هجرخأ ام هنيبي «هيف

 (لئئبتجملا» يف يئاسنلاو ("75) «لئامشلا» يف يذمرتلاو (7187) دمحأ هجرخأ

 اًرصتخمو )١1747( الوطم ةميزخ نباو (1880) «ئريكلا»و )١154515457(

 .لٌسسح هدائسأو 4و ١

١] 



 املو ؛هب هنيع هللا ّرقأو «نيع ةّرق وه :هب حرفي امل لاقي اذهلو .نيزح بلقلاو

 .هب هنيع هّللا * حبس و بيع هنن وه *ةدحل

 .فعضلاو رّوخلا ءاكب :عباسلاو

 رهظيف .22)ساق بلقلاو نيعلا عمدت نأ وهو «قافنلا ءاكب :نماثلاو

 .اًبلق سانلا ئسقأ نم وهو عوشخلا هبحاص

 اهنإف .ةرجألاب ةحئانلا ءاكبك «هيلع رّجأتسملاو راعتسملا ءاكبلا :عساتلاو

 ."”اهريغ '”وجشب يكبتو ءاهتربع عيبت :باطخلا نب رمع لاق امك

 درو رمأل نوكبي ٌسانلا لجرلا ئري نأ وهو ؛ةقفاوملا ءاكب :رشاعلاو

 .ئكبف .نوكبي مهآر نكلو «نوكبي ءيش ّيأل يردي الو ,مهعم يكبيف مهيلع

 ةعم ناك اهو _روصقم . ؛لكت وهف توص الب اعمد» كلذ نم ناكامو

 187 عانشلا لاق .4 )ترا وضألا ءانب اولع  دودمم  ءاكب وهف توص

 .«ىساق» :ءايلاب خسنلا يف همسر 6

 .-ج «ص نم فينا امك («ةئيذملا حيرات» يفو ءاوجشال :ل ءابنم عك 030

 «ةنيدملا خيرات» يف هبش نب رمع هجرخأ هوحنبو )75١/5(. «ردلا رشن» :رظنا (9)

 .(حالفلا راد - "5/8 17517 )١/ ريثك نبال «قورافلا دنسم» :رظنا «2549/)
 لى ع 0-7

 .ُهَنَعدَلَدَر رمعو يعازوألا نيب عطقنم هدانسإو

 )١٠١8/1١(. عاطقلا نبال «لاعفألا»و (ئكب) يرهوجلل «حاحصلا» :رظنا (5)

 .بلطملا دبع نب ةزمح يكبي ةحاور نب هللا دبعل قاحسإ نبا اهدشنأ ةديصق نم (4)

 نب بعكل يراصنألا ديز وبأ اهيندشنأ» ١77(: /7) «ةريسلا» يف ماشه نبا لاقو

 ناسل» :رظنا .تباث نب ناسح ئلإ اًضيأ بسنتو .يرب نبا كلذ بوصو ؛«كلام

 2( 4/99 ةيرصبلا ةسامسلا»و (:ركي) «يرعلا

 ”و و
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 ليوعلا الو ءاكبلا ينغيامو اهاكب اهل قحو ينيع تكب

 دومحم :ناعون وهو «يكابتلا وهف اًملكتم ئعدتسم هنم ناك امو

 ءايرلل ال .١)هللا ةيشخلو بلقلا ةقرل بلجتسُي نأ دومحملاف .مومذمو

 .قلخلا لجأل 5'بّلتجُي نأ مومذملاو .ةعمسلاو

 نأش يف ركب وبأو وه يكبي هآر دقو ِةَكَي يبنلل باطخلا نب رمع لاق دقو

 الإَو هكيكب ءاكي كددجو نإف ؟هللا لوسر اي. كيك اه ىربعلا :ردب خعراسأ

 .«؟/وك يبنلا هيلع ركني ملو .2”تيكابت
 .(©0اوكابتف اوكبت مل نإف «هللا ةيشخ نم اوكبا :فلسلا ضعب لاقو

 لصف

 هبطخ يف دي هيده يف

 .ةقانلا 'لعو «ريعبلا العو «ربنملا اىلعو ءضرألا يلع لكي (1) ىطخ

 )١( :ج يفو .«هتيشخلو» :ص ١وللخشية«.

 .«بلجتسيا :بم «ج يفو .«بلجي» :عوك (6)

 .نتملا يف فّرصتلا اذه ئلع هيبنت نود «امكتاكبل تيكابت دجأ مل نإو» :ةلاسرلا ةعبط يف (*)

 .(1771) ملسم هجرخأ ءاهراسأو ردب نأش يف ليوط ثيدح ءزج (:4)

 وبأو (777717/4 276 51/4) ةبيش يبأ نبا هقيرط نمو )14(  «دهزلا» يف عيكو هجرخأ (5)

 ملو «نيل هيف ءيملسلا ةجفرع هيف .قيدصلا ركب يبأ لوق نم (77) «دهزلا» يف دواد

 يفو ءورمع نب هللا دبع لوق نم (77747) ةبيش يبأ نبا جرخأ هلثمبو .ركب ابأ قلي

 ئور ام اهنم ؛ةفيعض اهلك نكل «قرط ةدع نم اًضيأ اعوفرم يور دقو .فعض هدانسإ
 .سنأ ثيدح نم (86 /7) «دهزلا» يف كرابملا نبا

 .«يبنلا بطخل :ص (7)
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 رذتم هنأك ةيضغ دعشاو ءةةوص ةلعو هانيع تّرمسا بطخ اذإ ناكو

 نّرقيو «نيتاهك ةعاسلاو انأ تنِعُبا :لوقيو .مكاّسم .مكحّبِص :لوقي شيج

 هللا ثاتك ثيدحلا ٌريخ َّنإف دعب امأ» :لوقيو ءئىطسولاو ةبابسلا هيعبصإ نيب

 .2170ةلالض ةعدب ّلكو .اهتاثّدحم رومألا ٌرشو .دمحم يده يدهلا ٌريخو

 :ءاهقفلا نم ريثك لوق امأو .هللا دمحب اهحتتفا الإ ةبطخ بطخي ال ناكو

 هب مهعم سيلف ريبكتلاب ديعلا ةبطخو «رافغتسالاب ءاقستسالا ةبطخ حتتفي هنإ
 بطخلا عيمج حاتتفا وهو «هفالخ يضتتقت ُةّئسلاو .ةتبلا كي يبنلا نع ةّنس

 انتيش رابتخا وهو ءدمحلأ باحضأل ةثالغلا هوجولا دحأ وهو (؟" اهلل دمحلاب

 دعص اذإ ناك ِةِكَي هنأ هريغو 2؟7ءاطع ليسارم فو .اًمئاق بطخي ناكو

 01 بعشلا لاق .(مكيلع مالسلا» :لاق مث «سانلا ىلع ههجوب لبقأ ربنملا

 .كلذ نالعفي رمعو ركب وبأ ناكو

 يفو .نآرقلاب بطخي ام اًريثك ناكو .رافغتسالاب هبطخ متخي ناكو

 ناقل, ق) تدخلا آاهةعلاق 35 راس تن ماشه مأ نع 7مل حيحصاا

 .(8717/) ملسم هجرخأ 01(

 .ج «ص يف «هلل) دري مل )0

 خيش رايتخاو ةلأسملا ركذ تآيسو .(7914 -7297 /77) «ئواتفلا عومجم» :رظنا (©)

 .ئرخأ ةرم مالسإلا

 .(07/41) قازرلا دبع هجرخأ (5)

 (ة؟459) قئاسلا ردصملا 68)

 .(717/5557) دمحأل ظفللاو «(81/) مقرب (5)

 ادد



 .سانلا بطخ اذإ

 :لاق دهشت اذإ ناك ٍةدِكَي هللا لوسر نأ 0 وعم يآ نع ؟17ةواد وبأ ركذو

 الف هللا دهي نم .انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو .هرفغتسنو هنيعتسن هلل دمحلا»

 اًدمحم نأ دهشأو .هللاالإ هلإ ال نأ دهشأو .هل يداه الف لِلضُي نمو هل لضم
 هلوسرو هللا عطي نم .ةعاسلا يدي نيب اًريذنو اًريشب قحلاب هلّسرأ .هلوسرو هدبع

 .«اًثيش هللا رضي الو .هّسفن الإ رض ال هنإف امهصعي نمو ءدّشر دقف

 هللا لوسر ذهشت رص باهش نبا لأم هنأ سنوي نع ؟؟ادواد وبأ لاقو

 .«ئوغ دقف امهصعي نمو» :لاق هنأ الإ ءاذه وحن ركذف ةعمجلا موي كك

 فِخي الو .دحأ ةلجعل هللا لّجعي الو .ٍتآ وه امل َدْعْب ال ؛ٌبيرق ِتآ وه ام

 امو :20هلنا ديريو ءاّرمأ سانلا ديري .سانلا ءاش امال ءهللا ءاش ام .سانلا رمأل

 .«يبنلا ناسل» :ع.ك )١(

 (؟570)«طسوألا»و )١١١/٠١( «ريبكلا» يف يناربطلا هجرخأو )٠١91(. مقرب (؟)
 يندملا ضايع وبأ هدانسإ يفو ( 1965 /”) يقهيبلاو (9175) «ءاعدلا»و

 .لوهجم امهالك «ديزي يبأ نب هبر دبعو

 . فيحصت («(دوعسم يبأ» 0 0 ام خسنلا يف (9)

 .(55) «ليسارملا» :رظناو )٠١98(. «نئسلا» يف (:4)

 .(0/) دواد ىبأل «ليسارملا» :رظنا (5)

 ايش هللا ديري :ةعويطملا خلا فو ,هريغو ؟ليسارملا» يف امك ارم هللا ديربو ينعي 0

 .«اًئيش سانلا ديريو
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 (1)دعبامل برقم الو .هللا برق امل دّعبم الو .سانلا هرك ولو ناك هللا ءاش

 . «هّللا نذإب الإ ءىش نوكي ال .هللا

 هلامك فاصوأو هئالآب هيلع ءانثلاو هللا دمح لىلع هبطخ رادم ناكو

 ئوقتب رمألاو ءداعملاو رانلاو ةنجلا ركذو «مالسإلا دعاوق ميلعتو .هدماحمو

 .هبطخ رادم ناك اذه ئلعف -هاضر عقاومو هبضغ دراوم نييبتو هللا

 اولعفت نل :وأ  اوقيطت نل مكنإ سانلا اهيأ» :اًضيأ هبطخ يف لوقي ناكو

 .("0(|ورشبأو [وذدس نكلو هب مترمأ (")ام لك

 .مهتحلصمو نيبطاخملا ةجاح هيضتقت :ةظامب حقو لك ف بطخم ناكو

 يتملكب اهيف ده ووو وجواب

 سيل ةبطخ لِك) :لاق ةنأ هت تسّنو .مّلعلا همسأب هسفن اهيف ركذيو .ةداهشلا

 .(©7«ءامّذَجلا ديلاك ىهف دّهشت اهيف

 .بم نم طقاس «بّرقم ال)و .(دعبأ)» :ص )١(

 .ص نم طقاس «لك» ظفلو .ع يف مهضعب هحلصأو ««امك اولعفت نأ اوقيطت نل» :ع«ك (؟)

 _اًرصتخم )١5407( ةميزخ نباو (58757) للعي وبأو )١1,78657( دمحأ هجرخأ ()

 نم  هظفل اذهو )7١5/7(  «ئربكلا نئسلا» يف يقهيبلاو )7١75( يناربطلاو

 شارخ نب باهش هيف ءنسح هدانسإ ُكَنَعُهَبلَعَو يفلكلا نزح نب مكحلا ثيدح
 .«دنسملا» ئلع قيلعتلا :رظناو .امهيف نيل عم قودص امهالك «قيرز نب بيعشو

 يف يراخبلاو (6018) دمحأو (7706) «هدنسم) يف هيوهار نب قاحسإ هجرخأ (4)

 يبأ ثيدح نم )١١١7( يذمرتلاو (585 )١ دواد وبأو (77 9 /1) «ريبكلا خيراتلا»

 )١59(. «ةحيحصلا» يف ينابلألاو (77/47) نابح نبا هححصو .ةريره
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 نكي ملو .هترجح نم جرخ اذإ هيدي نيب جرخي ١2)شيواش هل نكي ملو

 .اًعساو ؟؟)اقيز الو َةحْرَط ال «مويلا ءابطخلا سابل سبلي

 ذخأ سانلا لبقتساو هيلع ئئوتسا اذإف :تاجرد ثالث هريثم ناكو

 يف ذخأ اذإف .هدعب اًئيش لقي ملو «هلبق اًئيش لقي ملو ءطقف ناذألا يف َنذَّؤملا

 .هريغالو نّدؤم ال ةتبلا ءيشب هتوص دحأ عفري مل ةبطخلا

 ركذ اذنك .ريبملا :للع وهو «اهيلع اك وقق ءاّضع ديخأ بطغي :ي ماق اذإ ناكو

 ناكو .كلذ نولعفي هدعب ةثالثلا ءافلخلا ناكو .باهش نبا نع 2"2دواد وبأ

 .سوق لع ًأكوتي اًنايحأ

 ناك هنأ ّْنظي ةلهجلا نم ريثكو .فيس ئلع أكوت هنأ هنع ظّمحُي ملو

 لهج اذهو .فيسلاب ماق امنإ نيدلا نأ ئلإ ةراشإ ربنملا الع فيسلا كسمي

 :نيهجو نم حيبف

 :لصألا يف اهانعم ةيكرت ةملك ةيسرافلا ميجلاب ش واج :ةلضأو .«شيواج# :لاقيو (1)

 ناطلسلا يدي نيب اوريسي نأ (شيواشلا عمج) ةيشيواشلا ةفيظو تناكو .بجاحلا

 :(07/577 /7) هتينون يف فنصملا لاق .لاع توصب هبوكرو هلوزنب اونلعيو

 ٍناميإلا يذ لعفك لوسرلا لاق وأ هللا لاقب متئج ول هللاو

 ٍناطلسلا يذل شيواشك ٍلال إو ميظعت ٌسيواش مكل انك

 نانك نبال «نيمسايلا قئادح# :رظنا .نمزلا عم مهفئاظو تروطتو تاعونت دقو

 .(0 ١ ص) نامهد دمحأ دمحم ذاتسألل «ةيخيراتلا ظافلآلا مجعم»و (75ص)

 قنعلاب طاحأ ام :صيمقلا قيزو .فتكلا ئلع ئقلي ءاسك وهو «ناسّكيطلا :ةحرطلا (7)

 . كيرف

 .(50) «ليسارملا» يف (9)



 .سروقلا ةرلغو اصحلا نها ركدنا ظرقحملا 3[ :اههذحلا

 ١)داسفلا لهأ ٍقْحَمِلف فيسلا اّمأو .يحولاب ماق امنإ نيّدلا نأ :يناثلا

 نآر قلاب تحتف امتإ اهيف هتيطخخ تناك ىتلا هلك هللا لوسر ةئيدمو .كرشلاو

 .ةقبطخ. يلا عمير مث هدب لهتشا ضراع هتبطخ يف هل ضرع اذإ ناكو

 عطقف :نيرمجأ نيبعيم يف ارثعي نيسحللاو نسسلا ءامبش بطت اكو

 اَمَّنِإ هللا قدص) ؛لاق مك ريثملا ئلإ داع مش يس

 ءامهيصيمق ين نارشعي نيذه ُتيأر [ :هيباغتلا] * هتف همك كسرأَوَأ وركوب

 .()(امهتلمحف :يمالك كمت نتج ريصآ ملت

 مق كيَلَس اي» :هل لاقف ءسلجف «بطخي وهو قافطغلا كيِلُس ءاجو

 موي مكدحأ ءاج اذإ» :ربنملا ئلع وهو لاق مث .«امهيف زوجتو «نيتعكر عكراف

 .؟؟7(امهيف روجتيو ؛"7نيتعكر عكر يلف .بطخي مامإلاو ةعمجلا

 .«لالضلا» :ةعوبطملا خسنلا يفو .ع يف اهقوف مهضعب بتك اذكو ««دانعلا» : بم 010(

 دواد وبأو )١1758( «ةباحصلا لئاضفاو (7؟9465) «دنسملا» يف دمحأ هجرخأ (؟)

 )1١757( «ئربكلا»و )١51١7( «ئبتجملا» يف يئاسنلاو (7071/5) يذمرتلاو(9١١١)

 نبا هححصو «يذمرتلا هنّسح .يملسألا ةديرب ثيدح نم (5060”7) هجام نباو

 :ملسم طرش للع هححصو ((10794610728) نابح نباو )18١0718٠0١( ةميرخ

 يف ينابلألاو (219 /7) «حيقنتلا» يف يداهلا دبع نباو 3817/١( 6184 /5) مكاحلا

 .(7375 /5) (مألا - دواد يبأ حيحصا

 .رظنلا لاقتنال ك نم ةطقاس «نيتعكر ...امهيف زوجتو» ةرابعلا (*)

 رباج ثيدح نم  هظفلب هبشأ ظفللاو )8175(  ملسمو (970) يراخبلا هجرخأ (4)

 .بطاخملا مهبأ يراخبلاو

 نفت



 تناكو .سانلا ةجاح بسحب اًنايحأ اهليطيو ءانايحأ هبطخ صقن 4 ناكو

 يف ةدح لىلع ءاسنلا بطخي ناكو .ةبتارلا هبطخ نم لوطأ ةضراعلا هبطخ

 .(١)ةقدصلا ئلع ييشحيو دايعألا

 .فلتخم طخب عيف (تاقرو )٠١ ةلماك ةسارك انه نم )١(

 ؟ ١ ا/


