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 ءوضولا يف هيده يف

 تاولصتا نّلِص اميرو «هنايحأ بلاغ ف ةةاص لكل اًضوعي للي ناك

 كو قولت هدم دهيأوو رمت هيتايو ,ةرات ذاب ًابهوتي قاكو ءتحاأر ءوضرب

 اديص نسساكلا رسيأ نم تاكو .217ةفدلقو نيكقوأ اولإ يقشمدلاب ٍقاو أ عبرأ وحن

 نم هعمأ ق نوكي هنأ ريخأو بيق فارسإلا نم هنمآ ردحي ناكو ءءرضولا هامل

 اوقتان ,ناهّلّولا :هل لاقي اًناطيش ءوضولل ّنِإ) :لاقو ."”روهطلا يف يدتعي

 © 7ةءاملا نساَوُْسَو

 نال ناد خيا قالا 01(

 دواد وبأو )١71/45( دمحأ هجرخأ ثيدحلاو .ك نم طقاس «روهطلا ...ربخأو» (؟)

 نب هللا دبع نع ةماعن ىبأ ثيدح نم (14/1) يقهيبلاو (177 /1) مكاحلاو (450

 سيرالت# يق ىيهذلاا راشأ ايم ]فقع نب لا دبعو ةماعن أن م عطقتم وهو .لفتم

 وهو .ءلفغم نب هللا دبع نب ديزي امهنيب (891/) ينايورلا ةياور يفو .«كردتسملا

 عمس لاق «ءالعلا يبأ» نع يريرجلا نع :(517/77) نابح نبا دنع عقوو .لوهجم

 يبأ» نع افيحصت «ءالعلا يبأ» نوكي نأ ئشخأو ....هل اّنبا لفغملا نب هللا دبع
 نم دهاش هلو .لفغم نب هللا دبع نع ةاورلا نم ءالعلا ابأ دحأ ركذي ملف ««ةماعن

 قيرط نم )١5487( دمحأو (0071”7) ةبيش يبأ نبا دنع صاقو يبأ نب دعس ثيدح

 ركذ هيفو ءكلذك لوهجم اذه دعسل ئلومو ءدعس نع دعسل ئلوم نع ةماعن يبأ

 .(1/*1717) «مألا - دواد يبأ حيحص)» :رظناو .روهطلا نود ءاعدلا يف ءادتعالا

 نب يبأ ثيدح نم )57١( هجام نباو (51) يذمرتلاو )75١7728( دمحأ هجرخأ 22

 - ثيح يذمرتلا هفعض ثيدحلاو .هفعض ئلع عمجم بعصم نب ةجراخ هيف .بعك
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 يف لهو :لاقف ,«ءاملا ىف فرست ال» :هل لاقف .ًاضوتي وهو دعسب ّرمو

 .2170217راج رهن ولع كسك نو :معنا :لاق ؟فارسإ ءاملا

 ضعب , يفو ؛اثالث اثالثو «نيتّرم نيتّرمو «ةّرم َةَرم ًاضوت هنأ هنع حصو

 ناكو .ثالثب ةراتو «نيتفْرْعِب ًةراتو «ةفْرغب ةرات قشنتسيو ضمضمتي ناكو

 .هفنأل اهقصنو .همفل ةفّرَعلا فصن ذخأيف «قاشنتسالاو ةضمضملا نيب لصي

 لصفلا امهيف ف نكميف ثالثلاو ناتفرغلا امأو ءاذه الإ ةفرغلا يف نكميالو

 نم '27(نيحيحصلا» ىفامك ءامهنيب لصولا ناك ٍةَِلَي هيده نأ الإ ؛لصولاو
 5 ةلازيص * 00 هنا ف 1

 .ةدحاو فك نم قشنتساو ضمضم ِةِيِِلَي هللا لوسر نأ ديز نب هللا دبع ثيدح

 لهأ دنع حيحصلاو يوقلاب هدانسإ سيلو ءبيرغ ثيدح بعك نب ىبأ ثيدحا :لاق --

 هجو ريغ نم ثيدحلا اذه يور دقو «ةجراخ ريغ هدنسأ اذحأ ملعن ال انأل .ثيدحلا

 يوقلاب سيل ةجراخو .ءيش هو يبنلا نع بابلا اذه يف حصي الو .هلوق نسحلا نع

 هنأب ةعرز وبأ هفصوو متاح وبأ هعفر أّطخو .«كرابملا نبأ هف هفعضو ءانباحصأ دنع

 ىبأ نبال للعلا ئلع ةقيلعت»و ( ٠ ) متاح يبأ نبال «للعلا» :رظنا ءركنم

 ] ١55-١59(. ص) يداهلا دبع نبال (متاح

 .ع نم طقاس «راج» )١(

 نبا هيف .ورمع نب هللا دبع ثيدح نم (5705) هجام نباو )2١50( دمحأ هجرخأ (؟)

 يف ظفاحلا هدانسإ فعضو .رظن هيف :يراخبلا لاق ءهللا دبع نب ىيحو ؛نيل هيف «ةعيهل

 نب لاله نع يوق دانسإب (777) ةبيش يبأ نبا جرخأ هوحنو .(784 )١/ «صيخلتلا»

 :رظناو .«ربن عيطاش لىلع تنك . ولو «فارسإ ءوضولا نم :لاقي ناك» :لاق فاسي

 .(81/7- 551/١ ؛ءوضولا يف فارسإلا هركي ناك نم) (ةبيش يبأ نبا فنصم»

 .(575) ملسمو )١199.6191( يراخبلا (*)
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 .(1)(تافَّرَغ ثالثب قدك ا ظتساو يقفل :ظفل يفو .اًثالث كلذ لعف

 .قاشنتسالاو ةضمضملا يف يور ام ّمصأ اذهف

 ,("7ةتبلا حيحص ثيدح يف قاشنتسالاو ةضمضملا نيب لصفلا ئجي ملو

 لكي (2) ىبنلا تيأر 3 هدج نع ةببأ نع قده نب ةحلط ثيدح يف نكل

 هيبأ نع ةحلط 0 يردنال نكلو .170(2قاشنتسالاو ةضمضملا نيب لصعي

 .ةحص هج فرعي الو هذج نع
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 .هّلك هسأر حسمي ناكو .6 رسيلاب رثتسيو < تعبلا هديب قشتتس د نلأكو

 . ةشساو# "8

 عقو طقس صنلا يف نوكي نأ ئشخ :أو .«نيحيحصلا» يف هنيعب ظفللا اذه دري مل

 ضمضم» :ظفل يفو] «اًنالث رثئتساو ضمضم» :لصألا نوكيو ءرظنلا لاقتنال
 .قباسلا ظفللا بقع ملسم ظفل لوألاو .«تافرغ ثالغب [اًنالث رثئتساو قشنتساو

 يراخبلا ظفل يناثلاو .«تافرغ ثالث نم رثئتساو قشنتساو ضمضمفا» :اضيأ هيفو

 .هوحنب (1851) هيفو )١195(
 )١/ 5 ١7(. «ريبحلا صيخلتلا» :رظنا .رظن هيف
 .(«لاق» : ص يق هذعب

 .«هّللا لوسر» :ص

 دواد وبأ لاق )20١/١(. يقهيبلاو )١4/ ١ يناربطلاو )١79( دواد وبأ هجرخأ

 تعمساا :لاق مث .«هركنأف [ناطقلا] ئيحي هب تثدحف :ددسم لاق )١77(: بقع

 نع هيبأ نع ةحلط :اذه شيأ :لوقيو هركتي ناك اومعز  ةنيبع نبا :لوقي دمحأ

 (متاح يبأ نبا للع» :رظنا كي يبنلا يقل ةحلط دج نوكي نأ بجع هنأك (!؟هدج
 هيفو ءلسرم ثيدحلاف ١10١86١6١(. ص) «يداهلا دبع نبا ةقيلعت»و( 0)

 .فيعض «ميلس يبأ نب ثيل
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 537 ءيئره ةساون حّسم :لاق نم ثيدح لّمحَي هيلعو ءربديو هيذديب لبقُي ةراتو

 اصلا لسف برك الإ غ5 ليوعسأب عيسم د زكو ناو ملال أ حيحصلاو

 :هلوقكو ءاثالث انالث أّضوت :يباحصلا لوقك حيرص ريغ حيحص امإ اذه ادع

 نع هيبأ نع ناملُيَبلا نبا ثيدحك حيحص ريغ حيرص امإو ؛؟نيترم هسأرب حسم
2 505 ' 

 حسمو) :لاف مث ««اثالث هيفك لسغف أضوت نم :لاق دلك يبنلا نأ رمع [نباز

 ناك نإو 350ناشعض هوبأو قاملؤلا نباو هب تحي ال اذهو , 00مل هسأرب

 هسأر حسم ِِكي هنأ '”'دواد وبأ هاور يذلا نامثع ثيدحكو لاح نسحأ بألا

 مسمع نأ زيلع لات اهلك حاهسلا نامكع ثيداحأ : :؟20ةواد وبأ لاققو اناث

 هسأر ضعب حسم ىلع رصتقا هنأ دحاو ثيدح يف هنع حصي ملو ٌةرم سأرلا

 .ةمامعلا لع لّمك هتيصانب حسم اذإ ناك نكلو «ةتبلا

 را (؟60١١/7)دمحأ هجرخأ )١(

 .(دنسملا» يققحم قيلعت رظناو .فيعض وهو .بلاط يبأ نب ليقع نب دمحم
 !«افالخ» :ك (؟)

 نم )٠٠١5( اًضيأ هجرخأو .هنم نيترصاحلا نيب امو (701/) ينطقرادلا هجرخأ ()

 .نامثع نع هيبأ نع ينامليبلا نبا ثيدح

 .«نافعضمل :ن ءبم .عوك (:5)

 «قيقش نب رماع هدانسإ يفو .(707) ينطقرادلاو )١151( ةميزخ نباو )١١١( مقرب (5)
 يأ «طقف ءانالث أضوت :لاق ليئارسإ نع عيكو هاور» :هلوقب دواد وبأ هلعأ دقو «نيل هيف

 اهلكو ,(7* )1٠١١- ٠5 ينطقرادلا دنع ئرخأ قرط هلو .حسملل ضرعتلا نودب

 )١/ 7١4-511١(. «ريبحلا صيخلتلا» :رظنا .ةفيعض

 )"( بقع )١١8(.
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 أضوتي ِةلكَو هللا لوسر تيأر :١2)دواد وبأ هاور يذلا سنأ ثيدح امأو

 ملو .هسأر َمَّدقم حسمف «ةمامعلا تحت نم هدي لخدأف .ةيرطق ةمامع هيلئعو

 ئتح هتمامع ضقني مل ِةَكَي يبنلا نأ ")هب سنأ دوصقم اذهف «ةمامعلا ضقني

 هتبثأ دقو .ةمامعلا ئلع ليمكتلا فني ملو ءهّلك رعّشلا "0سم بعوتسي

 .هيفث 'يلع لدي آل هنغ سنأ توكسف ؛؟؟7هريغو ةبعش نب ةريغملا

 هنأ هنع ظّمحُي ملو «ءقشنتس ةشنتساو ضمضمت الإ ٍةِيلَم هللا لوسر أضوتي ملو

 ٌةرم هب لخي مل اًيلاوتم اًبترم هؤوضو ناك كلذكو .«“ يسار كه هب لعل

 .ةتبلا ةدحاو

 ةيصانلا ئلعو «21)ةرات ةمامعلا ئلعو «ةرات هسأر ئلع حسمي ناكو

 لاق .(0 )١/ يقهيبلاو )١54/١( مكاحلاو (214) هجام نباو (1407) مقرب )١(
 كلذكو .«حصي ملو» :هدانسإ قاس نأ دعب )7١8/57( «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا

 .هسأر ضعب لع هحسم يهو ةبيرغ ةظفل ئلع اًهيبنت لب اكاردتسا هقسي مل مكاحلا

 نقلملا نبا هفعض ثيدحلاو .«سأرلا ضعب حسم لع لدل حص ول» :يبهذلا لاقو

 يف ينابلألاو )١/ ١57( «صيخلتلا» يف رجح نباو )71/5/١( «رينملا ردبلا» يف

 .(1457/1-58) «مألا -دواد يبأ فيعض»

 .ك ءص يف (هب) دري مل (6)

 .«حسما :ن ينو .فيحصت هلعلو ««نم» :بم ءعوك ()

 فلخت :ةبعش نب ةريغملا ثيدح نم (87 -81 /71/54) ملسم هجرخأ ام ىلإ ريشي (4)

 :ةرهطمب هتيتأف «(؟ءام كعمأ» :لاق هتجاح 'يضق املف ؛هعم تفلختو ِةِلكَو هللا لوسر

 .ثيدحلا ...هيفخ ئلعو ةمامعلا لئلعو هتيصانب حسمو

 .«ةتبلا» :ةدايز هدعب ك يف (0)

 .رظنلا لاقتنال ص نم طقاس «ةرات ةمامعلا ئلعو» (0)

 ك١



 .مّدقت امك هنع ظَمحُي ملف ةدّرجم ةيصانلا ئلع هراصتقا امأو .ةراث ةمامعلاو

 امهيلع حسميو «نيبروَج الو نيفخ يف انوكي مل اذإ هيلجر لسغي ناكو
 امهرهاظ حسمي ناكو «هسأر ءام عم هينذأ حسمي ناكو .نيفخلا يف اناك اذإ

 نبا نعع كلذ حص امنإو ءاديدج ًءام امهل ذخأ هنأ هنع تبثي ملو .امهنطابو
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 هولا فيدح قنعلا حسم يف هنع ٌحِصي ملو

 لكو :©)ةيمستلا ريغ اًئيش هئوضو ئلع لوقي ناك هنأ هنع ظّمحُي ملو
 هللا لوسر لقي مل قلتخم ٌبِذكف ؛هيلع لاقت 2؟7ىتلا ءوضولا راكذأ يف ثيدح

 :لوقو ؛2*)هلوأ يف ةيمستلا ٌريغ هنع تبث الو «هتمأل همّلع الو ءاهنم اًنيش هلك
 .هلوسرو هدبع اًدمحم نأ دهشأو ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ»

 (طسوألا» يف رذنملا نبا هقيرط نمو  الوطم (١؟7) قازرلا دبعو (9/*) كلام هجرخأ )١(

 .هنع عفان نع نيقيرط نم (771/) «روهطلا» يف ديبع وبأو )١/507(-

 (رينملا ردبلا» :رظنا ,داجأو قنعلا ىلع حسملا لوح ثحبلا نقلملا نبا فوتسا دقو (؟)

 .(557 )١/ 0751١ «ريبحلا صيخلتلا»و )77١16-757770(

 . ص نم ةطقاس «ةيمستلا ...هنع ظفحي ملو» ةرابعلا )00

 .(ءوضولا» ظفل لجأل ملق قبس وهو ««يذلا» :ن ءبم «ك (5)

 نسحأ ثيدح بابلا اذه يف سيل :(77”ص) يذمرتلل «ريبكلا للعلا» يف يراخبلا لاق (5)

 يذمرتلا هلعأو 5٠١(. /5) «لامكلا بيذب» .رظن هثيدح يف :يراخبلا لاق «يرملا

 ئرخأ ةرم يتأيسو .روكذملا نمحرلا دبع نب حابر نع السرم عيكو هاور امب

 .(5 45-10 9 ص) يناثلا دلجملا رخآ يف راكذألا لوصف يف ليصفتلاب

517 



 ثيدحو .هرخآ يف '17١(نيرهطتملا نم ينلعجاو «نيباوتلا نم ينلعجا مهللا

 َّمهللا كناحبسا :اًضيأ ءوضولا دعب لاقي امم 217«يئاسنلا ننس يف ٌرخآ

 .«كيلإ بوتأو هك رفغتسأ .؛تنأ الإ هلإ ال نأ دهشأ .كدمحبو

 الو وهال «ةالصلا ةحابتسا الو ثّدحلا عفر تيون :هلوأ يف "لقي ملو

 حيحص دانسإب ال ءدحاو فرح كلذ يف هنع َوَرُي ملو .ةتبلا هباحصأ نم دحأ

 نيقفرملا زواجت هنأ هنع تبثي مل كلذكو .طق ثالثلا زواجتي ملو

 .(؟)ة5ملا ةلاطإ ٌتيدح لّوأتيو ءكلذ لعفي ناك ةريره وبأ نكلو «نيبعكلاو

 ئتح هيدي لسغ هنأو ِةِْلَب يبنلا ءوضو ةفص يف 2*/ةريره يبأ ثيدح امأو

(010) 

(02 
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 مهللا» :هلوق نود اَكْنَعَهَنلَعِيو رمع نع رماع نب ةبقع ثيدح نم (774) ملسم هجرخأ

 يتآيسو .بارطضا هدانسإ يف :لاقو «(050) يذمرتلا دنع وهف «2...نيباوتلا نم ينلعجا

 55١(. /7) راكذألا لوصف يف ئرخأ ةرم

 «طسوأللا» يف يناربطلا هجرخأو «يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم (48794) «ئربكلا»

 )0*1١:948*18( اًضيأ اًفوقوم يئاسنلا هجرخأو .(075 )١/ مكاحلاو (141)

 يف ىقهيبلا لاقو .(7101) «للعلا» يف ينطقرادلا كلذكو .هحجرو ٌعوفرملا هب لعأو

 اًضيأ هجرخأ فوقوملاو .«فوقوم روهشملاو) :(8/1١١)«ريبكلا تاوعدلا)

 :رظناو .حيحص هدانسإو «(70017 219) ةبيش يبأ نباو )5١77( قازرلا دبع

 .(؟719) «ةحيحصلا»و )١/ 27515 ١556( (ريبحلا صيخلتلا»

 .(لوقي نكي ملو» :ن

 ملسم هجرخأ دقف ةريره يبأ لعف امأو .(3557) ملسمو )١177( يراخبلا هنع هجرخأ

 .هثيدح ردص يف

 .(7 5 )7١57/ ملسم هجرخأ

” ١ 



 لاخدإ ئلع لدي امنإ وهف ؛نيقاسلا يف عرشأ تح هيلجرو .دُصَعلا يف عرشأ

 .ةلاطإلا ةلأسم الع لدي الو ءءوضولا يف نيبعكلاو نيقفرملا

 هنع حصا الو ءءوضولا دعب هئاضعأ ففشنت داتعي ِةَِك هللا لوسر نكي ملو

 ناك» :ةشئاع ثيدح امأو .هفالخ هنع مص يذلا لب «ةتبلا ثيدح كلذ يف

 تيأر» :لبج نب ذاعم ثيدحو «١2)«ءوضولا دعب اهب فّشنتي ةقرخ للي يبنلل
 .امهلثمب جَحُي ال نافيعضف (7"2«هبوث فرطب هّهجو حّسم اضوت اذإ دو يبنلا

 يقيرفإلا يناشلا يفو ءكورتم مقرأ نب ناميلس لوألا يف لاق «فيعض 0

 .ءيش بابلا اذه يف ٍةِللَك يبنلا نع حصي الو :2؟7يذمرتلا

 بصي 0*2نكلو ءأّضوت امّلك ءاملا هيلع بصي نأ ِةكَي هيده نم نكي ملو

 قف امك ةسلعل [لهلأ هبلع يعي ورم ةقواع ا ميرو هس يلع

 .اضوت امل رفسلا يف هيلع بص هنأ ةبعش نب ةريغملا نع (1)«نيحيحصلا»

 يف «لماكلا» يف يدع نبا هجرخأو )١/ ١1054(« مكاحلاو (57) يذمرتلا هجرخأ )١(

 ١114(. /0) مقرأ نب ناميلس ةمجرت

 (ريبكلا»و )4١187( «طسوألا» يف يناربطلاو (75505؟) رازبلاو (25) يذمرتلا هجرخأ (؟)

 اذه» :يذمرتلا لاقو )751757/١(. يقهيبلاو (75157) «نييماشلا دئسم»و (6/7)

 معنأ نب دايز نب نمحرلا دبعو دعس نب نيدشرو .فيعض هدانسإو بيرغ ثيدح

 .«ثيدحلا يف نافعضي ىقيرفإلا

 .ةلاسرلا ةعبط هتعباتو «هيبنت نود «معنأ نب دايز نب نمحرلا دبعا :هلبق يقفلا داز (9)

 .(617) ثيدحلا بقع (:)

 .«ةرات» :ن يف هدعب (6)

 .0176 /714) ملسمو (377 4707 14817) يراخبلا (5)
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 لاقو «هتيحل للخي ناك كي هنأ هريغو يذمرتلا ححصف «هيف ثيدحلا / ص )١( + 6. )١( د 7
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 نع (؟7(ننسلا» ينو .هيلع ظفاحي نكي مل عباصألا ليلخت كلذكو

 امك يراخبلا لاق .هتيحل للخي ناك ِةِْلَي يبنلا نأ )7١1(: نافع نب نامثع ثيدح بقع

 :تلق .نامثع ثيدح ليلختلا يف يدنع ءيش حصأ» :(7 5 ص) «ريبكلا للعلا" يف

 .«نسح وه :لاقف ؟ثيدحلا اذه يف نوملكتي مهنإ

 .«هللا لوسر نأ» :ك

 :«للعلا» هباتك نم لالخلا نع (5ا/ )١/ «للعلا ئلع هتقيلعت» يف يداهلا دبع نبا لقن

 :لاق ؟ةيحللا ليلخت :لبنح نب دمحأل تلق :لاق  يناتسجسلا ينعي دواد وبأ انربخأ

 ثيدح هيف ءيش نسحأو «ثيدح اهنم تبثي سيل «ثيداحأ هيف يور دق ةيحللا ليلخت»
 ردقلا هيف سيلو ؛«(١17١ ص) دواد يبأل (دمحأ لئاسم» :اًضيأ رظناو ."نامثع نع قيقش

 هلثم لاق دق متاح ابأ هنيرقو هبحاص تدجو نكلو «ةعرز يبأ مالكب رفظأ ملو .ربحملا
 - 55 ص) يداهلا دبع نبا «ةقيلعت» :ةدئافلا مامتل رظناو )١ ٠١(. هنبال «للعلا» يف امك

 ةنيل ثيداحأ ةيحللا ليلخت يفو» :(98/5١؟) «ءافعضلا» يف يليقعلا لاقو .(

 .«نيلو لاقم اهيف ةيحللا ليلخت يف ةياورلاو» ١75(: /5)رخآ عضوم يف لاقو ««ديناسألا

 يف ديبع وبأ اًضيأ هجرخأو «(557) هجام نباو )5٠( يذمرتلاو )/١5( دواد وبأ

 يقهيبلاو )077/٠١"( يناربطلاو ( 18١01561801١١ ) دمحأو (71) «روهطلا»

 ةمدقم يف متاح يبأ نبا اًضيأ هجرخأو .بيرغ نسح :يذمرتلا لاقو ,«,5)

 عم كلام ةصق هيفو  يقهيبلا هقيرط نمو )5١7/١: 7”(  «ليدعتلاو حرجلا»

 ئلعو .فلؤملا هيلإ ريشي امك ةعيهل نبا ئلع ثيدحلا رادمو .بهو نب هللا دبع
 نكلو «ةعيهل نبا ثراحلا نب ورمعو دعس نب ثيللا عبات دقف كلام ةصق ةحص ريدقت

 )1//١171(. «ةرهملا فاحتإ» :رظنا «ظفاحلا هأطخ
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 هيلجر عباصأ ٌكّلدي أَّضوت اذإ كو يبنلا تيأر» :داّدش نب دروتسملا

 اونتعا نيذلا هوري مل اذهلو ءاّنايحأ هلعف امنإف هنع تبث نإ اذهو «(هرصنخب

 نأ ئلع ؛مهريغو «عّيَبَرلاو ,ديز نب هللا دبعو ءيلعو «نامثعك هئوضو طبضب

 .ةعيهل نبا هدانسإ يف

 نب رّمْعَم ةياور نم فيعض ثيدح هيف يور دقف .همتاخ كيرحت امأو

 ًاضوت اذإ ناك ِدِيِلَكَي هنأ هذج نع هيبأ نع عفار يبأ نب ب1 رلزإ كيبق نري محم

 ."7ينطقرادلا كلذ ركذ «نافيعض هوبأو رمعمو .2')هّمتاخ كّرح

 لصف

 نيّمخلا ئللع حسملا يف هيده يف

 :يفونا نيدح كلذ حسني ملو ءرفسلاو ربقحلا يف !”حسم هنأ هنع مص
 تفاعل ةدع يف نهيلايلو مايأ ةثالثرفاسمللو «ةليلو اّموي ميقملل تّقوو

 حسم !هدع حضي ملو :نيفخلا رهاظ حسمي ناكو:. حاحصو ناسح

 حّسمو .هفالخ ئلع ةحيحصلا ثيداحألاو 2١7 عطقنم ثيدح ىف الإ امهلفسأ

 .فيحصت «(«هللا ديع) :ن بم ءص )1١(

 يناربطلاو )8/٠١/( رمعم ةمجرت يف «لماكلا» يف يدع نباو (5 54) هجام نبا هجرخأ (؟)

 هرادمو .عفار يبأ ثيدح نم (01/ )١/ يقهيبلاو 3١١( 07177) ينطقرادلاو )١1/1””"(

 يحتمل اا يبرم

 .(707/7) ثيدحلا بقع ةع «ننسلا» يف 0

 .«نيفخلا ئلع» :ةدايز جيف )050

 .«هنأ هنع» :ك (6)

 - هلم يبنلا نأ ةبعش نب ةريغملا ثيدح نم هريغو (41/) يذمرتلا هاور ام ئلإ كلذب ريشي ()
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 .ةيصانلا عمو اهيلع اًرصتقم ةمامعلا ئلع حسمو .نيلعنلاو نيبروجلا ئلع

 نأ لمتحي نايعأ اياضق ىه نكل «ثيداحأ ةّدع يف اًرمأو العف هنع كلذ تبثو

 وهو ؛نيفخلاك مومعلا لمتحتو «ةرورضلاو ةجاحلا لاحب ةّصاخ نوكت

 .ملعأ هللاو .رهظأ

 ٌفخلا يف اتاك نإ لب ءهامدق اهيلع يتلا هلاح َّدض 21)فّلكتي نكي ملو

 سبلي ملو «نيمدقلا لّسغ نيتفوشكم اتناك نإو .امهعزني ملو امهيلع حّسم
 حسملا نم لضفألا ةلأسم يف لاوقألا لدعأ اذهو .هيلع حسميل فخلا

 .ملعأ هللاو .')انخيش هلاق ءلسغلاو

 لصف

 مميتلا يف هيده يف

 مّميت هنأ هنع ّحصي ملو 0 أو هجولل ةدحاو ةيرضب مميت ديكو ناك

 ئلإ ؟7ةّميتلا :لاق نم :دمحأ مامإلا لاق .نيقفرملا ئلإ الو «نيتبرضب

 ةعرز ابأ تلأسو ...لولعم ثيدح اذهو» :يذمرتلا لاق .هلفسأو فخلا ئلعأ حسم -

 روث نع اذه ئور كرابملا نبا نأل .حيحصب سيل :الاقف ثيدحلا اذه نع اًدمحمو

 هيف ركذي ملو ِكْلِكَي يبنلا نع لسرم «ةريغملا بتاك نع تثّدح :لاق ؛ءاجر نع

 )/١/8191(. «دنسملا» يلع قيلعتلا :رظناو .«ةريغملا

 .فيحصت ؛«فلختي» :ج يفو .ك نم طقاس «نكيا# 0

 .(١١ص) «يلعبلا تارايتخا»و (45 /77) «ئواتفلا عومجم) :رظناو (0)

 نب رامع ثيدح نم )١55( يذمرتلاو (771)دواد وبأو (9١187)دمحأ هاور (*)

 .(1707) نابح نباو (7517) ةميزخ نباو يذمرتلا هححص «رساي

 .«مميتلا نإ) :ك (:4)
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 .؟17١هذنع هرم هذأز ءيش وه امنإف نيقفرملا

 ("7ةَخَّبَس وأ تناك اّبارت ءاهيلع يلصي يتلا ضرألاب مّميتي ناك كلذكو

 هدنعف «ةالصلا ىتمأ نم الجر تكردأ امثيح» :لاق هنأ هنع ٌحصو .المر وأ

 لمرلا يف ة ةالصلا هتكردأ نم نأ يف ٌحيرص ٌّصن اذهو ."' ”هروهطو هدجسم

 ٌلامّرلا كلت اوعطق كوبت ةوزغ يف هباحصأو وه رفاس املو .روهط هل لمرلاف
 رَمأ الو ٌبارَتلا هعم لمح هنأ هنع َوْرُي ملو هةّلقلا ةياغ يف مهؤامو مهقيرط يف

 نم رثكأ ٌلامّرلا زوافملا يف َنأب عطقلا عم «هباحصأ نم دحأ هلعف الو هب

 مّميتي ناك هنأب عطق اذه رّبدت نمو .هريغو ؟)زاجحلا ٌضرأ كلذكو «بارتلا

 .روهمجلا لوق اذهو .ملعأ هللاو «لمرلاب

 ىلع ئرسيلا هدي عباصأ نوطب عضو نم مّميتلا ةغص يف رِكْذ ام امأو

 عارذلا نطب ئلع ٌفكلا نطب ةرادإ مث «قفرملا ىلإ اهرارمإ مث «ئنميلا روهظ

 -اهيلع اهقبطيف ئنميلا ماهبإ ئلإ لصي نأ ىلإ نذؤملاك ئرسيلا ماهبإ ةماقإو
 الو ؛هباحصأ نم اًدحأ همّلع الو «هلعفي مل كك يبنلا نأ اًعطق مّلعُي *)ام اذهف
 .مكاحتلا هيلإ :هيده اذهو .هّبحتسا الو «هب ّرمأ

 ءيش وه امنإف «نيتبرض :لاق نما :(7174 )١/ «ينغملا» يف امك مرثألا ةياور يف يذلا )١(

 .(«هداز

 .ةحولملا اهولعت يتلا ضرألا يه (؟)

 ةمامأ يبأ ثيدح نم (8//761) يناربطلاو (177047711/) دمحأ هجرخأ 0

 (671) ملسمو (618.210) يراخبلا هجرخأ ام هل دهشيو .نيل هدانسإ يف :يلهابلا

 .هللا دبع نب رباج ثيدح نم
 .ن «بم «ك نم «هريغو» (5)

 .«امما» :نءبم .ك (6)
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 مُّميتلا قلطأ لب .هبٌرمألا الو «ةالص لكل مميتلا هنع ّمصي مل كلذكو
 اميف الإ .همكح همكح نوكي نأ يضتقي اذهو ءءوضولا ماقم اًمئاق هلعجو

 .ملعأ هللاو .هفالخ ليلدلا ئضتقا
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 .لصت

 ةالصلا يف ٍدنَع هيده يف

 ظّفلت الو ءاهلبق اًنيش لقي ملو «ربكأ هللا :لاق ةالصلا لإ ماق اذإ كي ناك
 وأ اًمامإ تاعكر َعبرأ ةلبقلا ٌلبقتسم اذك ًةالص (١)هلل يَّلصأ :لاق الو «ةينلاب

 لقني مل ِعّدبٌرشع هذهف . تقولا صرف الو ءًءاضق وأ ًءادأ ")لاق الو ءاّمومأم
 ءدحاو ٌةظفل لّسرم الو دّئسم الو «فيعض الو حيحص دانساب طق ٌدحأ هنع

 الو نيعباتلا نم دحأ هّبحتسا الو «ةباحّصلا نم دحأ نع الو لب «ةتبلا اهنم

 :ةالصلا يف هك يعفاشلا ٌلوق نيرخأتملا ّضعب ّرغ امنإو .ةعبرألا ةمئألا

 اق ركاب لف درت الإ دعا اهيق لغدي الو :عايصلاك تسيل ابنإ

 سيل مارحإلا ٌةريبكت ركذلاب هُتَدلِي# يعفاشلا ٌدارم امنإو .ةينلاب يّلصملا

 ةالص يف ِةِللَي هللا لوسر هلعفي مل اًرمأ ٌيعفاشلا ٌبحتسي فيكو .0"2الإ

 اندجوأ نإف «مهتريسو مهيده اذهو ؛هباحصأو هئافلخ نم دحأ الو «ةدحاو

 نم لمكأ ّيده الو ؛ميلستلاو لوبقلاب هانلباقو هانلبق كلذ يف مهنع اًقرح ٌدحأ

 .ِلَي عرشلا بحاص نع هوقلت ام الإ ةئس الو «مهيده

 طق دحأ هنع لقني ملو ءاهريغال «ربكأ هللا» ةظفل همارحإ يف هبأد ناكو

 .اهأوس

 عورف ئلإ ةلبقلا اهب البقتسم عباصألا ًةدودمم اهعم هدي عفري ناكو

 .ج نم طقاس «هلل» ظفل )1١(

 .ك نم طقاس «لاق» (؟)

 ١1١(. /7) ينارمعلل «يعفاشلا مامإلا بهذم يف نايبلا» :رظنا ()
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 :اولاق هعم نمو يدغاسلا ديمُحخ وبأف ؛2"”«هيبكذم نئلإ) :ىؤرو .؟!!هيتذأ

 نب لئاو لاقو .؟2/رمع نبا لاق كلذتو .19 يكتم امبب ىذاحي عيدحا»

 نم وه :ليقف .«هينذأ نم اًبيرق» :'١)ءاربلا لاقو .«هينذأ لايح نئلإ» :267 رجح

 .هيبكنم الإ 6 .هينذأ عورف ئلإ اهالعأ ناك :ليقو «هيف ريخملا لمعلا

 .عفرلا اذه لحم يف هنع فلتخي ملو ءاقالتخا نوكي الف

 حصي ملو دهاسلاو عصولا “اونا زطرسولا ره# نرلع ينمي عيشي مل

 :لاق هنأ بلاط يبأ نب ىلع نعمك" ”دواد وبأ ركذ نكلو ءامهعضو ٌعضوم هنع

 .كريوحلا زب ؛ كلام ثيددح نم (*91) ملسمو (/501/) يراخبلا بجرخأ (5)

 .رمع نب هللا دبع ثيدح نم )/١187( نابح نبا هجرخأ (؟)

 يف يئاسنلاو (054"7) يذمرتلاو )7١/( دواد وبأو (770194) دمحأ هجرخأ رف

 يذمرتلا هححص «(8757)هجام نباو )١1١١6( «ئربكلا»و )١1١81( «لئبتجملا)

 .(1855) نابح نباو 7١( تمحو ى”ه١ .541/) ةميزخ نباو

 )78١(. ملسم هجرخأ (5)

 نباو )١97( يذمرتلاو )1885٠( دمحأ اًضيأ هجرخأو .(1/7/) دواد وبأ هجرخأ 060(

 .(7/17 )9٠ ةميزخ نباو يذمرتلا هححص ««هيبكنم وذح» :ظفلب )8١١( هجام
 ءزجا يف يراخبلاو )1417١7(  دمحأ هقيرط نمو (0*707) قازرلا دبع هجرخأ 6

 نايفس قيرط نم مهلك )١١77(.: ينطقرادلاو (754) دواد وبأو (70) «نيديلا عفر

 نب ديزي هيف .هب ءاربلا نع ئليل يبأ نب نمحرلا دبع نع دايز يبأ نب ديزي نع يروثلا
 .فيعض دايز يبأ

 .«ءاتكرت قوم كك (1/)

 .ك نم طقاس «(قوف» (60)

 هقيرط نمو )١١١7( ينطقرادلاو (81/5) دمحأ اًضيأ هجرخأو «(7/57) «نئسلا» يف ()

 - قاحسإ نب نمحرلا دبع» :يقهيبلا لاق ءقاحسإ نب نمحرلا دبع هيفو .(7 ١ /7) يقهيبلا
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 :277ةبيش يبأ نبا لاقو .ةّرّسلا تحت ةالصلا يف ٌففكلا ئلع ٌفنكلا ٌعضو ٌةْنسلا

 ئلع هنيمي عضي ناك هنأ هنع تبث يذلا وهو كلي يبنلا نع يور ام ةئسلا

 قوف نم اوركذ ام امأو :'"7يناجزوّجلا قاحسإ وبأ لاق .ةالصلا يف هلامش

 يف ةّنسلا نم :لاق اّيلع ّنأ ٌريغ هلك يبنلا نع هفرعأ ال ينإف ءاهتحتو ةّرّسلا
 ."7ةّرُسلا تحت ئرسيلا ئلع نميلا عضو ةبوتكملا ةالصلا

 نيب ٌتدعاب امك ياياطخ نيبو ينيب دعاب ٌمهللا» ب ةرات حتفتسي ناكو
 مهللا .دّرَبلاو جلثلاو ءاملاب ياياطخ نم ينلِسغا ّمهللا .برغملاو قرشملا

 .)«سّنّدلا نم ٌضيبألا ٌبوثلا ىّقني امك اياطخلاو بونذلا نم يّ
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 5 : 5 ٠ ري و و
 امو افينح ضرألاو تاوامسلا رطف يذلل يهجو تهجو» :لوقي ةراتو

 .«مهريغو يراخبلاو نيعم نب ئيحيو لبنح نب دمحأ هحرج .يشرقلا يطساولا وه اذه
 قاس مث ««يوقلاب سيلو ةريره يبأ نع يورو» :دواد وبأ لاقو .فيعض ثيدحلاف

 نب نمحرلا دبع فعضي لبنح نب دمحأ تعمسلاا :لاقف «ةريره يبأ نع (208) ثيدحلا

 .انآ روكذملا يشرقلا يطساولا وه ينوكلا اذه ««يفوكلا قاحسإ

 هنَعُديََدَو اًيلع تيأر» :هيبأ نع يبضلا ريرج نبا نع (1101) دواد وبأ اًضيأ ركذو
 امهالك ءهوبأو يبضلا ريرج نبا هيفو .«ةرسلا قوف غسرلا ئلع هنيميب هلامش كسمي
 .(1/7 01/6 )٠١”/ ربلا دبع نبال «ديهمتلا» :رظناو .لوهجم

 .هردصم لإ دتهأ مل

 فنصملا رداصم نم وهو .رهظي اميف .يجنلاشلا لئاسم حرش يف (مّجرتملا» هباتك يف

 .(487 )4١/5- (دئاوفلا عئادبا يف ديلا عضو عضوم يف فنصملا مالك رظناو .هخيشو

 خسنلا نم اذكو ن .ءبم نم ةطقاس «ةرسلا تحت ...دعاسلاو غسرلا قوف» ةرابعلا

 ةطوطبلا
 .َنَعَُنإَ' ةريره يبأ ثيدح نم (044) ملسمو (/5 5) يراخبلا هجرخأ

5051 



 ال ؛نيملاعلا بر هلل يتاممو يايخَمو يكسو يتالص َّنِإ .نيكرشملا نم انأ
 الإ هلإ ال ءكِلَملا تنأ مهللا .نيملسملا لوأ انأو ترمأ كلذبو .هل كيرش

 يبونذ ىل رفغاف ,يبنذب تفرتعاو ءيسفن ٌتملظ .كدبع انأو ءيّبر تنأ .تنأ

 يدهيال قالخألا نسحأل ينيهاو .تنأ الإ بونذلا رفغي ال هنإ .١2اًعيمج

 .تنأ الإ اهتيس نع فرصي ال قالخألا َحّيس ينع فرصاو «تنأ الإ اهنسحأل
 تكرابت ءكيلإو كب انأ .كيلإ سيل ٌرشلاو ءكيدي يف ريخلاو .كيّدعسو كيّبل

 حاتفتسالا اذه نأ ظوفحملا نكلو .()0(كيلإ بوتأو كرفغتسأ «تيلاعتو

 .ليللا مايق يف هلوقي ناك

 تاوامسلا ٌرطاف «ليفارسإو ليئاكيمو ليربج بر ّمهللا» :لوقي ًةراتو
 هيف اوناك اميف كدابع نيب مكحت تنأ ؛ةداهشلاو بيغلا َملاع ءضرألاو

 ئلإ ءاشت نم يدهن كّنِإف ,كنذإب ٌقحلا نم هيف فلّتخا امل يندها .نوفلتخي
 .(7«ميقتسم طارص

 نمو ضرألاو تاوامسلا رون تنأ .دمحلا كل ّمهللا» :لوقي ةراقؤ

 نبا نع ةحيحصلا هقرط ضعب يف نإف ؛؟؟7مدقت دقو ءثيدحلا (...نهيف

 .«اهعيمج» :جادعام )١(

 هيلع لدي هدعب فلؤملا هلاق امو .بلاط يبأ نب يلع ثيدح نم (ا/ا/١) ملسم هجرخأ غ2

 «ليللاب همايق يف ٍةِلَي يبنلا نع ةروثأملا ةيعدألا نمض هدروأ ثيح ملسم مامإلا عينص

 ءاعد نم يأ (هنم باب» :«ملسم حيحص»ل هتخسن يف يليبشإلا ريخ نبا هيلع بوب دقو

 .ليللا نم ماق اذإ ديك يبنلا
 .اَهَنَعََِآَدَوَر ةشئاع ثيدح نم (ا//١) ملسم هجرخأ ()

 .(١11١ص) ههابتناو همون يف كي يبنلا يده يف ()
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 ,217كلذ لاق مث رّبك هنأ سابع

 هلل دمحلا ءاًريثك هلل دمحلا .ربكأ هللا ءربكأ هللا ءربكأ هللا» :لوقي ةراتو

 .اليصأو ًةركب هللا ناحبس ءاليصأو ًةركب هللا ناحبس .اًريثك هلل دمحلا ءاريثك

 هخفتو هْرْمَه نم ,ناطيشلا نم كب ذوعأ نإ مهلا .اليصأو ٌةركب هللا ناحبس

 .170(2هئفّتو

 ءارشع دمحي مث ءاًرشع حبسي "م .تاّرم رشع ءربكأ هللا» :لوقي ًةراتو
 .اًرشع ينقزراو ِيِدْهاَو يل ٌرِفغا مهللا :لوقي مث .اًرشع رفغتسيو ءاّرشع للَهيو
 .2؟!(اًرشع .ةمايقلا موي ماقملا قيض نم كب ذوعأ نإ مهللا :لوقي مث

 .هنع تّحِص دق عاونألا هذه ٌلكف -

 «كلجسأ كرابتو .كدمحبو ٌمهللا كناحبس» ب حتفتسي ناك هنأ هنع يورو

 يبأو )١١607( ةميزخ نباو ١١7( ص) «ليللا مايق» يف يزورملا رصن نبا دنع وهو )١(

 .مهريغو ١( 57 /5) «طسوألا» يف رذنملا نباو )1١1757( ةناوع

 )/8٠1( هجام نباو (/515) دواد وبأو 151/5٠ ١171785( .151/4) دمحأ هجرخأ (1؟)

 (١/5150)مكاحلاو )9//١1« ١7/8٠0( نابح نباو (551.65578) ةميزخ نباو

 (طسوألا» يف رذنملا نيا لاق .معطم نب ريبج ثيدح نم (5"9 /؟) يقهيبلاو

 امهو «يزنعلا مصاعو مصاع نب دابع هاور معطم نب ريبج ثيدحو) :(7176 /8)

 )١71/79(. «دنسملا» يققحم ةيشاح :رظناو .«امه نم ئردي ال نالوهجم

 .ق يف مرخلا ئئهتنا انه 0,

 )١511« «ئبتجملا» يف يئاسنلاو (2080 217/57)دواد وبأو (7١1٠0١)دمحأ هجرخأ (:)

 .ةشئاع ثيدح نم )07"١17( هجام نباو 1/471١ ٠١551( 19"117) (ئيريكلا»و ( 0 06ه

 .(7 017 "07 /”) «مألا -دواد يبأ حيحص» يف ٍنابلألاو (7757) نابح نبا هححص
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 ثيدح نم (7١(نئسلا» لهأ هنع كلذ ركذ :««كريغ هلإ الو ءكّدج ليلاعتو
 ع ب ٍِع 2 ٍِع َ

 نكلو همم تيبثأ هلبق ىتلا فيداحألاو .؟"1ةشئاع كيدح نع هلكم ىور دقو

 هب رهجيو هلِكَي ئبنلا ماقم يف هب حتفتسي ناك هنأ باطخلا نب رمع نع حمص

 مف متاع ؟

 الجر نأ ولو ءرمع نع يور ام ىلإ بهذأف انأ امأ :(؟7دمحأ مامإلا لاق

 راتخا امنإو .انسح ناك حاتفتسالا نم ِةِْلَي يبنلا نع يور ام ضعبب حتفتسا

 (ئربكلا»و (849) «ئبتجملا» يف يئاسنلاو (757) يذمرتلاو (ا/ا/5) دواد وبأ هجرخأ )١(

 ناك ؛ديعس يبأ ثيدح دانسإ يف ملكت دقو» :يذمرتلا لاق .(60 5) هجام نباو (41/4)
 .«ثيدحلا اذه حصياال :دمحأ لاقو .يعافرلا يلع نب يلع يف ملكتي ديعس نب ئيحي

 مهولا ءالسرم نسحلا نع يلع نب يلع نع وه :نولوقي ثيدحلا اذهو» :دواد وبأ لاقو

 ىلع فوقوملا رثآلا هيف يور ام حصأو) :(7" 85 275 /7) يقهيبلا لاقو .«رفعج نم

 ثيدحلا اذه دهاوش لوح سفنلا يداهلا دبع نبا لاطأ دقو .«باطخلا نب رمع

 ١6٠-/١61(. /7) «قيقحتلا حيقنت» :رظنا .دافأو داجأف هتاعباتمو

 اذه» :يذمرتلا لاق .(8057) هجام نباو )١57( يذمرتلاو (/ا/5) دواد وبأ هجرخأ (؟)

 لبق نم هيف ملكت دق [لاجرلا يبأ نب] ةثراحو .هجولا اذه نم الإ هفرعن ال .ثيدح

 .«برح نب مالسلا دبع نع روهشملاب سيل ثيدحلا اذهو) :دواد وبأ لاقو .«هظفح

 اًئيش هيف اوركذي مل ةعامج ليَدُب نع ةالصلا ةصق ئور دقو «مانغ نب قلط الإ هوري مل
 .«قيقحتلا حيقنت) :رظناو .«اذه نم

 نم (11789 ,7781/) ةبيش يبأ نباو )/١5081( قازرلا دبعو (79494) ملسم هجرخأ ()

 ١61١-١67(. /5) «قيقحتلا حيقنت»و )5١19( (ررحملا» :رظناو .رمع نع قرط

 يبأ ةياورب «هلئاسم» :رظناو .(ةرجهلا راد )١1865- جسوكلا ةياورب «هلئاسم» يف هوحنب (:4)

 )737١(. هللا دبع هنئباو (5 "ص) دواد
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 .؟7١رخآ عضوم يف اهتركذ دق هجوأ ةرشعل اذه دمحأ

 .ةراحعلاا هملدود روع وج اهتم

 دعب مالكلا لضفأ نإف «نارقلا دعب مالكلا لضفأ ئلع' 7هلامجشا :اهتمو : تاه كهوف ه0 ا ءآ 3" ي أ هل

 اهنّمضت دقو .©7(ريكأ هللاو .هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو «هللا ناحبس» :نآرقلا

 .مارحإلا ةريبكت عم حاتفتسالا اده

 ًءانثلاو ؛ءاعدلل نّمضتم هٌريغو «هللا ئلع ءانثلل ٌصلخأ حاتفتسا هنأ :اهنمو
 اهنأل .نآرقلا ثلث لدعت صالخإلا ةروس تناك اذهلو .ءاعدلا نم لضفأ

 هللا ناحبس» ناك اذهلو .هيلع ءانثلاو 'لاعتو كرابت نمحرلا فصول تصلخأ

 ام َّنأ مزليف ءنآرقلا دعب مالكلا لضفأ «ربكأ هللاو «هللا الإ هلإ الو «هلل دمحلاو
 .تاحاتفتسالا نم هريغ نم لضفأ حاتفتسالا نم اهنّمضت

 ,ةلفانلا يف ليللا مايق يف يه امنإ اهتّماع تاحاتفتسالا نم هريغ نأ :اهنمو

 .ضرقلا ق سانلا ؟ةديلعي رمع ناك اذهو

 رابخإلل نّمضتم «علاعت ٌّبّرلا نئلع ءانثلل ٌءاشنإ حاتفتسالا اذه نأ :اهنمو

 نع رابخإ (ىهجو تهّجواد حاتفتسالاو ؛هلالج توعنو هلامك تافص نع

 .امهنيب ام 27 قرفلا نم امهنيبو .دبعلا ةيدوبع
 ذخأي امنإو ؛هلمكي ال «يهجو ٌتهَّجو» ب حاتفتسالا راتخا نم نأ :اهنمو

 .هيلع فقأ مل )١(

 .(م) 77١ مقرب ةيرصملا بتكلا راد ةخسن ئلع ةلباقملا تأدب انه نم (؟)

 )7١75177(. دمحأل انه ظفللاو .بدنج نب ةرمس نع (71717) ملسم هجرخأ ()

 .(هملع» :ق (:)

 .فيحصت .(«برقلا» :ص )6(



 .«مهللا كناحبس» ب حاتفتسالا فاللخيب ؛هيقأب 50 «ثيدحلا نم ةعطت

 .هرخآ ئلإ (؟0هّلك هلوقي هيلإ بهذ نم «١)َنإف
 اكن قيم ( "7هيجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ :كلذ دعب لوقي ناكو

 رهجي امم رثكأ اهيفخيو «ةرات ميحرلا نمحرلا هللا مسبب رهجي ناكو .ةحتافلا

 اًدبأ "7تاّرم تس ةليلو موي لك اًمئاد اهب رهجي نكي مل هنأ بير الو .اهب
 ةباحصلا روهمج ائلعو نيدشارلا هئافلخ الولع كلذ اوفخيو ءارفسو اًرضح

 ئلإ جاتحي ؟ 7 نئتح «لاحملا لحمأ نم اذه «ةلضافلا راصعألا يف هدلب لهأو

 ريغ ثيداحألا كلت حيحصف .ةيهاو ثيداحأو ةلمجم ظافلأب هيف ثّيْشتلا

 ا اذلويم يعدتسي عض وم اذهو . يدعيص ريغ اهحيرصو ربع

  50 "060١ا 2
 وق وص ابم دميو هةيآ لك دتع تفققي ءاده ةتءارق تفاكو

 .فيحصت ««لاق» :بم م .ق )١(

 .ن ءبم «م «ق نم (هلك)» 00

 ئلع راصتتقالا ٍةِلكَي يبنلا نع حصي ال هنأ (3170 )١/ «ةالصلا ةفص لصأ» يف ينابلألا ركذ ()

 .ليصفتلاب ذوعتلا ئلع مالكلا يتآيسو .نسحلا لسرم يف درو ام الإ ذوعتلا نم ردقلا اذه

 .«ًارقيو» :ك (5)

 .«تاّرم سمخا :ن يفو .ءاشعلاو برغملاو رجفلا يف ةيرهجلا تسلا تاعكرلا ىنعي (5)

 .تاولص سمخ اهنظ خسان فرصت هنأ رهاظلاو ؛ةعوبطملا خسنلا يف اذكو

 .فيحصت ««نيحا :مءق (5)

 ءاملع نيب اميف فاصنإلا» :ناونعب عوضوملا يف لفاح باتك ربلا دبع نبالو («0)

 .«فالتخالا نم باتكلا ةحتاف يف «ميحرلا نمحرلا هللا مسب» ةءارق يف نيملسملا

 .ةملس مأ ثيدح نم اًضيأ يورو 2١0(. 55) سنأ ثيدح نم يراخبلا هجرخأ )00

 .(117ص) هجيرخت قأيسو
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 اهب عفر ةءارقلاب رهجي ناك نإ نيمآ :لاق ةحتافلا ةءارق نم عرف اذإف 0010 00

 .هفلخ نم اهلاقو .هتوص

 .(05 يره وبأ هلأس اهتغو «ةءارقلاو ريبكتلا نيب ةتكس :ناتتكس هل ناكو

 لبقو ةءارقلا دعب اهنأ يورو «ةحتافلا دعب اهنأ يورف «ةيناثلا يف فلتخاو

 رهاظلاو .«؟7ةثالث نوكتف «ئلوألا ريغ ناتتكس يه "لب :ليقو .عوكرلا
 لصي نكي ملو «سفنلا ٌدارت لجأل اًدج ةفيطلف ةثلاثلا امأو ءطقف ناتنثا امبخأ

 .حاتفتسالا ردقب اهلعجي ناك هنإف ءئلوألا ةتكسلا فالخب ؛عوكرلاب ةءارقلا

 ردقب اهليوطت يغبني اذه ئلعف «مومأملا ةءارق لجأل اهنإ :اهيف لبق دق ةيناثلاو
 نمف .ةفيطل ةتكس يهف .طقف 7*2 سفنلاو ةحارللف ةثلاثلا امأو .ةحتافلا ةءارق

 نيب فالتخا الف «ةئلاث ةتكبس اهلعج اهربتعا نمو ءاهرصقلف اهركذي مل

 .ثيدحلا ١2)اذه ىف لاقي ام رهظأ اذهو .نيتياورلا
 3 رق هت ' ث 2 © َ عل

 دقو «هبدشح ني ةرمس وه نيدكسلا ثيدح هور نم لحسأ نأ كلذ نيبي

 قبلا يس [1 107 يلع 10417 يرش ةلارط نمر151) كسرت 01(

 لضف هيفو ةالصلا يف نيمأتلاب ِةلَو يبنلا رمأ يف ةريره يبأ ثيدح بقع السرم

 قيرط ريغ نم (515) ملسمو (7/87) يراخبلاو (717) كلام اًضيأ جرخأو .نيمأتلا

 .طقف هب ِةِكَو هّرمأ ةريره يبأ ثيدح نم يرهزلا باهش نبا
 .(04/4) ملسمو (/ 5 5) يراخبلا هجرخأ 0

 .ن ءبم م «ق نم طقاس «لب» ظفل (9)

 .خسنلا عيمج يف ددعلا ثينأتب اذك (5)

 .«سفنتلاو» :بم «م (0)

 .ل ءاسم م ف نم «(أذه» (0)
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 غرف اذإ ةتكسو ءرّبك اذإ ةتكس :نيتتكس ْةَِككَي هللا لوسر نع تظفح» :١2)لاق

 ضعب يفو .7[00"2 :ةحتافلا] * تريلا الَو د هيَلَع ٍبوُضْخَمْلاِريَغ# ةءارق نم

 ظفللاو ءلمجملاك اذهو :©257(تكس ةءارقلا نم غرف اذإو» :ثيدحلا قرط

 «ناتتكس مامإلل» :(؟7نمحرلا دبع نب ةملس وبأ لاق اذهلو .نّيبم رّسفم لوألا

 لَو # :لاق اذإو «2*)ةالصلا حتتفا اذإ :«باتكلا ةحتافب ةءارقلا امهيف اومنتغاف

 هنإف ,2")ةداتق ريسفت نم وه امنإ نيتتكّسلا لحم نييعت نأ ئلع ؛4 تصل

 (دق١ دري مل امك ن ءبم يف دري مل (وه» نأ ريغ ءن .ءبم «ق «م يف مالكلا قايس اذكه 600

(0 

00 

060 

(3) 

 بعك نب يبأو ةرمس ةياور نم نيتتكسلا ثيدح مص دقوا :اهريغ يف قايسلاو .ق يف

 .نيترابعلا نيب ةعوبطملا خسنلا تقفلف ءن شماه يف ةرابعلا هذه

 .ةرمس نع نسحلا نع ةداتق قيرط نم (ا/ا/4) دواد وبأ هجرخأ

 اًضيأ هجرخأ دقو .ةرمس نع نسحلا نع ةداتق قيرط نم )/١101( نابح نبا هجرخأ

 نيتتكسلا ريسفت نأ مهدنعو «(854 5) هجام نباو )١0١( يذمرتلاو (728) دواد وبأ

 .كلانه هجيرخت مامت يتأآيسو .هظفل فنصملا قوسي امك ةداتق مالك نم

 جرخأو .(23738/) (ىلحملا» يف مزح نباو )١15( «ةءارقلا ءزج» يف يراخبلا هجرخأ

 .هلوق ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع نسح دانسإب هبقع يراخبلا

 .«ةءارقلا) :ص

 «ةءارقلا ءزج» يف يراخبلاو )١774( يمرادلاو )١١1١77( دمحأ دنع درو نكلو

 َبِللَع هللا لوسر نأ بدنج نب ةرمس نع نسحلا نع ليوطلا ديمح قيرط نم (77)

 نأ لبق ةيناثلا ةروسلا نم غرف اذإ ةتكسو ؛ةالصلا حتتفي نيح ةتكس «ناتتكس هل تناك

 )7١١171, دمحأ دنع كلذكو ؛ثيدحلا ...نيصح نب نارمعل كلذ ركذف «عكري

 خرم ريسقتلا ناكف :ةرمس درع سلا نع نوب قيرط نم (8857) رازيلاو (؟ 55

 .نسحلا وأ ةرمس مالك
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 وسم ناديا نا :لاق ةركس نع نسسلا نع ةيدحلا ور

 :بعك خم يب اىلإ انبتكف .«ةتكس انظفح» :لاقو «نارمع كلذ ركنا تزل

 ناتاه ام :ةداتقل ١2)انلقف :ديعس لاق .ةرَّمَس ظفح دق نأ بأ بتكف «ةنيدملاب

 :كلذ دعب لاق مث .ةءارقلا نم غرف اذإو «هتالص يف لخد اذإ :لاق ؟ناتتكسلا
 تكسي نأ ةءارقلا نم غرف اذإ هبجعي ناكو :لاق .4# تيلآَبّصلاالَو # :لاق اذإو

 ."”)اذهب تحي ةرّمَس نع نسحلاب ٌجتحي نمو .(")هُسَقن هيلإ ًدارتي ئتح

 .«تلقف» :ك )١(

 لاق .(٠78)دواد وبأو_امهل ظفللاو 85(  5) هجام نباو )50١( يذمرتلا هجرخأ (؟)

 حتتفي امدعب تكسي نأ مامإلل نوبحتسي :ملعلا لهأ نم دحاو ريغ لوق وهو :يذمرتلا

 دنع عقو دقو .انباحصأو قاحسإو دمحأ لوقي هبو .ةءارقلا نم غارفلا دعبو ةالصلا

 ربكي نيح ةتكس :لاق ؟ناتتكسلا ام :ةداتقل انلق» :هحضوأو ظفل متأب (195١/؟) يقهيبلا

 :- ئرخألا ةرملا ئنعي_ئرحخألا لاق مث ءعوكرلا دنع ةءارقلا نم غرفي نيح ئرخألاو

 .14 تلاَّصلا اَلَوْرِهْيلَع ٍبوُضْخَمْلاِر يَغ# :لاق اذإ ةتكسسو ربكي نيح ةتكس
 ةنعنعب ينابلألا هلعأ نكلو )/١1801(. نابح نبا هححصو يذمرتلا هنسح ثيدحلاو

 دعب ةيناثلا ةتكسلا نأ ئري نم لع اًضيأ بقعتو «هفعضف هنتم يف بارطضالاو نسحلا

 .(6 ٠ 5) «ليلغلا ءاورإ»و (0 51/) «ةفيعضلا» :رظنا ءاهيف لّوطُيو ةحتافلا

 متخو اًضيأ (5 *8ص) «ةالصلا باتك» يف نيتتكسلا لع هندي فنصملا ملكت دقو (؟)

 ناك هنأ فيعض الو حيحص دانسإب ِةِْكَي هنع لقني ملف «ةلمجلابو ...» :هلوقب همالك

 الإ لحملا اذه يف هتوكس يف سيلو .هفلخ نم اهأر قي ئتح ةحتافلا ةءارق دعب تكسي

 اهيف كودي ةليوط ةتكس انه تكسي ناك ولو .تيأر امك هيف فلتخملا ثيدحلا اذه

 مهأ هل مهلقنو هب مهتفرعم ناكلو «ةباحصلا ئلع كلذ يفخ امل ةحتافلا ةءارق مومأملا

 .«حاتفتسالا ةتكس نم
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 ًةرات اهليطي ناكو ءاهريغ ةروس يف ذخأ ةحتافلا ةءارق نم غرف اذإف
 ابلاغ اهبق طّشرتيو هةريغ وأ رس نم نضراعل ؟!؟ايننشيو

 ةروسب اهالصو ,7ةئام ىلإ ةيآ نيتس وحنب رجفلا يف داك ناكو

 اهالصو .374(2 َتَرِقسْمَّشلااَِإل ب اهالصو .«*0(مورلا)ب اهاَّلصو .(40(ق)

 يف ناكو نيتذوعملاب اهالصو .(«)امهيتلك نيتعكرلا يف (تلزلز اذإ)ي

010) 

000 

20 

0 

(06) 

00 

07/0) 

 .«ةرات» :ةدايز ص يف هدعب

 .«أرقيف١ :ج ءص

 .يملسألا ةزرب يبأ ثيدح نم (471:/1417) ملسمو (ا/١/1) يراخبلا هجرخأ

 بدنج نب ةرمس ثيدح نمو «(5651/) كلام نب ةبطق ثيدح نم ملسم هجرخأ

(56). 

 يف يئاسنلاو ,771776 1641/9)دمحأو )71/١0( قازرلا دبع هجرخأ

 رازبلا دنعو للي يبنلا باحصأ نم لجر نع )1١71( «ئربكلا»و (441/) «نيبتجملا)

 لك ئوقتي «نيل امهيدانسإ يفو .ينزملا رغألا وه يباحصلا نأ (راتسألا فشك - 4700

 .(5 5٠ 579 /7) «ةالصلا ةفص لصأ» يف نابلألا هنسح امهمو ءرخآلاب امهنم

 ئِلدْلاَو) رجفلا يف أرقي :ظفلب ثيرح نب ورمع ثيدح نم (407) ملسم هجرخأ
 .# َقسعْسَع

 هللا دبع نب ذاعم ثيدح نم 79٠( /؟) يقهيبلا هقيرط نمو (7١8)دواد وبأ هجرخأ

 :(785 /7) «عومجملا» يف يوونلا لاق لَك يبنلا نع ةنيهج نم لجر نع ينهجلا

 دهشيو .(0“57 /7) «ةالصلا ةفص لصأل يف ينابلألا هححص ثيدحلاو .«حيحص هدانسإ)

 يف فلؤملا رّرق دقو «(5 )٠ «ليسارملا» يف دواد وبأ هجرخأ ءبيسملا نب ديعس لسرم هل
 بيسملا خب ديعس ليسارم نأ (886"1 785 /" 41/9 7:5 /1) ةنقشسلا بيلبغا

 نم عضاوم يف هلوح مالكلا طسب دقو ؛ديعس لسرم لبق دق لسرملا لبقي مل نمو :ةجح

 .(417 25 120758ص) («ليصختلا عماج» :رظناو .«ننسلا بيذبتا
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 نوراهو ئسوم ركذ غلب ئتح نينمؤملا ةروس حتفتساف اهالصو .2«7١رفسلا

 ملأ) ب ةعمجلا موي اهيَّلصي ناكو .«'”عكرف ٌةلْعَس هتذخأ «ئلوألا ةعكرلا يف

 ريثك هلعفي ام لعفي ملو ««؟”نيتلماك 4ّقَأَلَم# ةروسو ,"”ةدجسلا (ليزنت
 اهدحو ةدجسلا ةءارق وأ 27هذه ضعبو هذه ضعب ةءارق نم مويلا سانلا نم

 .ةنسلا فالخ وهو «نيتعكرلا يف

 ٌلهجف ةدجسب (17تلّصف ةعمجلا حبص َّنأ لاهجلا نم ريثك هنظي ام امأو
 امنإو .نظلا اذه لجأل ةدجسلا ةروس ةءارق ةمئألا ضعب هرك اذهلو «ٌميظع

 .داعملاو أدبملا ركذ نم هيلع اتلمتشا امل نيتروسلا نيتاه أرقي ْلِكَك يبنلا ناك

 .ةعمجلا موي نوكيو ناك امم كلذو ؛رانلاو ةنجلا لوخدو ءمدآ قلخو

 ثداوحب ةمألل اًريكذت مويلا كلذ ين نوكيو ناك ام اهرجف يف أرقي 7"2ناكو

 (ق) 277ةروسب ةعمجلاو دايعألاك ماظعلا عماجملا يف أرقي ناك امك «مويلا اذه

 )١( «ئربكلا»و (107) «لئبتجملا» يف ىئاسنلاو (1577١)دواد وبأ هجرخأ )2٠١77

  1مكاحلاو (1814) نابح نبأ هححص ءرماع نب ةبقع ثيدح نم )1/ /071(:

 ملسم يف هلصأو )5 81١(.

 .(556) ملسم هجرخأ (؟)

 .1ةةحسلا ملا» :ج 0

 ُكنَعُدَبْإَعَوو ةريره يبأ ثيدح نم (880) ملسمو )1١78:891١1( يراخبلا هجرخأ (5)

 .اًهََعْدَيإََر سابع نبا ثيدح نم (47/9) اًضيأ ملسمو

 .بم .ك نم طقاس (هذه ضعبو» (6)

 .«ةعمجلا» هيلإ فاضملا ئلإ ريمضلا داعأ ,خسنلا يفاذك (0)

 .«ناكف» :بمء«م (0)

 .اةروسلل :ل ء بم 2 م 00

 فردزا



 .(ةيشاغلا)و (حّبس)و (تبيرتقا)و

 لصف

 ةالص تناك» :ديعس وبأ لاق تح ءانايحأ اهتءارق ليطُي ناكف رهظلا امأو

 ءأّضوتيف هلهأ يتأي مث .هتجاح يضقيف «عيقبلا ئلإ بهاذلا بهذيف «ماقت رهظلا

 .51 يلبس هأآور .«اهليطي امم -ةلوألا ةعكرلا ف 2ك يبنلا كرديو

 مسا حبس) ب ًةراتو «2©"”(ليزنت ملا) ةروس ردقب ًةرات اهيف أرقي ناكو

 تاطءامسلالب ةراكو:؟*0(ةيشفقي اذإ لبللاو) وهتو 90(: لعآلا كبر

 ,200(قراطلاو ءامسلا)و (جوربلا

 اذإ اهردقبو «تلاط اذإ رهظلا ةءارق نم فصنلا ئئلعف ءرصعلا امأو

 ,؟ 11 تا ضق

 .(505)مقرب )١(

 .يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم (507) ملسم هجرخأ ()

 نيصح نب نارمع ثيدح نمو «(5755) ةرمس نب رباج ثيدح نم ملسم هجرخأ 00

("). 

 .ةرمس نب رباج ثيدح نم (509) ملسم هجرخأ (:)

 (0١٠6)دواد وبأو )١1865( «ةءارقلا ءزج» يف يراخبلاو (987١١)دمحأ هجرخأ (0)

 )١١598223١57( «(ئربكلا» يفو (91/9) «لىبتجملا» يف يئاسنلاو )7١1( يذمرتلاو

 .هنع برح نب كامس نع ةملس نب دامح قيرط نم «ةرمس نب رباج ثيدح نم
 اذهب ملسم جحتحا دقو ((14871/) نابح نبا هحح صو يذمرتلا هنسح ثيدحلاو

 .نيقباسلا نيثيدحلا ف فلسامك اًمومع رباج نع كامسيو +(1831) دانسإلا
 ةرمس نب رباجو (507) يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم ملسم هجرخأ ام رظنا (5)

(5609). 
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 هرم اهالص هنإف ,مويلا سانلا لمع فالخ اهيف هيده ناكف .برغملا امأو

 دب ةّرمو 7 ديطلاب هرمو 200 «تعكرلا 2 (١)هقّف (فارعألا»ب

 أرق هنأ ِلكَي يبنلا نع "يور :2*ربلا دبع نب رمع وبأ لاق .(*7(تالسرملا)
 مح)ب اهيف أرق هنأو «""97(تافاصلا)ب اهيف أرق هنأو ««صملا)ب برغملا يف

 .ص نم طقاس «اهقّرف» )١(

 ريغ نم «نييلوطلا ئلوطب» :ظفلب «تباث نب ديز ثيدح نم (274) يراخبلا هجرخأ (؟)

 ٠١(: 570 «ئربكلا»و (489) «ئبتجملا» يف يئاسنلا ةياور يف عقوو .هل ريسفت

 يف فلتخا دقو .«فارعألا» )8١17(: دواد يبأ ةياور يفو .«(صملا) نييلوطلا لوطأب»

 يف يئاسنلا ةياور يف امك ريبزلا نب ةورع ريسفت نم هنأ حيحصلاو «هريسفت لئاق
 سحاب /”7) يقهيبلاو )٠١515( «ئربكلا»و (490) (لئبتجملا)

 طوع تيس نعال طين يباع ١)

 تنب لضفلا مأ همأ نع سابع نبا ثيدح نم (577) ملسمو (7/77") يراخبلا هجرخأ (:)

 .تراحبلا

 )155/0-١55(. «ديهمتلا» يف (5)

 .اهريغ نم تبثأ امك (ديهمتلا» يفو .«ئوري» :ك (5)

 ةلدأ نم (187/1) «يراخبلا حيحص حرش يف لاطب نبا ربلا دبع نبا لبق كلذ ركذ (0)

 (47 /8) «ديهمتلا» ف ربلا دبع نبا هركذ اذكو .نيعقو برغملل نأب نيلئاقلا

 ناك :لاق رمع نبا نع (6/59) (ديهمتلا» يف جرخأو )19/1١(. ؛راكذتسالا»و

 اذه يف مهضعب داز :لاق مث .تافاصلاب انّمؤيو فيفختلاب انرمأي لِي هللا لوسر

 يف امك يعفاشلا هجرخأ ثيدحلاو .«برغملا يف» :ليق دقو .«حبصلا يف» :ثيدحلا

 (877) «ئبتجملا» يف يئاسنلاو (5517/1:417/475) دمحأو (08869) (ننسلا ةفرعماا

 ةميزخ نبا هححص ءرمع نب هللا دبع ثيدح نم )١١758.90:1( «مءربكلا»و

 نابح نباو «حبصلا يف» :(59894) دمحأ دنع عقوو )/١811(. نابح نباو( 05)

 دنع عقو كلذكو .ءيطساولا نوراه نب ديزي ةياور نم امهالك «(رجفلا فه 0
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 اهيفأرق هنأو .(0(نيلعألا كبز مسا حيس )باهيفأرق هنأو 7١21(ناخدلا

 اهيف أرق هنأو ؛؟*7(نيتذوعملا)ب اهيف أرق هنأو ."0(نوتيزلاو نيتلا)ب

 راثآ اهلك يهو :لاق .؟*0لّصفملا راصقب اهيف أرقي ناك هنأو «(تالسرملا)ب

0 

2050 

 .برغملا يف هنأب لوقلا ئلع فقأ ملو .«حبصلا يف» )١970(: يسلايطلا

 نب هللا دبع ثيدح نم )1١77( «ئربكلا»و (484) «نبتجملا» يف يئاسنلا هجرخأ

 ناخدلا أرق سابع نبا نأ (7717) ةبيش يبأ نبا جرخأ دقو .اللسرم دوعسم نب ةبتع

 ؤ .برغملا يف
 نب هللا دبع ثيدح نم ١18( /7) «دئاوزلا عمجم» يف اى «ريبكلا» يف يناربطلا هجرخأ

 هالعأو )١/ 471١(« «راكفألا جئاتن» يف ظفاحلا هيلإ هازع اذكو «بلطملا دبع نب ثراحلا

 .برغملا يف اهتءارقب ِةِلَي هرمأ درو دق هنأ ظفاحلا ركذ مث .ريصن نب جاجح فعضب

 رباج ثيدح نم )/١15٠( (ئربكلا»و (185) «ئئبتجملا» يف يئاسنلا دنع وه :تلق

 يف ةصقلا نأ حيحصلاو .سانلاب ةالصلا هليوطت يف لبج نب ذاعم كَ يبنلا باتع يف

 .«نيحيحصلا» يف يهو .يتأيس امك برغملا ال ءاشعلا ةالص

 دمحأو (920) ةبيست ىبأ نس ءاو )١57( يديمحلاو (779) يسلايطلا هج رخأ

 ينابلآلا خيشلاو .ءاشعلا ةالص يف ناك هنأ روهشملاو .ءاربلا ثيدح نم )١18617(

 - 41/60 /؟) «ةالصلا ةفص لصأ» :رظنا «ةياردو ةياور نيتياورلا نيب قيفوتلا لواح

)2 

 يف ئرقملا نباو (72017/7) زرك نب هللا دبع ةمجرت يف «ء ءافعضلا» يف يليقعلا هجرخأ

 لاقو ءاعوفرم رمع نب هللا دبع نع عفان نع زرك نبا قيرط نم (5 44) (همجعم١
 .«هيلع عّتاتي الو» :يليقعلا

 )2٠١55 «(ئربكلا»و (487 .487) (ئبتجملا» يف يئاسنلاو (7/491) دمحأ هج رخأ

 .(14171/) نابح نباو (270) ةميزخ نبا هححص .ةريره يبأ ثيدح نم 1 ٠١(

 يقهيبلاو )/١14( قازرلا دبع هقيرط نمو )7١9(  كلام هجرخأ ام هل دهشيو

 .ايسقملا راسق نم روس بركملا ف نايم ركبابا قاد 9

571775 



 171 يف .ةر 2 جحا ْ

 نب ناورم لعف وهف ءاّمئاد لّصفملا راصق ةءارق ئلع اهيف ةموادملا امأو

 برغملا يفأر قت كلاب: لاققو .قباق نع ديز هةيلحرقتأ اذهلو .مكحلا

 .نييلوطلا نيلوطب برغملا يف أرقي ٍةِ هللا لوسر تيأر دقو ؟لّصفملا راصقب

 حيحص ثيدح اذهو .(فارعألا) :لاق 27؟نييلوطلا ئلوط امو :ّتلق :لاق

 ةالص يف أرق ِللَي ئبنلا نأ ةشئاع نعع 7 يئاسنلا ركذو .(47(نئسلا» لهأ هاور

 ةيآلا ئلع اهيف ةظفاحملاف .؟17نيتعكر يف اهقّرف (فارعألا) ةروس برغملا

 لعف نموهو ؛ةنسلا فالخ "9لّصقملا راصق حم ةروسلاو ةريصقلا
 .مكحلا نب ناورم

 .ن ء«بم «ق نم («ليهتنا» )١(

 .م «ق نم طقاس «هل» (1)

 .رظنلا لاقتتال ك نم طقاس «نييلوطلا ...تلق :لاقاا ()
 .(775 ص) قبس امك (/515) يراخبلا اًضيأ هجرخأ (5)

 («نييماشلا دنسملا يف يناربطلا هجرخأو )٠١70(« «ئربكلا»و (441) «نيبتجملا» يف (0)

 .اهنع هيبأ نع ةورع نب ماشه قيرط نم «ةشئاع ثيدح نم ("47 /7) يقهيبلاو (77)

 متاح يبأ نبا لأس ؛كلذك وهو .«لولعم وهو :(587 /7) «صيخلتلا» يف رجح نبا لاق

 «للعلا» .«لسرم هديك يبنلا نع هيبأ نع وه امنإ ءأطخ اذه» :لاقف ةشئاع ثيدح نع هابأ

 :ثيدحلا اذه ركذ بقع (7 5٠ /1) «نئسلا ةفرعم يف يقهيبلا لاق كلذكو .(585)

 ثيدحلا وهو «تباث نب ديز نع «ناورم نع «ةورع نع «ةكيلم يبأ نبا ةياور حيحصلاو»

 يذمرتلل «ريبكلا للعلا» :رظنا ءثيدحلا اذه يف ةورع نب ماشه لع فلتخا دقو .قباسلا

 )١١55(. ينطقرادلل «للعلا»و (9/ا/ ء/” ص)

 :4 نيثعكرلا# :يموك 0)

 .«وه» :ةدايز ج يف هدعب (0)
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 ةاعمل تقوو .()7(ةوشؤلاو نيثلا)ب اهيف كلك ًارقف قرخآلا ءاشع امأو

 (ئشغي اذإ ليللا)و (ئلعألا كبر مسا حبس)و (اهاحضو 22)”سمشلا) اهيف

 ينب ىلإ بهذ مث هعم ئلص ام دعب (ةرقبلا)ب اهيف هتءارق هيلع ركنأو ءاهوحنو
 ًارقو هللا ءاش ام ليللا نم ئضم ام دعب مهب اهداعأف هفوع نب قوسع

 هذم ةوراقتلا قّلعتف .1(؟ةاعس أب تنأ ٌناَتفأ» :هل لاق اذهلف «(ةرقبلا)

 !اهدعب ام الو اهلبق ام ئلإ اوتفتلي ملو «ةملكلا

 (0)(نيقفانملا)و (ةعمجلا) (؟7”روسب اهيف أرقي ناكف ؛ةعمجلا امأو
 (ةلؤءإ رق ئلع راصتتالا امأو . 080 (ةيش اغلا)و (حّبس) 000 روسو ؟ "هيلفاك

 وهو ءطق هلعقي ملق اهرت نإ كَم أُثَماَع تري اهّيَأآَيل نم نيتروسلا رخاوأ

 .هيلع ظفاحي ناك يذلا هيدهل فلاخم

 ١١7 هيتلماك (تبرتقا)و (ق) يتروسب أرقي ناك ًةراتف .دايعألا ةءارق امأو

 .بزاع نب ءاربلا ثيدح نم (474) ملسمو (1/71) يراخبلا هجرخأ 01(

 .«سمشلاب» :ع (؟)

 .هللا دبع نب رباج ثيدح نم (555) ملسمو )1١5( يراخبلا هجرخأ )2

 .«ةروسبلا :م ءق ٍيفو .«يتروسا :ك ()

 .«نوقفانملا» :ك (6)

 .سابع نبا ثيدح نم (4174) ملسم هجرخأ ()

 .«ةروسو) :ك (0)

 يف أرقي ِهكَي هللا لوسر ناك» :هيفو ءريشب نب نامعنلا ثيدح نم (41/8) ملسم هجرخأ (8)

 .«...ةعمجلا فو نيديعلا

 .ك نم طقاس «ةءارق» ظفل (9)

 .(891) ملسم هجرخأ(١٠)

 فري



 ةيشاغلا) وو (حبس) نروسب ةراتو 010) 2010

 اذهلو .ءيش هخسني مل .هللا يقل نأ ئلإ هيلع ّرمتسا يذلا يَدَّهلا وه اذهو

 رجفلا يف ُهَنَعْهَنَآََو قيذصلا ركب وبأ أر قف .هدعب نم نودشارلا هؤافلخ هب طخأ

 ةفيلخ اي :اولاقف ءسمشلا عولط نم اًبيرق اهنم مَّدس ئتح (ةرقبلا) "”ةروس
 اكو .؟؟7!نيلفاغ اندجت مل ٌتَعلط ول :لاقف .علطت سمشلا تداك ؛هللا لوسر

 ينب) و '")(دوه)بو ,؟0١(لحنلا)و 10( فسوي)ب اهيفأر قي ُهَنَعَةَنإَدَي رمع

 .«ةروسب» :بم«ك )١(

 .قباسلا ريشب نب نامعنلا ثيدح يف وهو (0)

 .«ةروسبا :ن ءبم ,م «ق ()

 يقهيبلا هقيرط نمو (مألا -574/4) «كلام فالتخا» يف يعفاشلا هجرخأ (:)

 برحو (؟75765) ةبيش يبأ نباو (7١71/1؟١١/051) قازرلا دبعو 284/0

 )7١/7( «طسوأللا» يف رذنملا نباو (نايرف لآ ط - 177ص) «هلئاسم» يف ينامركلا

 .رمع وه ركب يبأل لئاقلاو «نيحيحص نيدانسإب سنأ ثيدح نم
 نع (مألا -4//057) «كلام فالتخا» يف يعفاشلا هقيرط نمو )١١9( كلام هجرخأ (5)

 فسويب رجفلا يف أرق رمع نأ ةعيبر نب رماع نب هللا دبع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه
 -1994 ص) «زييمتلا» :رظنا «ٌبلسم كلام دانسإ ئلع مّلكَت دق .ةثيطب ةءارق جحلاو

 هنبا ةياورب «للعلا» يف دمحأو (70574) ةبيش يبأ نبا هجرخأو .هيلع قيلعتلاو ١

 فسوي ةروس ركذ هيفو «هب رماع نب هللا دبع نع ماشه قيرط نم (7217/77) هللا دبع

 .حيحص رثألاف لك ئلعو .طقف
 دجسو رجفلا يف ليئارسإ ينبو لحنلاب أرق رمع نأ (4475) ةيبش يبأ نبا جرخأ (7)

 .رمع كردي مل هللا دبع نب ركب ذإ عطقنم هدانسإ .اًعيمج امهيف
 ىلع دوهو فسويب وأ فسويو فهكلاب أرق رمع نأ )717١١( قازرلا دبع جرخأ )32720(

 - «هلئاسم» يف ينامركلا برحو (70757) ةبيش يبأ نبا جرخأو .يوارلا نم كش
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 ئلع فخي مل اخوسنم ِةِكَ هليوطت ناك ولو روسلا نم اهوحنو 7١(ليئارسإ
 .نوراقنلا هيلع علطيو هئافلخ

 نأ ةرُمَس نب رباج نع 257 (هحيحص» يف ملسم هاور يذلا ثيدحلا امأو

 دعب هتالص تناكو (ديجملا نآرقلاو 7فاق)ب رجفلا يف أرقي ناك١ ٍِكَي ىبنلا

 رجفلا ةءارق ليطي ناك هنأ يأ ءرجفلا دعب يأ «ٌدعب» :هلوقب دارملاف ««اًفيفخت

 دقو لضفلا ٌّمأ لوق كلذ ئلع لديو .اًفيفخت اهدعب هتالصو ءاهريغ نم رثكأ

 (؟7ينتركذأ دقل «َىَنُّب اي» :تلاقف (تالسرملاو) أرقي سابع نبا تعمس

 ىف اب أرقي لكي هللا لوسر نم تعمسام ٌرحآل اهّنإ .ةروسلا هذه كتءارقب

 .رمألا رخآ قاتهف .؟*0(برغملا

 .هيلإ ةفاضم يه ام فِذَح دق ةياغ (دعب ةتاللص تناكوت :هلوق نإف اًضيأو

 :قايسلا هيضتقي ام رامسشإ (11ةقرتيو «قارسلا هيله لدي ال ام ئامسفإ زوجي الف
 نأ يضتتقي ال ءاًفيفخت ")تناك رجفلا دعب هتالص نأ يضتتقي امنإ قايسلاو

 هوحنبو «نيل هدانسإ يفو ءامهوحنو دوهو سنويب أرق هنأ (نايرف لآط -8١"1ص) -

 .هلعف نم ةريره يبأ نع دانسإلا سفنب (7017) ةبيش يبأ نبا جرخأ

 ينبب أرق رمع نأ بهو نب ديز نع )١/ 14٠١( «يناعملا حرش» يف يواحطلا جرخأ )١(

 .حيحص هدانسإو ءحبصلا يف فهكلاو ليئارسإ

 .(55/) مقرب (6)

 .(ابحرم ةرشن - 418 )١/ «ننسلا بيذهت) يف هلثمو .خسنلا عيمج يف درو اذك 0

 .«ينتركذ) :ن ءبم «م قود (5)

 . لضفلا مأ همأ نع سابع نبا ثيدح نم (5757) ملسمو (77) يراخبلا هجرخأ (4)

 .«كرتو» :عءج ءص ادعام (5)

 :(ناكذ :ك (0)
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 ولو ظفللا هيلع لدي ال ام اذه .١2)ًقيِفخت تناك مويلا كلذ دعب اهلك ةتالض

 خوسنملاب نوكّسمتيف «نيدشارلا هئافلخ ئلع فخي مل دارملا وه ناك

 .خسانلا نوعّديو

 لوسر ناك)» 0 لوقو 250مل سانلا مآ مكُيأ١ :ُدِلَع هلوق 58

 ام ئلإ عجري ٌيِبْسِن رمأ فيفختلاف «0)"2مامت يف ًةالص سانلا ٌففخأ كي هللا

 نكي مل ِةِكَي هنإف ,نيمومأملا ةوهش ئلإ ال ؛هيلع بظاوو ةَك يبنلا هلعف
 .ةجاحلا اذو فيعضلاو ريبكلا هئارو نم نأ مِلَع دقو .هفلاخي مث رمأب مهرمأي

 لوطأ هتالص نوكت نأ نكمي ناك هنإف .هب رمأ يذلا فيفختلا وه هلعف يذلاف

 هيدهو .اهنم لوطأ ئلإ ةبسنلاب ةفيفخ يهف «ةفعاضم فاعضأب 247 كلت نم
 هيلع لديو .نوعزانتملا هيف عزانت ام ّلك يف مكاحلا وه هيلع بظاوي ناك يذلا

 انرمأي ِدِْلكَم هللا لوسر ناك» :لاق رمع نيا قخبف هريقو ؟؟؟يئاسنلا ةاووام

 يذلا فيفختلا نم (تاناحلا)ب ةءارقلاف .:(تاناّضلا)د انمؤيو «فيقشتلاب

 .ملعأ هللاو .هب رمأي ناك

 (ننسلا بيذهتاو 7٠٠-701( ص) «ةالصلا باتك» يف مالكلا اذه وحن رظناو )١(

)). 

 وهو .يردبلا دوعسم يبأ ثيدح نم (4017) «هدنسم» يف يديمحلا ظفللا اذهب هجرخأ (؟)

 نم (417) ملسمو )١( يراخبلا اًضيأ هجرخأ هوحنبو .هوحنب (40) يراخبلا يف
 .ةْنَعُهَنلَدَو ةريره يبأ ثيدح

 )7١8(. يراخبلا هجرخأ هوحنبو «(5754) ملسم هجرخأ ()

 .«كلذ» :ن ءبم م «ق 62

 .(7170 ص) هجيرخت قبس دقو )١1١7582.5017( «ئربكلا»و (877) «ئبتجملا» يف (6)
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 لصف

 ةعمجلا يف الإ ءابم الإ أرقي ال اهنيعب ةروس تاولصلا يف نيعي ال ِةَِلَي ناكو

 نب ورمع ثيدح نم 7١دواد وبأ ركذ دقف تاولصلا رئاس ىف امأو .نيديعلاو

 الإ ةريبك الو ةريغص ةروس لّصفملا نمام :لاق هنأ هذج نع ةيبأ نع بيعش

 .ةبوتكملا ةالصلا يف اهب ّسانلا ٌمْوي كَ هللا لوسر تعمس دق

 أرق امبرو «نيتعكر يف اهأرق امبرو .ةلماك ةروسلا ةءارق هيده نم ناكو
 ةءارق امأو .هنع ظَُمحُي ملف اهطاسوأو روسلا رخاوأ ةءارق امأو .ةروسلا لوأ

 .هنع ظْفحُي ملف ضرفلا يف امأو «ةلفانلا يف هلعفي ناكف «ةعكر يف نيتروسلا

 106 11 لوس اا يبقا رئاظنال فرضال ينإ ةةومسم نبا ثيدم امو

 .ةعكر يف (مجنلا) و (نمحرلا) .ةعكر يف نيتروسلا :نهنيب "ل

 اذإ) و .ةعكر يف (تايراذلا)و (روطلا)و «ةعكر يف 502 ةاحسلا)و (تبرتقا)و

 له ءهّلحم نّيعي مل لعف ٌةياكح اذهف «ثيدحلا ...(47ةعكر يف (نالو (تعقو

 نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم ((788 /7) يقهيبلا هجرخأو )8١5((, مقرب )010(

 لايت فالك قادس نم همس النعم هنااا يم عرس انس مدع

560 

 .هيدلب
 .اًوهس «ناك» ترّركت ««نرقي ناك» :م ف )0

 .م يف ليوط مرخ عقو انه نم (')
 هب دوعسم نبا نع لئاو يبأ نع قرط نم (877) ملسمو (//6) يراخبلا هجرخأ )00

 حيحص دانسإب (1197) دواد يبأ دنع اًرسفم اذكه ءاج دقو .اهضعب ركذ عم المجم

 (تاعزانلاو ءلئاس لأس)و» :هتمتتو «هب دوعسم نبا نع امهيلك دوسألاو ةمقلع نع

 - له)و «ةعكر يف (لمزملاو ءرثدملا)و «ةعكر يف (سبعو «نيففطملل ليو)و .ةعكر يف

 اند



 .لمتحم وهو ؟لفنلا يف ؟7١هأ ضرفلا يف ناك

 وبأ ركذ دقو .هلعفي ناك اًّملقف اًعم نيتعكر يف ةدحاو ةروس ةءارقامأو

 (تلزلز اذإ) حبصلا يف أرقي لَو هللا لوسر عمس هنأ ةنيهج نم لجر نع ؟7دواد
 .اذمع كلذ أرق مأ ِةِلَو هللا لوسر يسنأ يردأ الف :لاق ءامهيتلك نيتعكرلا يف

 لصف

 .ةالص ّلك نمو «حبصلا ةالص نم ةيناثلا ئلع ئلوألا ةعكرلا ليطي ناكو

 .مدق عقو عمسي ال تح اهليطي ناك امبرو

 نآرق نأل اذهو .7"2تاولصلا رئاس نم رثكأ حبصلا ةالص ليطي ناكو

 ليللا ةكتالم ؟7هدهشت :ليقو .هتكئالمو هللا هدهشي :ليق .دوهشم رجفلا

 ءاضقنا ئلإ مودي له يهلإلا لوزنلا نأ ئلع ناّينبم نالوقلاو .7*2راهنلاو

 .ةعكر يف (تالسرملاو ءنولءاستي مع)و «ةعكر يف (ةمايقلا مويب مسقأ الو ءئتأ -

 .«ةعكر يف (تروك سمشلا اذإو .ناخدلا)و

 ,(وأ» :ك )١(

 .(7177ص) هجيرخت قبس دقو )8١5(« مقرب (؟)

 يوارلاو «فوأ يبأ نب هللا دبع ثيدح نم (807) دواد وبأو )١157( دمحأ هجرخأ وف

 ةفرط وه مهبملا لجرلا نأ هيف رخآ قيرط نم (17/7) يقهيبلا هجرخأو .مهبم هنع
 ينامحلاو ءفيعض «يسيمحلا قاحسإ وبأ اًضيأ هيفو ءلوهجم اذه ةفرطو .يمرضحلا

 يف ينابرألا هفعض ثيدحتاو .ثيدحلا ةقرسي مهتم ظفاح «نمحرلا ديغ ني نيسي دهو
 .(37 117-17 /1) (مألا -دواد يبأ فيعضا يف هيف لوقلا لصفو (017) «ءاورإلا»

 .«هدهشيا :عوك (5)

 (ديحوتلا» يف ةميزخ نباو (75 )١5/ «نايبلا عماج» يف يربطلا هجرخأ دقف لوألا امأ (5)

 .ثيدحلا ركنم ءدمحم نب ةدايز هدانسإ يفو «ءادردلا يبأ ثيدح نم 00)
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 .؟ هو اذه هبف درو دقو ؟رجفلا عولط لإ وأ حبصلا ةالص

 .ددعلا نم

 .نوحيرتسم سانلاو «مونلا بيقع نوكت اهنإف اًضيأو

 .ايندلا بابسأو شاعملا 2" 7لاغشأ يف دعب اوذخأي مل مهنإف اًضيأو

 هغارفل «ّبلقلا ناسللاو ٌممسلا هيف ئطاوي ٍتقو يف نوكت اهنإف اًضيأو

 .هرّبدتيو نآرقلا مهفيف «2؟!هنم لاغشألا نكمت مدعو

00 

02 

60 

 .ةريره يبأ ثيدح نم (549) ملسمو (11/8) يراخبلا هجرخأ دقف يناثلا امأو

 نوبقاعتي» :ظفلب ةريره يبأ ثيدح نم (7737) ملسمو (565) يراخبلا اًضيأ جرخأو

 .«رصعلا ةالصو رجفلا ةالص يف نوعمتجيو «راهنلاب ةكتالمو ليللاب ةكئالم مكيف

 يبأ ثيدح نم (0/) ملسمو )١١545( يراخبلا هجرخأ دقف رجفلا عولط ئلإ امأ

 : ظفلب ءطقف 17٠١( 0179 //5/8) ملسم دنع رجفلا عولط ركذو .هنع قرط نم «ةريره
 .«حبصلا رجفنيا .ارجفلا ءيضيلا

 دحأ نم كش ةدايزب اذه ةريره يبأ ثيدح قرط ضعب يف درو دقف حبصلا ةالص ئلإ امأو

 نب دانهو (5454١٠)دمحأ هجرخأ .«(حبصلا ةالص نم ئراقلا فرصني وأ» :ةاورلا

 يف ةميزخ نباو (5١/97١7)رازبلاو )١5١19( يمرادلاو (885) «دهزلا» يف يرسلا

 (لامك نب تأشن ةرشن - ١15 14) «لوزنلا» يف ينطقرادلاو (7518 7717 )١/ «ديحوتلا»

 وه ورمع نب دمحمو .ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ورمع نب دمحم نع قرط نم مهلك
 .هيلع عباتي مل ذإ هماهوأ نم اذه لعلو «ماهوأ هل قودص «ةمقلع نبا

 ربتعاف «تاعكرلا لجأ نم لعفلا ثّنأ ءاهريغو ةيدنهلا ةعبطلاو لوصألا عيمج يف اذك

 .هيلإ فاضملا هيف

 .فيحصت ««لابقتسا» :ةعوبطملا خسنلا يفو .«لاغتشا» :ص

 . فيحصت «(ةيق)) ل ءابم 2 قو .(لاغتشالا) : ص
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 اهب مامتهالا نم اًلضف تيطعأف «هلوأو لمعلا ساسأ اهنإف اًضيأو

 .اهليوطتو

 اهدصضاقمو ةعيرشلا رارسأ نيلإ تافتلا هل نم اهفرعي امنإ ٌرارسأ هذهو

 77ناعسملا هللاو .اهمكدعو

 لصف

 عفر مث (20هُّسّفن هيلإ ٌدارتي ام ("ردق تكس ةءارقلا نم غرف اذإ ناكو

 رّتوو ءامهيلع ضباقلاك هيتبكر ىلع هيفك عضوو ءاعكار وبكو مّدقَت امك هيدي

 ملو هسأر ْبِصني ملف ؛لدتعاو ؛هّدمو هّرهظ طّسبو «هيبنج نع امهاّكنف هيدي

 .هل الداعم هرهظ لايح هلعجي لب .هضفخي

 اًرصتقم وأ كلذ عم لوقي ًةراتو .(؟7(ميظعلا يبر ناحبس» :لوقي ناكو

 و رفغا مهللا .كدمحبو ايو مهللا كناحبس» :هيلع

 اهأو .210)كلذك هد وجسسو «تاحيبست رشع رادقم داتعملا هعوكر ناكو

 .همايق ناكف هِي ىبنلا فلخ ةالصلا تقّمر» :بزاع نب ءاربلا ثيدح

 نم اييرق - ٠«يتدجسلا نيبام هتسلجف «هتدجسف .هلادتعاف .هعوكرف

 .«(ملعأ هلئاو)١ جس 6

 4 ردقرا :ك (80)

 .(١7517ص) هجيرخت مدقت (9)

 .ناميلا نب ةفيذح ثيدح نم (ا/ا/7) ملسم هجرخأ (:4)

 .اَهنَعْدَيََو ةشئاع ثيدح نم (585) ملسمو (,95) يراخبلا هجرخأ (6)

 .ىتآلا سنأ ثيدح يف زيزعلا دبع نب رمع ةالص نم ريبج نب ديعس هرزح ام اذه (5)
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 دجسيو «همايق ردقب عكري ناك هنأ مهضعب هنم مهف دق اذهف «؟7١«ءاوّسلا

 .كلذك لدتعيو ءهردقب

 ءاهوحنو ةيآ ةئاملاب حبصلا يف أرقي ناك ِةِْكَِك هنأل ,ءيش مهفلا اذه يفو

 مولعمو «(تالسرملا)و (روطلا)و (فارعألا) ب برغملا يف أرق هنأ مّدقت دقو

 يذلا سنأ ثيدح هيلع لديو .ةءارقلا هذه ردقب نكي مل هدوجسو هعوكر نأ

 ةينلا هالك لنآ لرسر دعي دحأا ءارو تياص ام: لآق هنأ ؟7ععسلا»# لعأ هور

 انرّرحف :لاق .زيزعلا دبع نب رمع :ينعي .ئتفلا اذه نم ِةِْك هللا لوسرب ةالص

 لوق عم اذه .تاحيبست رشع هدوجس يفو «تاحيبست رشع هعوكر يف
 هتالص نأ  ملعأ هللاو  ءاربلا دارمف .(تافاصلا)ب مهّمؤي ناك هنإ :”سنأ

 ففخ اذإو .دوجسلاو عوكرلا لاطأ مايقلا لاطأ اذإ ناكف «ةلدتعم تناك لك

 مايقلا ردقب دوجسلاو عوكرلا لعجي ةراتو .دوجسلاو عوكرلا فخ مايقلا

 كلذ نم اًبيرق اًضيأ هلعفو ؛.هدحو ليللا ةالص يف اًنايحأ كلذ لعفي ناك نكلو

 .اهبسانتو ةالصلا ليدعت ٍةَيلَي بلاغلا ةيدهو .فوسكلا ةالص يف

 .47(حورلاو ةكتالملا تر ٌثوُدَق ٌحوُبسا :هعوكر يف اًضيأ لوقي ناكو

 )41/١(. ملسمو (/97) يراخبلا هجرخأ )١(

 هجرخأو «(7/750) «ئربكلا»و )5"١١17( «ئبتجملا» يف يئاسنلاو (888) دواد وبأ (0)

 نب بهو هيفو .مهريغو )708/١( «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلاو )١117571( دمحأ

 (مألا -دواد يبأ فيعض» يف ينابلألا هفعض ثيدحلاو .لاحلا لوهجم «سونام
2222100 

 قبس امك رمع نبال ثيدحلاو ءمهو وهو «ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يف اذك 070

 .اًبيرق
 .اهنَعََباَوََو ةشئاع ثيدح نم (141/) ملسم هجرخأ (5)
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 يعمس كل عّشخ .تملسأ كلو .تنمآ كبو ءتعكر كل ٌمهللا» :لوقي ًةراتو

 .ليللا مايق يف هنع ظفح امنإ اذهو ,217(يبصعو ىمظعو يّحمو يرصبو

 عفريو ,(77(هدمح نمل هللا عمساا :ةاتاق كلذ دغب هسأر عفري ناك مث

 نيثالث نم وحن ةثالثلا نطاوملا هذه يف هنع نيديلا عفر ئورو .مّدقت امك هيدي
 لب «ةتبلا كلذ فالخ هنع تبثي ملو .ةرشعلا اهتياور ئلع قفتاو «"")اًسفن

 ال مث» :(؟)ءاربلا ثيدح هنع حصي ملو .ايندلا قراف نأ لإ هيده كلذ ناك

 مَّدقي امم (17ةفرلا دوعسم نبا كرت سيلو .(*0ديزي ةدايز نم يه لب «(دوعي

 .بلاط يبأ نب يلع ثيدح نم )1/7/١( ملسم هجرخأ )١(

 .تَعْةَيَوََو ةشئاعو رمع نب هللا دبعو ةريره يبأ ثيدح نم (نيحيحصلا» يف وهو (؟)

 نم رثكأ هيف دع دقو :(«ةالصلا يف نيديلا عفر» :ةلأسملا هذه يف ليلج باتك فلؤملل ()

 دقو .اهديناسأب اهلك اهدرسو (8 -7/ص) باتكلا ةيادب يف ةباحصلا نم اًسفن نيثالث

 هباتك لوأ يف بلاط يبأ نب يلع نع ور ام دعب اًسفن ١7 دع ذإ يراخبلا هيلإ قبس
 .«نيديلا عفر ءزج» :لفاحلا

 )١19٠0( ئلعي وبأو (759) دواد وبأو (858 ص) «نيديلا عفر» يف يراخبلا هجرخأ (:5)

 .«حيحصب سيل ثيدحلا اذه) :(757) بقع دواد وبأ لاق )١١74(. ينطقرادلاو

 0٠(. - 57” ص) فلؤملل «نيديلا عفر» :رظناو

 باوصلاو .ةلاسرلا ةعبط هتعباتو «ةقباسلا تاعبطلل افالخ «دايز نب» :هدعب يقفلا داز (4)

 .دايز أ نب ٠١ ليو اهنأ

 يف يئاسنلاو )/7١51( يذمرتلاو (72011/54)دواد وبأو (781”7) دمحأ هجرخأ 60

 وبأ لاق .مهريغو (/8/؟) يقهيبلاو ١١١( ءال54) «ئربكلا»و )١٠١58( (ئبتجملا)

 «نيديلا عفر» :رظناو .«ظفللا اذه ئلع حيحصب وه سيلو) :(58) بقع دواد

 ملو» :لاق هنأ كرابملا نبا نع )١057( بقع يذمرتلا لقنو 5٠-265(. ص) فلؤملل

 .«ةرم لوأ يف الإ عفري مل ِِلَي يبنلا نأ دوعسم نبا ثيدح تبثي
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 سيل ١2)ءايشأ ةالصلا يف دوعسم نبا لعف نم كرت دقف .مولعملا هيده ئلع
 يف شارتفالاو «قيبطتلا :هلعف نم كرتف «عفرلل اينادم الو اًبراقم اهضراعم

 ,©)مهيلع مّدقتلا نود امهطسو يف نينثالا نيب اًّمامإ هفوقوو .دوجسلا
 .ءارمألا ريخأت لجأل ةماقإ الو ناذأ ريغب هباحصأب تيبلا ف ٌضرفلا هتالصو

 ةَحِصو ًةرثك عفرلا يف يتلا ثيداحألا نم كلذ فالخ يف ثيداحألا نيأو

 .قيفوتلا هللابو ؟المعو ةحارصو

 ال١ :لوقيو «نيتدجسلا نيبو «عوكرلا نم عفر اذإ هبلص ميقي اًمئاد ناكو

 نبا هركذ .(دوجسلاو 7عوكرلا يف هّبلص اهيف لجرلا ميقي ال ةالص ئزجت
 .(4)(هحيحصا يف ةميزخ

 كل انّير» :لاق امبرو .20(دمحلا كلو انّير» :لاق اًمئاق ئوتسا اذإ ناكو

 .«ةالصلا يف ءايشأ» :ك«ءج )١(

 اهيف نإف «ن ,بم «ق يف الإ لبق نم «(مهطسو» اذكو ««مهيلع» :خسنلا عيمج يف ("5)

 .(امهطسو»

 .رظنلا لاقتنال ك نم ةطقاس «عوكرلا ...نيتدجسلا نيبو" ةرابعلا ()
 دمحأ هجرخأو .يردبلا دوعسم يبأ ثيدح نم (777609470591)مقرب (:4)

 2٠١ 1) «ئبتجملا» يف يئاسنلاو )5١50( يذمرتلاو (866) دواد وبأو )17١37(

 نباو يذمرتلا هححص .(٠817)هجام نباو( ١1١١١17072 «(ئربكلا»(١١

 يقهيبلاو )١17١5( «ننسلا» يف ينطقرادلاو (1897:1897) نابح نباو ةميزخ

 : ظفلب نابيش نب يلع ثيدح نم اًضيأ (0917:/1717) ةميزخ نبا هجرخأو 6/0

 )/١7791( دمحأو (791/5) ةبيش يبأ نبا كلذكو ؛«...هبلص ميقي ال نمل ةالص الا

 .ةميزخ نبا هححص ٠١(« 5 /7) يقهيبلاو )81/١1( هجام نباو
 رف جرس وج رس

 .رهنعةَرِلاَور ةشئاعو رمع نب هللا دبعو سنأو ةريره يبأ ثيدح نم هيلع قفتم )00( ل
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 امأو .هّلك كلذ هنع مص ؛"70دمحلا كل انّبر ّمهللا» :(27لاق امبرو «١2)(دمحلا

 ؟)ًحِصي ملف (واولا»و (مهللا» نيب عمجلا

 هنأ هنع ٌحصف .دوجسلاو عوكرلا ردقب نكرلا اذه ةلاطإ هيده نم ناكو

 َءلِم .دمحلا كلاتبر مهللا .هدمح نمل هللا عمس» :(37هبق لوقي ؟*!ناك

 .دجملاو ءانثلا ّلهأ ءدعب ءيش نم تعش ام َءلمو « ةرألا ءلمو تاوامسلا

 .تعنم امل يطعم الو ؛ .تيطعأ امل عنام ال .ديع كل انلكو ءديعلا لاقام وع رح

 .(20ٌنحبلا كانم ٌدَحلا اد عفني الو

 )١( سنأو (7/77) ةريره ىبأ ثيدح نم يراخبلا هجرخأ )*1/77(.

 .اًضيأ رظنلا لاقتنال ك نم ةطقاس «لاق ...دمحلا كل انّير» ةرابعلا )0

 .هْنَعَُلِإَدَوو ةريره يبأ ثيدح نم (404) ملسمو (777/ 1/47) يراخبلا هجرخأ )0

 دمحأ مامإلا نع «هلئاسم) يف دواد وبأ ئور ام ئلع دمتعا هلعلو هند لاق اذك (:(

 انعمس ام» :لاقف ؟دمحلا كلو انبر مهللا :لوقي نأ كبجعي ال :تلق :لاق 2١( ص)

 يبأ ثيدح نم ظفللا اذهب هجرخأ (940) يراخبلا نأ هيلع بهذو .؛اًئيش اذه يف

 «يرابلا حتف» :رظناو .(355) يرهزلا بعصم يبأ ةياور يف كلام كلذكو «ةريره

 )١58/5(.

 .ك نم طقاس «ناك» (6)

 .عوبطملا نم طقاس «هيف» (5)

 (141/8) سابع نبا ثيدح نمو (11/1) يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم ملسم هجرخأ (0)

 يف يئاسنلاو (8141/) دواد يبأ دنع وهو .امهيف «هدمح نمل هللا عمس» ركذ نود

 يبأ ثيدح نم هريغو )١18141( ةناوع يبأو (104) «ئربكلا»و )١٠١74( «ئبتجملا»

 «ئربكلا»و ٠١( 5570 «ئئبتجملا» يف يئاسنلا دنع سابع نبا ثيدح نمو «ديعس

 .امهريغو ١185( 5) ةناوع ىبأو (500)
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 جلثلاو ءاملاب ّياياطخ نم ينلِسغا مهللا» :هيف لوقي ناك هنأ هنع ّمصو

 رس كي 7 ٠ 2 ريمي 4

 «سندلا نم ضيبألا بولا تيقن امك اياطخلاو بونذلا نم ينقنو دّرَبلاو

 .١2)02(سرغملاو قرشملا نيب ٌتدعاب امك ّياياطخ نيبو ىنيب دِعابو

 هعوكر رذقب

 ناك ئتح .«دمحلا يّبرل .دمحلا يّبرل» :ّلوق هيف 2')ٌررك هنأ هنع ّمصو
)0 

 دق :لئاقلا لوقي ئتح ثكمي عوكرلا نم هسأر عفر اذإ ناك هنأ هنع ّمصو

 اذإ كي هللا لوسر ناك :سنأ نع 2؟7هلسم ركذف .نكرلا اذهل هتلاطإ نم «يسن

03 

00 

 ىف ىراخبلا كلذكو :قوأ ىبأ نب هللا دبع ثيدح نم (51/5) ملسم هوحنب جرخأ 010

 )1٠7( يئاسنلاو )١11118( دمحأو (8577) يسلايطلاو (584) (درفملا بدألا»

 درو ناك نإو عوكرلا دعب هلاق هنأ هيف سيلو .(184/8 2١815 9) ةناوع وبأو اًرصتخم

 بجر نبال «يرابلا حتف» :رظناو .رمخآ هجو نم وأ يبأ نبا ثيدح يف كلذ

(78/6). 

 .ة(وركي) :ك

 (717/5) «لئامشلا» يف يذمرتلاو (87/5)دواد وبأو (77707/5) دمحأ هجرخأ

 نم (1187 1760 110)«ئربكلا»و )١١56:1٠١59( «اىبتجملا» يف يئاسنلاو

 لاقو « ةفيذح نع سبع نم لجر نع ةزمح يبأ نع ةرم نب ورمع نع ةبعش قيرط
 ديزي نب ةحلط  ملعأ هللاو  اندنع ةزمح وبأ» :(17787”) بقع «ئربكلا» يف يئاسنلا

 . ريت نياو يئاسنلا هقثو ديزي نب ةحلطو ءارقؤ ني ةلص نوكي نأ هيشي لجرلا اذهو
 -17/8 /4) «مألا -دواد يبأ حيحص» يف ينابلألا هححص ثيدحلاو ءحيحص دانسإلاف

 رفز نب ةلص نع فنحألا نب دروتسملا قيرط نم (1/77) ملسم دنع هلصأو ٠(.

 .«هدمح نمل هللا عمس :لاق مث» :هدنع لب دهاشلا لحم هيف سيلو «هب ةفيذح نع

 0 مقرب 60
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 دعقيو ءدجسي مث .َمَهوأ دق :'١)لوقن ئتح ماق «هدمح نمل هلا عمس» :لاق

 .مهوأ دق :لوقن تح نيتدجسلا نيب

 ئتح عوكرلا دعب نكرلا اذه لاطأ هنأ فوسكلا ةالص يف اًضيأ هنع حصو

 .؟"7همايق نم اًبيرق هعوكر ناكو «هعوكر نم اًبيرق ناك

 .هجوب هل ضراعم ال يذلا مولعملا هيده اذهف

 نيبو هدوجسو ِةِِلَي هللا لوسر عوكر ناك» :بزاع نب ءاربلا ثيدح امأو

 .(ءاوسلا نم اًبيرق دوعقلاو مايقلا الخ ام عوكرلا نم هسأر عفر اذإو نيتدجسلا

 هل قّلعتم الو «نينكرلا نيذه ريصقت ّنظ نم هب ثّبشت دقف ,(7ييراخبلا هاور

 .ناكرألا رئاس نيبو نينكرلا نيذه نيب ةيوستلاب هيف حّرصم ثيدحلا نِإف «هب

 نيب دوعقلاو عوكرلا دعب مايقلا وه ئنثتسملا دوعقلاو مايقلا ناك ولف
 نأ ا طق نبع ءاشعب هّشعب ةحاولا كيد حلا نفتاقت نيتدجسلا
 هيده ناك اذهو .دهشتلا دوعقو ةءارقلا مايق دوعقلاو مايقلاب دارملا نوكي

 هللا دمحب اذهو .هنايب مدقت امك «ناكرألا رئاس ئلع امهتلاطإ لي امهيف

 نأ هللا ءاش نم ئلع هتالص يف كي هللا لوسر يده نم يفخ امم وهو .حضاو

 .(* 'هيلع ئفخي

 .يتأي اميفو انه «لتاقلا لوقي ئتح» :ك يف )١(

 ليوطت ركذ امهدنعو ؛ةشئاع ثيدح نم (401) ملسمو )٠١55( يراخبلا هجرخأ (؟)

 «ئربكلا»و )١5141( «لئبتجملا» يف يئاسنلا دنع اًحّرصم ءاجو «طقف اذج نكرلا اذه

 .(لوطأ وأ همايق لثم اليوط اًعوكر عكرف» :( 18400

 .مدقت دقو )57١(«: ملسم كلذكو «27947) مقرب (*)

 .(1946-595ص) «ةالصلا باتك» :رظناو (؟)
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 يف ةيمأ ينب ءارمأ هيف فّرصت امم نينكرلا نيذه ريصقتو :انخيش لاق

 ريخأتلا اوثدحأ امكو «ريبكتلا '7١ءامتإ كرت اوثدحأ امك ءاهيف اوثدحأو ةالصلا

 نم كلذ يف ئأرو هيلي هيده فلاخي امم كلذ ريغ اوثدحأ امكو .ديدشلا

 :ةنسلا عمدا لق حس ا"ةديأر
 لصف

 امهعفري ناك هنأ هنع يور دقو .هيدي عفري الو ءاّدجاس ٌرِخيو رّبكي ناك مث

 (؟)هنع ّمِصي ملف .مهو وهو .27هزح نباك ظافحلا ضعب هحّحصو ءاًضيأ

 ضفخ لك يف رّبكي ناك» :هلوق نم طلغ يوارلا نأ هّرغ 20يذلاو .ةتبلا كلذ
 | 5575 2 5-0 ٍِ ٠ د 5 > 2 "1 2 وه

 ملو ؛""'ةقث وهو «عفرو ضفخ لك يف هيدي عفري ناك) :هلوق لإ ."20«عفرو

 .(مامتاا ما

 ام ضعب بابحتسا ئلإ بهذو :ينعي «ق اهب تدرفنا «ئأر نَم كلذ يف ئأرو» ةرابعلا (0)

 كلذ راصو ...» :«ةالصلا باتك» يف فلؤملا لوق وحن اذهو .هيأرب بهذ نم هوثدحأ

 يفو .«امهتلاطإ هركو ءاهقفلا ضعب هّبحتسا تح اًراعش  نيلادتعالا ريصقت :ينعأ

 .1يمر نم كلذيف يروا :ن

 .(770 /7) «ئلحملا» يف (0)

 .«حصي ملو» :اًضيأ اهيفو «ك نم «هنع» طقس 20

 .ك نم طقاس «يذلا» (5)

 ثيدح نم )١949( كلام قيرط نم امهالك (797) ملسمو (7/85) يراخبلا هجرخأ 3(

 (784) بلاط يبأ نب يلع ثيدح نم يراخبلا اًضيأ هجرخأو .ةريره يبأ

 .(7/41/) سابع نب هللا دبعو

 يف يواحطلا هجرخأ اميف «رمع نبا نع عفان نع ةقثلا يرمعلا رمع نب هللا ديبع وهو (0)
  هاورامل اذاش عفان ةياور نم ثيدحلا اذه ناكو» :لاقو (0871) «راثالا لكشما
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 .ملعأ هللاو . بيكيعا فمهوو طلق بسلا نطقت

 وه اذه .هفنأو هتهبج مث ءامهدعب هيدي مث «هيدي لبق هيتبكر عضي ناكو
 نب لئاو نع فيبأ نه «بيلك ني مساع نم :كيرش هارر يذلا حيحصلا

 عفر ضمن ضم اذإو «هيدي لبق هيتبكر عضو دجس اذإ ِةِِكك هللا لوسر تيأر :رْجح

 .؟2"”كلذ فلاخي ام هلعف يف وري ملو .17ويتيكر لبق هيدي

 ةرياسك هيا مكالعأ ذجس اطإ# ؛همقرب ةريره يبأ كيده امأر

 مهو هيف عقو دق  ملعأ هللاو - ثيدحلاف ,©17(هيتبكر لبق هيدي ٌعَضيلو «ريعبلا

 رظنا .«هللا ديبع هنع هاور ام فالخب عفان نع ثيدحلا اذه يور دقو «هللا ديبع -

 .دوجسلا يف كلذ لعفي مل هنأ رمع نبا ثيدح يف اًحّرصم درو دقو .قباسلا جيرختلا

 .(7945) ملسمو (ا/14 ءا/لا” 8 ءالا"” ءالا*0) يراخبلاو )١97( كلام هجرخأ

 يف يئاسنلاو )١518( يذمرتلاو (478) دواد وبأو )١1764( يمرادلا هجرخأ )١(

 رادمو .(8/87) هجام نباو (/55 2.585) (ئربكلا»و ( )٠١84« ١١65 (ايبتجملا)

 يذمرتلاو يراخبلا هلعأ هبو «نيل هيف ءيعخنلا هللا دبع نب كيرش ئلع ثيدحلا

 نب مصاع نع يور دقو .(17037) ينطقرادلاو )١١65( يئاسنلاو (5 5477) رازبلاو

 (ليسارملالو 074 ني ) ةهتسلا) ف دواد وبأ هجرعلا اسوم همأ نغ يبلك

 .ظوفحملا وهو :يقهيبلا لاق «(177 /7) «ننسلا ةفرعم) يف يقهيبلاو (45 ص)

 يقهيبلاو (707/77) يناربطلاو (814 ءا/75) دواد يبأ دنع ئرخأ قرط ثيدحلل

 ينطقرادلا دنع سنأ ثيدح نم اًضيأ دهاش هلو .ةفيعض اهنكلو (44248/)

 :رظنا .لوهجم هدانسإ يفو .(44/7) يقهيبلاو )7737/١( وكاحلاو )١8(

 .(100 -7 594 /5) «قيقحتلا حيقنت»و (1/7-1/75 5 /؟) «ريبحلا صيخلتلا»

 .رمع نبا ثيدح نم قأيسو «لاق اذك (؟)

 .جيرختلا ٌمثو فلؤملا دنع ثيدحلا ئلع مالكلا يتأيس ()
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 هيتبكر لبق هيدي (١)”عضو اذإ هنإف ؛هرخآ فلاخي هلوأ نإف «ةاورلا ضعب نم

 عضو كّرب اذإ وهف ؛هيلجر يف ال هيدي يف ريعبلا اتبكر :اولاق كلذ لوقلا اذه

 :("7هوجول دساف وهو .هنع ٌيهنملا وه اذهف ءالوأ هيتبكر

 اذإو «©"7نيتمئاق هالجر ئقبتو الوأ هيدي عضي هنإف كرب اذإ ريعبلا نأ :اهدحأ

 ئبن يذلا وه اذهو «ضرألا ئلع (؟7هادي ئقبتو الوأ هيلجرب ضهني هنإف ضب
 اهيلإ برقألا ضرألا لئلع هنم عقي ام لوأ ناكف .هفالخ لكفو دلي يبنلا هنع

 .ئلعألاف ئلعألا اهنم ضرألا نع عفتري ام لوأو «برقألاف

 مث ءالوأ هسأر عفر عفر اذإو .هتهبج مث .هيدي مث ءالوأ هيتبكر عضي ناكف

 هبشتلا نع ةالصلا يف ئبن هلو وهو «ريعبلا لعف سكع اذهو .هيتبكر مث «هيدي

 تقو يديألا عفرو «بارغلا رقنك رو ,بلكلا ءاعقإك ٍءاعقإو «عبّسلا شارتفاك

 .تاناويحلا يدهل ٌفلاخم ىّلصملا ُيدهف .«27سُمّشلا ليخلا بانذأك مالسلا

 .فيحصت «(عفر) :ك 010

 .«هوجو نم» :ك (؟)

 !«ةمئاق هيلجر ئقبت» :ئرخألا خسنلا يفو .ةيدنهلا ةعبطلا يف اذكو ««ناتمئاق» :ق ()

 .(هيدي) :نءبم «قادعام (:)

 .ةريره يبأ ثيدح يف ادرو دقف .بلكلا ءاعقإك ءاعقإلاو بلعثلا تافتلاك تافتلالا امأ (4)

 (دنسملا» يققحم قيلعت :رظناو .فيعض ثيدحلاو )8١١75(« دمحأ هجرخأ

 دمحأ هجرخأ دقف «بارغلا رقنك رقنلاو عبسلا شارتفاك شارتفالا امأو .(272695)

 قيلعت :رظناو .ءكلذك فيعض وهو «لبش نب نمحرلا دبع ثيدح نم )١6652(

 - دقف «سمشلا ليخلا بانذأك مالسلا تقو يديألا عفر امأو .هيلع «دنسملا» يققحم

” 0: 



 لهأ هفرعي الو لَقعُي ال مالك «هيدي يف ريعبلا اتبكر» :مهلوق نأ :يناثلا

 ةبكرلا مسا هيدي يف نيتللا ئلع قلطأ نإو ءنيِلجّرلا يف ةبكّرلا امنإو «7١2ةغللا

 اههلوأ ثإَف ويعبلا 3 يامك ةرييلف هلال ولاق امك ناك وت هنأ ةشلافلا
 .هاذي ريعبلا نم ىضرألا سمي

 ُكورب نع لَك ئيبنلا يمن مِلَعو ريعبلا كورب لّمأت نم نأ ةلأسملا ٌرسو
 .ملعأ هللاو .باوصلا وه رجح نب لئاو ثيدح نأ َمِلع - ريعبلا كوربك

 هنتم ةاورلا ضعب ئلع بلقنا امم ةريره يبأ ثيدح نأ يل عقي ناكو

 ةشئاع ثيدح مهضعب ىلع بلقنا امك ««هيدي لبق هيتبكر عضيلو) :هلعلو

 ع 2 0 2 ١ ٠
 مأ نبا نذؤي تح اوبرشاو اولكف ءليلب نذؤي الالب نإ» :1 ع باو

00 

 «نيحيحصلا» يف تبث دقو .ةرمس نب رباج ثيدح نم )57١( ملسم هجرخأ -

 .بلكلاك ةالصلا يف نيعارذلا طاسبنا نع يهنلا امهريغو
 نأ قحلاو .ةراشإ نود انباتك نم اّلقن (١١ص) يدايازوريفلل «ةداعسلا رفس» يفاذكو )١(

 ١١5- ص) يعمصألل «ناسنإلا قلخ» :رظنا .ةغللا لهأ دنع روهشملا وه مهلوق

 نب نسحلل «ناسنإلا قلخ»و (700 /؟) ظحاجلل «ناويحلا»و (يوغللا زنكلا نمض

 .(55١-55١)دمحأ

 ئلإ ةخسن يف فّرحت «هلعلو» نأك ,«هلصأو) :ةدايز ةعوبطملا خسنلا يف هدعب (؟)

 .هفيرحتو باوصلا نيب اوعمج مث ««(هلصأو»
 اميف مهضعب بتكف «يتأي اميفو انه «ثيدح» ظفل دعب ضايب ص يف ناكو .ك ين اذكه ()

 .ق «ج يف ضاييب الو .«ةريره يبأ» :يتأي اميفو .«حص) ةمالع عم تبثأ امك انه دعب

 :ن .ءبم يفو .يأي اميف (ةريره يبأ»و ءطقف «ةشئاع» انه ج يف داز مهضعب نأ ريغ

 .(رمع نبا ثيدح)»
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 نّدؤي ئتح اوبرشاو اولكف «ليلب نذؤي موتكم مأ نبا 1)َنإ» :لاقف «7١2«موتكم
 رانلا يف ئقلي لازي ال” :ةريره يبأ ثيدح مهضعب ئلع بلقنا امكو ؛("70لالب

 مهنكسُي اقلخ اهل هللا ئشنيف ةنجلا اًمأو» :لاق نأ ئلإ .(ديزم نم له :لوقتو

 أيأ تاو اوتح 20 هايإ مهنكسي اقل اهل هللا عيشنيف رانلا امأو» :لاقف «اهايإ

 نب دمحم انثدح :22/ةبيش يبأ نبا لاقف .كلذك هاور دق ةبيش يبأ نب ركب

 .رمع نب هللا دبع ثيدح نم )2٠١947( ملسمو (عضاومو «577) يراخبلا هجرخأ )١(

 .2نإ لاقف» عضوم يف «نأب» :ك يفو .عوبطملا نم ةطقاس «نإ) (؟)

 قيرط نم (751/7) نابح نباو )5٠5( ةميزخ نباو (5:780) ائلعي وبأ هجرخأ (9)

 .حيحص هدانسإو «ةشئاع نع ةورع نع ماشه نع يدرواردلا دمحم نبي زيزعلا دبع

 )١1١١5/7(., «ةمذلا لهأ ماكحأ» يف ثيدحلا اذه ين بلقلا فلؤملا ركذ دقو

 -7//111) «نيعقوملا مالعأ» :رظناو .اًضيأ باتكلا اذه يف ئرخأ ةرم هركذيسو

 ناك دقو «بلقلا ئوعد ئلع ٌدرلاو نيتياورلا نيب عمجلا ظفاحلا لواح دقو ."

 ١١7-1١7(. /7) «يرابلا حتف» :رظنا .الوأ هيلإ ليمي

 ملسمو )485٠0( يراخبلا ةريره يبأ ثيدح نم اهجرخأ دقف «ةحيحصلا ةياورلا امأ )5(

 ةياورلا امأو .("94/7585/) ملسمو (/785) يراخبلا سنأ ثيدح نمو «((2857)

 يف ظفاحلا لاق .ةريره يبأ ثيدح نم (/1449) يراخبلا اهجرخأ دقف ةبولقملا

 عضوملا اذه يف فورعملا :يسباقلا نسحلا وبأ لاق» :(475/17-5777) «حتفلا»

 نم ءيش يف ملعأ الو :لاق .همدق اهيف عضيف رانلا اًمأو ءاقلخ ةنجلل ىشني هللا نأ

 هلقث نولقم تيدحلا اذه نآيلوقلاو ,«:رهتلا هاذه الإ قلبك رادللا ىشني هنآ ثيداحآلا

 ةيادب لبق باتكلا اذه يفو ( 1٠١١-1١١5 5 /7) «ةمذلا لهأ ماكحأ» يف فلؤملا

 يداح يف هيف بلقلا ئلع مّلكتو ؛مالسإلا خيش نع «نيديعلا يف يي هيده يف لصف»
 .اًضيأ (60 1 1/5 5 /؟) «حاورألا

  حرشا يف يواحطلا هجرخأو «-(56510) ئلعي وبأ هقيرط نمو_(1011) مقرب (5)
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 ادإ» :3 يبنلا نع ةريره يب أ نع ءهّدج نع «ديعس نب (!'هللا دبع نع «ليضف

 مرثألا هاورو .«لحفلا كورب كربي الو ؛هيدي لبق هيتبكرب أدبيلف مكدحأ دجس

 :كلذك ركب ىبأ نع ؟"1هنسلا ف

 قفاويو كلذ قدصي ام اًضيأ ٍةْكَي يبنلا نع ةريره يبأ نع يور دقو

 انثذح ءيدع نب فسوي انثيدح :؟9دواو ىبأ نبا لاق .رجح نب لئاو كيدح

 767 ع ٍِس 0“ ١

 للك يبنلا نأ ةريره يبأ نع :هذج نع ءديعس نب 2؟7هللا دبع نع «ليّضف نبا

 .هيدي لبق هيتبكرب أدب دجس اذإ ناك

 نأ الإ) :لاقو ٠٠١( /7) يقهيبلاو (187) «لكشملا حرشاو )١/ 7١06( «يناعملا 5

 ريد ديك ني دسم هيدي تو هاردي كاي عما يابت يسرب ا

 «...مكدحأ دمعي :ظفلب آلا ةريره يبأ ثيدح ركذ مث «يدرواردلا هنعو نسحلا

 .يلاتلا جيرختلا رظناو
 .(هّللا ديبع» :نء.بم «قادعام )١(

 19١( /7) «يرابلا حتف» يف ظفاحلاو ١195(.: /7) «ينغملا» يف ةمادق نبا هنع هركذ (؟)
 اذهل نأب (84/17) «دوبعملا نوع» بحاص بالقنالا نع باجأو .هدانسإ فعضو

 نيعم نباو ناطقلا ائيحي هفعض دقو «ديعس نب هللا دبع امهيلك يفو «نيقيرط ثيدحلا

 امهفعضل امهف» :لاق مث ءيدع نباو متاح وبأو ةعرز وبأو مكاحلا دمحأ وبأو دمحأو

 «ءاورإلا» يف ينابلألا لاقو ««ءيش يف روكذملا بالقنالا ئلع ةلالدلا ئلع اتسيل

 كدجداو وهو يفرقملا دعس نبا وهوا معدي هرظ لظاأي ثيدنح وهف :00/479)

 ًادبيلف) :لوقي نأ دارأ هنأ مهتملا اذهب نظلا نسحأو ....بذكلاب مهضعب همها لب

 .«(هيدي لبق هيتبكرب) :لاقف هيلع بلقناف .حيحصلا ثيدحلا يف امك (هيتبكر لبق هيديب
 ديعس نب هللا دبع هيفو «(7500 )١/ «يناعملا حرش» يف يواحطلا هنع هجرخأ ()

 .قباسلا جيرختلا رظناو .فيعض «يربقملا

 . فيحصت «(هّللا ليبع) 3 (5)

 لا



 نع دعس نب بعصم ثيدح نم ( !١ (هحيحص» يف ةميزخ نبا ئور دقو
 ئلعو .«نيديلا لبق نيتبكرلاب انْرِمأف «نيتبكرلا لبق نيديلا عضن انك» :لاق هيبأ
 بحاص ةقيرط هذهو .خوسنم هنإف اظوفحم ةريره يبأ ثيدح ناك نإف ءاذه

 :ناتّلع ثيدحلل نكلو .هريغو (10(ىنغملا»

 .هب حتحي نمم سيلو «ليّهك نب ةمّلس نب ئيحي ةياور نم هنأ :امهادحإ

 .هب حتحي ال دج ثيدحلا ركنم :نابح نبأ لاقو .كورتم (9 :يئاسنلا لاق

 امنإ ءاذه 2*)يف هيبأ نع دعس نب بعصم ةياور نم ظوفحملا نأ :ةيناثلا

 .بَكَرلا

 نيديلا عضن انك :لاق ديعس يبأ نع يورو» :«ينغملا» بحاص لوق امأو

 يبأ ثيدح نأ ةميزخ نبا ئعداو» 7591١(: /7) «حتفلا» يف ظفاحلا لاق «(5174) مقرب )١(

 نب ئيحي نب ليعامسإ نب ميهاربإ دارفأ نم هنكل ءاذه دعس ثيدحب خوسنم ةريره
 .«نافيعض امهو ؛هيبأ نع ليهك نب ةملس

.)155/5( )90( 

 .ن «بم «ق نم طقاس «وه» ()

 نبال «نيحورجملا» «يعولا راد .ط (7121) يئاسنلل «ءافعضلا» :ءالؤه لاوقأل رظنا (4)

 اًضيأ هيفو .(7//77/7) يرودلل «نيعم نبا خيرات» «يعولا راد .ط ١١7( /7) نابح

 .هريظن امهالكو «ليعامسإ نب ميهاربإ هديفحو ليعامسإ هنبا
 .ن «بم «ق نم طقاس «يف» )ه)

 .(010) ملسم هجرخأ 05(
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 يف مهو  ملعأ هللاو_ اذهف ««نيديلا لبق نيتبكرلا عضوب انرمأف «نيتبكرلا لبق

 يف وه امنإو ؛مدقت امك نتملا يف مهو اًضيأ وهو ؛دعس نع وه امنإو مسالا

 .ملعأ هللاو .قيبطتلا ةصق

 يذمرتلاو يراخبلا هلّلع دقف «(١)ءّدقتملا ةريره يبأ ثيدحاامأو

 هيلع عباتي ال نسح نب هللا دبع نب دمحم :7"2يراخبلا لاق .ينطقرادلاو

 هفرعن ال سيرغ :27عقمرتلا لاقو ؟ال مأ دانزلا يبأ نم عمس يردأ ال :لاقو

 هب درفت 1 ىطقرادلا لاقو .هجولا اذه نم آلإ دانزلا ىبأ ثيدح نم

 .دانزلا يبأ نع ,يولعلا نسحلا نب هللا دبع نب دمحم نع «يدرواردلا

 نب دمحم نع «عفان نب هللا دبع انثدح «ةبيتق نع (0)يئاسنلا ركذ دقو

 :كو يبنلا نع ةريره يبأ نع ءجرعألا نع «دانزلا يبأ نع ءنسح نب هللا دبع

 (1)لاق .دزي ملو .(!ل محلا كاجو امك كَرِسيف .هتالص ين مكدحأ ديعي)

 يف يراخبلاو )١171( يمرادلاو (84655) دمحأ هجرخأ ثيدحلاو .(67١ص) يف )١(

 )٠١91( «ئبتجملا» يف يئاسنلاو (550)دواد وبأو )١14/١1( «ريبكلا خيراتلا»

 .(19 /7) يقهيبلاو )١1٠١5( ينطقرادلاو (587) «ئربكلا»و

 .(1194/1) «ريبكلا خيراتلا» يف (0)

 )١5١19(. ثيدحلا بقع ()

 .(فارطألا -070 5 مقر «5//791؟) «دارفألاو بئارغلا» يفامك (5)

 يذمرتلاو (851)دواد وبأ هجرخأو :(581) «ئربكلا»و )1١84( «ئيبتجملا» يف (0)

 نب دمحم ئلع كلذك هرادمو .بيرغ :يذمرتلا لاقو )١/ 23٠١. ىقهيبلاو (7519)

 .ابيرق هيف يراخبلا مالك قبس دقو ءيولعلا نسحلا نب هللا دبع
 .«لاقو» :ك (5)
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 «نادانسإ اهيف مهلو ءةئيدملا لهأ أس قرقَت كس هذه :(2١دواد ىبأ ب وكب وبأ

 د يبنلا نع رمع نبأ نع عفان نع (12هليا كليبع نع رخآلاو ءامهدحأ اذه

 نع يدرواردلا نع جرفلا لوف غبصأ هاور يذلا ثيدحلا دارأ :تلق

 ناك :لوقيو «هيتبكر لبق هيدي عضي ناك هنأ رمع نبا نع عفان نع هللا ديبع

 نب زرحم قيرط نم 247(كردتسملا» يف مكاحلا هاور .©"7كلذ لعفي كي يبنلا

 .ملسم طرش ئلع :لاقو «يدرواردلا نع ةمّلس

 لوحألا مصاع نع ثايغ نب صفح ثيدح نم *7هكاحلا ئور دقو

 .«هيدي ةاقبكر تقيس اىتح ريبكتلاب طحنا للي هللا لكوسر«تيارلا :سنأ دع

000 

000 

00 

 لوق اذهو» :هتمنتو ««فارطألا -191/7) «بئارغلا» يف امك ينطقرادلا هنع هلقن

 .«نيتبكرلا لبق نيديلا عضو :ثيدحلا باحصأ

 .«هللا دمع» :ُك

 يف يواحطلاو (5717) ةميزخ نباو (فارشألا ةفحت )١05577/5- دواد وبأ هجرخأ

 مكاحلاو )١975( قازرلا دبع رخآ قيرط نم هجرخأو )١/ 7١054(. «يناعملا حرش»)

 (19117) «للعلا» يف ينطقرادلا هلعأو .هب عفان نع(« /؟) يقهيبلاو 5)

 يراخبلا هقلع فوقوملاو .يقهيبلا كلذكو «هلعف نم رمع نبا ىلع فوقوملا حجرو
 .(8517) ثيدحلا ئلع بيوبتلا يف هب اًموزجم

 .قباسلا جيرختلا يف هركذ قبس دقو ه2

 يف يسدقملا ءايضلاو (494 /7) يقهيبلاو )١17208( ينطقرادلا هجرخأو .25)

 نب صفح نع يوارلا ليعامسإ نب ءالعلا هيفو .(595 747 /5) «ةراتخملا»

 ناسل» يف ظفاحلا لاقو .هتادرفت نم ثيدحلا اذه ينطقرادلا دعو ءلوهجم «ثايغ

 يف سانلا تبثأ نم وهو «ثايغ نب صفح نب رمع هفلاخو» :(557 /4) «نازيملا

 ؛هيلع اًفوقوم رمع نع هريغو ةمقلع نع ميهاربإ نع شمعألا نع هيبأ نع هاورف ؛هيبأ
 1١78-17١(. /5) «(اىلحملا» :رظناو .«ظوفحملا وه اذهو
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 .ُةَلع هل ملعأ الو امهط رش ئلع :مكاحلا (١)لاق

 .,ثيدحلا اذه نع و تلآس :("7 يتاح نبأ نب نمحرلا دبع لاق :تلق

 نم هنأل ؟؟ملعآ ةللاو__هركنأ امنإو..©7نيهتلا .ركتم ثيدح اذه :لاقف

 لوهجم اذه ءالعلاو ءثايغ نب صفح نع راطعلا ليعامسإ نب ءالعلا ةياور

 .ةتسلا بتكلا يف هل ركذ ال

 .اغرث امك «ةييئاجلا نم ةعوقرملا ثيداحتالا هذهق

 عضي ناك هنأ باطخلا نب رمع نع ظوفحملاف «ةباحصلا نع راثآلا امأو

 وعر ءامهريغو "!ردنملا نباو قازرلا ديع هشعهرقذ هيلي لبق هيفيكر

 نع دهف نع ١2)يواحطلا هركذ .ُنَعدَيلَعو دوعسم نب هللا دبع نع يورملا

 باحصأ نع ؛ميهاربإ نع ءشمعألا نع ؛هيبأ نع ء.صفح نب رمع

 .«لاقو» :ك )١(

 .(0179) «للعلا» يف (؟)

 .ن «بم «ق نم «ليهتنا» (*)

 .ص يف «ملعأ هللاو» دري مل (5)

 دنع وهو «رمع نع ميهاربإ نع شمعألا قيرط نم (7155) هجرخأف قازرلا دبع امأ (5)
 يف هجرخأف رذنملا نبا امأو .رمعو ميهاربإ نيب عطقنم وهو 717/1(2/) ةبيش يبأ نبا

 نبا دنع وهو ءرمع نع دوسألا نع ميهاربإ نع شمعألا نع (717"7 /7) «طسوألا»

 . لصتم هدانسإو )717/١9(( ةبيش يبأ

 خيش دهفو ؛حيحص هدانسإف ُهْنَعْهِيَإَدَورمع رثأ امأ )207/١(. «يناعملا حرش» يف (7)
 يف يبهذلا لاق «ةياورلا يواحطلا هنع رثكي ءساخنلا ناميلس نباوه يواحطلا

 هيفف ُهَنَعُدَنَو دوعسم نبارثأ امأو .اًنبث ةقث ناك :(288/7) «مالسإلا خيرات»

 .نيل هيف :ةاطرأ نب جاجحلا
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 هعوكر دعب َّرخ هنأ هتالص ىف رمع نم انظفح :الاق دوسألاو ةمقلع 7١2هللا دبع

 قيرط نم قاس مث .هيدي لبق هيتبكر عضوو «ريعبلا ٌرِخي امك هيتبكر ئلع
 نأ دوعسم نب هللا دبع نم ظْفح :يعخنلا ميهاربإ لاق :لاق ةاطرأ نب جاجحلا

 نع (؟7قوزرم نبا نع ركذو .هيدي لبق ضرألا نلإ ناعقت ")اتناك هيتبكر

 لبق هيديب أدبي لجرلا نع ميهاربإ تلأس :لاق 2؟7ةريغم نع «ةبعش نع .بهو

 !نونجم وأ قمحأ الإ كلذ عنصي وأ :لاق ؟دجس اذإ هيتبكر

 نأ ئأر نممف «بابلا اذه يف ملعلا لهأ فلتخا دقو» :2؟*7رذنملا نبا لاق

 ءراسي نب ملسمو .يعخنلا لاق هبو .باطخلا نب رمع :هيدي لبق هيتبكر عصي

 لهأو «هباحصأو ةفينح وبأو ءقاحسإو ءدمحأو .يعفاشلاو ءيروشلاو

 1 يعاؤوألا لاقو .كلام هلاق «هيتبكر لبق هيدي عضي :ةفئاط تلاقو .ةفوكلا

 لوقا وسو :؟ "7دواد يبأ نبا لاق . (مهبكر لبق ة مهيديأ نوعضي ّسانلا تكردأ

 .ثيدحلا باحصأ

 و 40 يقهيبلا هركذ رخآ ظفلب ةريره يبأ ثيدح يور دقو :تلق

 .ك نم طقاس (هللا دبع» ظفل (0)

 ”ساا : عج « ص )030

 .أطخ وهو ««قوزرم يبأ» :ةعوبطملا خسنلا يف (©)

 .أطخ ««ةريغم نب» :ك (5)

 .(7717 177/70 «طسوأللا» يف (5)

 ٠١٠١(. /7؟) «ئئربكلا ننسلا» يف (6)
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 لاق .«هيتبكر ئلع هيدي ْعَضيلو .ريعبلا َكّربي امك َكّربي الف مكدحأ دجس اذإ١

 دنع (١)هيتبكر ئلع هيدي عضي هنأ ئلع اًليلد ناك اًظوفحم ناك نإف :يقهيبلا

 .دوجسلا ىلإ ءاوهإلا

 :هوجول ئلوأ رجح نب لئاو ثيدحو

 .هريغو 7"2ىباطخلا هلاق «ةريره ىبأ ثيدح نم َتَبْنَأ هنأ :اهدحأ

 لوقي نم مهنمف .مّدقت امك نتملا برطضم ةريره يبأ ثيدح نأ :يناثلا

 :لوقي نم مهنمو ءسكعلاب لوقي نم مهنمو ««هيتبكر لبق هيدي عضيلو» :هيف

 .اًسأر ةلمجلا هذه فذحي نم مهنمو ««هيتبكر ئلع هيدي عضيلو»

 .هل امهريغو ينطقرادلاو يراخبلا ليلعت نم مدقت ام :ثلاثلا

 .خسنلا ملعلا لهأ نم ةعامج هيف ئعدا دق هتوبث ريدقت ئلع هنأ :عبارلا

 نيتبكرلا لبق نيديلا عضو نأ انباحصأ ضعب معز دقو :؟"7رذنملا نبا لاق

 يف لمجلا كوربك كورب نع ِةِْكَي ئيبنلا يهنل قفاوملا هنأ :سماخلا

 .(؟7 رجح نب لئاو ثيدح فالخب «ةالصلا

 .هنباو ءباطخلا نب رمعك ةباحصلا نع لوقنملل قفاوملا هنأ :سداسلا

 .عوج «ص نم تبثأ امك «يقهيبلا ننس ١ يفو .««هيتبكر لبق» :نءبم «ك .«ق )١(

 ١) «ننسلا ملاعم» يف )١/8 ٠ 62"

 .ةميزخ نبا هباحصأ ضعبيب دارأ هلعلو 077 /) «طسوألا» يف ()

 .«ةريره يبأ ثيدح» :يقفلا خيشلا تبثأو «ةميدقلا تاعبطلاو خسنلا عيمج يف اذك 6

 .هيبنت نود ةلاسرلا ةعبط هتعباتو
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 الإ ةريره يبأ ثيدح قفاوي ام مهنم دحأ نع لقني ملو .دوعسم نب هللا دمعو

 "نع فالوشا لع أ77 مس نبأ نع

 سيلو ؛مدقت امك سنأو رمع نبا ثيدح نم دهاوش هل نأ :عباسلا
 لجأ نم رْجُح نب لئاو ثيدح ممِّدَقل امّواقت ولف ؛(7دهاش ةريره يبأ ثيدحل
 .(47؟مّدقت امك ئوقأ لئاو ثيدحو فيكف «هدهاوش

 يعازوألا نع ظفحُي امنإ رخآلا لوقلاو ؛هيلع سانلا رثكأ نأ :نماثلا

 .مهضعب هب دارأ امنإف .ثيدحلا لهأ لوق هنإ :دواد يبأ نبا لوق امأو .كلامو

 .ملعأ هللاو .هفالخ ئلع يعفاشلاو قاحسإو دمحأف الإو

 يهف كو 00هلعف ًةياكح تقبس ةّيكحم ةّصق هيف ثيدح هنأ :عساتلا
 .ظفحُح هنأ ولع لد ةصق هيف ناك اذإ ثيدحلا نأل ؛ةظوفحم نوكت نأ ايلوأ

 َ ا.
 ىهف «هريغ ةياور نم ةحيحص ةتباث اهلك هيف ةيكحملا لاعفالا نا :رشاعلا

 ولا

 سيل هضراعمو :اهمكح هلق ناهنم دحلو اذعو ؛ةحيحص ةقورعم لاعفأ

 .أطخ وهو (رمع نع» :ن«ق 010

 .ق يف «هنع فالتخا ئلع» دري مل )1

 .رمع نبا ثيدح نم اًدهاش ةريره يبأ ثيدحل نأ قبس دق 20

 ئلإ هنإف اذه يف بلقلا امأف» :اذه رجح نب لئاو ثيدح دعب )7737/١( مكاحلا لاق (4)

 .«نيعباتلاو ةباحصلا نع ةريثك كلذ يف تاياورل ليمأ رمع نبا ثيدح

 .فيرحت وهو .«هلعف ةياكحل تقيس» :ةعوبطملا خسنلا يف (ه١

 )7١/87/1١- «نئسلا بيذبت»و «(575 - 5 8١ص) فنصملل «ةالصلا باتك» :رظناو (6)

 "ل
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 هنع تبثي ملو .ةمامعلا روك نود «هفنأو هتهبج لئىلع دجسي ِةِئكَي ناكو

 ئور نكلو ءنسح الو حيحص ثيدح يف ةمامعلا روك ئلع دوجسلا

 دجسمي ِهْيِلَع هللا لوسر ناك» :لاق ةريره ىبأ نع 170١2:فّتِصملا» يف قازرلا دبع

 هه
 هركذو .كورتم وهو .؟'"رّرحم نب هللا دبع ةياور نم وهو .«هتمامع رْوَك الع

 رباج نع رمش نب ورمع ةياور نم هنكلو رباج ثيدح نم (7دمحأ وبأ

 لوسر نأ 2؟7(ليسارملا» يف دواد وبأ ركذ دقو .كورتم نع كورتم .يفعجلا

 رّسحف «هتهبج لع ٌّمتعا لدفو .هنيبجب ("7دجسي يلصي الجر أر كَ هللا

 1 تايتيرعم 7 نع يكلي هللا لوسر

 نباو «لطاب ثيدح اذه» :هنبال «ثيدحلا للع» يف متاح وبأ لاق )١575(« مقرب 01(

 .«ثيدحلا فيعض ررحم

 .فيحصت «(زرحما : حلصأ هنأكو جادعام خسنلا عيمج يف (0)

 ءاج نيأ نم يردأ الو «يريبزلا» :ةدايز هدعب  ةلاسرلا ةعبط يف اذكو  يقفلا ةعبط يف )00

 ةمجرت يف «لماكلا» يف هجرخأ ذإ يدع نبا دمحأ ابأ دصقي فلؤملا نأ رهاظلاو !اهب

 . ظوفحم ريغ هنإ :لاقو (01/ا/ ///) رمش نب ورمع

 .(85)مقر (:4)

 .«ليسارملا» يف امل قفاوم اهريغ نم تبثملاو .«دجسف» :ن «سم ,ك«ق (0)

 .ةمامعلا روك ئلع دوجسلا نم ِةِْكَي يبنلا نع يور ام امأو» )٠١7/17(: يقهيبلا لاق 000

 نع ةياكح يرصبلا نسحلا لوق كلذ يف يور ام حصأو «كلذ نم ءيش تبثي الف

 «مهبايث يف مهيديأو نودجسي اوناك مهنأ» :هدانسإب قاس مث الي يبنلا باحصأ

 نباو )١1575( قازرلا دبع اًضيأ هجرخأ اذه نسحلا رثأ .«هتمامع الع لجرلا دجسيو

 ىلع بيوبتلا يف هب اًموزجم يراخبلا هقلعو ءحيحص هدانسإو «(717/55) ةبيش يبأ

 بابلا يف درو ام عيمجل رظناو .(70 7٠- /) «يرابلا حتف» :رظنا .(2865) ثيدحلا

 .(85"785-1 )١/ «ةيارلا بصناو (1/77* 1/7١- /؟) «ريبحلا صيخلتلا» :اعوفرم
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 ةرّمَحلا ؛رلعو بريطلاو ملا لغو أ ةقك نهرأللا يلع دجسي ناكو

 ةورشلا :لعو فقم لفتملا ريصحلا ؛لعر ءزشملا نصوخ ملل عمملا
 .ةظوبدملا

  ةريغصلا ةاشلا يهو  ةمهب تءاش ولو .هيطبإ ضايب فري 'يتح امبع ئقاَحو

 .؟1!ثّرمل امهتحت ةمثنأ

 ءاربلا نع 0( ملسم حيحصا)) يفو «هينذأو هيبكنم ٌوذح هيدي عضي ناكو

 .(كيقفرم ٌعَفراو .كيفك ْعَّضف تدجس ادإ) :لاق دلك هنأ

 3 ةليقلا هيلجر عباصأ فارطأب لبقتسيو هد وجسس ِق لدتعي ناكو

 حيحصاا يفو يضيق الو اهني جّرفي ال .هعباصأو هيفك طّسبي ناكو

 .«هعباصأ ّمض دجس اذإو «هعباصأ جّرف عكر اذإ ناك» :؟*7(«نابح نبا

 10ه رمأو .(نيلعألا 5 ناحبس» :لوقي ناكو

 .(591/-14965) «ملسم حيحصالاو )711/١( «يذمرتلا عماج» :رظنا 60

 ا

 .(8678) «يراخبلا حيحص» :رظنا ()

 .«امهضبقي الو امهنيب» :خسنلا يف (5)

 رطشلا -(545) ةميزخ نبا اًضيأ هجرخأو ءرجح نب لئاو ثيدح نم )١1970( مقرب (5)

 (171 0774 )١/ مكاحلاو )١747( ينطقرادلاو ١19( /757) يناربطلاو  طقف لوألا

 يف فلتخا كلذكو «نعنع دقو ريشب نب ميشه هيفو ١١7(. /7) يقهيبلا هقيرط نمو

 .هيبأ نع لئاو نب ةمقلع عامس

 - هجرخأ دقف هب رمألا امأو .بلاط يبأ نب يلع ثيدح نم (ا/ا/7) ملسم هجرخأ (1)
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 .2170يل رفغا مهلا كدمحبو انّبر ّمهللا كناحبس» :لوقي ناكو
 ظ ع ممو يو

 .("7(حورلاو ةكئالملا همر سولف حوبسا :لوقي ناكو

 .("90تنأ الإ هلإ ال .كدمحبو كناحبس» :لوقي ناكو

 نم كتافاعمبو ءكطَخَس نم كاضرب ذوعأ يْنِإ ًمهللا» :لوقي ناكو
 الع تينثأ امك تنأ ؛كيلع ًءانث ىصحأ ال .كنم كب ذوعأو ,كتبوقع
 21 0 4و

 دحس .تعملسا كلو :ثكمأ كبو .تدجس كل ًّمهللا» :لوقي ناكو

 ةدسحلا هللا كرا فرش و هكشش قشو روصو شلش ىذا يجو

 .2200:يقلاخلا
 ِ ت00 #6 ِ

 هتينالعو .هرخآو هلوأو .هلجو هقد .هلك يبنذ يل رفا مهللا» :لوقي ناكو

 سو

 امو ءيرمأ يف ينارسإو ءيلهجو يتئيطخ يل رفغا ٌمهللا» :لوقي ناكو

 نباو )١51١( يذمرتلاو (885) دواد وبأو (55945) ةبيش يبأ نباو ("47) يسلايطلا 2

 (مألا -دواد يبأ فيعض» :رظناو .عاطقنا هيفو .دوعسم نبا ثيدح نم (845) هجام

 اع عيا كل

 .اهنعْدَياَوَر ةشئاع ثيدح نم (5/85) ملسمو (عضاومو ءال45) يراخبلا هجرخأ )١(

 .اَهْنَعَةبِلَوَوو ةشئاع ثيدح نم (585) ملسم هجرخأ (؟)

 .اَهنَعََيِاَََر ةشئاع ثيدح نم (580) ملسم هجرخأ ()
 رب دع رس

 .اَهْتَعدَنإََو ةشئاع نع ةريره يبأ ثيدح نم (587) ملسم هجرخأ (5) هَ

 .هَنَعدَناَدَوو بلاط يبأ نب يلع ثيدح نم )1/١/( ملسم هجرخأ )00

 .هْنَعْهََوَوو ةريره يبأ ثيدح نم (1/7) ملسم هجرخأ 000
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 كلذ لكو .يدمعو يئطخو .؛يلزهو يدج ىل رفغا مهللا .ينم هب ملعأ تنأ

 ثتأ :تدلغأ امو ثررصأ اهو ٌترَخأ امو ٌتمّدق ام يل رفغا مهلا .يدنع

 1 يتنأ الاهل[ ال ك7 ىولإ

 يرصب يفو ءارون يعمس فو .اًرون يبلق يف لعجا مهللا» :لوقي ناكو

 يفوفو ءارون يفلخو ءارون ىمامأو ءارون يلامش نعو ءارون ىنيمي نعو ءاّرون

 و ينلعجاو ,(0 و ءارون ىل لعجاو ءاّرون يتحنو ءارون

 باجتسي نأ ّنِمَق هنإ) :لاقو دوجسلا يف ءاعدلا يف داهتجالاب رمأو

 يعادلا نأب ٌرمأ وأ .دوجسلا يف ءاعدلا 217نم رثكُي نأب ٌرمأ اذه لهو .0”*2مكل
 محي ام نسحلاو .نيرفألا نيب قرفو ةدوجسلا ىف 29 نكيلق لحم ق اغءاذإ ِع ُ كنا 2 ه

 يف رثكي ناك ِةِلَو ٌئيبنلاو ؛ةلأسم ءاعدو «ءانث ءاعد :ناعون ءاعدلا نأ ثيدحلا هيلع

 .ك نم ةطقاس «ىهلإ تنأ» ةلمجلا )١(

 سوم يبأ ثيدح نم هل ظفللاو )71719(  ملسمو (1794/) يراخبلا هجرخأ (0)

 ئلإ ماق اذإ ٍةلِكك هلوقي ناك رخآ ءاعد نم ءزج «تنأ الإ هلإ ال ءيهلإ تنأ» :هلوقو «ريدق

 نبا ثيدح نم (191) ملسمو (/5419) يراخبلا هجرخأ ؛ليللا فوج يف ةالصلا

 ١5١(. ص) ههابتناو همون يف ٌةِْلَب هيده يف مدقت دقو «سابع

 ةطقاس «اًرون ينلعجاو :وأ» ةرابعلاو .«ملسم حيحص)ا يف اذكو ءاهدحو ق نم ؛وأ» )0

 ءانسم نم

 .اًنَعْدَيآَو سابع نبا ثيدح نم (71) ملسم هجرخأ (5)

 .اًهْنَعُدَيلَوَوو سابع نبا ثيدح نم (41/9) ملسم هجرخأ (5)

 .ن «بم ؛ك «ق يف «نم» درت مل و .«رثكي نأ» :ع«ج «ص 0

 . (رثكيلف» :عءج ءص (0)
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 نيعونلا لوانتي دوجسلا يف هب رمأ يذلا ءاعدلاو «نيعونلا نم هدوجس

 هنلؤشس هقاطعإب يلاطلا ءاعذ ةباجكسا :قتاعوت اًضيأ ةباجتسالاو

 :ىلاعت هلوق رّسف نيعونلا نم دحاو ّلكبو .باوثلاب ينثُملا ءاعد ةباجتساو

 .نيعونلا معي هنأ حيحصلاو 2١ !ناَعَد اَّذإ عادل وعد بي

 لصف

 ةفئاط تحّجرف ؟لضفأ امهيأ دوجسلاو مايقلا يف سانلا فلتخا دقو

 :هوجول مايقلا

 .ناكرألا لضفأ هنكر ناكف ءراكذألا لضفأ هركذ نأ :اهدحأ

 .[؟8 :ةرقبلا] © َنيتْنَقَهَتي أوُموُقَو# : لولاعت هلوق :7"2ىناغلا

 .("7(تونقلا لوط ةالصلا لضفأ» :ِهِلَكَي هلوق :ثلاثلا

 برقأا» :ِهِلَي يبنلا لوقب تّجتحاو .لضفأ دوجسلا ةرثك :ةفئاط تلاقو

 (67ةحلط يبأ نب نادعم ثيدحبو ؛(؟7(دجاس وهو هّبر نم دبعلا نوكي ام

 نأ هللا ئسع ثيدحب ينثّدح :تلقف هِي هللا لوسر ئلوم نابوث تيقل :لاق

 نمام» :لوقي ٍةكَو هللا لوسر تعمس ٍنإف دوجسلاب كيلع :لاقف .هب ينعفني

 لاق .«ةئيطخ اهب هنع ّطحو ًةجرد اهب هل هللا عفرال | ةدجس هلل دحسي دبع

 .«ناعد» :خ «ق ءص يفو .ورمع يبأ ةءارق يهو ع «ك «ج يف ةيآلا تدرو اذكه )010

 .«يناثلاو» :ق (؟)

 .هللا دبع نب رباج ثيدح نم (57) ملسم هجرخأ (6)

 .«ءاعدلا اورثكأف» :هتمتتو «ةريره يبأ ثيدح نم (4/7) ملسم هجرخأ (4)

 )١577(. هجام نبا ظفلب هبشأ ظفللاو «.(588) ملسم هجرخأ (5)
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 .كلذ لثم ىل لاقف «هتلأسف «ءادردلا ابأ تيقل مث :نادعم

 .2(2)(دوحسلا ةرثكب كسفن اولع ىنِعَأ» :لاقف

 !*'حصألا ئلع ''(أرقا) ةروس لَو يبنلا ىلع تلزنأ ةروس لوأو

 .[0أ48 :قلعلا] © بريقه لج َدُجَسأو# :هلوقب اهمتخو

 نأبو ءاهّيلفَسو اهّيولع اهلك تاقولخملا نم عقي هلل دوجسلا نأبو ع دن و 2 8 َّس 0

 ”/لهلو فيعلا تالابس فرشأ كلكر عل حيضعاو يرث نوي امدذنا دعباسلا

 يد وحلا دس وه دوجسلا نأَبَو .(17لاحلا اذه يف هّبر نم نوكي ام برقأ ناك

 هادقألا هتلّلذ ىأ «دّبعم قيرط :لاقي : عوضخلاو لذلا يه ةيدوبعلا, نإف

 .اًدجاس ناك اذإ عضخأو ديعلا قوكي اه ٌلذلو فاعور

 راهنلاب دوجسلاو عوكرلا ةرثكو ءلضفأ ليللاب مايقلا لوط :ةفئاط تلاقو
 هلوقك مايقلا مساب تّصخ دق ليللا ةالص نأب ةفئاطلا هذه تّجتحاو .لضفأ

 اًناميإ ناضمر ماق نم» :كَي يبنلا لوقو «[؟ :لمزملا] 4لّيأرْفل :ئلاعت
 .راهنلا مايق :لاقي الو «ليللا مايق :لاقي اذهلو .2"/«اًياستحاو

 .«هللا لوسر» :ةدايز عوبطملا يف (0)

 .(589) ملسم هجرخأ 0_2

 .ةشئاع ثيدح نم )١7١( ملسمو (عضاومو .!") يراخبلا هجرخأ ()

 .ن .ءبم «ق نم «حصألا ئلع» (4)

 .«اذهلف» :نءبم «ق (6)

 .«لاحلا هذه» :نءسم «ق (1)

 .نَعُدََدَو ةريره يبأ ثيدح نم (/04) ملسمو (7”ا/ )2٠٠١9 يراخبلا هجرخأ (0)

 ا



 ةرشع ئدحإ ئلع ليللا يف داز ام هنإف ديو يبنلا يده ناك اذهو :اولاق

 ءاسنلاو ةرقبلاب همايق ضعب يف ةعكرلا يلصي ناكو .ةعكر ةرشع ثالث وأ ةعكر

 فئخي ناك لب ءكلذ نم ءيش هنع ظَّمحُي ملف راهنلاب امأو .(١)نارمع لآو
 .ةتسلا

 هركذب "7لّضف مايقلاو ءءاوس امهنأ باوصلا . "اني انخيش لاقو
 :مايقثا ةكيع نم لضفآ درجسلا ةقرهف مدرب لش هوجسلاو كءارقلا رهو
 هنإف لَي يبنلا يده ناك اذكهو :لاق .دوجسلا ركذ نم لضفأ مايقلا ٌركذو

 يفو :فوسكالا ةليع يف لم اما يروسلاو عركرلا لاطا مايقلا لاطأ اذإ ناك

 ناك كلذكو .دوجسلاو عوكرلا فَّمَخ مايقلا فّمخ ففخ اذإ ناكو .ليللا ةالص

 هدوجسو هعوكرو همايق ناك :بزاع نب ءاربلا لاق امك ءضرفلا يف لعفي

 .(2/هلعأ هللاو .(؟7ءاوسلا نم اًبيرق هلادتعاو

 لصف

 لبق هّسأر هنم عفتريو «هيدي عفار ريغ اًربكم هسأر عفري ِةَلِكَي ناك مث

 بصنيو ءاهيلع سلجيو ئرسيلا هلجر شرفي ءاّشرتفم سلجي مث .21)هيدي
 .ارتمبلا

 .ةفيذح ثيدح نم (ا/ا/7) ملسم هجرخأ )١(

 ١15(. 39 /77) ,(71/9 /؟17) )7/1١5(. «ئواتفلا عومجم» :رظنا (؟)

 .«لضفأ» :ق ()

 .عوكرلا يف وكلك هيده يف مدقت دقو )41/١(. ملسمو ١ 48٠( 01/47) يراخبلا هجرخأ 0(

 .«مكحأو هبيغب» :ةدايز ك يف هدعب (6)

 .رظنلا لاقتنال ك نم طقاس هيدي ...عفتريوا 000
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 دقلا

 بيهني ذأ :ةؤابغلا ةةسومف ةلاق رمع نبا نه( 30 ئايبدلا ركذو

 ملو .«ئرسيلا ئلع سولجلاو «ةلبقلا اهعباصأب هلابقتساو «لنميلا "م
 .هذه ريغ ةسلج عضوملا اذه يف هِي هنع ظفحي

 ٌفرطو .هذخف ئلع (17هقفرم ّدح لعجيو ءهيذخف ئلع هيدي عضي ناكو

 وعدي هعبصإ عفر مث «ةقلح قلحو هعباصأ نم نيتنث ضّبقو .هتبكر لع هدي

 .(؟7هنع رجح نب لئاو لاق اذكه .اهكّرحيو اهب

010 

00 
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 يراخبلا اًضيأ هجرخأو .نسح هدائسإو )7١1/8(« «ئربكلا»و )١١0( «لبتجملا» يف

 اهجرخأ ةدايزلا هذهو .«ةلبقلا اهعباصأب هلابقتساو) :ةدايز نود هريغو (870

 .(87/8) يدعاسلا ديمح ىبأ ثيدح يف يراخبلا

 ْ .(همدقاا :ك

 .«هيقفرم» :ك «ق

 وبأو )١"( «نيديلا عفر» يف يراخبلاو )١701( يمرادلاو (184170) دمحأ هجرخأ

 )١774885( «ئبتجملا» يف يئاسنلاو  دهاشلا لحم نود اًرصتخم )1/71(  دواد

 (8١*:)نابح نباو(15:585:0) ةميزخ نباو(9716:١5١١) «ئربكلا»و

 نع ةمادق نب ةدئاز نع قرط نم مهلك :.(177 /7) ىيقهيبلاو (5 90 /751) يناربطلاو

 نم ءيش يف سيلا :ةميزخ نبا لاق .هب رجح نب لئاو نع هيبأ نع بيلك نب مصاع

 مهلك اًيوار رشع ةينامث هفلاخ :تلق .«هٌرَكذ ةدئاز ءربخلا اذه يف الإ «اهكرحي» رابخألا

 دمحأ] يروشلا مهسأر ئلع «ةدايزلا هذه اوركذي ملو نم تنثأ وأ هلثم تابثأ تاقث

 ةبعشو [(191) ةميزخ نباو )/١1١41( «ئربكلا» يف يئاسنلا] ةنييع نباو )١8854([

 ([(1841/5) دمحأ] ةيواعم نب ريهزو [(191/) ةميزخ نباو (188656) دمحأ]

 لحفلا رهامل «دئاوفلاو للعلا يف عماجلا» :رظنا .اهب دتعي ال ةذاش ةدئاز ةياورف

 6 جاز #غ 0)
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 ريشي ناك لكي يبنلا نأ ريبزلا نب هللا دبع نع 'دواد يبأ ثيدح امأو

 ملسم ركذ دقو .2"”رظن اهتحص يف ةدايزلا هذهف ءاهكّرحي الو اعد اذإ هعبصإب
 ناك» :لاق لب «ةدايزلا هذه ركذي ملو .هنع "7(هحيحصا) يف هلوطب ثيدحلا

 .هقاسو هذخف نيب ئرسيلا همدق لعج ةالصلا يف دعق اذإ كي هللا لوسر

 كلوني عضوو «ئرسيلا هتبكر ىلع ئرسبلا هدي عضوو «لىنميلا همدق شرفو

 .«(هعبصإب راشأو «ئنميلا هذخف ئلع نميلا
 اًضيأو .201ةةلصلا 2 ناك اذه نأ هنع دواد ىبأ ثيدح ف سيلف اًضيأو

 وهو ءمّدقم وهو اًًئبثم رجح نب لئاو ثيدحو ءاّيفان ناكل ةالصلا يف ناك ولف

 1! (ةديحصاا 2 متاح 5 هركذ 0م هيخيص ثيدح

 .«0«ينقزراو .يندهاو .ينرَبِجاو ءينمحراو ؛ .يل رفغا مهللا» :لوقي مث

 )١١15( «ئربكلا»و )١117١( «ئيبتجملا» يف يئاسنلا هجر خأو «(484) مقرب (

 دنع ثيدحتلاب حرص دقو جيرج نبا هيف ١7١(« /7) ىقهيبلاو (48 /11) يناربطلاو

 نود ١1١7( /01/9) ملسم دنع هلصأو .نيل هيف ءنالجع نب دمحم هيفو «يئاسنلا

 076٠ 5601١(. /7) :قباسلا ردصملا :رظناو .«اهكرحي الو» :ةدايز

 يف دشأو هسفن رظنلا نإف ءرظن اهتحص يف ناك نإ» :ليقف اذه فلؤملا ٌلوق بّقُعَت
 ,.(؟85 /7) :قياسلا ردصملا :رظنا .4كايرحتلا ثيدح

 .(01/9) مقرب

 .بم يف مرخ هلعب عقو

 اهيلع بّوب ةدايز هريغ دنعو «(دهشتلا يف ةراشإلا باب) هيلع بّوب دواد ابأ نكلو
 .ةمئألا نم امهريغ كلذكو «(ةبكرلا ئلع ئرسيلا طسب باب) يئاسنلا

 .اًبيرق قبس دقو ((18750) مقرب
 لدب «ينعفراو» هجام نباو دمحأ دنعو ؛«ينربجاو» لدب «ينفاعو» دواد أ دنع عفو

 .(يندهاو)
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 بر .ىل رفغا ٌبر» :لوقي ناك هنأ ةفيذح ركذو .؟ ١)هنع سابع نبا ركذ اذكه

 .(200ىل رفغا

 نيب دعقي ٌدنِيلَع هّللا ل وسيسو ناك» سف نع (7(حيحصلا» يفو .ثيداحألا

 دعب نم سانلا رثكأ اهكرت ةنسلا هذهو .«مّهوأ دق :لوقن ئتح نيتدجسلا

 مكارأ ال اًئيش عنصي سنأ (؟7ناكف» :تباث لاق اذهلو «ةباحصلا رصع ضارقتنا

 امأو .6602مًهوأ دق وأ يسن دق :لوقن تح نيتدجبسلا نوي ثكمي :هنوعتمل

 .يدهلا اذه فلاخ امب ًأبعي ال هنإف ءاهفلاخ ام ىلإ تفتلي ملو هن ةّنسلا مكح نم

 هجام نباو (180 :184) يذمرتلاو (800) دواد وبأو (1840) دمحأ هجرخأ 01(

 نع ءالعلا يبأ لماك قيرط نم مهلك (707 /7) (طسوألا» يف رذنملا نباو (694)

 05505 /1) يكاسلا ههسعسيف ددب سايس قريأ نع ريبجج نب ديعس نغ كبللا يب أ نب بيبح

 يور هنأب هلعآو يدمرتلا هفعض و ,( 2005 0 ؛مألا -دواد يبأ حيحص" يف ينابلألاو

 نمو «نيل هيف «ءالعلا يبأ ءالعلا نب لماك ئلع هرادمو .قيرطلا سفن نم السرم

 .هرمأ نسح وأ هقثو نمم لجأو رثكأ هحرج
 «لئامشلا» يف يذمرتلاو (875)دواد وبأو (773494.7771760) دمحأ هجرخأ ()

 للا ه )7١” «ئىربكلا»و ( 2٠١ ١1556211١55 59) «ئبتجملا» يف ىئاسنلاو (71075)

 نباو (178) يمرادلا اًرصتخم هجرخأو )١١9/7(. يقهيبلاو (1181 1

 )7١/١”7( مكاحلاو (184) ةميزخ نبا هححص )١7١/5(. يقهيبلاو (8417/) هجام

 ملسم دنع ثيدحلا لصأو 7١(. -117/5) «مألا -دواد يبأ حيحص» يف ينابلألاو

 .(7 5 5 ص) قبس امك «دهاشلا لحم نود 0

 .قبس دقو «(5177) ملسم هجرخأ (*)

 .«ملسم حيحصا#ا يف درو امل قفاوم اهريغ نم تبثملاو .«ناكو» :ىف 0

 .(87/7) ملسمو )87١1( يراخبلا هجرخأ (5)
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 لصف

 امك هيذخف ئلع اًدمتعم هيتبكرو هيمدق رودص ئلع ضهني لَ ناك مث

 وينسب ضرألا لع دمتعي الو ,(57ةريره وبأو ؟17 انأو . هنع هركذ

 يوتسي ئتح ضهني ال ناك هنأ ثريوحلا نب كلامهنعهركذ دقو

 :اهيف ءاهقفلا فلتخاو .ةحارتسالا ةسلج ئّمست يتلا يه هذهو لا

(010) 

(0 

00 

00 

 .ج «ص يف ؛وبأ» ئلع مهضعب برض دقو ««لئاو وبأ» :ك «ج ءص يف

 ئلإ يوهلا يف نيتبكرلا ئلع نيديلا ميدقت ةلأسم يف مدقت دق رجح نب لئاو ثيدح

 سايلإ نب دلاخ قيرط نم (728/) يذمرتلا هجرخأف ةريره يبأ ثيدح امأو .دوجسلا

 (يرايلا حتف» يف ظفاحلا اًضيأ هفعضو .دارفأو بئارغاهنأب هتايورم فصوو

 يور هنأ اًضيأ ركذو ء«فيعض دانسإب روصنم نب ديعس هاور هنأ ركذ ثيح ("7/1)

 )١177( قازرلا دبع هجرخأ دق دوعسم نبا رثأو .حيحص هدانسإو دوعسم نبا نع

 0 «طسوألا» يف رذنملا نباو(؟٠ ؛1) ةييبش نبا ننأو

 نب كلام ثيدح يف «ضرألا ىلع دمتعاو سلج» :هلوق حرش يف ظفاحلا لاق

 .دامعلا نم لاعتفا هنأل «ديلاب نوكي هنأ دامتعالا نم دافتسي :ليقو» :ثريوحلا

 هنأ رمع نبا نع [7459 79751 قازرلا دبع ىورو .ديلاب وهو ءاكتالا هب دارملاو

 حتف» :رظنا .«امهعفري نأ لبق هيدي ئلع اًدمتعم ةدجسلا نم هسأر عفر اذإ موقي ناك

 لشمب (5 ٠ 19) ةبيش يبأ نبا اًضيأ هجرخأ رمع نبا رثأ .(3207و 707 /7) «يرابلا

 يبأ نبا هجرخأ ام هيوقيو .نيل هيف ءيرمعلا رمع نب هللا دبع هيفو «قازرلا دبع قيرط
 نع ةملس نب دامح قيرط نف (5137"7/ /7) «طسوأللا» يف رذنملا نباو (5 ٠ 14) ةبيش

 .حيحص هدانسإو «هلثم رمع نبا نع سيق نب قوزألا

 .(871) يراخبلا هج رخأ
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 نم تسيل (١)يه وأ ءاهلعفي نأ دحأ لكل بحتسيف «ةالصلا ننس نم يه له
 ؟)دمحأ نع ناتياور امه نيلوق ئلع ؟اهيلإ جاتحا نم اهلعفي امنإو «نئسلا

 ةسلج يف ثريوحلا نب كلام ثيدح لإ دمحأ عجر :لالخلا لاق

 نع لكس (؟0هللا دبع ابأ نأ يسوم نب فسوي ينريخأ :لاقو .؟"7ةحارتسالا

 .ةعافر ثيدح ليلع نيمدقلا رودص الع :لاقف ضوهنلا

 ؛هيمدق رودص ارلع ضهني ناك هنأ الع لدي ؟17نالجع نب | 21 لحو

 فإكإ ىبنلا ةالص فصو نم ٌرئاسو لو يبنلا باحصأ نم ةدع نع يور دقو

 نب كلامو ديمح يبأ ثيدح يف ترِكُذ امنإو .ةسلجلا هذه ركذي مل
 هتالص فصو نم ّلك اهركذل اًمئاد اهلعف و هيده ناك ولو 11 وحلا

 هنأ ِمِلُع اذإ الإ :ةالصلا ننس نم ابنأ ئلع لدي ال اهل كي هلعف ُدَّرجمو .ِهللكي

 .ك «ق يف «يه» دري مل )١(

 )١//١71(. «نيهجولاو نيتياورلا» :رظنا (0)

 .(117 /؟) ةمادق نبال «ينغملا»و «قباسلا ردصملا :رظنا (9)

 7١١١(. ص) ينابلألل «ةنملا مامت» :رظناو .طلغ وهو ««ةمامأ ابأ» :ةعوبطملا خسنلا يف (5)

 .(ثيدح يفو»:ق (0)

 دمحأ هجرخأ دق .دمحأ مالك يف روكذملا يقرزلا عفار نب ةعافر ثيدح وه (7)

 «لئئبتجملا» يف يئاسنلاو ١"( ”) يذمرتلاو (867:/861)دواد وبأو )١18480(

 هنسح ثيدحلاو ءقودص اذه نالجع نباو )/١777(. (ىئربكلا»و( *)

 .«دمحأ دنئسم» ىققحم قيلعت رظناو .يذمرتلا

 رازبلاو 0٠ 4) ينمرتلاو (77544) دمحأ هجرخأف يدعاسلا ديمح يبأ ثيدح امأ (0/)

 .(580 ,0/1/) ةميزخ نباو يذمرتلا هححص ) ١57(.

 .ليلق لبق مدقت دقو يراخبلا هجرخأ دقف ثريوحلا نب كلام ثيدح امأو

 ا/ ١



 ئلع كلذ لدي مل ةجاحلل اهلَعَف هنأ رّدق اذإ امأو .اهيف هب ئدتقي ةنس

 .(1)ةلأسملا هذه ىف طانملا قيقحست نم اذهف .ةالصلا نئس نم ةنس اوك

 حاتتفا دنع تكسي ناك امك تكسي ملو «ةءارقلا حتتفا ضمن اذإ ناكو

 سيل هنأ مهقافتا دعب ءال وأ ةذاعتسا عضوم اذه له :ءاهقفلا فلتخاف «ةالصلا

 ضعب امهانب دقو ءدمحأ نع ناتياور امه «نالوق كلذ يفو .حاتفتسا عضوم

 ةذاعتسا اهيف يفكيف «ةدحاو ةءارق يه له ة ةالصلا ةءارق نأ ئلع هباحصأ

 حاتفتسالا نأ مهنيب عازن الو ؟اهسفنب ةلقتسم ةعكر لك ةءارق وأ «ةدحاو

 نع حيحصلا ثيدحلل ءرهظأ ةدحاو ةذاعتساب ءافتكالاو .ةالصلا عومجمل

 ملو ةءارقلا حتفتسا ةيناثلا ةعكرلا نم ضم اذإ ناك ِكَي يبنلا نأ ةريره يبأ

 لب ؛«توكس نيتءارقلا لّلختي مل هنألو هدحاو حاتتفا يفكي امكو «2") تكسي

 وأ حيبست وأ 00ه ٌدمح اهلّلخت اذإ ةنجاولا ةءارقلاك يهف ركذ امهلّلخت

 .كلذ وحنو كو يبنلا ئلع ةالص وأ ليلبت

 :توكسلا :ءايشأ ةعبرأ يف الإ ءاوس ئلوألاك ةيئاثلا يلصي ناك مث
 .حتفتسي ال ناك ِةِلَي هنإف ؛ئلوألاك اهليوطتو ءمارحإلا ةريبكتو «حاتفتسالاو

 ئلوألا نوكتف «ئلوألا نع اهرّصقيو ءاهيف مارحإلل رّبكي الو .تكسياالو

 .مّدقت امك «ةالص لك يف اهنم لوطأ

 هلي عضوو «ئرسيلا هذخف ىلع ئرسيلا هدي عضو دهشتلل سلج اذإف

 .(١57-579ص) فنصملل «ةالصلا باتك» :رظناو (0)

 .(049) ملسم هجرخأ (0)

 .(هّللا دمح» نق (5)
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 الو ءاًبصن اهبصني ال ناكو .ةبابَّسلا هعبصإب راشأو «لونميلا هذخف ولع 'نميلا

 .رجح نب لئاو ثيدح يف مّدقت امك «١2)هكّرحيو ءاّئيش اهينحَي لب ءاهميبُ
 يهو ًةقلح قّلحيو ءرصنبلاو رصنخلا امهو «هعباصأ نم نيعبصإ ضبقي ناكو

 طسبيو ءاهيلإ هرصبب يمريو ءاهب وعدي ةباّبسلا عفريو «ماهبإلا عم ئطسولا
 اهيلع لماحتتيو «يرسبلا ذخفلا الولع رسيلا فكلا

 هلجر ئلع سلجي ؛ءاوس نيتدجسلا نيب مّدقت امكف هسولج ةفص امأو
 .ةفصلا هذه ريغ ةسلجلا هذه يف هنع وري ملو .ئنميلا بصنيو ئرسيلا

 لَك هنأ 227 (هحيحص» يف ملسم هاور يذلا ريبزلا نب هللا دبع ثيدح امأو

 همدق ٌشّرفو .هقاسو هذخف نيب ئرسيلا همدق لعج ةالصلا يف دعق اذإ ناك
 نيتللا نيتفصلا ئدحإ وهو «قأي امك ريخألا دهشتلا يف !ناهف ؛اينميلا

 ةفص يف ديمح يبأ ثيدح نم 7*2«نيحيحصلا» يفف .؟؟ ويف نه كيور

 بصنو «لىرسيلا هلجر ىلع سلج نيتعكرلا يف 5 اذإو» :ٌةْك هتالص
 (1)بصنو «ئرسيلا هلجر مّدق ةريخألا ةعكرلا يف سلج اذإو .ئرخألا

 نبا ركذو «اىنميلا بصني ناك هنأ ديمح وبأ ركذف .(هتدعقم الولع دعقو «لونميلا

 يف هسولج 7"2ةفص ناك اذه نإ :ِِكَي هنع دحأ لقي ملو ؛اهشرفي ناك هنأ ريبزلا

 .امهدنع نم اهارشان اهداز «اًئيش» :ةدايز ةلاسرلا ةعبط يف هدعب )١(

 .(019) مقرب )١(

 .دارفإلاب «تيور» :لوصألا عيمج يف اذك ()

 .ك «ق يف «هيف» دري مل (5)

 .ظفللا اذهب ملسم يف هدجأ ملو «.(87/) يراخبلا هجرخأ )0(

 .رظنلا لاقتنال ص نم ةطقاس «بصنو ...لئرخألا» ةرابعلا (5)

 .«ةفص هذه نإ» :ةعوبطملا خسنلا يف (00)

51/ 



 .هب لاق اًدحأ ملعأ الو .لوألا دهشتلا

 مهنمو .كلام بهذم اذهو «نيدهشتلا يف كّروتي :لاق نم سانلا نم لب

 ءاهيلع سلجيو ئرسيلا شرتفيو «ئنميلا بصنيف ءامهيف شرتفي :لاق نم
 :مالسلا يلي دّهشت لك يف كّروتي :لاق نم مهنمو .ةفينح يبأ لوق وهو
 ةالص ّلك يف كّروتي :لاق نم مهنمو .يعفاشلا لوق وهو ؛هريغ يف شرتفيو
 مامإلا لوق وهو «نيسولجلا نيب اًقرف امهنم '١)ريخألا يف نادهشت اهيف
1 

 سولجلا اذه يف ناك هنأ :نينميلا همدق شرف هّنأ ريبزلا نبا ثيدح نعمو
 هذخف نيب ايرسيلا همدقو «ةشورفم اونميلا همدق نوكتف «هتدعقم لع سلجي

 اذه يف ئنميلا همدق يف فالتخالا عقوف ءضرألا ئلع هتدعقمو ؛هقاسو

 فالتخاب سيل  ملعأ هللاو  اذهو ؟ةيوصتقم وأ ةشورفم تناك لغ «سولجلا

 نيب نوكتف «هنيمي نع اهجرخي لب .همدق ئلع سلجي ال ناك هنإف «ةقيقحلا يف
 ئنعمب ةشورفم يهف .نميآلا اهنطاب ئلع نوكت اهنإف .ةشورفملاو ةبوصنملا
 ئلع اًسلاج سيل هنأ ئينعمب ةبوصنمو ؛هبقع ئلع اًسلاج اهل اًبصان سيل هنأ
 نب هللا دبعو هعم نمو ديمح يبأ لوق عصف .ضرألا ئلإ اهرهظو ءاهنطاب
 امبرو ءهمدق بصني ناكف ءاذهو اذه لعفي ناك كي هنإ :لاقي وأ .ريبزلا

 .ملعأ هللاو .اهل حورأ وهو ءاّنايحأ اهشرف

 :اولوقي نأ هباحصأ مّلعيو ؛:ةسلجلا هذه يف اًمئاد دّهشتي كك ناك مث

 .(رخآلا» :ع.ك ءص )١(
 عومجملا»و )١/ ١١١( «عئانصلا عئادب»و (0* )١/ يرزاملل «نيقلتلا حرش :رظنا (؟)

 .(15765 /؟) «ينغملا»و ( 0 )٠/ «بذهملا حرش
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 هللا ةمحرو ىبنلا اهيأ كيلع مالسلا «تابيطلاو تاولصلاو هلل تاّيحتلا»

 هللا الإ هلإال 9 دهشأ .نيحلاصلا هللا دابع لئلعو انيلع مالسلا .هتاكربو

 11 وسرو هقيع اةدعبم 1 دعشأو

 هللا لوسر ناك :لاق رباج نع ريبزلا يبأ ثيدح نم "7يئاسنلا ركذ دقو

 تاّيحتلا .هللابو هللا مسب» :نآرقلا نم ةروسلا انمّلعي امك َدّهشتلا انمّلعي

 مالسلا .هتاكربو هللا ةمحرو ىبنلا اهيأ كيلع مالسلا .تابّيطلاو تاولصلاو هل

 اًدمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ .نيحلاصلا هللا دابع 'يلعو انيلع

 ركذ ئجي ملو .«رانلا نم هللاب ذوعأو «ةنجلا هللا لأسأ .©7هلوسرو هدبع
 .(؟)ريبزلا يبأ ةنعنع ريغ ةّلع هلو .ثيدحلا اذه يف الإ دهشتلا لوأ يف ةيمستلا

 .دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم )4٠07( ملسمو )817١( يراخبلا هجرخأ )١(

 ريبزلا يبأ نع لبان نب نميأ نع (750) «ئربكلا»و ١17181( 61 11/5) «نئبتجملا» يف )030

 .اًضيأ 0٠١ 5) ةبيش يبأ نباو )/١18141( يسلايطلا هجرخأو .هب رباج نع

 يئاسنلا لاقو .«ظوفحم ريغ وه» :لاقو (5150) ثيدحلا بقع يذمرتلا هيلا راشأ

 .«أطخ ثيدحلاو ...ةياورلا هذه ئلع لبان نب نميأ عبات اًدحأ ملعن ال١ )١378١(:

 «سانلا فلاخ «يوقلاب سيل [نميأ]» :(27587) «مكاحلا تالاؤس» يف ينطقرادلا لاقو

 .يتآلا قيلعتلا رظناو ."دهشتلا ثيدح الإ نكي مل ولو

 .رظنلا لاقتنال ك نم ةطقاس «هلوسرو ...يئاسنلا ركذ دقو» ةرابعلا )0

 ثيللا هاور ام تباثلا نأو ءاًعيمج نتملاو دانسإلا تباث ريغ ثيدحلا نأ ملسم ركذ (54)

 لعج هنأ نّيبو .هب سابع نبا نع سواط نع ريبزلا يبأ نع ديمح نب نمحرلا دبعو
 «سابع نبا نع سواط نع ريبزلا يبأ نع» لدب «رباج نع ريبزلا يبأ نع» دانسإلا يف
 هرخآ يفو ««هللابو هللا مسب» :هلوق هلوأ يف نتملا يف ةدايزب درفت دقو .ةداجلا كلسو

 .(79١-17١ا/ ص) «زييمتلا» :رظنا .«رانلا نم هللاب ذوعأو ةنجلا هللا لأسأ» :هلوق
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 رهو فقألا :ملع هنأك رح اًدِج دهشتلا اذه فكي 416 ناكو
 هلآ ئلعو هيلع ىّلصي ناك هنأ طق ثيدح يف هنع لقني ملو  ةامُحُّملا ةراجحلا
 ةنتفو رانلا باذعو ربقلا باذع نم هيف ذيعتسي اًضيأ ناك الو ءدهشتلا اذه يف

 نم همهف امنإف كلذ ٌبحتسا نمو .لاّجدلا حيسملا ةنتفو ,تامملاو ايحملا

 .(7١ريخألا دهشتلاب اهدييقتو اهعضوم ٌنييبت مص دق تاقالطإو تامومع

 هيذخف لع اًدمتعم هيتبكر ئلعو هيمدق رودص ئلع اًربكم ضهني ناك مث

 هنأ رمع نب هللا دبع ثيدح يف (2)(هحيحصا) يف ملسم ركذ دقو .مّدقت امك

 ىلع ءاًضيأ "7يراخبلا قرط ضعب يف يهو ءعضوملا اذه يف هيدي عفري ناك
 ال هتاور رثكأو ءرمع نب هللا دبع ثيدح يف اهيلع اقفتم تسيل ةدايزلا هذه نأ

 :لاق يدعاسلا ديمح يبأ ثيدح يف هب اًحّرصم اهركذ ءاج دقو .اهنوركذي

 امهب يذاحي ئتح هيدي عفر مث ءرّبك ةالصلا ئلإ ماق اذإ ِةِكَ هللا لوسر ناك١»

 يذاحي ئتح هيدي عفري مث .(*أرقي مث .هعضوم يف (؛)مُظَع ّلك ميقيو «هيبكنم
 الو هسأر بّوصياال ءالدتعم هيتبكر ئلع هيتحار عضيو 57 مث 2 17هيبكنم امهب

 .«رخآلا» :جح ءص 6

 )١1١857( «"ئبتجملا» يف يئاسنلاو (51) دواد وبأ هجرخأ دقو .هيف هدجأ مل 030

 هححص حيحص ثيدح وهو «رمع نبا نع نيقيرط نم )١١١5( «ئربكلا»و

 .(177 /5) «يرابلا حتف» :رظناو .(48) بقع «نيديلا عفر» يف يراخبلا

 .هلعأ مث )75١( دواد وبأ هجرخأ يذلا وهو «(7/79) مقرب ()

 .(وضع» :ك (5)

 .ك نم طقاس «ًارقي مث» (0)

 .رظنلا لاقتنال ص نم طقاس «هيبكنم ...ميقيوا) 000
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 .هيبكنم امهم يذاحي تح ةح هيدي عفريو ؛هدمح نمل هللا عمس :لوقب مث .هب عنقي

 .هيبنج نع هيدي يفاجيو ءضرألا ئلإ يوهي مث .هعضوم لولإ مظع لك دقي لرتح

 .دجس اذإ هيلجر عباصأ !'”ختفيو ءاهيلع دعقيف ١ !هلجر ينثيو .هسأر عفري مث

 ئئلإ مظع لك عمجري لوتح «ئيرسيلا هلجر لولع سلجيو رّبكي مث (")دجسي مث
 هيلي عقار نيتعكرلا نم مان اذإ ين .كلذ لثم ئرخألا يف عنصيف «موقي مث . .هعضوم

 هتالص ةيقب يّلصي مث . البلا جات دي يب انك هديك ادمج يامي زوتع

 ئلع سلجو هيلجر جرخأ ميلستلا اهيف يتلا ةدجسلا تناك اذإ تح ءاذكه

 وهو 47 (هحيحصا» يف متاح سبأ قايساذه .«اكّروتم رسيألا هقش

 نم هلاًحخحصم 2''يذمرتلاهركذدقو .اًضيأ 20(ملسم حيحص) يف
 نطوملا اذه يف هيدي عفري ناك هنأ ِةِْكَي يبنلا نع بلاط ىبأ نب ىلع ثيدح

 .اضيا
 م

 .(هيلجر» :كادعام )١(

 يفو .«ةلبقلا وحن اههججويف ؛«ينثنت تح اهنيلي يأ» )١/ ١10(: «ننسلا ملاعم» يف (؟)

 .فيحصت وهو «ةلمهملا ءاحلاب خسنلا عيمج

 .ةلاسرلا ةعبط نم ةطقاس «دجسي مث» ةلمجلا ()

 هجام نباو 3١0( :705) يذمرتلاو (770)دواد وبأ هجرخأو «(1871) مقرب (:5)

 ,(857) هجام نباو )١1١١5( «ئربكلا» يف يئاسنلا اًرصتخم هجرخأو «(«3071)

 ديمح يبأ نع ءاطع نب ورمع نب دمحم نع رفعج نب ديمحلا دبع قيرط نم مهلك
 ريغ دانسإلا اذه نأ يواحطلل اًعبت ناطقلا نبا معزو .حيحص هدانسإو .هب يدعاسلا

 .(7 017 /7) «حتفلا) :رظنا ءظفاحلا امهنع باجأف «نيرمأل لصتم

 .دهاشلا لحم هدنع سيلو (87/) يراخبلا هجرخأ ملسم دنع هدجأ مل (5)

 .«نيديلا عفر ءزج» هّباتك يراخبلا هجارخإب حتفتسا دقو .هدنع هدجأ مل (7)

 انيك



 نيتعكرلا يف أرق هنأ هنع تبثي ملو ءاهدحو ةحتافلا أرقي ناك مث

 ئلإ هريغو هيلوق دحأ يف ٌنعفاشلا بهذ دقو .اًئيش ةحتافلا دعب 2١7 نيترخآلا

 لوقلا اذهل ّحتحاو :227نيترخآلا يف ةحتافلا ئلع داز امب ةءارقلا بابحتسا

 ِق د هّللا لوسر مايق انرّرح» :('7(حيحصلا» ف يذلا كيعسشس أ ثتيدذحيب

 همايق انرزحو «ةدجسلا (ليزنت ملا) ةءارق ردق ؟؟7نييلوألا نيتعكرلا يف رهظلا

 نم نييلوألا نيتعكرلا يف همايق انرزحو .كلذ خم فصلا ردق نييرخألا

 ئلع رصعلا نم نييرخألا ينو ءرهظلا نم نييرخألا يف همايق ردق ئلع رصعلا

 .«كلذ نم فصنلا

 باتكلا ةحتاف ئلع راصتقالا يف ٌرهاظ هيلع ٌقْفَّتملا 2)ةداتق ىبأ ثيدحو
 ع 5 2 تاووتستسا و .: ٠ 5 ع 0 * ١

 يف أرقيف ءانب يلصي ِةِْكَي هللا لوسر ناك» :ةداتق وبأ لاق .نبيرخألا نيتعكرلا يف

 ةيآلا انعمسيو ؛نيتروسو باتكلا ةحتافب نييلوألا نيتعكرلا يف رصعلاو رهظلا

 ريغ ناثيدحلاو ؛«باتكلا ةحتافب نييرخألا يف ًارقيو» :ملسم داز .«اًنايحأ

 .عازنلا لحم يف نيحيرص

 نع اًرابخإ سيل «نيمختو مهنم ٌرزح وه امنإف «ديعس ىبأ ثيدح امأ

 .ةملكلا اهيف مجعت مل يتلا قالإ خسنلا يفاذكه )١(
 .ك ؛ق يف تلمهأ (')

 .(505)ملسم ()

 ناكم ص ينو امهيف «نيترخآلا» اذكو «يتأي اميفو انه «نيتلوألا» :عءج يف (5)
 .«نييرخألا»

 .هل ظفللاو )501١/ ١55( ملسمو (/09) يراخبلا هجرخأ (5)
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 رصتقي )ناك هنأ هب داري نأ نكميف «ةداتق ىبأ ثيدح امأو .ِةِكَو هلعف ١2)سفن
 ناك لب «نييرعألا نيسكرلا يف اهب ٌلِخَي نككي مل هنأ هب داري نأو ءفحستافلا يلغ

 ؛ةعكر ّلك يف ةحتافلا أرقي ناكف «نييلوألا يف اهؤرقي ناك امك امهيف اهؤرقي
 اذإف .ميسقتلا ضرعم يف هنإف رهظأ راصتقالا يف ةداتق يبأ ثيدح ناك نإو

 ناك «ةحتافلاب نييرخألا ىفو .ةروسو ةحتافلاب نييلوألا يفأرقي ناك :لاق

 .هيف ركُذ امب مسق لك صاصتخا يف "”حيرصلاك
 يفأرقامبرو .هلعف رثكأ ناك اذه نإ :لاقي نأ نكميف اذه ئلعو

 اذهو .ديعس ىبأ ثيدح هيلع ٌلدامك ةحتافلا قوف ءيشب نييرخألا نيتعكرلا

 ةءارقلا ُفيفختو ءانايحأ اهفّمخي ناكو رجفلا يف ةءارقلا ٌليوطت ل هّيده نأ امك
 ءانايحأ اهيا تدقي تاكو رجنلا ف ترونقلا كرتو ءاثايحأ ايليطي ناكو برغملا ف

 .(؟!اًنايحأ ةيآلا اهيف ةباحصلا عيسي ناكو ةءارقلاب رصعلاو رهظلا يف ٌرارسإلاو

 .ملعأ هللاو .(1)نايحأ اهب رهجي ناكو 220ةلمسبلاب رهجلا كرتو

 مهضعب نأكو .«سفن ريسفت» :ةعوبطملا خسنلا يفو «(ريسفت» ىلإ ك «ق يف فّرحت )١(

 ظفللا نيب هتخسن يف عمجف ءاقحل خسان هنظف .ةخسن ةيشاح يف باوصلا تبثأ

 !هباوصو فّرحملا

 .ك نم طقاس «ناك» لعف (١؟)

 .(حيرصتلاك» :ق (©)

 .ةداتق يبأ ثيدح نم (551) ملسمو (757) يراخبلا هجرخأ (5)

 .سنأ ثيدح نم (799) ملسمو (,/57) يراخبلا هجرخأ (4)

 دلاخ وبأ هيفو «(51/7) يقهيبلاو )١١77( ينطقرادلاو (755) يذمرتلا هجرخأ 0(

 يف «لماكلا» يف يدع نبا لاقو .«كاذب هدانسإ سيل» :يذمرتلا لاقو .لوهجم «يبلاولا

 ريغ هيوري ال ثيدحلا اذهو» ١1١١(: /7) ناميلس ىبأ نب دامح نب ليعامسإ ةمجرت
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 هلعف نم نكي مل ضراعل اًئيش اًنايحأ ةالصلا يف لعفي ناك هنأ دوصقملاو

 ةالصلا ىلإ ماق مث «ةعيلط اًسراف ِةِكَي ')ثعب امل اذه نمو .بتارلا

 ملو .(7ةعيلطلا هنم ءيجي يذلا بعّشلا ئلإ ةالصلا يف تفتلي ()لعجو

 ةشئاع نع 2؟7«يراخبلا حيحص» يفو .ةالصلا يف تافتلالا هيده نم نكي

 سالتخا وه» :لاق ؟ةالصلا يف تافتلالا نع ٍةِكَي هللا لوسر تلأس :تلاق

 .«دبعلا ةالص نم ناطيشلا هسلتخي

 لاق :لاق 5 نع :سسسملا نب ديعس ثثيدح نم ؟91يقمرتلا يو

 اًعيمج .دلاخ نب نارمع نع وأ دلاخ يبأ نع :لاق ءاوس ظوفحم ريغ وهو «رمتعم -

 ناميلس يبأ نب دامح نب ليعامسإ ةمجرت يف «ءافعضلا» يف يليقعلا لاقو .«نيلوهجم

 جرخملا ثيدحلا قاس مث «لوهجم نع هيكحيو «ظوفحم ريغ هثيدحا )١/701(:

 هذه ثحب يف بجر نبا لاطأ دقو .«دنسم ثيدح اهب رهجلا يف حصي الو» :لاقو اًقنآ

 .(1/85-7037 /5) هل «يرابلا حتف» :رظنا «ةلأسملا

 .(يبنلا ثعب امل اذهلو» :ص )1١(

 .امل باوج نود لوصألا عيمج يف قايسلا اذك (؟)

 ينابلألا هححصو ؛(8814) «ئربكلا» يف ىئاسنلاو )١56١١9417( دواد وبأ هجرخأ (0)

 ْ .(91/) «ةحيحصلا» يف
 )4( مقرب )5591١1/5١(.

 ؛طسوألا» يف يناربطلا الوطم هجرخأ كلذكو .بيرغ نسح :لاقو (088) مقرب (4)

 فلؤملا انافك دقف هدانسإ امأو .يذمرتلا خيش قيرط نم (8057) «ريغصلا»و (0441)

 جتحي ال خويشلا ثيداحأ نم هنأ )/791١/1١1( (ديهمتلا» يف ربلا دبع نبا ركذو .هتنؤم

 يف يداهلا دبع نباو )117/١1( «فارشألا ةفحت» يف يزملا دنع عقو دقو .اهلثمب

 يف ظفاحلا لقن كلذكو ,حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لوق )١97( «ررحملا»

3> 



 ةالصلا ُْق تافتلالا َنِإَف قةالصلا يف تافنلالاو كايإ ع 5 دع هللا لوسر

 .ةاعلع ةيدحلل نكلو .«ةضيرفلا ىف ال .عوطتلا ىف دب ال ناك نإف .ةكلَم

 11 فيرط رع نأ ةيقلقلا نق رعتأل سنأ نع ديعس ةياوونأ ةمهادحإ

 ثيدح نم (77(هدنسما (؟”ريغ يف رازبلا ركذ دقو .ناعدُج نب ديز نب يلع
 ةالص ال» :ةكَي يبنلا نع ءادردلا يبأ نع مالس نب هللا دبع نب فسوي
 .(تفتلملل
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 .ط -1/50) «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا هيلإ راشأو (؟57) «مارملا غولب»

 عم )١//1711- «فارظلا تكنلا» يف ركذ نكلو .كلذك هخسن ضعب يف هنأ (فراعملا

 نع ةدمتعملا خسنلا يف لاق يذمرتلا نأ تاذلاب دانسإلا اذه ئلع مالكلا ءانثأ (ةفحتلا

 حيحص نسح :يخركلا طخب عقوو «بيرغ نسح :ناذئتسالا باوبأ يف دانسإلا اذه

 طلغ نم اذه لثم حيحصتو» :لاق مث ؛«راكذألا» يف هيلع دمتعا يوونلا نأو ءبيرغ

 .«ثيدحلاب ةفرعم ئندأ هل نمم عقي ال هنإف ءيذمرتلا دعب ةاورلا

 بيبضتلا دعب مهضعب بتك ص ةيشاح يفو «ةميدقلا تاعبطلاو لوصألا عيمج يف اذك

 .هيبنت نود باوصلا ئلع «هقيرط يف» :يقفلا تبثأو .«هلعل يف» :«ئلع» ئلع

 .ةلاسرلا ةعبط هتعباتو «ةقباسلا تاعبطلا يف اهتوبث عم «ريغ» ةملك يقفلا فذح

 يناربطلاو دمحأ هاور» :(778/57) «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا لاقو .«هيلامأ» يف هلعل

 :تلق .«فرعي ال :(775/5) يبهذلا لاق ,دمحم وسبأ نوميم هيفو ««ريبكلا» يف

 امهالك ,عوفرملا ثيدحلا بقع (717/441/) دمحأو (40759) ةبيش يبأ نبا هجرخأو

 نب فسوي ثيدح نم (1/7*7/ ,71/7) يناربطلا هجرخأو .افوقوم ءادردلا يبأ لوق نم

 وهو .نيل هيف ءفيرط نب تلصلا هيفو لَو يبنلا نع هيبأ نع اذه مالس نب هللا دبع
 لاق 37١(. /7) نارهم نب تلصلا ةمجرت يف «نازيملا» يف امك «رازبلا يلامأ» يف اضيأ

 .«تبثي ال .برطضم ثيدحلاو» :هقرط قاس نأ دعب )١1١1/9( «للعلا» يف ينطقرادلا

 .(07"37” /5) «ريبكلا خيراتلا» :كلذك رظناو
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 ةالصلا يف ظحلي ناك ِةِكَي هللا لوسر نإ» 6١7: سابع نبا ثيدح امأو

 لاق .تبثيال ثيدح اذهف ««هرهظ ٌفلخ هّقنع ىوليالو ءالامشو انيمي
 انف اس

 .دزي ملو ««بيرغ ثيدحا :هيف يذمرتلا

 سانلا ضعب نإ :هل ليق هللا دبع ابأ نأ ينوميملا ينربخأ :لالخلا لاقو

 رّيغت ئتح اديدش اًراكنإ كلذ ركنأف «ةالصلا ين ظحالي ناك ِِلَي يبنلا نأ دنسأ
 طق ٍلاح يف هتيأر ام لاح يف هتيأرو .هندب كّرحتو «هنول رّيغتو .ههجو

 .كلذ ركنأ هنأ ينعي ! ؟ةالصلا يف ظحالي ناك ِةِلَك ئبنلا :لاقو «©")اهاوس

 نب ديعس نع (')اذه امنإ ؟اذه ئور نم :لاقو .دانسإ هل سيل :لاق هبسحأو

 ديعس ٌثتيدح نهو هللا دبع ابأ نإ :انباحصأ ضعب يل لاق مث بسلا

 نباو (585) ةميزخ نباو (07 5) «ئربكلا» يف يئاسنلاو (2817) يذمرتلا هجرخأ )١(

 )775/1١( مكاحلاو )١1875( ينطقرادلاو (777* )١١/ يناربطلاو (778) نابح

 يبأ نب ديعس نب هللا دبع نع ئسوم نب لضفلا قيرط نم مهلك ١7(: /1) يقهيبلاو
 هوري مل هنأب يقهيبلاو ينطقرادلاو يذمرتلا هلعأ دق .هب سابع نبا نع ةمركع نع دنه

 يبأ نب ديعس نب هللا دبع نع هاورف عيكو هفلاخ دقو «ئسوم نب لضفلا ريغ اًدنسم

 (08/) يذمرتلا هجرخأ ءالسرم هلك يبنلا نع ةمركع باحصأ ضعب نع دنه

 ينانشألا بيطلا يبأ ةياور يف دواد وبأ لاقو ١7(. /7) يقهيبلاو (1875) ينطقرادلاو

 تالاؤس» يف ينطقرادلا لاقو ء.حصأ هنإ لسرملا نع ١١1/5( -فارشألا ةفحت)

 صدر «ريبكلا للعلا» :رظناو .حيحصب سيل هنإ لضفلا ثيدح نع (75 ص) «يناقربلا

 07 اخ و /١1 / 5 بجسر نيآل «يرابلا حتف) 284 /؟) «ةيارلا بصن) («( 5

 نم اذهو ««اهنم أوسأ» :ةلاسرلا ةعبط يفو .ةميدقلا تاعبطلاو خسنلا عيمج يف اذكه )2

 .هنللإت6ب يقفلا خيشلا فّّرصت

 .ص نم طقاس «اذه امنإ) ()

  يرهزلا نع ينربخأ انباحصأ ضعب :لاق ميشه نع (50/85) ةبيش يبأ نبا اهجرخأ (5)

 5 مال



 .ديعس نع لجر نع وه امنإ :لاقو .هدانسإ فًعضو ءاذه

 نع ميهاربإ نب ناَّسح ثيدحب يبأ ٌتثّدح :(١)دمحأ نب هللا دبع لاقو

 يبأ نع ثّدحي الوحكم تعمس :لاق ءالعلا تعمس :لاق يفوكلا كلملا دبع
 ءالامش الو اًئيمي تفتلي مل ةالصلا يف ماق اذإ ِةكَي ٌيبنلا ناك :ةلثاوو ةمامأ

 :هيلع برست ة:لاقو ءاّشج هركألاف هفدموبس عيقرم ىف هرصيب اعرب
 اًدنس لطاب هنأل ٌدشأ لوألل هراكنإ ناكو ءاذهو اذه ركنأ هللا دمحأف

 .ملعأ هللاو .ركنم ريغ هنتمف الإو هّدنس ركنأ امنإ يناثلاو ؛انتمو

 ةةلصلاب ىلص ةسلسمل ناك لعل لمف ةيافس ناكل 13لرألا فيفرلو

 وأ ءاهتحلصمل ةالصلا يف (”نيديلا وذو رمعو ركب وبأو وه هلو همالكك
 (0)ةشبك يبأ نع ؟؟7دواد وبأ هاور يذلا ثيدحلاك نيملسملا ةحلصمل

  حبصلا ةالص ينعي ةالصلاب بون :لاق ةّيلظنحلا نبا لهس نع يلوُلَّسلا

 .تفتلي الو ةالصلا يف ظحلي ِهْلِكلِك هللا لوسر ناك :لاق بيسملا نب ديعس نع د

 نب ناسح ةمجرت يف «لماكلا» يف يدع نبا هنعو )757١١(« «لاجرلا ةفرعمو للعلا» (0)

 .(57/7) «ءافعضلا» يف يليقعلاو (57 /4) ينامركلا ميهاربإ

 .ق نم «لوألا» (؟)

 .عفرلاب «نيديلا وذ»و «ركب وبأ» :خسنلا عيمج يف اذك ()

 «ئربكلا» يف يئاسنلاو (١550)دواد وبأ الوطم اًضيأ هجرخأو .(417) مقرب (:)

 (481/) ةميزخ نبا هحح ص )١59/9(. يقهيبلاو (117/57) يناريطلاو 0)

 (مألا -دواد يبأ حيحص)» :رظناو .(77) «ةحيحصلا) يف ينابلألاو مكاحلاو

 ااا

 .ع نم ةطقاس «ةشبك ...دزي ملو بيرغ١» :ةرابعلا (0)
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 ِء ٍِ ل يسرب نح
 :ىنعي :دواد وبأ لاق .(«بعشلا الإ تفتلي وهو ىلصي ِةْلِكَي هللا لوسر لعجف

 لاغعشالا نم تافتلالا اذهف .سّرحي ليللا نم بعشلا ميلإ اًسراق لسرأ نآكو
 .فوخلا ةالصك تادابعلا لخادت يف لخدي وهو «ةالصلا يف داهجلاب

 ,217«ةالصلا يف انأو يشيج زّهجأل ينإ» :َُنَعََنَلَعَر رمع لوق هنم بيرقو م 1 1
 نآرقلا ناعم يف "”ركفنلا هريظتو .«!ةالصلاو داهجلا نيب مج اذاهف
 اذهف .ملعلاو ةالصلا نيب ٌعمج اذهف «ةالصلا يف هنم ملعلا زونك ٌُجارختساو
 .قيفوتلا هللابو .رخآ نول مهراكفأو نيهاللا نيلفاغلا تافتلاو .نول

 «نييرخألا ئلع ةّيعابّرلا نم نييلوألا نيتعكرلا ةلاطإ ِةِكَي بتارلا هيدهف
 يف ليطأف انأ امأ» :رمعل دعس لاق اذهلو .ةيناثلا الع نييلوألا نم لوألا ةلاطإو

 .2؟)(لك هللا لوسر ةالصب يدتقأ نأ ولآ الو «نييرخألا يف فذحأو «نييلوألا

 امك تاولصلا رئاس اىلع رجفلا ةالص ةلاطإ ِةْلَي هيده ناك كلذكو

 هللا لوسر رجاه املف «نيتعكر نيتعكر ةالصلا هللا ضرف# :ةشئاع تلاق .مدقت
 لوط لأ نم اهلاس تع توا انإف تبقلا الإ ربسلا لس قدير

 يف نابح نبا متاح وبأ هاور .«راهنلا رتو اهنأل برغملاو «ةءارقلا

 )١( لبق (ةالصلا يف ءيشلا لجرلا ركفي باب) تحت هب اًموزجم يراخبلا هقلع )١571١(,

 «هلئاسم» يف دمحأ مامإلا نب كاس هعيرخلا هوحتيو هز 8 ةيبيش ىبأ نبأ هلضو

 هيبأ نع )7/ ١97(.

 .(7”7”ص) «ءاودلاو ءادلا» :رظناو (؟)

 .«ركفلا» :ج ءص (9)

 .(507) ملسمو (ا/١1) يراخبلا هجرخأ (:؟)
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 .(270يراخبلا حيحصاا ف هلصأو 17 سيصل

 نيتعكر مث «نيتليوط نيتليوط نيتليوط نيتعكر ئّلص امل ليللا مايق يفو ءفوسكلا
 .هتالص ّمتأ ئتح ءامهلبق نيتللا نود امهو نيتعكر مث ءامهلبق نيتللا نود امهو

 ,©"7كلذب هرمأو نيتفيفخ نيتعكرب ليللا ةالص ِةَلكَي هحاتتفا اذه ضقاني الو

 .اهريغو رجفلا ةنس ةلزنمب (؟”يهف «ليللا مايق حاتفم نيتعكرلا نيتاه نأل

 عم اًمئاق ًةراتو اًسلاج ةرات هرتو دعب اًنايحأ امهيّلِصي ناك ناتللا ناتعكرلا كلذكو
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 اذه ؟1'ينانت ال نيتعكرلا نيتاه نإف «*7«اًرتو ليللاب مكتالص رخآ اولعجا» :هلوق

 (يناعملا حرش» يف يواحطلاو 5 )7١5 ةميزخ نبا هجرخأو .(77/78) مقرب

 نع نسحلا نب بوبحم قيرط نم .(١571)(«لكشملا حرشا»و (065 ا

 ةبيش ىبأ نبا هجرخأو .هب ةشئاع نع قورسم نع ىبعشلا نع دنه ىبأ نب دواد

 قع قرط خم :(557/5) ىقهيبلا و (( )55٠١:57,. دمحأو أرصتخم ()

 يرودلا ةياورب «(هخيرات» يف نيعم نبا لاق هب ةشئاع نع ىبعشلا نع دواد

 اذه» :لاقف ةميزخ نبا هلعأ هبو .-. لسرم وهف ةشئاع نع يبعشلا ئور ام :(5 865 /)

 دواد باحصأ هاور ,نسحلا نب بوبحم ريغ هملعأ دحأ هدنسي مل ءبيرغ ثيدح

 وبأ هفعض ءاذه بوبحمو ««نسحلا نب بوبحم الخ «ةشئاع نع يبعشلا نع :اولاقف

 )77557٠(. ينطقرادلل «للعلا» :هجراخمو هقرط يف فالتخالل رظناو .يئاسنلاو متاح

 .(186) ملسم هجرخأ كلذكو )22٠١90« مقرب

 .(7/5) ةريره يبأ ثيدح نم هرمأو (ع/51/) ةشئاع ثيدح نم هلعف ملسم جرخأ

 .ىقفلا فّرصت نم اًضيأ اذهو ««امهف» :ةلاسرلا ةعبط يفو .ةالصلا هذهف :ىنعي

 يف اذكو ««نايفانت ال» :هترشن يف يقفلا هحلصأو .ةالصلا ينعي ,خسنلا عيمج يف اذك

 .ةلاسرلا ةعبط
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 نع اهجرخت ال اهدعب اًعفش ةنسلا ةالصو «راهنلل رتو برغملا نأ امك ؛رمألا
 ثناك ءليللارتو وهو ةلقتسم ٌةدابع ناك امل رتولا كلذك .راهنلا رتو اهنوك

 .برغملا نم برغملا ةنس ئرجم (7١ةيراج هدعي ناتعكرلا

 دكآ اهتنس اىلع ِةِِكَي "7ىبنلا ةظفاحم تناك اًضرف برغملا تناك املو

 رهاظ رتولا بوجوب لوقي نم لصأ ئلع اذهو .رتولا ةنس ئلع هتظفاحم نم
 ةفيرش ةلأسم ىهو هللا ءاش نإ نيتعكرلا نيتاه يف مالك ديزم يتأيسو .اذج

 .قيفوتلا هللابو .فّدصم يف اهارت ال كلعل

 هكروب يضفي ناكف ءاكّروتم سلج ريخألا دهشتلا يف سلج اذإ كي ناكو

 .ةدحاو ةيحان نم هيمدق جرخيو ضرألا ئلإ

 (؟)دواد وبأ اهركذ .كّروتلا يف كي هنع تيور يتلا ةثالثلا هوجولا دحأ ')اذهف

 (هحيحص) يف متاح وبأ ركذ دقو .ةعيهل نب هللا دبع قيرط نم ديّمَح يبأ ثيدح يف

 .هثيدح مّدقت دقو «ةعيهل نبا قيرط ريغ نم ديَّمُح يبأ ثيدح يف ةفصلا هذه

 طخل رياغم طخب كردتساو «ع يف عقو يذلا مرخلا ئهتتا انهو .ةلاسرلا ةعبط يف هلثمو )١(
 .اهكسان

 .«(هتظفاحم» :ىف ()

 .ةفصلا ينعي ؛«هذهف» :ع «ج ء«ص 0

 يف بهو نب هللا دبع هنع ئور كلذكو .هنع ديعس نب ةبيتق ةياورب (771) مقرب (5)
 اًضيأ هجرخأو.(78/7١) يقهيبلا هقيرط نمو (ءافولا راد .ط -8"717 ص) «هعماجا

 .هللا ءاش نإ نسح ثيدحلاف .دعس نب ثيللاب اًنورقم ةعيهل نبا نع ٠١7( /7) يقهيبلا

 .07377 171١ /7) «مألا -دواد يبأ حيحص» :رظناو
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 ديّمَح ىبأ ثيدح 0م 111ه يف يراخبلا هركذ :يناثلا هجولا

 بصنو ف رسبلا ةلجرو مَّدق 34 ينأآلا ةعكرلا يف سلج اذإو» :لاق اًضيأ

 كرولا ىلع سولجلا يف لوألل قفاوم اذهف .«هتدعقم ئلع دعقو «لئنميلا

 .اهل ئلوألا ةياورلا ضّرعتت مل نيمدقلا ةئيه يف فصو ةدايز هيفو
 نب هللا دبع ثيدح نم ؟؟7(هحيحص» يف ملسم هركذ ام :ثلاثلا هجولا

 همدق شرفيو .هقاسو هذخف نيب ئرسيلا همدق لعجي ناك ِِكَي هنأ :ريبزلا

 171 (هرصتخسال ف ىفرخلا مسأقلا وبأ اهراخخا يتلا ةفصلا يه هذهو .لونميلا

 بصن يفو ؛هبناج نم ىرسيلا جارخإ يف نييلوألا نيتفصلل فلاخم اذهو

 نأ لمتحيو .رهظأ اذهو ءٌةرات اذهو ًةرات اذه لعفي ناك 21)هلعلف «ائنميلا

 .ةاورلا فالتخا نم نوكي

 لاق مث .مالسلا يلي يذلا دهشتلا يف الإ كّروتلا اذه ِةكَي هنع ركذي ملو

 اذهو .نادّهشت اهيف يتلا ةالصلاب صوصخم اذه :هقفاو نمو دمحأ مامإلا

 هفيتخت 03ش يذلا لوألا دهشنلا قف سولجلا نيب اًقرف لع اهيف كروعلا

 )١( مقرب )/87(.

 .(يف) :ج ءص (؟)

 .«ةرخآلا» :ق ()

 .مدقت دقو «(201/4) مقرب (:)

 ثحت ئرسيلا هلجر نطاب لعجيو .ئنميلا هلجر بصنف ءكّروت ... :هّصنو (77ص) (5)
 .(110-7177 /؟) «ينغملا» :رظناو .«ضرألا ئلع هيتيلأ لعجيو «ئنميلا هذخف

 .(«هلعلو» :ق (5)

 .(ًنرَس) :ص (0)
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 يذلا يناثلا دهشتلا يف سولجلا نيبو «مايقلل اًنيهتم هيف '١'سلاجلا نوكيو

 نيدّهشتلا نيب ةقراف نيسولجلا ةئيه نوكتف اًضيأو .انئمطم هيف سلاجلا نوكي
 25 نع ةقسلا مدع ريقانتإ ديمسابا نإق اًضيآو .امهيف لاح ىاصعلل ةركذم
 ناك هنأو لوألا دهشتلا يف هسولج ةفص ركذ هنإف «يناثلا دهشتلا يف ةسلجلا يف

 :(2)ظفل يفو .«2)ةريخألا ةعكرلا يف سلج اذإو» :لاق مث اًشرتفم سلجي

 .«ةعبارلا ةعكرلا يف سلج ؟؟)اذإف»

 ميلستلا اهيف يتلا ةدجسلا تناك اذإ تح" :(6)هظافلأ ضعيب يف هلوق امأو

 لوق اذهو :20ةٌئانثلا يف كّروتيف مالسلا هيليدّهشت لك يف عّرْشُي كّروتلا
 امنإ كلذ نأ ئلع لدي ثيدحلا قايس لب «ةلالدلا يف حيرصب سيلو .يعفاشلا

 يف هسولج ةفص ركذ هنإف ؛ةيثالثلاو ةيعابرلا نم َمالَّسلا يلي يذلا دهشتلا يف ناك

 .(هفيفخت نسي» طاقسإب «سلاجلا نوكي يذلا» :ع.ك )1١(

 .(87/) يراخبلا ظفل وهو ,«ةرخآلا» :ق (؟)

 .اًبيرق هجيرخت مدقت دقو «ةعيهل نبا قيرط نم هريغو (475) دواد وبأ هجرخأ هوحنب ()

 .«اذإو» :ع.ك (5)

 )١5"( يذمرتلاو (457) دواد وبأو )١1797( يمرادلاو )١759494( دمحأ هجرخأ )0(

 نباو )1١11( هجام نباو )١187( «ئربكلا» يفو (1777) «نيبتجملا» يف يئاسنلاو

 .هوحنب ١79( 1/7 /7؟) يقهيبلاو (18571/) نابح نباو 1٠١٠١( «041/) ةميزخ

 خسنلل اقالخ صنلا رّيغ يذلا يقفلا ةرشنل اًعبت «ئرسيلا هلجر» :ةلاسرلا ةعبط يف (5)
 .2(نابح نبأ حيحص)»و ةقباسلا تاعبطلاو

 .«جتحيلا :ق )317/0

 .«ةيناثلا» :ج ءص ادع ام 00
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 ميلستلا اهيف ىتلا ة ةدجسلا تناك اذإ اىتح» :لاق مث ءهنم همايقو لوألا دهشتلا

 دهشتلاب سولجلا اذه صاصتخا يف رهاظ قايسلا اذهف .21)(اًكٌروتم سلج

 .ملعأ هللاو .يناثلا

 لصف

 ,ئنميلا هذخف ئلع ئنميلا هدي عضو دهشتلا يف سلج اذإ ٌةِلَي ناكو

 ةصأب نأ ضبقوا :ظفل يفو 9 2قيايسلا بصقو (52ةثالغلا هعباصأ ٌمضو

 نبا نع 2؟!ولسم هركذ ؛««ئرسيلا هذخف ئلع ئرسيلا هدي عضوو «ثالثلا

 مل ؛ىنميلا هذخف ئلع نميألا هقفرم ّدح لعج» :رجح نب لئاو لاقو . .رمع

 وعدي اهكّرحي هتيأرف ههعبصإ عفر مث ةقلح قّلحو هعباصأ نم نيتنث ضبق

 :ةلاهيلسم حيحصاا يف رمع نبا ثيدح يفو .2200نئسلا» يف وهو ء«اهب

 يسم ىاثألل ىقعولا

 )١( يمرادلا هجرخأ )١17957( هجام نباو (970) دواد وبأو )١٠١71( يقهيبلاو )7/ 17(,

 نابح نبا هححص )1١81/57(.

 . فصولا يف ةغئاس ثينأتلاو ريكذتلا يف ةقفاوملاو «ددعلا ثينأتب لوصألا يفاذك (؟)
 «هدنسما يف يديمحلا ظفلب هبشأ ظفللاو ءرمع نبا ثيدح نم (085) ملسم هجرخأ 0

21 

 .هوحنب )١١5/0/0( مقرب )0

 مدقت دقو )١1١41.6475(« «ئربكلا»و )١77/88/4( «نئبتجملا» يف يئاسنلا هجرخأ (5)

 .اًيوار رشع ةينامث نود ةدئاز اهب درفت «ةذاش «اهكرحيا ةدايز نأ نايب عم هجيرخت

 (94601/ا/757) دواد وبأو (1841/7) دمحأو )١796*7( اًرصتخم ةبيش ىبأ نبا هجرخأو

 نم مهلك (5 )١/ يقهيبلاو )١١89( «ئربكلا»و )١1175( «ئبتجملا» يف يئاسنلاو

 )17/١17(. ةميزخ نبا هححص «حيحص هدانسإو «ةذاشلا ةدايزلا هذه ريغب ةدئاز قيرط ريغ

  059مقر )١١0/60/8٠0(.
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 دارأ «ثالثلا هعباصأ ضبق» :لاق نم نإف «ةدحا وايلك ايا ورلا هذهو

 :لاق نمو .ةبابشلاك ةروشنم نكت ول ةمومعم تناك ئطسولا نأ هب

 عم ؟'7ةضوبقم نكت مل ئىطسولا نأ دارأ «هعباصأ نم نينث (١'ض بقوا
 حّرص دقو .ائطسولا نود ضبقلا يف ناتيواستم رصنبلاو رصنخلا لب .رصنبلا

 نوكت دقعلا اذه يف ائىطسولا نإف :««نيسمخو اثالث دقعو» :لاق نم كلذب

 .رصنبلا عم ةضوبقم نوكت الو «ةمومضم

 مئاليال يسمو '1ةثذلث نقع ذإ هاذه ءالضفلا نم ريثك لكشتسا لفو

 اذه يف رصنيلا بكرت نأ دي أل رصتخالا نإف ؛نيتروكذملا نيتفصلا نم ٌةدحاو

 اذه يف ناتفص اهل ةثالثلا نأب ءالضفلا ضعب اذه نع باجأ دقو .«؟7دقعلا

 عباصألا اهيف نوكت رمع نبا ثيدح يف ترِكُذ يتلا يهو «ٌةميدق :دقعلا

 .ملعأ هللاو .باسحلا لهأ نيب مويلا

 رسل دع هنقق مدس نونكت :اهيقاجم الو ملل ارم صارك طسم ةاكو
 .ئرسيلا ذخفلا ئلع عباصألا 27ةطوسبمف ئرسيلا امأو ءهذخف

 .واولا نود «ضبق» :عوك )١(

 .فيحصت «(«ةحوتفم)» :ج ءص (0)

 .«اثالث دقع اذإ) :ن ()

 ا هيل دا تبسم باسحلا لهأ دنع :ينعي (:4)

 نيسمخو ةثالث دقع يف رصنبلا ئلع رصنخلا م عضو نأ حاكرفلا نبا ركذو . (نيسمخو

 .0/4/1*6) «جاتحملا ينغم» :رظنا .كلذ اهيف مهريغ ربتعي ملو هرصم طابقأ ةقيرط

 .(ةدودممف» :نءق (0)
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 ينو .هدوجس يفو .هعوكر يفو «هيدي عفر يف ةلبقلا هعباصأب لبقتسي ناكو

 لك يف لوقي ناكو .هدوجس يف ةلبقلا هيلجر عباصأب اًضيأ لبقتسيو .هدّهشت

 .ةيحتلا :نيتعكر

 .نطاوم ةعبسف ةالصلا يف اهيف وعدي ناك يتلا عضاوملا امأو

 .حاتفتسالا لحم يف مارحإلا ةريبكت دعب :اهدحأ

 تونقلاو ءرتولا يفةءارقلا نم غارفلا دعبو عوكرلا لبق :يناشلا

 .؟"7اًرظن هيف َنإَف .كلذ هنع مص نإ ,حبصلا يف ١) ضراعلا

 نم «ملسم حيحصاا يف كلذ تبث امك ,عوكرلا نم لادتعالا دعب :كيلاثلا

 عوكرلا نم هسأر عفر اذإ ِةِْكَي هللا لوسر ناك :مفوأ يبأ نب هللا دبع ثيدح

 ءلمو تاوامسلا علم .دمحلا كل اير مهللا .هدمح نمل هللا عمس» :لاق

 ءاملاو دربلاو جلثلاب ينرهط مهلا .دعب ءيش نم تئسش ام ءلمو «ضرألا

 نم ضيبألا بوشلا ئقني امك اياطخلاو بونذلا نم ينرّهط َمهللا .درابلا
 ."'7(خسولا

 رفغا ٌمهللا .كدمحبو انّبر ٌمهللا كناحبس» :لوقي ناك هعوكر يف :عبارلا

 .هئاعد بلاغ ناك هيفو «هد وجس ف :سماخلا

 .«ضراعل» :ع يك ()

 .«رظن» :عيك (0)

 .هجيرخت مدقت دقو ءملسم هجرخأ ()

 .هجيرخت مدقت دقو ءملسمو يراخبلا هجرخأ (5)
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 .نيتدجسلا نيب :سداسلا

 ةريره يبأ ثيدح يف رَّمأ كلذبو .مالسلا لبقو دّهشتلا دعب :عباسلا

 .دوجسلا يف ءاعدلاب اًضيأ رَّمأو «“7ديبع نب ةلاضف ثيدحو

 ملف :«©''نيمومأملا وأ ةلبقلا ٌلبقتسم ةالصلا نم مالسلا دعب ءاعدلا امأو

 امأو ."7نسح الو حيحص دانسإب هنع يورالو ءالصأ هيده نم كلذ نكي

 .هئافلخ نم دحأ الو وه هلعفي ملف ءرصعلاو رجفلا يتالصب كلذ صيصخت

 .اههدعي ةئسلا نم اضوغ هآر نم هاو ناسحتتسا وه امتإو ؛هتمآ هيلإ دشرأ الو

 .ملعأ هللاو

 وه اذهو .اهيف اهم رمأو اهيف اهلعف آمثإ ةالصلاب ةقلعتملا ةعدألا ةقاعو

 5500 ةالصلا يف ماد ام هيجاني «هّبر ئلع لبقم هنإف « «يّلصملا لاحب قئ وئاللا

 .هنم برقلاو هيدي نيب فقوملا كلذ لازو «ةاجانملا كلت تعطقنا اهنم
 اذإ هلأسي مث هيلع لابقإلاو هنم برقلاو هتاجانم لاح يف هلاؤس كرتي فيكف

 نأ الإ ءيلصملاب ئلوألا وه لاحلا ؛*ااذه سكع نأ بير الو ؟هنع فرصنا

 .لّلهو هللا ركذو هتالص نم غرف اذإ يّلصملا نأ يهو ؛ةفيطل ةتكن انهاه

 نأ هل ٌبحتسا «ةالصلا بيقع ةعورشملا راكذألاب هرّبكو ةدوحعو هحّبسو

 امأو .عبرأ نم ةذاعتسالاب دلي هرمأ هيفو (288) ملسم هجرخأف ةريره يبأ ثيدح امأ )١(

 .هجيرخت قأيسف ديبع نب ةلاضف ثيدح

 ةلبقلا لبقتسم ...» :هجولا اذه ئلع ( 17 )1١١/ «حتفلا» يف رجح نبا ظفاحلا هلقن (0)

 .بيرغ وهو ««مومأملاو درفنملاو ٌمامإلا ًءاوس

 .«(حيحص الو نسح) :ن«ق ادعام 00

 ,.(هذه)» :ن «ق ْج (5)
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 :له بيقع هؤاعد نوكيو .ءاش مب وعديو «كلذ دعب لي ىلا يلع ىلصي

 ئتثأو هدمحو هللا ركذ نم لك نإف ؛(7١ةالصلا ريذ هنوكل ال «ةيناثلا ةذابعلا

 ثيدح يف امك ءكلذ بيقع ءاعدلا هل ٌبحتسا ٍدلِئكَي هلوسر الع اىلصو هيلع
 2 ظ : ّ ضي

 لصيل مث هيلع ءانثلاو هللا دمحبي ًادييلف مكدحأ لولض اذإ) :10ليع نب ةلاضف

 .حيحص ثيدح :يذمرتلا لاق ««ءاش ام دعب ٌعديل مث كي ّيبنلا ئلع

 هراسي نععو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :هنيمي نع ملسي ِةْيِكَي ناك مث

 ان

 :(81 فو ءايياهص رشع ةسمخ هنع هاور بئاٌرلا هلعف ناك اذه

 ءاعدلا امأو» :هلوق نم فلؤملا مالك (14 -1107 /11) «حتتفلا» يف رجح نبا لقن 01(

 تبث دقف «دودرم اًملطم يفنلا نم هاعّدا امود :هلوقب هيلع بقعو ءانه لإ | «مالسلا دعب

 لك ريدب ةارملا :ليق نإف» :لاق مث ةالص لك ربد ءاعدلا يف ثيداحأ لقنو («...داعم نع

 هب دارملاو ؛ةالص لك ربد ركذلاب رمألا درو دق :انلق ءدهشتلا وهو اهرخآ برق ةالص

 هانيقل نمم ريثك مهفو» :لاق مث . «هملاخي ام تشي ا ئتح اذه اذكف ءاعامجإ مالسلا دعب

 نِإف ؛كلذك سيلو ءاقلطم ة ةالصلا دعب ءاعدلا يفن ميقل حا دارس نأ ةليانحلا نم

 امأو .مالسلا دعب هداريإو ةلبقلا يَّلصملا لابقتسا رارمتسا ديقب هافن هنأ همالك لصاح
 .«ذئتيح ءاعدلاب نايتإلا هدنع عنتمي الف ةعورشملا راكذألا مّدق وأ ههجوب لقتنا اذإ

 يف يئاسنلاو (*41/0) يذمرتلاو (١581١)دواد وبأو (”4177/)دمحأ هجرخأ (؟)

 هححص )7//١586١51(« ىقهيبلاو )١1١1١8( «ئربكلا»و )١17185( «ايبتجملا»

 )١/ 17١(. مكاحلاو )١1750( نابح نباو )٠١/ ١9/( ةميزخ نباو يذمرتلا

 .(مهنم) :ن«قادعام )0
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 نب راّمعو «ناميلا نب ةفيذحو «يرعشألا ئسوم وبأو ءرْجح نب لئكاوو

 كلام وبأو «بزاغ نب ءاريلاو .ةرمس نب رباجو «رمع نب هللا دبعو «رساي

 نب يذعو .ةثمر وبأو «سوأ نب سوأو .يلع نيب قلطو .يرعشالا

 ريمع

 تبثي مل نكل «”"”ههجو ءاقلت ٌةدحاو ةميلست مّلسي ناك هنأ هنع يور دقو

000 

030 

 اذلي"

 نع بابلا يف ركذو .هححصو )7١9405( دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم يذمرتلا جرخأ

 :رظنا .رشع ةتس مهددع راصف «فلؤملا هركذي ملو هللا دبع نب رباج مهنم «ةينامث
 يذمرتلا مهركذي مل نيذلا امأو .(7141/7-560) يلئاولل «بابلألا ةهزن»

 [(411/) هجام نبا] يرعشألا يسوم وبأو )5١18715([ دمحأ] دعس نب لهسف

 (راثآلا يناعم»] يرعشألا كلام وبأو [(5١4)هجام نبا] ناميلا نب ةفيذحو

 (راثآلا يناعم»] سوأ نب سوأو [(574 /79) دمحأ] يلع نب قلطو ) 4/)

 )١19/١( «راثآلا يناعم»] ةثمر وبأو )73١19/1([ «يناربطلا مجعما»و (14/1)

 عقسألا نسب ةلثاو نع نقلملا نبا دازو .[(7/78 01/71/) «يناربطلا مجعماو

 .(57 2515١ /5) (رينملا ردبلا» :رظنا .نيصح نب بوقعيو

 «ةشئاع ثيدح نم )١996( نابح نباو (419) هجام نباو (7947) يذمرتلا هجرخأ

 .يراخبلا نع يذمرتلا لقن امك «ةركنم هنع ماشلا لهأ ةياور ءدمحم نب ريهز هيف
 نع وه ءركنم ثيدح اذه» )5١5(: «للعلا» يف متاح وبأ لاق .ةيماش ةياور هذهو

 دهاش هلو .(7011) «هللع» يف ينطقرادلا فوقوملا حجر كلذكو .«فوقوم ةشئاع

 ١77( /7) يناربطلاو (41/) هجام نبا هجرخأ ءهب حرفي ال دعس نب لهس ثيدح نم

 لاق ءدعس نب لهس نب سابع نب نميهملا دبع هيفو ((17686 2176 5) ينطقرادلاو

 ثيدح نم رخآ دهاش هلو .«ثيدحلا ركنم» :(7//177) «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا

 هيفو «(17/4 /7) يقهيبلاو )47٠( هجام نبا هجرخأ ء,كلذك فيعض عوكألا نب ةملس

 .فيعض «دشار نب ئيحي
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 مّلسي ناك ِِكَي هنأ ةشئاع ثيدح هيف ام دوجأو .حيحص هجو نم هنع كلذ
 ثيدح وهو .انظقوي تح هتوص اهب عفري «مكيلع مالسلا» :ةدححاو ةميلست

 هنع اوور نيذلاو .ليللا مايق يف ناك هنكل ("7«نئسلا» يف وهو 10و

 سبل ةققاع قيدح نأ ؛لع ؛لقتلاو ىفرقلا ف هودهاش اماوور نيتسلسلا

 ملسي ناكدنأ تريغاآ لب ةدهاولا ةميلسعلا 'يلع راص#الا فاشيرس

 اهتوكس سيلو .اهنع تتكس لب .ئرخألا نت ملو ءاهب مهظقوي '"”ةميلست

 مهثيداحأو ءاّددع رثكأ مهو .اهطبضو اهظفح نم ةياور ئلع اًمّدقم اهنع
 .ناسح ىقابلاو :ةحيحص مهثيداحأ نم ٌريثكو «ٌحصأ

 ةميلست مّلسي ناك هنأ ِةِكَت يبنلا نع يور :«؟)ٌربلا دبع نب رمع وبأ لاق
 ثيدح نمو «ةشئاع ثيدح نمو ءصاقو يبأ نب دعس ثيدح نم ٌةدحاو

 ةّلع ركذ مث .ثيدحلاب ملعلا لهأ (!اهحّشصي ال ٌةلولعم ابعأ الإ ؛سنأ

 اذه :لاقو .2)ًةدحاو ةميلست ةالصلا يف مّلسي ناك ِكَب ّيبنلا أ دعس كيد

 دمحأ دنع امك ةشئاع نع ىوأ نب ةرارز ةياور نم هنأ يه ةدارملا ةلعلا لعلو )01(

 دقو .اهنم ثيدحلا اذه عمسي مل ةرارزو ((17557-1758) دواد يبأو (5594100)

 )5٠١55( ةناوع يبأو (1154) دواد يبأو (75098/) دمحأ دنع ئرخأ ةياور يف ءاج

 .ةدحاو تناك ةميلستلا نأ اهيف سيلو «ماشه نب دعس امهنيب نأ

 .قباسلا قيلعتلا رظناو )١755-١759(.« دواد وبأ (؟)

 .«ةدحاو» :ن شماه يف هدعب (؟)

 .(1-5975؟5/١91) «راكذتسالا» يف (؟)

 .ئرخألا خسنلا نم تبثأ امك «راكذتسالا» يفو .«اهححصي الو» :ن«ق (0)

 زيزعلا دبع درفتب هلعأو )7577/1١( «راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلا هجرخأ (7)

 يف ربلا دبع نبا لاق كلذكو «تباث نب بعصم باحصأ نيب نم هب يدرواردلا

 أوو



 نعو هنيمي نع ءاسب لكك هللا لوسر ناك» :ثيدحلا امنإو ءطلغو مهو

 نع «تباث نب بعصم نع «2")كرابملا نبا قيرط نم قاس مث .7١2«هراسي
 لوسر تيأز) :لاق هيبأ نع «ءدعس نب رماع نع هذعس نب دمحم نب ليعامسإ

 لاقف ؛«هذخ ةحفص نئلإ رظنأ ينأك ,27هلامش نعو هنيمي هنيمي نع مّلسي كي هلا

 نب ليعامسإ هل لاقف للك كلا لوسر ثيدح نماذه انعمس ام :ٌيرهزلا

 :لاق فص :لاق ل «لاق ؟هةسس دق ه6 هللا لوسر ثيدح 51 دمحم

 .(4!!عمست مل يذلا فصنلا يف اذه لعجاف :لاق .ال

 ملف ًةدحاو ةميلست ملسي ناك هنأ ِةَِلَي يبنلا نع ةشئاع ثيدح امأو :لاق

 :ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع هدحو دمحم نب ريهز الإ دحأ هعفري

 2 3 1 . ب 1

 .عيمجلا دنع فيعض دمحم نب ريهزو .هريغو ةملس يبأ نب ورمع هنع هأور

 .هريغو تباث نب بعصم نع قرط نم ثيدحلا قاس نأ دعب (597 /5) «راكذتسالا» -

 .مدقت دقو (087(2) ملسم هجرخأ )١(

 (راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلاو ١1/17( 01/71/) ةميزخ نبا هجرخأ هقيرط نم (؟)

 )١5575( دمحأ اًضيأ هجرخأو 178/1(2؟) يقهيبلاو )١19917( نابح نباو (5717/1)

 .تباث نب بعصم نع رخآ قيرط نم
 .اهيلع برض مث ««لتح» :هدعب ن يف ('*)

 نابح نباو ١1/1١7( 01/717/) ةميزخ نبا ثيدحلا بقع يرهزلا ةصق ركذ كلذكو (:)

 ...» ٠١(: 59) ةناوع وبأ هجرخأ رخآ ظفل ةصقللو .(1178/7) يقهيبلاو )١945(

 انركاذتف ءيرهزلاو انأ تعمتجا :لاق صاقو يبأ نب دعس نب دمحم نب ليعامسإ نع
 اهب ثّدَحُأ قاحسإ ىبأ نبا :انأ تلقف :ةدحاو ةميلست :يرهزلا لاقف «ةدحاو ةميلسن

 نع ملسي ناك لِي هللا لوسر نأ هيبأ نع صاقو يبأ نب دعس نب رماع ينثدح ؛كيلع

 .ةصقلا نود نكل اًرارم قبس امك (087) ملسم يف هلصأو ««هراسي نعو هنيمي
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 نب ورمع :لاقف ثيدحلا اذه نيعم نب ئيحيل رِكذو .هب ٌحتحُي ال أطخلا ريثك

 .امهيف ةجح ال نافيعض ريهزو ةملس يبأ

 نع قنايتكشلا بويأ قيرط نم الإ تأي ملف :©17سنأ ثيدح امأو :لاق
 * 1 َ : 2" ع آ ث

 رمعو ركب ابأو ِةْكَي يبنلا نأ ؟/نسحلا لسرم '7[نم] يور دقو :لاق
 .ةدحاو ةميلست نوملسي اوناك اَنْ

 لمع وهو :«2)اولاق .ةتيدملا لعأ لمع ريغ ةميلستلاب نيلئاقلا عم سيلو

 يف هعوقول ئفخي ال هنأل .هب جاجتحالا حمصي هلثمو .رباك نع اًريباك هوئراوت لق

 .اراويق ( وع لك

 ننسلاو .مهعم باوصلاو ءءاهقفلا رئاس اهيف مهفلاخ دق ةقيرط هذهو

 دقو .ناك نم اًنئاك '”دحأ لمعل ٌدّرت الو عقدت ال ٍةكَي هللا لوسر نع ةتباثلا

 يف بجر نبا لقنو ءسنأ نع بويأ نع ريرج قيرط نم )١41/17( رازبلا هجرخأ )١(
 ءركنم وهو «ءلسرم ثيدح اذه» :لاق هنأ مرثألا نع ١115( /6) «يرابلا حتف»

 .«بئاجع بويأ نع يوري مزاح نب ريرج :لوقي هللا دبع ابأ تعمسو

 ةميمت يبأ نب بويأ :لوقي يبأ تعمسا :(9”7ص) «ليسارملا» يف متاح يبأ نبا لاق (؟)

 .«شمعألا لثم وهو ءهنم عمسي ملو كلام نب سنأ ئأر ينايتخسلا

 :رطسلا قوف ع يف «لسرم) دعب مهضعب داز دقو .«راكذتسالا» نم نيترصاحلا نيب ام (*)

 .ن يف هلثمو ««نع»

 .نيل هدانسإ يفو «(70851) ةبيش يبأ نبا هجرخأ (4)

 .هنم لقنلا ئهتنا انهو ««راكذتسالا» يف ربلا دبع نبا لوق وهو (5)
 .خاَّسنلا ضعب نم فّرصت هلعلو «(دلب لهأ لمعب» :ةعوبطملا خسنلا يف (1)

 م.



 ملو «لمعلا اهيلع ّرمتسا اًرومأ ةالصلا ين اهريغو ةنيدملاب ءارمألا ثدحأ

 نمز يف ناك ام هب ٌّجَتْحُي يذلا ةئيدملا لهأ ٌلمعو .هرارمتسا ئلإ تّقتلُي

 نم اهب نم رصع ضارتقنا دعبو مهتوم دعب مهلمع امأو .نيدشارلا ءافلخلا
 ٌلمع ال «سانلا نيب مكحت ُةَنّسلاو .مهريغ لمع نيبو هنيب قرف الف «ةباحصلا
 .قيفوتلا هللابو .هئافلخو ِةِلكَت هللا لوسر دعب دحأ

 اع

 .ربقلا باذع نم كب ذوعأ نإ ٌمهللا» :لوقيف هتالص يف وعدي ٌةْكَي ناكو

 .تامملاو ايحملا ةنتف نم كب ذوعأو ءلاّجدلا حيسملا ةنتف نم كب ذوعأو

 .؟7١«مثأملاو مرغملا نم كب ذوعأ نإ مهللا

 ا ْق ىل عسوو «يبنذ ىل رفغا مهللا» :اضنأ هتالص 2 لوقي ناكو

 ."7:ينتقزر اميف يل كرابو

 .ةشئاع ثيدح نم )١1719/6589( ملسمو (877:./717241) يراخبلا هجرخأ )١(

 ط -77184 771١ 5) «(دنسملا» يف ثيدحلا ظفل وهو .لوصألا عيمج يف اذكه (؟)

 يف ق خسان راشأ دقو .«ردصلا حرشو قلخلا ةعس ديري» :يدنسلا لاق .(ةلاسرلا

 .ةروهشملا ةياورلا يهو .«يراد يف» :باوصلا نأ ئلإ اهتيشاح

 يف يئاسنلاو (77171) ئلعي وبأو )١901/5( دمحأو 7٠٠٠١( 5) ةبيش يبأ نبا هجرخأ (©)

 ثيدح نم (5841) «طسوألا»و (505) «ءاعدلا» يف يناربطلاو (4878) «ئربكلا»

 جئاتن» يف ظفاحلا هبقعتف ««راكذألا» يف يوونلا هححص .يرعشألا ئسوم يبأ

 دقو نيصح نب نارمع الو بدنج نب ةرمس قلي مل رَلْجِم ابأ نأب (177/1) هراكفألا

 مل نمم لاسرإلا هنم دهع دقو ءرظن ئسوم يبأ نم هعامس يفف ءئسوم يبأ دعب ارخأت

 دهاشو .هفعضو )06٠0”7( يذمرتلا هجرخأ ةريره يبأ ثيدح نم دهاش هلو .هقلي

 .فيعض هدانسإو )/١5859(( دمحأ دنع ِةِِلكَي ىبنلا قمر لجر نع رخآ

 انا



 .دشرلا ئلع ةميزعلاو رمألا يف تابثلا كلأسأ نإ ٌمهللا» :لوقي ناكو

 .اًقداص اناسلو ءاميلس الق كلأسأو .كتدابع نسحو «كاعمعت ركش كلاسأو

 .217(ملعت

 نم ٌريخ تنأ اهّكزو ءاهاوقت يسفن ٍطعأ ٌبر» :هدوجس يف لوقي ناكو
 هعوكر يف هلوقي ناك ام ضعب ٌركذ مّدقت دقو .2")«اهالومو اهّيلو تنأ ءاهاكذ

 .عوكرلا يف هلادتعاو هسولجو هدوجسو

 يناربطلاو )١1١5( يئاسنلاو (7501/) يذمرتلاو 217/1١١ 17/1١77( 5) دمحأ هجرخأ 01(

 (ا/ام.١ -ا/ ا١ا/د لبادال ءا/6١١) (ريبكلا مجعملا»و (5 0 «ءاعدلا» يف

 يف ظفاحلا ئأرو .فعض نم ولخت ال قرط نم سوأ نب دادش ثيدح نم مهريغو

 لوقلا قالطإ اهعم عنتمي اًضعب اهضعب يوقي هقرط نأ (1// /”) «راكفألا جئاتن»

 مدعل وه هل ]5٠8/1[ مكاحلاو [ ١917/5 ,5"91] نابح نبا حيحصت نأو .هفعضب

 )/١71(. «ةحيحصلا» :رظناو .نسحلاو حيحصلا نيب امهقيرفت

 نم لكي يبنلا تدقف اهنأ ةشئاع ثيدح نم ظفللا اذهب (101/07) دمحأ هجرخأ (؟)

 يف .ءاعدلا اذه لوقي وهو ءدجاس وهو هيلع اهدي تعقوف ءاهديب هتسملف .هعجضم
 ملسم جرخأ ذإ «هنم أطخلا لعلو .ةشئاع كردي ملو نيل هيف ءديعس نب حلاص هدانسإ

 نم كاضرب ذوعأ مهللا» :لوقي ناك هنأ ةصقلا هذه يف ةشئاع ثيدح نم هريغو (587)

 امك تنأ كيلع ءانث يصحأ ال كنم كب ذوعأو «كتبوقع نم كتافاعمبو .ءكطخس

 هيف حيحصلاف فلؤملا هركذ يذلا ءاعدلا امأو .ظوفحملا وهو ؛««كسفن ئلع تينثأ

 ,مقرأ نب ديز ثيدح نم (7777) ملسم هجرخأ يذلا لَ يبنلا ءاعد نم ءزج هنأ

 .هدوجس يف هلوقي ناك هنأ هيف سيلو
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 لصف

 رفغا ثر» :هل وقع دا قالا ظقلب اهلك ةاليصلا يف دللي هتيعدأ ىف ظوفحملاو

 اهنمو .؟؟7اهيف هنع ةظوفحملا ةيغدألا رئاسو .111(ليغأآو .ينمحراو .يل

 ,"7درابلا ءاملاو جلثلاب ياياطخ نم ينلسغا ّمهللا» :حاتفتسالا ءاعد يف هلوق

 .(؟7ثيدحلا 2...ياياطخ نيبو ينيب ْدِعاب ّمهللا

 :ِلَك ىبنلا نع نابوث ثيدح نم 97 ننسلا» لهأو دمحأ مامإلا ئورو

 نبا لاقف :«مهناخ دقف لف نإف :ةوعدب هّسفن ٌصُخيف اموق ٌدبع ٌمؤيالا
 نيبو يسنيب ْدِعاب ٌمهللا» ثيدح ركذ دقو «' !!(هحيحص# يف ةميزخ

 ب ٍس 7 ١
 مؤي ال» عوضوملا ثيدحلا ذر ئلع ليلد اذه يف :لاق .ءثيدحلا (...ياياطخ

 خيش تعمسو .«مهناخ دقف لعف نإف ,مهنود ةوعدب هسفن ٌصخيف اًموق دبع
 ءامإلا هب وعدي يذلا ءاعدلا يف يدنع ثيدحلا اذه :لوقي ةيميت نبا مالسإلا

 )١( دواد وبأو (58946) دمحأ هجرخأ )86٠0( هجام نباو (5806 ,.785) يذمرتلاو )494(

 .مدقت دقو «ءالعلا يبأ لماك فعضل فيعض ثيدحلاو «سابع نبا ثيدح نم

 .ن «ق نم طقاس «اهيف هنع» (1)

 )١7/5(. يمرادلا ظفل اهريغ نم تبثملاو .«دربلاو ءاملاو» :ج 2

 .مدقت دقو ُكَنَعُهَنإَو ةريره يبأ ثيدح نم هيلع قفتم (4)

 ةهجام ةبأو (701) يذمرتلاو (40)دواد وبأو (١؟516) دمحأ مامإلا هجرخأ )0(

 يذمرتلا هيلإ راشأ فالتخا هدانسإ يفو هيلو يبنلا لوم نابوث ثيدح نم )

 ينابلألل «مألا -دواد يبأ فيعض» :ليصفتلل رظناو )١574(. «للعلا» يف ينطقرادلاو

 .دافأو داجأف هيف سفنلا لاطأ دققف (” 0 )١/7-

 هسفن مامإلا ةيصوصخ يف ةصخرلا باب» :هظفلو )0*١717( ثيدحلا ئلع بيوبتلا يف (5)
 .(.. كي يبنلا نع يورملا تباثلا ريغ ربخلا فالخ «نيمومأملا نود ءاعدلاب

 م



 .ملعأ هللاو .١)هوحنو تونقلا ءاعدك «هيف نوكرتشيو نيمومأمللو هسفنل

 اكف

 .؟'”دمحأ مامإلا هركذ .هسأر أطأط ةالصلا يف ماق اذإ ةْنَِك ناكو

 .مّدقت دقو هّتراشإ هّرصب زواجي ال دهشتلا يف ناكو

 .ةالصلا يف هحورو هرورسو هميعنو هنيع ةّرق ئلاعت هللا لعج دق ناكو

 ينيع ٌةَّرِق ْتَلِعُجا :لوقي ناكو .2؟7«ةالصلاب انْحرَأ .لالب ايا «لرقي 1

 .22)(ةالصلا ىف

010) 

0030 

000 

00) 

 لاوحأ ةاعارم نع كلذ نم هيف وه ام هلغشي نكي ملف ءاذه عمو

 )١17/77(. «ئواتفلا عومجم» يف هوحن رظناو
 )71797/1١(. «عدبملا»و ج يف ةيشاح يف امك نيريس نبا نع «خوسنملاو خسانلا» يف

 نع نيريس نب دمحم ثيدح نم (717 /؟) يقهيبلاو (797 /7) مكاحلا هجرخأو

 «ليلغلا ءاورإ» :رظناو .نيريس نبا نع لسرم هنأ حيحصلا يقهيبلا لاق .ةريره يبأ

 .(1/78 -ا/١ /90)

 .«ناكو» :ن«ق

 قيرط نم مهلك )571١5( يناربطلاو (5985) دواد وبأو (731088) دمحأ هجرخأ

 دقو .ٍِةيكَي يبنلا نع ةعازخ نم لجر نع دعجلا يبأ نب ملاس نع ةرم نب ورمع
 هيف لوقلا لصف دقو .يباحصلا يف مث نمو ءدعجلا يبأ نب ؛ ملاس ئلع هيف فلتخا

 يبأ نب ملاسو .حصأ هنإ روكذملا قيرطلا نع لاقو (571) «للعلا» يف ينطقرادلا
 «فاشكلا جيرخت : :» يف يعليزلا هححص اذه عمو .لاسرإلا ريثك هتقث عم اذه دعجلا

 ةيشاح :رظناو .(ةيربط راد )١18/١- «ءايحإلا جيرخت» يف يقارعلاو )١/17(
 )7١1١655(. (دنسملا» يققحم

 .(١5١ص) مدقت دقو «لسرم هنأ هيف باوصلاو )١7795(« دمحأ هجرخأ (5)
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 هيدي نيب هبلق روضحو «هللا نم هبرقو «هلابقإ لامك عم ,مهريغو نيمومأملا
 ءاكب عمسيف ءاهتلاطإ ديري وهو ةالصلا يف لخدي ناكف .هيلع هعامتجاو

 : شي نأ ةف اهففخيف .يبصل 1 رع اي نأ فاس ايننني |

 يذلا بعشلا ئلإ تفتلي لعجو يّلصي ماقف «هل ًةعيلط اًسراف ًةرم لسرأو

 .هسراف لاح ةاعارم نع هيف وه ام هلغشي ملو «©57”سرافلا هنم ءيجي

 عيبرلا نب صاعلا يبأ تنب ةمامأ ٌلماح وهو ضرفلا يّلصي ناك كلذكو

 .("7اهعضو دجسو عكر اذإو ءاهلمح ماق اذإ هقتاع ئلع هتنبا ةنبا

 ليطيف :ةرهظ بكريف 27 يبحتلا وأ نسحلا ءىجيف .يلصي ناكو

 .21)هرهظ نع هيقلي نأ (27ةهارك ةدجسلا

 اهل حتفيف يشميف .ٌقلغم بابلاو اهتجاح نم ةشئاع ءيجتف .يّلصي ناكو
 ظ ,60070(2)اصم اولِإ عجري مث «بابلا

 .سنأ ثيدح نم )51٠( ملسمو )7١8( يراخبلا هجرخأ )١(

 .(180 ص) ٌمدقت دقو ء.حيحص وهو )4١7(« دواد وبأ هجرخأ (0)

 .يراصنألا ةداتق يبأ ثيدح نم (057) ملسمو (094947) يراخبلا هجرخأ ()

 .«نيسحلاو» :ق ءص (:5)

 .«ةيهارك» :ن«ق (6)

 «ئربكلا»و )١١51( «ئبتجملا» يف يئاسنلاو (77/7517017077*) دمحأ هجرخأ 0

 ١565 /7) مكاحلا هححص .داهلا نب دادش ثيدح نم ”١517( /7) يقهيبلاو ")

 .(1/1/17 ءالا/ل7 /؟) «ةالصلا ةفص لصأ» يف ىنابلألاو 275

 .«ةالصلا» :ن (0)

 يف يئاسنلاو )501١( يذم رتلاو (477)دوادوبأو )١1077( دمحأ هجرخأ (00)

  .نيل هيف ءنانس نب درب هيفو «( ١١7٠١ :6758) «ئربكلا »و ( 1١1١ 5) «نئبتجملا»
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 لاقف «ةالصلا ين وهو هيلع مّلسي نم ئلع ةراشإلاب مالسلا دري ناكو

 (7١هبلع ت ّآ 98 ءيّلصي وهو هتكردأ مث «ةجاحل ِكَ هللا لوسر ينثعب :رباج

 27 (ةسحصال 2 مسم هركذ .َيِلِإ راشأف

 .©9دمحأ هركذ .ةالصلا يف ريشي لَك ٌئبنلا ناك :سنأ لاقو

 ًدرف ؛هيلع تمّلسف ءيلصي وهو كي هللا لوسرب ثررم :بيهص لاقو

 (نئسلا" يف وهو .هعبصإب ًةراشإ :لاق الإ ؟7ىلعأ ال :يوارلا لاق .ًةراشإ

 ,:ة1لنسملالاو

 ع0

030 

(0 

0 

(0) 

 .(ا/ا/ /5) (مألا -دواد يبأ حيحص» يف ينابلألا هنسحو «يذمرتلا هفعض ثيدحلاو

 ظ .«دنسملا» يققحم قيلعت :رظناو

 . ص نم طقاس «هيلع»

 .(0650) مقري

 دواد وبأو )١١70( ديمح نب دبعو (7717/7) قازرلا دبع هجرخأو ؛(7501١) مقرب

 ١77(. /7؟) يقهيبلاو )١1878( ينطقرادلاو ("088.679) ئلعيوبأو (5)

 .(757515) نابح نباو (884) ةميزخ نبا هححصو

 .«ةملغأ» "قيق

 (ئربكلا»و )١١87( «ئيبتجملا» يف يئاسنلاو ("517) يذمرتلاو (414) دواد وبأ
 ليان هيفو ءبيهص نع رمع نب هللا دبع ثيدح نم (١1891)دمحأو(١١1١١)

 (574”7) يذمرتلاو (1574) دمحأ هجرخأ ام هنع ينغيو .نيل هيف «ءءابعلا بحاص

 نم(١١١ا/)هجام نباو(١١١١) «ئربكلا» فو )١١10( (ئبتجملا» يف ىئاسنلاو

 (77054) نابح نباو (884) ةميزخ نباو يذمرتلا هححصو «رمع نب هللا دبع ثيدح

 ءابق دجسم يف وهو  راصنألا لاجر لكي يبنلا نئلع لخد هنأ هيفو ١١(« /7) مكاحلاو

 هللا لوسر ناك فيك :اًبيهص رمع نبا لأسف هِكِكَي هعم بيهصو هيلع نوملسي  يلصي
 .«هديب ريشي»:لاق ؟هيلع ملس اذإ عنصي دي
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 :لاق .هيف ىّلصي ءابق ئلإ كي هللا !ةاوسو جرصخ ءرسع نب هللا دبع لاقو

 تيأر فيك :لالبل تلقف :لاق .يلصي وهو هيلع اوملسك «راصنأالا ةقعاجف

 لوقي :لاق ؟يّلصي وهو هيلع نومّلسي اوناك نيح مهيلع ُدري لي هللا لوسر

 .قوف ئلإ هرهظ لعجو «لفسأ هنطب لعجو ءهفك نوع نب رفعج طسبو .اذكه
 .هديب ريشي ناك :هظفلو يذمرتلا هححصو .7١2«دنسملا»و «نئسلا» يف وهو

 وهو هلع عفلا تينا ةشبحلا نم تعدق امل ةدوعسم نب هللا دبع لاقو

 57 شيلا هركذ .هاسأرب أموأف هيلع ثيملسف .ىلصي

00 

00 

0 

 راشأ نم» :ِهِْكَك هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع نافطغ يبأ ثيدح امأو

 () :طقرادلا ةهركذ طاب ثيلحف («هتالص ُدِعْيِلَ هنع مَهَفُت ةراشإ هنالص ىف

 تواد يبل ظفللاو .ءفلاسلا جيرختلا يف قبس امك «نئسلا» يف الإ هدجأ ملو «لاق اذك

 .فلاسلا جيرختلا يف قبس دقو «رمع نبا هيف لئاسلا (45/87) دمحأ هاور يذلاو

 :لاقو .دوعسم نبا نع نيريس نب دمحم ثيدح نم (772/ /5) «مئربكلا نئسلا» يف

 اًضيأ هجرخأ  يزوتلا ئلعي يبأ قيرط نم قاس مث .«لسرم ؛ظوفحملا وه اذها

 درفت» :لاقو ,دوعسم نباو نيريس نبا نيب ةريره يبأ ركذب -(45/) «هثيدح» يف جارسلا
 نبا نع وه امنإ) :لاقو ةريره يبأ ركذب هلصو ينيدملا نبا ركنأ كلذكو .«نلعي وبأ هب

 ام لسرملا يوقيو .(777 /5) بجر نبال «يرابلا حتف» يف امك (دوعسم نبا نأ نيريس

 نبا نع نيقيرط نم (48ص) «هليسارم) يف دواد وبأو (5805 5) ةبيش يبأ نبا هجرخأ

 لي يبنلا ىلع همالسو ةشبحلا نم دوعسم نبا ِمَدَقَم ةصق السرم نيريس
 هيفو )١8571( بقع همالكو ,.(75057 /7) يقهيبلا هقيرط نمو )١1871/61855( مقرب

 هفعض كلذكو .قاحسإ نبا لوق نم روكذملا ظفللا نأ رهظتسا دواد يبأ نبا نأ اًضيأ

 اًضيأ هجرخأو .قاحسإ نبا ئلع هيف لمحلا لعجو )١194( «للعلا» يف متاح وبأ

 :دواد وبأ لاقو )١16/ ١1١5(: رازبلاو (45 5) دواد وبأو ( 8 5”) هيوهار نب قاحسإ

 .«مهو ثيدحلا اذه»
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 حيحصلاو ((77لوهسجم لجر اذه نآفطغ وبأا :دواد يبأ نبا انل لاق :لاقو

 .ملعأ هللاو .«امهريغو رباجو سنأ هاور ةالصلا يف ريشي ناك هنأ لي يبنلا نع

 اهزّمغ دجس اذإف «ةلبقلا نيبو هنيب ٌةضرتعم ٌةشئاعو ,يّلصي كي ناكو
 ."' ”امهتطسب ماق 7"2اذإف ءاهيلجر تضبقف هديب

 فشق تخاف نثالل ص ةيلغ عطقيل ناطيشلا هءاجف ,يلصي ِةِكَي ناكو

 .2؟7هدي لع هباعل لاس ئتح
 م

 .ئرقهقلا لزن ةدجسلا تءاج اذإف هيلع عكريو ربنملا ىلع يلصي ناكو

 .(27هيلع دعص مث ءضرألا ئلع دجسف
7 2 1 

 اهثرادي لاز امف :2 )هيدي نيب رمت ةَمْهَي تءاجف «رادج نيلإ ىَلصي ناكو

 لوقو ؛ةريره يبأ نع نافطغ ابأ 637١ /5] هنازيم يف يبهذلا ركذ» :اهّصن ةيشاح جيف )١(
 اذامو ءيّرملا فيرط نب نافطغ وبأ هنأ رهاظلا نأب هبقعت مث ءلوهجم هنإ ينطقرادلا

 . «ائهتنا .كيعاو ريغ هكا و41 هعمل

 .«اذإو» :عيك (0)

 .(0117) ملسمو (787) يراخبلا هجرخأ ()

 نم (اضر ىلع ةرشن -714) «راثآلا بيذهت» يف يربطلاو )١11178٠( دمحأ هجرخأ (6)

 يف نابح نبا لاقو «هب سأب ال .دبعم نب ةرسم هيفو .يردخلا ديعس ىبأ ثيدح

 تابثألا ثيداحأ نم سيل امب تاقثلا نع درفني نمم ناك» :(57 /7) «نيحورجملا»

 يف بجر نبا هدانسإ دوج دقو .«درفنا اذإ هب جاجتحالا زوجي ال ؛هتياور ةَّلِق ئلع
 :رظناو )١7577/1١(. «ةالصلا ةفص لصأل يف ينابلألا هنسحو ,(70 0 /7) «حتفلا»

 .(17١؟١0) «ةحيحصلا»

 .دعس نب لهس ثيدح نم (55 5) ملسمو (1/7”7) يراخبلا هجرخأ (5)

 .(«هيدي نيب نم» :ن (7)

 مي



 ةأرادملا نم اهلعافي :اهئرادي .؟١)هئارو نم تّرمو «رادجلاب هنطب قِصل ئتح
 .ةعفادملا ىطهو

 امهذخأف ءاتلتتقا دق يلطملا دبع ىنب نم ناتيراج تءاحف :ىلصي ناكو

 هيف لح طظفلو .(')ةالصلا يقوهو .ئرخألا نم امهادحإ عزنف «هيدليب

 .فرصني ملو  امهنيب قّرف وأ  امهنيب ؟7عّرفف كلَ يبنلا يتبكرب اتذخأف

 ا .عجرف ءاذكه هديب لاقف «ٌمالغ هيدي نيب ٌرمف ءيَلصي ناكو

 نها :لاق هلك هللا لوسر 'راضا املق . فيشمل ءاذكش هديب لاق# ةىراجم ةيفي

 .؟20دمحأ مامإلا هركذ .«بلغأ

 امأو .217(ننسلا» يف وهو ؛دمحأ مامإلا هركذ .هتالص يف خفني ناكو

 نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم )١٠4//( دواد وبأو (5867) دمحأ هجرخأ )١(

 ئلإ كلذك وهو )071/١1(« «(ماكحألا ةصالخ) يف يوونلا هدانسإ ححصو ؛هدج

 .هلل دمحلاو .ءنسح ثيدحلاف «ءبيعش نب ورمع

 نم (05) يئاسنلاو (7١9,1111)دوادوبأو ("171765045) دمحأ هجرخأ (؟)

 :رظناو .(71557) نابح نباو (887) ةميزخ نبا هححصو «سابع نب هللا دبع ثيدح

 )/١1'1(. «دنسملا) يققحم قيلعت

 )9( مقرب )5١71(.

 .فيحصت «(عزن» :ئرخألا خسنلا يفو .قّرفو امهنيب زّجح يأ (4)
 ةبيش ىبأ نبا اًضيأ هجرخأو .ةملس مأ ثيدح نم (454/) هجام نباو (51077) مقرب (5)

 وأ سيق نب دمحم مأ ةلاهجل فعض هيف هدانسإو .(777 /71) يناربطلاو (1975)

 ةيراجلاو «ةملس يبأ نب رمع وأ هللا دبع وه روكذملا مالغلاو .نيتياورلا ئلع هيبأ

 .ةملس مأ تنب بنيز
  (ئبتجملا» يف يئاسنلاو )١945 ١( اًرصتخمم دواد وبأو (5878 510/5 .557) دمحأ ()
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 هاور امنإو هِهِْللَ هللا لوسر نع هل لصأ الف (ٌمالك ةالصلا يف خفنلا» :ثيدح

 .حص نإ هلوق سابع نبا نع 2170هننس» يف ديعس

 :بلاط يبأ نب ىلع لاق يإ محصاو .هتالص يف يكبي ناكو

 هتدجو.نإف «تنذاعسا هجتأ اذإف. اهيف هيتآ ةعاس كي هللا لوسر نم يل ناك

 .”7دمحأو يئاسنلا هركذ .يل نذأ اًعراف هتدجو نإو «ُتلخد حّئحنت ىّلصي

 اذإ تنكو «راهنلاو ليللاب نالخدم ِةِْلَي هللا لوسر نم ىل ناك :دمحأ ظفلو

 حنحنتي ناكف .هب لمعو «دمحأ هاور اذهف .(7حّتحنت يّلصي وهو هيلع ٌتلخد

(010 

(0 

02 

 )١11951585( ةميزخ نبا هجرخأو .(18971880) (ئربكلا» ينو )11797(

 بئاسلا نب ءاطع نع قرط نم مهلك ءورمع نب هللا دبع ثيدح نم (707 /7) يقهيبلاو

 هنع كور ةروكذملا قرطلا ضعب يف نكلو ءطلتخا دق ءاطعو .هب ورمع نبا نع هيبأ نع

 .هللا ءاش نإ نسح ثيدحلاف .هطالتخا لبق هنم اوعمس نمم مهو ؛يروثلاو ةبعشو دامح

 يف خفنلاو قاصبلا نم زوجي ام باب» تحت مزجلا ةغيص ريغب يراخبلا هقلع كلذلو
 .(5 5«/51 55 /5) «قيلعتلا قيلغت» :رظنا ؛.(7١7١) لبق «ةالصلا

 يف رذنملا نباو (155625 217٠ 5) ةبيش ىبأ نباو (؟48١1١) قازرلا دبع هجرخأو

 .ًانّمعي اهنقعب كلشي ةديس دئئاسأب 4 2478 /7”) «طسوألا»

 :لاقو (” 571) يقهيبلاو (887) رازبلا هجرخأو :(098) دمحأو )١71١١( يئاسنلا

 يلع هرااخو حقل :ليقو جرس ليقف ةقاعو داق يف فتم كبيس وبها

 ءرظن هيف 75١14([: /65) اريبكلا خيراتلا»] يراخبلا لاق ءيمرضحلا جن 3ث نري هللا دبع

 .هيلع فلتخاو :تلق» :لاقف هدانسإ يف فالتخالا ظفاحلا حضوأو .«هريغ هفعضو

 ٠185 /١41( /5) «رينملا ردبلا» :رظنا .(ىلع نع هيبأ نع :ليقو ؛ىلع نع هنع :ليقف

 | .(811/ 415 /9) «صيخلتلا»و

 حنحنت» :خسنلا ضعب ةيشاح ىلع هنأ اوقلعو .«حبس :(09/) «دنسملا» عوبطم يف

 .ثيدحلا جيرخت يف يقهيبلا لوق رظناو

 قيل



 .ةالصلل ةلطبم ةحياحمتل :حنلا ئريالو ,217هتالص ىف

 ورمع نب هللا ديع.لاش كلذ ييرمخا عمو راق اًيفاح ىلصي ناو

 ."27دوهيلل ةفلاخم لعنلا يف ةالصلاب رّمأو .؟"7هنع

 .؟؟)رثكأ وهو ًةرات نيبوثلا يفو «ةرات دحاولا بوثلا يف ىلصي ناكو

 نم نكي ملو .607تونقلا كرت مث ءاّرهش عوكرلا دعب رجفلا يف تّنقو
 دعب ةادغ ّلك يف ناك كي هللا لوسر نأ لاحملا نمو .اًمئاد اهيف تونقلا هيده
 ايلا (ٌتيّلوت نميف انّلوتو .تيده نميف اندها مهللا» :لوقي عوكرلا نم هلادتعا

 ؛ايندلا قراف نأ ئلإ اًمئاد «ةباحصلا هيلع نّمؤيو ؛هتوص كلذب عفريو «هرخآ

 للي هيطسصأ جوهدجو عسل رثكأأ هعببقي لب اعلا دلع اكولسم فلل ةوكيأل يل

 قراط نب دعس لاق امك .,ثّدحم هنإ :مهنم لوقي نم لوقي ئتح مهلك

 )١( /؟) ةمادق نبال «ينغملا» :رظنا .انهمو يذوّرملا هاور 557(.

 نب ورمع نع نيحيحص نيقيرط نم )/٠١7( هجام نباو (5067) دواد وبأ هجرخأ ل

 ءاًضعب اهضعب يوقي ناسح قرط نم دمحأ هجرخأ كلذكو .هدج نع هيبأ نع بيعش
 .هيلع قيلعتلاو (57717) ثيدحلا رظنا

 (41470) يقهيبلاو )7١70( يناريطلاو (5 05 /8) رازبلاو (5017) دواد وبأ هجرخأ (*)

 (185”7) نابح نبا هححص ثيدحلاو ,نسح هدانسإو .سوأ نب دادش ثيدح نم

 1١9(. /1) «ةالصلا ةفص لصأ» يف ٍنابلألاو )١/ 56١( مكاحلاو

 هسبل هيفو «هتمسو ِةَِئلَي يبنلا فصو يف ةفيحج وبأ هاور ام هنمف نيبوثلا يف هتالص امأ (5)

 امأو .(207) ملسمو (7177) يراخبلا هجرخأ ءاهيف هتالصو ءارمحلا ةلحلا كي

 [(0117) ملسمو (” 0 5) يراخبلا] ةملس يبأ نب رمع هاور دقف دحاو بوث يف هتالص

 .مهريغو )0١9([ م] يردخلا ديعس وبأو [(018) مو (”51) خ] رباجو

 .اًبيرق هجيرخت يتأيس (5)
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 يبأو كي هللا لوسر فلخ َتيَّلص دق كنإ ءتبأ اي :يبأل تلق :يعجشألا

 لاقو ألة محلا و «نئنسلا) لهأ هاور ردا نب يأ :لاق ؟رجفلا يف نوتنقي

 .حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا

 نبا تعمس ينأ دهشأ :لاق ريبج نب ديعس نع ؟7ينطقرادلا ركذو

 .ةعدب رجفلا ةالص يف تونقلا نإ :لوقي سابع

 .حبصلا ةالص رمع نبا عم تيّلص :لاق رَلْجِم يبأ نع )يقهيبلا ركذو

 نم دحأ نع هظفحأ ال :لاق .تنقت (؟)كارأ ال :رمع نبال تلقف «تثقي ملف

 وعديو ةادغ لك تنقي ناك ول لي هللا لوسر نأ ةرورضلاب مولعملا نمو

 ةءارقلاب هرهجل مهلقنك كلذل ةمألا لقن ناكل ةباحصلا نمؤيو ءاعدلا أ[لبس

 نباو (117/1) «ئربكلا»و )٠١85( «ئبتجملا» يف يئاسنلاو (5 ٠ 5ث «5 ٠ 5) يذمرتلا 010(

 )١989(. نابح نباو يذمرتلا هححص )١0/41/9(« دمحأو )١75١( هجام

 وبأو ,حصي ال هنإف» :لاقو *75١7( /7) يقهيبلا هقيرط نم هجرخأو )17١4(« مقري )0

 نبا رثأ .«حبصلا ةالص ف تنق هنأ سابع نبا نع انيور دقو «كورتم فوكلا ئليل

 1/٠ 1١١748(. 57) هدنع اًضيأ رظناو /1٠41(« ءال : 87) ةبيش يبأ نبا هجرخأ سابع

 دنسم -51/4) «راثآلا بيذبت» يف يربطلا هجرخأو )7١7/7(. «ئربكلا ننسلا» يف ()

 هتلفغ وأ ةباحصلا ضعب نايسن» :يقهيبلا لاقو ((7375 )*١17/ يناربطلاو (سابع نبا

 دعبتساو ينامكرتلا هبقعت دقو .«هتبثأو هظفح نم ةياور لف حدقي ال ننسلا ضعب نع

 رمع نبا كرتف «تنق هنأ ِِلكَي يبنلا نع ئور رمع نباو فيكو ؛مهتلفغ وأ مهنايسن
 .«يقنلا رهوجلا» ...هيلع مواد ام كي هنأ ئلع ليلد كلذ هريغو

 .«كارأ ال ينإ» :عيك (4)
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 مهيلع زاج اهيف تونقلا رمأ عيبضت مهيلع زاج نإو .اهتقوو اهددعو اهيف

 ةلمسبلاب رهجلا هيده نكي مل هنأ انملع قيرطلا اذهبو قرف الو دلل عيبا

 ئفخيو كلذ ةمألا رثكأ عّيضي مث ءاٌرمتسم اًمئاد (١)تاّرم بس ةليلو موي ّلك
 ددع لقنك هلقن ناكل ءاًّعقاو كلذ ناك ول لب .لاحملا لحمأ نم اذه ءاهيلع

 عضاومو «تادجسلا ددعو «تافخإلاو رهجلاو «تاعكرلا ددعو «تاولصلا

 قف وملا هللاو .اهببث تو ناكرألا

 .كرتو تّتقو ءّرسأو ٌرهج هنأ فصنملا ملاعلا هيضتري يذلا فاصنإلاو

 دنع َتنق امنإ هنإف ؛هلعف نم رثكأ تونقلل هكرتو ؛هرهج نم رثكأ هرارسإ ناكو
 .مهل اعد نم مدق امل هكرت مث «نيرخآ ئلع ءاعدللو «موقل ءاعدلل لزاونلا

 هتونق ناكف .. نيبئات اوؤاجو مهيلع اعد نم ملسأو ءرسألا نم اوصلخو

 .تونقلا كرت لاز املف «يضراعل

 هركذ .برغملاو رجفلا ةالص يف تْدقي ناك لب ءرجفلاب صتخي نكي ملو

 ركذو .ءاريلا نع !ءلسم هركذ دقو «سنأ نع (")(هحيحص» يف يراخبلا

 يف ءاعباتتم اًرهش ِةلكَي هللا لوسر تّنق :لاق سابع نبا نع ؟2دمحأ مامإلا

 اًطلغ يقفلا هرّيغ دقو «ةميدقلا تاعبطلاو خسنلا عيمج ج يف باوصلا ئلعاذكه )١(

 رهجلا ثحب يف هلثم قبس دقو .هيبنت نود «تارم سمخ» لإ ةلاسرلا ةعبط هتعباتو -
 .ةلمسبلاب

 ٠١٠١5(. ءال94) مقرب (؟)

 .(51/8) مقرب ()

 يقهيبلاو اًرصتخم )77١/١١( يناربطلاو )١5147( دواد وبأ هجرخأو ,(70775) مقرب (:)

 هراتخاو )١/ 35١16(, مكاحلاو )5١18( ةميزخ نباهححصو ©2200 /50)

 .(185 )7/817/١7- يسدقملا ءايضلا
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 عمسلا :لاق اذإ ةالص لك ربد يف «حبصلاو ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا

 :ميلَس ينب نم ّيح لع :مهيلع وعدي «ةريخألا ةعكرلا نم (هدمح نمل هللا
 3 هلا 7” 1١ 2 مسيو نسضامب . :

هاورو .هفلخ نَم نمؤيو «ةيصعو ناوكذو لعر ئلع
 .دواد وبا 

 ملو .اهمدع دنع هكرتو «ةصاخ لزاونلا يف تونقلا ٍِكَي هيده (١)ناكف

 .لوطلا نم اهيف عّرشي ام لجأل اهيف هتونق رثكأ ناك لب ءرجفلاب هّصخي نكي

 .يهلإلا لّزنتلاو ةباجإلا ةعاسو رحسلا نم اهبرقو «ليللا ةالصب اهلاصتالو
 ءراهنلاو ليللا ةكئالم وأ «هتكئالمو هللا اهدهشي ىتلا ةدوهشملا ةالصلا اهنألو

 * اًدوُهْشَم ناكر َجَفْلاَت اَهَرقَّنِإ# :لاعت هلوق ريسفت يفاذهو اذه يور امك

 . 21260704 :ءارسإلا]

 .هيبأ نع «يرّبقملا ديعس نب هللا دبع نع «كيدف يبأ نبا ثيدح امأو
 ةالص نم عوكرلا نم هسأر عفر اذإ لي هللا لوسر ناك :لاق ةريره يبأ نع

 نميف يندها ّمهللا» : ءاعدلا اذهب وعديف هيدي عفري ةيناثلا ةعكرلا يف حبصلا

 ؛َتيطعأ اميف يل كابو «َتيّلوت نميف ينّلوتو ؛تيفاع نميف ينفاعو «تيده

 باو وعل بل نإ ؛كيلع ئضقي الو يضقت كّنِإ ٌتيضق ام َّرش ىنِقو

 !انسح وأ اًحيحص ناك ول هب جاجتحالا نيبأ امف ؛«*70َتيلاعتو انّبر ٌتكرابت

 .(ناكو» :عبك 549

 حبصلا ٍةالص نم ةيناثلا ئلع ئلوألا ةعكرلا ِِكَي هتلاطإ لصف يف نيثيدحلا جيرخت مدقت (؟)

 .اهريغو

 .«تيداع ام زعي الو) : ع .ك يف هدعب 0

 .فلؤملا نيبيس امك فيعض دانسإلاو «دانسإلا اذهب هدجأ مل (:)
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 تونقلا يف هثيدح حّحص ١2)7هكاحلا ناك نإو ءاذه هللا دبعب َحَتحُي ال نكلو

 نب دمحأ انثدح «ءايسوم نب فسوي انثدح :ينّرملا هللا دبع ني دمحأ نع

 .هركذف ؛فايّرَق يب نبأ انثدح- ء.حلاص

 هللا لوسرب ةالص مكبرقأ انأل هللاو :لاق هنأ "7ةريره يبأ نع ّحِص ءمعن

 :لوقي امدعب حبصلا ةالص نم ةريخألا ةعكرلا يف تنقي ةريره وبأ ناكف .ك

 .رافكلا نعليو نينمؤملل وعديف ««هدمح نمل هللا عمس»

 نأ ةريرهوبأ بحاف ههكرت مث كلذ لعفلل هل هللا لوسرو نأ بيواآلو

 لهأ ئلع در اذهو .هلعف كي هللا لوسر نأو ءٌهَئس تونقلا اذه لثم نأ مهملعُي

 ءاهريغو لزاونلا دنع اقلطم رجفلا يف تونقلا نوهركي نيذلا ةفوكلا

 نيبو ءالؤه نيب نوطّسوتم ثيدحلا لهأف .ةعدب هلعفو ,220خوسنم :نولوقيو
 إف «نيتفئاطلا نم ثيداحألاب دعسأ مهو ءاهريغو لزاونلا دنع هّبحتسا نم

 هلعف يف هب نودتقيف .هكرت ثيح هنوكرتيو ٌوِْلَو هللا لوسر تنق ثيح نوتتقي
 مواد نم ئلع نوركتي الف اذه عمو .ةّئس هكرتو هّنس هلعف :نولوقيو «هكرتو

 ال امك «ةئسلل افلاخم هّلعاف الو ءةعدب هنوري الو ءهلعف نوهركي الو ءهيلع

 اقلاخم هّكرات الو «ةعدب هكرت نوري الو «لزاونلا دنع هكرت نم ئلع نوركني

 لحم لادتعالا نكرو .نسحأ دقف هكرت نمو ءنسحأ دقف تّنق نم لب .ةنسلل

 . لصفلا اذه يف فلؤملا رداصم نم هلعلو .رهظي اميف ء«هل «تونقلا» باتك يف 010

 يبنلا ةالص َنَيّرقأل» :يراخبلا دنع هظفلو .(577) ملسمو (1/41/) يراخبلا هجرخأ (0)

 هللا لوسر ةالص مكب نيرقأل هللاو»:«ننسلا» باحصأ نم هريغو ملسم دنعو الكي

 .(865 5 6) دمحأ ظفلب هبشأ روكذملا ظفللاو .(هكَي

 .اوه) ةدايزب «خوسنم وه :ن (9)
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 وهف .ءءاعدو ءانث تونقلا ءاعدو .هيف ةكلَج ٌئبنلا امهعمج دقو .ءانثلاو ءاعدلل

 .لحملا اذهب لوأ
 رّهج دقف .كلذب سأب الف «نيمومأملا همّلعيل اًنايحأ مامإلا هب رّهج اذإو

 يف (1)ةحتافلا ةءارقب سابع نبا رّهجو «2)نيمومأملا مّلعيل حاتفتسالاب رمع
 .نيمأتلاب مامإلا ٌرهج اًضيأ اذه نمو ؛("7ُهَس اهنأ مهمّلعيل ةزانجلا ةالص
 اذهو .هكرت نَم الو هلعف نَّم هيف فنعي ال يذلا حابملا فالتخالا نم اذهو

 ناذألا عاونأو .تادهشتلا عاونأ يف فالخلاكو ؛هكرتو ةالصلا يف نيديلا عفرك
 .عّبمتلاو نارقلاو دارفإلا نم كّسنلا عاونأو «ةماقإلاو

 ةلبق هنإف ءوه هلعفي ناك يذلا يو يبنلا يده ركذ الإ اندوصقم سيلو
 اذهو .بلطلاو شيتفتلا رادم هيلعو .باتكلا اذه ىف هّجوتلا هيلإو ءدصقلا
 اذه يف ضّرعتن مل نحنف .ٌءيش هّكرتو هّلعف رّكدي ال يذلا زئاجلاو «ٌءيش
 ناك يذلا لَك نيبنلا يده هيف اندوصقم امنإو ءزوجي ال املو زوجي امل باتكلا

 ةموادملا هيده نم نكي مل :انلق اذإف .هلضفأو يدهلا لمكأ هنإف .هسفنل هراتخي

 ؛هريغ ةيهارك ىلع كلذ لدي مل «ةلمسبلاب رهجلا الو .رجفلا يف تونقلا ئلع
 .ناعتسملا هللاو .هلضفأو ىدهلا لمكأ ِةكَي هيده نكلو ؛ةعدب هنأ الو

 لاز أم) :لاق سنأ نع. نينا نب عيبرلا نع يزارلا رفعج يبأ يلح امأو

 (دنسملا» ف وهو  ؛ايندلا قراف ئتح رجفلا يف تنقي لك هللا لوسر

 .(1715ص) حاتفتسالا ةيعدأ ركذ ضرعم يف ةالصلا يف كي هيده لصف يف مدقت )١(

 .«ةحتافلا ةءارق يف» :عيك (؟)

 ؟ال مأ نيد هيلع له :هيلع ةالصلا لبق تيملا نع كي يبنلا لاؤس لصف دعب يتأيس (')
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 نبا لاقو .هريغو دمحأ هفّعض دق يزارلا رفعج وبأف  امهريغو ١2)يذمرتلاو

 ناك :ناّبح نبا لاقو .اًريثك مهي ناك :ةعرز وبأ لاقو .طلخي ناك :ينيدملا

 ' رهلشسلا درع مد رفني

 رس لأ هلع

 نب ع كيدح :[1 دي 2 ا فقيلح ناسا ىف

 هيلع قل يتلا حاورألا كلت نم ئسيع حور ناكو» :هيفو (©7ليوطلا بعك

 اهلهأ نم تذبتنا نيح ميرم ئلإ حورلا كلذ لسرأف ؛مدآ نمز ين قاثيملاو دهعلا
 تلمحفا لاك 4 وبيماوشب ؛ اهل لثمتف ءرشب ةروص يف هللا هلسرأف ءايقرش اًناكم

 اهيلإ لسرأ يذلا امتإو يكس طلق اهو .ةاييغ وس لقنق ءاهبطاشب ىللا

 :ميرم] 404 اير امَلْع كل بحال كيَرَلوُسَرَنْأآَمَّيِإ# :اهل لاق يذلا ُكّلملا

 .(0)لاحمم اذه ءئسيع وه اذهب اهبطاخ يذلا نكي ملو .4

 نك 550) قازرلا يع قيرط نمكل ؟81) دبسأ دس وعز يلمزتلا دج دعبل مل 0

 قرط نم )39١١/1( يقهيبلاو ١1145( -1797) ينطقرادلا اًضيأ هجرخأو .هب رفعج يبأ

 ةمئألا لاوقأل رظناو .فلؤملا نيبيس امك نيل هيفو هيلع ثيدحلا رادمو .هب رفعج يبأ نع

 )١7//01(. «بيذهتلا بيذبت»و 1١9415-١155( /7”7) «لامكلا بيذبت» :ةينآلا

 .(درفتي) :ج ءص (؟)

 (55)(ردقلاو ءاضقلا» يف يقهيبلاو (”/7و 775 77 )١/ مكاحلا هجرخأ ()

 «هريسفت» يف ريثك نبا لاقو .(7507-755 /7) «ةراتخملا» يف يسدقملا ءايضلاو

 .«يليئارسإ هنأكو ةراكنلاو ةبارغلا ةياغ يف اذهوا :(17 :ميرم)

 تبثأ امك امهريغ يفو «شرو ةياور يف عفانو ورمع يبأ ةءارق ئلع «بهيل» :ع«ك يف (5)

 .(195/7) شذابلا نبال «عانقإلا» :رظنا 0اس و

 - لقنو 1417-2575 /7) «حورلا» هباتك يف اذه ئب ,أ ثيدح ئلع فلؤملا مّلكت 000
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 ٌدحأ هب دّرفت امب جتحي ال «ريكانم بحاص يزارلا رفعج ابأ نأ دوصقملاو

 نّيعملا تونقلا اذه ئلع ٌليِلد هيف نكي مل حص ولو .ةتبلا ثيدحلا لهأ نم
 مايقلا ىلع قلطي «تونقلا» نإف ؛ءاعدلا وه تونقلا نأ هيف سيل هنإف «ةتبلا

 :ئلاعت لاق امك ءعوضخلاو «حيبستلاو «ءاعدلاو «ةدابعلا ماودو .توكسلاو

 :ائيلاعت لاقو 7 :مورلا] # نو ف 1

 .[8 :رمزلا] 4 دير ةمتتأو جيو رج 65 َدَكعاَمياَقَواَد كجاَسلَتْلاآَقاَ ٌثيَقَوْه نم

 :ميرحتلا] 4 َنيِتِنلَمْل َنِه تن دي جبر تملك تف َدَصَو# :ئلاعت لاقو

 امل :مقرأ نب ديز لاقو .؟١)2:تونقلا لوط ةالصلا لضفأ» :ِةِلَي لاقو ..7

 انيهُّتو .,توكسلاب انريمأ [584 :ةرقبلا] 4 نيفيا ُموفَول :ئلاعت هلوق لزن
00 

 مهللا»ب هتوص اعفار عوبرلا دعب تتقي لري وبلا : لقي مل ُهَنَعْهَنَِووَو سن

 كلو اَّيَر» ارق نأ بير الود 0

 ّلهأ ءٌدعب ءيش نم ٌتئش ام ٌءلمو ؛ضرألا ٌءلمو تاومسلا ٌءلم ,دمحلا
 هلوقي ناك يذلا ءانثلاو ءاعدلا رخآ ئلإ ©)«دبعلا لاق ام ّقحأ .دجملاو ءانثلا
 ءاعدلا اذهو «تونق ةءارقلا ليوطتو «تونق ؟؟7”نكرلا اذه ليوطتو «تونق

 :رظناو .هخيش ئلإ رشي مل نكلو .هفيعضتو يزارلا رفعج يبأ قيثوت يف لاوقألا -
 ٠١069(. /7) «ةمذلا لهأ ماكحأ»

 .مدقت دقو هللا دبع نب رباج ثيدح نم (707) ملسم هجرخأ )١(

 .(7 519-5 /7) اذه نم متأب تأيسو .(0179) ملسمو )١١١١( يراخبلا هجرخأ (؟)

 .مدقت دقو ((578241/1/) ملسم هجرخأ (9)

 .فيحصت «اركذلا» :ج ادع ام 0
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 رئاس نود نّبعملا ءاعدلا اذه دارأ امنإ اًسنأ نأ مكل نيأ نمف ؛تونق نّيعملا

 ؟تونقلا ماسقأ

 ئلع ٌليلد تاولصلا نم اهريغ نود رجفلاب ٌتونقلا هّصيصخت :لاقيالو
 رجفلا نيب ٌكرتشم تونقلا ماسقأ نم متركذ ام رئاس ذإ ءنّيعملا ءاعدلا ةدارإ
 نأ نكمي الو .تونقلاب تاولصلا رئاس نود ٌرجفلا ّصخ ٌٌسنأو ءاهريغو

 نأل «نينمؤملا نم نيفعضتسملل ءاعدلا الو «رافكلا الع ءاعدلا هنإ :١2)لاقي

 مواد يذلا ")اذه نوكي نأ نّيعتف ؛هكرت مث اًرهش تق ناك هنأ ربخأ دق اًسنأ

 .يلعو «نامثعو ءرمعو ركب وبأ تنق دقو .فورعملا تونقلا وه هيلع

 ءيرعشألا ئسوم وبأو ,سابع نب هللا دبعو «ةريره وبأو «بزاع نب ءاربلاو

 ' ”مهريغو «كلام نب سنأو

 :هوجو نم باوجلاو

 برغملاو رجفلا يف تنقي ناك ِةِكلَ هنأ ربخأ دق ُهَنَعْدَيَلَعِصَر اًسنأ نأ :اهدحأ

 نب ءاربلا ركذ كلذكو ءرجفلاب تونقلا صّصخي ملف «يراخبلا هركذ امك

 ؟رجفلاب ٌصتخا تونقلا لاب امف «ًءاوس بزاع

 :ةفوكلا لهأ نم مكوعزانم مكل لاق ,خوسنم برغملا تونق :متلق نإف

 الإ برغملا تونق خسن ئلع ةّجحب نوتأت الو .ًءاوس رجفلا تونق كلذكو

 اليلد اوميقت نأ اًدبأ مكتكمي الو .؟؟7حبصلا تونق خسن ئلع اًليلد تناك

 .ع ةيشاح يف كك دعمأو ع(«ك نم طقاس «لاقي نأ» )010

 .ع يف حلصأ مث د كاوهللا : : ع .ك يف 030

 51٠١8-١17175(., /7 ؟تونقلا باب) «قازرلا دبع فنصم» :رظنا )000

 .قباسلا رطسلا ئىلإ هرصب لقتنا خسانلا نأكو ,««ءاوس رجفلا تونق» :ق (5)
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 .رجفلا تونق ماكحإو برغملا تونق خسن ئلع

 لاق ءاّبتار اًتونق ال ءلزاوّنلل اًنونق ناك برغملا تونق :متلق نإو
 امو «ًءاوس رجفلا تونق كلذكو ءوه كلذك معن : ثيدحلا لهأ نم مكوعزانم
 نأ اًكار ان وتق آل :ةلزان تونق ناك رجفلا ترفق ْنأ ايلعلديو :اولاق ؟قرفلا

 دق سنأو «سنأ وه امنإ بتاّرلا تونقلا يف مكتدمعو .كلذب ربخأ هسفن اًسنأ
 :لاق سنأ نع 170١2نيحيحصلا» يفف .هكرت مث «ةلزان ٌتونق ناك هنأ ربخأ

 .«هكرت مث ءبرعلا ءايحأ نم ؟7ءايحأ ئلع وعدي اًرهش دك هللا لوسر تّئق»

 :لاق ناميلس نب مصاع نع «عيبرلا نب سيق نع ئور ةبابش نأ :يناثلا

 ءرجفلاب تّدقي لزي مل هلك ىبنلا نأ نومعزي اًموق ْنِإ :كلام نب سنأل انلق
 نم (7ةح نئلع وعدي اًدحاو اًرهش ِةِِكَك هللا لوسر تق امنإ ءاوبذك :لاقف

 هقّنو دقف هفَّعض ئيحي ناك نإو عيبّرلا نب سيقو .(؟!«نيكرشملا ءايحأ

 :هلوق يف ةّجح رفعج وبأ نوكي فيكف «يزارلا رفعج يبأ نودب سيلو «هريغ
 وهو «ثيدحلا اذه يف ٌةّجح سيل سيقو ««ايندلا قراف ئتح تْدقي لزي ملا

 امنإو .اًسيق اوفّعض نيذلا نم رثكأ رفعج ابأ اوفعض نيذلاو ؛هلثم وأ هنم قثوأ

 نب دمحأ لاقف «هفيعضت ٌببس ركذو ؛ائىيحي نع سيق فيعضت فرعي
 ال فيعض) :لاقف عيبرلا نب سيق نع ئيحي تلأس :ميرم يبأ نب ديعس

 .(11/0) ملسمو 5 25١ 84) يراخبلا 6

 .(قيح) :عوشل 2

 .«ءايحأ :ن«ق (9)

 )١/ 57٠(. «قيقحتلا» يف يزوجلا نبا هجرخأ (5)
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 ,12روصنم نع ةدثع وهو «ةديبع نع ثيذدحلاب ثّدحي ناك ءهثيدح كي

 مهوو طِلغ نوكي نأ كلذ ةياغ نأل ءيوارلا ثيدح در بجوي ال اذه لثمو
 ؟نيثدحملا نم اذه نم ملسي يذلا نّمو ءروصنم لدب ةديبع ركذ يف

 تونق وه تونتقلا ءدب ّنأو «نوتتقي اونوكي مل مهنأ ربخأ اًسنأ ن نأ :ثلاغلا

 ثيدح نم (17«نيحيحصلا» يفف «ناوكذو لْعِر ئلع وعدي كي هللا لوسر
 اجو نيعبس ا هللا وسو ثسب :لاقا سنأ نم بيهس نب زيزعلا دبع

 دنع «ناوكذو لْعِر :ميلّس ينب نم ناّيح مهل ضرعف ءءاّرقلا مهل لاقي ةجاحل

 نوزاتجم نحن امنإ ءاندرأ مكاّيِإ ام هللاو :موقلا لاقف .ةنوعم رئب :اهل لاقي رئب

 ةالص يف اًرهش هاو هللا لوسر اعدف .مهولنتتقف لَك هللا لوسرل ةجاح يف

 10 تتنقن انك امو هحرقلا هدب كللذف قادخلا

 :ىسلأ لوقو اًمئاد تودقلا كَ هيده نم نكي مل هنأ ئلع لدي اذهف
 امب دارأ هنأ ئلع ليلد ؛هكرت مث ءاًرهش * تنق» :هلوق عم «تونقلا ءدب كلذف»

 ةالص يف تْنق امك اذهو .رهشب هتقو ىذلا وهو «لزاونلا ٌتونق تونقلا نم هتبثأ

 ؛ةملس يبأ نع «ريثك يبأ نب نئئيحي نع ؟؟7«نيحيحصلا» يف امك اًرهش ةمّتعلا

 يف بيطخلاو (117/65 /8) عيبرلا نب سيق ةمجرت يف «لماكلا» يف يدع نبا هجرخأ )١(

 .(7 7 /7؟ 5) «لامكلا بيذبت» :رظناو ,.(57/7 )١5/ «دادغب خيرات»

 .تونقلا ءدب ركذ ملسم دنع سيل نكلو «(717//) ملسمو )5١084( يراخبلا (؟)

 .«تنقي ناك» :عءك ءج ()

 .هوحنب هب ريثك يبأ نب ئيحي قيرط نم (7905 /7175) ملسمو (71297) يراخبلا (5)

 دواد يبأ ظفلب هبشأ ظفللاو .ةالصلا ديدحت ملسم دنع سيلو ءرصخأ يراخبلا ظفلو

21 
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 :هدوثل ف لوذي اًرهش ةمكلا ةالسم يف تنث 3 هللا وسو نأ ؛ةربره ىيبأ نه

 نب ضايع جن َمهللا ,ماشه نب ةمّلس جْأ َمهللا «ديلولا نب ؛ ٌديلولا جن :أ ّمهللا»

 ئلع كأطو ْدّدشا ّمهللا .نينؤملا نم نيفعضتسملا جئأ ٌمهللا :قعيبر يب

 حبصأو :ةريره وبأ لاق .«فسوي ينسك نينس مهيلع اهلعجا مهللا ءرَضُم
 .(؟اومِدق دق مهارت اموأ» :لاقف ءهل كلذ تركذف ؛مهل عدي ملف «موي تاذ

 سنأ هتقو كلذلو «ةلزانو ضراع رمأ لجأل ءًءاوس اذكه ناك رجفلا يف هتونقف

 امهالكو ,7١2ٌرهش رجفلا يف اًضيأ مهل تّنق هنأ ةريره وبأ ئور دقو .رهشب

 لكَ هللا لوسر تّنق :سابع نبا نع ةمركع ثيدح ٌركذ (1)هّدقت دقو

 دواد وبأ هاورو .عبصلاو ءاشعلاو برعملاو رضعلاو رهظلا يف اًعياتتم اًرهش

 .ٌحيحص ٌثيدح وهو «هريغو

 انثدح :سنأ نب دمحم ثيدح نم 70همجعم# يف يناربطلا ركذ دقو
 يّلصي ال ناك ِةِكَو ىبنلا نأ ءاربلا نع ؛مهجلا يبأ نع .فيرط نب فّرطم
 نب ذم الإ فيم نيس هورم مق يارب لا .اهينء تذل لإ ةييتكس وغم

 ٌحيحص ثيدحلاف «ةجح هب (؟ !'هوقت ال ناك نإو دانسإلا اذهو .ئهتنا . سنأ

 )١( ملسم هجرخأ )71/6/ 195(.

 1 نصل ىف (9)

 نباو )١98/7( يقهيبلاو )١1417( ينطقرادلا اًضيأ هجرخأو )455٠0(( «طسوألا» 0

 :رظناو .برغُي ءيشرقلا وه سنأ نب دمحمو ١5٠(. 02174 /5) «ئلحملا» يف مزح

 .(4707“ /7) «ةالصلا ةفص لصأ»

 .(«موقي ال١ :ج ء«ص )0(
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 لصي مل كو هللا لوسر نأ ٌمولعمو «ءاعدلا وه تونقلا نأل «اونعملا ةهج نم

 يبأ ثيدح يف سنأ هدارأ يذلا وه اذهو ملقا امك اه امد الإ ةيرجكم السم

 ةلو كلخف الل نحتو ةايتدلا قواك ةيىيس :ح تنقي لزي مل هنأ  ّحص نإ رفعج

 .ايندلا قراف نأ خلإ ءمغسا رجفلا ىف هءاعد نآو هكل3 ةحص 2173 باترن

 ءاًضعب اهضعب قّدصيو «دارملا نّيبت سنأ ثيداحأ قرط نأ :عبارلا هجولا

 تلأس :لاآق لوحألا مصاع ثيدح نم 001 :يحصعلا) يفو .ضقانتت الو

 عوكرلا لبق ناك :تلقف .(7معن :لاق «ةالصلا يف تونقلا نع كلام نب سنأ
 :لاق .هدعب تِّنق :تلق كّنَأ كنع ينربخأ اًنالف َّنإف :تلق .هلبق :لاق ؟هدعب وأ

 اًرهش عوكرلا دعب كَ هللا لوسر تّنق ثيدح امنإ ءبذك
 نع ةاورلا رئاسو مصاع هب دّرفت لولعم ٌثيدح اذه نأ ةفئاط ّنظ دقو

 عضوم يف سنأ باحضأ فلاح هنأ ريغ ءاذهبال# مصاع :اولاقف «هوفلاخ سنأ

 .رثعي امبر داوجلاو «مهي دق ظفاحلاو «نيتونقلا

 ينعي هللا دبع يبأل تلق :مرثألا لاقف «هليلعت دمحأ مامإلا نع اوكحو

 عوكرلا لبق تّنق ِةِكَي يبنلا نإ :سنأ ثيدح يف ّدحأ لوقي : لينح نب دمحأ

 :هللا دبع وبأ لاق .هريغ هلوقي اًدحأ تملع ام :لاقف ؟لوحألا مصاع ريغ

 رّلْجِم يبأ نع (؟)يمّيَّتلاو ءسنأ نع ةدانق نع ماشه .مهَّلك مصاع مهفلاخ

 .بم يف مرخلا ائهتنا انه )١(

 .(117//) ملسمو (5 ٠ 15) يراخبلا )30

 لوصألا ينو .( ٠ ٠ ”) يراخبلا ظفل وهو ««تونقلا ناك دق :لاقف» ئلإ ىقفلا هرّيغ ()

 )5٠45(. يراخبلا ظفل وهو «تبثأ ام ةميدقلا تاعبطلاو اًعيمج

 فيحصت ««يميمتلا» :ع.ك ()
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 تلأس :لاق دمحم نع بويأو .عوكرلا دعب تق :ِةكلَو يبنلا نع ء«سنأ نع

 هل تلق :لاقف مصاع امأو .هوجو ةعبرأ -سنأ نع يسودّسلا ةلظنحو .اًسنأ

 :لاق ؟مصاع نع هركذ نم :هل ليق .اًرهش عوكرلا دعب تنق امنإ ءاوبذك :لاقف

 دعي يه امنإ سيلأ ثيداحألا رئاسو :هللا دبع يبل لبق: .هريغو ةيواعم وبأ

 يبأل تلق . .ةريره وبأو ةبقحر نب ءاميإ نب فاق اهلك هاب :لاقف ؟عوكرلا
 دعب ثيدحلا مص امنإو ؛عوكرلا لبق تونقلا يف نذإ صخرت َمِلَف :هللا دبع

 .عوكرلا دعب راتخي رتولا يفو .عوكرلا دعب رجفلا يف تونقلا :لاقف ؟عوكرلا
 يف امأف .مهفالتخاو ِةِكَك يبنلا باحصأ لعفل «سأب الف عوكرلا لبق تّنق نمو

 .©17عوكرلا دعبف رجفلا

 ؛هتَّحص ئلع قّقّتملا حيحصلا ثيدحلا اذه ٌليلعت بجعلا نم :لاقيف

 نب سيقو ءيزارلا رفعج يبأ لثمب ٌجاجتحالاو هظاقح تابثأ د تاقث ةّمئأ هئاورو

 !(؟7يفعجلا رباجو ناكيوو ةةيبع نيألوريصو ةيوبأ نب ؟؟ارمعو .عيبرلا

 .كلسملا اذه ىلإ ٌرُطضا الإ ءيش ّلك يف هل رصتناو ءاّبهذم 20لّمحت نم ّلقو

 (يرابلا حتف» يب بجر نبا اهدروأ (هوجو ةعبرأ» :هلوق ئلإ ةياورلا لوأ نم )١(

 :هلوق نم 5451١-507( /5) «قيقحتلا حيقنت» يف يداهلا دبع نبا لقنو .(145 )

 .اًضيأ ةياورلا رخآ اىلإ «ثيداحألا رئاسولا

 .أطخ وهو ء(ورمع) :ةعوبطملا خسنلا يف ()

 .انتبثأ ام باوصلاو «رمع» :ةيطخلا خسنلا يف ()

 ثيداحأب هل «تونقلا» باتك يف جتحا يذلا يدادغبلا بيطخلا ئلع انه فلؤملا دري (5)

 بيطخلا ئلع عّنشو «قيقحتلا حيقنت» يف يداهلا دبع نبا اهركذ دقو ؛نيروكذملا

(557/9). 

 .اهريغ يف طقنلا لمهأو ««لمحيا) :ج ج«ص يفو .بم يفاذكه (6)
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 ءاًضعب اهضعب قّدصي ؛ٌحاحص اهّلك سنأ ٌثيداحأ :قيفوتلا هللابو لوقنف
 يذلاو .هدعب هركذ يذلا ريغ عوكرلا لبق هركذ يذلا تونقلاف .ضقانتت الو

 يذلا «ةءارقلل مايقلا ةلاطإ وه عوكرلا لبق هركذ يذلاف .هقلطأ يذلا ٌريغ هتقو

 ةلاطإ وه هدعب هركذ يذلاو .«تونقلا لوط ةالصلا لضفأ» :ِةِكَي يبنلا هيف لاق

 اذه ليطي ٌرمتسا مث ,موقل وعديو موق ئلع وعدي اًرهش هلعفف ءءاعدلل مايقلا
 تباث نع 2١7 «نيحيحصلا» يف امك ءايندلا قراف نأ ىلإ ءانثلاو ءاعدلل نكرلا

 .«انب يّلصي كي هللا لوسر ناك امك مكب ىَّلصأ نأ ولآ ال ينإ» :لاق سنأ نع

 عوكرلا نم هسأر عفر اذإ ناك ؛هنوعنصت مكارأ ال اًئيش عنصي سنأ ناكو :لاق

 ثكم ةدجسلا نم هسأر عفر اذإو «يسن دق :لئاقلا لوقي لئتح اًمئاق بصتنا

 .يسن دق :لكاقلا لوقي تح

 نكي مل هنأ ٌمولعمو .ايندلا قراف ئتح هيلع لاز ام يذلا تونقلا وه اذهف

 ("”هدّجميو هّبر ئلع ينثي ناك لب ؛ءليوطلا فوقولا اذه ةّدم يف تكسي
 ناوكذو لْعِر ئلع ٌءاعد كاذ نإف ءرهشب تّقوملا تونقلا ريغ اذهو .هوعديو

 ْ .ةكمب اوناك نيذلا نيفعضتسملل ٌءاعدو «نايحل (7ينبو َةَّيَصَعو

 نع لاس انمنإ هنإف «لئاسلا لاؤس بسحبف رجقلاب اذه صيصخت امآو

 نود رجفلا ةالص ليطي ناك هنإف اًضيأو .هنع هلأس اًّمع هباجأف ءرجفلا تونق

 نب ءاآربلا لاق امك ناو ,ةقاملا ثولا ةيكسلاب اهيف ًارقيو «تاولصلا رك

 يف ٍدْدِلَو هيده يف تباث لوق هنم مدقت دقو «(57/7) ملسمو )871١( يراخبلا هجرخأ )١(

 .نيتدجسلا نيب سولجلا ةلاطإ
 .اةودمحي)ا سس 00

 . ص نم طقاس «ىئب» ظفل (2)
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 دعب هليوطت نم رهظي ناكف ءايراقتم همايقو هدوجسو هلادتعاو هعوكر  بزاع

 ناك هنأ ٌمولعمو .؟7١تاولصلا رئاس يف رهظي ال ام رجفلا ةالص يف عوكرلا

 ثيداحألا تمّدقت امك «لادتعالا اذه يف هدٌّجميو هيلع ينثيو هّبر وعدي

 تقي لزي مل هنأ باترن الو ٌكشن ال نحنف .بير الب هتم ٌثونق اذهو «كلذب
 .ايندلا قراف لىتح رجفلا ف

 ءاعدلا اذه ؟ ؟)وه سانلا رثكأو ءاهقفلا ناسل يف تونقلا راص اًّملو

 يف تنقي لزي مل هنأ اوعمسو «هرخآ لإ «تيده نميف يندها ٌمهللا» فورعملا

 -ةباحصلا نم مهريغو نودشارلا ءافلخلا كلذكو ءايندلا قراف نأ ئلإ رجفلا

 7 ند اشنو ةبيسالطسا يف تردتلا زلم ةياسبعلل ظفن لإ تودقللا اوامح

 ئلع نيموادم اوناك هباحصأو كي هللا لوسر نأ ُكشي ملف ؛كلذ ريغ فرعي

 اذه نكي مل : راو يسوع .ةادغ لك اذه

 .هلعف هنأ هنع (7تبثي الو لب «بتارلا هلعف نم

 ىف امك ىلع نب نسحلل همّلع هنأ تونقلا اذه يف هنع ئور ام (0ةياغو

 تاملك يي هللا أوس ينملع / :لاق ةنع ((0000 ةعبرألا ١ :ةسلالاو ةدكسملالا

 .اًرارم مدقت دقو )41١(« ملسمو )١97( يراخبلا هجرخأ )١(

 .ع.ك يف اوه»دريمل (6)

 .2«تبثيلا عضوم يف «تبث» :ن «ج ءص يفو .ع «ك نم طقاس «لبا ()
 .«هتياغو» :ع.ك (5)

 .هيلع رابغ ال لوصألا يف دراولاو ؛«عبرألا» :ةعوبطملا خسنلا يف (4)

 «ئربكلا»و (17/55) «نئئبتجملا» يف يئاسنلاو (155) يذمرتلاو (1575١)دوادوبأ ()

 يبأ نب ديرب نع يعيبّسلا قاحسإ يبأ قيرط نم مهريغو )١117( هجام نباو ( ؟7)

 وأ تونقلا يف ءاعدلا اذه نوك ةدايزب ءيلع نب نسحلا نع يدعّسلا ءاروّحلا يبأ نع ميرم

 اردرا



 «ثيفاع نميف ينفاعو «تيدع نميف يدها مهللا١ :رتولا تونق يف نهلوقأ

 كّنِإف ءَتيضق ام ّرش ىنِقو ؛تيطعأ اميف يل كابو «َتيّلوت ْنميف يِّلوتو

 لاق ««َتيلاعتو انّبر ٌتكرابت «ٌتيلاو نم ٌلِذي ال هنإ .كيلع ايضقي الو ىضقت

 نم ّنسحأ اًئيش تونقلا يف ِكَي يبنلا نع فرعن الو «ٌررسح ٌثيدح :يذمرتلا

 (59185) قازرلا دبعو )١17١8( دمحأ دنع هريغو سنوي هنبا هيلع هعباتو .رتولا توئنق

 .(17 6 /؟7) يناربطلاو ١1١( /7) «ننسلا ةفرعم) يف يقهيبلاو )١٠١965( ةميزخ نباو

 ركذ نود ءاعدلا اذه ِةْلكَي يبنلا ميلعت هيفو ءلوطأو رخآ قايسب ديرب نع ةبعش ئورو

 )١777( يمرادلاو )١777( دمحأو )١7170( يسلايطلا هجرخأ امك ءرتولاو تونقلا

 ةميزخ نبا هحح صو .(ا/5 /') يناربطلاو (17154) ئئلعي وبأو ١7/5( /5) رازبلاو

 ةبعشو «رتولا الو تونقلا ركذي ملو» :ةميزخ نبا لاق .(450) نابح نباو(45١2)

 ديرب نم ربخلا اذه عمسأ مّلعُي ال قاحسإ وبأو .قاحسإ يبأ نب سنوي لثم ددع نم ظفحأ

 نم نع سنوي هاور ام لك نأ انئاملع ضعب يعدي امك نوكي نأ الإ مهللا «هنع هسلد وأ

 نع ربخلا تبث ولو .هنع ئور نمم هيبأ عم سنوي هعمس امم وه قاحسإ وبأ هوبأ هنع هاور

 كلو يبنلا ربخ ةفلاخم يدنع زجي مل رتولا يف تنق وأ ءرتولا يف تونقلاب رمأ هنأ ِةَِْكَي يبنلا

 هنع هلقن امك «ةنسلاب ةالصلا فصو) هباتك يف نابح نبا لاق هوحنبو .«اتباث هملعأ تسلو

 هللا لوسر ينملع) ةظفللا هذهو) :دازو (575 /7) «رينملا ردبلا» يف نقلملا نبا

 ضبق يلع نب نسحلا نأل ؛ةظوفحمب تسيل (رتولا تونق يف نهلوقأ تاملكُل
 يف تونقلا ءاعد نينس نامث نبا ئفطصملا مّلعي فيكف «نينس نامث نبا وهو ئفطصملا
 ةظفللا هذه تناك ولف ...هب مهرمأي ال و ةباحصلا نم نوهتلاو مالحألا ىلوأ كرتيو رثولا

 يب أ نم ئلوأ هب دانسإلل طبضلاو «ئرحأ هب ناقتإلا ذإ هربخ يف ةبعش اهب ردابل ةظوفحم

 ناطقلا ئيحي نع (57/5) هللا دبع هنبا ةياورب «للعلا» يف دمحأ لقن دقو .«هينباو قاحسإ

 .«رجفلا يفو رتولا يف تونقلا ركني ةبعش ناك» :لاق هنأ

 ليلخلا يماسل «ينابلآلل ِةِكَي يبنلا ةالص ةفص باتك قيقحتو ةسارد» :رظناو

 .(575-١٠555ص)
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 :«تيداع نم زيي الوا :«تيلاو نم ٌلِذي الو» دعب يقهيبلا هيف دازو .اذه

 :ءانثلاو ءاعدلل مايقلا وه عوكرلا دعب تونقلاب سنأ دارم نأ ئلع لدي اممو

 ةداتق دجسم مامإ ةلظنح انثدح «لاله وبأ انثدح :برح نب ناميلس هاور ام

 لاقف «حبصلا ةالص يف تونقلا يف ةداتقو انأ تفلتخا :لاق  يسودّسلا وه :تلق

 ؛كلذ هل انركذف .ءكلام نب سنأ انيتأف .عوكرلا دعب :انأ تلقو ءعوكرلا لبق :ةداتق

 مث .دجس مث هسأر عفرو .عكرو رّبكف ءرجفلا ةالص يف دكني يبنلا تيتأ» :لاقف

 .2170اًدجاس عقو مث ةعاس ماقف .هسأر عفر مث ءعكرو رّبكف «ةيناثلا يف ماق

 هنإف «تونقلاب سنأ دارم نيبيوهو ءًءاوس هنع تباث ثيدح لثم اذهو

 دارم ناك وه ليوطتلاو مايقلا اذهف .عوكرلا دعب تّنق هنإ :لاق نمل اليلد هركذ
 .قيفوتلا هللابو .اهلك هثيداحأ تقفتاو ءسنأ

 :ناعونف ةباحصلا نع ىورملا امأو

 ةباحصلا ةبراحم يف قيّدصلا تونقك :لؤاونلا ذنع تونق :امهدحأ

 ٌتونقو ؛(؟!رمغ تونق كلذكو :«(20باتكلا لهأ ةبراحم دنعو (')ةمليّسُمل

 نب دمحم وهو لاله وبأ هدانسإ يفو .مكاحلل «تونقلا» باتك نم هلقن فلؤملا لعل )١(

 نع يوري ةلظنحو .فيعض امهالك ءيسودسلا ةلظنحو  يبسارلا يرصبلا ميلس

 نبا هلقن ءدايز نب لضفلا ةياور يف دمحأ لاق امك «ةداتق دجسم مامإ ناكو ريكانم سنأ

 ١6١(. /5) اذه ةلظنح ةمجرت يف «لماكلا» يف يدع

 ابأ نأ (44ص) (هخوسنمو ثيدحلا خسان# يف مرثآلا ركذ دقو «هيلإ اًدنسم هدجأ مل (0)

 .ةدرلا لهأ الع تنق ركب

 .هيلع فقأ مل (*)

 :هنع ريمع نب ديبع قيرط نم ٠١,( 5) ةبيش يبأ نباو (5479) قازرلا دبع هجرخأ (5)

 .(اهدعب امو ١57 /54) «ءالبنلا مالعأ ريس» :رظنا ءرمع نم عمس ديبعو «حيحص هدانسإو

 ما



 .©١”هاشلا لهأو ةيواعمل هتبراحم دنع يلع

 .ءانثلاو ءاعدلل نكرلا اذه ليوطت هب مهنع هاكح نم دارم «قلطم :ٍناثلاو

 .ملعأ هللاو

 لصف

 وهسلا دوجس يف دو هيده يف

 ثيسناةإق ؛نوسنت امك ةرسنأ دقي .انأ امنإ) *«: لا فيك اع هنع تبث

 هتمأ ىلع (7هتمعن هللا مامتإ نم ةالصلا يف كي هوهس ناكو .2؟2)«ينوركذف

 ثيدحلا اينعم اذهو يهسلا دنع مهل ةعرشي ايف دب اودنقيأ :مهنيح لامكؤر

 ع ناكف . (ًرشأل سن وأ عيسنأ امنإ) :؟*7«أطوملا» ف يذلا عطقنملا

 ءوي خيلإ هتمأ وهس ئلع يرجت ةيعرش ٌءاكحأ هوهس ئلع بّترتيف ءئسندي

 .ةمايقلا

 اًئيش كرت نم نأ .ةدعاق اذه نم لأ يس ما بالملل ليك نوادي سددجس

 نم ذيأو .مالسلا لبق هل دجس ءاّوهس ناكرأب تسيل يتلا ةالصلا ءازجأ نم
 امل هنأل ءكورتملا ئلإ عجري مل ,نكر يف عّرشو كلذ كرت اذإ هنأ :هقرط ضعب

 1 ارا ةقاذرلا دبع فص :رظنا 59

 .دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم (01/7) ملسمو )5٠١( يراخبلا هجرخأ (0)

 يبنلا نع ئوري هملعأ الف» :(37317 0 /7 5) «ديهمتلا» يف ربلا دبع نبا لاق .(3515) مقرب (5)

 دحأ وهو .ملعأ هللاو .هجولا اذه ريغ نم اعوطقم الو اًدنسم هوجولا نم هجوب كي

 .«ملعأ هللاو «ةلسرم الو ةدنسم هريغ يف دجوت ال يتلا «أطوملا» يف ةعبرألا ثيداحألا
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 ثيدح نم 2١7 (نيحيحَّصلا» يفف .دوجسلا اذه لحم يف هنع فلتخاو

 املف « ءامهنيب سلجي ملو رهظلا نم نينتثا نم ماق لَك هنأ ةنيحب نبا هللا دبع

 قفتم ةياور يفو .كلذدمعي لس علا ؛نيتجب س دجس هتالص نغق

 .«مّلسي نأ لبق ٌسلاج وهو ةدجس ّلك يف رّيكي»:(')اهيلع

 بم اهيتومس.ملا يح ورام ئبانبي دوا ليام نمل ةتاطصلا# لو

 آس هتالع نم غرفاملغ موق أ مهيلإ راشأف «هفلخ نهب حيف 0

 هحّحصو ءاَدِكَو هللا لوسر عنص اذكه» :لاق مث بلسو قيتادجس دجسول

 .يذمرتلا

 يروا كاتو نم قيس ولا ديك ثيدم نيم“ "ينهملا رققو

 )017١(. ملسمو (879) يراخبلا )1(

 .هل ظفللاو )877/051١( ملسمو )١1725( يراخبلا 2320

 .يدوعسملا هيفو « (7760) يذمرتلاو )١557( يمرادلا هجرخأو ؛(81717١ مقرب )2

 يور دقو» :هححص نأ دعب يذمرتلا لاق .طالتخالا دعب هنم عمس ديزيو «طلتخا دق

 :ليصفتلل رظنا .هةِكَي يبنلا نع ةبعش نب ةريغملا نع هجو ريغ نم ثيدحلا اذه

 .«دنسملا» ئلع قيلعتلاو (738) «ءاورإلا)»و (8557-855 /7) «ةالصلا ةفص لصأ»

 «هدنسم) يف ةماسأ يبأ نب ثراحلاو (7*551) ةبيش يبأ نبا هجرخأو ,(73554/7) (:)

 )١915٠( نابح نباو (8/7/,5) (طسوألا» يف رذنملا نباو (ثحابلا ةيغب -18100)

 نع بيبح يبأ نب ديزي نع نيقيرط نم (7760 )١/ مكاحلاو (871/) يناربطلاو

 .حيحص ثيدحلاو «هب ةسامش نب نمحرلا دبع
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 كس م كابل هني ليل نييضعو ايريس سو جلخ ه1 ناعم

 .ةكعتس يللا هكدا كل بلعبل اميكت شا

 :هجوأ ةثالثل ئلوأ ةنيَحب نبا هللا دبع ثيدحو

 .ةريغملا ثيدح نم ّحصأ هنأ :اهدحأ

 ادني هللا لوسر عنص اذكه» :ةريغملا لوق نإف .هنم حرصأ هنأ :يناثلا

 وهسلا اذه يف ِةكلَو دجس دق نوكيو «ةريغملا لعف ام عيمج لإ عج دن لأ زوخس

 ام ةريغملا ئكحو «هدهاش ام ةنيَحُب نبا كحف .7١2عب َةَّرمو ؛مالسلا لبق ٌةَّرم

 ملو ماق لَو هنأ ةريغملا هب ديري نأ زوجيو .اًرئاج نيرمألا الك نوكيو ؛هدهاش

 .وهسلل دجس مث .عجري

 .هدعي (!)ءدجسف «مالسلا لبق دوجسلا يسن هلعل ةريغملا نأ :ثلاغلا
 هللاو .مالسلا لبق دوجسلا يف لاقي نأ نكمي ال اذهو ءوهسلا ©0ةّنس هذهو

 معا
 لصف (2) ١ يف

 .(«هذعبا :نءعءوك )١(

 .(دجسف» :ع كل ؛ءق )١(

 .فيرحت هلعلو ««ةفص» :ةعوبطملا خسنلا يف ()

 .ج «ص يف «لصف» ظفل دري مل (4)

22 



 .217بلس مث «عفري نيح رّبكي مث ءدجسي

00 

 «نيتدجس دجسف ءمهب للص كي ىبْتلا نأ 0 يلهرتلاو دواد وبأ ركذو

 .بيرغ ٌنسح :يذمرتلا لاق .ملس مث ءدهشت مث

 ةدايز عم «ملس مث :ةلاسرلا ةعبط يف فذحو «(«نيتدجس دجس مث١ :هدعب يقفلا داز )١(

 يراخبلا هجرخأ ثيدحلاو .هفذح يف فذاحلا الو هتدايز يف دئازلا باصأ الف ؛يىقفلا

 ملسمل هيلإ راشملا ظفللاو «ةريره يبأ ثيدح نم (51/7) ملسمو ( ١17170

 .(917/ /هالا“)

 )77/١”7( مكاحلاو )١975( ةناوع وبأو )١٠١179( دواد وبأ هجرخأو «(795) مقري

 نيريس نب دمحم نع ينارمحلا كلملا دبع نب ثعشأ قيرط نم (50 /7) يقهيبلاو

 لاق . هب نيصح نب نارمع نع بلهملا يب ,أ نع ةبالق يبأ نع ءاذحلا دلاخ نع

 :لقتلاو ةيلع نباد ييعوو ةيعش هاور دقو قا رسعلا ثءعشأ هب درت :ينوببلا

 مهنم دحأ ركذي مل ؛ءاذحلا دلاخ نع مهريغو عيرز نب ديزيو ديز نب دامحو ميشهو

 :ةارسعزع ٌثريغأ ؛ :لاق ءدمحم نع بويأ هاورو .هنع دمحم نع ثعشأ ركذ ام

 لدي كلذو «نيتدجسلا لبق دهشتلا ركذ ميشه ةياور يفو .دهشتلا نود م السلا ركذف

 هفعضو...» :لاقف (48 /7) «حتفلا» يف ظفاحلا هدّيآو .«هاور اميف ثعشأ أطخ ئلع

 ثعشأ ةياور اومهوو ءامهريغو )751١/1١([ «ديهمتلا»] ربلا دبع نسباو يقهيبلا

 ثيدح يف نيريس نبا نع ظوفحملا نإف «نيريس نبا نع ظافحلا نم هريغ هتفلاخمل

 هذه يف اًضيأ ةمقلع نب ةملس قيرط نم جارسلا ئورو .دهشتلا ركذ هيف سيل نارمع

 باب يف مدقت دقو .اًئيش دهشتلا يف عمسأ مل :لاق ؟دهشتلاف :نيريس نبال تلق :ةصقلا

 نيصح نب نارمع نأ تئبن :لاق نيريس نبا نع نوع نبا قيرط نم عباصألا كيبشت
 سيل «نارمع ثيدح يف دانسإلا اذهب ءاذحلا دلاخ نع ظوفحملا اذكو .ملس مث :لاق

 :رذنملا نبا لاق اذهلو .ةذاش ثعشأ ةدايز تراصف ؛ملسم هجرخأ امك دهشتلا ركذ هيف

 :رظنا .ذوذشلاب ينابلألا هيلع مكح اذلو . ) ..تيثي وهسلا ةوجس ق دهشتلا بيحأ ال

 ,("”845- 917 /1) «مألا واذ يبأ فيعضاو (5 07) «ءاورإلا»
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 هكردأف .ٌةعكر ةالصلا نم يقب دقو ءفرصناو مّلسف ءاّموي ئَّلِصو

 .دجسملا لخدف ءعجرف .ةعكر ةالصلا نم َتيسن :لاقف هللا ديبع نب ةحلط

 .(17دمحأ مامإلا هركذ .ةعكر سانلل ئّلصف «ةالصلا ماقأف الالب رمأو

 .«؟كاذ امو» :لاقف ؟ةالصلا يف ٌديزأ :هل ليقف ءاّسمخ رهظلا َّلصو
 ,(7هبلغ ٌقفتم .مّلس امدعب نيتدجس دجسف اتبع كيلص ةاولاق

 مب لصف ءجرخف «سانلا هرّكذف .هلزنم لخد مث ءاثالث رصعلا ٍقّلصو

 .©)مّلس مث ءنيتدجس دجس مث لس مث ةعكر
 ةسمخ وهو «ةالصلا يف هوهس نم دلو هنع ظفح ام عومجم اذهف

 لاقف متعبة ضعي يو بالسلا لبق هضشعب فه هوجس نكشت د4 .عضاوم

 .ةءلعي هلك ةقيكح وبأ لاقو .مالسلا لبق هلك: :يعفاشلا

 مالسلا لبق هدوجس َّنإف ةالصلا يف اًئاصقن ناك وهس لك :كلام لاقو

 ناوهس عمتجا اذإو «مالسلا دعب هدوجس َنِإف ة :الصلا ىف ًةدايز ناك وهس ّلكو

 اذه :«؟)ربلا دبع نب رمع وبأ لاق .مالسلا لبق امهل دوجسلاف ناصقنو ٌةدايز

 يف يئاسنلاو )١٠١77( دواد وبأو (5 057 ةبيش يبأ نبا هجرخأو ؛(717/7505) مقرب )١(

 ننسلا» يف يقهيبلاو )1١57( ةميزخ نباو )١11٠0( «ئربكلا»و (57515) (لبتجملا)»

 رخآ قيرط هلو .حيحص هدانسإو 07٠0 /7) «ننسلا ةفرعم»و (764 /7) «ئربكلا

 مكاحلاو )١٠١58( يناربطلاو )١571/5( نايح نباو )١١857( ةميزخ نبا هجرخأ

 .بويأ نب يحي لخأل نسح وهو :(169/9؟) ىقهيبلاو (" 1*9

 .دوعسم نب هلا ديغ كيد نم (81 7290093 يلو 16 ٠ 7 يراقبلا هجرعأ 00

 يذ) قابرخلا ةصق وهو ءنيصح نب نارمع ثيدح نم (51/5) ملسم هجرخأ ('*)

 .(نيديلا

 .(7557/5) «راكذتسالا» يف (5)

 للم



 لعجف .ءكلذ فالخب هوهسل دحأ هدنع دجس ولو «هيف هنع فالخ ال هبهذم

 هدنع هنأل «ٌءيش هيلع نكي مل -مالسلا لبق هّلك وأ «مالسلا دعب هّلك دوجسلا
 هذه نم فلسلاو ةعوفرملا راثآلا فالتخال .هداهتجاب يضاقلا ءاضق باب نم

 .كلذ يف ةمآلا

 نع لأسُي لبنح نب دمحأ تعمس :١2)رثألا لاقف «دمحأ مامإلا امأو
 يفو «مالسلا لبق عضاوم يف :لاقف ؟هدعب مأ مالسلا لبقأ ءوهسلا دوجس

 مالسلا دعب دجس نيتنثا نم مَّلس (')نم :ّةلو ٌيبنلا عنص امك «هدعب عضاوم
 اًضيأ دجس ثالث (7يف ملس نمو .نيديلا يذ ةصق يف ةريره يبأ ثيدح ئلع

 ثيدح لىلع مالسلا لبق دجسي نيتنثا نم مايقلا يفو .دوعسم نبا ثيدح ئلع

 يبأ ثيدح ئلع مالسلا لبق دجسيو نيقيلا ئلع ينبي كلا ينو .ةئيَحُب نبا

 نب دمحأل تلق :مرثألا لاق .فوع نب نمحرلا دبع ثيدحو يردخلا ديعس

 هنأل مالسلا لبق اهلك اهيف دجسي لاق ؟عضاوملا هذه ئوس ناك امف :لبنح
 َ 2 2 ب 4 2

 هلك دوجسلا تيأرل و يبنلا نع يور ام الولو :لاق .هتالص نم صقن ام متي

 ام لك :لوقأ نكلو ؛مالسلا لبق هيضقيف «ةالصلا نأش نم هنأل مالسلا لبق

 .مالسلا لبق هيف دجسي وهسلا رئاسو

 «ينغملا» :رظناو .(363733--5 /؟) «راكذتسالا» يف ربلا دبغ نبا هتياور لقت (0)

 )0/ ١5-8١6(.

 .(نيحل :ق (1)

 .«راكذتسالا» يف اذكو ء«نم» :بم ()
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 دجس يتلا '١)عضاوملا ةسمخلا يف الإ وهسلل دحأ دجسي ال :دواد لاقو
 لا رهتنا لَو "7يبنلا اهيف

 طاقسإو «نيقيلا ئلع ءانبلاب هيف رمأ امنإو هل ضرعي ملف كشلا امأو

 :نيهجو ئلع كشلا .اسحأ مامإلا لقا 1 دوجسسلاو كلش

 0 0ايقاا . و ميلا

 مك ٍردي ملف ؛هتالص ين مكّدحأ كش اذإ» :وهف ديعس يبأ ثيدح امأ

 دجسي مث .نقيتسا ام ئلع ٍنْبَيلو كشلا حرطيلف ؟اًمبرأ مأ اًنالثأ :نئلص
 يف مكدحأ ٌكشاذإ)» :وهف دوعسم نبا ثيدح امأو . (مَّلسي نأ لبق نيتدجس

 يف ظفل يفو .2*)امهيلع ٌقفتم .«نيتدجس دجسيل مث ءباوصلا ٌرحتيلف .هتالص

 (عضاوملا ةسمخ» :ق )١(

 .«راكذتسالا» ةعوبطم يف اذكو ««هّللا لوسر» :ن ءبم «ق (؟)

 .(777 /5) «راكذتسالا» نم لقنلا ينعي ()

 «هلئاسم» يف ئناه نبا ةياور رظناو .(0775 /54) «راكذتسالا» نم اًلقن دمحأ لوق ينعي (4)

 .(١٠١/ص)

 هل نعفش اًسمخ ئَلص ناك نإفا :هتمتتو «(011) ملسم هجرخأف ديعس يبأ ثيدح امأ )0(

 .يراخبلا دنع هدجأ ملو .«ناطيشلل اًميغرت اتناك عبرأل اًمامتإ ئاص ناك نإو «هتالص

 هوحنبو للا ذيب انانإ /91/13 ملسس هدير دريعسم نب هللا دبع ثيدح امأو

 .اًمنآ هجيرخت فلس دقو :«(571371) يراخبلا
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 منا :(0)1.يحيحصلا)

 .مالسلا دعب دجس يّرحتلا ئلإ عجر اذإو :دمحأ مامإلا

 ىلع نب اًمامإ ناك اذإ ىَّلصملا نأ :يّرحتلاو نيقيلا نيب هدنع قرفلاو

 ئلع مالسلا دعب هل دجسيف «يّرحتلا وه اذهو همهو 2"2رثكأو هنظ بلاغ
 ىلع مالسلا لبق دجسو «نيقيلا الع لىنب اًدرفنم ناك نإو .دوعسم نبا ثيدح

 هنعو .هبهذم رهاظ ليصحت يف "7هباحصأ رثكأ ةقيرط هذه .ديعس يبأ ثيدح

 بهذم يهو ءاقلطم نيقيلا ئلع ينبي هنأ :(؟)امهادحإ :نايرخأ ناتياور
 امنإ هصوصن رهاظو .اقلطم هنظ بلاغ ئلع :ئرخألاو .كلامو يعفاشلا

 ينبي ٌكشلا عمف «يوقلا بلاغلا ٌّنيظلا نيبو كشلا نيب قرفلا ئلع 0*2لدي

 رادم اذه ئلعو .ئّرحتي بلاغلا ٌنظلا وأ مهولا رثكأ عمو «نيقيلا ئلع
 .ملعأ هللاو .277نيثيدحلا لّمح نيلاحلا ئلعو «هتبوجأ

 نإو .ةالصلا فنأتسا هل ضرع ام لوأ ناك اذإ :ٌكشلا يف ةفينح وبأ لاقو

 ئلع ئنب ُنظ هل نكي مل نإو هيلع ئنب ٌبلاغ ْنظ هل ناك نإف ءاّريثك هل ضرع
 ,279 قبلا

 لاق يذلا وه اذهو .«نيتدجس دجسي مث «م

++ 

 .ظفللا اذهب ملسم دنع هدجأ ملو )5٠١(« يراخبلا )١(

 .«ربكأ» :ع.ك )00

 .«انياحصأ) :عوك (9)

 .(امهدحأ» :بم«ج (4)

 .ق يف هطقن لمهأو .«لدت» :جادعام (5)

 .(14057/5-508) «ينغملا» :رظنا (5)

 .(7/ )1١/ «ةيادهلا» :رظنا (0)
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 يف ناك هنأ مَّدقت دقو .ةالصلا يف هينيع ضيمغت لَو هيده نم نكي ملو

 .هتراشإ هرصبب زواجي الو «ءاعدلا يف هعبصإ لإ هرصبب 7١2يمري دّهشتلا

 .ةشئاعل ''7ُءاَرِق ناك :لاق سنأ نع 7"2(هحيحص» يف يراخبلا ركذو

 لازت ال هنإف ءاذه ِكَمارِق انع ىطيمأ» :ِِكَي ىبنلا لاقف ءاهتيب ٌبناج هب ترتس
 يف هل تضرع امل «هينيع ضمغي ناك ولو .«يتالص يف ضرعت هريواصت

 يف هل ضرعي ناك يذلا نأل ءّرظن ثيدحلا اذهب لالدتسالا فو .هتالص

 اذه ؟اهتيؤر سفن وأ ءاهتيؤر دعب ريواصتلا كلت ؟؟3دكذت وه له :هتالص

 6 َه

 ٌمالعأ اهل ةصيمخ يف ئّلص كي ىبنلا نأ ةشئاع ثيدح هنم ةلالد نيبأو

 ىبأ لإ هذه ىتصيمخب اوبهذا» :لاق فرصنا املف «ًةرظن اهمالعأ الإ رظنف

 لالذدتسالا فو . "70 ينتالص نع اًفنآ يمهل اهنإف 210 هتيناحينأب نوَتأَو .مِهَج

 .ةتافتلالا كلتب هتلغشف ءاهيلإ ةتافتلا هنم تتاح هنأ هتياغ ذإ هيف ام اًضيأ هب

 نأ :ةعيلط هيلإ سرافلا لسرأ امل بْعّشلا الإ هتافتلا ثيدح لدي الو

 .«(ىموي) :جءص ادعام )١(

 .(05109 104) مقرب (5)

 .قيقرلا رتسلا :مارققلا ©)

 .«ةركذت» :ع.ك (5)

 .«لمتحم اذهو» :هدعب يقفلا داز دقو .ةميدقلا تاعبطلاو لوصألا عيمج يناذك (5)

 .«مهج يبأ ةيناجبنأب» :ن 60

 .(17/605) ملسمو (08011/ ,”1/7) يراخبلا هجرخأ (0)

00 



 .شيجلا رومأب همامتهال .ةجاحلل ناك هنم تافتلالاو رظنلا كلذ

 ةيارامل ةوقتعلا لواشيا فرسكللا ةاليع ىف هدي ذم كلذ نلع لديدقو

 .نجحملا بحاصو اهيف ةّرهلا ةبحاصو رانلا ١2)ةيؤر كلذكو .ةنجلا

 مالغلا رو ةةايبلب ديب كي أ تدارأ يتلا ةميهبلل هتعفادم ثيدح كلدذكو

 ةراشإلاب َمالسلا هّدر ثيداحأ كلذكو .نيتيراجلا نيب , هزجحو «ةيراجلاو

 كلذكو هارب نم ميلا ريشي اك امنإ هلإق ةالصلا يف وهو هيلع مّلس نم لرلع

 ةيؤر كلذ ناكو ءهقنخف ءهذخأف ,7"2هتالص ىف هل ناطيشلا شرعت ثيردح

 نكي مل هنأب ُملعلا اهعومجم نم دافتسي اهريغو ثيداحألا هذهف ."7نيع

 وه :اولاقو ؛هريغو دمحأ مامإلا ههركف .هتهارك يف ءاهقفلا فلتخا دقو

 ئلإ برقأ نوكي دق :اولاقو ؛هوهركي ملو «ةعامج هحابأو .دوهيلا لعف نم
 .؟؟!اهدوصقمو اهّرسو ةالصلا حور وه يذلا عوشخلا ليصحت

 .لضفأ وهف عوششلاب لِ ال نيعلا حيعفت ناك نإ لاقي نأ باوصلار

 وأ قيوزتلاو 7*2ةفرخّرلا نم هتلبق يف امل عوشخلا نيبو هنيب لوحي ناك نإو

 يف هبابحتساب ٌلوقلاو ءاًعطق ضيمغتلا هّركُي ال انهف «هبلق هيلع شّوشي امم هريغ

 .«هتيؤر) :ن سم «ق )1١(

 .ن نم طقاس «هتالص يف» (؟)

 .ثيداحألا هذه جيرخت مدقت 020

 حرش عومجملا»و (747/7) «ينغملا»و (707“ /”) رذنملا نبال («طسوألا» :رظنا (5)

 71١5(. /7”) «بذهملا

 .«فرخزلا» :ج ءص (5)

 ا



 .ملعأ هللاو .ةهاركلاب لوقلا نم هدصاقمو عرشلا لوصأ نىلإ برقأ لاحلا 7١2اذه

 لصف

 ءاهدعب هسولجو «ةالصلا نم هفارصنا دعب هلوقي ِلَكَي هللا لوسر ناك اميف

 اهدعب ةءارقلاو راكذألا نم هتمأل هعرش امو ءاهنم 7"2هلاتفنا ةعرسو

 «مالسلا كنمو «مالسلا تنأ مهللا» :لاقو ءاّنالث رفغتسا مّلس اذإ ناك

 ."7«ماركإلاو لالجلا اذ اي تكرابت

 لاتفنالا عرسي لب ءكلذ لوقي ام رادقم الإ ةلبقلا لبقتسم ثكمي ملو

 .نيمومأملا ئلإ

 للك هللا لوسر تيأر :دوعسم نبا لاق .هراسي نعو هنيمي نع لتفني ناكو

 نع فرصتي ةلكع هللا لوسو تيأر ام رثكأ :سنأ لاقو .ةراسي رع فر ضني اًريثك

 نب هللا دبع لاقو .؟*/ولسم يف يناثلاو «72*4نيحيحصلا» يف لوألاو .هنيمي

 ."7ةالصلا يف هراسي نعو هنيمي نع لتفني ِةِْيلَي هللا لوسر تيأر ورع

 ظ .(هذه) :جا 10

 .اهدعب امو ةينميملا ةعبطلا يف اذكو ««لاقتنالا» :بم (؟)

 .(5911) نابوث ثيدحو (5947) ةشئاع ثيدح نم ملسم هجرخأ (')

 .(1*/9/) يلسفو (857) يراخبلا هجرخأ (51)

 )5( مقرب )07١8.

 .أطخ وهو ««رمعا :ن .بم .جءص ادعام (5)

 نم ةحيحص قرط نم )97١( هجام نباو ( ١7١7978 771/4) دمحأ هجرخأ (1/)

 (دمحأ دنسم» :رظناو .حيحص ثيدحلاو ؛هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح

 نإ
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 * دي 2 © / ا إ اا اع
 نود مهنم ٌةيحان صخي الو :.“)ههجوب نيمومأملا ئلع لبقي ناك مث

 .ةيبعأت

 .(؟)اًنسح سمشلا علطت تح هاّلصم يف سلج «رجفلا ئّلص اذإ ناكو

 هل ءدل كيرش أل هدحو هللا الإ هلإ الد :ةبرتكم ةالص لك ريد ف لوقي ناكو
 الو ؛ٌتيطعأ امل عناماال مهللا .ٌريدق ءيش ّلك ئلع وهو .دمحلا هلو كلملا

 .0«ٌدجلا كنم ٌّدجلا اذ عفني الو «ٌتعنم امل يطعم

 وهو «ذمحلا هلو كلملا هل ههل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال١ :لوقي ناكو
 .هايإ الإ دبعن الو هللا الإ هلإ ال «هللاب الإ ةوق الو لوح ال ٌريدق ءيش ّلك ئلع
 ولو نيدلا هل نيصلشم للا الإ هلإ ال .نسحتلا ءانكلا هلو «لضقلا هلو ةمعتلا هل
 .(49(نورفاكلا هرك

 مّلس اذإ ناك ِكي هللا لوسر نأ بلاط سأ نب 0
 اهو ثوري اهو «ثرخأ امو ٌتمّدق ام يل رفغا ّمهللا» :لاق ةالصلا ف

 هلإ ال ءرَّخْؤملا تنأو مّدقملا تنأ .ينم هب ملعأ تنأ امو .,تفرسأ امو «تنلع أ

 .«تنأ الإ

 .بزاع نب ءاربلا ثيدح نم )7١9( ملسم هجرخأ )١(

 ملسم هجرخأ ثيدحلاو .ةيدنهلا ريغ ةعوبطملا خسنلاو .ن نم طقاس «انسح» )00

 .ةرمس نب رباج ثيدح نم ()

 .ةبعش نب ةريغملا ثيدح نم (541) ملسمو (85 5) يراخبلا هجرخأ ()

 .ريبزلا نب هللا دبع ثيدح نم (095) ملسم هجرخأ (:4)

 )71/١9(. يذمرتلا هجرخأو )7٠0(, مقرب (4)
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 لَو هحاتفتسا يف ١2)7ملسم هاور يذلا ليوطلا يلع ثيدح نم ةعطق اذه

 نأ :()امهدحأ «ناظفل هيف ملسملو .هدوجسو هعوكر يف 21)هلوقي ناك امو

 :2(؟)يناقلاو .باوصلا وه اذهو «ميلستلاو دهشتلا نيب هلوقي ناك كي ئبنلا
 .ملعأ هللاو .نيعضوملا يف هلوقي ناك هلعلو .مالسلا دعب هلوقي ناك

 يف لوقي كب هللا لوسر ناك :لاق مقرأ نب ديز نع *7دمحأ مامإلا ركذو

 ال كدحو ّبَّرلا كنأ ٌديهش انأ ءءيش ّلك برو انّبر َمهللا» :ةالص ّلك ربد

 .كلوسرو كدبع اًدّمحم َّنأ ٌديهش انأ «ءيش ّلك ٌبرو انّبر هللا .كل كيرش

 برو امير ّعهنلا :ٌةرخإ مهلك دابعلا نا ٌديِهَش انأ ىىش لك برو ار يللا
 ا ا

 تاوامسلا رون هللا ,ربكألا ربكألا هللا .ٌبجتساو ٌعّمسا ؛ماركإلاو لالجلا

 .(ربكألا ربكألا هللا ءليكولا معنو هللا يبسح .ربكألا ربكألا 217هللا ءضرألاو
 ل

 قبلا

 :ةواذ وبأ ةاورو

 )١( مقرب )0771١(.

 .«لوقي)» :سص (6)

  00مقرب )١/ا/1/ ١ 35١(.

 07 +7 /الا/1) مقرب (5)

 وبأو (48549) «ئربكلا» يف يئاسنلاو )١16١( دواد وبأ هجرخأو )١4741(« مقرب (0)

 يقهيبلاو 35١١( /5) «ريبكلا مجعملا»و (574) «ءاعدلا» يف يناربطلاو )7/7١5( ئلعي

 يوافطلا دواد ئلع هرادمو .مقرأ نب ديز ثيدح نم (181 )١/ «ريبكلا تاوعدلا» يف

 .لوهجم ملسم وبأو «ءيشب سيل :نيعم نبا لاق دوادو .يلجبلا ملسم يبأ نع

 .(1596 /؟) «مألا -دواد يبأ فيعض)» :رظنا .فيعض ثيدحلاف

 .ع «ك نم طقاس ةلالحلا ظفل (5)
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 نيثالثو اًمالث «هللا ناحبس)» :ةالص لك ريد ف اولوشي نأ ىلإ هّتمأ بدنو

 ال هدحو هللا الإ هلإ ال :ةتاملا مامتو .كلذك «ربكأ هللا»و .كلذك (هلل دمحلا»و

 ةفص يفو .١2)ديدق ءيش لك ئلع وهو ءدمحلا هلو كلملا هل .هل كيرش

 .؟"7ةئاملا هب متتف نيثالثو اًعبرأ ريبكتلا :ئرخأ

 اهلثمو ,ديمحت اهلثمو «ةحيبست نيرشعو اًسمخ :ئرخأ ةفص يفو
 وهو كمحلا هلو كلتسلا هل دل كيرشال هدو هللا الإ هلإ ال ايلهمر ء(17 يك
 .ةلةبدق عيش لك خرلع

 .22!تاريبكت رشعو «تاديمحت رشعو «تاحيبست رشع :ئرخأ ةفص يفو
 ضعب يف 217(ملسم حيحص) يف امك ةرشع ىئدحإ :ئرخأ ةفص يفو

 لثم تناك نإو «هاياطخ ترفغ» :همامتو «ةريره يبأ ثيدح نم (591/) ملسم هجرخأ 000

 .(رحبلا دبز

 بدألا» يف يراخبلا هجرخأ نكلو .ةرجع نب بعك ثيدح نم (047) ملسم هجرخأ (؟)

 هللا ناحبس :نهلئاق بيخي ال تابقعم» :ظفلبو بعك لوق نم (757؟؟) ادرفملا

 عفرلا فالتخا يف ليصفتلل رظناو .«ةرم ةئام .ربكأ هللاو «هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو

 )1757/5-77١(. «راكفألا جئاتن»و ينابلألل «درفملا بدألا حيحص» :فقولاو

 .«اًريبكت١و «اًديمحت» :ن ءبم «ق يف (9)

 )/٠١11( نابح نباو (5 ٠7 /") «طسوألا» يف رذنملا نباو )١١50509( دمحأ هجرخأ (:)

 نبا هححص .تباث نب ديز ثيدح نم )8/١/( «ريبكلا تاوعدلا» يف يقهيبلاو

 ثيدحلا ين درو دقو .(77/ا/ /1) «راكفألا جئاتن» يف ظفاحلاو نابح نباو ةميزخ

 .طقف «هللا الإ هلإ ال» :نوكي نأ اًضيأ لمتحيف «هريسفت نود «ليلهتلا» :ظفل

 .هَنَعَناَدَو ةريره يبأ ثيدح نم (5774) يراخبلا هجرخأ (5)

 ئدحإ :ليهس لوقيلا :ةدايز ليهس نع حور ةياور يف نأب حرصو )١57/099(, مقرب (5)
 .«نوثالثو ةثالث هلك كلذ عيمجف «ةرشع ىدحإ ةرشع
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 ةالص لك َر ٌربد '١)نودمحتو نورّبكنو نوحّبست١ :ةريره يبأ ثيدح تاياور

 ةئالث كلذف -ةرشع ئدحإو «ةرشع ئدحإو «ةرشع ئدحإ «نيثالثو اًنالث

 .هريسفتو ةاورلا ضعب فّرصت نم اهنأ ةفصلا هذه يف رهظي يذلاو .«نوثالثو
 ا لص لك رس ةوددمحتر نورتو نوما !ثيدحلا ظقن نأ

 ةدحاو لك يف نوتالتلاو ثالثلا نوكت نأ اذبب «ةارعامتإو .(7(نيثالثو

 هللا ناحيبس :؟2)|ولوقت يأ .؟ةيبحتلاو رببكتلاو حيبسعلا تاملك 17م

 حلاص يبأ نع ٌئمس ثيدحلا يوار نأل «نيثالثو انالث ربكأ هللاو هلل دمحلاو
 هلل دمحلاو «هللا ناحبسا) :لوقت :لاقل جلاس وب هلا رشف كللبر :َناَمَسْلا

 .ةرثاللقو ثالث نهلك نهنم ةوكي ؛يعس :ركأ هللاو

 فالخب «راكذألا نم ءيش يف هل ريظن الف ةرشع ئدحإب هصيصخت امأو

 ثيدح نم 217«نئسلا» يف امك ءاًضيأ رئاظن اهل ةرشعلاو ءرئاظن اهل نإف «ةئاملا

 :عوبطملا يفو .«(ملسم حيحص» ينو ءاهلك لوصألا يف تأياميفو انهاذكه )١(

 ظ .(نوربكتو نودمحتو»

  20ملسم )١57/6596(.

 .ع يف مهضعب اهداز دقو .ن «ق نم «نم» رد

 .ةريكتلاو ديمحتتلاو 9 : يه 64)

 عم عقرلا ون ةعايرب ل يلو .ااراوقيف :2 اع فب .ن «ج يف عراضملا فرح طقني مل (5)

 .«اولوق» :بم يفو .«نولوقت» ئلإ مهضعب هرّيغف .«لوقت» :عيف ناكو .هلوأ لامهإ

 نب رهش نع قرط نم (4411:./417/) «نئربكلا» يف يئاسنلاو (417/4) يذمرتل 00

 دمحأ هجرخأ نكلو ءاعوفرم رذ يبأ نع منع نب نمحرلا دبع نع بشوح
 يذلا وهو «برغملا ةالص نما : هيفو لكي يبنلا نع اًلسرم منغ نبا نع (1744)

 «ينطقرادلا للع» :ليصفتلل رظنا .رهش لبق نم بارطضالا لعجو ينطقرادلا هحجر

 يابو عال «(راكفألا جئاتن»و )١٠١4.455 ١(
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 .هيلجر ٍناث وهو .رجفلا ةالص ربد يف لاق نم» :لاق كو هللا لوسر نأ رذ يبأ

 ييحي دمحلا هلو كلملا هل .هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال :مّلكتي نأ لبق

 ؛تانسح ٌرشع هل 210تبّتك «تاّرم رشع - -ٌديدق ءيش ّلك ىلع وهو «تيميو

 ِزْرِح يف هّلك كلذ هموي ناكو .تاجرد ٌرشع هل عِفرو ؛تائّيس ٌرشع هنع يِحُمو

 مويلا كلذ يف هكردي نأ بنذلل غبني ملو «ناطيشلا نم سرُحو ؛هوركم لك نم

 .ٌحيحص ثيدح : :يذمرتلا لاق . «هللاب كرشلا الإ

 ةمطاف هتنبا | مّلع لَو هنأ ةملس آس ٌّمأ ثيدح نم ؟17(دمحأ مامإلا دنسما يو

0 

 هللا الإ هلإ ال» :لوقت : نأ حبصلا تّلص اذإو 009 «ثالثو اًعبرأ هريكنو ءنيف

 ل ل

 .تاّرم رشع برغملا ةالص دعبو ؛تارم رشع

 ادإ لاق نم :هعفرب ئراصنألا بويأ 5 نع 90 نا نيا حيحصاا يفو

 .ئرخألا لوصألا نم تبثأ ام «يذمرتلا عماج) يفو .(«بتك» :ص ()

 يناربطلا هجرخأو ءريبكتلا لدب نيثالثو اًعبرأ ديمحتلا هدنعو «(57061) مقرب ()

 «بشوح نب رهش لجأل نيل هداتسإ يفو .فنصملا هركذ امك هدنعو (73584 /7)

 (دمحأ دنسم» ْئلع قيلعتلاو قباسلا جيرختلا رظنا .هطيلاخت نم اًضيأ اذه لعلو

 نب يلع ثيدح نم (7771) ملسمو (5157) يراخبلا جرخأ دقو .(1794)

 .برغملاو حبصلا يتالص دعب ركذلا تيقوت اهيف سيلو «هذه ةمطاف ةصق بلاط يبأ

 .«نيثالثو اثالث» :ةيدنهلا ريغ ةعوبطملا خسنلا يف (©)

 .«ريخلا هديب ءتيميو ييحي) :هدعب «دنسملا» يف (5)

 .لوهجم «شيعي نب هللا دبع هدانسإ يفو ؛(716518) دمحأ هجرخأو )73١77(« مقرب (©)

 - دمحأ هجرخأ رخآ قيرط هلو )23١0/١١(. «حتفلا» يف ظفاحلا هنسح كلذ عمو
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 لك ئئلع وهو .دمحلا هلو كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال :حبصأ
 ٌرشع نهب هنع يِحّمو ؛,تانسح ٌرشع نهب هل بِتُك «تاّرم ٌرشع -ٌريدق ءيش
 هل َّنكو ,باقر عبرأ ة ةقاتَع ّلْذَع هل َّنُكو .تاجرد ٌرشع َّنهب هل عفُرو .تائّيس
 تام ةبد بركملا ةلص اذ] نهلاق نمو .يسمي ئتح ناطيشلا نم اًسّرح
 .«حبصي تح كلذ لثمف

 هلل دمحلاو ءاّرشع ربكأ هللا» :حاتفتسالا يف كي يِبْنلا لوق مّدقت دقو

 :لوقيو ءارشع هللا رفغتسيو ءاّرشع هللا الإ هلإ الو ءارشع هللا ناحبسو ءاّرشع
 .«اًرشع ةمايقلا موي قيض نم ذّوعتيو ءاّرشع ينقزراو يندهاو يل رفغا مهللا

 ىجي ملف ةرشع ئدحإلا امأو .ةريثك تاوعدلاو راكذألا يف رشعلاف

 .مّدقتملا ةريره يبأ ثيدح قرط ضعب يف الإ «ةتبلا كلذ نم ءيش يف اهركذ

 .ملعأ 7١2هللاف

 .هب بويأ يبأ نع يمرضحلا دمحم يبأ قيرط نم ١185( /5) يناربطلاو (59815) -

 .لوهجم اًضيأ «درولا وبأ هيفو
 نع ةدئاز يبأ نب رمع نع يدقعلا رماع يبأ قيرط نم (77917) ملسم دنع هلصأو

 يبأ نع ئليل يبأ نبا نع نوميم نب ورمع نع يبعشلا نع رفسلا يبأ نب هللا دبع
 قيرط نم 14٠( 54) يراخبلا هجرخأ نكلو .ًءاسمو اًحابص هركذ هيف سيلو «هب بويأ

 قشفأ نمك ناك اًرشع لاق نملا :هيفو «هب ةدئاز يبأ نب رمع نع ورمع نب كلملا دبع

 يبأ نع يمرضحلا دمحم وبأ هاورو» :ةياورلا بقع لاقو «...ليعامسإ دلو نم ةبقر

 ّقتع هّلوق لدعي :يأ «ورمع نب كلملا دبع لوق حيحصلاو ...ِِلَي يبنلا نع بويأ
 .عبرأ ال ةدحاو ةبقر

 .رييغتلا لبق عيف ناك اذكو ؛«هللاو» :بم ؛ك 050
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 هفارصنا دنع لوقي ناك ِةلكَي ىينلا نأ 217 0هحيحص» يف متاح وبأ ركذ دقو

 يل حلصأو .يرمأ ةمّصِع هتلعج يذلا ينيد يل حِلصأ ًمهللا» :هتالص نم

 ذوعأو ءكطحخَس نم كاضرب ذوعأ يْنإ ًمهللا ءيشاعم اهيف ٌتلعج يتلا يايند

 امل يطعم الو ءتيطعأ امل َمنام ال ءكنم كب ذوعأو .كتمقن نم كوفعب

 .دَجلا كنم ٌّدَجلا اذ عفني الو «َتعنم

 ءاردكيلس اع لاق هنأ بويأ يبأ نع 7"2”(هكردتسم' يف مكاحلا ركذو

 ياياطخ يل رفغا ّمهللا» :لوقي هتالص نم فرصني نيح هتعمس الإ لَو مكيبن

 لامعألا حاصل ينيهاو .ينفزراو ينيخأو (7ينْشَعَنا مهللا .اهلك يبوندو

 )١( برقم)*75١7( وأخرجهالبزار)7/5١( «ئئبتجملا» يف يئاسنلاو )١717(

 «ئربكلا»و )988821١11١( «ءاعدلا» يف يناربطلاو (/55) ةميزخ نباو )501(

 «ريبكلا تاوعدلا» يف يقهيبلاو (7””” /8) «ريبكلا مجعملا»و )١/ ١185( ءايضلاو

 كلذ عمو .فورعمب سيل ءاطع دلاو ناورم وبأ هدانسإ يفو .(57075 /8) يسدقملا

 .هدانسإ يف ٍفالتخا ىلإ راشأ دقو (70”7 5*7 /؟) «راكفألا جئاتن» يف ظفاحلا هنسح

 .(اهدعي امو ؟9١ص) ؛ةنملا مامت» :رظنا «ينابلآلا هفعضو

 (5//78/82781) «ملعلا رهاوجو ةسلاجملا» يف يرونيدلا هجرخأو .(577/7) (؟)

 نيكسم نب رمع قيرط نم ١70( /5) «ريبكلا»و (5 557) «طسوألا» يف يناربطلاو

 ءاذه نيكسم نب رمع ئلع ثيدحلا رادمو .هب بويأ يبأ نع رمع نبا نع عفان نع
32 

 (ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا لاق ُكَنَعْهَيِلَ باطخلا نب رمع ةيرذ نم وهو
 .(«هيلع عباتي ال ...رمع نبا نع عفان نع يوري»ه9 70

 :هّشعنأو اًنالف شعنو .«ينْشِعْنَأ» :ينعي نيعلا رسكب ق يف طبضو .ج يف طبض اذك (6)

 ناميملا راد .ط يف) مكاحلاو يناربطلا دنع ثيدحلا ءاج ظفللا اذهمو .هماقأو هعفر

 .«ينثعبا» :ةينميملا ةعبطلا يف تبثأو .ةيدنهلا ةعبطلا يف اذكو .امهريغو (””5 /

  ةعبط يف رّيغ مث 0707 /5) ليصأتلا راد .ط «كردتسملا»و ةيلاتلا تاعبطلا ىف اذكو

١ 



 .«تنأ الإ ١2)اهّتّيس فرضي الو اهحلاصل يدهي ال هنإ .قالخألاو

 :لاق يميمتلا ملم نب ثراحلا نع 7 يحسصأا ف ناّبح نبأ ركذو

 نم ينْرِجَأ ّمهللا : :ت نأ لبق لقف حبصلا َتيَلِص اذإ» :ة4ك يبنلا يل لاق

 اذإو .راشلا نم اًراوج كل هللا بتك كموي نم تم نإ كنإف «تاّرم عبس ءرانلا

 كنإف ؛تارم عبس ءرانلا نم نر ٌمهللا :مّلكتت نأ لبق لقف .برغملا تيَّلص

 .«((9رانلا نم اًراوج كل هللا بّتك كتليل نم تم نإ

 هللا لوسر لاق :لانق ةمامأ ىبأ ثيدح. نم (؟)ةريبكلا» يف ىئاسّتلا ركذ دقو

 .دنهلاب «كردتسملا» ةعوبطم يف ءاج امك ««ىنمعنأ» ئلإ ةلاسرلا -

 نع فرضي الويستاالا ايحلاصلا :اعئاف قاس لا ةعطا شان فقس كيا انه 93
 .(كردتسملا» ةعوبطم يف ءاج امك (اهئيس

 (05014) دواد وبأو )١18055( دمحأ اًرصتخم هجرخأو «ّدتأ قايسب )3١77( مقرب (؟)

 (ءاعدلا»و (577 )١9/ «ريبكلا» يف يناربطلاو (4859) «ئربكلا» يف يئاسنلاو

 وأ) ثراحلا نب ملسم نع ينانكلا ناسح نب نمحرلا دبع قيرط نم مهلك :«(575)

 يناقربلا لأس دق .هب ٍةكَي يبنلا نع هيبأ نع (هيف فالخ لع ءملسم نب ثراحلا

 ال يصمح نمحرلا دبع» :لاقف ةمجرتلا هذه نع ينطقرادلا (يدجم .ت -78ص)

 :رظنا «هيف لوقلا لصفو ينابلألا هفعض ثيدحلاو .«لوهجم ملسمو .هب سأب

 )١5715(. («ةفيعضلا)

 .ك نم طقاس «رانلا نم» (”)

 .فلؤملا دنع هيلع مالكلا يتأيسو ءرشب نب نيسحلا هدانسإ فو .(485/) مقرب 050

 «ةقدص نب يلع هدانسإ يفو ((7371 /7) «هدنسم) يف ينايورلا ركب وبأ اًضيأ هجرخأو

 لمعا» يف ينسلا نبا هجرخأ كلذكو .«برغي» 56٠(: /5) «ناسللا» يف ظفاحلا لاق

  امهيف نيّرخآ عم «ريكانم بحاص «نوراه نب دمحأ هدانسإ يفو ؛(7١؟ 5) «ةليللاو مويلا
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 ةنجلا لوخد نم هعنمي مل «ةبوتكم ةالص ّلك ربد يف يسركلا ةيآ أرق نم'
 دايز نب دمحم نع رّيمح نب دمحم هب درفت ثيدحلا اذه .«تومي نأالإ

 نب دمحم نع «رشب نب نيسحلا نع يئاسنلا هاور «ةمامأ يبأ نع يناهلألا

 9 شب دوب نيسحلا :لوقيو أ! ؟ةسيكضي نه سانلا نم فيدحلا ادعوا يح

 ٌجتحاف «نادّمحملا امأو .©0هقّثو عضوم يفو ؛هب سأب ال :يئاسنلا هيف لاق دق
 .همسر لع ثيدحلاف :اولاق .«هحيحص» يف يراخبلا امه

 يف يزوجلا نبا جرفلا وبأ هلخدأو .عوضوم وه (؟7لب :لوقي نم مهنمو

 متاح ابأ نأو (ريمع ةرم دمحم الع قلعتو 20)(تاعوضوملاا يف هباتك

 كلذ ركنأف .ٌيوقب سيل :نايفس نب بوقعي لاقو «هب حتحي ال :لاق يزاّرلا

 دئسمااو (71/5) «ءاعدلا»و ١١4( /8) «ريبكلا» يف يناربطلا هجرخأ كلذكو .نيل 2 -

 ني دمحم رسلا قو ؛رشي نب نيسحلا اهضعب قةديئاسأب (495) «نيماشلا

 «مالسإلا خيرات» :رظنا ءثيداحألا قرسي ناك «قيربز نسبا ءالعلا نب ميهاربإ

 راجنلا دواد نب نوراه رخآ ينو ؛(57/7/7)«نازيملا ناسل»و(١١5١ /5)

 هيزنت"و (7590 -7915 /؟) «راكفآلا جئاتن» :رظناو .هل مجرت نم دجأ مل ءيسوسرطلا

 ال ذإ تبثي ال ثيدحلا نأ  ملعأ هللاو  رهاظلاو )2388/١(. قاّرع نبال «ةعيرشلا

 .قراس وأ ريكانم بحاص وأ برغم نم هديناسأ نم دانسإ ولخي
 . (هححص) : ص 2230

 تكردتسا دقو ء«رظنلا لاقتنال ع«ك نم ةطقاس «رشب ...ريمح نب دمحم نع# ةرابعلا ()

 .(ةقث :رخآ عضوم يفو» :ن ءبم يف (*9)

 .ن «بم نم طقاس «لب» ظفل ()

 .(59ا//١) (ه)

 م



 هت ةركوذأ نع اهلره# اولاقو ءاًدمحم اوقّثوو «2 17 ظافحلا ٌضعب هيلع

 بيرابيلا رهو عوتسعلا يف ككض نيم لمي هبجيحا دقر كريتر سدح

 نب نسح- نب هللا دبع ثيدح نم اًضيأ 7'2:همجعم) يف يناربطلا هاور دقو

 ربد ىف ىسركلا ةيآ أرق نم» :ِْيِلَي هللا لوسر لاق :لاق هذج نع هيبأ نع 27 نسح

 ثيدحلا اذه يور دقو .«ئرخألا ةالصلا لإ هللا ةّمذ ىف ناك ةبوتكملا ةالصلا

 .؟!رّمع نب هللا دبعو ءبلاط يبأ نب يلعو ؛«ةمامأ يبأ ثيدح نم

 اياكايشو 5 ةكلام نب سنو هللا ديع نب اجو ةيعش درب ةريغملاو

 (راكفألا جئاتن» يف رجح نبا لاق .يسدقملا نيدلا ءايض ظفاحلا دصقي هلعل )١(

 ثيداحألا يف هجرخأو ؛يزوجلا نبا ئلع اذه ءايضلا ظفاحلا ركنأ دقو» :(590 /1)

 .عوبطملا يف ثيدحلا اذه دري مل :تلق .«نيحيحصلا يف سيل امم ةراتخملا

 لاق ءيرصبلا بحاص ئيحي نب ريثك هيفو «(71/5) «ءاعدلا» يف اًضيأو )١١15/8(« (؟)

 .هنع ذخألا نع ٌسانلا يربنعلا سابع ئبهن ءيعيش» 5٠١(: /”) «نازيملا» يف يبهذلا

 نع (”787) (ليطابألا» يف يناقروجلا هجرخأو 3 سك اع ةلقغ# يدزألا لاقو

 .هب بلاط يبأ نب يلع نع هدج نع هيبأ نع دمحم نب رفعج نع ريمع نب ثراحلا
 .(ريمع نب كراحللا دسم ني رفح نعدب رف «لطاب ثيدح اذه» :هبقع لاقو

 «ناميإلا بعشا يف رخآ قيرطب يقهيبلا هجرخأو )١/ ٠. «نازيملا» :رظناو

 .فيعض هدانسإ :لاقو )5١15(

 .ج نم طقاس «نسح نب ()

 يفو .ميملا حتفو نيعلا مضب ق يف طبض دقو «ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يف اذك (:)

 .«ورهع» ئلإ عق مهضعي هربغ دقو .نيعلا مضب ج
 فرش نأ يطويسلا ركذ دقو .«ورمع نبا) :باوصلا لعلو ءرمع نبا ثيدح دجأ مل 050

 تايقيأ فلؤملا لعلو «ثيدحلا اذه ةيوقت 7 يف هفلأ ءزج يف هثيدح لقن يطايمدلا نيدلا
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 فالتسخاو اهقرط (17نيابت عم ءضعب ئلإ اهضعب ٌمضنا اذإ نكلو «فعض

 انخيش نع ىنغلبو .عوضومب سيلو ّلصأ هل ثيدحلا نأ ئلع تلد ءاهجراخم

 2 ةذلص لك بيع اهثك تاع :لاق هنأ هحدور هللا سّدق ةيمبت نبا سابعلا ىأ

 هللا لوسر قارصأ :لاق رماع نب ةبقع ع (96ئسلا)و ةدتسحلا] فو

 .ءزجلا اذه نع رداص

 نم بيرغ :لاقو (١7؟١ /7) «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هجرخأ دقف ةريغملا ثيدح امأو

 رمع نع (مشاه نب) مشاه هب درفت (ةبعش نب ةريغملا نب) دمحمو «ةريغملا ثيدح

 .هنع (ميهاربإ نب)

 نب يحي نب ليعامسإ ةمجرت يف «لماكلا» يف يدع نبا هجرخأ دقف رباج ثيدح امأو
 نع ناثيدحلا ناذه» :رخآ ثيدح نعو هنع لاقو 0٠١9 ١١١( /7) يميتلا هللا ديبع

 :لاقو ««ليعامسإ الإ جيرج نبا نع امهب ثدحي ال «نالطاب امهيدانسإب جيرج نبا
 )7957/١(. يزوجلا نبال «تاعوضوملا» :رظناو ؛«ليطاوبلاب تاقثلا نع ثدحي»

 هيف قيرط اذهو» :لاقو رخآ قيرطب لوألا قيرطلا بقع يزوجلا نبا هجرخأو
 .«لوألا قيرطلا نم هقرس دق مهدحأو «ليهاجم

 .(35401 611ه .511/0) «ةفيعضلا» :رظناف سنأ ثيدح امأو

 مهضعب حلصأ دقو .لوصألا ضعب يف ناك ملق قبس هلعلو ؛«نايب» :ن ءبم «ق ادعام )١(

(0 
 .عي
 عومجملا فو نوقع ؛بيصللا لباولا» يف هخيش نع فنصملا هلقناذكو

 تبثي نأ نكمي ال دانسإب تيور دقف ىسركلا ةيآ ةءارق امأو) :(0177/77) «ئواتفلا

 .(008/77) اًضيأ رظناو .(ةنس هب

 (لئبتجملا» يف ىئاسنلاو )١9107( يذمرتلاو (5١؟7)دواد وبأو (1751١)دمحأ (*)

 (م ٠ 6) نابح نباو (7/60) ةميزخ نبار( 2.١55٠ ) (ىئريبكلا)و (0)

 لاق .(١/557)مكاحلاو )/١1/ ١915( «ريبكلا»و (61/ا/) «ءاعدلا» يف يناربطلاو

  نكل .(577 /5) «نازيملا» يف ىبهذلا لاق هلثمبو ءبيرغ نسح ثيدح :يذمرتلا
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 يف ناّبِح نبا متاح وبأ هاورو .ةالص ّلك ربد يف تاذّوعملاب أرقأ نأ 2

 ظفلو .ملسم طرش للع حيحص :لاقو هك روةضسملاال ف مكاحلاو . (هحيحصالا

 .«نيتذوعملاب» :يذمرتلا

 نب رمع ثيدح نم 217(يلصوملا ئلعي يبأ دنسما»و «يناربطلا مجعما يفو

 لخد «ناميإلا عم نهب ءاج نم ثالث» :هعفري رباج نع هيف ملكت دقو  ناهبن
 .هلتاق نع افع نم :ءاش ثيح نيعلا روُحلا نم جّوُرو ءءاش ةنجلا باوبأ ّيأ نم

 .(دحأ هللا وه لق :تاّرم رشع ةبوتكم ةالص َّلك ربد يفأرقو ءايفخ اَنيَد ئّدأو
 .«ًنهادحإ وأ» :لاق :هللا لوسر اي ًنهادحإ وأ :ركب وبأ لاقف

 ,كركذ ئلع ينعأ ّمهللا» :ةداص لك ريد ف لوقي نأ اًدابعم :يصوأو

 .(00كتدابع نسحو .كركشو

 نأ حجري انخيش ناكو .هدعبو مالسلا لبق لمتحي انه («ةالصلا ربد»و

 ١10( /؟) «راكفألا جئاتن» يف ظفاحلاو مكاحلاو نابح نباو ةميزخ نبا هححص -

 210 4 /0) «مألا -دواد يبأ حيحص» :رظناو )10١5(« «ةحيحصلا» يف ينابلألاو

 .(؟ ه6

 نب رمعو )١7/45(« («ايلعي ىبأ دئسم»و (71/7) «ءاعدلا»و )5١”7"( «طسوألا» )١(

 «راكفألا جئاتن» :رظنا «ينابلألاو ظفاحلا هفعض ثيدحلاو .اا فيعض ناهبن

 .(565) «ةفيعضلا»و )١9/0(

 (077١)دواد وبأو (595) (درفملا بدألا» يف يراخبلاو )١١١١9( دمحأ هجرخأ (؟)

 «ريبكلا» يف يناربطلاو (9861/017571/) «ئربكلا»و )١17١( (ئبتجملا» يف يئاسنلاو

 )275١57١ نابح نباو )9/51١( ةميزخ نبا هححص ؛(5605) «ءاعدلا»و ( )5١/ 5١

 (راكفألا جئاتن» يف ظفاحلاو (774 7177 /"و "07 /١)مكاحلاو 0١

 .(1017“ /5) «مألا -دواد يبأ حيحص» يف ينابلألاو 477/7)

 م01



 .؟27ناويحلا ربدك ؛هنم ءيشلا ربد :لاقف «هيف هتعجارف «مالسلا لبق نوكي

 اكلنا

 لصف

 قم رذق هنو همي لعج رادجلا نإ لص اذإ 96 هللا لوسر ناكر

 اص اذإ ناكو .()ةرتسلا نم برقلاب رّمأ لب «هنم دعابتي نكي ملو ."0
 دمصي ملو «رسيألا وأ نميألا هبجاح ئلع هلعج ةرجش وأ دومع وأ دوع لإ

4 

00 

0 

00 
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 0 سس نبل 2 ها 5 انا رع

 نوكتف اهيلإ يلصيف «ةّيّربلاو رفَّسلا يف ةبْرَحلا زكري ناكو .«*)ا
 هلدعيف ٌلَْحَّرلا ذاب ناكو هيلا ىلف 2 1ياحأر ضّْرعي ناكو 2/7 رس

 .(77/8ص) فنصملل «ةالصلا باتك»و ءرامجلا يمر يف قأي ام رظناو

 .يدعاسلا دعس نب لهس ثيدح نم (157) ملسمو (597) يراخبلا هجرخأ

 (75/8) «نئيبتجملا» يف يئاسنلاو (5146)دوادوبأو )١11١90( دمحأ هجرخأ

 نبا هححص .ةمثح يبأ نب لهس ثيدح نم (177 /7) يقهيبلاو (877) «ئربكلا»و

 حيحص) يف ينابلألاو (7507 0761١ /1) مكاحلاو (7717/7) نابح نباو (607) ةميزخ

 :ثيدحلا اذه نع (؟6 /7) «ءافعضلا» ين ىليقعلا لاقو «(77/ /7) «مألا -دواد يبأ

 .«تباث اذهو»

 يقهيبلاو )١159/7١( يناريطلاو (197) دواد وبأو (17870) دمحأ هجرخأ

 يف يراخبلا لاق «لماك نب ديلولا هيف .دوسألا نب دادقملا ثيدح نم )5/771١(

 رجح نب بلهملا اًضيأ هيفو .«بكاجع هدنع#» :(778/5) «طسوألا خيراتلا»

 :لوهجم امهالك :ةعابضو
 :ةفيحج يبأ ثيدح نم (007) ملسمو (5465) يراخبلا هجرخأ دقف رفسلا يف امأ

 هيفو رمع نبا ثيدح نم )20١( ملسمو (454) يراخبلا هجرخأ دقف ةيربلا يف امأو

 .ديعلا موي هلعفي ناك هنأ

 .اضرع اهلعجي يأ

1 



 مل نإف ءاّصع وأ مهسب ولو رتتسي نأ يَلصملا رمأو «١2)هترخآ ئلإ يلصيف
 لبنح نب دمحأ تعمس :"'" دواد وبآ لاقو يك !ضرألاب طخ ٌطُخيلف دجي

 .لوطلاب ّطَّخلا :(؟)دواد نب هللا دبع لاقو .لالهلا لثم اًضرع ّطَّخلا :لوقي

 .اًبصن بَّصنتف ءاصعلا امأو
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 .رمع نب هللا دبع ثيدح نم (507) ملسمو (5 )/٠ يراخبلا هجرخأ

 )811١( ةميزخ نباو (457) هجام نباو (589) دواد وبأو (ا/955) دمحأ هجرخأ

 دقو .ةريره يبأ ثيدح نم 0( /7) يقهيبلاو (777/5 07731) نابح نباو

 .هيف لوقلا لّصفو يزملا هركذ ءاّديدش اًبارطضا ةيمأ نب ليعامسإ هدانسإ ف برطضا

 ةعرز وبأ حجرو )75١١١(. ينطقرادلل «للعلا»و (5//5717) «لامكلا بيذبت» :رظنا

 ةيمأ نب ليعامسإ نع يروثلا هاور ام باوصلا نأ (275) متاح يب أ نبال «للعلا» يف

 .لوهجم اذه ورمع وبأو .ةريره يبأ نع هيبأ نع ثيرح نب ورمع يبأ نع
 دجن مل» :لاق هنأ ةئيبع نب نايفس نع ينيدملا نبا نع ثيدحلا بقع دواد وبأ لقنو

 (ئربكلا» يف يقهيبلا لقنو .«هجولا اذه نم الإ ئجي ملو ءثيدحلا اذه هب دشن اًئيش

 الود :(95١ص) ؛يطيوبلا» يف لاق هنأ يعفاشلا نع (141 /) «نئسلا ةفرعماو

 :رظناو ««عبتيف تباث ثيدح كلذ يف نوكي نأ الإ ءاّطخ هيدي نيب يلصملا طخي
 .(87 5 2857 /؟) «ريبحلا صيخلتلا»

 (ديهمتلا» :رظنا .,ثيدحلا حيحصت ينيدملا نباو دمحأ نع ربلا دبع نبا لقنو

 بيذهم» يف ظفاحلا لاق نكلو ١7/6(« 617/5 /7) «راكذتسالا»و )/18-5١١(

 ثيدحلاو .«فيعض طخلا :لاق هنأ دمحأ نع لالخلا لقنو» )18١/١7(: «بيذهتلا

 اررحملا» يف يداهلا دبع نباو )١/ 27١( «ماكحألا ةصالخ» يف يوونلا اًضيأ هفعض

 )59/١(. «مألا -دواد يبأ فيعضا يف ىنابلآلاو م

 :(5-154) بقع

 ثيدحلا دواد وبأ ئور يذلا يبيرخلا وهو .ةعوبطملا خسنلا نم طقاس «دواد نبا

 .هنع دلسم نع

 0م



 رامحلاو ةأرملا 27هتالص عطقي هنأ هنع مص هنإف ٌةرتس 3ك مل نإق

 سابع نباو ةريره يبأو ٌَرذ يبأ ةياور نم هنع كلذ تبث .دوسألا بلكلاو

 50 افن نب هللا دبعو

 ريغ حيرصو «حيرص ريغ حيحص : :نامسق ثيداحألا هذه ضراعُمو

 يف ةمئان ةشئاعو يَّلصي ناكو :ةثأسك اذه ضراعمل ؟؟1كرَتَب د الف .حيحص

 يدي نيب ٌدورملا هيلع مرحي لجل َنإف ٌراملاك سيل كلذو «(*”هتلبق
 اهّرورم عطقي ةأرمل رملااذكهو .ةيني نيب اكبآل ةوكي نأ هل هّركُي الو ءيّلصملا

 .ملعأ هللاو .اهثبل نود «ةالصلا

 .«هل» :ةدايز ع.ك يف هدعب )١(

 .(ةالصلا» :ععدل 220

 )0١١(. ةريره يبأ ثيدح كلذكو )01١( ملسم هجرخأف رذ يبأ ثيدح امأ (*)

 يذمرتلاو (7١2)دواد وبأو (١7751)دمحأ هجرخأ دقف سابع نبا ثيدحامأو

 نباو يذمرتلا هححصو )5١/(« «ئبتجملا» يف يئاسنلاو (455) هجام نباو 0)

 يف ينابلألا لاق .طقف بلكلاو ضئاحلا ةأرملا هيفو «(777817/) نابح نباو (7”87) ةميزخ

 .ةغلابلا ةأرملا يه امنإ انه ضئاحلاب دارملا نأ يل رهظي يذلا» :ةميزخ نبا ئلع هقيلعت

 ةأرملا نيب قيرفتلا نإف «(رامخب الإ ضئاح ةالص هللا لبقي ال) رخآلا ثيدحلاك وهف

 .«لمأتف «هلثمب سانلا فيلكت دعبي ءريسع رمأ - ضئاحلا يأ  ةرهاطلا ريغو ةرهاطلا

 (١401)هجام نباو (51/9١ا/) دمحأ هجرخأ دقف لفغم نب هللا ديع ثيدح امأو
 ,(77857) نابح نباو (اضر يلع ةرشن - 01/5 51/5) «راثآلا بيذبت» يف يربطلاو

 )7١5/5(. «حيقنتلا» يف يداهلا دبع نبا هدانسإ ححص

 هذها :ينعي (كرتت الف» :ج يفو .نيروكذملا ةياور نم ِكَو هنع تباثلا ينعي (5)
 .«ثيداحألا

 .(6117) ملسمو (رخأ عضاومو 0١4 0787) يراخبلا هجرخأ (4)

 لل



 لصف

 بتاورلا ننسلا يف دلي هيده يف

 لاق ىتلا يهو ءاّمئاد '١)رضحلا يف تاعكر رشع ئلع ظفاحي كي ناك

 ءرهظلا لبق نيتعكر :تاعكر ٌرشع لَو تيبنلا نم ٌتظفح :رمع نبا اهيف

 .هتيب يف ءاشعلا دعب نيتعكرو «هتيب يف برغملا دعب نيتعكرو ءاهدعب نيتعكرو

 .اذبأ رضحلا يف اهعدي نكي مل هذهف .227حبصلا ةالص لبق نيتعكرو

 موادو ءرصعلا دعب امهاضق رهظلا دعب 7ناتعكرلا هتتافاملو

 تاقوأ يف بتاورلا ننَّسلا ٌءاضقف .هتبثأ المع لمع اذإ ناك هنأل ««؟!امهيلع

 .يهنلا تقو يف ؟*!نيتعكرلا كلت ئلع ةموادملا اّمأو ءهتمألو هل ماع يهنلا

 .هللا ءاش نإ هصئاصخ ركذ يف كلذ ريرقت يتأيس امك ءهب صاخف

 نع ("”«يراخبلا حيحص» يف امك اًعبرأ رهظلا لبق اًنايحأ يَّلصي ناكو

 نأ امإف .ةادغلا لبق نيتعكرو ءرهظلا لبق اًعبرأ عدي ال ناك كي يلا َنأ ةشئاع

 ئَّلص دجسملا يف ئَّلص اذإو ءاّعبرأ لص هتيب يف مىَّلص اذإ ناك لكي هنإ :لاقي

 .رعشي ال وهو اهخسان نم ملق قبس هلعلو ««رفسلاو رضحلا» :ج (1)
 )١١8٠0(. يراخبلا هجرخأ (؟)
 .«نيتعكرلا» :ن ءهبم.«ق «صادعام (6)

 )”١177( يراخبلا اًضيأ هجرخأو 0 ا 05

 نع هلأست ٍةِلَي يبنلا عم اهتصق هيفو اَهنَعدَنكَوِوو ةملس ةملس مأ ثيدح نم (5*47) ملسمو

 ا هتموادم ركذ نود «ةالصلا هذه سبس

 !ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا يف «نيتعكرلا كلت» اذك (5)

 .رخآ قايسب )7/1٠( ملسم اًضيأ هجرخأو )١١87(« مقرب 4
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 نم لك لركدف كذدهو اذه لعق قاك :لاقيدنأ امزو .رهظأ اذهو بيحكر
 .امهتم دحاو يف نعطم آل ناحيحض نائيدخلاو ءهدهاش ام رمع نباو ةشئاع

 ناك ٌةّلقتسم ٌةالص يه لب ءرهظلا نس نكت مل عبرألا هذه َّنِإ :لاقي دقو

 نأ بئاسلا نب هللا دبع نم ؟أةدبسأ مامإلا هركذ اسك هلاوزلا دباييلصي
 حّتفَت ةع ةعاس اهّنإ» : :لاقو ءسمشلا لوزت نأ دعب اًعبرأ يّلصي ناك ِِكي هللا لوسر

 .«ٌتلاص لمع اهيف ىل دّمصي نأ ٌّبِحَأو .ىامسلا ٌتاوبأ اهيف

 لبق اًعبرأ ّلصي مل اذإ ناك كي يبنلا نأ ةشئاع نع اًضيأ 2")«نئسلا" يفو
 لبق عبرألا هتاف اذإ كي هللا لوسر ناك :هجام نبا لاقو .اهدعب نهاّلص رهظلا

 60 ضعلا دعب نيتعترلا لعب اهاللص ريظلا

 هل ظفللاو )478(  يذمرتلاو (817/) ةبيش يبأ نبا هجرخأو )١0197(« مقرب )١(

 يف ينابلألا هححصو .ءبيرغ نسح :يذمرتلا لاق :(774) «ئربكلا» يف يئاسنلاو

 .(67”ص) (ةعفانلا ةيوجألا»

 نع ءاذحلا دلاخ نع كرابملا نبا نع يكتعلا ثراولا دبع نع (577) يذمرتلا ()

 هركذ ام هتبارغ هجوو .(«بيرغ نسح)» :يذمرتلا لاق .ةشئاع نع قيقش نب هللا دبع

 نع دحاو ريغ هيوري ثيدحلا نأ )١1417/7( دواد يبأ ةياور «هلئاسم» ين دمحأ مامإلا

 رهظلا لبق عبرأ ئلع ظفاح ِةْكَي يبنلا نأ نوركذي امنإو ءاذه هيف نوركذي الف هب دلاخ

 رلاخخ نع ةبعش نع عيبرلا نب سيق هآورو) اًضيأ يذمرتلا لاقو .اهدعب نيتعكرو
 نع يور دقو .عيبرلا نب سيق ريغ ةبعش نع هاور اًدحأ ملعن الو ءاذه وحن ءاذحلا

 دنع هثيدحو ءفيعض سيق :تلق .«اذه وحن لي يبنلا نع ئليل يبأ نب نمحرلا دبع
 .(15577) ةبيش يبأ نبا هجرخأف ئليل يبأ نبا لسرم امأو )/١١5(« هجام نبا

 دعي» :باوصلاو .فنصملا لصأ يف عقو ملق قبس هلعلو «ةيطخلا خسنلا عيمج يف اذك ()

 .أطخلا تححص يتلا ةلاسرلا ةعبط يف امك .«رهظلا
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 5 الص ف 21 ٠ . . ظ أ 0 اع .

 يلصي ةالَي ٌّئبنلا ناك :لاق بلاط يبا نب ىلع نع «يذمرتلا» قو

 .نيتعكر اهدعبو « اًعبرأ رهظلا لبق

 لبق اًعبرأ ىّلصي ٍةكَي هللا لوسر ناك : اًضدأ ةشن ("2هجام نبا ركذو

  ملعأ هللاو  هذهف' ل

 ناتعكرلاف :ريلشلا هس امآو 0 عدم يتلا عبرألا يه

(010 

00 

 ا .16:) دمحأ الوطمو اًرصتخم هجرخأو .بيرغ نسح :لاقو (5754) مقرب

 (ئربكلا»و (8175) «لئبتجملا» يف يئاسنلاو (2549 :0598) يذمرتلاو (رخأ عضاومو

 يلع تيدحلا راذمو.(1151١)ةجاف ةباو(قالا لوو سوع صعب سسمو

 :(117/9 //8) هتمجرت رخآ يف (لماكلا» يف يدع نبا لاق .ةرمض نب مصاع

 الاممو هب درفني امم ّيلع نع يوري ام ةرثكل اثيدح هل ركذأ مل ةرمض نب مصاعواا

 نمم سيل ءمصاع نم ةّيلَبلا ءتاقث ٌموق مصاع نع هيوري يذلاو .هيلع تاقثلا هعباتي

 (رينملا ردبلا»و 41١16 ١151( /75) نابح نبال «نيحورجملا» :رظناو .(هنع يوري

 اميف مصاع فيعضت (56 /4) «بيذهتلا بيذبهت» يف ظفاحلا ذر نكلو .( 270

 بصعت نأو «كلذ يف يناجزوجلا عبت امنإ يدع نبا نأ ركذو ءيلع نع هيوري

 اذهل ةيميت نبا مالسإلا خيش راكنإ يتأيسو .فورعم يلع باحصأ ئلع ئناجزوجلا

 .يناجزوجلل اًعبت عوضوم هنأب هايإ هفصوو ثيدحلا

 نب قاحسإو (5607) ةبيش يبأ نباو )١18٠0( يسلايطلا هجرخأو )١1١697(« مقرب

 ئلإ اهلسرأ ةأرما نع ةيبأ نع سوباق قيرط نم(؟1134) ديحأو (1؟5) ةيوهار

 .ةلوهجم اهلسرأ يتلا ةأرملاو ؛نيل هيف «يبنجلا نايبظ يبأ نب سوباق وبأو .ةشئاع

 :رظناو .ةأرملا نيبو هنبا نيب سوباق ابأ ركذي ملو ءرفعج مأ :يسلايطلا دنع نكلو
 )51/٠١60(. (ةحيحصلا»
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 عم رجفلاو .ناتعكر ناتعكر (؟)اَهّْئَدُس تاولصلا رئاس نأ :217اذه حضويو

 .ناتعكر اهنّدس اذه عمو «2)نونوكي ام ْعّرفأ اهتقو يف سانلاو «نيتعكر اهنوك

 فاصنتا «©0ةببس (؟)القتسم اًدرو رهظلا لبق عبرألا هذه نوكتف ءاذه ئلعو
 نامث لاوزلا دعب ىَّلصي دوعسم نب هللا دبع ناكو .سمشلا لاوزو راهنلا
 ملعأ هللاو اقهرسو .1؟ليللا مايق نم ٌنهلثمب نلَدْعُي نه 0 :لوقيو «تاعكر

 هدول لمسنا كارد ليلا فاسوأل لام ايل ناسعنالا

 4 را يقر ماس ا

 تعمس :تلاق ةبيبح مأ ثيدح نم ("!«هحيحص» يف ملسم ئور دقو

 نهب 77هل يب ةليلو موي يف ةعكر ةرشع يتنثا ئَأص نم» :لوقي كي هللا لوسر

 نيتعكرو .رهظلا لبق اًعبرأ» :هيف 2؟7ىئاسنلاو يذمرتلا داز .«ةنجلا يف تيب

 .«كلذ» :عوبطملا يف 6000

 .عوبطملا يف اذكو ««اهتتس» :ع.ك (0)

 .(نوكي» :نءبم «قادعام ()

 .(لقتسم درو» :ن ءبم «ق .ج ءص (4)

 .عيف مهضعب هحلصأ دقو .فيحصت هلعلو ؛«ةئس» :عءك 6(

 .هدجأ مل ()

 .0778) مقري (0)

 .«هللا اونب) :ق (4)

 نب بيسملا نع قاحسإ يبأ نع يروثلا نايفس قيرط نم )5١5( يذمرتلا هجرخأ (9)
 هجرخأو .حيحص نسح ثيدح :لاقو «ةبيبح مأ نع نايفس يبأ نب ةسبئع نع عفار
 نع ةيواعم نب ريهز قيرط نم )١5171( «ئربكلا»و )١1807( «ئبتجملا» يف يئاسنلا
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 ةالص لبق نيتعكرو .ءاشعلا دعب نيتعكرو ,برغملا دعب نيتعكرو ءاهدعب

 .ءاشعلا دعب نيتعكر لدب (رصعلا لبق نيتعكرو» :يتاستلا لاق .(رحفلا

 .يذمرتلا هحّحصو

 نم ةعكر ةرشع ىتنث لع رباث نم» :هعفرت ةشئاع نع ١2)هجام نبا ركذو

 ,"”رهظلا دعب نيتعكرو .رهظلا لبق (')عبرأ :ةّنجلا يف ٌتيب هل ىنُب ههّنّسلا

 .«رجفلا لبق نيتعكرو .ءاشعلا دعب نيتعكرو «7*2سرغملا دعب نيتعكرو

 لبق نيتعكر» :لاقو .هوحن ِةِكَك يبنلا نع 2*)ةريره يبأ نع اًضيأ ركذو

00 

00 

(0 

 نباو دمحأ هلاق امك طلتخا امدعب ةّرخأب قاحسإ يبأ ْنم عمس ريهزو هب قاحسإ 88

 .ظوفحم ريغ نوكي «(رصعلا لبق نيتعكرو» :هتياور يف هلوقف هيلعو «نايزارلاو نيعم

 (11796 21/945) «ئبتجملا١ يف يئاسنلاو )5١5( يذمرتلاهجرخأو .(50١١)مقرب |

 .يذمرتلا هفعض ثيدحلاو نيل هيف «دايز خف ةريغملا الع هرادمو )١51/١(« «ئئريكلا»و

 وهف دايز نب ةريغم هعفر ثيدح لك» :(١٠5؟) هللا دبع هنبا ةياورب «للعلا» يف دمحأ لاق

 أطخ اذه :هبقع )١51/١( «ئربكلا» يف يئاسنلا لاقو .(875) اًضيأ هيف رظناو ««ركنم

 .«هفحصف نايفس يبأ نب ةسبنع دارأ هلعلو «(ةشئاع ركذ يأ)

 .«اًعيرأ) :ع.ك

 .يتآلا ثيدحلا يفو انه ص نم طقاس (رهظلا دعب نيتعكرو)
 .ك ةيشاح يف كردتسمو «ع«ك نم طقاس «برغملا دعب نيتعكرو)

 :لاقو )١547( «ئربكلا»و )181١١( «ئبتجملا» يف يئاسنلا هجرخأو )١١57(« مقرب

 ناميلس نب حيلف هفلاخ دقو ءفيعض ناميلس نب دمحمو ءأطخ يدنع ثيدحلا اذه»

 نإ متاح وبأ لاق كلذكو .ةبيبح مأ ثيدح نم يأ «قاحسإ يبأ نع ليهس نع هاورف

 يبأ نبال «للعلا» :رظنا ديزمللو .ةبيبح مأ ةياور نم هنأ باوصلا نأ ركذو ءأطخ اذه

 )١6٠٠(. «ينطقرادلا للع»و (44 /1 ,”ا/ /1) «ريبكلا خيراتلا)»و (18/) متاح
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 ءرصعلا لبق :لاق هنظأ نيتعكرو «هدعب نيتعكرو ءرهظلا لبق نيتعكرو ءرجفلا
 .«ةرخآلا ءاشع دعب نيتعكرو :لاق هنظأ .برغملا دعب نيتعكرو

 يف اًجردم ةاورلا ضعب مالك نم نوكي نأ لمتحي ريسفتلا اذهو

 .ملعأ هللاو .اعوفرم ِةِكَي يبنلا مالك نم نوكي نأ لمتحيو «ثيدحلا

 ثيدح الإ ءيش اهلعف يف ِةِْكَي هنع حمصي ملف ءرصعلا لبق عبرألا امأو

 تس راهنلاب يَّلصي ناك ِِكَو هنأ ليوطلا ثيدحلا «يلع نع ةرْمَص نب مصاع
 ةالصك انهاه نم اهتتيهك انهاه نم ٌسْمّسلا تناك اذإ ىَّلصي :ةعكر ًةرشع
 رهظلا دعبو «تاعكر عبرأ رهظلا لبق يّلصي ناكو ؛«تاعكر عبرأ رهظلا

 نسشلا تناك اذإ اكو :2""ظفل يفو .١2!تاعكر عبرأ رصعلا لبقو «نيتعكر

 سمشلا تناك اذإو .نيتعكر ئَلص ءرصعلا دنع انهاه نم اهتئيهك انهاه نم
 ءاَعبرأ رهظلا لبق يلصيو اميرأ 'يلض رهظلا دع انعاع نم اهتكيهك ادهاه نم

 ئلع ميلستلاب نيتعكر لك نيب لصفيو .اًعبرأ رصعلا لبقو «نيتعكر اهدعبو

 .(2؟7نيلسرملاو نينمؤملا نم مهعبت نمو ''7[نيّيبنلاو] نيبّرقملا ةكئالملا
 هنإ :لوقيو اًذج هعفديو ثيدحلا اذه رِكُي ةيميت نبا مالسإلا ميش تعمسو

 .20هراكنإ يناجزوجلا قاحسإ يبأ نع ركذيو «ٌعوضوم

 .اميرق هجيرخت قبس )١(

 )0١/7(. يقهيبلاو )١١51( هجام نباو 86٠( .1717/5) دمحأ دنع (0)

 :4لكتسلا# حم (90)

 ةلاسرلا ةعبط يف ححص امك «نيملسملاو» :باوصلاو «ةيطخلا خسنلا عيمج يفاذك (5)

 .«نييبنلا» ظفل طوقس هاقبأو ءفنصملا لصأ يف عقو وهسلا لعلو .هيبنت نود

 .(5 5 - :"ص) «لاجرلا لاوحأ» هباتك :رظنا (6)
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 يبنلا نع رمع نبا ثيدح نم (17يذمرتلاو دواد وبأو دمحأ ئور دقو

 اذه يف فلتخا دقو .«اًعبرأ رصعلا لبق ىَّلص أرما هللا محر» :لاق هنأ
 :(7هتاح يبأ نبا لاقف .هريغ 5 «نابح نبا (؟7هىدححضف «ثيدحلا

 نب دمحم ثيدح نع يسلايطلا ديلولا ابأ ٌتلأس :لوقي يبأ تعمس»

 لبق ئَّلص نم هللا محر» :لكَي يبنلا نع رمع نبا نع هيبأ نع ئّئثملا نب ملسم
 :ديلولا وبأ لاق :لاقف «هاور دق دواد ابأ نإ :تلقف .اذ عد :لاقف .«اًعبرأ رصعلا

 .«ةليللاو مويلا يف تاعكر ٌرشع لَك يبنلا نع تظفح"» :لوقي رمع نبا ناك

 اذهو .«ةعكر ةرشع يتنثا تظفح :لوقي ناك :يبأ لاق .هّدعل اذه ناك ولف

 مل كي يبنلا لعف نم هظفح اّمع ربخأ امنإ رمع نبا نإف ءالصأ ةّلعب سيل
 .2؟)ةعبلا نيفيدحلا نيب ىقاثت الف «كلذ ريغ نع ريخُي

 صو ءامهيأصي ناك هنأ كي هنع لقني ملف «برغملا لبق ناتعكرلا امأو

 يذمرتلا هنسحو ءمهريغو (570)يذمرتلاو(١؟١1/1)دوادوبأو (2180)دمحأ )١(

 )١1417( ةميزخ نبا هححصو ١6(« -17 /0) «مألا -دواد يبأ حيحص» يف ينابلألاو

 نب دمحم هيف 12١(. 7 /5) «مهولا نايب» ناطقلا نبا هفعضو «(7 507) نابح نباو

 لاقو ؛ءثيدحلا يهاو )7١9(: «ءافعضلا» يف ةعرز وبأ لاق «ئلثملا نب ملسم نب نارهم

 هَضري مل كلذكو «ةركنم ثيداحأ يسلايطلا دواد وبأ هنع ىئور» :سالفلا يلع نب ورمع

 .(77/5) «لادتعالا نازيم»و /١584:78( /5) ارينملا ردبلا» :رظنا .(ناطقلا اىيحي

 نم هل ام رادقمو «ريسيلا الإ ثيدحلا نم هل سيل» :(777 /9) هتمجرت يف يدع نبا لاقو

 .(هبذك نم هقدص نيبتي ال ثيدحلا

 .(هححصواا :ع«ك 030

 .(١؟15) «ثيدحلا للع» يف (©)

 .(7585 /5) «رينملا ردبلا» يف نقلملا نبا لاق هوحنبو (5)
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 هلو ءيهرمأي هلق ءامخولسي مهاري ناكو ,اسهيلم ©! ؟ةياملا وأ هنأ هنع

 :لاق هنأ ِةَِكَج يبنلا نع نَّرُملا هللا دبع نع ("72نيحيحصلا يفو .مههني

 سانلا اهذختي نأ ةهارك «ءاش نمل» :ةثلاثلا ىف لاق .«برغملا لبق اوُلصا

 ثتودتم '7نايدعيم امعأ :نككرلا نيتاهرو باوسلا وه اناعو اس

 .بئاورلا ةيسلا رقاسك ةيئتار ةنس ؟*"اهسيلو ءامعبلا

 اميس الو «هنيب يف هل ببسال يذلا عوطتلاو نسا ة ٌةّماع ىَلصي ناكو

 يف دمحأ مامإلا لاق .ةّنبلا دجسملا يف اهّلعف هنع لقنُي مل هنإف ءبرغملا ةّنس

 يور اذك .هنيب يف برغملا دعب نيتعكرلا لجرلا ىَلصي نأ ةّئسلا :(20لبنح ةياور

 نمز يف سانلا تيأر دقل :(7ديزي نب بئاسلا لاق .هباحصأو ِةِكَو يبنلا نع
 يف ئقبي ال ئتح ءاعيمج اوفرصنا برغملا نم اوفرصنا اذإ «باطخلا ني رمع
 نرهتلا .يهيلقأ ئيلإ اوريسضي نرجس برشملا دعب نوعي ال ((1هثاك لحل ديبسسملا

 .همالك

 .«هباحصأ» :نءج )١(

 .ملسم دنع هدجأ ملو )١١117(« يراخبلا هجرخأ 030

 1 5: 6 نب رف

 .«تسيلو» :ن ءبم ءقادعام 20

 ١6٠08-١16١9(. /5) «دئاوفلا عئادب» يف فلؤملا اهلقن اهرخآ ئلإ ةياورلا هذه (5)

 .حيحص هدانسإو ؛(5١/78١) ربلا دبع نبال «ديهمتلا» يفامك مرثألا هجرخأ (7)

 .نيل هدانسإ فو 8١(. ص) (ليللا مايق) يف رصن نبا اًضيأ هجرخأو

 .«مهنأك» :ئلإ ن يف مهضعب هرّيغ 000
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 هاّمس لجر نع ىنغلب :لاق هنأ ١2)هللا دبع هنبا هنع ئورف .هلوق فلتخا

 :لاقق كارجأ ام دهسملا ل برقملا دعب نيعكرلا دّلس اجر نأ ول :لاق هلا
 رمأ ههجوو :صفح وبأ لاق !عزتنا ام دوجأ امو ءلجرلا اذه لاق ام نسحأ ام

 .تويبلا يف ةالصلا هذه :ينعي .ِةِلَي تينلا

 ةوكيدجسملا ىف برغملا دعب نيكو جلس نم :017 ىقرملا هل لاقو
 .صاع وه :لاق هنأ روث يبأ نع ئكحُي :هل تلق .اذه فرعأ ام :لاق ؟اًيصاع

 ." 7(مكتويب يف اهولعجا» د يتلا لوق اىلإ بهذ هلعل :لاق

 دجسملا كرتو تيبلا يف ضرفلا ئَلِص ول هنأ هّهجوو :صفح وبأ لاف
 امنإو ءدمحأ دنع ههجو اذه سيلو .همالك ئهتنا .ةئسلا كلذكف .هأزجأ

 تببلا يف اهلعف زوجيف ؛ةعامج الو نّيعم ٌناكم اهل طرتشي ال ننسلا َّنأ هّهجو
 .ملعأ هللاو .دجسملاو

 بفرغملا ةيبو اهني اسيل نأ امهادحلإ ءناكس برشملا نس قو

 لبق ةوكيأل نأ تحمست :يذوّرملاو لومبلا ةياور قدمحأ لاق .مالكب

 تيأر :دمحم نب نسحلا لاقو .مالك امهيّلصي نأ ئلإ برغملا دعب نيتعكرلا
 لبق دجسملا يف عكري ملو ؛مّلكتي ملو ماق برغملا ةالص نم مَّلس اذإ دمحأ
 :ِهََلَع هللا لوسر لاق :لوحكم لوق ههجوو :صفح وبأ لاق .رادلا لخدي نأ

 فنصملا لقن دقو .(717574) بقع («دنسملا» يف هوحنبو «((91/ص) («هلئاسم» يف )١(

 عئادب» يف  هتيمست نود  يربكعلا صفح يبأ هيجوت عم ظفللا اذهب هلل دبع ةياور
 ١6١9(. /5) «دئاوفلا

 .اًضيأ ١5١٠١١( /4) «عئادبلا» يف صفح يبأ هيجوت عم هتياور رظنا (1)

 .هجيرخت أيس 0

 مج



 2 هَ
 هه ١

 ؛(0)(َنيّيلِع يف هتالص تعِفُر ملكتي نأ لبق برغملا دعب نيتعكر ئَّلص نم» : آ

 .همالك نئهتنا .() ضرفلاب ّلفنلا لصي هنألو
 دواد وبأو يتاسنلا ئور دقف .تيبلا يف لّعفت نأ :ةبناثلا ةئسلاو

 ىلب ةجسم ا قآ هلي عينا نأ ةرجع جب بعك ثيدجح نم 17يذمرتلاو

 اهدعب نوحّبسي مهآر مهتالص اوضق املف .برغملا هيف ئّلِصف ءلهشألا دبع

 جيدخ نب عفار ثيدح نو ل هجام نبا هأورو :(تويبلا ةالص هذه :لاقف

 .(مكتويب ف نيتعكرلا نيتاه اوعكرا) : هيف لاقو

0) 
(0 
0 

 .(7/1) «ليسارملا» يف دواد وبأو (095) ةبيش يبأ نباو (5/77) قازرلا دبع هجرخأ

 ١6(. / 4) «عئادبلا» يف اًضيأ ةرقفلا هذه

 يف يراخبلا هجرخأو ؛(2505) يذمرتلاو (33 :)دواذويأو( 79 ٠ ) يئاسنلا

 .ةرجع نب بعك نب قاحسإ هيف )1١١١(( ةميزخ نباو )178/١( «ريبكلا خيراتلا)

 ناك :لاق رمع نبا نع يور ام حيحصلاو» :لاقو يذمرتلا هفعض ثيدحلاو .لوهجم

 دقو هيلع قفتم رمع نبا ثيدحو «؛هتيب يف برغملا دعب نيتعكرلا ئاصي هلك يبن
 جيرخت يف هنايب يتأيس «ديبل نب دومحم ثيدح نم دهاش بعك ثيدحلو .قبس

 .يتآلا ثيدحلا

 نع نيل امهيف  نيقيرط نم امهالك «(5745) يناربطلا هجرخأو )١١75(« مقرب

 نع ةداتق نب رمع نب مصاع نع قاحسإ نب دمحم نع شايع نب ليعامسإ
 ريغ نع ةياورلا يف فيعض ليعامسإو .هب جيدخ نب عفار نع ديبل نب دومحم
 (51577) ةبيش يبأ نبا هجرخأ ام هفعض لع لدي اممو .يندم قاحسإ نباو «نييماشلا

 نع قاحسإ نبا نع حاحص قرط نم )1١١١( ةميزخ نباو (717574) دمحأو

 جيدخ نب عفار ركذ نود ديم يبنلا نع ُهَنَعْهَبَِر ديبل نب دومحم نع رمع نب مصاع

 حيحص وأ نسح ثيدحلاف .«دمحأ دنع ثيدحتلاب قاحسإ نبا حرص دقو ُكْنَعْهَنلَوَي

 .كيبل خف دويمحيم لكسم خم
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 يف امك «هتيب يف عوطتلاو نئَّسلا ة ةّماع لعف لي نبنلا يده نأ دوصقملاو

 نيتعكر :تاعكر رشع لي ٍتْنلا نم ٌتظفح :رمع نبا نع (70١نيحيحصلا

 دعب نيتعكرو «هتيب يب برغملا دعب نيتعكرو ءاهدعب نيتعكرو «رهظلا لبق .

 .©"7[حبصلا ةالص لبق نيتعكرو] «هتيب يف ءاشعلا

 يتيب يف يلصي كي ٌيِبنلا ناك :تلاق ةشئاع نع (70ملسم حيحصاا يفو

 ناكو .نيتعكر يّلصيف «لخدي مث .سانلاب يَلصيف جرخي مث ءرهظلا لبق اًعبرأ

 سانلاب (؟7يَلصيو .نيتعكر يَئصيف لخدي مث .برغملا سانلاب يَّلِصي
 .نيتعكر يلصيف يتيب 207 لخخديو «ءاشعلا

 تلق امك هيرو اهيلصي لاك امنإءرجلا لس يلهم ظرطسسبلا كلطكو

 يّلصي ناك ِِكي هنأ 00 رمع نباو ةصفح نع 17« نيحيحصلا» يفو .' 17ةصح

 مدقت دقو «(7/75) ملسمو هل ظفللاو )١١85(- يراخبلا دنع وهو .«حيحصلا) :ق 210

 '١(. 0 /صر)

 طقاس وهو .ن شماه يف مهضعب هداز دقو ««يراخبلا حيحص» نم نيترصاحلا نيبام (؟)

 .(7/125) مقرب 2

 .(«لخدي مثالا :ج «ص ادع ام )0(

 .(7/77) ملسم هجرخأ (5)

 ثيدح جيرخت نمض هجيرخت مدقت دقو «(887) ملسمو 5|١( 2.47 1) يراخبلا )3/0

 رسب اي

 ل ل

 .مهريغو )/١1١91( ةميزخ نباو (77/7) دوراجلا
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 اهدعب ةعمجلا ةّئس ركذ ئلع مالكلا يتأيسو .هتيب يف ةعمجلا دعب نيتعكر

 :لع هلوقل ققاوم اذهو .هللا ءاش نإ ةعمجلا يف هيده ركذ دنع اهلبق ةالصلاو

 .(170ةبوتكملا الإ هتيب ىف ءرملا ةالص لضفأ َّنإف .مكتويب يف اولص ساّنلا اهيأ»

 هيده َّنأ امك «ضراعل الإ تيبلا يف عّوطتلاو ننّسلا لعف كي هيده ناكو

 امم هريغ وأ ضرم وأ رفس نم ضراعل الإ دجسملا يف ضئارفلا لعف ناك

 .دجسملا نم هعنمي

 كلذلو .لفاونلا عيمج نم ّدشأ رجفلا ةئس ئلع هتظفاحمو هدهاعت ناكو

 ةنس لع بظاوي رفسلا يف ناكو ءاّرفس الو اًرضح رتولاو يه اهعّدي نكي مل
2 

 ىلص ِةِكَو هنأ رفسلا يف هنع لقنُي ملو .©"7نئسلا رئاس نود 2"”رتولاو رجفلا
 .امههريغ ةيئار نس

 عم ترفاس :لوقيو «نيتعكر ىلع ديزي ال رمع نبا ناك كلذكو

 .(20نيتعكر ئئلع رفسلا يف نوديزي ال اوناكف ءرمعو ركب ىبأو كَ )هللا لوسر

 دق نكل ؛ةئسلا اوّلصي مل 20)ههنأ ال .نوعّبري اونوكي مل مهنأ لمتحا نإو اذهو

 .نَعُهَئاَدَوو تباث نب ديز ثيدح نم )7/8١1( ملسمو )١ 1/7 1/74٠( يراخبلا هجرخأ 01(

 .قبس ام ئىلإ رظنلا لاقتنا نم اهلعلو «لفاونلا عيمج نم ٌدشأ» :ةدايز هدعب بم يف (؟)

 ةريره يبأ ثيدحو )78١( ةداتق يبأ ثيدح نم ملسم هجرخأف ءرجفلا ةنس امأ 0(

 يراخبلا هجرخأف «رتولا امأو .حبصلا ةالص نع مونلا ةصق يف امهيلك )58/3١١(

 .رمع نبا ثيدح نم (607) ملسمو 6)

 .«يبنلا عم» : ص )0

 .(189) ملسمو )١١١7( يراخبلا هجرخأ )0(

 .طلغ وهو «ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ««مهنأ الإ) :بم (7)
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 احيسم تنك ول :لاقف رفسلا يف رهظلا يس نع لئس هنأ رمع نبا نع تبن
 نم (؟)رفاسملا نع ففخ هناحبس هللا نإف ُكََعدََويَرو ههقف نم اذهو )١(. ثممتأل
 .هل ئلوأ مامتإلا ناك اهدعبو اهلبق ناتعكرلا هل عرش ولف ءاهرطش ©"7ةيعابرلا

 يلع 4# رتولا وأ رجفلا ةنس :دكأ نيتالصلا يأ :ءاهقفلا فلعخا دقو

 ايقلعتا دقق ارنا بنور يقف سادلا كالمنتب ييحرولا نكي لو وبل وك

 ةنبس :لوشي ةيبيت نبا مالسإلا خيش تعمسو رجلا ةسسرحو قلاش

 ةئس ىَلصي ناك كلذلو .هتمتاخ رتولاو «لمعلا ةيادب لورجم يرجت رجفلا

 .لمعلاو ملعلا ديحوتل ناتعماجلا امهو «*7صالخإلا يتروسب رتولاو رجفلا

 .اىهتنا .دصقلاو داقتعالا ديحوتو «ةدارإلاو ةفرعملا ديحوتو

 بجي امو قفرعملاو داقتعالا ديسوتل ةنمضعم (دحأ هللا وه لقال ةروسف

 .هوجولا نم هجوب 0*2ةكرّشلا قلطمل ةيفانملا ةّيدحألا نم ئلاعت ٌبّرلل هتابثإ
 نم هجوب ٌصقن هقحلي ال يذلا لامكلا تافص ًعيمج هل ةتبثملا ةّيدمّصلاو

 .هتّيدحأو هانغو 210هتّيدمص مزاول نم وه يذلا دلاولاو دلولا يفنو ؛هوجولا

 ةروسلا تنّمضتف .ريظنلاو ليثمتلاو هيبشتلا يفنل نّكضتملا ءمفككلا يفنو
 يف لثم وأ هل هيبش تابثإ ىفنو ههنع صقن لك يفنو ؛هل لامك لك َتابثإ

 .قباسلا ثيدحلا ءزج وهو (784) ملسم هجرخأ )١(
 «نيرفاسملا ئلع» :ع «ك يفو «(رفاسملا ئلع» :ق ءص (؟)

 .«تايعابرلا» :ع (*)

 .(؟ 55 )١/ «دئاوفلا عئادب» يف مالسإلا خيش ركذ نود هوحن رظنا (4)

)0( 0 

 .(هتيدمص لامكل رّرقملا دلاولا ... ج«ءص (0)
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 يملعلا ديحوتلا عماجم يه لوصألا هذهو .هنع كيرشلا قلطم يفنو «هلامك

 .كرشلاو لالعشلا قرف عيمج هيحاص نيابي يذلا (17يداقتعالا

 .ءاشنإلاو ريخلا يلع هرادم نآرقلا نإف ءنآرقلا ثلث لدعت تناك كلذلو

 ةلاعت قلاخلا نعاربمت :تاعوت ريشلاو .ةحلابإو سبعو «تسأ :ةنالك ءاشتإلاو
 ٍ هع /
 صاخأالا ةررس تصلغلف هقلبخخ عريسو هياكحا و ءتاقضصو هئامسلاو

 اهثراق تصلخو «نآرقلا تلث تلّدعف «هتافصو «هئامسأ نعو «هنع رخلل

 نم (نورفاكلا اهيأاي لق) ةروس هتصّلخ امك «يملعلا كرشلا نم اهب َّنمؤملا
 .همامإ وهو ؛ءلمعلا لبق ملعلا ناك املو .يدصقلا يدارإلا ىلمعلا كرشلا

 (ٌدحأ هللا وه لق) ةروس تناك «هلزانم هّلزَنُمو ؛هيلع مكاحلاو «هقئاسو هدئاقو

 لق) ةروسو .رتاوتلا غلبم غلبت داكت كلذب ثيداحألاو .نآرقلا ٌتلث لدعت

 ةياور نم 7'2يذمرتلا يف كلذب ثيدحلاو «نآرقلا عبر لدعت (نورفاكلا اهيأاي

 لدعت (ٌدحأ هللا وه لق)و نآرقلا فصن لدعت (تلْزِلْز اذإ)» :هعفري سابع نبا

 يف مكاحلا هاورو .«نآرقلا عبر لدعت (نورفاكلا اهيأاي لق)و ءنآرقلا ثلث

 .دانسإلا حيحص :لاقو ةكردتسملا#

 اهتعباتم لجأل سوفنلا ئلع ّبلغأ ٌئدارإلا ٌيلمعلا كرشلا ناكاملو

 لين نم هيف اهل امل «هنالطبو هتّرضمب اهملع عم '7هبكترت اهنم ٌريثكو ءاهاوه

 .هتلازإو يملعلا كرشلا علق نم دشأو بعصأ اهنم هعلقو هتلازإو ءضارغألا

 .«يداقتعالاو» :ص )1١(

 راد -57١ص) «نآرقلا لئاضف» يف سيرضلا نبا هجرخأو .هفعضو (71895) مقرب )0(

 لاقو .(55185) «ناميإلا بعش) يف يقهيبلاو )21717/١( مكاحلاو (قشمد ءركفلا

 )١7517(. «ةفيعضلا» :رظنا .ركنم :ينابلألا

 .(هيكتري) : بم «ق ؛ج « ص 0
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 ام ريغ ىلع ء ءيشلا ملعي نأ هّبحاص نكمي الو ؛ةّجحلاو ملعلاب لوزي اذه َنأل

 بلعلا هّلدي ام بككتري هبحاض نإ هاصقلاو ةدارإلا كرش فالخي ؛هيلع وه

 بضغلاو ةوهشلا 2١7 ناطلس ءاليتساو .هاوه ةبلغ لجأل .هررضو هنالطب ئلع

 (نورفاكلا اهيأاي لق) ةروس يف ريركتلاو 7'2ديكأتلا نم ءاجف .هسفن ئلع

 .(ٌدحأ هللا وه لق) ةروس يف هلثم ئجي مل ام ,يلمعلا كرشلا ةلازإل ةنّمضتملا

 :اهتاقلعتمو اهماكحأو ايندلا ف اّرطبت نيرطش نآرقلاناكاملو

 عقي امو ةرخآلا يف اًرطشو ؛اهريغو نيفّلكملا لاعفأ نم اهيف ةعقاولا رومألاو

 ءرطشلا اذهل اهرخآو اهلوأ نع تسلا دق (تلؤلز اذإ) ةروس تناكو ءابيف

 تاك دابا و ىقرألا لاوحلا عم اهيل وكي امو ةريخآلا الإ اهيف ركذي ملف

 .ملعأ هللاو .اًحيحص نوكي نأ ثيدحلا اذهب 22رخأف ,نآرقلا ففصن لدعت

 اتروس امهمأل ؛؛*7فاوطلا يتعكر يف نيتروسلا نيتابب أرقي ناك اذهلو

 أ[ "ديمو .راهنلا ]مع امهم حتمي (2)ناكو .ديحوتلاو صالخإلا

 .ع«ك نم طقاس «ناطلس» ظفل 010)

 .«ديكوتلا ءاجف» :ن هبسم «ق ادع ام

 . فيحصت «(«ريخأف» :ص

 )١51/١7١14(. ملسم دنع ٍةلِكَو هتجح فصو يف ليوطلا رباج ثيدح يف درو امك

 .(ناكف» :ن .ءبم «ق ادعام

 .(متخيول :ن ءبم «ق ادع ام

 (197) «ئبتجملا» يف يئاسنلاو (017/517) دمحأ هاور يذلا رمع نبا ثيدح دارأ هلعل

 اًسمخ وأ نيرشعو اَعبرأ ِةلكَي يبنلا تقمر» :هظفلو .امهريغو )١٠١77( «ئربكلا»و
 اهيأ اي لق) برغملا دعب نيتعكرلاو رجفلا لبق نيتعكرلا يف أرقي ةرم نيرشعو
  نابلألا هدروأ دقو ءقاحسإ يبأ لع هيف فلتخا دقو .(دحأ هللا وه لق)و (نورفاكلا

5/١ 



 .ديحوتلا راعش وه يذلا ّجحلا يف امهم أرقيو

 .[ببفل

 هنع تبث يذلا اذه .نميألا هَقِش ئلع رجفلا ةّنس دعب عجطضي كي ناكو
 ةشئاع ثيدح نم 70١(نيحيحصلا» ىف

 مكدحأ لص اذإ» :لاق هنأ ِِكَو هنع ةريره يبأ ثيدح نم (1)يذمرتلا ركذو
 :يذمرتلالاق «نسيألا هبتج يلع بطشيلف :ييشلا الس لبق نيكولا

 يي ةيميت نبا مالسإلا خيش '" تعمسو ٌبيرغ ٌحيحص ثيدح

 .ئهتنا .247هيف طلغو «دايز نب دحاولا دبع هب درفنا

 اًموق ئأر رمع نبا نأ يجانلا قيدصلا يبأ نع 200ةبيش يبأ نبا ركذو

 .(7735/) (ةحيحصلا» يف -

 )١( يراخبلا هجرخأ )1١70111945 :5757 537١( ملسمو )077(.

 )١١٠١( ةميزخ نباو )١151( دواد وبأو (47758) دمحأ هجرخأو )57١(.« مقرب ()

 ريكانم هل دايز نب دحاولا دبع هدانسإ يف .(55 /7) يقهيبلاو )١574( نابح نباو

 .يتآلا مالسإلا خيش مالك ئلع قيلعتلا رظنا ءاهنم اذهو

 .(تعمسفل :ج ءص (”)

 دحأ...) :(51/7 /7) دايز نب دحاولا دبع ةمجرت يف «لادتعالا نازيم» يف يبهذلا لاق (5)

 ثدحيف «هيلع تمقن يتلا ريكانملا كلت ابئجتو «نيحيحصلا يف هب اجتحا «ريهاشملا

 اذإ :ّةِلَك هللا لوسر لاق «ةريره يبأ نع ,حلاص يبأ نع ءعامسلا ةغيصب شمعألا نع

 (...هنيمي ئلع عجطضيلف حبصلا لبق نيتعكرلا مكدحأ ئلص

 «يراوحلا نبا وهو يمعلا ديز هيفو .(57/7) يقهيبلا هجرخأو «(255600) مقرب (5)
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 كلذب ديرن :اولاقف .مهاهنف ءمهيلإ لسرأف ءرجفلا يتعكر دعب اوعجطضا

 .ةعدب اهنأ مهربخأف «مهيلإ عجرا :رمع نبا لاقف .ةّنسلا

 يكب ؟'؟”بّعلتي :لاقف ءاهتع رمع نبا ثلأس :؟7١دّلْجِم وبأآ لاقو

 .ناطيشلا

 امك كاشمتي نيتعكرلا نكس اذإ لجرلا لأب ام :22ووعسم نبا لاقو
 .(؟7لّصَق [دقف مَّلس اذإ !رامحلا ُكّكمتي

 مزح نبا لطبُيو ؛ةعجضلا هذه نوبجوي مهّنإف هعبات نمو مزح نبا امأو

 َتيأرو .ةمألا نع هب درفنا امم اذهو ؛ثيدحلا اذهل اهعجطضي مل نم ةالص

 «هبعتملا اذه هيف رشق دق هيامصأ شعب الجم ايف

 نع .بويأ نع «رّمعم نع ١7 (فنصملا» يف قازرلا دبع ركذ دقو

 .تاقث هدانسإو )555٠(« ةبيش يبأ نبا هجرخأ )١(

 .ع٠ق يف طقني ملو ««بعلي» :ن «ك يفو .لقنلا ردصم يف اذكو «ج ءص نم (؟)

 ةبيش يبأ نبا هجرخأ رثألاو .طلغ وهو ««رمع نبا» :يقفلل اًعبت ةلاسرلا ةعبط يف ()
 .نيل هيفو ءناميلس يبأ نبا هلعلو ؛دامح هدانسإ يفو «((7559)

 رجفلا ةنس نيب لصفلل يفكي مالسلا نأ ينعيو .لقنلا ردصم نم نيترصاحلا نيبام (4)

 :ن .بم «ق ؛ع «ك يفو .لصفلا لجأ نم ةعجضلا هذه لإ ةجاح الف ؛هتضيرفو

 يل رهظيو .ةيدنهلا ريغ ةعوبطملا خسنلا يف اذكو «كّعمت اذإ رامحلا لعفي امك لعفي»

 اوريغ فيرحتلا اذهب قايسلا دسف املف ««لصف» فيرحت خسنلا هذه يف «كّعمت» نأ

 نبا فنصم» يف امل قفاوم ج ءص نم تبثملاو .نيعضوملا يف «لعفي» ئلإ «كّعمتي»
 .(ةبيش يبأ

 .بم «ق نم طقاس «اهيف» (0)

  نيريس نبا نع قرط نم 1454١( 675 50) ةبيش يبأ نبا هجرخأو )41/١9(« مقرب (7)
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 .كلذب نورمأيو ءرجفلا يتعكر دنع

 .هلعفي ال ناك رمع نبا نأ عفان نع .بويأ نع ءرمعم نع (7١ركذو

 .ميلستلاب ئفك :لوقيو

 نإ :لوقت تناك ةشئاع نأ قّدصأ نم ينريخأ :جيرج نبا نع 2'*ركذو
 ناكو :لاق «حيرتسيف هتليل بأدي ناك هنكلو «ةئسل عجطضي نكي مل كي ئبنلا

 .©"7ههناميأ ىلع نوعجطضي مهآر اذإ مِهِبِصْحَي رمع نبا

 اهبجوأف .(؟)ةغلاث اهيف تطسّوتو «ناتفئاط ةعجصلا هذه يفالغدقو

 907 قاو نمو مزح فاك اهكرتب ةالصلا اولطبأو .رهاظلا لهأ نم ةعامج

7 5 4 0 2 2 0 
 ملف .هريغو كلام اهيف طسوتو .ةعدب اهومسو «ءاهقفلا نم ةعامج اههركو

 ةقئاط اهحتساو .اًناتكسا اهلعف نمل اهوهركو فحاو اهلعق نمل اًسأب اس اوربي

 .ةريره ىبأ ثيدحب اوُجتحاو ءال وأ اهب حارتسا ٌءاوس «قالطإلا ئلع

 ثيح «هريغو رمع نباك ةباحصلا راثآب ٌجتحا نم مهنم ءاهوهرك نيذلاو

 قيرط نم (198/7) «ئلحملا» يف مزح نبااًضيأ هركذو .ةمئأ هدانسإو هنع -

 .هوحنب نيريس نبا نع مزاح نب ريرج نع لاهنم نب جاجحلا
 .ةمئأ هدانسإو ««هلعفن ال) :رمع نبا لوق نم (5770) مقرب )١(

 .(51/151) مقرب 200

 ركذو)» لبق ن .بم «ق يف عقو انه ئلإ (...هعبات نمو مزح نبا امأو» :فنصملا لوق (*)

 .«ةثلاث ةفئاط» :ج ءص ادعام )0

 .ج«ص يف دري مل 'هقفاو نّمو مزح نبكا رتب 00
0 



 :لاقو ءاهل ِِكَي ّيبنلا ّلعف ركنأ نم مهنمو .١2)اهلعفي نم ٌبِصحي ناك
 هب ٌحّرصم وه امك .رجفلا يتعكر لبقو رتولا دعب ناك هعاجطضا نأ حيحصلا

 . سابع نيا ثيدح يف

 ()كلام لاقف ؛هيف باهش نبا اولع فلتخاف ةشئاع ثيدح امأو :(')لاق
 ةبلآي هع ةسيألا هب ق نوما ليللا مايق نم ينعي رق 8 نع

 .رجفلا ةّئس لبق ةعجُضلا نأ ٌحيرص اذهف .«نيتفيفخ نيتعكر يّلصيف ءنّذؤملا
 هل نّيبتو ,رجفلا ذاذأ نم ةذؤملا تقسم انا :بايش دبا نم (4)ءريك لاقو

 هَقِش ىلع عجطضا مث «نيتفيفخ نيتعكر عكرف «ماق -نّدؤملا هءاجو ءرجفلا
 هنأل ءكلام لاق ام لوقلاف ءباهش نبا باحصأ فلتخا اذإو :اولاق .«نميألا

 .مهظفحأو هيف مهتبثأ

 ركب وبأ لاق .اكلام فلاخ نم عم اذه يف باوصلا لب :نورخآلا لاق

 ِلِلَع يبنلا ناك» :ةشئاع نع «ةورع نع «يرهزلا نع كلام ئور :227بيطخلا

 عجطضا اهنم غرف اذإف .ةدحاوب اهنم رتوي ءةعكر ةرشع ئدحإ ليللا نم يّلصي
 فلاخو .«نيتفيفخ نيتعكر يَّلصيف «ندؤملا هيتأي ئتح نميألا هَّقِش ئلع

 نع اوورف .مهريغو يعازوألاو بئذ يبأ نباو بيعشو سنويو ليقع اًكلام

 .(اهلعف» :نءبسم«ىف )١(

 .(4ا/-946 /7؟) «راكذتسالا) :رظنا (0)

 )73١5(. «أطوملا» يف (*)

 )571١١(, كلذك دشار نب رمعمو (577) يراخبلا دنع ةزمح يبأ نب بيعش لثم (5)

 ١77(. /1/5) ملسم دنع ثراحلا نب ورمعو

 .هلعل .هل «تونقلا باتك» يف (5)

 م/م
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 لبق 7١2هعاجطضا َّنأ كلام ركذف .هعم جرخيف «نّدؤملا هيتأي ئتح نميألا

 , (10همالك ئهتنا .هريغ باصأو المخأ كلام

 نع ةنيَدُك ىبأ نع :تاضلا وبأ (7)نةدح «زريجلألا تلق :بلاط وبأ لاقو

 عجطضا هنأ لَك يبنلا نع «ةريره يبأ نع ' /[هيبأ نع حلاص يبأ نب] ليهس ٍ ءأ هلالي 1 9 ع ُ 3 ع

 نأ (0)يذوّرملا انأبنأو :لالخلا لاق .هركتي رمع نباو هيورت ةينتاغع ل :لاق

 هب ثّدحي شمعألا نإ :تلق .كاذب سيل ةريره ىبأ ثيدح :لاق هللا دبع ابأ
 لاقو .هب ثّدحي هدحو دحاولا دبع :لاق .ةريره يبأ نع .حلاص يبأ نع

 رجفلا يتعكر دعب عاجطضالا نع لئس هللا دبع ابأ نإ :ثراحلا نب ميهاربإ

 2191 علا حف زجر هلعق نإو .هلعقأ آم :لاق

 حلاص يبأ نع .«شمعألا نع .دايز نب دحاولا دبع ثيدح ناك ولف

 .«ناك» :ةدايز ع .ك يف هدعب )١(

 .ج «ص يف دري مل «همالك ئهتنا) )0

 .«انأبنأ» :عءك 0

 نكلو ؛باوصلا ئلع هترشن يف يقفلا اهداز دقو .«ئربكلا يئاسنلا ننس» نم ةدايز )0(

 .ةلاسرلا ةعبط يف اذكو .نيفوقعم نودو هيبنت نود

 .فيحصت ««يزورملا» :ةعوبطملا خسنلا يف )0(

 لئاسماو ( 1794 ص) «عئناه نبا لئاسم» :رظناو .ن ءبم «ق نم «ليهتنا»ظفل (0)

 )10١/5(. «جسوكلا
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 ةشئاع نإ :لاقي دقو .بابحتسالا هدنع هتاجرد ايندأ ناكل ؛هدنع اًحيحص

 ,(1)فالتخا كلذ يف سيلف ٌةرات اذهو ًةرات اذه لعفي ناكف ءاذهو اذه تور

 .ملعأ هللاو «حابملا نم هنإف

 بناجلا يف ٌقّلعم بلقلا نأ وهو رس نميألا هَّقش ئلع هعاجطضا ينو
 ةعد يف نوكي هنأل ءاّمون لقثتسا رسيألا بناجلا ئلع لجرلا مان اذإف ءرسيألا

 يف قرغتسي الو قلقي هنإف ؛نميألا ٌّقَّشلا ئلع مان اذإف .همون لقثيف «ةحارتساو

 ٌبحتست اذهلو .هيلإ هليمو .«")ردصلا نم هّرقتسم بلطو .بلقلا قلقل «مونلا
 ٌبحاصو .7"2هانملا بيطو ةحارلا لامكل ءرسيألا بناجلا ئلع َمونلا ُءاِّطألا

 مايق نع ٌَمانيف ؛همون يف لقثي الثل ءنميألا بناجلا ئلع مونلا ٌبِحتسي عرشلا
 .ندبلل عفنأ رسيألا ئلعو ءبلقلل عفنأ نميألا بناجلا ئلع مونلاف .ليللا

 .ملعأ هللاو

 لصف

 ليللا مايق يف دو هيده يف
 ؟ال مأ هيلع اًضرف ناك له :هنأ يف فلخلاو فلسلا فلتخا دقو

 :ءارسإلا] 4ك دان ءوبِدََجَمتك لَن ول :اىلاعت هلوقب اولا ناتفئاطلاو

 .بوجولا مدع يف حيرص اذهف :اولاق .4

 :اكيإ# :هلوق يف هب هرَّمأ امك «ةروسلا هذه يف دّجهتلاب هرَمأ :نورخآلا لاق

 .«فالخ»:ق )١(

 .(«هّرقتسم هبلطو) :ن ءبم «ق )3,0

 .(7 0٠ 2" 5 ه ص) عبارلا دلجملا يف يتأيام رظناو ()

 رد



 لمع ا

 ٌةداَت » :هلوق امأو .هنع هخسني ام ىجي ملو ١-7[« :لمزملا] 4 ليلي ١ لّمدمْلا

 كك بتلااعتاو .هل ةلفان هنوكب هّصخي مل «عّوطتلا هب دارملا ناك ولف نأ

 هلاَميَعَوَو # :نيلاعت لاق .عوطتلا ئلع لدي ال ةداي زلا قلطم و «ةدايزلا :ةلفانلاب

 يف ةلفانلا كلذكو .دل يلا ئلع انااين ىأ 2[ ءاينألا] 4 لاك وُنْمَيَوَوَحَ 27

 يف ليللا مايف َنإف ؛اهب هّصخ اذهلو .هرجأ يفو هتاجرد يف ٌةدايز ِكي يبا جبت

 نم مّدقت ام هل هللا رفغ دقف ِةكي يلا امأو .تائيسلل ٌرّمكمو ١2)حام هريغ ٌّنح

 يف لمعي هٌريغو «بتارملا ٌولعو تاجردلا ةدايز يف لمعي وهف ءرخأت امو هبنذ
 .ريفكتلا

 امو هبنذ نم مَّدقت ام هل رفغ دق هنأل ِةِكَي بنل ًةلفان ناك امنإ :دهاجم لاق
 لاق .هبونذل ٌةراَفك هريغلو «باوثلا يف ٌةدايز يأ ةلفان (؟)هتاعاط تناكف ءرخأت
 .جاجح انثدح :22)ديبع يبأ نع ؛يلع ؟؟)انثدح :(70هريسفت» يف رذنملا نبا

 .فيرحت وهو «ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ,«حابم» :ن ءبم ءع.ك )١(

 .«هتعاط» :ع ءك 00

 (ليللا مايق» يف رصن نب دمحم هجرخأ كلذكو «(4//511) «روثنملا ردلا» يفامك ()

 نم (57 85 )١1/ «هريسفت» يف يربطلا ريرج نبا اًضيأ هجرخأو .(رصتخملا -77”ص)

 نع رخآ قيرط نم (4/1/5) «لئالدلا» ين ىقهيبلاو «هب (يصيصملا) جاجح قيرط

 .هب ريثك نب هللا دبع
 .يتأي اميفو انه «انأبنأ» :عوك (4)

 .ديبع يبأ بحاص يوغبلا زيزعلا دبع نبا وه يلعو .ةيدنهلا ةعبطلاو لوصألا ين اذك (5)

 ةعبطلا يف اذكو «ديبع يبأ نب يلع» :بم يفو .اًريثك «هريسفت» يف رذنملا نبا هنع يوري

 .ةلاسرلا ةعبط هتعباتو «ديبع يبأ نب ئلعي١ :يقفلا هحلصأف ءأطخ وهو ةينميملا
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 وهف «ةبوتكملا ئوس ام :لاق دهاجم نع "١ ريثك نبا نع «جيرج نبا نع

 امنإ «لفاون سائدلل تسيلؤو .بونذلا ةرافك ىف لمعيال هنأ لجأ نم هل ةلفان

 يف مهبونذل ةبوتكملا ئوس ام نولمعي اًعيمج سانلاو «ةّصاخ لي يبنلل يه

 .امتارافك

 20ه نب رمع انثدح 4 )درع اكل 0 رض انثدح «لمحيم )لح

 دجهتف ليلا نيو :هلوق ف نسحلا نع «نامثع يبأ نع «نايفس نع .ةصيبقو

 بدلِلط تدلل الإ ًةلفان نوكي ال :لاق [74 :ءارسإلا] 4َكآةَرفاَن دب

 .”")ةّصاخ كي يبنلل ًةلفان :لاق كاحضلا نع رِكذو

 :لاق «ةمامأ وبأ ينثّدح «بلاغ وبأ انثدح :لاق 2"ناّيح نب ناميلس ركذو

 .فيرحت ««ريثك يبأ) :ن ءبم «ق )١(

 يف رصن نب دمحم اًضيأ هجرخأو .«هريسفت» يف رذنملا نبا وه لئاقلاو .«انأبنأ» :ع«ك (؟)
 .(رصتخملا -77”ص) («ليللا مايق»

 ينبم فرصتلا اذهو ءاهريغو يقفلا ةعبطل افالخ «رصن نب دمحم) :ةلاسرلا ةعبط يف (؟)

 هباتك نع رداص فلؤملا نأو ءيزورملا رصن نب دمحم دوصقملا نأب مهوتلا ئلع

 .هيلع «روثنملا ردلا» يف يطويسلا ةلاحول «ليللا مايق»

 . فيحصت («(ليبعاا :ٍض )0

 ئلإ ةينميملا ةعبطلا يف رّيغف «ةيدنهلا ةعبطلا يف ناك اذكو .فيحصت ««ديعس» :عوك (5)
 .ئرخألا تارشلا اهتعباتو 6ديغس غو رمغا

 .هيلع فقأ مل (5)

 بعشااو «دنسملا» يفامك «نايح نب ميلساا ::لإ هيت قود _ةلاسرلا ةعبط ىف ريغ )1/0

 ئلإ يناربطلا دنع همسا فّرحت هنأ ىلع «دنسملا» وققحم هبنو .ةَمُث وهو ««ناميإلا

  دمحأ هجرخأ رثألاو .ىطخي قودص «ٌيدزأ وه نايح نب ناميلسو ؛«ناميلس»

 م



 كل تناك يّلصت تمق نإف .كل اًروفغم ّتمق هعضاوم ٌروهَّطلا ٌتعضو اذإ
 ؟ةلفان هل نوكت يَّلصي ماق نإ تيأرأ «ةمامأ ابأ اي :ٌلجر هل لاقف .اًرجأو ةليضف

 بونذلا يف وعسي وهو «ةلفان هل نوكت فيك .ِِكَي يبنلل ةلفانلا امنإ ءال :لاق

 أ ةسأو ةليضق هل قوكت ؟اياطخبلاو

 هكرتو هلعف زوجي ام اهم دري مل «ةيآلا يف ةلفانلا نأ دوصقملاو :تلق

 ٌردق اذهو «تاجردلا يف ةدايزلا اهب دارملا امنإو ء«بودنملاو ٌبَحتسملاك

 لدامل افا 4 قل ريل ظ دق رق خوك لاف هةكتسحلاو ىشرقلا نيب ةكرتشم

 ركذ دنع هللا ءاش نإ ةلأسملا هذهل نايب ديزم تأيسو .بوجولا نم رمألا هيلع

 عجو وأ ٌمون هبلغ اذإ ناكو . ايفس الو اًرضح ليللا مايق عدي لت نكي ملو

 :لوشي ةيميت نبا مالسإلا خيش عسبسف .؟'ةةعكر ةرشح ين راهتلا نم لس

 دجسملا ةّيحتك وهف هّلحم تاوفل ئضقُي ب ال رتولا نأ زيلع ٌليلد اذه ىف

 ةةلس رست ةركي نأ هي دوصقملا نأل ءاهرمتو ءقيصالاو فرسكلا ةاةلضو

 تيلصو ليللا ئضقنا اذإف .راهنلا ةالص رخآ برغملا نأ امك ءاّرتو ليللا

 .©"7همالك نعم اذه .هعقوم رتولا عقي مل .حبصلا

 يف يقهيبلا هركذو هب نايح نب ميلس قيرط نم (77/5/4) يناربطلاو - )١3١195(
 يف يقهيبلاو )١7721١( يسلايطلا اًضيأ هجرخأو .(1075) بقع «ناميإلا بعشا

 بلاغ وبأ هيف .هب بلاغ يبأ نع ةملس نب دامح قيرط نم (7075) «ناميإلا بعشا

 :رظنا ليصفتللو .ثيدحلا اذه يف برطضا دقو نيل هيف «ةمامأ يبأ بحاص يرصبلا

 .؛ككسسلا) ارلع قيلعتلا

 .اَهْنَعَهَيلَوََو ةشئاع ثيدح نم (ا/57) ملسم هجرخأ )01(

  عومجما :رظناو .اًضيأ (777 /7) «نيعقوملا مالعأ» يف هخيش لوق فلؤملا لقن (؟)
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 نع يردخلا ديعس ىبأ ثيدح نم ١2)7هجام نباو دواد وبأ ئور دقو

 اذهل نكلو ؛«ركذ وأ حبصأ اذإ ٌلصيلف هيسن وأ رتولا نع مان نم» :كي ينل
 :للع ةّدع ثيدحلا

 .فيعض وهو ؛ملسأ نب ديو هزي محلا قيم ةياور قم هنأ ةاعدحلا

 :يذمرتلا لاق كلك يبنلا نع هيبأ نع ٌلسرم هنأ هيف حيحصلا نأ :يناثلا

 50 اسروملا ىرعي «حصأ اذه

 4 8ةأو نيرا ديف ثيدح نأ زرع اياد ثيدحلا

 .(15ص) «يلعبلا تارايتخا»و )41١/77( «ئواتفلا -

 نب ديز نع يندملا فرطم نب دمحم ناسغ ىبأ قيرط نمف )١47١( دواد وبأ امأ )١(

 83 يفارنلا انأيآ ةيبرعأو .يردنللا ديسم ىنآ نع راسي نب كس نع لعل
 نبا امأو .حيحص هدانسإو «قيرطلا اذه نم 48٠١( /؟) يقهيبلاو )١/ 3١7( مكاحلاو

 نم مهلك ((575) يذمرتلاو )١١7754( دمحأ اًضيأ هجرخأو )١١84((« مقربف هجام

 ديعس يبأ نع راسي نب ءاطع نع هيبأ نع ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع قيرط
 يبأ حيحصا يف ينابلألا هححص ثيدحلاو .فيعض نمحرلا دبعو «هب يردخلا

 .(165 2167 /؟) «ءاورإلا» :رظناو ١75(. /0) «مألا -دواد

 .(577) مقرب هجرخأ نأ دعب (1)

 )*( بقع )١١189(.

 .(075 5) ملسم هجرخأ 0

 .حيحص هدانسإو «قباسلا ثيدحلا جيرخت يف روكذملا دواد يبأ قيرط هيلع لكشي (0)

 - بقعت كلذكو .ةنّب نود ١189( /7) «يرابلا حتف» يف هدانسإ بجر نبا فّعض نكلو
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 امك ١2)ةعكر ةرشع ثالث وأ ةعكر ةرشع ئئدحإ ليللاب لكَ همايق ناكو

 (7(هيحيحصلا) ىفق .اذهو اذه امهنع تبث هنإف «ةشئاعو سابع نبا لاق

 ةرشع لودحإ لع هريغ الو ناضمر يف ديزي ٌدِْكَي هللا لوسر ناك ام) :اهنع

 نم ىّلصي لِي هللا لوسرناك) :انضيأ اهنع؟'!( :يسسصصتا# يفو .(ةعكر

 يالإ ء يش ف سلجيال :سمخب كلذ نم رثوي ةعكر ةرشعغ تالت لبزلا

 .("رهرخآ

 اتعكر امه ةرشع ئدحإلا قوف ناتعكرلاو ءلوألا :ةشئاع نع حيحصلاو

 ىّلصي للي هللا لوسر ناكا :هسفن ثيدحلا اذه ىف اًنّيبم اهنع كلذ ءاج .رجفلا

 لاقو .7*24(هحيحص) يف ملسم هركذ ء؛رجفلا يتعكرب ةعكر ةرشع ثالث

 ةرشع ثالث ليللاب ىلصي ِةَِكَك هللا لوسر ناك» :ثيدحلا اذه يف 27يراخبلا

 يفو .(نيتفيفخ نيتعكر رجفلاب ءادنلا عمس اذإ يىلصي مث «.ةعكر

 تناك» :لوقت ةشئاع تعمس :لاق دمحم نب مساقلا نع 2١7 «نيحيحصلا»

 يتعكر عكريو «ةدجسب رتويو .تاعكر رشع ليللا نم ٌةْكَي هللا لوسر ةالص

 :لاقو اًمنآ روكذملا ملسم ثيدحب قباسلا ثيدحلا ئيحي نب دمحم در بجر نبا -

 تاف اذإف «هتقو يف هئادأ لإ ةردابملاب رمأ حبصلا لبق راتيإلاب رمآلا نإف .كلذك سيلو»

 .(...امهنيب يفانت الف ؛هئاضقب ٌرمألا اذه يفف هتقو جرخو.

 .ن نم طقاس «ةعكر» ظفل (0)

 .(77/) ملسمو )/6079420701701١51"7( يراخبلا (؟)

 )١١1٠0(. اًرصتخمف يراخبلا امأو «مامتلا اذهب (9/729) ملسم (9)

 ١717(. 7/8175 /ا/ا”/) مقرب (5)

 )5( مقرب )١١٠١(.

 .يراخبلا دنع هدجأ مل )١178/1778(. ملسم (”)
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 ريبم ٌرَسفم اذهف .«ةعكر ةرشع ثالث كلذو ءرجفلا

 يبأ نع 7"2(نيحيحصلا» يفف :١2)هنع فلتخا دقف ءسابع نبا امأو
 ءاج دق نكل .«ليللاب ينعي  ةرشع ثالث ِدْدْلَي يبنلا ةالص تناك) :هنع ةرمج

 سابع نب هللا دبع تلأس :يبعشلا لاق .رجفلا يتعكرب اهنأاًرسفم هنع اذه
 اهنم «.ةرشع ثاللث» :الاقف «ليللاب ِةْدِكَج هللا لوسر ةالص نع رمع نب هللا دبعو

 .(27(40رجفلا دعب نيتعكرو «ثالثب رتويو «نامث

 ةنوميم هتلاخ دنع هتيبم ةّصق يف هنع بيرك نع (*7«نيحيحصلا يفو

 هل نّيبت املف .خفن ئتح تح مان مث ٌةعكر ةرشع ثالث ئّلص كي هنأ ثراحلا تنب

 ' 00 مث «نيتعكر ئًلصف» :(")ظفل يفو .نيتفيفخ نيتعكر ئَّلص رجفلا
 ئتح عجطسا مث .رثوأ مل :نينسكر ملا «نيتعكو مث نيتعتكو مل نيم
 .«حبصلا ئَلصف ءجرخ مث .نيتفيفخ نيتعكر ئّلصف «ماقف ءنّدؤملا

 .«هيلع» :ق )١(

 .(751) ملسمو )١1١18( يراخبلا (؟)

 يف اذكو ء«رجفلا ةالص لبق» :ن ينو .رجفلا اتعكر امهو ءرجفلا تقو لوخد دعب يأ (*)

 .نيخسانلا ضعب نم فّرصت هلعلو .ةعوبطملا خسنلا

 نسف .ةيبأ نع ةوميم ني دييبغ نبي لمحم قيرط نقف (17531) هجاه وبا ةجرحلأ (8)

 نب ديبعو ؛هب يبعشلا نع قاحسإ يبأ نع ةبقع نب ئسوم نع رفعج نب دمحم

 نم (١/١9؟) يناربطلاو (5 )١8 «ئربكلا» يف يئاسنلا هجرخأو .روتسم نوميم

 ابأ نأ ريغ «ةديج امهديناسأو «هب رفعج نب دمحم نع ميرم يبأ نب ديعس نع نيقيرط

 . .عامسلاب حرصي مل قاحسإ
 .(185 /ا/57) ملسمو (5731559/) يراخبلا (5)

 .(187 /1/57) ملسمو (187) يراخبلا (5)

 لكك



 نيتعكرلا يف فلتخاو «ةعكر ةرشع ئدحإ ئلع قافتالا لصح دقف

 ؟امهريغ امه وأ رجفلا اتعكر امه له :١2):يتريخألا

 ظفاحي ناك يتلا ةبتارلا نتسلاو ضرفلا تاعكر ددع لإ كلذ فاضنا اذإف

 اهيلع ظفاحي ناك «ةعكر نيعبرأ راهنلاو ليللاب بتارلا هدرو عومجم ءاج -اهيلع

 ةرشع ودحإو ةبتار ةنس ةرشعغ اننث وأ تاعكر رشعو ءاًضرف رشع ةعس :اًمئاد

 ضراعف كلذ ئلع داز امو .نوعبرأ عومجملاف «ليللا مايق ةعكر ةرشع ثالث وأ

 ؛هبيغم نم مِدق اذإ ئيحضلا ةالصو «تاعكر نامث حتفلا ةالصك «بتار ريغ

 بظاوي نأ دبعلل يغبنيف .كلذ وحنو ءدجسملا ةيحتو «هروزي نم دنع هتالصو

 نمل بابلا ّصتف لَّجعأو ةباجإلا ع ٌرسأ امف «تامملا ئلإ اًمئاد درولا اذه ئلع
 .ناعتسملا هللاو !ًةرم نيعبرأ ةليلو موي ّلك هعرقي

 لصف

 هرتوو ليللاب هتالص قايس يف

 للك هللا لوسر ملص ام» :ةشئاع تلاق : '" 'ليللا لوأ ""'هتالص ركذ

 يوأي مث ,تاعكر تس وأ تاعكر َعبرأ ئّلص الإ ؛ٌيلع لخدف ءّطق ءاشعلا

 ئّلصف ؛ءاج مث ؛ءاشعلا لص :هدنع تاب امل سابع نبا لاقو .«هشارف نئلإ

 .«27دواد وبأ امهركذ .«مان مث «(؟7[اًعبرأ]

 .«نيترخآلا» ةءارق لمتحيو )١(

 .عوبطملا يف اذكو .«ةالص» :عوك (؟)

 .«ركذ» لبق فطعلا واو ةدايزب لصفلا ناونع نم اءزج اذه لعج ةعوبطملا خسنلا يف (0)

 .«ننسلا» نم ةمزال ةدايز (5)

  «ئربكلا» يف يئاسنلاو )05*١517( دمحأ هجرخأو ,(1701*) مقربف ةشئاع ثيدح امأ (5)
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 لوقي ناك ام ٌركذ مدغت دقو هللا ركذي مث كاوسلاي أدب ظقيتسا اذإ ناكو

 حيحصا) يف امك ؛نيتفيفخ نيتعكر يلصي مث ءرهطتي مث  هظاقيتسا دنع

 حتتفا ليللا نم ماق اذإ ِةِكي هللا لوسر ناك :تلاق «ةشئاع نع 2١7 ملسم

 .ليللا نم مكدحأ ماق اذإ» :لاقف «ةريره يبأ ثيدح يف كلذب رمأو

 .©"7ءلسم هاور .«نيتفيفخ نيتعكرب هتالص حتتفيلف

 امبرو .ليلقب هدعب وأ «ليلقب هلبق وأ ءليللا فصتتنا اذإ ةرات موقي ناكو

 .يناثلا فصنلا يف حيصي امنإ وهو ؛كيدلا وهو «خراّصلا عمس اذإ موقي ناك

  ىلجعلا ريشب نب لتاقم هدانسإ يفو .«هشارف ئلإ يوأيمث» :هيف سيلو (”98:0) -

 )١1755- دواد يبأ دنع ىفوأ نب ةرارز هعبات دقو .لوهجم «ةشئاع نع يوارلا

 نبا لاق .نيتعكر ىلصي ناك هنأ هيف نأ الإ )/١10981( دمحأ دنعوهو «2 4

 جرو .ةريلظل ةغفاع نع ةواوز عام قولا )/7١(: «ررحملا» يف يداهلا دبع

 اذكهو «ةشئاع نع ماشه نب دعس نع هيوري ةرارز نأ (3101/) «هللع» يف ينطقرادلا

 كلذكو .هظفل اقوسي مل امهنكلو )١55984( دمحأو (1759) دواد وبأ هجرخأ

 نع قرط نم ١570( «577) «ئربكلا»و )١501( (ليبتجملا» يف يئاسنلا هجرخأ

 لبق و هتالص ركذ اهيف سيلو «هب ةشئاع نع ماشه نب دعس نع نسحلا نع ماشه
 ظوفحملاو «(تاعكر عبرألا) الإ حيحص ثيدح» :ينابلألا لاق .هشارف ئلإ وألا

 .(44 9٠- /0) «مألا -دواد يبأ حيحص» :ليصفتلل رظناو ««ناتعكر

 ريبج نب ديعس نع مكحلا نع ةبعش قيرط نم (17701) مقربف سابع نبا ثيدح امأو

 .هب ةيعش نع نيقيرط نم كلذك )/591/01١11( يراخبلا هجرخأو «هب هنع

 )١( مقرب )/7/11(.

 .(78) مقرب (0)

5/76 



 سابع نبا لاق امك ؟7١هعطقيف .رثكألا وهو ًةرات هلصيو رات هدرو عطقي ناكو

 فن :لوقي وهو ءأّضوتو كّوسنف ؛ظقيتسا لي هنأ هدنع هتيبم ثيدح يف

 أرفق 4ببَأل ايلول تايلر اَهَتلَاَولنْلا ف كيخ اتت ِفكَيْخْلَو ضرال او ِتاَومَسلا قاَح

 نيتعكر ئأصف ماق مث 1 19٠- ٠ :نارمع لآ] ةروسلا متخ تح تايآلا ءالؤه

 لعف مث .خفن ئتح مانف .فرصنا مث ءدوجسلاو عوكرلاو مايقلا امهيف لاطأ

 ءالؤع ارقيو ءاضوتيو كافم كنق لك  تامكر تس فنا كيؤلك كنق

 ٌّمهللا» :لوقي وهو ةالصلا ئلإ جرخف «نذؤملا نّدأف :ثالثب ٌرتوأ مث .تايآلا

 يرصب يف لعجاو ءاًرون يعمس يف لعجاو ءاّرون يناسل ينو ءاّرون يبلق يف لعجا

 نمو ءاًرون يقوف نم لعجاو ءاّرون يمامأ نمو ءاّرون يفلخ نم لعجاو ءاّرون

 لس هاآور .(«اًرون ينطعأ مهللا .اًرون يتحن

 هنأ اًمإف :ةشئاع هتركذ امك نيتفيفخ نيتعكرب هحاتتفا سابع نبا ركذي ملو

 ("7هظفحي مل ام تظفح ةشئاع نوكت نأ امإو «ةرات اذهو ًةرات اذه لعفي ناك

 (١!هبنوكلو «20كلذ اهتاعارمو هل «؟!اهتبظاومل رهظألا وهو ؛سابع نبا
 .هتلاخ دنع تيبملا ةليل هدهاش امنإ سابع نباو .ليللاب همايقب قلخلا َملعأ

 .«(هعيطقتف» :ق قء.ج 010

 )57١57(. يراخبلا اًضيأ هجرخأو :(7/71) مقرب 6

 .(ظفحي» :ن ءبم ءق ()

 ئرجم ةبظاوملا فلؤملا ئرجأ دقو «ةميدقلا تاعبطلاو خسنلا عيمج يف اذك 6

 .ةلاسرلا ةعبط يف اذكو .«اهتمزالمل» :لئلإ ىقفلا هرّيغو .ةمزالملا

 .«كلذل» :بم ؛.ع.ك (5)

 .«اهنوكوا) :ع.ك 000
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 تلاق ام لوقلاف «ليللاب همايق رمأ نم ءيش يف ةشئاعو سابع نبا فلتخا اذإو
 .ةشئاع

 :اهنمف ءاعاونأ هرتوو ليللاب ِةِْلَكَي همايق ناكو

 . سابع نبا هركذ يذلا اذه

 مث «نيتفيفخ نيتعكرب هتالص حتتفي هنأ ةشئاع هتركذ يذلا :يناثلا عونلا
 ِِ ِ 2 00 آ .ِ

 :ةعكرب رتويو نيتعكر لك نم ملسي «ةعكر ةرشع ئدحإ هدرو ؟17هّمتي

 .كلذك ةعكر ةرشع ثالث :ثلاثلا ؟7عونلا

 رتوي مث ؛نيتعكر لك '7نيب ملسي «تاعكر نامث يلصي :عبارلا عونلا
 هر الإ 53 ىسلجي أل هقيلا رقع اًدربم سمك

 نهنم ءيش يف سلجي ال اًينامث نهنم درسي «تاعكر عست :سماخلا عونلا

 مث .""ءلسيالزو «ضهني مث . وعنبر ةهدامحميو هللا“ '”ركلو سلجم هقتماتلا يف الإ

 0 لس اعنعب نيتعكر للضيول .لسو لودي يف دعقي مث «ةعساتلا ىَّلصي

 .(متيا . ص )010

 .ع ةيشاح يف كردتساو «ع«ك نم طقاس «عونلا» :ظفل 2,0

 ] .(نم) :ل بم نق (2)

 .«ءيش يف» :ةدايز هدعب ن يف (5)

 .اَهنَعْدَنلَوَر ةشئاع ثيدح نم ١77( /9/“ا/) ملسم هجرخأ (5)

 هرافي :عوشكل (0)

 .«ملسي ملو» :ع.ك (0)

 .ليوط ثيدح نمض (1/457) ملسم هجرخأ (4)

 7ل/



 نيتعكر اهدعب يلصي مث «ةروكذملا عستلاك اًعبس يلصي :سداسلا عونلا

 ا

 .نهيف لصفي ال ثالثب رتوي مث ءانثم نثم يلصي ناك هنأ :عباسلا عونلا
 0 مق لضف ال ثنذلغي رثوي ناك هنأ ةشئاع نع أألو أمامإلا هاور اذهف

 اهيف ةفصلا هذهو .«رتولا يتعكر يف مّلسي ال ناك» :اهنع ")يئاسنلا ىكورو
 يبنلا نع ةريره يبأ نع 47 (هحيحصا» يف ناّبِح نب متاح وبأ ئور دقف ءٌرظن

0010 

030 

00 

 .«اهدعب» :«نيتعكر» لبق اًضيأ امهيفو .ع.ك نم «اًسلاج» ظفل

 رتويو» :ظفلب (557058) هجرخأ امنإو .«نهيف لصفي ال ثالثب» :هدنع دجأ مل

 .2...نهيف دعقي ال سمخب

 نباو (19417) ةبيش ىبأ نبا هجرخأو )١1٠5(.: «ئربكلا»و )١1598( «ئئبتجملا»

 (ريغصلا»و (5771) «طسوألا» يف يناربطلاو ١9١( ص) «رتولا باتك» يفرصن

 بأ نه ديعس قيرط نم مهلك 7١(. /7) يقهيبلاو )١575( ينطقرادلاو (40)

 ةياورلا هذهو .هب ةشئاع نع ماشه نب دعس نع وأ نب ةرارز نع ةداتق نع ةبورع

 )57١(. «ءاورإلا» يف اهيف لوقلا لصفو ينابلآلا اهفعضو «ةروهشملا ةياورلل ةفلاخم

 نع ناسيك نب حلاص نع لالب نب ناميلس نع بهو نب هللا دبع قيرط نم (7574) مقرب
 :لاقو )١565٠( ينطقرادلا هجرخأو «هب ةريره يبأ نعع ةملس يبأ نع لضفلا نب هللا دبع

 هرضي الو تاقث مهلك هلاجرو) :( 855 /؟) «صيخلتلا» يف ظفاحلا لاقو «تاقث مهلك

 لاق نكلو ؛«نيخيشلا طرسش هدانسإو) 548١(: /7) «حتفلا» يف لاقو .(هفقوأ نم فقو

 .ةباحصلا نعرُثأ ام قاس مث «ةراكن هعفر يفو) 17١(: /5) «يرابلا حتف» يف بجر نبا

 ١8٠١( /45) «طسوأللا» يف رذنملا نباو (” ٠٠ ص) «رتولا باتك» يف رصن نبا اًضيأ هجرخأو

 :لاق ءدعس نب ثيللا انث :لاق يبأ انث :لاق ءقراط نب عيبرلا نب ورمع نب رهاط نع امهالك

 ريغ تائقث هلاجر هب ةريره يبأ نع ءكلام نب كارع نع «بيبح يبأ نب ديزي ينثدح

 .اليدعت الو اًحرج هيف دجأ مل ,رذنملا نباو رصن نبا خيش ورمع نب رهاط
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 .«برغملا ةالصب اوهّبشت ات الو ءعبس وأ سمخب اورتوأ ؛ثالئب اورتوُ الا : هبل

 .تاقث مهلك هدانسإ :ينطقرادلا لاقو

 يف مّلست «رتولا يف بهذت ءيش يأ ئلإ :هللا دبعابأ تلأس :اًنهم لاق
 رثكأو ئوقأ هيف ثيداحألا نإ ؛لاق ؟ءيش يأل :تلق .معن :لاق ؟نيتعكرلا

 مس للي يبنلا نأ ةشئاع نع ؛ةورع نع «يرهزلا .نيتعكرلا يف دو يبنلا نع

 .نيتعكرلا نم

 ملا ذإو «نيتعكرلا يف (١١مّلسي :لاق ؟رتولا نع دمحأ لئس :برح لاقو
 .ِِكَي يبنلا نع تبث ٌتَبثأ ميلستلا نأ الإ ءهّرُصي ال نأ توجر مّلسي

 ؟رتولا يف بهذت ثيدح يأ ئلإ :هللا ديغابأ تلأس :بلاط وبأ لاقو

 َّلص نمو .نهرخآ يف الإ سلجي ال اًسمخ ئَّلِص نم :اهّلك اهيلإ بهذأ :لاق
 ناك» :ةشئاع نع ةرارز ثيدح ىف ىور دقو .نهرخآ يف الإ سلجي ال اًعبس

 انأف «ةعكر هاوقأو ثيدحلا رثكأ نكلو :لاق ««ةنماثلا يف سلجي عستب رتوي

 ئلع باع دق .معن :لاق .ثالث :لوقي دوعسم نبا :تلق .7"2اهيلإ بهذأ
 ,(؟ )هيلع دري ءاكيش اًضيأ دعس هل لاقف «ةعكر دعس

 .ماللا رسكب ج يف طبض ء(مَّلَس» :ك ءجءص )١(
 ئناه نباو (40 ص) دواد يبأو (95ص) هللا دبع ةياورب «دمحأ مامإلا لئاسم» رظناو (")

 )171١/١-١57(. «نيهجولاو نيتياورلا»و (775559 /7) جسوكلاو (177ص)

 نبا نأ يعخنلا ميهاربإ قيرط نم (7587 /9) يناربطلاو (5151) قازرلا دبع هجرخأ ()

 ؟ةدحاو رتولا امنإ سيلوأ :لاق ؟ةدحاوب رتوت» :صاقو يبأ نب دعسل لاق دوعسم

 بضخغف :لاق ءاهيلع ديزأ ال ينإف :لاق ءلضفأ ثالث نكلو «ئلب :هللا دبع لاقف
 - الفأ .تادج ثالث ثّروت تنأو ٍةعكرب ٌرتوأ نأ يلع بضغتأ :دعس لاقف «هللا دبع
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 ِكَك هللا لوسر عم ئلص هنأ ةفيذح نع 2١7 يئاسنلا هاور ام :نماثلا عونلا

 ءاّمئاق ناك ام لثم «ميظعل | ىبر ناحبس س) :هعوكر يف لاقف «عكرف ءناضمر يف

 .دجس مث] ءاّمئاق ناك ام لثم «يل رفغا بر «ىل رفغا ٌبر» :لوقي سلج مث

 تاعكر عبرأ الإ ئَّلِص امف ««")[اًمئاق ناك ام لثم «ئلعألا ىبر ناحبس» :لاقف
 .ةادغلا ايلإ هوعذيب ّلالب ءاح تح

 .هرخآو ؛هطسوو «ليللا لوأ رتوأو

 ماو َرُمْبْدَُح نإ ا #8 :2؟!حابصلا لىتح ١ نه اهددريو اعولت ةي ا ماقو
- 5 

 0 011 ةدئاملا] 4 مي اربع َتنأ كلِ نومه َرفْعَتْنِإَو َكداَبِع

 .اذعسو دوعسم نبا كردي مل يعخنلا ميهاربإ .«؟مدآ ةأرما ءاوح ثروت -

 مدقت دقو «(1/1/7) ملسم دنع هلصأو :(1787) (ئربكلا»و )١17765( «نئبتجملا» 0010

 55١0(. ص) عوكرلا نم عفرلا يف لَو هراكذأ ضرعم يف الصفم هجيرخت
 يقفلا خيشلا هداز دقو .ودبي اميف رظنلا لاقتنال خسنلا نم طقاس نيترصاحلا نيبام (؟)

 .ةلاسرلا ةعبط يف اذكو .هيبنت نود «ننسلا» نم

 .ةماث ةلملال ةنا

 .(يهو» :ةدايز هدعب بم يف )0

 )٠١١١( «ئئبتجملا» يف يئاسنلاو )7١788( دمحأو (850 5) ةبيش يبأ نبا هجرخأ (5)

 قيرط نم ١7( /”) يقهيبلاو )١١6٠( هجام نباو ( ١1١1١935691١ 85) «ئربكلا»و

 ةمادق لجأل نيل هدانسإ يفو هب رذ يبأ نع ةجاجد نب ةرسج نع يرماعلا ةمادق

 عباذ قيرط نس18 /9) يقيبلاو 533ه اًشيأ هجرعأو .ةرسحر

 )١5١/1١(., مكاحلا هححص ثيدحلاو .قودص تيلفو «هب ةرسج نع يرماعلا

 يف ةميزخ نبا لاقو .(075 2075 /؟) «ةالصلا ةفص لصأ» :رظنا ؛ينابلألا هنسحو

 ...ريخلا حص نإ :(599 )١/ «(هحيحص)

 ١م



 .اًمئاق هتالص : ١!اهرثكأ وهو اهدحأ :عاونأ ةثالث ليللاب هتالص تناكو

 اذإف ءاّدعاق أرقي ناك هنأ :ثلاثلا .")اًدعاق عكريو ءاّدعاق ىَّلصي ناك هنأ :يناثلا
 .هنع تّحص ةثالثلا عاونألاو .؟"/اّمئاق عكرف ماق هتءارق نم ٌريسي ىقب

 ِس

 نع "7: يئاسدلا نئسلل يف ,'؟7ءايقلا لحم ُْق هسولج ةعص امأو

 لاق .اًعّبرتم ىلصي لي هللا لوسر تيأر :تلاق ةشئاع نع قيقش نب هللا دبع

 - يرفَحلا ينعي  دواد يبأ ريغ ثيدحلا اذه ئور اًدحأ ملعأ ال :يئاسنلا

 .«")ءلعأ هللاو .أطخ ثيدحلا اذه َّنأ الإ بسحأ الو ٌدقث دواد وبأو

 .(رثكأ» :عوك )1١(

 .ةشئاع ثيدح نم (/15) ملسم هجرخأ (؟)

 .ةشئاع ثيدح نم )١١1١911١١18( يراخبلا هجرخأ (9)

 .«مايقلا لحم لاح» :جءص (:5)

 هجرخأو )١5/87(« ينطقرادلا هقيرط نمو )/١7717( «ئربكلا»و )١771( «نئبتجملا» 000

 يقهيبلاو (775 )١/ مكاحلاو (756517) نابح نباو )١7178.91/8( ةميزخ نبا اًضيأ

 ليوطلا ديمح نع ثايغ نب صفح نع يرفحلا دواد يبأ نع قرط نم (06/)
 نب دسحم هعبات دقو .«لربتجملا» يف اذه يئاسنلا مالكو ءهب قيقش نب هللا ذبع نع

 يف ظفاحلا لاق :(0706 /7) يقهيبلاو )١94/١( مكاحلا دنع يناهبصألا ديعس
 .«هيف أطخ ال هنأ رهظف» :يرفحلل يناهبصألا ةعباتم ركذ دعب (77294/7) «صيخلتلا»

 ئلع هيف لمحلا نكلو ((797) بقع «ررحملا» يف يداهلا دبع نبا راشأ هوحنبو
 .يتآلا قيلعتلا رظنا .ثايغ نب صفح امهخيش

 يتلا رابخألا نم ءيش يف ٍتأي مل» :يزورملا رصن نب دمحم لوق هليلعت ديؤي اممو (1)
 يور ثيدح يف الإ .,تناك فيك هسولج ةفص داّسلاج الص هنأ ِةِلكَي ىبنلا نع اهانيور

 نع ديمح نع «يرفحلا دواد وبأ هنع اور صفح هيف أطخأ ثايغ نب صفح نع
 :لاق .«اًعبرتم يلصي ِةَكَي يبنلا تيأر» :اَهْنَعَهَنَلَوَوو ةشئاع نع قيقش نب هللا دبع
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 لصف

 اراتو راح الاعب رترلا كسب نيهكر يلم ناكل ل3 هته تبث دقو
 نع (7١(ىلسم حيحص» يفف .عكرف ماق «عكري نأ دارأ اذإف ءاّسلاج امهيف أرقي

 يلصي ناك١ :تلاقف لكي هللا لوسر ةالص نع ةشئ ةشئاع تلأس :لاق ةملس يبأ

 وهو نيدعكر ىَّلضي مكث قوي مث تامكر نامل اصب .ةمكر ةرشع ثالث

 ةماقإلاو ءادنلا نيب نيتعكر يّلصي مث .عكرف «ماق «عكري نأ دارأ اذإف ءٌسلاج
 .«حبصلا ةالص نم

 نيتعكر رتولا دعب يّلصي ناك كي يبنلا نأ ةملس .مأ نع ؟"”(دنسملا» يفو

 ةشئاعو ةمامأ يبأ نع اذه وحن يور 0 .سلاج وهو نيتفيفخ

0) 
(0 

 هاور امك «دحاو ريغ قيقش نب هللا دبع نع ديمح نع هاور اًسلاج ةالصلا ثيدحو»

 مث «هيف لوقلا لصف مث ««هيف عّبرتلا ركذ الو «هللا همحر قيقش نب هللا دبع نع سانلا

 7٠١(. 5 -١١7ص) «ليللا مايق» :رظنا .اًعبرتم ةالصلا يف ةباحصلا نم راثآب تأ

 .(0/1/) مقرب

 عدو وزير ومأ اا هيام نير 100 يلعن هعيتار كك كفك ابقو

 لاقو «نعنع دقو سلدم نوميمو .ةملس مأ نع همأ نع نسحلا نع يِئَرَمْلا ئسوم
 هيلع عباتي ال» :ثيدحلا اذه ركذ نأ دعب هتمجرت يف (1/57) «ءافعضلا» يف يليقعلا

 هللا دبع هنبا ةياورب «للعلا» يف دمحأ لاقو .«اهّلعف ةملس مأ نع هيوري هريغو

 نبا لاقو .«نسحلا انثدح :لوقي ال ناكو ءسلدي ناكو ءسأب هب ئرأ ام :(56)

 وهف انثدح لاق اذإو ءثيدحلا زيزع اذه» :(549 /4) هتمجرت يف «لماكلا» يف يدع

 ثيح يرصبلا نسحلا ئلع هيف فلتخا كلذكو .«سيلدتلا يف اّمهتم ناك هنأل ءقودص
 نع هقيرط نم اذه انثيدح بقع (477 /7) «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا جرخأ

 )7١577/1١5(, «للعلا» يف ينطقرادلا لاق هوحنبو ؛هحجرو «ةشئاع نع ماشه نب دعس

 .اهْنَعْدَنلاَوَر ةشئاع دنسم نم تباث ثيدحلاف

 ا



 لَو "١ يبنلا نع دحاو ريغو

 دعب نيتعكر يّلصي ناك كي هللا لوسر ّنأ ةمامأ يبأ نع (")«دنسملا» يفو

 ئورو .(نورفاكلا اهيأاي لق)و (تلزلز اذإ)ب امهيف أرقي ءٌسلاج وهو رتولا

 .سنأ ثيدح نم هوحن ؟'7ينطقرادلا

 اولعجا» هلك هلوقل اًضراعم هونظو «سانلا نم ريثك ئلع اذه لكشأ دقو
 ال :دمحأ لاق .نيتعكرلا نيتاه كلام ركتنأو .(؟7«اًرتو ليللاب مكتالص رخآ

 نيتاه لعف امنإ :ةفئاط تلاقو .كلام هركنأو :لاق «هلعف نم عنمأ الو هلعفأ

 واس ؛لطتلا عطقب ل دف نأر هراولا دعي ةالصلا زوم نبأ ينل

 .(هللا لوسر» :ع.ك )١(

 يناربطلاو )74١/1( «يناعملا حرش» يف يواحطلا هجرخأو «(57517) مقرب (؟)

 نب زيزعلا دبع نعع ديعس نب ثراولا دبع قيرط نم (77 /1) يقهيبلاو (7370 /8)

 قيلعت :رظناو .نيل هيف اذه بلاغ وبأو .هب ةمامأ يبأ نع بلاغ يبأ نع بيهص

 .ةشئاع كيدح نم (141/صا) قبس ام هنع ينغيو .(؟7715) ةدئسملاذ يققحم

 هذه :[دواد يبأ نبا] ركب وبأ انل لاق» :لاقو ءسنأ نع ةداتق قيرط نم )١1707( مقرب (9)

 «ليللا مايق» يف رصن نبا هجرخأو .«ماشلا لهأ اهظفحو ةرصبلا لهأ اهب درفت ةنس

 .(17 /7) يقهيبلاو (7/59) «نييماشلا دنسم» يف يناربطلاو (رصتخملا -57١/ص)

 نبا هجرخأو .«ركنم ةداتق ثيدح نم اذه» :(5 57) «ثيدحلا للع» يف متاح وبأ لاق

 هيف امهالك ءليعامسإ نب لمؤمو ناذاز نب ةرامع هيف رخآ قيرط نم )١1١١5( ةميزخ
 . لصفلا لوأ يف روكذملا ةشئاع ثيدح هنع ىنغيو .نيل

 .رمع نبأ ثيدح نم )١161/17/51١( ملسمو (448) يراخبلا هجرخأ (:)

 .عيف اطوبضم «لمخو» :ع«ك )6(
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 .زاوجلا لع هدعب نيتعكرلا

 يرجت# :هبوجرب لبق نإ اميسالو ةلفتسم ٌةدايع رتولا نإف ءرتولا ليمكتو م
 ناتعكرلاو «راهنلا رتو اهنإف .برغملا نم برغملا ةّئس ئرجم هدعب ناتعكرلا
 .«؟7.كحأو ملعأ هللاو .2)ليللا رتو دعب ناتعكرلا كلذكف ءاهل ليمكت اهدعب

010) 

00 

00 

 لصف

 *”هجام نبا هاور ثيدح يف الإ رتولا يف تنق هنأ كي هنع ظفحي ملو

 رطسلا 0 رظنلا لاقتنا اقيبس نأ رهاظلاو .(زاوجلا ىلع ةذعبا) :ةدايز عك 2 هذعب

 .قئاسلا

 75٠(. ص) يف ريرقتلا اذه لثم مّدقت
 .ن ءبم «ق يف «مكحأو» دري مل

 (ئربكلا»و )١199( «مئبتجملا» يف يئاسنلا هجرخأ دانسإلا سفنبو )١187(« مقرب

 دحاو ريغ ثيدحلا اذه ئور دقو» )١175(: «ئربكلا» يف لاقو( )7541455 ٠١5١

 يف دواد وبأ لاطأ دقو .«عوكرلا لبق تنقيو :هيف مهنم دحأ ركذي ملف «يمايلا دير نع

 .تاياورلا هذه فّعض مث «هليلعتو ثيدحلا اذه قرط ركذ يف )١571( بقع «نئسلا

 ,تونقلا ركذ نود ءالؤه ئلع مهٌُددع ديزي ٍةعامج ةياور اهتفلاخمب دهشتساو
 :نابضمو نم فصنلا يف تدقي ناك هنأ )1178+١489( قيأ نعرثأ امي هلّلع كلذكو
 ناذهو .ءيشب سيل تونقلا يف ركذ يذلا نأ ىلع لدي اذهو» :الئاق جتنتسا مث

 يف يقهيبلا هدّيأو .«رتولا يف تنق لَك يبنلا نأ بأ ثيدح فعض ئلع نالدي ناثيدحلا

 .(89 28/8 /5) «نئسلا ةفرعم» :رظناو «(5 ٠ /7) «ئربكلا نئسلا»

0 



 ديبَز نع «نايفس نع «ديزي نب ؟١)دلخم انثدح يفَرلا نوميم نب يلع نع

 نأ بعك نب ّيبأ نع «هيبأ نع ءئزبأ نب نمحرلا دبع نب ديعس نع «يمايلا
 .عوكرلا لبق تنقيف «رتوي ناك ْدْدَْي هللا لوسر

 لك نإ .عوكرلا دعب تونقلا راتتخأ :2"هلل دبع هنبا ةياور يف دمحأ لاق

 نم هسأر عفر امل رجفلا يف وه امنإ ء«تونقلا يف لَك يبنلا نع تبث ءيش

 تونق يف هِي يبنلا نع حصي ملو .عوكرلا دعب هراتخأ رتولا تونقو .عوكرلا
 .ءيش دعب وأ لبق رتولا

 يف هللا دبع يبأل لاق هنأ لاحكلا ئيحي نب دمحم ينربخأ :لالخلا لاقو

 رمع نكلو .ءيش ُةْيَي يبنلا نع هيف ئوري سيل :لاقف «رتولا يف توندقلا

 .ةنسلا لإ ةنسلا نم تتقي ناك

 :لاق يلع نب نسحلا ثيدح نم ؛472نئسلا» لهأو دمحأ ئور دقو

 نميف يندها ٌمهللا» :رتولا تونق يف نهلوقأ ٍتاملك كي هللا لوسر ينمّلع
 ؛تيطعأ اميف يل كرابو «تيّلوت نميف يّلوتو .تيفاع نميف ينفاعو «تيده

 .تيلاو نم لذي ال هنإ .كيلع ئضقي الو يضقت كّنِإ .تيضق ام َّرش ينو

 .«تيلاعتو انّير تكرابت

 .«تيداع نم زعي الو» :(*7يقهيبلاو يئاسنلا داز

 .امهريغ نم تبثأ ام باوصلاو ««دمحم انأبنأ» :نءععك )١(

 ١(. ص) (هللا دبع لئاسم» (؟)

 .«رمع ناك» :بم ءق ('9)

 ,( 37” ا" ص) اًلصفم هجيرخت مِّدقت )0

 .ىئاسللا دبع منلجأ ملوي(8 ه5 9) ىقهيبلا هسرغأ
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 .«ٌيبنلا ئلع هللا اماصو" :هتياور يف ١2)يئاسنلا دازو

 يف دع هلل هللا لوسر ينمّلعا لاو ”ةةلاورصمملا يق وكاحتا ”ءأورو

 .(دوجسلا الإ قبي ملو يسأر تعفر اذإ يرتو

 الع هلل هللا لوسر تعمساا :هظفلو 247 (هحيحص)» ىف ناّبِح نبا هاورو

 (::هوعدب

 را م نيس 2 يب نابل يي ِي الا هف عقال سجس ثيدح اذهو« ىلع نه بالا قوأ“87 علم ثلا لاق

 نابيش نب ةعيبر همساو ءيدعسلا 217ءاروحلا ىبأ ثيدح نم هجولا اذه نم

 .اذه نم نسحأ "1 ىش رتولا ف ثونقلا يف للي يملا نع فّرعُي الو

 نب نسحلا نع ىلع نب هللا دبع قيرط نم )١441( «ئربكلا»و )1١/45( ؟ئبتجملا» 010

 نب يلع نب هللا دبع هدانسإ يف . (يبنلا دمحم ئلع هللا ىَّلصو» :هيفو ؛هب ىلع

 نع هتياور امأو) :(7705 /0) «بيذهتلا» يف ظفاحلا لاقو «نيل هيف ءنيسحلا

 .ينابلألا هفعض كلذكو ؛«تبثت ملف يلع نب نسحلا

 .«(دازو» :ج «ص ادع ام )غ0

 نع يمازحلا ةبيش نب ركب يبأ قيرط نم (78/5) يقهيبلا هقيرط نمو-(0977/59١) (©)

 نب ماشه نع ةبقع نب ئسوم نع ةبقع نب ميهاربإ نب ليعامسإ نع كيدف يبأ نبا
 دقو « ظفللا اذب درفت ىمازحلاو .هب ىلع نب نسحلا نع ةشئاع نع هيبأ نع ةورع

 ْ | .نيل هيفو .ءطقف نيثيدح يراخبلا هل لقتنا

 رتولا تونق ركذ هيف سيلو ««...اندها مهللا :ءاعدلا اذهب وعدي :هتمتت (7757) مقرب (:5)

 .نابح نبا متج هيلإو «ةلصفم جيرختلا يف قبس امك
 .(575) بقع «عماجلا» يف (5)

 .«ءازوجلا» :ئلإ ع .ك «ق يفو .«نوجلا» ىلإ ص يف فحصت (0)

 .«اًئيش ...فرعن الو» :«عماجلا» ةعوبطم يفو .خسنلا عيمج يف اذك 49
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 " 0 يهتنا 1

 ةياورلاو «"”دوعسم نباو "7ع ةئأو رمع نه واط رتولا ف كروقلاو

 رجفلا توثق يف 46 ىبتلا نع ةياورلاو ءرجفلا يف تونقلا نم ٌّحصأ هب مهنع
 .ملعأ هللاو .رتولا تونق يف ةياورلا نم هنع ٌحصأ

 يبأ ني ىلع ثيدح نم 297 يتاستلاو يذمرتلاو دواد وبأ ور دقو

 نم كاضرب ذوعأ ينإ ّمهللا» :هرتو رخخآ يف لوقي ناك ِكك هللا لوسر نأ بلاط
 .كيلع ًءانث يصحأ ال .كنم كب ذوعأو .كتبوقع نم كتافاعمبو ءكطَخَس

 .هلعبو هنم هغارف لبق نوكي نأ لمتحي اذهو .«كسفن 'لغ تثأ امك تنآ

 أوبتو هتالص نم غرف اذإ لوقي ناك» :7*2يئاسنلا تاياور ئدحإ يفو

 .فيرحتو طقس هيفو ««يهنلا اذه نم رخآ ءيش دلي يبنلا ...» :عك )010

 .ةعوبطملا خسنلا نم اذكو ءبم نم طقاس «َْبَأ» (؟)

 نم رخآلا فصنلا يف تنقي ناك هنأ )1٠٠١4( ةبيش يبأ نبا هجرخأف رمع رثأ امأ (9)

 يلع نعو )17١١17005( رمع نبا نع ةبيش يبأ نبا جرخأ هوحنبو .ناضمر

 نم )١579١1578( دواد وبأ هجرخأ هنأ قبس دقف بعك نب يبأ رثأ امأو )2٠00(.

 يف رمع دهع يف تنق هنأ هيفو «هريغو ١ ١١( ) ةبيش ىبأ نبا هجرخأ كلذكو «نيقيرط

 اك هنأ (44413 قازرلا ديغ هجرخأف وعم نيا رثآ امآو .نايقمر وم رختألا فعلا

 .(5156) «ةبيش يبأ نبا فنصم» :رظناو .رتولا يف اهلك ةنسلا تنقي

 (ئربكلا»و (1/51/) «ئبتجملا» يف يئاسنلاو )1١577( يذمرتلاو )١571( دواد وبأ 0

 ىلع هرادمو )١1١7/4(. هجام نباو (/57) دمحأ هجرخأو «(الال5٠ )١554.

 .لوهجم ؛يرازفلا ورمع نب ماشه
 نعا :بم يفو .ةيدنهلا ةعبطلا يف اذكو ««يئاسنلل تاياورلا ئدحإل :نءق يف (5)

 - نم )1١1711( «ئربكلا» يف ثيدحلاو .اهدعب امو ةينميملا ةعبطلا يف اذكو ««يئاسنلا
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 وو

 هنع تبثو .(ٌتصّرح ولو كيلع ًءانث ىصحأ ال» :ةياورلا هذه ىفو .(هعجضم

 .اهدعبو ةالصلا يف هلاق هلعلف .'7١دوجسلا يف اًضيأ كلذ لاق هنأ

 يبنلا ةالص يف سابع نبا ثيدح نم 7"2(كردتسملا» يف مكاحلا ركذو

 يبلق يف لعجا ّمهللا» :لوقي هتعمس هتالص ئضق املف «رتوأ مث :هرتوو ٌدِْكَع

 ءارون يراسي نعو ءاّرون ينيمي نعو ءارون يعمس يفو ءاّرون يرصب يفو ءاّرون

 كئاقل موي ىل لعجاو .اًرون يفلخو ءاّرون يمامأو ءارون ىتحتو ءاّرون يقوفو

 .(«(اًرون

 (سايعلا دلو نم الجر تيتلف .؟*!توياعلا يف ميسو :" 'بيرك لاق

 ركذو (يرّشيو يرَعَشو يمدو يمحلو يىبّصعا :ركذف ءنهب ينثدحف

 نع ةفيّصخ نب هللا دبع نب ديزي نع رفعج نب ليعامسإ نع رجح نب يلع قيرط -
 يف يناربطلا هجرخأ كلذكو .هب يلع نع ٌيراقلا دبع نب هللا دبع نب ميهاربإ

 (197) «ريبكلا تاوعدلا» يف يقهيبلاو (140 ص) ينسلا نباو )١1147( «طسوألا»

 .اًيلع كردي ملو .ءلوهجم يراقلا ميهاربإ هدانسإ يثو .هب رفعج نب ليعامسإ قيرط نم
 ١78(. /؟) «لامكلا بيذهت»و ١ ١5( ص) «ليصحتلا عماج» :رظنا

 ةشئاع نع ةريره يبأ ثيدح نم (587) ملسم هجرخأ )١(

 يف كردتسا دانسإلا يف طقس «كردتسمللا ةيدنهلا ةعبطلا يف عقو دقو .(0185/70) (؟)

 .ناميملا رادو ليصأتلا راد يتعبطو يعداولا لبقم ةعبط

 .مدقت دقو ءثيدحلا بقع (9/77) ملسمو (7717) يراخبلا هجرخأ امك (6)

 فشكاا يف يزوجلا نبا هلاق .هدنع قودنص يف ةبوتكم اهنأ ينعي .قودنصلا وهو 2

 ةعبطلا يفو )١1177/١1(. «يرابلا حتف» :رظنا .كلذ ريغ ليقو .(7145 /7) «لكشملا

 ةعبطو يقفلا ةعبط ئتح تاسعبطلا عيمج اهتعباتو «تونقلا يف عبسو» :ةيدنهلا
 .اهيلع دمتعا يتلا ةخسنلا يف عقو اذك مأ ةيدنهلا رشان فّرصتأ يردأ الو .ةلاسرلا
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 .هدوجس يف لوقي ناكو :ثيدحلا اذه يف ١7 ىئاسنلا ةياوز فو

 ةالص ينعي ةالصلا ىلإ جرخف :ثيدحلا اذه يف '17هلسمل ةياور ينو

 ءاًرون يناسل يفو» :اًضيأ '7هل ةياور يفو .ءاعدلا اذه ركذف .لوقيوهو «حبصلا

 ينلعجاو» :؟*ااًضيأ 2؟7هل ةياور ينو .«اًرون يل ٌمِظعَأو ءاًرون يسفن يف لعجاو

 .(اًرون

 لوسر ناك# :لاق بعك نب بأ ثيدح نم 1١2)يئاسنلاو دواد وبأ ركذ دقو

 لق)و (نورفاكلا اهيأاي لق)و (ئلعألا كبر مسا حبس) ب رتولا يف أرقي و هلل

 د سي تاو ثالث «سوّدقلا ُك كلملا ناحبسا :لاق مّلس اذإف :(دحلا هللا وه

(00 

 ملسم دنع وهو ءحيحص هدانسإو «(١7؟) «ئربكلا»و (١١؟١) «نيبتجملا»

 .ءاعدلا اذه ركذ مث : (دوجس يف وأ هتالص يف لوقي لعجف» ك0

 .(189 /7/51) مقرب

 .هبقع ئرخأ ةياور يف مزجلابو ءكشلا ئلع (181/ /7/77) مقري

 ءاسم 2ف « ص ف «(اًضيأ» ةملك درت مل

 (ةدذع عضاومو )17١١1١749« «نيوبتجملا» يف يئاسنلاو )١1570( دواد وبأ ()

 نع قرط نم (ةدع عضاومو 1١-٠١51١51« 5917/6551: 57) (ئئربكلا»و

 يف هتوص دمي :ةدايزلا الإ بعك نب يبأ نع هيبأ نع ئزبأ نب نمحرلا دبع نب ديعس
 «ئبتجملا» يف يئاسنلا دنع امك ئزبأ نب نمحرلا دبع ثيدح نم يهف «عفريو ةثلاثلا
 رظنا .ثيدحلا اذه قرط داريإ يف يئاسنلا لاطأ دقو )١5017(. «ئربكلا»و (176؟)

 ضعب يف درو دقو .حيحص ثيدحلاو )١0705((. «دنسملا» يققحم قيلعت :ليصفتلل

 .هعهعض نايب عم هجيرخت قبس دقو ء«رتولا يف تونقلا ةدايز هقرط

1 



 ةكئالملا ٌبر» :لوقيو :7'2ينطقرادلا داز .(١)يئاسنلا ظفل .«عفريو ةشلاثلا يف

 .«حورلاو

 هيَدَيَحْلا» :لوقبف .""اقيآ يآ لك دنع فقيو مقا رق عّطقي كَ ناكو

 3 0 ءارق نأ 20 يرهزلا ركذو .(474 يحين َمَجَيلا# .فقيو * تيلدعْلا سر

 .«يئاسنلا ظفل اذهو» :ةعوبطملا خسنلا يفو .خسنلا عيمج يفاذك )١(

 وهو «ةفيلخ نب ٌرطف هباحصأ نيب نم يمايلا ديّبُز نع ةدايزلا هذهب درفت «((2770) مقرب (؟)
 يفف ؛نيروهشملا تاقتثلا ديّبَر باحصأ نيب نم ٍةدايزب انه درفت دقو .هيف فلتخم
 لاقو .(72515 ,7 507 /7) «لادتعالا نازيم» :رظناو .ءيش ةدايزلا هذه نم بلقلا

 نم بيرغ ثيدح اذه» :(فارطألا -078/5) «دارفألاو بئارغلا» يف ينطقرادلا

 هيف ركذو ؛هنع سنوي نب ئسيع هب درفتو «...طانحلا ةفيلخ نب رطف ركب يبأ ثيدح
 جيرشتت يف اًَلصقم قبس امك دواد وبأ هّلعأ دقو ««همامتب هب نيتأو «عوكرلا لبق تونقلا

 .رتولا تونق ةدايز

 .بم نم ةطقاس ةيناثلا (ةيآأ» ةملك (7)

 .214 يدل ويك اِللَم 8# .فقيو» :ةدايز اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يف هدعب (54)
 )١91717( يذم رتلاو (١1٠٠5)دوادوبأو )١519087( دمحأ هجرخأ ثيدحلاو

 ثيدح نم (4 4 /7) يقهيبلاو 317١( /؟ ,؟77 )١/ مكاحلاو )١١91( ينطقرادلاو

 مهلكو .حيحص هانسإ) :ينطقرادلا لاقو «ةملس مأ نع ةكيلم يبأ نبا نع جيرج نبا

 خم ةيللا نآل «لصتمب هداثسإ سيلو» :الئاق هّلعأو يذمرتلا هفعض نكلو .«تاقث

 اهنأ ةملس مأ نع كّلمَم نب ئلعي نع ةكيلم يبأ نبا نع ثيدحلا اذه ئور دعس
 نبا ةنعنع اًضيأ هيفو ««...حصأ ثيللا ثيدحو ءافرح افرح هي يبنلا ةءارق تفصو

 هدانسإ يفو «(75977) يذمرتلاو )١5757( دواد وبأ هجرخأ ثيللا ثيدحو .جيرج

 .هيقيرطب فيعض ثيدحلاف .لوهجم وهو كلمم نب ئلعي
 .ص ةيشاح يف حّحص دقو ؛«يذمرتلا» :ج ءص (6)

 ٠ ٠م



 فوقولا :لضفألا وه اذهو #)2١. نر وي كِلَم# :تناك ِةلَي هللا لوسر

 عّبتت ئلإ ءاَّرَقلا ضعب بهذو .اهدعب امي تقلعت نإو تايآلا سوؤر ئلع

 لكي هللا لوسر يده عابتاو .اهتاهتنا دنع يفوقولاو دصاقملاو ضارغألا

 :هٌريغو (")«ناميإلا بعشا يف يقهيبلا كلذ ركذ نممو .ئلوأ هنئسو

 .اهتعب امي تقلق نإ وألا سوؤر لس قوقولا ارح و

 اهدّدري ةيآب ماقو .اهنم لوطأ نم لوطأ نوكت ئتح ةروسلا لتري ناكو

 .(؟!حابصلا تح

 .ةلاسرلاو يقفلا يتعبط يف اذكو «ةيآ ةيآ تناك» :ةدايز فيطللا دبع ةعبط يف هدعب )١(

 يرهزلا نع رمعم نع قازرلا دبع قيرط نم )5٠٠٠( دواد وبأ هجرخأ يرهزلا لوقو
 نامثعو رمعو ركب وبأو ِدِِلَي يبنلا ناك :لاق بيسملا نبا ركذ امبرو :رمعم لاقو

 .ناورم « ٍنِيدلَأِم ويف لِلَم » :اهأرق نم لوأو .4 ندا وبك ِيَم :نوؤرقي
 سنأ نع يرهزلا قيرط نم اًدنسم يور ام ئلع لسرملا اذه دواد وبأ حجرو
 نع يرهزلاو )١1715([. («للعلا» يف متاح وبأ كلذكو «هفعضو )7١97( يذمرتلا]

 يدع نبال «لماكلا» :رظناو .[(ريسفتلا )١59- روصنم نب ديعس] هيبأ نع ملاس

 ئصقتسا دقو .نامجرت نب نيصحلا نب زيزعلا دبع ةمجرت ("66 85/4”7)

 يبنلا نأ يرهزلا نع ظوفحملاو» :لاقو )١1790( «هللع» يف هقرط عيمج ينطقرادلا

 ه١71 اله )١/ 75٠ «دارفألاو بئارغلا» :رظناو .«لسرم ؛رمعو ركب ابأو كي

 .(فارطألا -"ه1/١1و

 :ققحملا هيلع قّلعف ءللخ باتكلا خسن يف ةدراولا هترابع يف عقو دقو .(176 /4) )000
 عبتت نم اندنع ئلوأ هنإف ةيآ ةيآ نآرقلا عيطقت امأ) :(7357/7) «جاهنملا» يفو»

 .«(حضوأ وهو «(اهئاهتنا دنع فوقولاو دصاقملاو ضارغألا

 .(حّجرول :بم ()

 79١0(. ص) هجيرخت مدقت (4)



 عم ةعرسلا وأ «ةءارقلا ةَّلقو ليترتلا نم لضفألا يف سانلا فلتخا دقو
 .نيلوق يلع ؟لضفأ امهيأ :ةءارقلا ةرثك

 ةلق هدو ربدتلاو ليترتلا 31 امهريغو دوعسم نباو سابع نبا بهذمف
 .اهترثك عم ةعرسلا نم لضفأ ةءارقلا

 هققفلاو «هرّبدتو همهف (")نآرقلا نم دوصقملا نأب لوقلا اذه بابرأ جتحاو

 لزن :فلسلا ضعب لاق امك «هيناعم ىلإ ةليسو هظفحو هتوالتو ؟؛هب لمعلاو «هيف

 نوملاعلا مه نآرقلا لهأ ناك اذهلو .7"2المع هتوالت اوذَحتاف «هب لَمْعُيِل نآرقلا

 همهفي ملو هظفح نم امأو .بلق رهظ نع هوظفحي مل نإو «هيف امب نولماعلا هب
 .مهسلا ةماقإ هفورح ماقأ نإو .هلهأ نم سيلف «هب لمعي ملو

00 

00 

 .(َّنأ ىلإ امهريغو اْنَعديآََو سابع نباو دوعسم نبا بهذفا :ن بم
 يبأ نبا فنصماو (5141) «قازرلا دبع فنصم» :سابع نبا نع يور امل رظنا

 «ةبيش يبأ نبا فنصم) :دوعسم نبا نع يور امل رظناو .(7 07/84 288011 «ةبيش

 .ليلق دعب فلؤملا اهضعب ركذيسو 0(” 1787 7/1/8 4456 خ13 4415

 نبال «رشنلا» :رظناو .خسنلا نم تبثأ ام باوصلاو ««ةءارقلا» :ةعوبطملا خسنلا يف

 )3١9/١(. يرزجلا

 كلذكو .يرصبلا نسحلا نئلإ (7377”ص) «نآرقلا لكشم ليوأت» يف ةبيتق نبا هازع

 «نيكلاسلا جرادم» يف فلؤملاو 17١( /75) «يواتفلا عومجم» يف مالسإلا خيش

 لمهأ قالخأ» يف يرجآلا هجرخأو )١//0127(. «ةداعسلا راد حاتفم»و (؟١0/1)

 يف ميعن وبأو (1765١ص) «لمعلا ملعلا ءاضتقا» يف بيطخلاو (١٠؟ص) «نآرقلا

 .هلوق ضايع نب ليضفلا نع ديزي نب دمصلا دبع نع قرط نم (47 /) «ةيلحلا»
 اًضيأ يزعو انه امك بوسنم ريغ (307ص) «ءاودلاو ءادلا» يف فلؤملا هركذ دقو

 .دوعسم نبا ئلإ
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 رمثي يذلا وه هرّبدتو نآرقلا مهفو ءلامعألا لضفأ ناميإلا ْنألو :اولاق

 .رجافلاو ّرَّبلا اهلعفيف «رّبدت الو مهف ريغ نم ةوالتلا دّرجم امأو .ناميإلا

 نآرقلا ارقي يذلا قفانملا لثمو» :395 يبنلا لاق امك «قفانملاو نمؤملاو

 10 ءاهمعطو تدطايحور :ةناحيرلا لثمك

 .سانلا لضفأ مهو «ناميإلاو نآرقلا لهأ :تاقبط عبرأ اذه يف سانلاو

 ءاناميإ َتْوّي ملو اًنآرق يتوأ نم :ةثلاثلا .ناميإلاو َنآرقلا مِدَع نم :ةيناثلا

 .؟27نآرقلا َتْوُي ملو اًناميإ يتوأ نم :ةعبارلا

 :ناميإ الب اًنآرق وأ نمم لضفأ نآرق الب اًناميإ قوأ نم ّنأ امكف :اولاق
 اهتعرسو ةءارق ًةرثك يتوأ نّمم لضفأ ةوالتلا يف اًمهفو اًربدت يتوأ نم كلذكف

 ّ م | + هّ
 نم لوطأ نوكت ئتح ةروسلا لتري ناك هنإف دلك يبنلا يده اذهو :اولاق

 نبا ثيدحب اوجتحاو ءلضفأ ةءارقلا ةرثك :يعفاشلا باحصأ لاقو

 ةنسح هلف هللا باتك نم اًفرحأرق نم» :للك هللا لوسر ؟"9لاق :لاق دوعسم

 .فرح مالو فرح ٌّفلأ نكلو .ٌفرح ملا :لوقأ ال .اهلاثمأ رشعب ةنسحلاو

 ئسوم يبأ نع سنأ ثيدح نم (1/41/) ملسمو (6569:/0471) يراخبلا هجرخأ )١(

 .ئرعشألا

 .«اًنارق» :نءبم «ق (؟)

 اهيلع ةلباقملا تأدبو (م) ةيرصملا بتكلا راد ةخسن يف ليوطلا مرخلا انه ئهتنا دق (9)

 .ئئرخأ ةرم

 هةر



 خم هتاف
 .هححصو ١7 يذمرتلا هاور .«فرح ميمو

 نم ريثك نع اًراثآ اوركذو «7'2ةعكر يف هأرق نافع نب نامثع نألو :اولاق

 ,؟2ةءارقلا ةرقك ىف فلسلا

 لمعلا ييعلاو , |يقرتلا ةءارقا بارق نإ لاقي نأ ةلأسملا قاباوصلاو
 ةرهوجب قّدصت نمك :لوألاف .اًددع رثكأ ةءارقلا ةرثك باوثو ءاّردق عفرأو

00 

 يردأ ال» :لاقو )١١7/١( «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا هجرخأو )591١(« مقرب )١(

 اذه ريغ نم ثيدحلا اذه ئوريو» :يذمرتلا لاقو .بعك نب دمحم يأ «؟ال مأ هظفح

 هفقوو مهضعب هعفر «دوعسم نبا نع صوحألا وبأ هاور ء.دوعسم نبا نع هجولا

 تعمس «هجولا اذه نم بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه .دوعسم نبا نع مهضعب

 .(ِِكَك يبنلا ةايح يف دلو يظرقلا بعك نب دمحم نأ ينغلب :لوقي ديعس نب ةبيتق
 يف يرجآلاو (: ص) «نآرقلا لئاضف» يف سيرضلا نبا هجرخأ صوحألا يبأ قيرطو

 نابلألا اًضيأ هححص ثيدحلاو .(655 )١/ مكاحلاو (27 ص) «نآرقلا لهأ قالخأ)

 حجرو (919) «هللع» يف هقرط درس يف ينطقرادلا لاطأو .(777717) «ةحيحصلا) يف

 نكس)و (5997١1/!11)«قازرلا دبع فنصم)١ :فوقوملل رظناو .فوقوملا

 7 )٠601 «ةبيش يبأ نبا فنصماو (ريسفتلا -/ 25:5) «روصنم نب ديعس

 .(1710 770/8 05326 1) «يمرادلا ننسالو 4 3١6000(

 037 5 /7) يقهيبلاو 17/7١””( الا/١٠) ةبيش يبأ نباو (5757) قازرلا دبع هجرخأ

 يف ُهْنَعَْئِإَعَو نامثع عم هل ةصق يف يميتلا نامثع نب نمحرلا دبع نع قرط نم 6
 .حيحص هدانسإو «ليللا ةالص

 ننااب س5 /؟ .ةعكرلا يف روسلا ةءارق ساب )1١5577/7- «قازرلا دبع فنصما :رظنا 020

 «ةبيش يبأ نبا فنصماو (نآرقلا أرقي مك يفو يلصت تنأو ةدجسلا تعمس اذإ

 صخر نم - 617/4 ء؛هيف صخر نم ةعكرلا يف روسلا نرقي لجرلا يف - 565 /*6)
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 نم رري ' يناعلاو ِ ا فب سلا ىف 2 .ٍ : ةدعب لامك : هك :زاقلا ءاذح ةسفن ةتمبت ة ذيع ىتعأ وأ «ةميظع

 21ص مهتميق ديبعلا نم اددع قتعأ وأ .مهاردلا

 تينا ةءارق نع اّسنأ تلأس :لاق ةداتق نع (774يراخبلا حيحصاا فو

 ذم ذكي ناك :لاف قلك

 ميرس ٌلجر نإ ؛سابع نبال تلق :لاق :ةرْمَج وبأ انثدح :ةيعش لاقو

 أرقأ نآل :سابع نبا لاقف «نيترم وأ ًةرم ةليل يف نآرقلا تأرق امبرو «ةءارقلا

 العاف تنك نإف .لعفت يذلا كلذ لثم لعفأ نأ نم َتلِإ ٌبَجعأ ًةدحاو ٌةروس

 .(2/كبلق هيعيو «((*7كّنْذأ عمست ٌةءارق "0هأرقاف دب ال

 لّتر :لاقف ءتوصلا نسح ناكو «هللا دبع ئلع ةمقلع أرق :ميهاربإ لاقو

 ,؟10نآرقلا نيز هنإف - ىمأو ىبأ كاذف ب

 ] 7 7 2 و . ظ

 باوث نإ :لاقف هتان انتمثتأ ضعب نسحأو» )١/ 7٠١9(: يرزجلا نبال (رْمَتلا» يف )١(

 .(89 /9) «يرابلا حتف» :رظناو .اهّصنب انه ئلإ ةرقفلا لقنو «...ليترتلا ةءارق

 ١) مقرب )0١5566٠0505(.

 .«ًأرقاف» :نءم .قادعام (؟)

 .رداصملا يف اذكو ؛««كينذأ» :ةعوبطملا خسنلا يف (4)

 نب دمحم نع راشب نب دمحم نع (95ص) «هلئاسم» يف ينامركلا برح هجرخأ (5)

 )١51- روصنم نب ديعس هجرخأو .سمشلاك دانسإلا اذهو «هب ةبعش نع رفعج

 .ةحيحص ئرخأ قرط نم ١7( /7) يقهيبلاو (ريسفتلا

 يف يقهيبلاو (8815) ةبيش يبأ نباو (ريسفتلا -05) روصنم نب ديعس هجرخأ (7)

 .تباث رثألاو ءقرط نم )١91/7( «بعشلا»و (05 /7) «ننسلا)
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 ّرخآ مكدحأ مه نكي الو ءبولقلا هب اوكّرحو «هبئاجع دنع اوفقو «لقدلا

 .؟ةةظةروسلا

 غضأف 4 اُيَماَء تدل اهيأَكَي# :لوقي هللا تعمس اذإ :اًضيأ هللا دبع لاقو

 .("7هنع فّرْصت ٌرش وأ هب رمؤت ٌريخ هنإف .كعمس اهل

 ةروسأأرقأ انأو «ةأرما يلع ثلخد ريل أ عب نمحرلا دبع لاقو

 اهيف ىنإ هللاو ؟ دوغ ةروسأر قت اذكه «نمحرلا ديعاي :ىل تلاقف دوه

 ةةلايععا رق نها عش قامو يشأ ةنم لقت

 رهجيو ٌةرات 29 ليللا ةالص يف 21)نآرقلاب ٌرِسُم لكي هللا لوسر ناكو

 هَلوأو رثكألا وهو - ليللا ٌرخآ رتويو «ةرات هففخيو «ةرات مايقلا ليطيو ةرات

 نكلو ؛مامتلا اذهب (رصتخملا - ١77 ص) «ليللا مايق» يف يزورملا رصن نبا هجرخأ )١(

 عطقنم وهو "١( 7 28/5 0) ةبيش يبأ نبا هضعب جرخأو .هدانسإ يزيرقملا فذح

 رظناو «(ريسفتلا )١517- روصنم نب ديعس جرخأ هوحنبو .دوعسم نباو يبعشلا نيب

 .هيلع هققحم قيلعت :ديزملل

 ,(18857) (بعشلا» يف ىقهيبلا هقيرط نمو (ريسفتلا )5٠- روصنم نب ديعس هجرخأ 0

 .(روصنم نب ديعس ننس» ققحم قيلعت :رظناو ,عطقنم هدانسإ

 اي» ناكم «نمحرلا دبع ابأ اي» اذكو ««ئليل يبأ نبا دلو نم لجر نع» :«بعشلا» يف (©)

 وه ذإ نمحرلا دبع نب دمحم لجرلا نأ هققحم رهظتساو .يأي اميف «نمحرلا دبع

 .(ذم» :ج ءص (4)

 .مهبمو لوهجم هدانسإ ينو ©( 0) «بعشلا١ يف يقهيبلا هجرخأ )0(

 .(ةءارقلاب» :بم 004(

 .ارسيواا 0 « بم قو ءادرسيوال :ةدايز م «ق يف هذعب )1,70
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 .ةراث هطسوو «ةوأق

 ةهجو يأ َلَبِق رفسلا يف هتلحار ئلع راهنلاو ليللاب عوطتلا يلصي ناكو

 نم صفخأ هدوجس لعجيو «ًءاميإ اهيلع دجسيو عكريف .هب تهّجوت

 .(2)هعوكر

 هللا لوسر ناك :لاق كلام نب سنأ نع «؟7دواد وبأو دمحأ ئور دقو

 مث «ةالصلل رّبكف «ةلبقلا لبقتسا اًعَوطت هتلحار ئلع ىّلصي نأ دارأ اذإ كي

 .هب تهّجوت ثيح ملص مث «هتلحار نع ىّلخ

 ئلع ؟هيلع ردق اذإ كلذ لعفي نأ همزلي له :دمحأ نع ةياورلا تفلتخاف

 يف نوكي نأ لثم اهّلك هتالص يف ةلبقلا ئلإ ةرادتسالا هنكمأ نإف .نيتياور

 ثيح لإ يلصي نأ هل زوجي وأ ؛همزلي لهف ءاهوحنو ©" 'ةّيراَّمع وأ ٍلِوْحَم

 لِمَحَم ىف للص نم :دمحأ نع مكحلا نب دمحم لقورف #ةلهارثإ هياتسسو

 ةلحارلا بحاصو «رودي نأ هنكمي هنأل «ةلبقلا لبقتسي نأ الإ هئزجي ال هنإف

 لمحملا يف ةرادتسالا :لاق هنأ بلاط وبأ هنع ئورو .هنكمي ال ةبادلاو

 نباو )0١"( هححصو يذمرتلاو(١؟؟1)دوادوبأو(5157١)دمحأ هجرخأ )1١(

 )1٠٠( يراخبلا دنع هلصأو .رباج ثيدح نم )7١01717( نابح نباو )١1717١١( ةميزخ

 .دوجسلا ةيفيك نايب نود )205٠( ملسمو

 ديمح نب دبعو (١7؟77) يسلايطلا هجرخأو «(75١؟05) دواد وبأو )١11١١9( دمحأ (؟)

 )١٠١٠١( يراخبلا جرخأ هوحنبو .نسح هدانسإو )١517/7(« ينطقرادلاو )١151(

 .ةلبقلا لابقتسا ركذ نود ( ل١ ؟5) ملسمو

 نيس ريعيلا هيلع اعجبت للظم ريك لدسم :(1817' )١/ «بذعتسملا مظنلا» يف امك يه (')

 .امهيلك ةييئاجللا

 هاو



 17و ناك ثيح ىلبصي ا لي

 هنع ئورو .دَّجَس لمحملا يف دجسي نأ رّدقف المحم ناك نإو :لاق هنأ

 هتع خئيورو .هقكمي هثأل ءذجعسي نأ قلإ ٌبحاأ لمحم يف للص اذإ :يوميملا

 'كمحم نب رج دنع زورو ,هفامأ 1| لمشتلا ف فجسبي :دايز نب لضفلا

 ءربعبلا الع ؟20دعشا امير لمخكملا ىف ناك اذ[ 217ةققّرولا يلع ةوجسلا

 وبأ هنع ئوراذكو .عوكرلا نم ّضفخأ دوجسلا لعجيو ئموي نكلو

 .0©2هلعأ هللاو .2(١)دواد

00 

 و

5 

000 

 )0عغ؛72

 ريصني م8)

 لصف

 ئحضلا ةالص يف ديني هيده يف

 هللا لوسر ةببأر ام :تلاق ةشئاع نع 67 ةسبسصأاا ف يراخبلا ور

 «ةرادتسالا» نإف .باوص لوصألا نم تبثملاو ؛«ةديدشا» :ةعوبطملا خسنلا يف

 .ثنؤيو ركذي ردصم

 (1 45 /4) «دئاوفلا عئادب» يف بلاط يبأو مكحلا نب دمحم ىيتياور فلؤملا لقن

 .(59ص) «هلئاسم» يف

 .ةدهملا :ةققرملا

 .فيحصت ««دنسأ امبرو» :ةعوبطملا خسنلا يف

 (دئاوفلا عئادب» يف فلؤملا اهلقن اًضيأ تاياورلا هذهو .(١١١ص) «هلئاسملا يف

20120 

 .عوبطملا نم طقاس «ملعأ هللاوا

 .(271/) ملسم هجرخأو )١١74(., مقرب
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 ثيدح نم اًضيأ "7 نئورو ,ة(؟ةايكتسأل ينإو ءئحضلا ةحّبُس يلصي ِةِكي

 ؟رمعف :تلق «ال :لاق ؟ئحضلا يلصتأ :رمع نبال تلق :يلجعلا قّروم

 هلاخإ ال :لاق ؟هْنِكَك يبنلاف :تلق ءال :لاق ؟ركب وبأف :تلق ءال :لاق

 لَك ّيِبنلا ئأر هنأ دحأ انثدح ام :لاق نئليل ىبأ نبا نع اًضيأ "'ةركذو

 حتف موي اهتيب لخد كي يبنلا نإ :تلاق اهنإف «ىناه مأ ريغ ئحضلا يّلصي

 ّمتي هنأ ريغ اهنم ٌفخأ طق ًةالصر أ ملف ؛تاعكر نامث ىَّلصو «لستغاف «ةكم

 .دوجسلاو عوكرلا

 له: :ةشقفاع تلأس هلاثآو قيقش نب هللا دبع نع 147 «ملسم حيحصاا يفو

  .لّضفملا نم « :تلاق ؟روسلا نيب ندي بغل هللا لوسر ناك له

 يلصي لكي هللا لوسر ناك : تلاق ةشئاع نع 7*2 «ملسم حيحصاا يفو

 هللا ءاش أم ديزيو ءاقيرأ ةبشلا

 .تاعكر نامث حتملا موي ئّلص هنأ ئناه ّمأ نع 2 7«نيحيحصل يحصلا» يفو

 ثيدحلا يف يليصألاو ينهيمشكلا ةياور امهريغ نم هتبثأ امو «اهحّبسأل» :عءك 000

 .(111" /7) «يراسلا داشرإ) :رظنا )١١74(.

 )١١16(. مقرب (؟5)

 .(775) ملسم هجرخأو )١١١7(( مقرب (9)

 دمحأ دنع مامتلا اذهب وهو «ةعكرلا يف روسلا نارق نع هلاؤس نود )71١7( مقرب (:)

 .(5011) نابح نبا هححص «حيحص هدانسإو )١747(« دواد يبأو (56785)

 ١(. 560 /8) «ديهمتلا» :رظناو .(7/4 /919) مقرب )0(

 .(715) ملسمو (761/) يراخبلا (5)
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 ائحض كلذو :تلافق

 يبأ نبا انث :0''2يناغصلا انث ءمصألا انث :70١كردتسملا» يف مكاحلا لاقو

 .جشألا نب ؟ةريكب نع ءثراحلا نب ورمع «"انث ءرضم نب ركب انث ؛ميرم

 ئلص رفس يف كي هللا لوسر تيأر :لاق سنأ نع «هللا دبع نب كاحضلا نع
 راي نادم يا يلا لاك ارضا الل ناماكر نادل نرسل هني

 لقي ال نأ هتلأس .ةدحاو يىنعنمو «نينث ةنثا يناطعأف ءاًنالث ىّبر ٌتلأسف «ةبهرو

 ال نأ هتلأسو .لعفف لعفف ءاًودع مهيلع رهظُي ال نأ هتلأسو . لعفف ؛ «نينّسلاب ىتمأ

 هللا دبع نب كاحضلا :تلق .حيحص :مكاحلا لاق .«ّىلع ئبأف اعيش مهشيلل

 .؟27؟هلاح امو ؟وه نم رظني ءاذه

 ةميزخ نباو (184) «ئربكلا» يف يئاسنلاو )١15857( دمحأ هجرخأو (01 )١15/1””(

 قيلعت :دهاوشلاو قرطلل رظناو .هب ثراحلا نب ورمع نع قرط نم مهلك 1)

 .(دنسملا» يققحم

 .فيحصت «(«ٍناعنصلا» :بم ؛.م .قادعام (0)

 .ةينآلا ديناسألا نم هريغو دنسلا اذه يف «انث» عضوم يف «انأبنأ» :عيك يف (*)

 هتلقانتف «ةيدنهلا ةعبطلل افالخ ةينميملا ةعبطلا يف عقو اذكو «(ركب» :ن ءبم «م ءق )0

 .ئرخألا تاعبطلا

 .جشألا نب ريكب هنع ئور «سنأ نع» 0774 /4) «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا لاق )5(

 نبا هللا دبع نب كاحضلا نب ؛ ةريغم ني ليسيع نأل «هنفرعأ اللف دلاع نبا نكي مل نإ

 يف يطقرادلا لاقل 6/431 تاقنلا# يف تابح نبا هركذو . (مازح نب دلاخ

 بيذبت» يف يزملا هركذي ملو . .ةذب حنس ةيقث ءيدسلا 000 ا

 يف س٠ :لاقو )١/ ١47( «فارشألا ةفحت» يف هركذ دقو .هطرش ئلع هنأ عم «لامكلا

 يا يل ةيتور ل اذيستل ادني سلق منا غينجلا !ناه يلو قطع حل ةالصلا

 .«(ركاسع نبا) مساقلا وبأ هركذي ملو .584(1) «ئربكلا»]
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 انربخأ ؛هيقفلا ركب وبأ انث :؟7١ئحضلا لضف» باتك يف مكاحلا لاقو

 هللا دنيع نب كلا انث :يبالوُذلا (0ابّصلا نب دمحم انث :(1)نيسوم نيرشب
 لوسر الص :ةشكاع نع هناَذاَز نع «فاسي ني لاله نع :نيصحبلا 47 نع

 5 ىلع ْبَّنو ينمحراو يل رفغا مهللا» :لاق مث ءئيحضلا ةالص ديكو هللا

 .(17ةرم ةئام اهلاق ايتح «227روفغلا باوتلا تنأ

 كلذكو )١9١/١(« «ةعومسملا دتارفلا» يف يئالعلا يدلكيك نب نيدلا حالص هركذ 009

 .(57؟ ص) «سرهفملا مجعملا» يف رجح نبا ظفاحلا

 .أطخ وهو «ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ««ئئيحي» :ن ءبم م «ق (؟)

 .طلغ وهو ,ئرخألا تارشنلا يف اهنمو ةينميملا ةعبطلا يف اذكو .«حلاص» :بم (*)

 نم حيحصتلاو .فيحصت وهو «ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ««نب» :خسنلا عيمج يف 6

 .رداصملا

 .ئرخأ ةياور يهو ؛«ميحرلا باوتلا» :ج (5)

 (4855) «ئربكلا» يف يئاسنلاو )5١19( (درفملا بدألا» يف يراخبلا اًضيأ هجرخأ (7)

 يبالودلا حابص نب دمحم نع قرط نم ١15١( /؟) «ريبكلا تاوعدلا» يف يقهيبلاو

 نع لاله نع نيصح نع (485 5 -186 )١ رخأ قرط نم يئاسنلا اًضيأ هجرخأو .هب

 ئلع هحجرو «(ِةَِْو يبنلا باحصأ نم :قيرط يفو) راصنألا نم لجر نع ناذاز

 نب نيصح نأ ركذو «ةشئاع دنسم نم ثيدحلا لعج يذلا هللا دبع نب دلاخ ثيدح

 حجر هوحنبو .(8 21/ /7) «ريبكلا خيراتلا» :رظناو ءطلتخا دق ناك نمحرلا دبع

 ربد وه لب ءالصأ ئحضلا ةالص ركذ هدنع سيلو )1١*1( «للعلا» يف ىنطقرادلا

 (هفنصم)و (457) (هدنسملا يف ةبيش ىبأ نبا دنع اًقلطم درو اذكو .اًقلطم ةالصلا

 حيحصا)ا يف ٍينابلألا هححص ثيدحلاو .(77150) دمحأو ("7775481/)

 .(درفملا بدألا
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 نب ؟7نيسحلا انث يصاعح نب ؟ةديشأ انث :مصألا ىئابلا وبا انت

 ئلص ِهكَي هللا لوسر نأ دهاجم نع «رذ نب "7رمع نع «نايفس نع «صفح

 .(2اًينامثو اًنسو اًعبرأو نيتعكر ئحضلا

 نب نامثع انث .مشاه ينب ئلوم ديعس وبأ انث :7*2دمحأ مامإلا لاقو

 تيأر :تلاق 210ةّرد مأ نع ءدعس تنب ةشئاع انتثدخ ؛يرّمعلا كلملا دبع

 عبرأ الإ يَّلصي لكَ هللا لوسر تيأر ام :لوقتو درسعلا اعف ةقئاع

 .تاعكر

 .فيحصت «ةعوبطملا خسنلا يف اذكو «دسأ» :بم )١(

 .فيرحت ««نيصحلا» :ةعوبطملا خسنلا يف ()

 .رهظي اميف سمط مث ك يف ناك اذكو .«ورمع) :م ءق ()

 -رانيد نب ورمع اىلإ رذ نب رمع هيف فرحت دقو -(5867) قازرلا دبع اًضيأ هجرخأ (:4)

 .حيحص لسرم وهو .هب رذ نب رمع قيرط نم (3+115 هيوهار نب قاحسإو

 (57957) «طسوألا مجعملا» يف يناربطلا نم لك هقيرط نم هجرخأو :(7841745) مقرب (6)
 نع ثيدحلا اذه ئورُي ال» :يناربطلا لاقو .(7717 /4) «ءايلوألا ةيلح» يف ميعن يبأو

 هدانسإ يفو.«هيلع هناوضرو هللا ةمحر لبنح نب دمحأ هب دّرفت ؛دانسإلا اذه الإ ةّرذ مأ

 دمحم نب نامثع :همسا يف باوصلاو  يرمعلا كلملا دبع نب نامثع نيب عاطقنا

 ركنم ثيدحلاو 756٠(. /5) (ريبكلا خيراتلا» :رظنا ءدعس تنب ةشئاع نيبو  يرمعلا

 يلصي لَم هللا لوسر ناك مك :ةشئاع نع ةذاعم هتور حيحص رخآ ثيدح ةفلاخمل

 دمحأ هجرخأ .(لجو زع هللا ءاش ام ديزيو ءتاعكر عبرأ» :تلاق ؟ئحضلا

 )١1789(. قاحسإو (5؟ 5 7)

 لاذلاب باوصلاو ءاهّمضب جادع اميف اطوبضمو «ةلمهملا لادلاب خسنلا عيمج يف اذك (7)

 .اهْتَعُدَناََيَر ةشئاع ةالوم ىهو ء(ةّرَذ مَأ) :ةمجعملا
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 انث ءيزورملا دمحعم نب رع دمحأ وبأ انرخأ :اًضيأ '١'مكاحلا لاقو

 نع .:نمحرلا كبغ نب نيصح نع «ةناوع وبأ انث «(7ديلولا وبأ انث «ةبالق وبأ

 ّ ع 0 >

 هنأ هيبأ نع ءمعطم نب ريبج نبا نع «؟؟ريمع نب ةراّمع نع «ةرم نب ورمع

00 ٍ 
 .ئحضلا ةالص ىلصي ِةَِْي هللا لوسر ئأر

(010 

(2) 

0 

00 

(0 

00 

 نب يجن نب لي | . و :ف دم انتو ب امسااتث ؛:اًضمأ (2!)ئكاحلا لاق

 يف يزورملا رصن نباو )١417( ةبيش يبأ نبا اًضيأ هجرخأو .روكذملا باتكلا يف

 نب ورمع نع نيصح قيرط نم مهلك ١1175( /؟) يناربطلاو (5١١ص) «ليللا مايق»

 اذه يف عقو امف .هب هيبأ نع معطم نب ريبج نب عفان نع مصاع نب رامع نع ةرم

 (ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا لوق هديؤيو ءأطخ «ريمع نب ةرامع» :دانسإلا
 انثدح :ديلولا وبأ لاقو» :ثيدحلا قيرط يف فالتخالا ضعب ركذ نأ دعب (488/7)

 هيبأ نع ءاّعفان عمس «يزنعلا مصاع نب رامع عمس ءورمع نع «نيصح نع «ةناوع وبأ
 «للعلا» يف ٌينطقرادلا هقرط ركذ يف ّسفنلا لاطأ دقو .«حصي ال اذهو ...ُهْنَعُدَنَلََ

 نب عفان نع «يزنعلا مصاع نع :لاق نم لوق كلذ نم باوصلاو» :لاقو "”7)

 دواد وبأو )١171715( دمحأ قيرطلا اذهب هجرخأ :تلق .الِكَي يبنلا نع «هيبأ نع «ريبج

 ثيدحلاف اذه عمو .لوهجم اذه يزنعلا مصاعو «(801/) هجام نباو 2)

 (راكفألا جئاتن» يف ظفاحلا هنسحو «(01“ 4 /1) «رينملا ردبلا» يف نقلملا نبا هححص

 .(7517/4) «مألا -دواد يبأ فيعض» يف ينابلألا هفعض نكلو )١/37«(«.

 .(دمحأ ركب وبأ» :ةخسن يف نأ ع ةيشاح يف

 .فيحصت «(ديلولا نبا» :بم .م .قادعام

 .ثيدحلا جيرخت رظناو .خسنلا عيمج يف اذك

 «طسوألا» يف يناربطلاو )7١7/1( «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا اًضيأ هجرخأ

 رادملا هيلعو «هب سيق نب دمحم نع قرط نم (؟ )57/١ «نييماشلا دئنسم»و (31775)

 .لوهجم وهو
 .أطخ ء(دمحم» :ةعوبطملا خسنلا يف
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 نع «هللا دبع نب دلاخ انث .ىطساولا ةيقب نب بهوانث ءلماك نب ىدع

 تب ارحضلا لص هله علا نأ هللا كبع نب رباج عع سيق نب لحم

 .تاعكر

 انث .2"”يراخبلا رشي نب قاحسإ قيرط نم «١'مكاحلا ئور من
 نع «نايح نب لتاقم نع ؛.حبص نب رمع نع «' "راجنغ ئسوم نب ىسيع ١ . ١ هرح 0 | ٠

 هللا لوسر ناك» :اتلاق ةملس مأو ةشئاع نع ءقورسم نع «حيَّبَص نب ملسم

 .اليوط اًثيدح ركذو .«ةعكر ةرشع ىتنث لوحضلا ةالص يلصي كي

 ةبالق وبأ انث ءيفريصلا دمحم نب 0 دمحأ وبأ انث :؟؟”وكاحلا لاق

 نع ةرمض نب مصاع نع «قاحسإ يبأ نع «ةبعش انث «ديلولا وبأ انث ءيشاقرلا

 .ايحضلا ىلصي ناك ِةِيَي يتلا نأ ىلع

 نع «نمحرلا دبع نب نيصح نع «ةناوع وبأ انث ,ديلولا يبأ نئلإ هبو
 ع ء و 5 ا ع

 هيبأ نع ءمعطم نب ريبج نبا نع «يدبعلا ريمع نب ةراّمع نع «ةّرم نب ورمع

 )١( 5”ه ص) فلؤملا مالك يف يتأيس امك عوضوم ثيدحلاو .هريغ هجرخأ نم دجأ مل (.

 ) )0.«يلماحملا ريشب» :ةعوبطملا خسنلا يفو .«يبراحملا» :بم م «ق يف همسر هبشي

 ) )0.فيرحت وهو ءاهدعب امو ةينميملا ةعبطلا يف اذكو ««رباج نبع» :بم

 (4”77) «ئيبتجملا» يف يئاسنلاو (187) دمحأو )١79( يسلايطلا هجرخأو 0:
 :ةميزخ نبا لاقو .هب ةبعش نع قرط نم )١7777( ةميزخ نباو )51/١( «ئربكلا»و

 لوسر ةالص نع اّيلع انلأس :ةرمض نب مصاع ثيدح نم رصتخم يدنع ربخلا اذه

 انهاه نم اهتئيهك انهاه نم سمشلا تناك اذإ :ربخلا يف لاق «لبق هتيلمأ دق ِدِِكَي هللا

 ثيدحلا كاذ نم ءزج مدقت دقو .(«ئحضلا ةالص هذهف «نيتعكر ئلص رصعلا دنع

 .(309ص) هجيرخت عم ليوطلا

 .اهريغو يقفلا ةعبطل افالخ ةلاسرلا ةعبط نم طقاس (ركباا ))
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 .217احضلا يّلِصي كي هللا لوسر عار هلأ

 .يرافغلا ٌرذ يبأو .ءيردخلا ديعس ىيبأ نع بابلا فو :مكاحلا لاق

 نب هّللأ دعو .ءادردلا ىبأو :يملسألا ةديريو «ةريرع ىبأو .مقرأ نب ليزرو

 :يملشلا "دبع وب ةشعو :«كلام نب سف و :كلام نب تاتعو .فوأ يبأ

 تنب ةشئاع :ءاسنلا نمو ؛يلهابلا ةمامأ يبأو «©2)ينافطغلا راّمه نب ميَعُنو

 .(؟7اهيلصي ناك هلي ئبنلا نأ اودهش مهلك -ةملس مأو «ئناه مأو ءركب يبأ

 ناك كب يبنلا نأ رباجو ةشئاعو سنأو ىلع ثيدح نم 227 يربطلا ركذو

 .تاعكر نس ةررقلا ىلصي

0010 

00( 

 ل

00 

 ملع ةدايز نّمضتت ةتبثم اهنأب كرتلا ئلع لعفلا ةياور حّجر نم مهنمف

 .ثيداحأ ةثالث لبق هيلع مالكلا مدقت

 .اهدعب امو ةيئميملا ةعبطلا يف اذكو «(هللا دبع» :بم

 .«يوافطلا» ئلإ :ع.ك يف فّرحت

 يف ةدراولا ثيداحألا مكاحلا عمج دقو» :(55 /7) «يرابلا حتف» يف ظفاحلا لاق

 ةاور ددع غلبو ءاّدنتسم لاوقألا هذه بلاغل ركذو «درفم ءزج يف ئئحضلا ةالص

 يلئاولل «بابلألا ةهزن» :رظناو .«ةباحصلا نم اًسفن نيرشعلا وحن اهتابثإ يف ثيدحلا

 .ءالّوه ضعب ثيداحأل ( 65 7/00

 يف ريشأو ««يناربطلا» :_ اًعيمج ئرخألا تاعبطلا يف اهنمو  ةيدنهلا ةعبطلا يف
 حرشال يف لاطب نبا ركذ دقو .باوصلا وهو .«يربطلا» :ةخسن يف نأ لإ اهتيشاح

 نكلو «ةشئاعو رباجو سنأ ثيداحأ يربطلا نع القن )*/١117( «يراخبلا حيحص

 باتك نع رداص فلؤملاو .تاعكر تس ئلص هِي لوسرلا نأ يلع ثيدح ركذي مل
 .هنم لقنلاب حرصيسو «لاطب نبا
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 نم ريثك ئلع اذه لثم ٌملع بهذي نأ زوجي دقو :اولاق .١2)يفانلا ئلع تيفخ
 عىناه ٌءأو رباجو سنأو ةشئاع تربخأ دقو :اولاق .لقألا دنع دجويو سانلا
 ةحيحصلا ثيداحألا اذه دّيؤيو :اولاق .اهاّللص هنأ بلاط يبأ نب يلعو

 .هيلع ءانثلاو اهلعاف حدمو ءاهيلع ةظفاحملاو ءاهي '17ةيصولل ةنّمضتملا

 مايصب لي يليلخ يناصوأ :لاق ةريره يبأ نع ("7(نيحيحصلا» يفف

 يفو .(؟ةَدٌقَرأ نأ لبق ٌرِتوُأ نأو ءاوحضلا ينعكرو ءرهش لك نم مايأ ةثالث
 .ءادردلا بأ نع هوحن (20.لسم حيحصاا

 لمالس لك ىلع حبصتي :لاق هعفري رذ ىبأ نع ("]علسم حيحصأاا يفو

 ةليلهت لكو كقداص ةديمحت لكو ققدص ةحيبسن كف .ةقدص مكدحأ نم

 .ةقدص ركنملا نع هنو .ةقدص فورعملاب ٌرمأو .ةقدص ةريبكت لكو ؛ةقدص

 .«ئحضلا نم امهعكري ناتعكر كلذ نم ئزجيو

 60 لوسي 3 :يجلا وعفا نب ذأعم نع "063 أ مامإلا دنسملا فو

 .فيحصت ««يقابلا» :م 010

 يف فرحت «ةنمضتملا» ظفل لعلو .«ّرمألا ةنمضتملا ةيضرملا ةحيحصلا» :ع.ك (؟)

 .قايسلا حالصإل ئرخأ ةخسن نم ديز مث «ةيضرملا» ئلإ ةخسن

 )9( يراخبلا )١١178( ملسمو )0775١.

 .«مانأ» :ج «ص ادعام (4)

 .(7/17) مقرب (5)

 .(01/1*) مقرب (0)

 يقهيبلاو )١195/7١( يناربطلاو (17817١)دواد وبأ هجرخأو )١15177(« مقرب (0)

 .فيعض امهالك .ذاعم نب لهسو دئاف نب ناّبز هدانسإ يفو .(5 5 /7)

 .«يبنلا نأ :عاشدل )0(
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 يتعكر حبسي تح حبصلا ةالص نم فرصني نيح هالصُم يف دعق نم :لاق ِةِكي
 .(رحبلا دبز لثم تناك 2)نإو «هاياطخ هل ١2)رْفَغ -اًريخ الإ لوقي ال 'رحضلا

 هلأ لوسرلاق :لاق ةريره يبأ نع(" 7(هجام نبأ نئساو «يذمرتلا» يفو

 .«رحبلا دير لثم تناك نإو هبونذ هل رفغ 'رحضلا ةَعْفش ولع ظَفاَح نَم» د

 هللا لوسر تعمس :لاق راّمه نب ميعن نع 2؟7«نئسلا»و ةلتسيلا# فو

 لوأ يف تاعكر عبرأ 7*2 نم ينْرِجْعَت ال .مدآ َنبا :لجو زع هللا لاق» :لوقي كَ

 .رذ يبأو اقرا يبأ ثيدح نم 217يذمرتلا هاورو .«هّرخآ كفنكأ راهنلا

 .«هللا رفغ» :بم ء.ج )١(

 .«ولو» :عءك 66

 نب قاحسإو (/8574) ةبيش يبأ نبا هجرخأو )١787(. هجام نباو (51/) يذمرتلا (*)

 ثيدحلا رادمو )١570(. ديمح نب دبعو )91/1١7( دمحأو (5 717 7 79) هيوهار

 يبأ نم عمسي مل هللا دبع نب داّدش كلذكو .,فيعض وهو مُهَق نب ساّمّنلا ىلع
 .عوضوم هنأ الصفم فلؤملا مالك يف يتأيسو .ةريره

 25557) (ئربكلا» يف يئاسنلاو (1184١)دواد وبأو )77579-١5١15176( دمحأ (4)

 ثيدحلاو ءاّريثك افالتخا هدانسإ يف فلتخا دقو .راّمه نب ميَعُت نع قرط نم ((

 رظناو )5١177/5(. «ءاورإلا»و (7777 /5) «مألا -دواد يبأ حيحص» يف ينابلألا هححص

 .(45 2.47 /) «ريبكلا خيراتلا»و «دنسملا» :فالتخالل

 .«نم نزجعت ال)» :بم (6)

 ءرذ يبأو ءادردلا يبأ نع ريفن نب ريبج نع نادعم نب دلاخخ قيرط نم (515) مقرب 030(

 ةفحت# يف عقو نكلو /١17(« /5) «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هجرخأو ؛بيرغ نسح :لاقو

 يبأ نع هجرخأو .كشلا ئلع (رذ يبأ وأ ءادردلا يبأ نع )75١9/8(: «فارشألا

 قيرط نم (475) «نييماشلا دنسم يف يناربطلاو (717/45) دمحأ كش نود ءادردلا
 - ينابلألا هححص كلذ عمو .هكردي مل وهو «ءادردلا يبأ نع ديبع نب حيرش
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 .ةببعق نم كدا ىف اصق ل ذل لرب مكر ةرشع علف نسما نأ ع

 نم نوُلصي اًموق ئأر هنأ مقرأ نب ؛ ديز نع !؟7ةملسم حيحص»2 يفو

 ةعاسلا هذه ريغ يف ةةلملا نأ اوملع ذقت ءاتأ :لاقف ءءابق دجسم يف ئحضلا

 :هلوقو . الاَصِفلا ٌضَمْرَت نيح نيباّوألا ةالص» :لاق كَ هللا لوسر نإ .ٌلَضفأ

 .ءاشمألا م لاصفلا دجتف ءراهنلا رح دعشي :يآ «لاصفلا ضمرت»

 كلام نب نابتع تيب ف ةريمرشلا لص كب يتلا نأ (؟)(ميحصلا يفو

 "بتعز

 نع ؛ىطساولا هللا دبع نب دلاخ ثيدح نم 297«مكاحلا كردتسم يفو

 .قباسلا رامه نب ميعن ثيدح هل دهشيو )75١9/5(. «ءاورإلا» يف امهعومجمب

 صيخلتلا» يف ظفاحلاو يذمرتلا هفعضو )178٠0(« هجام نباو (51/7) يذمرتلا

 .يتأيس امك فلؤملا كلذكو :«(885 /7) «ريبحلا

 .ع ةيشاح يف كردتسمو «بم «ك نم طقاس «سنأ نع

 .(1/5/) مقرب

 .تاحفص دعب هظفل فلؤملا قوسيسو (117) ملسمو (عضاومو 47 5) يراخبلا

 خيشلا اذه عّباتي مل» :ةلوقب هلعأو (199 19 ةييزتخ نبا ةيجرعلو ال18 /9)

 .ورمع نب دمحم نع «يدرواردلا هاور .رخلا اذه لاصيإ ىلع هللا دبع نب ليعامسإ

 ةملس يبأ نع ءورمع نب دمحم نع «ةملس نب دامح هاورو ؛السرم ةملس يبأ نع
 ىلع دري الو )777/١(. «ريبكلا خيراتلا» يف لسرملا يراخبلا حجر كلذكو ««هلوق

 نارمح نب وٌّرمع هيف عبات دقو )١717(« «طسوألا» يف يناربطلا هجرخأ ام ليلعتلا اذه

 ىنطقرادلا فعض دقو يزارلا ديعس نب ىلع هيف يناربطلا خيش نأل ءاذه ليعامسإ
 :رظناو ءاهيلع عّباتُي مل ثيداحأب ثَّدح هنأ ركذو ("85) «يمهسلا تالاؤسا يف هّرمأ
 ١71١(. /7) «نازيملا)»
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 ال» :لاق ِةِكَو هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع «ةمّلس يبأ نع ءورمع نب دمحم

 هلثمب ّجتحا دق دانسإ اذه :لاقو ء(ِباّوأ الإ احلا ةالص ئلع ظفاحي

 نع ورمع نب ديحم نع (؟”هشويش نع ثدح هئإف ,217جاّجحلا نس ملسم

 نيشغتي ةيسنل (0هنذأ ءىشل هللا نذآ امد :للكك ىنتلا هرغ ةريرع ىبأ نع ةمّلس ىبأ

 ةمأ سوم دامح هةلسوأادلف :20لو تاق لعلو :لاق .«نآرقلاب
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 نب دلاخ :هل لاقيف ءورمع نب دمحم نع يدرواردلا دمحم نب زيزعلا لبعو

 .ةلوبقم ةقثلا نم ةدايزلاو «ةقث هللا دبع

 ةريغملا نب دمحم انث ,ديزي نب نادبعانث :؟*'هكاحلا ئورمث
 ”يماميلا هواد نب ناميلسانث 2 "0يندُملا مكسلا نب مساقلا انث :يركشلا 7 . "0 ١ د م

 باو ديعس نب ةبيتقو بوبأ نب يحي ههئويش نعال“ # /1/97) بقع (هحيحص» يف )١(

 ىلإ دانسإلاو .هب ...ورمع نب دمحم نع رفعج نبا وهو ليعامسإ انثدح :رجح
 .هيف ام هيف هنإف مكاحلا دانسإل اقالخ «تاقث ةمئأ ورمع نب دمحم

 .(هخيش» :ص ()

 .ملسم ظفل وهو .اهدعب امو ةينميملا ةعبطلا يف اذكو ««نذأ ام :بم (7*)

 خيراتلا» يف يراخبلا هلعأ دقو .ثيدحلا ليلعت يف ةميزخ نبا هلاق ام ئلإ مكاحلا ريشي 02

 ةملس يبأ ىلع فوقوم هنأب )577/١( ةرارز نب هللا دبع نب ليعامسإ ةمجرت يف «ريبكلا

 هللا دبع نب ليعامسإ وهو هللا دبع نب دلاخ نع ئور نمم هيف ةلعلاف لك اولعو .هلوق نم

 .«ةلوبقم ةقثلا نم ةدايزلاو» : :مكاحلا لوقل لتعم قبي الف «نيل هيفو

 .هب يماميلا دواد نب ناميلس قيرط ه6 )1٠ «طسوألا» يف يناربطلا اًضيأ هجرخأو (0)

 :رظناو .فلؤملا مالك يف هنايب يتأيس امك ءثيدحلا ركنم كورتم وهو ء.هتلعوهو

 .(6 ٠56 2795) ينابلألل «ةفيعضلا»

 فيحصت «لادلاب «يندعلا» :خسنلا رئاس يفو .اًطوبضم بم يف اذكه (7)

 . فيحصت «(يناميلا» :بم «ج «ص ادعام (0)
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 لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع .ةملس يبأ نع ءريثك يبأ نب ئيحي ينثدح

 ئدان ةمايقلا موي ناك اذإف ءائحضلا باب :هل لاقي اًباب ةنحلل َّنإ» :ِةئكك هللا

 هولخداف .مكباب اذه .ئحضلا ةالص ىلع نوموادي اوناك نيذلا نيأ :دانم

 .(هللا ةمحرب

 انث ؛ءالعلا نب دمحم بيرك وبأ انث :“37«عماجلا» يف يذمرتلا لاقو

 نع «نالف نب ئسوم ينثّدح :لاق ءقاحسإ نب دمحم نع «ريكب نب سنوي
 :اِلكَع هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع «كلام نب سنأ نب ةمامث همع

 .(2)بهذ نم ةنجلا يف اًرصق هل هللا ئينب ٌةعكر ةرشع ىتنث حضلا لص نم»
 (ةلدع بسمع نأقو مج رلا اذه نمألا هقرعتال بيرخ ةينحلا :11 لاف

 وه اذه نالف نبا ئسوم :تلق .220«ئناه مأ ثيدح بابلا اذه يف ءيش ّحصأ
 .17كلام نب سنأ نب ئنثملا نب هللا دبع نب ئسوم ١  5 3 8هش | . ْ 1

 صيخلتلا» يف هفعض ظفاحلا نأ قبس دقو «(1180) هجام نبا هجرخأو .(41/1) مقرب )١(
 .(885 /؟) (ريبحلا

 .«ةنجلا يف بهذ نم) :ن ء«بم ؛م «ق 0

 .اهدعب امو ةينميملا ةعبطلا يف اذكو «.«يذمرتلا» :ةدايز هدعب بم يف (9)

 .«ئأر» :عماجلا ةعوبطم يف (5)

 .(51/4) ثيدحلا بقع ءاج «ئىناه ...نأكو» :يذمرتلا لوق (5)
 هنظأو» :رجح نبا لاق .بيرك يبأ نع يفسنلا لقعم نب ميهاربإ ةياور يف يمس اذكه (7)

 هعباتو .سنأ نب ةزمح نب ئسوم :ريكب نب سنوي نع ريمن نبا هاّمسو .«اًمهو
 :رظنا .قاحسإ نبا نع يراصنألا لضفلا نب ةملس نع يزارلا ديمح نب دمحم
 )751/4/١١(., «سيذهتلا بيذهت)
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 :لاق "ديعس ىبأ نع قوعلا (7)ةبطع ةيدح نه اضيأ (76١هعماجت يو

 ئتح اهُعَّديو ءاهعَدي ال :لوقن ئتح ئيحضلا ىّلصي هلي هللا لوسر ناك»
 . بيرع نسح ثيدح اذه :لاق .ءاهباس :لوقن

 نب ليعامسإ انث «ناميلا وبأ انث :؛؟7(هدنسم» يف دمحأ مامإلا لاقو
 يبنلا نع ةمامأ ىف نع ءمساقلا نع ءيراَمّذلا ثراحلا نب ئيحي نع ء«شايع

 حاحلا رجأك هل ناك رّهطتم وهو ةبوتكم ةالص ليلإ ائىشم نَم» :لاق هِي
 . ة نه رق 5 ه و
 ىلع ةالصو ءرمتعملا رجأك هل ناك ئحضلا ةحبس ئلإ ئشم نَمو ؛مِرْحُملا

 ئلإ ٌحاوَّرلاو ٌودغلا :ةمامأ وبأ لاق .«َنيّيَلع يف ٌباتك امهنيب ّوغل ال ةالص رثإ
 انث :؛**هكاحلا لاقو .لجو زع هللا ليبس يف داهجلا نم دجاسملا هذه
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 (06694)ديمح نب دبعو(56١١1777611١١)دمحأهجرخأو «(1/7) مقرب

 .سلدم فيعض يفوعلا ةيطعو )١717١(« ئلعي وبأو )١97( «لئامشلا» يف يذمرتلاو

 .أطخ ««ةيطع يبأ» :ك

 .اهدعب امو ةينميملا ةعبطلا يف اذكو «يردخلا» :ةدايز بم يف

 (ا/ا/ 5) يناريطلاو )/١1788:55( دواد وبأ الوطمو اًرصتخم هجرخأو ؛.(77705)

 نبا وه مساقلاو .هب يراَمَّذلا ثراحلا نب ئيحي نع قرط نم ؛(57* /) يقهيبلاو

 تاعياتم هلمج ضعبلو ءاّريثك برغي قودص «نمحرلا دبع وبأ يماشلا نمحرلا دبع
 .«دنسملا» يققحم قيلعت :رظني ءلاقم نم ولخت ال

 ١54. /8) يناربطلاو ”١97( /7) «ةسلاجملا» يف يرونيدلا ركب وبأ اًضيأ هجرخأو

 قرط نم ( 5 5ص) «لامعألا لئاضف يف بيغرتلا» يف نيهاش نباو (7١9/1١١و 64

 بينم ركذ مهدنع سيلو ءادج فيعض وهو رادملا هيلعو هب ميكح نب صوحألا نع
 نب بينم نع» ينيدملا ئسوم يبأ نع الاقن ("47 )٠١/ «ةباصإلا» يفو .دانسإلا يف

 .دانسإلا يف لخادتو طقس نعأشن هلعلو «يملسلا دبع
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 نب رضاحم عّروملا وبأ انث .؟5'يناغصلا قاحسإ نب دمحم انث «سابعلا وبأ

 .يناهلألا اع ْنس هللأ ديع ىنتدح (ميكح نب 9 .ضوسألا وبأ انث .عّروملا

 للكع هللا لوسر خنرع 299 ةمامأ يبأ نعو يهلسل ا الوب ةبتع نع «بينم 5 نع

 7 ع

 هيف حّبسُي تح هيف تّبث مث .ةعامج دجسم يف حبصلا ئلص نم» :لوقي ناك هنأ

 رمتعم وأ ٌجاح رجأك هل ناك -ئححضلا ةحبس 2")نَّلِص مث ,ئيحضلا 207ةحْبُس
 .(هثرمعو هحح هل مات

 رخص ني ديم نع «ليغامسإ نب متاح ينثدح :0ةيبش يبأ نبا لاقو

 .فيحصت ««يناعنصلا» :خسنلا يف 010(

 .محقم (وبأ» ظفل نأ رهاظلاو .خسلا يفاذك (6)

 نأ ىلع هريغو 4٠( /7) «تاقثلا» يف يلجعلا هّبنو ءرداصملا ضعب يف عقو اذك (9)

 .ربأغ :هباوص

 .اهدعب امو ةينميملا ةعبطلا يف اذكو ««هللا دبع نب ةنيبع نب بينم» :بم (4)

 هب ميكح نب صوحألا نع دانسإلا اذه (7 57 )١٠١/ «ةباصإلا» يف ظفاحلا دروأ دقو (5)

 نم :هعفر ةمامأ يبأ نعع . ةباحصلا نم ناكو  يملسلا دبع نب بينما :هيف ركذو

 .«بينم» ةدايز رداصملا يف عقت ملو .ثيدحلا اذه ركذ مث 4...خيلص

 .ةعوبطملا خسنلا نم طقاس «ةحبس هيف حّبسي» (1)

 .ن «بم «م نم طقاس هدعب «(ةحبس» ظفلو .(«يلصيل :ن ءبم عم «ق (0)

 هجرخأو .(7010) نابح نبا هنع مث ((25517705999) ئلعي وبأ هقيرط نم هجرخأ (8)

 رخص نب ديمح ةمجرت يف «لماكلا» يف يدع نبا ةبيش يبأ نب نامثع قيرط نم

 رادمو .هب ليعامسإ نب متاح نع (58ص) «بيغرتلا» يف نيهاش نباو (5 7

 نبا لاق .امهريغو يئاسنلاو نيعم نبا هفعض «نيل هيفو رخص نب ديمح ئلع ثيدحلا
 ليعامسإ نب متاحلو» :اذه انثيدح هنمو هثيدح ضعب ركذ دعب هتمجرت رخآ يف يدع

 - يربقملا نع ثيداحألا هذه ضعب يفو «هتركذ ام ريغ ثيداحأ رخص نب ديمح نع
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 ؛ةمينغلا اومظعأف اًشيج ِِلَي ٌيبنلا ثعب :لاق ةريره ىبأ نع ك17يربقملا حرع

 لوك خرسأ لعق دعب اديآر ام هللا لوسراي :لجر لاقف .ةَّركلا اوعرسأو

 ؟ةمينغ َمظعأو ٌةَّرك عرسأب مكربخأ الأا :لاقف .كيعبلا اذه نم ةميغ علاعأ

 ةالص هيف للصف « .دجسملا ئلإ دّمع مث .هءوضو نسحأف هتيب يف أّضوت ٌلجر

 .«ةمينغلا ٌمظعأو .ةّركلا عرسأ دقف -ئحضلا ةالصب بقعأ مث ةادغلا

 تبحص :مكاحلا لاق .اهلثمأ هذه نكل هذه ئوس ثيداحأ بابلا يفو

 ددعلا اذه نوراتخي مهتدجوف .تابثألا ظافحلا ةيدحلا ةسيكأ نم ةعامج

 ةحيحصلا رابخألا رتاوتل اًعبرأ ةالصلا هذه نولصيو  تاعكر عبرأ ينعي -
 خياشمب ًءادتقاو «ةروثأملا رابخألل اَعاِبَتا وعدأ هيلإو بهذأ هيلإو .هيف
 .هيف ثيدحلا

 لئحضلا ةالص يف ةعوفرملا راثآلا ركذ دقو 27 يربطلا ريرج نبا لاق

 كلذو .هبحاص عفدُي ثيدح ثيداحألا هذه نم سيلو : اهددع فالتخاو

 ارو «كلذ هلعف لاح ىف هآر نونكي نأ ئاج اًعبرأ ئحّضلا ئكح نم ؟"0نأل

 ؛اّينامث اهالص ئرخأ لاح يف رَخآ هآرو «نيتعكر ئَلص ئرخأ لاح يف هٌريغ

 نئولع رخآو «نيتعكر ىلع ُتُحِي رخآو هاني يَّلصي نأ ئلع ٌتُحي رخآ هعمسو

 )511/١(. «لادتعالا نازيم» :رظناو .«هيلع عّباتي ال ام يشاقرلا ديزيو ِِ

 (زغألا نع ليعامسإ» :م يفو «((رغألا وأ) زعألا نع رخص نب ديمح نع :بم «ءق )١(

 نع يربقملا نع رخص ...» :ةعوبطملا خسنلا يفو .«جرعألا نع هب ليعامسإل :ن يفو

 .ئرخألا خسنلا نم تبثأ ام باوصلاو .«جرعألا

 .هنع رداص فلؤملاو )١77/7(: لاطب نبال «يراخبلا حيحص حرشا# :رظنا (0)

 .(هنأ) :ن م «ق (9)
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 .عمسو ئأر اًمع مهنم دحاو لك ربخأف -ةرشع ىيتنث ئلع رخآو ءرشع

 تعمس :لاق مست خب ديل نب يور ام أنار ةعبص عيا ليلو اللا

 نمو ؛نيلفاغلا نم بقي مل نيئعكر ئحلا نص نما :لاقف «يتتلأس امك

 00 ا

 .217«ةنجلا

 اًمويمث« يفكر ايسضلا اقوي كلك كل هللا وسر لع :لهاسسم لاقو

 .كرت مث ءاّينامث اًموي مث ءاّتس اًموي مث ءاًعبرأ

 هَّدقت نّمم ربْخُم لك ربخ لامتحا نم انلق ام ةحص نع ربخلا اذه نابأف
 :دعاشام ردق نيلع ئسُشلا ةالص يف هنع رمخأ امي هرايع] ثوكي نأ 9هلوق
 .هئياعو

 فب

 نع قرط نم ("ه /9) رازبلاو (481) «يناثملاو داحألا» يف مصاع يبأ نبا هجرخأو )١(

 ءاطع نب نيسحو .هب ملسأ نب ديز نع ءاطع نب نيسح نع رفعج نب ديمحلا دبع
 لاقو» :لاقف (47 /7) ؛ريبكلا خيراتلا» يف رخآ رمأب يراخبلا هلعأو .ثيدحلا ركنم

 ناك ول :يأ .««حصأ اذهو .ةعدبلا تمعنو «ةعدب ئحضلا ةالص :رمع نبا نع يبعشلا

 ئلعي وبأ جرخأ هوحنبو .ةعدب اهنأب يحضلا فصو امل ثيدحلا اذه هدنع رمع نبا

 نب هللا دبع نع نيفيعض نيقيرط نم (544 /7) يقهيبلاو (017/7 /4 -ةيلاعلا بلاطملا)

 .هب رذ يبأ نع صاعلا نب ورمع

 .هجيرخت مدقت (؟)

 .ةعوبطملا خسنلا نم طقاس «هلوق» (')
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 نم ءاش ام ئلع دارأ نَم اهيلصي نأ :كلذك رمألا ناك اذإ باوصلاف

 نع «ريرج انث «7١2ديمح نبا انث :فلسلا نم موق نع اذه يور دقو .ددعلا
 .؟"1تكش ينك ةلاق ةددشلا يلضأ مك ةوبسآلا لجر لس :ميهاربإ

 اهدانسإ ةحص ةهج نم اهتحّجرو كرتلا ثيداحأ اولإ تبهذ ةيناث ةفئاطو

 .اهبجومب ةباحصلا لمعو

 الو ركب وبأ الو اهيلصي نكي مل هنأ رمع نبا نع "7يراخبلا ئورف
 .هلاخإ ال :لاق ؟ِيِكَك ىبنلاف :(؟7تلق .رمع

 نع ؛هيبأ نع .بيلك نب مصاع نع «يروثلا نايفس انث :*”عيكو لاقو
 ِ ِ © اا 0 1 ظ
 .ادحاو اًموي الإ ئحضلا ةالص للص ِةِْكَي هللا لوسر تيأر ام :لاق ةريره ىبأ

 نب 9(2ليضف انث «ةبعش انث .ذاعم نب ذاعم انث :(7)1ينيدملا نب ىلع لاقو

 .حلصأف ص يف ناك اذكو ««ديمح وبأ» :ج يف )١(

 .قبس امك لاطب نبا حرش نم الاقن يربطلا مالك ئهتنا 232

 .لصفلا لوأ يف مدقت دقو )١17/0(« مقرب (6)

 .رمع نبا نع يوارلا قّروم :لئاقلا ()

 يف يئاسنلا كلذكو 2٠١1994 :91758) دمحأو )1/81/١( ةبيش يبأ نبا هنع هجرخأ (5)

 لجأل نسح هدانسإو .هب عيكو نع ناليغ نب دومحم نع (41/9) «ئربكلا»

 .ناقودص امهنإف «هيبأو بيلك نب مصاع
 نم يناثلا ءزجلا» يف امك نيعم نب ئيحي اًضيأ هجرخأو 7٠١(. 570) دمحأ هنع هجرخأ غ0

 «ئربكلا» يف يئاسنلاو ٠٠١( /9) رازبلاو )١5917( يمرادلاو )5١5( «هثيدح

 .ةلاضف نب ليضف لجأل نسح ثيدحلاو .هب ذاعم نب ذاعم نع قرط نم (580)

 .فيحصت «(«لضف» :ع.كادعام (00)
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 ةولصي اشاثا ةركب ومأ أود :لاق ةركب يبأ نب نمحرلا دبع نع «ةلاضف

 ةماع الو ةل6 للا لوسر اهغاكصاأم ٌةالص نولصتل مكُنإ :لاقق بحفلا
َُ 

 .هباحصأ

 ا ا وما م

 أ 0 سيرد سا

 .مهيلع 27ضرتف

 ةشئاع ثيدحب فلسلا نم موق لخلاف :210لاطب نب ىلع ةسحلا وبأ لاق

 نب سيق نع يبعشلا ئور .ةعدب اهنإ :مهضعب لاقو .ايحضلا ةالص اوري ملو

 اكضم هتيارامف ءايلك ةئّكلا دوعسم نبا ارلإ فلطغلا تدق :لاق دبع

 أطوملا» :ن .بم يفو .م يف «كلام» ظفل ىلع برضلا عم «كلام أطوملا يفو» ءم«ق )١(

 .اهدعب امو ةيئميملا ةعبطلا يف اذكو («كلام نع
 .(718) ملسمو )١1١78( يراخبلا هجرخأ هقيرط نمو «(411) مقرب )0

 .ج يف «تلاق» ظفل دري مل (9)

 .مدقت دقو «كلام نع يورم نيظفللا الكو .«اهحّبسأ» :ن بم «ع«ك (:)

 .هريغو «أطوملا» يف روهشملا ظفللا وهو ««سانلا هب لمعَي) :عوبطملا يف (4)

 .هريغو «أطوملا» يف اذكو ««ضرفيف» :عيك (5)

 .(137/8 /7) «يراخبلا حيحص حرش» يف (0)

 .«دابع» :لاطب نبا باتك ةعوبطم يفو .عوبطملا يف اذكو (ديبع» :ن هبم م ءق ءص (4)

 وهو .(81/ا/) يناربطلل «ريبكلا مجعملا» :رظناو .ع «ك «ج نم انتبثأ ام باوصلاو

 .دوعسم نبا باحصأ نم ناكو «يبعشلا مع
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 ريبزلا نب ةورعو انأ تلخد :لاق دهاجم نعو .ايحضلا ىّلصي ال ناك فوع

 ف ةيامب سانلا اذإو :ةقفاعو فيس ددع سلاج رمغ نبا اذإف ةدهسملا

 :ًةّرم لاقو .ةعدب :لاقف «مهتالص نع هانلأسف .ئحضلا ةالص دجسملا

 نوملسملا عدتبا ام :لوقي رمع نبا تعمس :ىبعشلا لاقو .ةعدبلا تمعنو

 تاولصلا :لاقف ئحضلا ةالص نع سنأ لئسو .ئحضلا ةالص نم لضفأ

 :نسمخ

 ءايألا ضعب يف ئّلصنف اّبِغ اهلعف (١)بابحتسا ئلإ ةثلاث ةفئاط تبهذو
 ةعامج نع ىربطلا هاكحو .7"(2دمحأ نع نيتياورلا ئدحإ اذهو .ضعب نود

 تلق :لاق قيقش نب هللا دبع نع يريرجلا ئور امب اوّجتحاو :(0لاق

 نم ءيجي نأ الإ ال :تلاق ؟ئحضلا ىّلصي كب هللا لوسر ناكأ :ةشئاعل

 تح ئحضلا يّلصي لكي هللا لوسر ناك» :ديعس يبأ ثيدح ركذ مث .(4)هبيغم
 .مّدقت دقو (اهيّلصي ال :لوقن لئتح اهُعَديو ءاهعَدي ال :لوقن

 :فلسلا نم كلذ لعفي ناك نم 7*2ٌركذ :لاق مث

 سابع نبا ناك :لاق ةمركع نع ديهشلا نب بيبح نع ةبعش ئور

 210 سلا ةالص ينعي مايأ ةرشع اهعديو ارب اهياع

 .«بابحتسالا» :م .ق )١(

 )١199/١(. «بعوتسملا» :رظنا (0)

 159-17١(. /7) لاطب نبال «يراخبلا حيحص حرش» :رظنا (*)

 .(7/117) ملسم هجرخأ (:5)

 .ةعوبطملا خسنلا يف هوحنو .«اذكو» ئلإ ن يف (ركذ» فّرحت (5)

 .هب بيبح نع ليعامسإ نع (/41/) ةبيش يبأ نبا هجرخأو (1)
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 الق ديشلا اسي آل ناك هلأ رمص نبا نع رانيد نب هللا دبع نع ةبعشو

 ,212 تيس لك هينآي قتاكو» خلص ءارق دسم :

 ا يلم رطل يد قرد ري ارق لاف يدع نم ةاباسم

 .©"7ايحضلا ةالص ينعي .نوعّديو ءنولصيو .ةبوتكملاك

 نأ ةفاخم اهيهتشأ انأو ئحضلا ةالص عدأل ينإ :ريبج نب ديعس نعو

 ,(47 هلع اًمتح اهارأ

 مث .دوعسم نبا مايق دعب ئقبتف .دجسملا يف ؟*7ئرقن انك :قورسم لاقو

 .(17هكتويب يفف نيلعاف ذب ال متنك نإ !؟هللا مهلّمحي

 (هئزج يف زازبلا رصن نب نادعسو (517 /7 -يرابلا حتف) روصنم نب ديعس هجرخأو )١(

(02 

00 

(000 

05) 

 يقهيبلا هجرخأو «هب رانيد نب هللا دبع نع ةنييع نب نايفس نع امهالك 7١( ص)
 .نادعس قيرط نم )0 ١(

 «ميهاربإ نع» نوكي نأ ئشخأو ؛«ميهاربإ نع روصنم نع» :«لاطب نبا حرشا يف
 .خسنلا نم اًطقاس
 نع هريغ وأ روصنم نع نايفس نع عيكو نع (1/1/) ةبيش يبأ نبا جرخأ هوحنبو

 .هلوق ميهاربإ
 (ديهمتلا» يف ربلا دبع نبا هركذو .اًرصتخم (1/871/) ةبيش يبأ نبا هجرخأو

 قايس يف يراصنألا دوعسم يبأ لوق نم (1517/15) «راكذتسالا»»«» 4 /7)

 وهو ««َّيلع متح ابهنأ يناريج ئري نأ ةفاخم رسوم انأو ئحضألا عدأل ينإ» :ةيحضألا

 .(116 /9) يقهيبلاو 54:8١ 8١( 58) قازرلا دبع دنع
 .«أرقن» :ن ,ع .ك يفو .نآرقلا :ينعي

 يناربطلاو (5878) قازرلا دبع جرخأ هوحنبو ((7/871) ةبيش يبأ نبا هجرخأ

 اك
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 .217هلزنم يف ئحضلا ىلصي رّلْجِم وبأ ناكو

 وأ اهيلع ةظفاحملاب اهبوجو مّهوتم مّهوتي التل ءئلوأ اذهو :ءالؤه لاق

 اب يكب اما بأ ىل رق ولا :ةشئاع تلاق اذهلو ةيئار ةنسايل وك

 .سانلا اهاري ال ثيح تيبلا ف اهيلصت تناك اهنإف

 يبل نأ بابسألا نم ببسل لَممامنإ هنأ ئلإ ةعبارةفئاط تبهذو ٠

 ندع نا يابا لديك دش 4ب هير بعقار نسق :اك امنإ

 اهلقنو يربطلا اهقاس يتلا فلسلا راثآ رخآ اذهو .(7/8857) ةبيش يبأ نبا هجرخأ )١(

 ,لاظب نبأ بات نم فلوملا
 !اهمظعم يف لوهجملل ءانبلاب «رِشُن١ لعفلا طبض عم خسنلا عيمج يف ءايلا ديدشتب اذك 030

 رداصم يفو .ملكتملا ءاي ئلإ ةفاضإلا دنع ءاي بلقت ال ئنثملا فلأ نإف بيرغ اذهو

 .ةداجلا ئلع «ياوبأ» :جيرختتلا

 اهنأ هسفن ثيدحلا ين نأل فيحصت وهو ««امهيلصت» اذكو «امهتكرت» :ع«كادعام ()

 .تاعكر ينامث يلصت تناك

 هجرخأو ءالسرم اهنع ملسأ نب ديز نع (5877) قازرلا دبعو )5١8( كلام هجرخأ (:)

 يف يئاسنلاو (5717) ئلعي وبأو (454:45/8/7) «طسوألا خيراتلا» يف يراخبلا

 يف ينطقرادلا لاقو .ةشئاع نع ةثيمر قيرط نم الوصوم (586 :585) «ئربكلا»

 .«ملعأ هللاو «ةثيمر نع هذخأ ملسأ نب ديز لعلو» :(77787) «للعلا»

 ١77(. /7) «لاطب نبا حرش» :رظنا (5)

 .«ناك١ :نص (0)
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 نع (17(هخيرات» يف يربطلا ركذو .«حتفلا ةالص» اهنوّمسي ءارمألا '١)ناكو
: 

 تاعكر نامث حتفلا ةالص ئّلص ةّريجلا ديلولا نب دلاخ حتف امل :لاق يبعشلا

 .فرصنا مث «نهيف مّلسي مل
 ناك ةالصلا هذهل هلعف نأ ديرت «ئَّحِض كلذو» :ئىناه مأ لوقو :اولاق

 .ةالصلا كلتل مسا ئحضلا نأ ال ءئّحض

 داق ءاّشيأ ببسل تناك امإق كلام نب نابتع تيب ف هتالصامأو ؛اولاق
 :يموق دجسم نيبو ىثيب لوحت لويسلا ّنإو يرصب تركنا نإ ؛هل لاق نابت
 نإ لعفأ» :لاقف ءاًدجسم هذختأ اًناكم ينيب يف تيَّلصف تئج نأ ٌتددولف
 .راهنلا ٌّدتشا امدعب هعم ركب وبأو ِلِكَي هللا لوسر ىلع '7ادغف .«هللا ءاش

 نم يّلصأ نأ ٌُبحت نيأ» :لاق ئىتح سلجي ملف .هل تنذأف هِي يبل نذأتساف

 (؟)انففغصو ماقف .هيف يَّلصي نأ ٌّبحأ يذلا ناكملا نم هيلإ راشأف .«؟كتيب
 .هيلع ققتم .ملس نيح انمّلسو وّلس ملا قلع

 ضعب هرصتخاف ءاهيف ؟27يراخبلا ظفلو اهتّصقو ةالصلا هذه لصأ اذهف

 اوماقف ءايحضلا ةحبس هتيب يف ئلص هك هللا لوسر نإ :لاقف نابتِع نع ةاورلا

 00| اصف دارو

 .«اوناكو» :م ءق (0)

 ١54(. /) «لاطب نبا حرش» نع رداص فلؤملاو (131/5"3) 0)

 .أطخ وهو ؛«تودغف# :م ءق ءص (0)
 .«انفصو» :ن ع .ك ادع ام )0

 )0( مقرب )65٠(.

 )١1771(. ةميزخ نبا هححصو .(1/657) ينطقرادلاو (71117/7) دمحأ هج رخأ 03(
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 نم مّدقي نأ الإ ئحضلا يلي كي هللا لوسر نكي مل» :ةشئاع لوق امأو

 هو هنإف ؛ببسل تناك امنإ اهل هتالص َنأ رومألا نيسأ نماذهف (هبيغم

 ةشئاعو ؛هيدع ناك اذهف .نيتعكر هيف ىَأصف ٠ .دجسملاب أدب رفس نم مق اذإ ناك

 .ّطق 'يحضلا ةالص كي هللا لوسر مَّلصاام ةلئاقلا يهو ءاذهو اذهب تربخأ

 موقل هترايزو ؛هحتفو ءرفس نم همودقك ببسل اهّلعف هبت يذلاف

 نب فسوي هاور ام كلذكو .هيف ةالصلل ءابق دجسم هنايتإ كلذكو .هوحنو

 :تلاق ءاثعشلا انتثدح «ءاجر نب ةملس انث ءركب يبأ نب دمحم انث : 117 وشعب

 نإ اذهف .لهج يبأ سأرب رَّشُب موي نيتعكر ئحضلا ىّلص فوأ يبأ نبا تيأر
 .حتفلا ركشك ئحضلا ّتقو تعقو ركش ةالص وهف حمص

 :لقت مل يهو «ببس ريقل (؟ةاعولصي :سانلا هلعفي اك ام وه هتثن ىذلاو

 .ببس ريغل اهّلعف هيده نم نكي مل نكلو ءهّيسل فلاخم الو هوركم كلذ نإ

 َنِإف ليلا مايقي اهنع ينغتسي ناكو ,اهياع صضحو «اهيلإ بدنو ءاهب ئىصوأ دقو

 ُةَملدَراَمهَتلَاَو َلبْلاَلَعَجىرآَوْهَو9 :ئلاعت لاق .هنم لدبلاك يهو ءاهنع ةينُع هيف

 )١( «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلا هجرخأ هقيرط نم )5/8١(: يمرادلا هجرخأو )١6٠7(

 هجام نباو )١11951( (7؟957/85) («طسوألا» يف رذنملا ن نياو (595 279465 /8) رازبلاو

 يف يليقعلاو (55 5 «5 57 /5) ءاجر نب ةملس ةمجرت يف «لماكلا» يف يدع نباو

 «ءافعضلا) )7/  )051١ئلع ثيدحلا رادمو .هب ءاجر نب ةملس نع قرط نم

 نبا لاق .ءثيدحلا اذهب درفت دقف يراخبلا ةاور نم ناك نإو ءاذه ءاجر نب ةملس

 كلذكو ««هيلع عباتي ال ثيداحأب موق نع ثّدحيو «بئارغو دارفأ هثيداحأو» :يدع

 درفني :ينطقرادلا لاقو «يئاسنلاو نيعم نبا هفعض ةملسو .هثيدح ٌيِليقعلا برغتسا

 «بيذهتلا بيذبعال :رظنا .ثيداحأب تاقثلا رع )١55/5(.

 .ع ةيشاح يف كردتسم «ك نم طقاس وهو ««اهتالصب» :ق (؟)
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 نسسلاو سابع با لاف ه0 امرشا 4 ارْكش 2 اس نانا أ
 امعدخأ يف لمع هتاف نمق هيساص ماقم امهدحأ موقي الشو اًضوع :(7١ةداتقو

 .راهنلاو ليللا اذه يف اًريخ مكلامعأ نم هللا (")اوُدأف :ةداتق لاق .رخآلا يف هاضق

 لك نانو دعب 1 نابّرقيو ؛مهلاجآ ئلإ سانلا (7نامجحقُي ناتيطم امهنإف
 الإ لجو ءاج :قيقش لاقو .ةمايقلا موي ئلإ دوعوم ٌّلكب نائيجيو ءديدج

 يف كتايل نم كتاف ام كردأ :لاقف .ةليللا ةالصلا ينتتاف :لاقف باطخلا نب رمع
 ا اعل

 ناكر ءاهاقص ءابق ةجسم هنأ اذإف كيسي ال رمص ها تاكو .ةرشع اهعديو

 اهيلع ارظفاحي نأ ةوهركو ارئاك :روصنع نه قايفس لاقو .تبس لك هيزأب

 ,:90نوعذيو نو لمضيَو .ةيوتكملاك

 يهو ١5(. 5 /) «يبلعثلا ريسفت» نم فلؤملا اهلقن ةيآلا ريسفت يف ةيتآلا لاوقألا )١(
 الإ .(580 /١ا/) يربطلاو ( 5٠ /” «5ةال /7) («هريسفتا يف قازرلا دبع دنع ةجرخم

 ردلا» يف امك ديمح نب دبع هجرخأف يناثلا هلوق امأو .هدجأ ملف اذه ةداتق لوق

 4١١1/11 ةرركملا

 ةلالجلا ظفل ٌبصن ناك ّحص نإف «لادلا ديدشتب طبض اهمظعم يفو «خسنلا عيمج يفاذك (؟)

 ...» :اهدعب امو ةينميملا ةعبطلا يف تبثأو «ةيدنهلا ةعبطلا يف اذكو .ضفاخلا عزنب هدعب

 .«اوُرأف» )١1١/ 73١7(: «روثتملا ردلا»و لقنلا ردصم يفو .ةرابعلا حالصإل هلل

 نأ زوجيو .راهنلاو ليللا ينعي ءرداصملا خسن ضعبو خسنلا يف ريمضلا ريكذتب اذك (9)

 .بكرملا يه ةيطملا نإف «ونعملا ىلع ريكذتلا نوكي

 .لقنلا ردصم يف ةدايزلا هذه درت ملو . «اًروكش دارأو 1 ةدايزب نبع ؛:عوشل يف 62

 .راثآلا هذه جيرخت مّدقت )0
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 راصنألا نم الجر نأ سنأ نع حيحصلا ثيدحلا اًضيأ اذه نمو :اولاق
 يبنلل عنصف ءكعم يلصأ نأ عيطتسأ ال ينإ :ِِِلَي يبنلل ١2)لاق ءاّمخِض ناك

 هيلع ئلصف «ءامب ريصح َفّرط هل حّضنو «هنيب ىلإ هاعدو ءاّماعط يلي
 .(2)يراخبلا هاور .ويلا كلذ ريغ نيحضلا ئأص هتيأر ام :سنأ لاق .نيتعكر

 ئلع الإ لدت ال اهدجو ةباحصلا راثآو ةعوفرملا ثيداحألا لّمأت نمو

 ثيدحك اهنم حيحصلاف ءاهب ةيصولاو اهيف بيغرتلا ثيداحأ امأو .لوقلا اذه

 ابأ ئصوأ امنإو .دحأ لكل ةبتار ةّنس اهنأ ئىلع لدي ال رذ يبأو ةريره يبأ

 ئلع ليللاب ثيدحلا سرد راتخي ناك ةريره ابأ نأ يور دق هنأل ءكلذب ةريره

 ئتح ماني ال نأ هرمأ اذهلو .ليللا مايق نم الدب نئيحضلاب هرّمأف «"7ةالصلا

 .ةباحصلا رئاسو رمعو ركب ابأ كلذب رمأي ملو «رتوي

 اهضعبو ؛عطقنم اهّضعبو .لاقم اهديناسأ يف بابلا ثيداحأ ٌةّماعو

 ميلح نم عر قرم نمنأ بم خوري قيدحل هب جامنحألا وهال عرشرم
 يف رون نم ٍقَروَّز يف وهو انأ تنك ٍةَّلع نم الإ اهعطقي ملو ئيحضلا ةالص ئلع
 017تيقعلو .دكيمح ش نع يدنكلا ؟22نيود سس ايركز ةعصو 11و نم رعب

 .«لاقف» :بم )1١(

 .(11/0) مقرب (؟)

 .هدجأ مل 0

 :رظنا ءباذك ديود نب ايركزو «(57/7 )١/ «ةيهانتملا للعلا» يف يزوجلا نبا هجرخأ (5)

 .(7/7 /7) «لادتعالا نازيم»و (7 316 )١/ ١5 نابح نبال «نيحورجملا»

 .فيرحت وهو «(ديرد» :جادعام (5)

 .(ثيدحا) لع فوطعم 00

 عم



 ةالص مكنم ئَّلص نم» :ِكَي يبنلا نع دارج نب هللا دبع نع قدشألا نب ئلعي
 اهاسني مث ءرهدلا نم ةنّسلا اهيَّلِصِيَل لجرلا َّنإف ءاّدّبعتم اهَّلصيلف ئوحضلا

 .200هتدقف ادإ اهدلو "91إ ةقانلا رحت امك هيلإ رجتف ١2)اهعدبو

 يف ثيدحلا اذه يوري هنإف !هلاثمأو اذهب ٌحتحي فيك مكاحلل اًبجعايو
 ةخسن ىنعأ كيِللَي هللا لوسر ئلع ةعوضوم ةخسن هذهو .ائيحضلل هدرفأ باتك

 هع نع قدشألا نب نئلعي ئور ؛؟*!ىدع نبا لاق .قدشألا نب نئلعي

 ريغ همعو وهو ؛ًةركذم ًةريثك ثيداحأ هلي ىبنلا نع دارج نب هللا دبع

 عمس ام :قدشألا نب ئلعيل تلق :لاق رِهّسُم يبأ نع ينغلبو .نيفورعم

 نم اًئيشو «كلام أطوم»و «نايفس عماج) :لاقف لَك هللا لوسر نم كّمع

 !دئاوفلا

 عمتجا ربك املف دارج نب هللا دبع ئلعي يقل :2)ناّبِح نب متاح وبأ لاقو

 نب هللا دبع نم هتعمس ءيش ّيأ :انباحصأ خياشم ضعب هل لاق دقو . يردي

 .لاحب هنع ةياورلا لجت ال .«نايفس عماج»و ةخسنلا هذه :لاقف ؟دارج

 .«اهعديف «لهاستي مث» :عيك (1)

 .«ئلع) :ن ء«بم ؛م «ق ءص 000

 .هباتك نم فلؤملا لقن يذلا مكاحلا ريغ هجرخأ نم دجأ مل ()

 يبأ نع ينغلبو» :ةلمجلاو ؛(١١٠/١77) قدشألا نب ئلعي ةمجرت يف «لماكلا» يف 60

 يبأ نع ةياكحلا تناك نإف» :هتمئتو (175 )٠١/ هتمجرت رخآ يف هرخآ ئلإ «رهسم

 .«ابم لاغتشالا زوجي ال ةخسنلا هذهل اىلعي ةياورف .ةحيحص رهسم

 )5( «نيحورجملا» يف )7/ 01١51١ ١57(.
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 وهو .«ةعكر ةرشع يتنث ايحضلا ةالص يلصي ِةِْكَب هللا لوسر ناك» :مدقتملا

 ءعوضوم ثيدح وهو ««لئيحضلا ةالص)» يف مكاحلا هركذ ليوط ثيدح

 نب يلع نب نئيسي ىتثدح :؟!7يراشبلا لاق .حبص نب رمععب ٌعهتملا

 ئلع ثيدحلا عضي :؟؟*7نابح نبا لاقو .ثيدحلا ركنم :©7يدع نبا لاقو
 5 هد

 :(07ينطقرادلا لاقو .هنم بجعتلا ةهج ئلع الإ هثيدح ٌبْنَك لجي ال .تاقثلا

 .بازك :210ىدزألا لافو .كورتم

 8 ض 2 و

 لئحضلا ةعفش الع ظفاح نم» :اعوفرم ةريره يبا نع ءلوحكم نع «ءةَصِفاَرف

 هركذ .«رحبلا دَّبَر نم رثكأو .دارجلا ددعب تناك ولو .هبونذهل ترِفغ

 حبص نب رمع يف ةيتآلا لاوقألا فلؤملا لقن دقو ١7(. /54) «طسوألا خيراتلا» يف )01(

 )5١١/7(. يزوجلا نبال «نيكورتملاو ءافعضلا» باتك نم

 تبثأ امك «ريرج نب يلع نع ئيحي» :باوصلاو «لقنلا ردصمو خسنلا عيمج يف اذك هو

 نب ىلع نع يركشيلا ينثدح» :يراخبلل «طسوألا» يف صنلاو .ةلاسرلا ةعبط يف

 ينثدحا :ص يفو )1١17/5(. «مالسإلا خيرات»و )98/7١"( «لامكلا بيذبت»و

 .«نب ئيحي» اهنم طقسف ءاريرج نب ىلع
 .(795 /1) «لماكلا» يف (*)

 .(8/8 /؟) «نيحورجملا» يف 220

 .(119/59 .61/75) بقع «نئسلا» يف (5)

 77 /17/0 «بيذهتلا بيدبتاو (؟ ١ا/ /) «لادتعالا نازيم) :رظنا 030
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 سيل :ئيحي لاقو .باذك وه :ريمن نبا لاق اذه زيزعلا دبعو .اًضيأ مكاحلا

 :ينطقرادلاو ىئاسنلاو يراخبلا لاقو .ثيدحلا عضي «.ثيرح بالك ع يشب

 ا 2 ةيدحلا كورتم

 :هعفري ةريره يبأ نع .دادش نع ءمهق نب ساقنلا كيدس كلدككو

 .«رحبلا دايو نم رثكأ تناك نإو هبونذ ترفع نئحضلا ةعفش ئلع ظفاح نم»
 نع ءاطع نع يوري ناك ءفيعض «ءيشب سيل :ئيحي لاق اذه ساّهنلاو

 يواسي ال :يدع نبا لاقو .فيعض :يئاسنلا لاقو .ةركدم ءايشأ سابع نبا

 ال ,تاقثلا فلاخيو ريهاشملا نع ريكانملا يوري ناك :نابح نبا لاقو .اًئيش

 ئيحي هكرت ءثيدحلا برطضم :ينطقرادلا لاقو .هب جاجتحالا زوجي

 .7"©2ناطقلا

 لوسر ثعب) :ةريره يبأ نع يربقملا نع رخص نب ديمح ثيدح امأو

 يئاسنلا هفعض دق اذه ديمحف .مدقت دقو :شيلحلا ؟.. .اًنعب دلي هللا

 ال ءيعوشو فقطع نّشعي هيلع ركلأو هقورمت هقلوو يعم نب اييسو

 «ءافعضلا»و (١77)اًضيأ هل «ءافعضلا»و ١”7( /5) يراخبلل «ريبكلا خيراتلا» ()

 (ليدعتلاو حرجلا» :رظناو .(5598) بقع (ينطقرادلا نئسالو (7 5970 يئاسنلل

 ءافعضلا» نع رداص فلؤملاو .(795 796 /8) يدع نبال «لماكلا»و (31 /80)

 )٠١8/57(. يزوجلا نبال «نيكورتملاو

 811/60 ؟ليدصتلاو حرضلالو 018/11 يرودلا ةياورب ويصح نبأ خيراتا )0

 خبه لقنلاو ,(7516- -1717 /5) يليقعلل «ع افعضلا»و (7575 .١١/777)«لماكلا»و

 )١177/7(. يزوجلا نبال «نيكورتملاو ءافعضلا) باتك
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 ْئنتملا نب للا ديعأ 8: ةسرف دع قاسسإ نب كيج ثيذح امأو

 هل هللا نب احضلا الص نمل :ةعفرب 17 رسثأ نع ةمامث همع نع هوست 6

 ال بيرغ :يذمرتلا لاق بئارغلا ثيداحألا نمف ,««بهذ نم ةنجلا ىف اًرصق

 .هجولا اذه نم الإ هفرعن

 لوأ ىف تاعكر عبرأ نع ينْرِجْعَت ال مدآ َنبا» :رامه نب ميعن ثيدح امأو

 خيش تعمسف «رذ ىبأو ءادردلا ىيبأ ثيدح كلذكو .«هّرخآ َكِفْكأ راهنلا

 .ملعأ هللاو .اهتنسو رجفلا يه يدنع عبرألا هذه :لوقي ةيميت نبا مالسإلا

 لصف

 ظ ريست ةهعل ةديجت دنع ركشلا دوجس :هباحصأ يدهو ِةلِكلَي هيده نم ناكو

 رمأ هاتأ اذإ ناك لَك يبنلا نأ ةركب يبأ نع 220 «دنسملا» يف امك «ةمقن عافدناو

 «بيذهتلا بيذبت»و )١57( يئاسنلل «ءافعضلا»و (١75؟7 /7) «ليدعتلاو حرجلا» )١(

 .(57 «5 )*/ ١

 .فيرحت وهو ءاهدعب امو ةينميملا ةعبطلا يف اذكو ««نع» :بم (؟)

 نع قبس ام رظنا .فيرحت وهو «ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ء«نع) :ن ءبم ءص يف (9)

 .ثيدحلا ئلع قيلعتلا يف اذه ئسوم

 .ك «ج نم طقاس (سنأ نع» (:5)

 نباو (1518) يذمرتلاو هل ظفللاو 70717(  5) دواد وبأ هجرخأو 7١(: 505) مقرب 20(

 يتقهيبلاو )1177/١( مكاحلاو (17/86 ٠*167. ,1579) ينطقرادلاو )١17945( هجام

  يبأ هذج نع هيبأ نع ةركب يبأ نب زيزعلا دبع نب راكب قيرط نم مهلك «037370 /؟)

 ا



 :ةلاعتو كرات هلل ادكش اًدهجاس هلل ريغ هي

 .اًدجاس 2')رخف «ةجاحب رّشُب ِهِكَي ىبنلا نأ سنأ نع ١2)هجام نبا ركذو

 ئلإ بتك امل اًيلع نأ يراخبلا طرش ئلع ؟؟7دانسإب "7يقهيبلا ركذو
 ئلع مالسلا» :لاقق هضأر عفرمث ءاذجاس ّرخ نادمه مالسإب ٌهيِكَك يبنلا

 اذهو ««يراخبلا حيحص» يف ثيدحلا ردصو .«نادمه يلع مالسلا ءَنادْمَه

 .يقهيبلا دنع هدانسإب همامت

 06 للا لوسر.نأ قوع نب نسعرلا ديع تيدح نم؟7ةنيسملا» فو

 هلَّدعو «ءيشب هثيدح سيل :لاقف نيعم نبا هفّعض «نيل هيف زيزعلا دبع نب راكبو .ةركب -
 اذه نم الإ هفرعن ال ءبيرغ نسح» :يذمرتلا لاقو .ثيدحلا حلاص :لاقف ةياور يف

 حيحص ثيدحا :مكاحلا لاقو .«ثيدحلا براقم [وهو] ...راكب ثيدح نم هجولا

 نيعم نبا نع دنسأو «...ةمئآلا دنع قودص زيزعلا دبع نب راكب نإف ؛هاجرخي مل نإو
 ٍء /
 اهضعب لإ راشأف 2...اهركذ رثكي دهاوش ثيدحلا اذهلو» :لاق مث .هليدعت يف هلوق

 .انه فلؤملا اهركذ يتلا اهنم ٌحصأو «ةيهاو اهلك اهنكل

 .ةعيهل نبا هيف ءفيعض هدانسإب )١1197( مقرب ()

 .اهدعب امو ةينميملا ةعبطلا يف اذكو «اهلل) :ةدايز ن ءبم يف هدعب ()

 (ةوبنلا لئالد»و ١7"7( 7/70 «ننسلا ةفرعمالو (519/7) «ئربكلا نئسلا» ف (؟)

 نيئسح نيقيرط نم 7٠١(« 4) «هدنسم) يف ينايورلا ركب وبأ اًضيأ هجرخأو .(747/4)

 نع ,قاحسإ يبأ هذج نع «هيبأ نع «يعيبّسلا قاحسإ يبأ نب فسوي نب ميهاربإ نع
 نع هدانسإب (5759) ثيدحلا اذه ردص ئور يراخبلاو .بزاع نب ءاربلا

 .هب فسوي نب ميهاربإ
 .حلصأف ع يف ناك اذكو ««هدانسإب» :ك (4)

 مكاحلاو (879 85/8 :84ا/) ئلعي وبأ اًضيأ هجرخأو ,(1١-557١514)مقرب (0)

 - «ةراتخملا» يف ءايضلاو (580 /4 071/١ .اا/٠ /5) يقهيبلاو )00١77/1(
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 هيلع َتيَّلِص كيلع ئّلِص نَم» :هنأ هّبر نم ريشبلا هءاج اّمل اًركش 0١2هلل دجس
 .(هيلع ٌتمّلس كيلع مّلس نمو

 هللا لوسر نأ صاقو يبأ نب دعس ثيدح نم 7"2(دواد يبأ نئسا يفو

 يْنإ» :لاق مث .تارم ثالث اًدجاس ٌرخ مث «ًةعاس هللا اعدف «هيدي عفر كي

 .يبرل اًركش اًدجاس ٌتررخف .يتمأ َّتَلُث يناطعأف يتمأل ٌتعفشو يّبر تلأس
 اًدجاس تررخف .يتمأ ثلث يناطعأف :ىنمأل يبرر تلأسف .يسأر تعفر مث

 ءرخآلا ثلثلا يناطعأف ."يتمأل يّبر تلأسف ءيسأر تعفر مث .يّئرل اًركش

 .«يبرل اًدجاس تررخف

 هركذ هيلع هللا ةبوعب ةعرشبلا ؟**هتواج امل كلام قب بعك دججسو

 .220يراخبلا

 فالتخا هقرط ضعب يفو ءاهعومجمب ثيدحلا نّسحي قرط نم - )/١55(«

 ءاورإ)و (؟1/5 /5) «رينملا ردبلا»و (01/1/) ىنطقرادلل «للعلا» :رظنا .بارطضاو

 .ةدتسملالا يققحم قيلعتو (؟٠ -77/ /5) «ليلغلا

 .بم نم طقاس (هلل» ظفل )١(

 رصن نباو )4717/١( «ريبكلا خيراتلا» يف اًرصتخم يراخبلا هجرخأو «(7071/0) مقرب (6)

 قيرط نم مهلك 717١( /؟) يقهيبلاو (3517/1) «ةالصلا ردق ميظعت» يف يزورملا

 دعس نب قاحسإ نب ثعشأ نع .نامثع نب نسحلا نب ئيحي نع «بوقعي نب وسوم
 ثعشأو ئيحيو «نيل هيف ئسوم .هيبأ ننع ءصاقو يبأ نب دعس نب رماع نع
 .(5"777) ينابلألل «ةفيعضلا» :رظنا .نالوهجم

 .رظنلا لاقتنال ص نم ةطقاس «يتمأل ...يناطعأف» :«يتمأل يبر تلأسف» دعب ةرابعلا (")

 .«تءاج) :م ءق ءص (4)

 .(7779) ملسم هجرخأو :((551) مقرب (0)
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 .جراوخلا ئلتق يف ةّيدثلا اذ دجو نيح دجس هنأ يلع نع ١2)دمحأ ركذو

 لقق هاج خنيح دجس قيدصلا ركب ابأ نأ ؟ةروصدم نب ديعسروكذو

 هع

 لصف
 نآرقلا دوجس ىف هيده يف

 دححسل)ا :هدوجس يلاق امبرو .كجيسو ربك ةدجسلاب رم اذإ و ناك

 ّمهللا» :لاق امبرو .؟'7/هتوقو هلوحب هرصبو هعمس ّقشو هقلخ يذلل يهجو

010) 

00 

 ةياور نم )865١17( «ئربكلا» يف يئاسنلاو ١١١( /5) رازبلاو ١555( .4854) مقرب

 دنع يلع نع ىرخأ قرط هلو .لوهجم قراطو «يلع نع يفوكلا دايز نب قراط

 مكاحلاو 86٠ "8608:8601 8601١( 7) ةبيش يسبأ نباو (2477) قازرلا دبع

 .(771 377٠ /؟) ؛ءاورإلا» :رظناو .اهعومجمب رثألا ٌحصي .(155 /؟)
 («طسوأللا» يف رذنملا نبا هقيرط نمو )59577(  قازرلا دبع اًضيأ هجرخأو

 نيح ركب وبأ دجس :لاق يفقثلا نوع يبأ نع )77201١( ةبيش يبأ نباو - (35917/5)

 ةبيش يبأ نبا هجرخأ دقو .ركب ابأ كردي مل نوع وبأف لسرم وهو .ةماميلا حتف هءاج
 .خلإ ...ركب ابأ نأ هّمسي مل لجر نع نوع يبأ نع (7171/7) يقهيبلاو (854)

 )١1077( دمحأو )١514( هيوهار نب قاحسإو (5 5٠ 5) ةبيش يبأ نبا هجرخأ

 (718) «ئربكلا»و )١١79( (ئيبتجملا» يف يئاسنلاو (17550580”7) يذمرتلاو

 نع ةيلاعلا يبأ نع دلاخ نع قرط نم (775 /7) يقهيبلاو )١/ 5١١( مكاحلاو

 نع ليعامسإ قيرط نم )١0871١( دمحأو (5 101) ةبيش يبأ نبا هجرخأو .ةشئاع

 «للعلا» يف ينطقرادلا هحّجر يذلا وهو «ةشئاع نع ةيلاعلا يبأ نع لجر نع دلاخ

 بيذبه» :رظناو .ةيلاعلا يبأو دلاخ نيب لجرلا ةلاهجل فيعض دانسإلاف .(("3070)

 191 قو 9 70 ةبيليدلا
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 0 ضخ 0 سس َ قا ٍِ نه رف
 اهلشت و ءارخذ كدنع يل اهلعجاو ءارجأ اهب يل بتكاو ءاّرْزو اهب ىنع ططحا

 .«نئسلا» لهأ )امهركذ .(1)«دواد كدبع نم 0١2اهتّبقت امك يّبم
 هركذي مل كلذلو .دوجسلا اذه نم عفرلل رّبكي ناك هنأ هنع لّقني ملو

 ركنأو .ةتبلا مالس الو دّهشت هيف هنع لِقُ الو .باحصألا ومّدقتمو يقّرِخلا
 الو هيف دهشت ال هنأ :يعفاشلا نع صوصنملاف «هيف مالسلا يعفاشلاو دمحأ

 باوصلا وه اذهو .2*”وه ام يردأ الف ميلستلا امأ :دمحأ لاقو .247ميلست

 .هريغ ىغبني ال يذلا

00) 
0 

(( 

030 

 يفو (مجنلا) يفو (ص) يفو (ليزنت ملا) يف 2)دجس هنأ لَو هنع حصو

 .ع ةيشاح يف ةخسنلا هذه ئلإ ريشأو ««تلبقت» :ص

 نباو (057) ةميزخ نباو )٠١807( هجام نباو (7” 575 .51/4) يذمرتلا هجرخأ

 نم 77١( /؟) يقهيبلاو )1١19/١( مكاحلاو )١١/ ١19( يناربطلاو (717/74) نابح

 ديزي يبأ نب هللا ديبع نب دمحم نب نسحلا ئلع هرادمو .سابع نب هللا دبع ثيدح

 هب الإ فّرعُي الو .هثيدح ئلع عباتي ال) ١9(: /7) «ءافعضلا» يف يليقعلا لاق ءيكملا

 اهيف اهلك قرط ثيدحلا اذهل» :لاقف ثيدحلا ذه جرخأ مث «لقنلا روهشمب سيلو

 - 41/7 /5) ينابلألل «ةحيحصلا» :رظناو .يذمرتلا اًضيأ هفعض ثيدحلاو ««نيل

 .ةلاسرلا ةعبط «نابح نبا حيحص» يققحم قيلعتو 0

 .حلصأ مث ع يف ناك اذكو ««هركذ» :ك

 (7ص) («هيبنتلا» يف يزاريشلا هلقن صوصنمل : |! اذهو .«دهشت الو مالس ال» :ع ءك ظ

 .(117/5) (عومجملا» يف يوونلا هبقعتو

 ةياور فو .(70 /7) رذنملا نبال «طسوألا»و ١28١( /7) «(جسوكلا لئاسم) :رظنا

 .مّلسي هنأ )١/ ١50( «نيهجولاو نيتياورلا» يف امك مرثألاو ( 5١ ص) برح
 نع ةريره يبأ ثيدح نم )١١74( يراخبلا جرخأ دقف (ليزنت ملأ) يف دوجسلا امأ

  ئتأ له)و (ةدجسلا ليزنتلا ملا) ب رجفلا ةالص يف ةعمجلا يف أرقي ناك هنأ ِكَك يبنلا

 ١غ



 .(قلخ يذلا كبر مساب أرقا) يفو (تقشنا ءامسلا اذإ)

 نيم هأرقأ هلك هللا لوسر نأ ضاعلا نب ورهع نع هواه وبأ ركذو

 .27نيتدجس جحلا ةروس يفو ءلّصفملا يف ثالث اهنم «ًةدجس ًةرشع

 ئدحإ ٌيِيَع 257 هليإ لوسر عم تدحعسلا :(0ءاوردلا ىبأ ثيدح امأو

 (لحنلا)و (دعرلا)و (فارعألا) :ءيسش لّصفملا نم اهيف سيل ةدحعس ةرشسع

 (لمنلا)و (ناقرفلا ةدحس) و (جحلا) و (ميرم)و (ليئارسإ ينب)و

(010 

 ق (9)

00 

 ملسم هجرخأ كلذكو .(ةدححسلا ليزنت ةدححس باب) :هيلع بوبو .(ناسنإلا ىلع

(88). 

 سابع نبا ثيدح نم )٠١79( يراخيلا هجرخأ دقف (ص) ةروس يف دوجسلا امأو

 ثيدح نم (01/7) ملسمو )١٠١717( يراخبلا هجرخأ دقف (مجنلا) يف دوجسلا امأو

 ثيدح نم (01/1) ملسمو )٠١17( يراخبلا اًضيأ جرخأ دقو .دوعسم نب هللا دبع

 .دجسي مل هلك يبنلا ئلع اهأرق امل هنأ تباث نب ديز
 ثيدح نم (051/8) ملسم هجرخأ دقف (أرقا)و (تقشنا ءامسلا اذإ) يف دوجسلا امأو

 .(تقشنا ءامسلا اذإ) يف طقف (777) يراخبلاو «ةريره يبأ

 مكاحلاو )١1550( ينطقرادلاو (57١٠)هجام نباهجرخأو )١1101(« مقرب

 هيلعو ءلوهجم ءنيَنُم نب هللا دبع هيفو 72١77215(. /7) يقهيبلاو (197/1)

 ا“ قرا ما () «مألا -دواد يبأ فيعضا :رظناو .رادملا

 «ينطقرادلا ننسا» يفو .«ننسلا» ةعوبطم يف اذكو ؛«ناتدجس» :ةعوبطملا خسنلا يف

 .خسنلا نم تسيثأ امك «خيريكلا نتسلااو

 نب مصاعو دئاف نب نامثع هيفو )7١7/7(( يقهيبلاو )١٠١57( هجام نبا هجرخأ

 .لوهجعم « نمحرلا دبع نب يدهملاو ؛فيعض امهالك ؛ءاجر

 .(يبنلا عم « :ع يك
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 يبأ نع يور :؟١)دواد وبأ لاقف ؛«(ميماوحلا ةدجس)و (ص)و (ةدجسلا)و

 .هاو هدانسإو «ةدجس ةرشع ئدحإ لكي يبنلا نع ءادردلا

 لّوحت ذنم لّصفملا يف دجسي ملا كي هللا لوسر نأ سابع نبا ثيدح امأو

 ةمادق وبأ هدانسإ يف .فيعض ثيدح 9 وهف -(؟7دواد وبأ هاور ؛«ةنيدملا الإ

 برطضم ةمادق وبأ :دمحأ مامإلا لاق .هثيدحب حتحيال .ديبع نب ثراحلا

 هلتع ل متاص كة0يئاستلا لاقو .فيعض :نيعم نب ائيحي لاقو .ثيدحلا

 نبا هلّلعو .همهو رثك نمم اًحلاص اًخيش ناك :يتّسّبلا متاح وبأ لاقو .ريكانم

 نب دمحم ظفحلا ءوس يف 217هبشي ناك :لاقو قارولا رطمب 2*)ناطقلا

 .همالك ئهتنا .هثيدح جارخإ ملسم ئلع بيعو «ئليل يبأ نب نمحرلا دبع

 )١( بقع «نئسلا» يف )١5٠١1١(.

 يقهيبلاو )7175/١١( يناربطلاو (270) ةميزخ نباهجرخأو )١10(« مقرب (؟)

 .سابع نبا ثيدح نم )١5/ ١7١( «ديهمتلا» يف ربلا دبع نباو (" 1 107/5

 «نازيملا» يف ىبهذلا لاق «قارولا رطمو ؛نيل هيف «ديبع نب ثراحلا ةمادق وبأ هيفو

 يبنلا عه كبس ةريرغ بأ هلآ مص دقف ركنم اذهو ءظقميلا ءيدر رطما 864 1

 كلذكو .ةميزخ نبا هلعأ هليلعت وحنبو «(رخأتم همالسإو (تقشنا ءامسلا اذإ) يف كي

 .(1/657) («ةيهانتملا للعلا» ف يزوجلا نباو (7 11 /7) يقهيبلاو ربلا دبع نبا هفعض

 ,اوهو) :ن ءبم م «ق (9)

 نايب» باتك ين امك يجاسلا :باوصلاو «ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يفاذك (4)

 .هريغو يجاسلا لوق فنصملا لقن هنمو «ناطقلا نبال «ماهيإلاو مهولا

 .(7954 -97"1“ /7) «ماهيإلاو مهولا نايب» يف (5)

 نم تبثأ ام ناطقلا نبا باتك يفو .(ههبشي ناك دقو» :بم يفو «(ههبشي) :ن «م «ق يف )١(

 .ئرخألا خسنلا

 دك



 اذه ثيداحأ نم ىقتني هنأل ؛هثيدح جارخإ يف ملسم ئلع بيعالو

 .هيف طلغ هنأ ملعي ام ةقثلا ثيداحأ نم حرطي امك ؛هظفح هنأ ملعي ام برَّضصلا

 ,("7ةقثلا كلذ ثيدح عيمج َجارخإ 7١2هيلع كردتسا نم ماقملا اذه يف طلغيف

 مكاحلا ةقيرط :الوألاف ,/7ظظ حلا عيسلا كلذ ثيدح عيمج فّعض نمو

 (؟)ةمئأ ةقيرط يه ملسم ةقيرطو .هلاكشأو مزح نبا ةقيرط :ةيناثلاو «هلاثمأو

 .ةاععسملا هللاو .قاقلا اذه

 (كبر مساب أرقا) يف كج يبنلا عم دجس هنأ '*7ةريره يبأ نع مص دقو

 تسب ةنيدملا ِِكَي يبنلا مدقم دعب ملسأ امنإ وهو «(تقشنا ءامسلا اذإ) يفو

 نّيعتل ةحصلا يف امواقتو هجو لك نم نائيدحلا ضراعت ولف .عبس وأ نيئس
 ؛سابع نبا ئلع تيفخ ملع ةدايز هعم «تبثُم هنأل «ةريره يبأ ثيدح ميدقت

 نبا ثيدحو ؛هتحص ئلع قفتم ةحصلا ةياغ يف ةريره يبأ ثيدحو فيكذ

 20 ذولا كلاو ؟هيق ام فعشلا مه هيف سايع

 .ع .ك نم طقاس «هيلع» )١(

 لاقتنال ص نم ةطقاس («ةقثلا ...هنأ ملعي ام» نم ةرابعلاو .ع عك نم طقاس «عيمج» (؟)

 .رظنلا

 .«ظفحلا عويس ثيدحا :بيم (9)

 - .«لهأ» ةدايز هدعب ص يف (4)

 .ليلق لبق مدقت دقو «(018) ملسم هجرخأ (5)

 .«ملعأ» :عءك 00(
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 لصف

 اهموي صئاصخ ركذو ةعمجلا يف ِةْلَي هيده يف

 ("7نورخآلا نحن» :لاق هنأ لكي يبنلا نع 2١17 0:نيحيحصلا» يف تبث
 يذلا مهموي اذه مث .انلبق نم باتكلا اوتوأ مهنأ ديب «ةمايقلا موي نوقباسلا

 دوهيلا :عَبَت (7هيف انل سانلاف ؛هل هللا انادهف «هيف اوفلتخاف مهيلع هللا ضرف

 .(دغ دعب ئراصنلاو اًدغ

 :لِكك هللا لوسر لاق :الاق ةفيذحو ةريره يبأ نع (؟7«ملسم حيحص» يفو

 ناكو «تبسلا موي دوهيلل ناكو .انلبق ناك نم ةعمجلا نع هللا ّلضأ»

 ,ةعمجلا لعجف .ةعمجلا مويل انادهف ءانب هللا ءاجف .دحألا موي ئراصنلل

 لهأ نم نورخآلا نحن .ةمايقلا موي انل عمت مه كلذكو .دحألاو ءتبسلاو

 .«قئالخلا لبق مهل ٌيضقملا ةمايقلا موي نولوألاو ءايندلا

 :ِلِلَع يبنلا نع سوأ نب سوأ ثيدح نم «97«نئسلا»و «دنسملا» يفو

 ثيدح نم (805) ملسمو (اًرصتخم عضاوم ٍيفو 754878957 41/5) يراخبلا )١(

 .ةريره يبأ

 .اهدعب امو ةينميملا ةعبطلا يف اذكو ««نولوألا» :ةدايز هدعب بم يف (؟)

 .اهدحو ج نم «هيف» (7)

 .(86051) مقرب (:4)

 يف يئاسنلاو ( 11757561١86 )هجام نباو(5١٠!)دوادوبأو (157١15١؟)دمحأ (5)

 يمرادلاو (58065 5) ةبيش يبأ نبا هجرخأو :(1717/8) «ئربكلا»و (1717/5) «نئبتجملا»

 نابح نباو (1771) ةميزخ نبا هححص ثيدحلاو .(1 18 /1) يقهيبلاو (111)

 .(117-1 ١5 /5) ؛مألا -دواد يبأ حيحصا) :رظناو )0117/١( مكاحلاو ( :(
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 هيفو ؛ةخفتلا هيفو .ضبق هيفو .مدآ َقِلخ هيف .ةعمجلا موي مكمايأ لضفأ نم»

 اي :اولاق .«ّيلع ةضورعم مكتالص نإف «هيف ةالصلا نم يلع اورثكأف .ةقعّصلا
 :(َتيلب دق :ينعي) ؟َتْمَرَأ دقو ؛كيلع انُئالص ضّرعُت فيكو «هللا لوسر
 هاورو .«ءايبنألا ةاسجأ لكأت نأ ضرألا يلع مّرح لجو رع هللا َّنإ) :لاق

 .2'«امهيحيحص»١ يف نابح نباو مكاحلا

 ٌريخ) :لاق كَ يبنلا نع ةريره يبأ ثيدح نم (")7«يذمرتلا عماج يفو

 هيفو ؛ .ةنجلا ليد هيفو «مدآ قيل هبف قا ماسلا موقتالو اهتم حا

 60 احلا هححصو

 1 دب مايألا ب ١ :اعوفرم ةريره ىقأ نع ابكر (هحيحص)ا يفو

 .(هحيحص يف نابح نباو كردتسملا يف مكاحلا» :تبثأف ءصنلا يف يقفلا فّرصت انه )١(
 .ةلاسرلا ةرشن هتعبتو

 .(18/8814) «(هحيحص) يف هجرخأ دقو ءملسم دانسإب (58) مقرب (؟)

 هنع ينغيو .اًنتم الو اًدانسإ ال ثيدحلا اذهب وه سيلو «(25414/7) «كردتسملا» (©)

 .(هحيحص) يف هل ملسم جارخإ

 هححصو (711 )١/ مكاحلا هجرخأ دقو .«كردتسملا» :ئلإ ةلاسرلا ةعبط يف ريغ (:)
 هباتك ةمدقم يف هل ئور هنأ حيحصلاو «دانزلا يب نبا جينا “كسبت ةنعس

 «لامكلا بيذبت» يف يزملا هيلإ راشأ امك (دانسإلا ةيمهأ يف هلوق هيبأ نع)

 مهلك «(0 /5) «طسوألا» يف رذنملا نباو( 1 ةميزخ نبا هجرخأو )151/١١(.

 يبأ نع نامثع يبأ نب ئسوم نع هيبأ نع دانزلا يبأ نب نمحرلا دبع قيرط نم
 جارخإ يف انطِلَغ» :ةميزخ نبا لاق .هدرفت لبقي ال نيل هيف دانزلا يبأ نباو .ةريره

 لدي اذهو ؛«ةريره يبأ نم عمسي مل نامثع يبأ نب ئسوم ؛لسرم اذه نأل ؛ثيدحلا
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 و و 9

 ةعاسلا موقت الو .اهنم جرخأ هيفو «ةنجلا لخدأ هيفو ءمدآ قلخ هيف .ةعمجلا

 .١2)(ةعمجلا موي الإ

 موي ريخا :"”اعوفرم ة ةريره يبأ نع 2)(أطوملا» يف كلام ئورو
 ؛هيلع بيت هيفو ءطبهأ هيفو .مدآ قِلَخ هيف ؛ةعمجلا موي سمشلا هيف تعلط

 رم سعوا عريات يحي 1 ينك نماعي 0 مولا هيأ نتاع يفي

 لام .ةءايإ ءاطعأ لإ ئيش هلل لأسي يّلصي وهو ملسم دبع اهفداصي ل ةعاس

 :لاقف «ةاروتلا أرقف .ةعمج ّلك (؟)يف لب :تلقف .ٌموي ٍةنس لك يف كلذ :بعك

 بوب بيسي صرش بيسي 395 هللا لوسر قدص

 دبا لا لاقف ذاب أسيا ةعاسلا كلقو و (يّلصي وهو ملسم (5)ديع اهفداصي

 ةالص يف وهف ةالصلا رظنني اًسلجم سلج نَم» :ٌةكَو هللا لوسر لقي ملأ :مالس

 .حيحصلا باحصأ نم هدعب ءاج نمو هنارقأ ئلع ةميزخ نبا بعك ٌولع ئلع -
 .ع يف ةكردتسمو «رظنلا لاقتنال ك ءص نم ةطقاس «ةعمجلا ...مدآ قلخ هيف» ةرابعلا )١(

 يذمرتلاو )٠١57( دواد وبأو )١٠١70( دمحأ هجرخأ هقيرط نمو «(5941) مقرب (؟)

 قيرط نم )484٠( «ئربكلا» يفو )١570( «ئبتجملا» يف يئاسنلا هجرخأو )54١(.

 -دواد يبأ حيحص» رظناو . ؟؟06 /17 مكاسلاو [11017) نايس نيب هححصو .رخآ

 .(515517 /5) «مألا

 .عيف كردتسمو ك نم طقاس «اعوفرم» ظفل رق

 .اهدحو ج نم (يف» (5)

 .ج نم «دبع» ظفل (5)

 5 ا/



 .«؟ىّلصي لوتح

 نم ريخ موي ئلع سمشلا علطت ال١ :اًعوفرم ١6 ناّبح نبا حيحص) يفو

 ليربج تأ :لاق كلام نب سنأ ثيدح نم ("7(يعفاشلا دئسما يفو

 هذه :لاقف ؟هذه ام» ِةِلكَب ئىبنلا لاقف «ةتكن اهيف ءاضيب ةأرمب ِدِِْكَي ىبنلا

 .ئراصنلاو دوهيلا :عّبَت اهيف مكل سانلاو «كتمأو ثنأ اهب تلضف :ةعمجلا

 الإ ريخب هللا وعدي ؟7نمؤم اهقفاوي ال ةعاس 7اهيفو ءريخ اهيف مكلو
 موي امو !ليربج اي» :ِةكَو يبنلا لاقف ء(ديزملا موي اندنع وهو .هل بيجتسا
 اذإف .كسم نم ٌبْنُك هيف «حيبفأ اًيداو سودرفلا يف ذختا كبر َّنِإ :لاقف ؟ديزملا
 نم ٌربانم هلوحو .هتكئالم نم ءاش ام لاعتو هناحبس هللا لزنأ ةعمجلا موي ناك

 ثوقايلاب ةلذكم بهذ نم رباتم رباتملا كلت ٌفَحو ءَنْييبتلا دغاقم اهيل ءرون

 كلت ئلع مهئارو نم اوسلجف .نوقيّدِصلاو ءادهشلا اهيلع .دجربزلاو

 .مكطغأ ِينوُلَسَف .يدعو مكُتقَّدِص دق .مكبر انأ :لجو زع هللا لوقيف ءبثكلا

 موي نم لضفأ موي ئىلع برغت الو سمشلا علطت ال» :ظفلب )7017/١( مقرب )١(

 هجيرخت مدقت دقو .(2017 ص) فلؤملا دنع هظفل مامت ٍتأيسو (...ةعمجلا

 دس

 ا و 717 هجالا# يف وسو 5980 يدنسلا «بيترتيو 1/6513 رتحتسم يبي ري 19)

 فيعض يذبرلا ةديبع نب ئسومو «ثيدحلا كورتم يملسألا دمحم نب يهرب ه هيفو

 .ريكانمب ثّدحي
 .«يهوا :ج 6

 .اهدعب امو ةينميملا ةعبطلا يف اذكو ««نمؤم دبع» :نءبم (4)
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 «متينمت ام مكلو ,.مكنع تيضر دق :لوقيف .كناوضر كلأسن انّير :نولوقيف

 وهو ءريخلا نم مهبر هيف مهيطعي امل ةعمجلا موي نوحي مهف .ديزم ّيدلو

 مهآ قل ديفو :شرملل ئيلع ئلاستو كرابن 3ك هيف نيرتسا يذلا موبل

 نب ئسوم ينئّدح ,دمحم نب ميهاربإ نع يعفاشلا هاور .«ةعاسلا موقت هيفو
 نع .ةحلط نب قاحسإ نب ةيواعم رهزألا وبأ 1)ينثدح :لاق ةديبع

 :لاق ميهاربإ انربخأو :؟7*4لاق مث .(227سنأ نع ؛ريمع نب ديبع نب هللا دبع

 نسح ٌنعفاشلا ناكو .هب اًهيِبُش سنأ نع دعجلا نب ميهاربإ نارمع وبأ ينثدح

 .217 ذه ميهاربإ '*7هخيش يف يأرلا

 لاق ويلا لاق :لاق ناومعص انث ,"77ءفان نب مكحلا ناميلا وبأ هآورو

 .(مكبر) :ص 000

 .«انثدحا» :ص (؟)

 .عيف ناك اذكو .اهلصأ يف ينعي «اذك» :هقوفو «ريمع نب ديبع» عضوم يف ضايب ك يف (*)

 اذكو «سنأ نب ريمع نع١ :بم يفو .أطخ وهو «ريمع نع ديبع) :هيف مهضعب بتكف
 .اًضيأ طلغ وهو اهدعب امو ةينميملا ةعبطلا يف

 نب ميهاربإ نارمع وبأ :ركذلا قباسلا دمحم نب ميهاربإ عم هيفو .(477 /7) ؛مألا» يف (5)
 4١(. /؟) «ليدعتلاو حرجلا» يف امك متاح وبأ هفعض ءدعجلا

 .فيحصت .«ةخسن)» : ص (60)

 مامإلا هيف لاق نكل» : اقص ةةيبث ةأحنلا م يف كارو دقو .بم الإ لوصألا عيمج يف اذك 03(

 .بم نتم يف ةيشاحلا هذه تمحقأو . «هيف ءالب لك ءيردق يمهج يلزتعم :دمحأ

 .(70177) «للعلا» يف دمحأ مامإلا لوق رظناو .اهدعب امو ةينميملا ةعبطلا يف اذكو

 نب دلاخ نب دمحم قيرط نم هدنعو (7//5601) «حاورألا يداح» يف فلؤملا هركذ (0)

 يكسكسلا ورمع نب ناوفص هيفو .هردصمب رفظأ ملو هب ناميلا يبأ نع يل
 .هنم عمسي مل ء«سنأ نع يوارلا
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 رمع نع «(7١2بيعش نب دمحم هاورو .هركذف «ليربج ىناتأل :دالَع هللا لوسر

 سف نع سبف# نب نامثع نع (17ةبيط وبأ هآورو . تأ نع ةرمَغ ىلوم
0 

 .(؟!هقرط دواد يبأ نب ركب وبأ عمجو

 :لاق ةريره يبأ نع ةحلط يبأ نب يلع ثيدح نم 227(دمحأ دنسماا يفو
 - 424 6 | سس خه
 ةنيط تعبط اهيف ْنأل» :لاق ؟ةعمجلا موي يمس ٍءيش يآل 346 تيبنلل ليق

 اهنم تاعاس ثالث رخآ ينو .ةشطبلا اهيفو .ةثعبلاو ةقعصلا اهيفو «مدآ كيبأ

 .(هل بيجتسا اهيف هللا اعد نَم ةعاس

010 

010 

00 

(260) 

00 

 75 ماشه ناورم وبأ نم :(6)(هدنسم) ف عرشللا نايفس نب نسحلا لاقو

 4١٠. ١55( ص) «ةيمهجلا ئلع درلا» يف يمرادلا ديعس نب نامثع هقيرط نم هجرخأ

 هيفو .(14) «ةيؤرلا» يف ينطقرادلاو (دشرلا .ط - )١/ «يسيرملا ئلع درلا»و

 .(177/ص) هنبال «ليسارملا» يف متاح وبأ هلاق ءاّسنأ قلي مل ةرفغ لوم رمع

 .رداصملا يف دراو امهالكو ««ةيبظ وبأ» :ج

 (نادمح لآ لداع .ت - 5517) «ةنسلا» يف دمحأ نب هللا دبع قيرطلا اذه نم هجرخأ

 )057٠0( «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأو )5١17(. يرجآلاو )58/١5( رازبلاو

 نب دمحمو (ءارضخلا سلطأ راد .ط -84) «ةنجلا ةفص) يف ايندلا ىبأ نباو

 ( 1 كا يمل «ةيؤرلا» يف ينطقرادلاو 22 (شرعلا» يف ةبيش ىبأ نب نامثع

 نع ريمع نب نامثع نع ئرخأ قرط نم 4١( ص) «ةيمهجلا ئلع درلا» يف هدنم نباو
 .رظن سنأ نم هعامس يفو «ةمئألا قافتاب فيعض وهو ءاذه نامثع ئلع هرادمف .سنأ

 بمليع# :رظناو 41 12نه) «ةيمالسإلا شويجلا عامتجا» يف فلؤملا هلاق .ءزج يف ظ

 )1١5(. يرجآلل «ةعيرشلا»و (350/ /7””7) «نئسلا

 نب جرفلا هيفو .(ثحابلا ةيغب )١15- «هدنسم» يف ثراحلا هجرخأو )81١7(« مقرب

 .ةريره ابأ كردي مل كلذكو «نيل هيف .ةحلط أ نب يلعو ؛فيعض .ةلاضف

 .اًسنأ قلي مل ةرفغ ئلوم رمع نأ مدقتو «هدانسإب وأ هقيرط نم دحأ دنع هدجأ مل

 ةكح



 زياوم هللا ةبع دب ريعاش يششلا بعدم ىدسحلا انث :قرزألا دلاخغ

 يناتأ) :لوقي ٌةلِئَكَع هللا لوسر تعمس :لاق كلام نب عا ينثدح ١0 ِةرْهَع

 ايهذه ام :تلقف .ءادوس ةتكن اهيف ءءاضيبلا ةأرملا ةئيهك هدي ىفو ءليربج

 نم كتمألو كل اًديع نوكت .كيلإ اهب ثِعَب ةعمجلا هذه :ل لاقف ؟ليربج

 متنأ «ريثك ريخ اهيف مكل : :لاقف ؟ليربج اياهيف 2')انلامو :تلقف . كدعب

 هللا لأسي ىّلصي د دع ايققا يال ةعاسامفو .ةمايقلا موي نوقباسلا نورخآلا

 ةعاسلا هذه :لاق ؟ليربج اي ءادوسلا ةتكنلا هذه امف :تلق .هاطعأ الإ اًئيش

 .ديزملا موي اندنع هيّمسن نحنو «مايألا دّيس وهو «ةعمجلا موي ('7يف نوكت

 اًيداو ةنجلا يف ذختا كبر َّنأب «؟7كاذ :لاق ؟ليربج اي ديزملا موي امو :تلق

 رع تكلا طبه طبه ةرخآلا مايأ نم ةعمجلا موي ناك اذإف ءضيبأ كسم نم حيف

 اهيلع سلجيف ءرون نم ربانمب ّيسركلا فُحيو ؛هّيسرك ىلإ هشرع نم لجو

 نوقيّدصلا اهيلغ سلجيف ءبهذ نم يساركب ٌربادملا فيو .نوكينلا

 ال .كسملا نابثُك ئلع نوسلجيف ؛مهفرغ نم فّرغلا لهأ طبهيو .ءادهشلاو

 لالجلا وذ مهل ئذبتي مث .سلجملا يف اًلضف ٌيساركلاو ربانملا لهأل نوري

 2 6 : 1 04 3 4 د دك 1
 ءٌبر اي ئضرلا كلأسن :مهعمجأب 07”2نولوقيف ءٍِنوُلَس :لوقيف «ئلاعتو كرابت

 لك ةمُهَن يهتنت ئتح (١)هولأسيف «ينولس :لوقي مث .ئضرلا ئلع مهل دهشيف

 .فيحصت ««ةريفع» :م .ق )١(

 .(يل» :ص )3

 .أطخ ««اهيف» :بم يفو .ص نم طقاس «يف» (*)

 .«كلذ» :م ءق )0(

 .«نولأسيف» :عوك (4)

 .ةداجلا لع «هنولأسيف» :عءك 010(



 رطخ الو ,تعمس ٌنذأ الو «تأر ٌنيعال امب مهيلع ئعسي مث :لاق .مهنم لبع

 فرغلا لهأ عفتريو .هشرع ئلإ هّيسرك نع راّبجلا عفتري مث .رشب بلق ىلع

 .ءارضخ ةدّرُمُز وأ ءارمح ةتوقاي وأ ءاضيب ةؤلؤل نم ةفرغ يهو .مهفرغ لإ
 ةيّلدتم  ')ةدرّطم :لاق وأ  اهُراهنأ اهيف ٌةرّونم ءمْصَوالو (١)ُضَق اهيف سيل
 يف نورشابتي ةّنجلا لهأف :لاق .اهنكاسمو اهمدخو اهجاوزأ اهيف ءاهّرامث اهيف
 .«رطملاب ايندلا يف ايندلا لهأ رشابتي امك ,ةعمجلا مويب ةئجلا

 ناورم خرب رهزأ ينثدح :؟9ةدحللا ةفضا باتك يف ايندلا نأ نبا لاقو

 نع (2؟7بّيطملا نب مساقلا انث :ينابيشلا ةداّرع ني هللا دبع انث ءيشاَقَّرلا

 ليربج يناتأ» :ِِلَي هللا لوسر لاق :لاق ةفيذح نع «لئاو يبأ نع « شمعألا

 .ءادوس ةعْمل اهطسو يف اذإو «7'2هئوضأو 0*2 يئارملا نسحأك ةآرم همك ينو

 :رداصملا ضعب يفو .فيحصت هلعلو «ءافلاب «مصف») :اهريغ يفو .ن ءق ءص يفاذكه )١(

 .مصقلا :هدضو .ةنونيب نود رسكلا :مصولاو مصفلا .«مصق الو مصفا

 .ةفرغلا فصو يهف «ةرّونم) امأ .«اهٌزابخأ اهيف ةدرطم١ :ينعي (؟)

 )4577/١( «ةيهانتملا للعلا» يف يزوجلا نبا هجرخأو «(سلطأ راد .ط -777) مقرب ()

 نبا لاقو .ءيشب سيل ةدارع نب هللا دبع :ئيحي لاق .حصي ال ثيدح اذه» :لاقو

 لاقو .«هيلع عباتي ال هيوري ام ةماع :[(0 057-47 /5) هتمجرت يف «لماكلا»] يدع

 ركنم»:(77/60١) «ريبكلا»و 7١7( /5) «حطسوألا خيراتلا» يف يراخبلا هنع

 .(«ثيدحلا

 ع ةيشاح يف مهضعب هيلع هِّبن دقو .فيحصت ««بيطخلا» :ن ءبم «ق ءص ادعام (5)

 .اًضيأ

 .تبثأ امك «ةنجلا ةفص» ةعوبطم فو ,«ايارملا» :ن 2 «ص ادعام )0

 ةفص» يف اذكو .ضحم باوص خسنلا نم تبثأ امو .«اهئوضأو) :ةعوبطملا خسنلا يف (5)

 ثيدح يف ِةِلكَي ىبنلا لوق هنمو «قيتع بولسأ وهو .ةلساسعلا قيقحت «ةنجلا
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 ؟ةعمحلا امو :تسلق .ةعمجلا هذه :لاق ؟اهيف ئرأ ىّتلا ةعمللا هذه ام :تلقف

 ئجرُي امو ءايندلا ىف هلضفو هفرشب كربخأسو ءميظع كبر مايأ نم ٌموي :لاق

 .ةرخآلا ىف همساب كربخأو .هلهأل هيف

 .قلخلا ّرمأ هيف عّمج لجو رع هللا َنإف :2)ايندلا يف هلضفو هفرش امأف
 ةملسم ةمأ وأ ملسم دبع اهقفاوي ال ًةعاس هيف َّنإف .هلهأل هيف نجري امامأو

 نإف همساو ةرخآلا ىف هلضفو هفرش امأو .هايإ امهاطعأ الإ اًريخ اهيف هللا لأسي

 تّرج رانلا الإ رانلا لهأو ةنجلا نئلإ ةنجلا لهأ رّيص اذإ ايلاعتو كرابت هلا

 لجو ّزع هللا ")آعأف «راهن الو ليل اهيف سيل «يلايللا هذهو ٌمايألا هذه مهيلع
 .هتاعاسو كلذ رادقم

 لهأ ئدان مهتعمج ئلإ ةعمجلا لهأ جرخي نيح ةعمجلا ٌموي ناك اذإف

 ملعي ال ديزملا يداوو .ديزملا يداو ئلإ اوجرخا .ةنجلا لهأ اي :ٍدانم ةنجلا

 .ءامسلا ىف اهّسوؤر كسملا ُنابثك 2؟7هيف هللا الإ هضرعو ©"2هلوطو هتعس

 نينمؤملا ناملغ جرخيو «رون نم ربانمب ءايبنألا ناملغ جرخيف :لاق

 يف جوز لع هاعرأو لفط ئلع هانحأ «لبإلا نبكر ءاسن ريخ شيرق ءاسنا :ةريره يبأ ء

 «صئاصخلا» :رظناو .(5071) ملسمو (* 57 5) يراخبلا هاور «هذي تاذ

 ةيشاح - 7 )١/ «ءارعشلا لوحف تاقبط»و (7١”ص) «ركفلا جئاتن»و )5/17١(

 .( كاش ةومحم ذاتسألا

 .رظنلا لاقتنال بم ءص نم طقاس «ايندلا ...ايجريامو» )١(

 .ةلاسرلا ةعبط هتعباتو ««ملع دق الإ» ئلإ يقفلا هرّيغ (؟)

 .«هلوط ةعس» :ئرخألا خسنلا يفو .«ةنجلا ةفص»و ص يف اذه (7)

 .ع يف كردتسمو «ك نم طقاس «هيفا 050
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 مهيلع هللا ثعب مهسلاجم ٌموقلا ذخأو مهل تعِضو اذإف .توقاي نم ّيساركب

 .مهبايت تحت تحت ندم هلخدتو هككسملا ك7 ريثت «ةريثملا) نيعدت اًحير

 كسملا كلذب عنصت فيك ُمّلعأ حيرلا كلت .مهراعشأو مههوجو ين هجرخُتو

 .ضرألا هجو لع بيط لك اهيلإ عفُد ول مكدحأ ةأرما نم

 .مهرهظأ نيب هوعض :هشرع ةلمح ئلإ ئلاعتو كرابت هللا يحوي مث :لاق
 .ينوري ملو بيغلاب ينوعاطأ نيذلا يدابع اي ّيلإ :هنم نوعمسي ام لوأ نوكيف

 ("7ةملك نوعمْيَيف .ديزملا موي اذهف ءاوُلَس .يرمأ اوعبتاو «يلسرب اوقَّدصو

 ينإ ,ةنجلا لهأ اي نأ :مهيلإ هللا عجريف .انع ٌضراف ,كنع ©")انيضر :ةدحاو

 نوعمتجيف .ديزملا موي اذهف ءيولسف :يراد مكنيكشأ مل مكنع ضرأ ملول
 موق نيب براق دانا فدي .هيلإ رظنن كّهجو ءانّير : ةدحاو ةملك ئلع

 اوقرتحي ال "7نأ ئضق (؟!هنأ الول ٌءيش هرون نم مهاشغيف .لجوَّزع

 .هرون نم مهاشغي امل اوقرتحال

 ئطعأ دقو .مهلزانم ئلإ نوعجريف .مكلزانم ئلإ اوعجرا :مهل لاقي مث

 .ارثنت) : بم 3 010(

 :لمتحي ع«ك يف لعفلا مسر نأ الإ ءاهرثكأ يف بصنلاب ًطوبضم خسنلا عيمج يف اذك (؟)
 امك (نئلع نوعمتجيف» :«ةنجلا ةفص» تاعبطو ةعوبطملا خسنلا يفو .(نوعمتجيف»

 .قأيس
 "اير ةكايؤ هدعب ع ؛ك يف )00

 .(مهنأ» :ع«ك )00(
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 دقو ؛مهجاوزأ ئلإ نوعجريف .هيف اوناك ام الع فضلا "1'مهنم دحاو ّلك

 ئتتح ٌرونلا ٌدارتت اوعجر اذإف . هرون نم مهيشغ امم مهيلع نيِفَحو نهيلع اوُهَح

 متجرخ دقل :مهجاوزأ مهل لوقتف .اهيلع اوناك يتلا "''مهروص ىلإ اوعجري

 لجو زع هللا نأ كلذ :نولوقيف .اهريغ ىلع متعجرو .ةروص ئلع انددع نم

 نم مهارأ دق هنكلو «ٌقلخ هب طاحأ ام هللاو هنإ :لاق .هتم ان رظنف ءانل لجن

 مهف :لاق .هنم انرظنف :؟7هلوق كلذف :لاق .مهيري ن أ ءاش ام هلالجو هتمظع

 .«هيف اوناك ام ئلع فضلا مايأ ةعبس ّلك يف اهميعنو ةنجلا كسم يف نوبّلقتي

 :5 نيرا نمل اق 00266 :الاعت هلوق كلذف» :ِةْنَِي هللا لوسر لاق

 .11[4 :ةدجسلا] # َنوُلَمْعَي أمامي ءاَرحِنيَع

 انث ءدمحم نب ةمصع ثيدح نم دل ا ةفص) ف ميعل وبأ هآورو

 9 1 2 آ ع 5 هش ا

 .هب اهيبش سنا نع «.حلاص يبأ نع «ةبقع نب ىئسوم

 .ع يف كردتسمو ك نم طقاس «مهنم» )١(

 .فيرحت «(مهروصق) :ص 230

 .(مهلوق) :بم (9)

 (584 //) «لماكلا» يف يدع نبا لاق ءيراصنألا دمحم نب ةمصع هيفو «(75757/75) (5)

 نب لئيحي نع تركذ ام ريغ هل اذه دمحم نب ةمصعو) :تاياور ةدع هل قاس نأ دعب

 ريغ هثيدح لكو «نييندملا نم مهريغو ةورع نب ماشهو ةبقع نب ئسومو ديعس
 57١(: ,579 /5) «ءافعضلا» يف يليقعلا لاقو .«ثيدحلا ركنم وهو ءظوفحم

 لقنو ««رابتعالا ةهج لىلع الإ هثيدح بتكي نمم سيل «تاقثلا نع ليطاوبلاب ثدحي#

 «للعلا» يف ينطقرادلا لاقو .«ثيدحلا عضي «باذك اذه» :لاق هنأ نيعم نبا نع

 .(كورتم»):(55١)

5:00 



 نع .يدوعسملا ثثيدح نم افي ؟176١ةدلا ةقيصاا يف ميعن وبأ ركذو

 هللا نإف ءايندلا يف ةعمجلا ئلإ اوعراس» :لاق هللا دبع نع «ةديبع ىبأ نع «لاهنملا
 ع 7 # ا ا . - #

 مل اًئيش ةماركلا نم مهل ثدحُيو «ةعمجلا لإ مهتعرس ردق ئلع برقلا يف هنم

 .«مهل ثدحأ دقو مهيلهأ ئلإ نوعجريف «©"7كلذ لبق هوأر اونوكي

010 

)0 

(2 
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 لصف

 .هيبأ نع ءلهس نب ةمامأ يبأ نب دمحم ينثدح :2؟7قاحسإ نبا لاق

 نيس ىمأ دكاق ثنك :لاف ةكلام عرب ال بع تب نمحرلا دبع ىنثدح :لاق

 (ديحوتلا» يف ةميزخ نباو )١17١/7( «دهزلا» يف كرابملا نبا هجرخأو .«23007/5)

 لآ لداع ةرشن -470) «ةنسلا» يف دمحأ نب هللا دبعو (ريخألا بابلا يف باتتكلا رخآ)

 (778 /4) يناربطلاو (سلطأ راد .ط -4) «ةنجلا ةفص) يف ايندلا يبأ نباو (نادمح

 ةرشن -7097) «ئربكلا ةنابإلا» يف ةطب نبا, (171 )2١565 «ةيؤرلا» يف ينطقرادلاو

 .طلتخا دق ناك نإ يدوعسملاو .هب يدوعسملا نع قرط نم مهلك (نادمح لآ لداع

 .هيبأ نم عمسي مل ةديبع وبأو «طالتخالا لبق هنم عمس نم قرطلا ضعب يفف

 .خ ةروص يف طقسلا انه ئئهتنا

 )٠١817( هجام نباو (79١٠)دواد وبأ هجرخأو .(5“57 )١/ ماشه نبا هنع هلقن

 )1١7/75( ةميزخ نباو )١( «اهلضفو ةعمجلا» يف يزورملا يومألا يلع نب دمحأو

 )١/ ٠6 يناربطلاو )2٠١١7( نابح نباو ١"( /5) «طسوألا» يف رذنملا نباو

 يقهيبلاو (1817 /7) مكاحلاو )١585-/١9041( «نئسلا» يف ينطقرادلاو 14/ ١

 نسح ثيدحلاو «(5 5١ /7) «ةوبنلا لئالد»و /١07( 61777 /5) «ئربكلا نئنسلا يف

 .يقهيبلا مالك نم يتأيس امك ثيدحتلاب حّرص دقو «قاحسإ نب دمحم لجأل

 .صضص نم طقاس «بعك نيا
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 ةمامأ يبأل رفغتسا ءاهب ناذألا عمسف «ةعمجلا لإ هب تجرخ اذإف .هرصب فنك

 هلأسأ ال نأ اًرجع نإ :تلقف .هنم كلذ عمسأ اًئيح ١2)ٌتنكف .ةرارُز نب دعسأ

 .هل رفغتسا ةعمجلاب ناذألا عمس املف ءجرخأ تنك امك هب تجرخف .اذه نع

 ناثآلا تعبس املك ةرارآ نم دع سأل كرافغتسا تيارا !ءاهاآي :ثلقف

 مَّدقم لبق ةنيدملاب انب عمج نم ّلوأ دعسأ ناك !ىنب يأ :لاق ؟ةعمجلاب

 جيبقل :هل لاشي عييقتيل ةضايت يدي ةزردت نم "مر ينال هلا لودر

 .اللجر نوعبرأ :لاق ؟ذئموي متنأ مكو :ثلق ة .تامّضخلا

 ناكو:«ةياورلا ىف هعامس ركذ اذإ قاحسإ نب دمحسمو :©9ىقهببلا لاق

 .ئهتنا ءحيحص دانسإلا نسح ثيدح اذهو .دانسإلا ماقتسا «ةقث يوارلا

 .ةعمجلا ًأدبم ناك اذهو :تلق

 امك فوع نب ورمع ينب يف ءابقب ماقأف «ةنيدملا كي هللا لوسر مدق مث

 «سيمخلا مويو ءاعبرألا مويو ءاثالثلا مويو نينثالا موي ؟؟7قاحسإ نبا لاق

 نب ملاس ينب يف ةعمجلا هتكردأف «ةعمجلا موي جرخ مث 0 ا

 ةعمج لوأ (27تناكو «يداولا نطب يف يذلا دجسملا يف اهاّلصف «ف

 .هديسع سيسأت لبق كلذو ةقييدملاو فدك

 ردص هنعو  «ىئربكلا نئسلا» يف امك «تثكم» فيرحت هلعلو .خسنلا عيمج -يىفاذك )١(

 .(ثكمفا :اهضعب يفو .جيرختلا رداصم نم هريغو  فلؤملا

 .فيحصت «لاذلاب (مّذه» :بم م يف (؟)

 .(9//11/1) «ئئريكلا نتسلا» ف (5

 .(444 )١/ ماشه نبال «ةريسلا» (5)

 .«تناكف» :صء«م .قادعام (5)

 :6ا/



 ينغلب اميف للي هللا لوسر اهبطخ ةبطخ لوأ تناكو :7١2قاحسإ نبا لاق

 ام ِِك هللا لوسر ئلع لوقن نأ هللاب ذوعنو - نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع
 .دعب امأ» :لاق مث .هلهأ وه امب هيلع ئنثأو هللا دمحف «مهيف ماق هنأ لقي مل

 همتغ عدي مت مث مكٌدحأ َنَقَْضيل هلل : قلعت .مكسفنأل اومّدقف ءسانلا اهيأ
 ملأ هود ديجيحي تجاح الو ٌدامجرت هل سيل هل لوي مذ يس

 ؟كسفنل َتمَّدق امف ؟كيلع ٌتلضفأو ءالام كتيتآو ءكقلبف يلوسر كن
 سر

 منهاج ريق نير الما هممأنلا تراي مث .اًئيش يري الف ءالامشو ايمي رطب

 مل نمو .لعفيلف امشيلق قرمت نم قش ولو ءراتلا نم ههجو ©" 'يقي نأ عاطتسا نمف

 ةئامعبس لملإ ا اهلاثمأ "7 شع ةنسحلا رحت اهب نإف ةّيط ةملكبف دحجي

 .«هتاكربو 2؟7هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو .فعض

 )١( ماشه نبال «ةريسلا» )١/  .)66٠(دهزلا» يف يرسلا نب دانه هجرخأو )117(

 نب دمحم نع ريكب نب سنوي قيرط نم (015 /7) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو

 «قيرش نب سنخألا نب نامثع نب دمحم نب نامثع نب ةريغملا ينثدح :لاق قاحسإ

 لكي يبنلا اهبطخ ةبطخ لوأ ناك» :لاق فوع نب نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع
 .لسرم ثيدحلاف .«...مهيف ماق هنأ ةنيدملاب

 دانسإلا يف «دهزلا» ققحم فرصتف «تركذ ام وحن دانهل «دهزلا» ةطوطخم يف ناك :هيبنت

 نب سخألا نب ْناِمَكَع نب دمحم نع ؛نامثع نب ةريغملا ينثدحا) :هلعجف «هنم اًسدح

 ىف ريك نبإ ةلقت ادد هنأ ىقييبلا دععامو ادهولالا ةطوطخس قف امديؤي امو ء1قيرش

 «يرابلا حتف» يف بجر نبا اذكو (016/5) «ةياهنلاو ةيادبلا» )0/ 81(.

 .(«يقتي» :م «ى 030

 .(رشعب) :عءكل (9)

 .م يف ةلالجلا ظفل دري مل 00
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 .انلامعأ تائيس نمو انسفنأ رورش نم هللاب ذوعن .هنيعتسأو هدمحأ هلل دمحلا

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو .هل ىداه الف للضُي نمو .هل لِضُم الف هللا هدهي نم

 يف هللا هنّيز نم حلفأ دق .هللا ٌُباتك ثيدحلا َنسحأ َّنإ .هل كيرشال هدحو

 .سانلا ثيداحأ نم هاوس ام اولع هراتخاف ,رفكلا دعب مالسإلا يف هلخدأو هبلق

 .مكبولق لك نم هلل اوبحأ .(2هللا ٌبحأ ام اوبَحأ .هغلبأو ثيدحلا ٌنسحأ هنإ

 هللا قّلخي ام لك نم] هنإف ؛مكبولق هنع ٌسقن ةناالو ؛هركذو هللا مالك اوُلمت الو

 َحلاصلاو [دابعلا نم هافطصمو] لامعألا نم هتريخ هاّمس دق [ىفطصيو راتخي

 الو هللا اودبعاف .مارحلاو لالحلا نم سانلا ىتوأ ام لك نمو ؛ثيدحلا نم

 .مكهاوفأب نولوقت ام َحلاص هللا اوقدصاو «هتاقت قح هوقتاو ءاّئيش هب اوكرشت

 .«مكيلع مالسلاو .هدهع ثّكْنُي نأ بضغي هللا َّنِإ .مكنيب هللا حورب اوُباحتو

 .7ةبطخلا يف هيده ركذ دنع ٍةكي هبطخ نم ٌفّرط مَّدقت دقو

 لصف

 تادابعب هصيصختو «هفيرشتو «مويلا اذه ميظعت ٌدْنِكَو هيده نم ناكو

 .هريغ نع اهب صتخي
 امهو «نيلوق ئلع ؟ةفرع موي مأ لضفأ وه له :ءاهقفلا فلتخا دقو

 لئالد» يف يقهيبلا هجرخأو . هنم نيفوقعملا نيب امو )١/ 00١( ماشه نبال «ةريسلا)» 010

 .قيايسبلا جيرختلا يف روكذملا دانسإلاب 0 207 5 /7؟) «ةوبنلا

 .ع ك نم طقاس «هللا بحأ ام اوبحأ» 0

 هيده يف اًضيأ رخآ لصف يتأيسو .م ء«ق «ص يف درت مل «ةبطخلا ...مدقت دقو» ةلمجلا (*)

 .هبطخ يف دي
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 .١2)يعفاشلا باحصأل ناهجو

 .؟"7(ناسنإلا ئلع تأ له) و (ليزنت ملا) يتروسب هرجف يف أرقي ِةِلَك ناكو

 ةدجسب ةالصلا هذه صيصخت دارملا نأ هدنع ملع ال نمم ريثك ُنظيو

 ٌبحتسا ةروسلا هذه مهدحأ أرقي مل اذإو .ةعمجلا ةدجس اهنوُمسيو «ةدئاز

 ئلع ةموادملا ةمكآلا نم هرك نم هرك اذهلو .ةدجس اهيف ئرخأ ةروس ةءارق

 .نيلهاجلا مهوتل اًعفد ةعمجلا رجف يف ةروسلا هذه ةءارق

 نيتاه أرقي كلي ٌِْنلا ناك امنإ :لوقي ةيميت نبا مالسإلا خيش تعمسو

 امهنإف ءاهموي يف نوكيو ناك ام اتنّمضت امهنأل ةعمجلا رجف يف نيتروسلا

 موي نوكي كلذو «ةقيلخلا رشحو داعملا ركذ ئلعو مدآ قلخ ئلع اتلمتشا

 .نوكيو هيف ناك امب ةمألل ريكذت مويلا اذه يف امهتءارق يف 7ناكف ؛ةعمجلا
 عع [ضءارق ىلصملا دصقي "سعة ووصتقم تسي لكيت تءاجتةدجسلاو

 .ةعمجل وح | موي ٌصاوخ نم ةّصاخ هذهف .؟؟7تقفت ممن

 هتليل يفو لكي ىبنلا ئلع هيف ةالصلا ةرثك بابحتسا :ةيناثلا ةصاخلا

 .(202ةعمجلا ةليلو ةعمجلا َموي ّىلع ةالصلا نم اورثكأ» :هلوقل

 )١( «بذهملا حرش عومجملا» :رظنا )7/78١( ص) ةلأسملا تمدقت دقو 79-١ 5(.

 .(17" ص) مدقت دقو «ةريره يبأ ثيدح نم (880) ملسم )٠١74( يراخبلا هجرخأ (؟)

 .«ناكو» :م ءق ءص ()

 دقو ١507(« /5) «دئاوفلا عئادب» يف مالسإلا خيش ئلإ هوزع نود مالكلا اذه رظنا (5)

 ئرخأ ةرم يتأيسو «(57 ص) ةفرع موي ةعمجلا ةفقو ركذ يف اذه انباتك يف هوحن ئضم
 .ةعمجلا موي صاوخ نم نيئالثلاو ةثلاثلا ةصاخلا ركذ دنع

 ميلس نب ناوفص نع دمحم نب ميهاربإ نع (7"7 /؟) «مألا» يف يعفاشلا هجرخأ (5)

61 



 يف هيلع ؟7١ةالصللف «مايألا دِّيس ةعمجلا مويو «مانألا دّيس ِةِئكَي هللا لوسرو
 ايندلا يف هتمأ هتلان ريخ لك نأ يهو ئرخأ ةمكح عم «هريغل تسيل ةيزم مويلا اذه

 مظعأو .ةرخآلاو ايندلا ريخ نيب هب هتمأل هللا عمجف «هلي ئلع هتلان امنإف ةرخآلاو

 مهلزانم ئلإ مهثعب هيف َنِإَف ؛ةعمجلا موي لصحت ابنإف مهل لصحت ةمارك
 يف مهل ٌديع وهو .ةنجلا اولخد اذإ مهل ديزملا موي وهو «ةنجلا يف مهروصقو

 .مهلئاس ٌدريالو ,مهجئاوحو مهتابلطب ئلاعت هللا ")مهفعسُي هيف ٌمويو ءايندلا
 ءادأو هدمحو هركش نيف هدي ئلعو هببسب مهل لصحو هوفرع امنإ هلك اذهو
 .هتليلو مويلا اذه يف هيلع ةالصلا نم رّثكُي نأ ِكي هقح نم ليلقلا

 نمو ؛مالسإلا ضورف دكآ نم يه ىتلا ةعمجلا ةالص :ةثلاثلا ةّصاخلا

 هضرفأو هيف نوعمتجي عمجم لك نم مظعأ يهو .نيملسملا عماجم مظعأ

 ةنجلا لهأ ٌبرقو .هبلق ئلع هللا عبط اهب اًنواهت اهكرت نمو .ةفرع عمجم ئوس

 موي مامإلا نم مهبرق بسحب ديزملا موي ةرايزلا ئلإ مهقيسو ةمايقلا موي

 .اهيلإ مهريكبتو ةعمجلا

 .انج دكؤمرمآ وهو :©!اهموي قف لاستفالاب رمآلا :ةعيارلا ةّضاخلا

 ءزجا يف ىعيطقلا هجرخأو 57١(. /5) «نئسلا ةفرعم» يف هقيرط نم وهو ءالسرم -

 نب لضف ةفيلخ يبأ قيرط نم امهالك ١( 59 /7) يقهيبلاو (7١35ص) «رانيد فلألا

 قاحسإ يبأ نع نامُهُط نب ميهاربإ نع مالس نب نمحرلا دبع نع يحّمجلا بابحلا
 .دهاوش هلو .قاحسإ يبأ ةنعنع نم ئشخي ام الإ حيحص هدانسإو ءاعوفرم سنأ نع

 .(5) «ليلغلا ءاورإ» :رظناو .فلؤملل «ماهفألا ءالج» :رظنا

 .«ةالصللو» :م .ءق .ص ادعام )١(

 .فيحصت ««مهعفشي) :م ءق ءص (؟)

 .تاحفص دعب هيف درو ام ضعب فلؤملا درويس ()

55 



 ءوضولا بوجوو «ةالصلا يف ةلمسبلا ةءارقو رتولا بوجو نم ئوقأ هبوجوو
 نم ءوضولا بوجوو ءركذلا سم نم ءوضولا بوجوو ءءاسنلا سم نم

 .ءيقلاو ةماجحلاو فاعّرلا نم ءوضولا بوجوو «ةالصلا يف ةهقهقلا

 ىلع ةءارقلا بوجوو ءريخألا دهشتلا يف ِةََي يبنلا ىلع ةالصلا بوجوو

 .مومأملا

 هل نم نيب ليصفتلاو ءتابثإلاو «يفنلا :لاوقأ ةثالث هبوجو يف سانللو

 ٌبَحتسيف ؛هنع نغتسم وه نمو ؛هيلع بجيف ؛١2)هب اهتلازإ ئلإ جاتحي ةحئار

 كيلا باحصألا ةثالثلاو فل

 هريغ ىف بّيطتلا نم 27هيف لضفأ وهو .هيف بّيطتلا :ةسماخلا ةّصاخلا

 .هريغ يف كاوّسلا نئلع ةيزم هلو .هيف كاوّسلا :ةسداسلا ةّضاخلا

 .ةالصلا اىلإ ريكبتلا :ةعباسلا ةّصاخلا

 جرخي ئتح ةءارقلاو ركذلاو ةالصلاب لغتشي نأ :ةنماثلا (؟7ةّضصاخلا

 .مامإلا

 ٌحصأ يف اًبوجو اهعمس اذإ ةبطخلل تاصنإلا :ةعساتلا 27ةّصاخلا

 .م «ق ء«ص نم اهب" ()

 .(170 -557 5 /7) «ينغملا» :رظنا (0)

 .ع يف كردتسم «ك نم طقاس «هيف» ()

 .ج «ص يف دري مل «ةصاخلا» ظفل 0

 .ن ءبم ؛ع«ك نم ةرشاعلاو ةعساتلا عم «ةّصاخلا» ظفل (5)
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 (17:دتسملا» يفو .هل ةعمج الف اغل نمو ءاّيغال ناك هكرت نإف «نيلوقلا
 .(هل ةعمج الف .,تصنأ :هبحاصل لوقي يذلاو» :اًعوفرم

 :355ِ يبنلا نع يور دقف .اهموي يف فهكلا ةروس ةءارق :ةرشاعلا ةّصاخلا

 ىلإ همدق تحت نم ٌرون هل عطس ةعمجلا موي 7)2يف فهكلا ةروس أرق نم»

 هركذدو 0 هينعمجلا نيب امل رفعو .ةمايقلا موي هب ءىضب ءامّسلا نانع

 .هبشأ وهو «يردخلا ديعس يبأ لوق نم ؟؟7روصنم نب ديعس

 كَ هللا لوسر نع سابع نبا نع يبعشلا نع دلاجم نع ريمن نبا نع )7١77( مقرب )١(
 .«اًرافسأ لمحي رامحلا لثمك وهف .بطخي ُمامإلاو ةعمجلا موي ملكت نَم» :هردصو

 .هب ريمن نبا قيرط نم )1١7/ 4١( يناربطلاو (07 5) ةبيش يبأ نبا اًضيأ هجرخأو

 يبأ ثيدحب هلعأو دلاجمب (594 258 /؟) «ريكانملاو ليطابألا» يف يناقروجلا هفعض

 بطخي مامإلاو .تصنأ :ةعمجلا موي كباحصل تلق اذإ» :هظفلو هيلع قفتملا ةريره

 .(«توغل دقف

 .ن «م «ق «ج نم («يف» فرح ()

 نع دامح نب ميعن قيرط نم (7 159 /7) يقهيبلاو (518/7) مكاحلا هجرخأ (”)

 ديعس يبأ نع دابع نب سيق نع ْرَلْجِم يبأ نع يناّمّرلا مشاه يبأ نع ريشب نب ميشه
 روصنم نب ديعس هجرخأف ؛هعفر يف فلوخ دق دامح نب ميعُتو .هوحنب اًعوفرم
 نب ميشه نع هايورف )755٠([ يمرادلا] نامعنلا وبأو [(5570) «ناميإلا بعش»]

 .«بعشلا» يف يقهيبلا لاق امك باوصلا وهو .هلوق نم ديعس يبأ ئلع اًفوقوم هب ريشب

 ملف ةبعشو يروثلا نايفس هفلاخ ذإ ءريشب نب ميشه («ةعمجلا مويا :ةدايزب دّرفت دقو
 دامح نب ميعنل «نتفلا»و (10 77 ءالا*٠) «قازرلا دبع فنصم)» :رظنا .اهاركذي

 مكاحلاو )1١1/551١1/57( يئاسنلل «ئربكلا نتسلا»و )١16871051/9(

 ثيداحألا» :رظنا ليصفتلا نم ديزملو )570١(. ينطقرادلل «للعلا»و )١/0554(

 .نازوفلا نازوف نب هللا دبعل «ةعمجلا موي فهكلا ةروس ةءارق يف ةدراولا

 -ذإ افوقوم هنوك رضي الو .قبس امك «ناميإلا بعش» يف يقهيبلا هجرخأ هقيرط نمو (:4)
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 دنع لاوزلا تقرديف ةالصلا لعف هركو ال هنأ :©27رشع ةيداحلا

 نكي ملو .ةيميت نبا سابعلا يبأ انخيش رايتخا وهو «هقفاو نمو "7يعفاشلا

 يبنلا نع ةداتق يبأ نع ليلخلا يبأ نع دهاجم نع ثيل ثيدح ئلع هدامتعا

 الإ رجشُ مهجن :لاقو ةعمجلا مويالإ راهنلا فصن ةالصلا هرك هنأ كي
 1 بحتسي ةعمجلا اىلإ ءاج نم نأ اولع هدامتعا ناك امنإو .('9«ةعمجلا موي

 موي ٌلجر لستغيالا» :حيحصلا ثيدحلا ٍيفو .مامإلا جرخي ئتح يَّلصي نأ

 بيط نم سمي وأ ههنْهُد نم نِهّديو رهط نم عاطتسا ام (*)رّهطتيو ,ةعمجلا
 ملكت اذإ تبوني مش هل بيث ام يلب مث نينا نيب فّرفي لف جرخب مث هني

 (7)0يراخبلا هاور .«ئرخألا ةعمجلا نيبو هنيب ام هل رِفغ الإ -ةامإلا

 .مامإلا جورخ تقو يف الإ اهنع هعئمي ملو «هل بتك ام ةالص نلإ هبّدنف

 يف فلس امك ةعمجلا موي صيصخت تبثي ال نكلو «يأرلا لبق نم لاقي ال اذه لثم 3

 ظ .جيرختلا
 ئلع فلؤملا ئرج دقو .«رشع ةعساتلا» ئلإ لوصألا عيمج يف (رشع» ريكذتب اذك )١(

 .(4 + ف5 9/9) نيفلكملا تاقبط ركذ ف «نيترجهلا قيرطف ةدّوسم يف اذه
 ىفتكأو .«ةرشع ةعساتلا» الإ اًعيمج نيددعلا ثينأتب «ةرشع ةيداحلا» :باوصلاو

 .عضوملا اذه يف كلذ ئلع هيبنتلاب
 ١11(. /8) مألا باتكب اقحلم «ينزملا رصتخم» :رظنا (؟)

 .(5715 /7) يقهيبلاو (9717575) (طسوألا» يف يناربطلاو )١٠١87( دواد وبأ هجرخأ (9)

 نم عمسي مل ليلخلا وبأو «ليلخلا يب أ نم ربكأ دهاجم ءلسرم وه : :دواد وبأ لاقو

 .هيلع فتصملا مالك قآيسر .فيعض :مياس يبأ نب ثيل اضيأ هيقو «ةةدانق يبا

 .(رهطتيف» :ن ءبم م «ق ء«ص 0

 .(8417) مقرب )ه)

 يا



 هيلع 217هعبتو :.١2)باطخلا نب رمع مهنم .فلسلا نم دحاو ريغ لاق اذهلو

 عنمت هتبطخو ةالصلا عنمي مامإلا جور :(7لبنح نب دمحأ مامإلا

 .راهنلا فاصتتا ال «مامإلا ّجورخ ةالصلا نم عناملا اولعجف .2؟7مالكلا

 ةورعشب الو فوقشلا تحت ططسملا ق ةونوكوي سانلا نإف اقيأو
 الو «لاوزلا تقوب يردي الو «ةالصلاب الغاشتم نوكي لجرلاو «لاوزلا تقوب

 الو ؛عجريو ءسمشلا ئلإ رظنيو «سانلا باقر ئّطختيو ءجرخي نأ هنكمي

 .كلذ هل عرشي

 مل 2ليلخلا وبأ ءلسرم وه» :2*)دواد وبأ لاق ءاذه ةداتق يبأ ثيدحو

 لوق وأ سايق هدّصعو لمعلا هب لصتا اذإ لسرملاو .«ةدانق يبأ نم عمسي

 نع ةياورلا نع هتبغرو خويشلا رايتخاب افورعم هلسرم ناك وأ «يباحص

 .هب ليع -هتوق يضتقي امم ءكلذ وحنو نيكورتملاو ءافعضلا

 («ةبيش يبأ نبا فنصم»و (794/؟) يعفاشلل «مألا»و (؟51/5) «كلام أطوم» :رظنا )١(

 ءالا /5) «فنصملا» :رظناو )223٠١:98/5(. رذنملا نبال «طسوألا»و (20717)

 .(يلصي الف مامإلا بطخ اذإ : لوقي ناك نم - ا”

 .فيحصت «(هعمو» :ص )١(

 .ج نم طقاس «لبنح ...رمع مهنم) 0(

 :هلوق ُهَنَعهَيِلَوَو رمع ئلإ ١197( /7) «يقرخلا رصتخم حرشا يف يشكرزلا ازع 0(

 (أطوملا» يف كلام هاورو .«مالكلا عطقي همالكو ةالصلا عطقي مامإلا جور

 نع )0١"01( قازرلا دبع هجرخأو .هلوق نم يرهزلا نع (بعصم يبأ ةياور -55)

 :بيبصلا حب كيعس
 )١١/7(. بقع «نئسلا» يف )ه١

 تبثأ امك «نئسلا» يفو .«ليلخلا ابأ نأل» :ن ءبم يفو .«ليلخلا وبأ نأل» :م «ق يف (5)

 .ئرخألا خسنلا نم
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 :لاقف «هباتك» يف يعفاشلا هركذ ام :اهنم ءرَكأ دهاوش هدّضع دقف اًضيأو

 نأ ةريره يبأ نع ءديعس يبأ نب ديعس نع «هّللا دبع نب قاحسإ نع يورو

 موي الإ سمشلا لوزت ئتح راهنلا فصن ةالصلا نع ئبم ِةِيكَي هللا لوسر

 باتك١ يف هاورو .؟20١(ثيدحلا فالتخا» باتك يف هاور اذكه .ةعمجلا

 رمحألا دلاخ وبأ هاورو .قاحسإ نع دمحم نب ميهاربإ انثدح :2؟27«ةعمجلا

 يبأ نع «يربقملا 7ديعس نع هلا دبع :هل لاقي ةنيدملا لهأ نم خيش نع

 .«؟1كلَك يبنلا نع «ةريره

 يبأ نع .نالجع نب ءاطع ثيدح نم 22)«ةفرعملا» يف يقهيبلا هاور دقو

 ةالصلا نع ئهني لي هللا لوسر ناكا :الاق ةريره يبأو ديعس يبأ نع ةرضن

 هلاق .هب جتحُي ال نم هيف هدانسإ نكلو .«ةعمجلا موي الإ راهنلا فصن

 ةداتق يبأ (47ةياور ئلإ ثيداحألا هذه تّمضنا اذإ نكلو :2")لاق .؟17يقهيبلا

 .ةوقلا ضعب 257تذخأ

 .(مألا -917/1) 001(

 .(" 9107 /5) «مألا» (؟)

 .أطخ وهو «ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ««ديعس نبا :بم ()

 .( 577/ /؟) «ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلا مالك نم اهلك ةرقفلاو .(575 /7) يقهيبلا هجرخأ 62

.)538/79( )0( 

 نازيم» :رظنا .ثيدحلا ركنم باذك «يرصبلا يفنحلا نالجع نب ءاطع هب دصقي (7)
 .(70 /*) «لادتعالا

 .«لاق يقهيبلا هلاق» نم الدب «يقهيبلا لاق» :ع«ك ينو ,ج نم طقاس «لاق» (0)
 .لوصألا نم تبثأ امك لقنلا ردصم يفو «ثيدح ١ :عوبطملاو خ يف )00

 .فيحصت امهالكو ««تثدحأ» :ن ينو .«ثدحأ» :ك (9)

 رمصتم
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 ٌةالصلاو ةعمجلا ىلإ ٌريجهتلا :سانلا نأش نم :١2)هَنَنإَ عج ىعفاشلا لاق

 يف دوجوم يعفاشلا هيلإ راشأ يذلا :؟7”يقهيبلا لاق .مامإلا جورخ ئلإ

 ؛ةعمجلا ئلإ ريكبتلا يف ٍبغر و ")َيَِّنلا نأ وهو ؛:ةحيحصلا ثيداحألا
 ثيداحألا هذه قفاوي كلذو .ءانثتسا ريغ نم مامإلا جورخ لإ ةالصلا يفو

 كلذ يف ةصخرلا ايو .ةعمجلا موي راهنلا بيعت ةالصلا اهيف تحيبأ يتلا

 ,126)ل 5 و |او (47 سواظ نع

 :لاوقأ ةثالث ىلع راهنلا فصن ةالصلا ةهارك يف سانلا فلتخا :تلق

 .(17كلام بهذم اذهو «لاحب ةهارك تقو سيل هنأ :اهدحأ

 يبأ بهذم اذهو .هريغو ةعمجلا موي يف ةهارك تقو هنأ :يناثلاو

 ,(4) دمحأ بهذم يع م أ|و (/) 0

 اذهو .هيف ةهارك تقو سيلف ةعمجلا موي الإ ةهارك تقو هنأ :ثلاثلاو

 (مألا - )٠١/ ١١7 «ثيدحلا فالتخا» يف )١(

 .(478 /7) «ننسلا ةفرعم» يف (؟)

 .(هّللا لوسر) .ص 2

 يقفلا عمج مث «ةينميملا ةعبطلا يف اذكو .«سواط» عضوم يف «ءاطعا :بم يف عقو 050

 .5 11/1) ةبيش يبأ نباو (8"077:”0177) قازرلا دبع هجرخأف سواط رثأ امأ (4)

 دعجللا نباو( 20 5//5) ةبيش يبأ نبا هجرخأف نسحلا رثأ امأو .,.6

 .هب رفظأ ملف لوحكم رثأ امأو .(”035)

 .(7377// )١1/ «ةنودملا راصتخا يف بيذهتلا» (5)

 )١595/5١(. «عئانصلا عئادبا )ع7

 .(010 /7؟) «ينغملا» مم /؟) «جسوكلا لئاسم» 0

5 / 



 (حبس) وأ 59(يقفاشعلا) و (ةعمجلا ةروس) ةءارف :رشع ةيناثلا

 .ةعمجلا يف نهب أرقي كلَ هللا لوسر ناك دقف .ةعمجلا ةالص يف (ةيشاغلا)و

 .©7(هحيحصاا يف ملسم هركذ

 ثيدح كاتأ له)و (ةعمجلا)ب اهيف أرقي ناك لي هنأ :؟؛اًضيأ هيفو

 .هلك كلذ هنع تف «(ةيشاغلا

 بشكرلا فامعادحلإ ارقي رأ ءاهّضعي ةروس لك نم ارقي نأ تكسي الو

 .(2)كلذ نيلع نوموادي ةمئألا لاّهجو .ةئسلا فالخ هنإف

 نب هللا دبع وبأ لئور دقو .عوبسألا يف رّركتم ديع موي هنأ :رشع ةثلاثلا

 هّللا لاوبسر لاق :لاق ردقملا دبع نب ان ىبأ ثيدح نم ؟17(هننس) يف هجام

 موي نم هللا دنع مظعأ وهو .هللا دنع اهمظعأو مايألا دّيس ةعمجلا موي ّنإ» : دلع

 .م «ق نم «ملعأ هللاو» )١(

 .«نوقفانملا» :ك ()

 ةءارق امأو «(8174) سابع نباو (81/ا/) ةريره يبأ ثيدح نمف نييلوألا ةءارق امأ (9)

 .(57 /41//) ريشب نب نامعنلا ثيدح نمق نييرخألا

 .ريشب نب نامعتلا ثيدح نه(17/810/8) (8)

 .ج نم ةطقاس «كلذ ...بحتسي الو» ةرابعلا )0(

 (0609) «فنصملا»و (815) «دنسملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأو )٠١85(« مقرب (1)

 لئاضفاو )77١7( «بعشلا» ين يقهيبلاو (7” /5) يناربطلاو )١15058( دمحأو

 برطضا دقو «نيل هيف ءليقع نب دمحم نب هللا دبع ىلع هرادمو )56٠(. «تاقوألا

 .(4 5 /5) «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا هيلإ راشأ امك «هب هدرفت عم اًديدش اًيارطضا

 .(؟9/7؟5) «ةفيعضلا» :رظناو
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 هللا طّبهأو «مدآ هيف لجو َّزع هللا قلخ :لالخ سمخ هيف .رطفلا مويو ئيحضألا
 اًئيش دبعلا اهيف هللا لأسي ال ةعاس هيفو .مدآ هللا ئفوت هيفو «ضرألا ىلإ مدآ هيف

 ءامس الو ٍبّرقم كّلم نم امو .ةعاسلا موقت هيفو ءاًمارح لأسي مل ام هاطعأ الإ

 موي نم ؟'!نقِفشُي ّنُهالإ '")"رجشالو لابجالو حايرالو ضرأالو

 .«ةعمجلا

 ردي يتلا هبايث نسحأ هيف سبلي نأ "”لجرلل ٌبحتسي هنأ :رشع ةعبارلا
 :لاق بويأ ىبأ تيدح نم (6)4هدئسمل ىف دمحأ مامإلا ئور دقف .اهيلع

 نإ بيط نم ّسمو .ةعمجلا موي لستغا نم :لوقي كي هللا لوسر تعمس
 .دجسملا يتأي ئتح ةنيكسلا هيلعو جرخ مث .هبايث نسحأ نم سبلو هل ناك
 تناك -يَّلصي ئتح همامإ جرخ اذإ تصنأ مث ءاّدحأ ذؤي ملو «هل ادب نإ عكريف
 .«امهنيب امل ٌةرافك

 لَو هللا لوسر عمس هنأ مالس نب هللا دبع نع 0*2«دواد يبأ نئسا يفو

 .«رحبا :هريغو «ننسلا» يفو .ةيطخلا خسنلا عيمج يفاذك )١(

 .«نوقفشي مهو» :ك (0)

 .ن «بم «م «ق ءص يف «لجرلل» دري مل ()

 نب دمحم هيف «نسح هدانسإو ((5 54٠٠-٠٠8 5) يناربطلا هجرخأو ((7101/1) مقرب (5)

 نود متاح يبأ نباو يراخبلا هركذ اذه نارمعو «ريمع ئيحي يبأ نب نارمعو قاحسإ
 «ةعفنملا ليجعت» :رظنا ؛(7 5 ٠ /1/) «تاقثلا» يف نابح نبا هركذو «ليدعت الو حرج

 نبا حي حيحصا ىلع هقيلعت يف ينابلألا هنسحو «ةميزخ نبا هححص ثيدحلاو ((65/5)

 ظ .«ةميزخ

 هدانسإ يفو )17//١71(. يناربطلاو )١١915( هجام نبا هجرخأو )٠١1/8(.« بقع (5)

 - )٠١465( هجام نبا هجرخأ رخآ قيرط هلو .لوهجم «(ديعس وأ) دعس نب 'ىسوم
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 مويل نيّبوث ئرتشا ول مكدحأ ئلع ام» :ةعمجلا موي يف ربنملا ئلع لوقي

 .«هتنهم يبوث ئوس ةعمجلا

 موي سانلا بطخ ِةِِكَي يبنلا نأ ةشئاع نع 217 2هجام نبا نئس# يفو

 ارم نعام "لل هللا لوسر لاقف «رامثلا بايث مهيلع ئأرف «ةعمجلا

 '1)هتْنهَم ىبوث وس هتعمجل نيبوث ذختي نأ ةعس دجو

030 

 درب فيعس ركذ دقق .دجسسعلا رست ه يف تكتسي هنآ :رشع ةييِصاَشلا

 يف بذكلاب مهتم «يدقاولا هيف «(1617 )1١1/ يناربطلاو (5190) ديمح نب دبعو

 هجرخأو .اغالب يراصنألا ديعس نب ئيحي نع (797) كلام هجرخأو .ثيدحلا

 نع قرط نم (7" 17 /7) يقهيبلاو )١١1/8( دواد وبأو 0 2617 1؟9) قازرلا دبع

 «ىنطقرادلا للع» :رظنا .باوصلا وه لسرملاو .السرم نابح نب يحي نب دمحم

0 ْ 

 .هركذ أيس ةشئاع نينمؤملا مأ ثيدح نم دهاش ثيدحللو

 نب ريهز نع ةملس يبأ نب ورمع نع يلهذلا ئيحي نب دمحم نع )1١457( مقرب
 :(60/8/) هنبال («للعلا» يف متاح وبأ لاق .ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع دمحم

 نابح نبا هنعو (1776) ةميزخ نبا هجرخأو .«دانسإلا اذه ركنم ثيدح اذه

 ةميقغسم ريغ هده نيماشلا ةياوروب + يميمعلا دمحم ني ريغ هيفو .ةطكسرم (؟ا/9)
 فيعض قيرطلا اذهب ثيدحلاف .ٌّىَقْسَمِد انه هنع يوارلاو «ريكانم هنع نووري مهنإف

 .اعوفرمو السرم
 :شماهلا يف اهئازإبو «ميملا حتسب م يف ةملكلا تطبض قباسلا ثيدحلا يفوانه

 :يرشخمزلا لاق هرسكت دقو .ميملا حتفب ةياورلا :ريثألا نبا لاق «ةياهنلا نم ةيشاحا

 ةنهم لاقي الو .ةمدخلا يه ميملا حتفب ةنهّملا :يعمصألا لاق .أطخ تابثألا دنع وهو

 :لاقي .ةدحاو ةلعف ئلع ءاج هنأ الإ .ةمدخو ةسلج لثم ليق ول سايقلا ناكو .رسكلاب

 .«تمت .ةمدخلل ينولذتبا يأ ينونهتماو .مهنهمأو مهنهمأ موقلا تنهَم
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 رمأ ُهَنَعْدَتلَوَ تاطخلا ني رمع ذأ 17 ريكملا للا دبع نب ميَعُن نع ١2)روصنم

 :تلق .راهنلا فصتتي نيح ةعمج موي لك ةنيدملا ٌدجسم ّدجسملا رِمْجُي نأ

 1 بجفلا "0اًعيعت ىوس كلذلو

 اهلعف لبق ةعمجلا همزلت نمل اهموي يف رفسلا زوجي ال هنأ :رشع ةسداسلا

 تاياور ىهو ءءاملعلل لاوقأ ةثالث هيفف هلبق امأو .اهتقو لوخد دعب

 .زوجي :ةيناثلاو نيالا زوجيال :(2)اهادحإ محا نع تاصوصنم

 7 صانخ ذاهجلال زوجي :ةتلاعلاو

 2 ْ موي ء م يتسيلا 1 يت : ِ .لازؤلا تعب ةعمجلا عوب فسلا ءاتا هلكع ذ .٠ ىفاشلا بهذم امأ

ت :امهدحأ :ناهجو ةعاطلا رفس يف مهلو
 03! يداونلا رايعشا وو هميرح

(010 

0) 

 ةبيش يبأ نبا جرخأو )7١15(. يسدقملا ءايضلل «ماكحألاو نئسلا» يفامك

 «اهلضفو ةعمجلا» يف يزورملا يومألا ىلع نب دمحأو )١10( ئلعي وبأو (707)

 رمع نأ رمع نبا نع عفان نع نيل هيفو  يرمعلا رمع نب هللا دبع قيرط نم (7:0)

 .(00/5) «ةبيش ىبأ نبا فنصم» :رظناو .ةعمج لك يف دجسملا رمجي ناك

 رطسلا اذه نم تاملك َنأكو .خسانلا طخب سيلو «طلغ وهو «ءاطع نب ميعن نعا :م يف
 .هل ادب امك صخش اهكردتساف ءاهريغ وأ ةبوطرلا لجأ نم تبهذ قباسلا رطسلاو

 .اهدعب امو ةينميملا ةعبطلا يف اذكو ««ىمعن# :بم

 .(58/8 /79) «(لامكلا بيذبت»

 .«اهدحعأ) :ن « بم جا

 .ةعوبطملا خسنلا نم طقاس «اًضيأ»

 1/١٠١8 رخآ ئلإ انه نم ص يف صنلاو )١417/١(. «نيهجولاو نيتياورلا» :رظنا

 .هرركمو صنلا نيب فالخ عقو دقو «1١١-9١1ق يف ئرخأ ةرم خسانلا هخسن

 .(مص) زمرب رركملا نئلإ انزمرف
 .«يوونلا) :ل ءانم ٍج
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 .لاوزلا لبق رفسلا امأو .يعفارلا رايتخا وهو .هزاوج :يناثلاو .هريغو

 ,؟32لاودلا لعب رفسلاك هنأ :ديدجلاو .هزاوج :ميدقلا «نالوق هبق ىعفاشللف

 مويدحأ رفاسي الو» :؟27(«عيرفتلا» بحاص لاقف كلام بهذماامأو

 .لاوزلا لبق رفاسي نأ سأب الو .:ةعمجلا يلصي تح لاوزلا دعب ةعمجلا

 يَّلصي تح رضاح وهو رجفلا ")هل علط اذإ رفاسي ال نأ :رايتخالاو
 .(ةعمجلا

 .«؟)اةلطم رفسلا زاوج ئلإ ةفينح وبأ بهذو

 هللا لوسر نأ رمع نبا ثيدح نم 7*2«دارفألا» ىف ىنطقرادلا ئور دقو

 ال نأ ةكئالملا هيلع تعد ةعمجلا َموي ةماقإ راد نم رفاس نما :لاق كك

 .ةعيهل نبا ثيدح نم وهو .«هرفس يف بَحصُي
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 سابع نبا نع مَسِقِم نع «مكحلا ثيدح نم 0مل مامإلا دنسم) يفو

 .(78/5؟) «نيبلاطلا ةضور»و 5١١-5١١( /5) يعفارلل «ريبكلا حرشلا» :رظنا

 "4سم ل

 .لقنلا ردصمو ع «ك يف دري مل «هل»

 .«يجورسلا هلقن .هلبق ال ءلاوزلا دعب ةفينح يبأ دنع هركي» :اهصن ةيشاح انه م يف

 .(89 /7؟) «يناهربلا طيحملا»و (356 ص) يدنقرمسلل «لئاسملا نويعا :رظناو

 هنعو ءريكب هب دّرفت ؛هنع عفان ثيدح نم بيرغ) :لاقو (فارطألا )75٠-

 يف (8/5*77؟) ءايضلل «ماكحألاو نئسلا» نع رداص فلؤملاو .«ةعيهل نب هللا دبع

 .راثآلاو ثيداحألا نم ئضم ام ضعبو يتآلا ثيدحلاو ثيدحلا اذه ركذ

 )١471494: ةبيش يبأ نباو (877١؟) يسلايطلا هجرخأو «(771719477)مقرب

 - )0788/١١( يناربطلاو (571/) يذمرتلاو (507561615) ديمح نب دبعو
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 .ةعمجلا موي كلذ قفاوف «ةّيرس يف ةحاور نب هللا دبع ِدِْلَو هللا لوسر ثععب :لاق
 املف .مهقحلأ مث كلي َىِبَنلا عم يَّلصأف ,فّلختأ :لاقو «هباحصأ ادغف :لاق
 نأ تدرأ :لاق ؛«؟كياحصأ عم ودغت نأ كعنم ام» :لاقف ههآر ْةِْكَي ٌئيبنلا ئلص

 ٌلضف ٌتكردأ ام ضرألا يفام ٌتقفنأ ول» :لاقف .مهقحلأ مث ءكعم يَّلصأ

 .(1) سقم نم هعمسي مل مكحلا َّنأب اًضيأ ثيدحلا اذه ٌلِعَأو .«مهتودٌق

 هعاطقناو هتقفر توف فاخ نإف .هتقفر توف رفاسملا فخي مل اذإ اذه

 .ةعامجلاو ةعمجلا طِقسُيٌرذع اذه ّنأل ءاّقلطم رفسلا )هل زاج مهدعب
 دقو ةعمجلا ناذأ عمس رفاسم نع لئس هنأ يعازوألا نع يورام لعلو

 لوق كلذكو .اذه ئلع ٌلومحم -(7)«هرفس يف ٍضْمَيِل» :لاقف هتّباد جّرسأ
 .«رقس نع سيت ال ةعمجلا) :20ا يع

 نبا نع مسقم نع مكحلا نع ةاطرأ نب جاجحلا نع قرط نم )١57/7( يقهيبلاو ب

 نبع جاجحلاو كي يبنلا نع ةريره يبأ نع مزاح يبأ نع نالجع نبا نع رمحألا

 .ةاكَو يبنلا نع سابع نبا نع مسقم نع مكحلا

 ةبعش دع اميف ثيدحلا اذه سيلو «ةبعش اهّدعو .ثيداحأ ةسمخ الإ مسقم نم

 «لاجرلا ةفرعمو للعلا» :رظناو .«مسقم نم مكحلا هعمسي مل ثيدحلا اذه َّنأكو
 .(5 0807 1759) دمحأ نب هللا دبع ةياور

 .ص نم طقاس (هل)» 230

 .(77 /5) «طسوألا» يف رذنملا نبا هركذ (')

 .هرثأ جيرخت قأيسو .رداصملاو خسنلل افالخ «رمع نبا» :ةعوبطملا خسنلا يف (4)
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 ؛لصافلا وه ليلدلاو «عازن ةلأسم يهف اًقلطم رفسلا زاوج مهدارم ناك نإو

 نع ءاَّذحلا دلاخ نع رمْعَم نع 0)21هفنصم» يف ئور دق قازرلا دبع نأ ئلع
 ئضق ام دعب رفس بايث هيلع الجر ئأر باطخلا نب رمع نأ هريغ وأ نيريس نبا

 ئتح جرخأ نأ تهركف ءاغس ثدرأ :'7لاقف ؟كنأش ام :لاقف :ةعمجلا

 وه اذهف .«اهتقو رضحي مل ام رفسلا كعنمت ال ةعمجلا نإ) :رمع هل لاقف .يلصأ

 .هلبق هنم عنمي الو «لاوزلا دعب رفسلا عنمي نم لوق

 ةيبأ نغ يق نب ةوسأآلا نع :«سروقلا نع اًضيأ "7قازرلا دبع ركذو

 ءاّرفاسم سبحت ال ةعمجلا نإ :رمع لاقف .تجرخل كلذ الولو «ةعمجلا موي

 .حاوّرلا نحي ملام جرخاف

 ريد 87 اعيد نب حلاص نع بكد يبأ نبا نع ءيروثلا نع اًضيأ 249 ركذو

 .(0051)مقرب (0)

 .«لاق» :ن ءبم ء.مءق (0)

 يبأ نبا هجرخأو .(028/14) «طسوألا» يف رذنملا نبا هقيرط نمو ,(001717) مقرب ()

 .هب سيق نب دوسألا نع قرط نم (141/ /7) يقهيبلاو (6 ١ 51/) ةبيش

 يقهيبلاو (737ص) «ليسارملا» يف دواد وبأ هجرخأو ,.(60150) «فنصملا» يف (4)

 ةاف'هنأيدواد ربآ هكصو دقو»ةياورلا ذهب لإ فرعي أل ريك نب ملاص هيف( 10/8
 نع نيكد نب لضفلا نع (0 ١8 5) ةبيش يبأ نبا هجرخأ ام هل دهشيو .يرهزلل اًبحاص

 :هل تلقف «ٌةوحض ةعمجلا موي رفاسي نأ ديري باهش َنبا تيأر» :لاق بئذ يبأ نبا

 .«ةعمجلا موي رفاس كي هللا لوسر نإ :لاقف ؟ةعمجلا موي رِفاست
 يف امك «ريثك نب حلاص» :باوصلاو «ةميدقلا تاعبطلاو ةيطخلا خسنلا عيمج يف اذك (5)

 .هيبنت نود ةلاسرلا ةعبط يف حّحص دقو ««فّئصملا»
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 .ةالصلا لبق ئحض ةعمجلا موي اًرفاسم دي هللا لوسر جرخ :لاق يرهزلا

 لجرلا جرخي له :ريثك يبأ نب ئيحي تلأس :لاق رمعم نع ؟١)ركذو

 اذإ لاق ؟؟92ةيظع نب ناسح نع ىعازوألا نع 207كرايملا نبا ركذو

 بحاصي الو هتجاح ئلع ناعي ال نأ ٌراهنلا هيلع اعد ةعمجلا موي لجرلا رفاس

 دعب ةعمجلا موي يف رفسلا :لاق هنأ بيسملا نبا نع ىعازوألا ركذو .هرغس

 .ةالصلا

 ٍةيرق يف ئسمأ اذإ :لاقي ناك هنأ كَعَلَبَأ :ءاطعل تلق :؟؟7جيرج نبا لاق
 :تبلف .هبكيل كلذ نإ ةلاق ؟عمجي ئتح بهذي الف ةعمجلا ةليل نم ةعماج

 ا الف راهنلا كلذ ال :لاق ؟سيمخلا موي نمف

 اهيايض ةنسّرجأ ةوطخ ٌلكب ةعمجلا نئلإ يشاملل َّنأ :رشع ةعباسلا

 )١( «فنصملا» يف )605١1(.

 «ةيلحلا» يف ميعن وبأو (0154) ةبيش يبأ نبا هجرخأو .(0657) قازرلا دبع هنع (؟)

 ركذ ام نود طقف هلوق ةيطع نب ناسح نع يعازوألا نع نيقيرط نم (/5 /7)

 .بيسملا نبا نع يعازوألا

 .اهدعب امو ةينميملا ةعبطلا يف اذكو ««ةيطع يبأ» :بم (*)

 دارم» ةخسن «فنصملا» طوطخم يف سيل «ِءاطَعِل» .(200547) قازرلا دبع هجرخأ (4)

 بتكلا راد .ط ءيمظعألا .ط] تاعوبطملا نسم ءيش ين الو «(47ق ”ج) «الم

 .[(1/17* /7) ليصأتلا راد .ط ١70(« /) ةيملعلا
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 يبأ نع :ريثك يبأ نب ئيحي نع ءرمعم نع :7١2قازرلا دبع لاق .اهمايقو
 هللا لوسر لاق :لاق سوأ نب سوأ نع «يناعنصلا ثعشألا ىبأ نع «ةبالق

 -تصنأف مامإلا نم اندو .ركتباو ركبو .ةعمجلا موي لستغاو لسغ نَم») : ديل

 لاق .«ريسي هللا ىلع كلذو ءاهُمايقو ةنس ٌمايص اهوطخي ةوطخ ّلكب هل ناك

 .©"7عيكو هرّسف كلذكو .هلهأ عماج :ديدشتلاب لّسغ :دمحأ مامإلا
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 دواد وبأو ( ١1193715371 151717/7-617171/8) دمحأ هجرخأو )061١(. مقرب

 (1784 217854 .1781) «ئيبتجملا» يف يئاسنلاو (545) يذمرتلاو ("55)

 )/١١41( هجام نباو ( 3/7٠١ ١7/41١ كك ا/94١1 .كا/٠ 1/11/7519 1/) (ئئربكلا»و

 .يذمرتلا هنسح ثيدحلاو ءاًضعب اهضعب يوقي ناسحو حاحص ديناسأب «مهريغو

 )١/ 548١ مكاحلاو (7517/81) نابح نباو (211/54./17751) ةميزخ نبا هححصو

 يف ينابلألا هدهاوشو هقرط ئصقتسا دقو .(45) «ينطقرادلا للع» :رظناو .5

 .(11/7-181 /7) «مألا -دواد يبأ حيحص))

 بقع يذمرتلا هنع هلقن عيكو ريسفتو )١717/7(« «ينغملا يف دمحأ ريسفت رظنا

 لسغو هسأر لّسغغ# :هريسفت يف زيزعلا دبع نب ديعسو لوحكم لاقو .(4893)

 :(7 45) دواد يبأ ةياور هيلع لديو ."55 7” 55) (دواد يبأ نئسا :رظنا ء(هدسج

 يف تدرو امنإ «عيكو ...مامإلا لاق» ةرابعلاو .(«لستغاو ةعمجلا موي هسأر لسغ نما

 .ةرابعلا هذه لمغأ ءزجلا اذه خسن داعأ امل ص خسان نأ بيرغلا نمو .ص «م «ق

 .«عيكو) دعب م يف ةلمجلا هذه تناكو .«هدنسم يف مامإلا هاورو” :ق يف اهلبق درو دقو

 نأ ئلإ ةراشإلاو «حص) ةمالع عم شماهلا يف ةلمجلا تبتكو ءاهيلع برض مث

 :ن يفو .عضوملا اذه يف اهقلق ئفخي الو .ق يف تءاج امك «ريسي» ظفل دعب اهعضوم

 مامإلا ئورو») :خسنلا ضعب نم اهريغو ةيدنهلا يفو ..«هدنسم يف دمحأ مامإلا هاورو»

 :هلوق نأ هيلع رّكعي نكلو «قايسلل حالصإ اذهو .«...لّسغا :لاق «هدنسم يف دمحأ
 .«دنسملا» يف دري مل خلإ 2...لّسغ»
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 (17(هدنسم) يف دمحأ مامإلا ئور دقف .تائيسلا ريفكت موي هنأ :رشع ةنماثلا

 وه :تلق .(؟ةعمجلا مويام يردتأ» :ةللكَو (1) علا يل لاق :لاق ناملس نع

 رهطتي ال .ةعمجلا موي ام يردأ يثكل» :لاق .مكابأ هيف هللا عمج يذلا مويلا

 «الص مامإلا يضقي ليس كيني ةعمجلا ىتأي مث .هروهط نييحّيف ءلجرلا

 .«ةلتقّملا تبنتجا ام .ةلبقملا ةعمجلا نيبو هنيب امل ًةرافك ناك الإ

 هنأ يلذهلا ةشيبن نع يناسارخلا ءاطع ثيدح نم اًضيأ "70دنسملا» فو

 ئلإ لبقأ مث ؛ةعمجلا موي لستغا اذإ ملسملا ّنإ» :ِِكي هللا لوسر نع ثّدحي ناك

 فحق ف .هل ادب ام ئأص ؛جّرخ مامإلا دجي مل نإف ءاًدحأ يذؤي ال دجسملا

 نإ -همالكو هتعمج مامإلا يضقي ئتح تّصنأو عمتساف .سّلج جّرخ دق مامإلا

 .«اهيلت يتلا ةعمجلل ًةرافك نوكت نأ ءاهّلك هبونذ كلت هتعمج يف هل رفغُي مل

 ال» :ِدِئَتَع هللا دوسو لاق :لاق ناملس نع (؟7«يراخبلا حيحص» فو

 وأ هنهد نم نهّديو رهط نم عاطتسا ام رّهطتيو .ةعمجلا موي لجر لستغي
 يباب ايدو يعلو # ينيب عي ا عت

 .«ئرخألا ةعمجلا نيبو هنيب ام هل رفغ الإ - -مامإلا ملكت اذإ تِصضْني

 )١( اًرصتخم («هدنسم) يف ةبيش يبأ نبا هجرخأو «(770597718) مقرب )/240
 7 [( لالالا /”) يناربطلاو (107797/171/1/) «نئربكلا» يئاسنلاو ١85 1(

 يراخبلا دنع ثيدحلا لصأو .حيحص هدانسإو «(77/75) «بعشلا» يف يقهيبلاو

 )817( «يرابلا حتف» :رظناو .يتأيس امك لاؤسلا نود )5/ 11/1١ 7/7"7(.

 .«هللا لوسر» :عيك (؟)

 .يلذهلا ةشيبنو يناسارخلا ءاطع نيب عطقنم وهو )7١17/71١(« مقرب رف

 .قبس لقو 41١(( 8870 مقرب (5)
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 :لكَع هللا لوسر لاق :لاق ءادردلا ىبأ ثيدح نم 2١7 2دمحأ دنسم) فو

 لإ يشم مث دنع ناك نإ ابيط سمو هبايث سيل مث ؛ةعممجلا موي لصخلا نما

 مث هل يضُق ام عكرو .هذؤي ملو اًدحأ طختي ملو ,ةنيكسلا هيلعو ةعمجلا

 .«نيتعمجلا نيب ام هل رِفَغ -مامإلا فرصني ئتح رظتنا

 ثيدح مَّدقت دقو .ةعمجلا موي الإ موي لك رّجسَت منهج ْنَأ :رشع ةعسانلا
 هيف عقيو هللا دنع مايألا لضفأ هنأ  ملعأ هللاو كلذ ٌرسو .كلذ يف ةداتق يبأ

 نم عنمي ام هناحبس هللا ئلإ لاهتبالاو تاوعدلاو تاعاطلاو تادابعلا نم

 يف مهيصاعم نم لقأ هيف ناميإلا لهأ يصاعم نوكت كلذلو .هيف مثهج رْجَس

 تبسلا موي يف هنم نوعنتمي ال امم هيف نوعنتميل روجفلا لهأ نإ ئتح «هريغ
 هرعشو

 دقوت اهأو ءايندلا يف منهج رْجَس هنم دارملا نأ رهاظلا ,ثيدحلا اذهو

 نع فّمخي الو ءاهباذع رّثفي ال اهَّنإف «ةمايقلا موي امأو .ةعمجلا موي الإ موي لك

 مهر اوعدي نأ َةنّرخلا نودي كلذلو .مايألا نم اًموي اهّلهأ مه نيذلا اهلهأ

 .كلذ ئلإ مهنوبيجي الف ,باذعلا نم اًموي مهنع "7َففخيف

 اًئيش اهيف هللا لأسُي ال يتلا ةعاسلا يهو «ةباجإلا ةعاس هيف نأ :حورملا

 هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ ثيدح نم 272نيحيحصلا» يفف .هاطعأ الإ

 زع هللا لأسي يَّلصي مئاق وهو ٌملسم اهقفاويال ةماسل ةعمسلا لّوإت 2

 .اهلّلقي هديب لاقو ةدايإ هاطعأ الإ اًئيش لجو

 .ءادردلا يبأو سيق نب برح نيب عطقنم وهو «(751177/79) مقرب )١(

 .«ففخي نأ» :ع .«ففخيل» :ك ()

 .(6075) ملسمو 15٠٠١( 05915 .9720) يراخبلا 00
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 :لاق ٌةْيِكِك ىبنلا نع ردا (؟ةبابل يبأ ثيدح نم (17(دتسملااا يفو

 مومو رطفلا مري م هللا دمع مظعأو هللا دنع اهمظعأو ةعمجلا موي مايألا دّيس»

 ئلإ 247مدآ هيف هلل طبهأو .هيف مدآ هللا قلخ :لالخ سمخ هيفو .ائحضألا

 اًئيش اهيف دبعلا لأسي ال ةعاس هيفو .(©0هدآ لجو رع هللا ئّفوت هيفو .ضرألا
 بّرقم كلم نم ام .ةعاسلا موقت هيفو .اًمارح هيف لأسي مل ام «هايإ هللا هانآ الإ

 موي نم '"!نقفشي نهالإ")”رجشالو لابجالو حايرالو ضرأ الو
 .«ةعمجلا

 ىلع ؟تعفَر دق وأ ةيقاب ىه له :ةعاسلا هذه يف سانلا فلتخا دقو

 .عقرت ملو ةيقاب يه :اولاق نيذلاو .228:ريغو ربلا دبع نبا امهاكح نيلوق

 مث .نيلوق ئلع ؟ةنيعم ريغ يه وأ هنيعب مويلا نم تقو يف يه له اوفلتخا
 ئلع ؟ال وأ مويلا تاعاس يف لقتنت يه له :«"0اهّيعت مدعب لاق نم فلتخا

 .ةرشع ةثلاثلا ةصاخلا يف مدقت دقو ءفعض هيف .(152554) مقرب )١(

 .فيرحت .«ةمامأ) :بم عوكل (0)

 اذكو ؛«رذنملا دبع نب» :يقفلا هحلصأف .«يرذنملا» ئلإ ةميدقلا تاعبطلا يف فرحت (*)

 .قبس امم رثكأ لصألا نم دعتبا صنلا نكلو حيحص وهو «ةلاسرلا ةعبط يف

 .(هيف مدآ» : عك 00

 .ع يف كردتسم «ك نم طقاس «مدآ ...لفوت هيفو» (6)

 . «رحب) :ج «ص 0(

 .(قفشي وهولا :ج (0)
 .(58/5؟) «راكذتسالا» :رظنا (6)

 .«اهنييعتب» :يلاتلا رطسلا يف اذكو ««اهنييعت» :ن .م .قادعام (9)
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 .اًلوق )١( رشع دحأ مولع هيف اوقلتخا اهتيعتب اولاق نيذلاو ءاًضيأ نيلوق

 عولط دعب نم يه :لاق هنأ ةريره يبأ نع انيور :؟'”رذنملا نبا لاق

 .سمشلا بورغ ئلإ رصعلا ةالص دعبو ءسمشلا عولط ئلإ رجفلا

 يبأو يرصبلا نسحلا نع رذنملا نبا هركذ .لاوزلا دنع اهنأ :يناثلا لوقلا

 .ةيلاعلا

 كلنا انيّرر ؛رشعملا نبا لاق .ةعمجلا هالصل ثذوملا نذآ اذإ انآ ةكلانلا
 .ةشئاع نع

 :رذنملا نبا لاق .غرفي ئتح ربنملا ئلع مامإلا سلج اذإ اهنأ :عبارلا

 .يرصبلا نسحلا نع ةائيؤر

 .ةالصلل اهتقو هللا راتخا ىتلا ةعاسلا يه :ةدرب وبأ هلاق سماخلا

 ءاعدلا نأ ةورياوثاك :لاق ,ىوتلا راو وبأ هناق نهاسلا
 .ةالصلا لخدت نأ لإ سمشلا لاوز نيب ام باجتسم

 .عارذ ئلإ اربش سمشلا ؟؟7غيزت نأ نيب ام اهنإ :رذ وبأ هلاق عباسلا

 (20: بره وبأ هلاق .سدشلا بورق ايلإ رهعلا نيب اس ايعأ :نماقلا

 .«ةرشع ىئدحإلا :مص «ج )١(

 .(87 /؟) «فارشإلا» يف (0)

 .مص يف ضايب «راوسلا» عضوم يف (*)

 .«عفترت» :عءك )00

 .لقنلا ردصمو لوصألل افالخ «ءاطع» :ةدايز هدعب ةعوبطملا خسنلا يف 060
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 10 :لتملا نبا هلك كلذ كح

 ةباحصلا روهمجو دمحأ لوقوهو .رصعلا دعب ةعاس رخآ اهنأ :عساتلا

 259 :يعباتلاو

 "9امهاكح .ةالصلا غارف ئلإ مامإلا جورخ نيح نم اهنأ :رشاعلا
 2 ىواوعلا

 (8)+ مقبلا بها هاك .راهنلا نم ةثلاثلا ةعاسلا اهنأ :رشع يداحلا

 1ع ةعاسلا كلت ئلع ئتأ عّمج يف ُهَعَمْج ناسنإ مسق ول :بعك لاقو

 .ديسيل موب يف ةجاح ّبلط نإ : 7 رمع لاقو

 امهدحأو «ةثباثلا ثيداحألا امهتنّمضت نالوق :لاوقآألا هذه حجرأو

 .رخآلا نم حجرأ

 اذه ةّجحو .ةالصلا ءاضقنا ئلإ مامإلا سولج نيب ام اهنإ :لوألا لوقلا

 )١( «طسوأللا» :رظناو «(87 487 /75) «فارشإلا» يف )5//1- ١7(.

 .ج ءمص يف درت مل «نيعباتلا ...دمحأ لوق وهو» ةلمجلا (5)

 .«هاكح» :ن «بم .م «ق ءص 02

 نع )١577/57( «(ملسم حيحص حرشا يف نيلوقلا لقن دقو .«يوونلا» :بم ءع«ج (4)

 . ضايع يضاقلا

.)١51١8/8( )0( 

 .(7518/7) «ينغملا»و ١7( /5) (طسوألا»و (87 /7) «فارشإلا» :رظنا (5)

 نبا ئلإ نيروكذملا هيباتك يف رذنملا نبا هازع دقو .عوبطملاو خسنلا عيمج يف اذك 42

 .(7178 /7) «ينغملا» :رظناو .قبس امك «فارشإلا» نع رداص فلؤملاو ءرمع

 ١خ



 نأ :ئسوم يبأ نب ةدرب يبأ ثيدح نم 2١7 (هحيحص» يف ملسم هاور ام لوقلا

 نأش ىف ِةلَِي هللا لوسر نع ثّدحي كابأ تعمسأ :هل لاق رمع نب هللا دبع

 :لوقي ِهْيِكَك هللا لوسر تعمس :لوقي هتعمس «معن :لاق ؟ وسلا ةعاآس

 .«ةالصلا ئضقت نأ لإ مامإلا سلجي نأ نيب ام ىها

 نع ينزملا فوع نب ورمع ثيدح نم (0يىزمرتلاو هجام نبا كورو

 هللا هانآ الإ اًئيش اهيف دبعلا هللا لأسي ال ةعاس ةعمجلا يف َّنإ» :لاق كَ يبنلا
 يفارصنا ئلإ ةالصلا ماقت نيح١ :لاق ؟يه ةعاس ةيأ .هللا لوسر اي :اولاق .«هايإ

 .(اهنم

 ام لوقلا اذه ةجحو .قلخو ؟؟7دمحأ مامإلاو ةريره يبأو مالس نب هللا دبع

 لع بلا نأ ةريرع ىبأو ديعس ىبأ ثيذنع نم 22! ةهنتسما قف دمحأ عوز

 )١( مقرب )607(.

 .«حيحصلا» يف الو لوصألا يف درت ملو ««اًئيش» :ةدايز هدعب ةعوبطملا خسنلا يف (7)

 رازبلاو )١91( ديمح نب دبع هجرخأو )54٠(« يذمرتلاو (78١1١)هجام نبا (*)

 بعسل يف يقهيبلاو (187) «ءاعدلا»و )/١11/ ١5( «ريبكلا» يف يناربطلاو ("0)

 نع هيبأ نع ينزملا فوع نب ورمع نب هللا دبع نب ريثك قيرط نم )7077١( «ناميإلا
 .«ريثك ةياور ٌريثك فّعض دقوا )5١4/7(: «يرابلا حتف» يف ظفاحلا لاق .هدج

 .(079) مقرب «هلئاسم» يف جسوكلا هنع هاور 0

 اًضيأ قازرلا دبع قيرط نم هجرخأو ((0585) قازرلا دبع قيرط نم (778/) مقرب (0)
 يناربطلا دنع سيلو )١7/9(« «ءاعدلا» يف يناريطلاو (394 /0) «ءافعضلا» يف ٌيليقعلا

 امهالك «ءيراصنألا ةملسم نب دمحم نع سابعلا هيفو .«رصعلا دعب يهوا» :هلوق

  :اذه هثيدح ركذ دعب هتمجرت يف )7379/١( اريبكلا خيراتلا» ين يراخبلا لاق .لوهجم

 ربت
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 ءاطعأ ةلا 1< ع ابق هللا لآأسب دبع ايقنا ىأل ةعاس ةعمحلا 3519 :لاق
 7 رسيخ» ع١هب - 0: 3 , 52 3

 .(رصعلا دعب ىهو .هايإ

 ةعمجلا مويا :لاق كك يبنلا نع رباج نع 7١2يئاسنلاو دواد وبأ ئورو

 .ءاطعأ الإ اًئيش اهيف هللا لأسي ٌملسم دجوي ال ةعاس اهيف «ةعاس 7'2ةرشع اتنثا

 .(رصعلا دعب ةعاس ّرخآ اهوسمتلاف

 نأ نمحرلا دبع نب ل ىبأ نع "7هبيسأل ف روصتم نب ديعس ئورو

 موي يف يتلا ةعاسلا اوركاذتف ءاوعمتجا ِةِْكَي هللا لوسر باحصأ نم اًسان

 .ةعمجلا موي نم ةعاس رخآ اهنأ اوفلتخي ملو ءاوقّرفتف «ةعمجلا

 هّللأ لوسرو تلق :لاق مالس نب هللا دبع نع (274هجام نبا نكسأا يفو

 يف ةياورلاو» :يليقعلا لاقو .(77/5 /4) يدع نبال «لماكلا» :رظناو ««هيلع عباتيال)

 تيقوتلا امأو .هجولا اذه ريغ نم يَ يبنلا نع ةتباث ةعمجلا موي يف يتلا ةعاسلا لضف

 .«لوهجم اًضيأ ةملسم نب دمحمو «هفرعن ال لوهجم لجر سابعلاو نيل هيف ةياورلاف
 هجرخأو )17١9(: «ئربكلا»و )١1784( «ليبتجملا» يف ىئاسنلاو ٠١( 548) دواد وبأ )١(

 )١85( «ءاعدلا» يف يناربطلاو (ءافولا راد .ط -174) عماجلا» قلق فقر نبيا

 ثيدحلاو 47١(«: /؟) «يرابلا حتف» يف ظفاحلا هدانسإ نسح ١6٠١(( /7) يقهيبلاو

 .(517/5) «مألا -دواد يبأ حيحص» يف ينابلألا هححص
 (دواد يبأ ننس نم تبثملاو .«رشع انثا» :امهريغ يفو .«ةرشع انثا» :م ءق ءص يف (؟)

 .يئاسنلاو

 ءايضلا هيلإ هازع كلذكو «(١١؟ 01١١ /5) «طسوألا» يف رذنملا نبا هجرخأ هقيرط نم ()

 517١( /ا) «حيضوتلا» يف نقلملا نباو ("١01/؟) «ماكحألاو نئسلا» يف يسدقملا

 .هدانسإ حّحصو 57١( /7) «يرابلا حتف» يف ظفاحلاو

  ةعمجلا» يف يزورملا يلع نب دمحأو (71727/81) دمحأ هجرخأو )9"١11(«. مقرب 0(
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 نمؤم دبع اهقفاوي ال ةعاس ةعمجلا موي يف هلا باتك يف دجنّ اَنِإ :سلاج كي

 :هللا دبع لاق .هتجاح هل ١2)هللا ئضق الإ اًئيش اهيف لجو زع هللا لأسي ىّلصي

 هللا لوسو اي تقدص :تلقف .(ةعاس ضعب وأ» : ةلَع هللا لاوسر ّىلإ راشأف

 .(راهنلا تاعاس نم ةعاس رخآ» :لاق ؟يه ةعاس أ :تلق .ةعاس ضعب وأ

 سلج مث ئّلِص اذإ نمؤملا دبعلا َّنِإ ءئلب» :لاق .ةالص ةعاس تسيل اهنإ :تلق

 .«ةالص يف وهف ةالصلا الإ "7هسِلْخُي ال

 يأل :ِِِكَي ىبنلل ليق :لاق ةريره يبأ ثيدح نم ؟؟7(دمحأ دنسملا يفو

 ةقعصلا اهيفو «مدآ كيبأ ةنيط تعبط اهيف 2 :لاق ؟ةعمجلا موي ىّمس ِءيش

 لجو ّرع هللا اعد نَم ةعاس اهنم ٍتاعاس ثالث رخآ ىفو .ةشطبلا اهيفو «ةثعبلاو

 .(هل بيجتسا اهيف

 نب ةمّلس يبأ ثيدح نم 2*)يئاسنلاو يذمرتلاو دواد يبأ ننس يفو

 هيف تعلط موي ريخا :ُهائلَع هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع نمحرلا دبع

 ءايضلاو )١58/17( يناربطلاو 57١( /7 -يرابلا حتف) ةميزخ نباو (5) «اهلضفو -

 نسح وهو نامثع نب كاحضلا ئئلع هرادمو .(5 5 5 /4) «ةراتخملا» يف يسدقملا

 :رظناو .(47 50 ,5”57 /7) «راكفألا جئاتن» يف ظفاحلا هححص ثيدحلاو .ثيدحلا

 .(هدعب امو 5٠١ /0) بجر نبال «يرابلا حتف»
 .ك ءج ءص يف ةلالجلا ظفل دري مل )١(

 .ج ءص يف (هللا لوسر اي» :دري مل ()

 .(هسيحي) :«ننسلا» ةعوبطم يفو .خسنلا عيمج يف اذك (9)

 .مدقت دقو ء«فيعض )8١١7(( مقرب (:4)

 «ئربكلا»و )١570( «ئبتجملا» يف يئاسنلاو (591) يذمرتلاو ٠١( 55)دواد وبأ )0(

 .مدقت دقو «.(485)
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 .تام هيفو هيلع بِي هيفو «طبُأ هيفو «مدآ قلخ هيف .ةعمجلا ٌموي سمشلا

 حبصت نيح نم ةعمجلا موي ةخيِصُم يهو الإ ةّباد نم امو .ةعاسلا موقت هيفو
 اهفداصي ال ةعاس هيفو .ّسنإلاو نجلا الإ ةعاسلا نم اًقفش سمشلا علطت ئتح

 :بعك لاق . «اهايإ هاطعأ الإ ةجاح لجو زع هللا لأسي يَّلصي وهو ملسم دبع

 :لاقف «ةاروتلا بعك أرقف : لاق .ةعمج لك ىف لب :تلقف ؟م ٌموي ةنس لك يف كلذ

 هتثدحف «مالس نب هللا دبع ٌتيقل مث :ةريره وبأ لاقف .ةيِيلَع هللا لوسر قدص

 لاق .يه ةعاس ةيأ تملع دقو :مالس نب هللا دبع لاقف ءبعك عم يسلجمب

 موي نم ٍةعاس رخآ يه :مالس نب هللا دبع لاقف .اهب ينربخأ :تلقف :ةريره وبأ

 هللا لوسر لاق دقو «ةعمجلا موي نم ٍةعاس ٌرخآ يه فيك :تلقف .ةعمجلا

 لاقف ؟اهيف ىَّلصي ال ةعاسلا كلتو .(يَّلِصي وهو ملسم دبع اهفداصي ال» كي

 ةالصلا رظتني اًسلحم سلج نم» :ةكو هللا لوسر لقي ملأ :مالس نب هللا دبع

 :يذمرتلا لاق .كاذ وه لاق :انلد :تلقف :لاق ؟(ىَّلصي تح ةالص يف وهف

 هضعب (506:يحبحصلا) يفو :ةمحمببف نسحع ثيدح

 «ةالصلا نم هغارف ئلإ ةبطخلا ()حتتفي نيح نم اهنإ :لاق نم امأو

 يسوم ىبأ ن نسب ةفرب يبأ نم !؟هعبيسبم# يف ماسم خور اسي جفحان

 ٍهِكَع هللا لوسر نع ثّدحي كابأ ٌتعمسأ :رمع نب هللا دبع لاق :لاق ىرعشألا

 .ق نم طقاس «لاق» )١(

 .2 .,865) ملسمو (15 ٠:١ 1+ .4705) يراخبلا )0

 .«مامإلا» :ةدايز عوبطملا يف هدعبو .اععم ءاتلاو ءايلاب ص ينو .«حئتفت» :م «ق 2

 (ماكحألاو نئسلا» باتك نع انه رداص فلؤملا لعلو .مدقت دقو :(857) مقري 6

 .(("6: )١/ ىسدقملا ءايضلل

 خه



 ِِكَع هللا لوسر تعمس :لوقي هتعمس «معن :تلق :لاق ؟ةعمجلا ةعاس نأش يف

 .«ةالصلا مامإلا يضقي نأ ئلإ مامإلا سلجي نأ نيب ام يه» :لوقي

 نباو يذمرتلا هاور امب اوجتحاف «ةالصلا ةعاس يه :لاق نمامأو

 هلك هللا لوسر تعمس :لاق ينّرملا فوع نب ورمع ثيدح نم 7١2هجام

 :اولاق .«هايإ هللا هاتآ الإ اًئيش اهيف دبعلا هللا لأسي ال ةعاس ةعمجلا ىف نإ :لوقي

 .«"اهنم ٍيفارصنا ئلإ ةالصلا ماقت نيح» :لاق ؟يه ةعاس ةبآ ههللا لوسراب

 مل ثيدح وه :227ربلا دبع نب رمع وبأ لاق .فيعض ثيدحلا اذه نكلو

 فّدَج نع ةيبأ نع فوع نب ورمع نب هللا دبغ ني ريثك الإ تملع اميق هوري

 ع
 ”هب جتحُي نمم وه سيلو

 يبأ نع «ةرق نب ةيواعم نع ءفوع نع 0

 اهيف جرخخي يتلا ةعاسلا يه ؛رمع نب هللا دبعل لاق هنأ ئسوم يب نب ةدرب

 !كب هللا باصأ 0 ةالصلا ائض بعقل نا رامإلا

 ةدابع نب حور ئور دقو
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 .مدقت دقو )١١178(« هجام نباو )55٠0( يذمرتلا )١(

 )7١/١9(. «ديهمتلا» :رظناو «(85 /5) «راكذتسالا» يف (6)

 .لوصألا نم تبثأ امك «راكذتسالا» يفو .«هثيدحب» :ةعوبطملا خسنلا .خ يف (*)

 .(86 285 /4) (راكذتسالا» :رظناو )١9/ 7١(« «ديهمتلا» يف ربلا دبع نبا هدنسأ (5)

 نع نايح نب لصاو قيرط نم (401/ /0) هل «حتفلا» يف بجر نبا هيلإ راشأ هوحنبو

 )00٠5(. ةبيش يبأ نبا هجرخأ «هب ةدرب يبأ

 .فيرحت ««نع» :ةعوبطملا خسنلا يف (4)

 هجرختأو .(77 /194) «ديهمتلا» :رظناو «(86 /5) «راكذتسالا» يف ربلا دبع نبا هركذ (5)

 .(1817) «ءاعدلا» يف يناربطلاو ٠١-١١( /5) «طسوأالا» يف رذنملا نبا

 ا



 )١1( غيّر عم :اهل لاقف ءنمؤملا دبعلل ةعمجلا موي اهيف باجتسي يتلا ةعاسلا

 !ىلاط تناك اهدعي 5 ساس قاف .؟77 رسب ىسشلا

 .(ىّلصي مئاق وهوا :ةريره يبأ ثيدح يف هلوقب اًضيأ ءالؤه ٌجتحاو

 .ئلوأ ثيدحلا رهاظب ٌدخألاو «تقولا كلذ ىف ةالص ال رصعلا دعبو

 يبنلا خرم قلع ثيدحي اذه لرثإ بهذ نك اشيل عيسيو :ةرمع ربك لق
 اوبلطاف ؛حاورألا تحارو .ءايفألا تءافو ء.سمشلا تلاز اذإ» :لاق هنأ كي

 تريبل َناحدُهَّنِإ9 :الت مث .«نيباوألا ةعاس اهنإف .مكجئاوح هللا ىلإ

 .[75 :ءارسإلا] # اروع

 ءويركذت يتلا ةعاسلا :لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس ئورو

 اذإ ريبج نب ديعس ناكو ء«سمشلا بورغ ئلإ رصعلا ةالص نيب ام :ةعمجلا
 .(27سمشلا برغت ئتح اًدحأ مّلكي مل رصعلا ىّلِص

 لوقلا هيليو .ةيداحألا رثكأ ةيلعو «هفلسلا رثكأ لوق وه لوقلا اًذهو

 ةالصلا ةعاس نأ يدنعو .اهيلع ليلد ال لاوقألا ةيقبو .ةالصلا ةعاس ابنأب

 .فيحصت وهو «ةعوبطملا خسنلا يفاذكو ««عفر» :ق )١(

 .«عارذ ئلإ) :هدعب «ديهمتلا»و «راكذتسالا» يف )١(

 )١7/5(. «طسوألا» يف اذكو ««ينيتلأس» :مص «ص «ج )8

 .(717 )١9/ (ديهمتلا» :رظناو «(87 /6) «راكذتسالا» يف (:4)

 .(7 5 .77 )١9/ «ديهمتلا» يف ربلا دبع نبا هلصو رثألاو .(87 /6) «راكذتسالا» (5)

 .هلوق نم هيلع اًفوقوم ةريره يبأ نع ءاطع نع هوحن (001/7/) قازرلا دبع جرخأو

 :رظناو .امهيلك ةريره يبأو سابع نبا نع ءاطع نع (00 ٠ 5) ةبيش يبأ نبا هجرخأو

 لا ا ا

 ا



 ةعاسلا تناك ذو ,ةباجل ةعاس امهالكت ءاضيأ ةباجألا اهيف ةيجرت ةعاس

 نأ قو شاق وأ كتمشقت .ةالصلل ةعبأتف ةةلصلا ةعاس اَمأو .خاقت الو

 .ةباجإلا يف اًريثأت هللا ئلإ مهلاهتباو مهعّرضتو مهتالصو نيملسملا عامتجال

 ثيداحألا قفتتف ءاذه ئلعو .ةباجإلا اهيف ئجرت ةعاس مهعامتجا ةعاسف

 نيتاه يف هللا ئلإ لاهتبالاو ءاعدلا ئلع ِهَتَّمُأ ّضح دق كي ِْنلا نوكيو ءاهّلك
 .نيتعاسلا

 ائوقتلا ئلع سّسأ ىذلا دجسملا نع لئس دقو قي هلوق :اذه ريظنو

 يملي ل ! نأ يفني ال اذهو .217ةنيدملا دجسم نئلإ راشأو .«اذه مكدجسم وه» :لاقف

 سلجي نأ نيب ام ىه» :ةعمجلا ةعاس يف هلوق كلذكف .لئوقتلا لع سّسؤم

 اهوُسمتلاف» :رخآلا ثيدحلا يف هّلوق يناني ال "7«ةالصلا ئضقت نأ نئلإ مامإلا

 ."00 صعلا دعب ةعاس ّرخآ

 نَم :اولاق .«؟مكيف بوقّرلا نوّدعت ام» :ْلكَج هلوق ءامسألا يف اذه هبشيو

 وهاذه نأ ريخأف .(4)«اًئيش هدلو نم مّدقي مل نم بوقّرلا» :لاق .هل دلوي مل

 .اَطَرَق مهنم مَّدق نمل لصح ام رجألا نم هدلو نم هل لصحي مل ذإ ءبوقرلا

 .يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم (1798) ملسم هجرخأ )١(

 .مدقت دقو «رمع نب هللا دبع ثيدح نم (8061) ملسم هجرخأ (؟)

 نم )1٠١9( «ئربكلا»و )١17/9( («ليبتجملا» يف ىئاسنلاو ١٠١( 58) دواد وبأ هجرخأ (9)

 .مدق# قرر دهألا دبق نب ريا كتيدح

 .ُهْنَعْةَللاوَر دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم (7704) ملسم هجرخأ ثيدح ءزج 5
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 .اًبوقر هل دلوي مل نم ئّمسي نأ يفني ال اذهو

 الو هل مهرد آل نَم :اولاق .«؟مكيف سلفملا نوّدعت اما :ِةالَع هلوق هلثمو

 دق ىتأيو «لابجلا لاثمأ تانسحب ةمايقلا موي ىتأي نم سلفملا» :لاق .عاتم

 نم اذهو «هتانسح نم اذه ذخأيف ؛اذه مد كّمسو ءاذه بّرضو ءاذه مّطل

 .ةثيدحلا 2116. .هتاتيع

 ناتمقللاو ةمقللا هّدرت يذلا فاّوطلا اذهب نيكسملا سيل' :هلوق هلثمو
 هل نطفُي الو عسانلا لأسي ل يذلا :نيكسملا نكلو .ناترمتلاو ةرمتلاو

 .(2)(هللع ٌقّدصتتف

 .()للملا عيمج اهمّظعي  رصعلا دعب ةعاس رخآ يهو  ةعاسلا هلهو

 هليدبت يف مهل ضرغال امم اذهو «ةباجإلا ةعاس يه «؟7باتكلا لهأ دنعو

 .مهونمؤم هب فرتعا دفو «هميرحتو

 يف كلذ ليق امك «ثيداحألا نيب كلذب ّعمجلا ًءارف ءاهلقنتب لاق نم امأو

 :للَي ىبنلا اهيف لاق دق ردقلا ةليل نإف ءيوقب سيل اذهو .ردقلا ةليل

 ىئىجي ملو 7*2« مئقبت ةعسات يف ءئقبت ةعباس يف «ئقبت ةسماخ يف اهوّسمتلاف»

 .ةريره يبأ ثيدح نم )١041( ملسم هجرخأ 60

 نع جرعألا نع دانزلا يبأ قيرط نم امهالك )٠١74( ملسمو )7١71/7( كلام هجرخأ (؟)
 نيكسملاو سلفملاو بوقرلا يف ثيداحألا هذه ئلع فلؤملا مالك رظناو .ةريره يبأ

 88٠(. -/1/9 /57) «نيترجهلا قيرط» يف

 .فيرحت ««كلملا» :م «ق 01

 .2نيباتكلا» :مص ج )0

 .سابع نب هللا دبع ثيدح نم )١١71( يراخبلا هجرخأ (5)
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 اهيف سيل ردقلا ةليل يف يتلا ثيداحألاف اًضيأو .ةعمجلا ةعاس يف كلذ لثم

 رهظف «ةعمجلا ةعاس ثيداحأ فالخب ءاذكو اذك ةليل اهنأب حيرص ثيدح

 .امهتني قرفلا

 .ردقلا ةليل تعفَر :لاق نم. لوق ريظن وهف «7١2تعف تعفَر :لاق نم لوق امأو

 مل :هل لاقيف ؛ةمألا نع اهُّملع ِفّرف ةمولعم ثناك اهنأ دارأ نإ لئاقلا اذهو

 ان وكو اهتقيقحح نأ ةارأ نإو .مهضعب نع عِفُر نإو «ةمألا لك نع اهُملع فري

 الف «ةحيرصلا ةحيحصلا ثيداحألل فلاخم لطاب لوقف ءتعِفر ةباجإ ةعاس
 .ملعأ هللاو .هيلع لّوعي

 رئابس تيب نم تييفحا ىتلا ةعمجلا ةالض ؟؟)هف نأ :نورشعلاو ةيداحلا

 ددعلاو .ءعامتجالا نم :اهريغ يف دجوت ال صئاصخب تاضورفملا تاولصلا

 دقو .ةءارقلاب اهيف رهجلاو ؛ثاطيتسالاو ؟0ةماقإلا طارتشاو: «صضوصخيملا

 ننسلا» يفف .رصعلا ةالص يف الإ هريظن تأي مل ام اهيف ديدشتلا نم ءاج

 لوسر نأ ةيسم هل تناكو يرْبضلا دْخّجلا ىبأ تيد نم (47ةعبرألا

 :««تعفر ردقلا ةليل نإ لاق» :يتأي اميف كلذكو .«تعفر اهنإ» :ةعوبطملا خسنلا يف )١(

 .(اهيف) :بم م «قادعام 052(

 .فيحصت («(«ةمامإلا» :ن م «ق «ص ادعام )0

 (ئربكلا»و (1759) «ئبتجملا» يف ىئاسنلاو )20٠١( يذمرتلاو (57١٠؟) دواد وبأ (5)

 دمحأو 17١( /؟) «مألا» يف يعفاشلا هجرخأو )١١715(« هجام نباو )١174(

 نابح نباو (186/8) ةميزخ نبا هححصو 7١417/11/7(. /7”) ىقهيبلاو )١16594(

 (مألا -دواد يبأ حيحص) يف ينابلألاو )١/ 058٠”51١4/7( مكاحلاو (1787)

 .(0/7-084* /5) («رينملا ردبلا» :هدهاوشل رظناو )/5١8-:5١5(.
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 :يذمرتلا لاق .«هبلق ئلع هللا عبط انواهت عّمج ثالث كرت نم» :لاق ِةْكَي هللا

 (1)ف رعي ملف يِرْمَضلا دعجلا يبأ مسا نع اًدمحم تلأسو ءنسح ثيدح

 .ثيدحلا اذه الإ ِدِْكَك ىبنلا نع هل فرعأ ال :لاقو ؛همسا

 رانيدب قّدصتي نأ اهكرت نمل ٌرمألا ٍةِلَي يبنلا نع «نئسلا» يف ءاج دقو

 نب ةمادق ةياور نم 2")يئاسنلاو دواد وبأ هاور .رانيد فصنبف دجي مل نإف

 :قرعُي ال ةربو نب ةمادق :؟دمحلا لاق نكلو هىدتج ني ةرّمش نع ةرْثو

 187 سس ةرّمس

 ديعلا ةالص امأو :لاق هنأ هؤشنم «هيلع طلغ وهو .ةيافك ضرف اهنإ ىعفاشلا

 تناك امل ديعلا نأ لئاقلا اذه نظف .ةعمجلا ةالص هيلع بجت نم الع بجتف

 وهو .(«فرعي مل :لاقف يرمضلا ...ليعامسإ نب دمحم تلأسو» :ةلاسرلا ةعبط يف )١(

 .ةفلتخم ءاحنأ لع اًضيأ ةقباسلا تاعبطلا هيف تفرصت دقو .نتملا يف فرصت

 لاق :«(17171) «ئربكلا»و (1717/7) «نئبتجملا» يف يئاسنلاو (١19١*)دواد وبأ (؟)

 دقو .«ةعمجلا يف ةمادق ثيدح حصي ال» :(117ا/ /5) «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا

 يف متاح وبأو (771) هللا دبع ةياورب (للعلا» يف دمحأ هبّوص يذلا وهو ءاللسرم يور

 .(5 5٠1-٠05 /9) «مألا -دواد يبأ فيعض» :رظناو .(077) هنبال «للعلا»

 (751/) هللا دبع هنبا ةياورب «للعلا» (*)

 .(1919) هنع (هخيرات» يف يمرادلا نامثع نب ديعس هنع هلقن (:)

 يف اذكو م ءق يف «بدنج نبا دري ملو ١57(. /0) «ءاقعضلا» يف يليقعلا هنع هلقن 4ك

 .ةعوبطملا خسنلا
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 يعفاشلا نم صن اذه لب «دساف اذهو .(١)كلذك ةعمجلا تناك ةيافك ضرف

 نيع ٌضرف نوكي نأ :نيرمأ لمتحي اذهو .عيمجلا ئلع (')ةبجاو ديعلا نأ
 عيمجلا ئلع بجي ةيافكلا ضرف نإف «ةيافك ضرف نوكي نأو «ةعمجلاك

  هبوجو دعب  ضعبلا نع هطوقس يف نافلتخي امنإو «ءاوس نايعألا ضرفك

 نيرخآلا لعفب
 «هديجمتو هللا ىلع ءانثلا اهدوصقم يتلا ةبطخلا هيف نأ :نورشعلاو ةيناثلا

 2 3هفاياي دايعلا يكذتو «كلاسرلاب هةلوسرلو «:ةيناذحولابهل ةذاهشلاو

 مهيبنو «2؟7هتاثج ئلإو هيل َ | مهبّرقي امب مهتّيصوو «همّقِنو هسأب نم مهٌريذحتو

 .اهل عامتجالاو ةبطخلا هذه دوصقم وه اذهف «هرانو هطخس نم مهَّرقي امع

 ئلع هلو «ةدابعلل هيف ٌعّرفتلا ٌبَحتسي يذلا مويلا هنأ :نورشعلاو ةثلاثلا

 لعج هناحبس هللاف . يحتسمو ٍةبجاو تادابعلا نم عاونأب ةّيزم مايألا رئاس

 ُمويف ءايندلا لاغشأ نع هيف نوُّلختيو «هتدابعل هيف نوغّرفتي اًموي ةّلم لك لهأل

 ةباجإلا ةعاسو ءروهشلا يف ناضمر رهشك مايألا ين وهو .ةدابع ٌموي ةعمجلا
 هل ثخاس عل سو ةفعسي- خوي هل حم نم الهأو .ناضمر يف ردقلا ةليلك هيف

 تّحص نمو .هتنَس داس هل تّكِص مِلَسو ناضمر هل مص نمو .هتعمج رئاس

 ناضمرو «عوبسألا نازيم ةعمجلا ٌمويف .هرمع رئاس هل َّحِص ْتَمِلِسو هتّجح هل
 .قيفوتلا هللابو .رمعلا نازيم ٌححلاو «ماعلا نازيم

 .(7817 /4) «بذهملا حرش عومجملا» :رظنا ()

 .(بجاو) :عوبطملا يفو .ج يف «ةالص» ةملك تديز دقو .ديعلا ةالص : : ينعي 030

 .«هتايآب» :عءك 0

 .«هيانج» :يم ك (5)
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 ديعلا ناكو «ماعلا يف ديعلاك عوبسألا يف ناك امل هنأ :نورشعلاو ةعبارلا

 هللا لعج -ةالص َموي ةعمجلا ٌموي ناكو «نابرقو ةالص ئلع (7١المتشم

 عمتجيف .هماقم اًمئاقو نابرقلا نم الدب دجسملا ئلإ هيف ليجعتلا هناحبس

 ةعاسلا يف حار نمو .ةنّدب ٍبَّرق امنأكف ئلوألا ةعاسلا يف حار نَم» :لاق هنأ ِِِكي

 .«"7اًشبك بّرق امنأكف ةثلاثلا ةعاسلا يف حار نمو .ٌةرقب بّرق امنأكف ةيناثلا

 :نيلوق ئلع 2؟7تاعاسلا هذه يف ءاهقفلا فلتخا دقو

 .امهريغو ليجحأو

 فورعملاوهاذهو هلاوزلا اسي ةصفاسلا ةعاسلا نم ءارتجأ اينأ :يناثلاو

 :هيكحي هيلع اوجتحاو .ةيعفاشلا ضعب هراتخاو .كلام بهذم يف

 ا يذلا ٌردغلا لباقم وهو :لاوّدلا دعم الإ توكيل حاوّرلا نأ ؛اهعادجا

 .[11 :أبس] 4 كوس اَهَسَِوَرَو نس اَمودِعل :نلاعت لاق .لاوّرلا لبق الإ[ وكي

 .لاوزلا دعب الإ '7نوكي الو :؛*7يرهوجلا لاق

 .«لمتشي' :اهريغ يفو .ن «بم م «ق يف اذكه )0010(

 )60٠(. ملسمو (881) يراخبلا 02

 امنأكف ةعبارلا ةعاسلا يف حار نمو .نرقأ» :ثيدحلا ةلمكت هترشن يف يقفلا خيشلا داز ()

 ةلاسرلا ةعبط لعلو .«ةضيب برق امنأكف ةسماخلا ةعاسلا ْق حار نمو .ةجاجد برق

 .نتملا يف روكذملا شبكلا ةغص اهنإف «نرقأ» :ةدايزب تفتكاف فرصتلا اذه ترثكتسا

 .طلغ وهو ««ةعاسلا» :ةعوبطملا خسنلا يف (5)

 .(1//75) «حاحصلا» يف (4)

 .هلبق واولا نود «نوكي 99 به م 2َْق ©« ص ادعام ("1)

 هللا



 اونوكي ملو ءريخلا ئلع ءيش صرحأ اوناك فلسلا نأ :ةيناثلا ةجحلا

 لوأ يف اهيلإ ٌريكبتلا كلام ركنأو .سمشلا عولط تقو نم ةعمجلا ئلإ نودي

 .217ةنيدملا لهأ هيلع كردن مل :لاقو ءراهنلا

 ةعمجلا مويا :كي يبنلا نع رباج ثيدحب لوألا لوقلا باحصأ ٌجتحاو
 يه يتلا تاعاسلا يه ةدوهعملا تاعاسلاو :اولاق ."0«ةعاس 2")رشع انثا

 لديو :اولاق .ةينامز تاعاسو 7*2ةلدتعم تاعاس :ناعون يهو .2؟)رشع انثا

 ولو .اهيلع دزي مل تسي ىلإ تاعاسلاب غلب امنإ ِلي يلا نأ لوقلا اذه ئلع
 مل ةعمجلا اهيف لّعفت يتلا ةعاسلا نم اًراغص ًءازججأ تاعاسلا تناك

 )١( جاحلا نبال «لخدملا» :رظنا )5/ 517/9(.

 يف ءاج ظفللا اذهبو .هلثم قبس دقو .«ةرشع ىيتنثا» :اهيف يتلا ج ىوس خسنلا يفاذك (0)

 اتنثا» :جيرختلا رداصم يفو .(47177/7) يبرعلا نبال «أطوملا حرش يف كلاسملاا

 .ةداجلا الع (ةرشع

 )1١7/6( (ئربكلا»و )١17/85( «ئبتجملا» يف يئاسنلاو ١( : ؟4)ةرواذ وبا هعهرخأ 020

 بهو نبا نع قرط نم )77/١15( «ناميإلا بعش» يف يقهيبلاو )١1/9/١( مكاحلاو

 نع ةملس يبأ نع ناورم نب زيزعلا دبع ئلوم حالجلا نع ثراحلا نب ورمع نع
 «راكفألا جئاتن» يف ظفاحلا هححص ؛حالاجلا لجأل نسح ثيدحلا دانسإو .رباج
 مهولا نايبا :رظناو .هحيحصت مكاحلاو ةميزخ نبا نع لقنو (17554736 /5)

 .(706 755 /5) «ماهيؤلاو

 .«رشع ينثا» :ج (4)

 تاعاسلاو .غّوسم نود نتملا رّيغ يذلا يقفلا ةرشنل اًعبت «ةيليدعت» :ةلاسرلا ةعبط يف (4)

 ةيسايق اًضيأ ارمست ةينامزلاو :ةيلاذتعاو «ةيئاوتساو: «ةيوتنسم :اًضيأ روكست ةلذقعملا

 جيزلا» يف يناّتبلا حرش دقو )47١/١(. «نونفلا تاحالطصا فاشكا :رظنا .ةجوعمو

 .تاعاسلا هذه ةفرعم ةقيرط (ونيلن ةعبط - : 7” ص) «يباصلا
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 .ةدوهعملا تاعاسلا اهم دارملا ناك اذإ ام فالخب ؛ءازجأ ةتس يف )2١ رصحنت

 تيوطو ؛مامإلا جرخ ةعباسلا تلخدو تجرخ ئتم ةسداسلا ةعاسلا نإف
 يبأ ننس» يف هب اًحّرصم ءاج امك كلذ دعب نابرق دحأل بّتكُي ملو فحصلا

 ٍتَّدغ ةعمجلا ٌموي ناك اذإ) :ِةلَي يبنلا نع يلع ثيدح نم «0)7دواد

 نع مهنوطبثيو ."7ثيبارتلاب سانلا نوُمريف ءقاوسألا ئلإ اهتايارب نيطايشلا
 نم لجرلا نوبتكيف ءدجاسملا باوبأ الع سلحتف .ةكئالملا ودغتو .ةعمجلا

 .«مامإلا جرحي اوتح .نيتعاس نم لجرلاو .ةعاس

 .تاعاسلا كلت يف ملعلا لهأ فلتخا :(؟)ربلا دبع نب رمعوبأ لاق

 لضفألا وهو ءاهئافصو سمشلا عولط نم تاعاسلا دارأ . مهنم ةفتاط تلاقف

 ةفينح يبأو يروثلا لوق وهو .ةعمجلا ئلإ تقولا كلذ يف روكبلا :مهدنع

 :اهيلإ ووكنلا بسس "يهلك .عاملعلا رثكأو ىعفاشلاو

 .فيحصت «(نمضتت) :مص «ج يف 4

 نب ءاطع نع قرط نم (77 /7) يقهيبلاو )7١94( دمحأ هجرخأو )23١01« مقرب (1)

 ةأرما ئلومو .بلاط يبأ نب يلع نع نامثع مأ هتأرما ئلوم نع يناسارخلا ملسم ىبأ

 ,(749/9) ؛مألا -دواد يبأ فيعض» يف ٍينابلألا هفعض ثيدحلاو .لوهجم ءاطع

 .(779 /7) «حتفلا» يف ظفاحلا هدروأو

 :بم «ك يفو .«ثييباربلاب» :م «ق يفو .هطّبُتو هنع هسبح اذإ ءرمألا نع هير نِم (0)

 .«ننسلا» يف ءاج امك «ثئابرلا وأ» :هدعب ن يفو .فيحصت امهالكو ««ثيئارتلاب»

 (ديهمتلا» :رظناو .فرصتب تاحفص ةدعل لقنلا رمتسيسو (9/05) «راكذتسالا» يف (4)
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 ,«لب» :هلبق داز نكلو يقفلا خيشلا هتبثأف ءاهريغو ةيدنهلا نم اًطقاس «مهلك» ناك (5)

 .ةلاسرلا ةعبط يف اذكو .قايسلا دسفأف
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 .اًنسح ناك سمشلا عولط لبقو رجفلا دعب اهيلإ ركب ولو :يعفاشلا لاق
 يغبني ال :لوقي سنأ نب كلام ناك :لبنح نب دمحأل ليق :لاق مرثألا ركذو

 ناحبس :لاقو لَ يبنلا ثيدح فالخ اذه :لاقف ءاركاب ةعمجلا موي ريجهتلا

 ؟(اًروزَج يدهُملاك» :لوقي ٍدِلَج ٌيبنلاو ءاذه يف بهذ ءيش يأ ىلإ !هللا

 نع بهو نبا لأس هنأ ةلمرح نع رمع نب ئئيحي ركذف .كلام امأو :لاق

 اذ دارأ اسنإ وأ ةراهتلا تياعاس لوأ حم ودغلا وهأ :تاعاسلا هذه ريسفت

 امأ :لاقف ءاذه نع اًكلام تلأس :بهو نبا لاقف ؟حاوّرلا تاعاس لوقلا
 حا ر نم ؛تاعاسلا هذه اهيف نوكت ًةدحاو ًةعاس دارأ امنإ هنإف يبلقب عقي يذلا

 نكيولولو .١2)ةسماخلا وأ ةعبارلا وأ ةثلاثلا وأ ةيناثلا وأ ةعاسلا كلت لوأ يف

 وأ رصعلا تقو يف «تاعاس مست راهنلا نوكي ئتح ةعمجلا تيَّلص ام كلذك

 .كلذ نم اًبيرق

 :لاقو .لوألا لوقلا الإ ليميو ءاذه كلام لوق ركني بيبح نبا ناكو

 هلأ كلقوةلات .هرجو نم لاممسو هكيدسلا ليرآل ىف فيرست اذه كلام لوق
 ةسداسلا ةعاسلا يف لوزت امنإ سمشلاو :لاق .ةدحاو ةعاس يف تاعاس نوكت ال

 نأ ئلع كلذ ٌلدف .ةبطخلا ئلإ مامإلا جورحخو ناذألا تقو وهو «راهنلا نم
 تاعاس لوأب أدبف .تافورعملا راهنلا تاعاس يه ثيدحلا اذه يف تاعاسلا

 يف لاق مث .«ةنّدب بّرق امنأكف ئلوألا ةعاسلا يف حار نَم» :لاقف «راهنلا

 ٌحرشف :لاق .ناذألا تقو ناحو ءريجهتلا عطقنا مث .«ةضيب» :ةسماخلا

 لوقلا نم فلخلاب حِرّشو .هعضوم نع فّرُح هنكلو .هظفل يف نّيب ثيدحلا

 ءطلغ وهو .لقنلا ردصمو لوصألل افالخ «ةسداسلا» :ةدايز هدعب ةعوبطملا خسنلا يف )١(

 .ةسماخلا دعب عطقني ريجهتلا نإف
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 نم لكي هللا لوسر هيف مهبغر اميف ٌسادلا هُحراش دّمزو .()نّوكتيالامو
 ّبرق ةدحاو ةعاس يف عمتجي امنإ هلك كلذ نأ معزو .راهنلا لوأ يف ريجهتلا

 .راهنلا لوأ يف ةعمجلا الإ ريجهتلاب راثآلا تءاج دقو :لاق .سمشلا لاوز

 .ةيافكو نايب هيف امب «نئسلا حضاو» باتك نم هعضوم يف كلذ انقَس دقو

 اذه :")لاقف رمعوبأ هيلع در مث .بيبح نب كلملا دبع لوق هلك اذه

 اقل هلعجو هركنأ يذلا لوقلا لاق يذلا وهف ُكَماَدَّميَو كلام ليلع ٌلماحت هنم

 ةياور نم حاحّصلا راثآلا هل دهشت كلام هلاق يذلاو .ليوأتلا نم اًميرحتو

 جاجتحالا هيف ٌحصي امم اذهو «هدنع ةنيدملاب لمعلا اًضيأ هل دهشيو «ةمئألا

 .ءاملعلا ةماع ئلع ئفخي ال ةعمج لك دّدرتم رمأ هنأل لمعلاب

 نب ديعس نع يرهزلا هاور ام :(27كلامل اهب ٌحتحُي يتلا راثآلا نمف

 لك ئلع ماق ةعمجلا ُموي ناك اذإ» :لاق لي يبنلا نع ةريره يبأ نع بّيسملا
 ئئلإ رجهملاف .ٌلّوألاف ٌلّوألا سانلا نوبتكي ةكئالم دجسملا باوبأ نم باب
 يدِهُملاك هيلي يذلا مك رقب يدهُملاك هيلي يذلا مث َةنَدِب يدُهُملاك ةعمجلا

 .فحّصلا تيوط مامإلا سلج اذإف .ةضيبلاو ةجاجدلا ركذ 247 متح ءاشبك

 .(20(ةبطخلا اوعمتساو

 .«نوكياا :ع(.ك )10

 .(77 /؟7؟) «ديهمتلا» :رظناو ١١(. /6) «راكذتسالا» (؟)

 .«راكذتسالا» يف اذكو ««كلام» :بم ()

 .(مث) :مص ءج (5)

 ملسمو (/508) دمحأو (977) يديمحلاو 20١ /7) «مألا» يف يعفاشلا هجرخأ (5)

 (179) يراخبلا هجرخأو .هب يرهزلا نع ةنييع نب نايفس نع )86٠/ ١5( بقع

  «هب ةريره يبأ نع رغألا هللا دبع يبأ نع يرهزلا نع قرط نم (860) ملسمو

5 



 لوألا سانلا نوبتكي» :لاق هّنأ ثيدحلا اذه يف(! ام ئرت الأ :لاق

 لعجف .ثيدحلا «هيلي يذلا مث .ةندب يدْهٌملاك ةعمجلا ئلإ رّجهملا .لوألاف

 كلذو ءريجّهلاو ةرجاهلا نم ةذوخأم يه امنإ ةظفللا هذهو .اًرّجهم لوألا

 كلذ نأل ءسمشلا عولط تقو كلذ سيلو .ةعمجلا ئلإ ضوهنلا تقو
 (هيلي يذلا مث ؛هيلي يذلا مث» :ثيدحلا يفو .ريجه الو ةرجاهب سيل تقولا

 .ةعاسلا ركذي ملو

 :اهضعب يفو .2)2(ديهمتلا» يف ةروكذم ةريثك ظفللا اذهب قرطلاو :لاق

 ةعمجلا ئلإ رّجهملا» :اهرثكأ ينو .«ةنَّدب يدِهُملاك ةعمجلا ئلإ لّجعتملا»
 ىلإ حئارلا لعج هنأ ىلع لدي ام اهضعب يفو .ثيدحلا (...ةندب يدهملاك

 ةعاسلا لوأ يفو .كلذك اهرخآ يفو «ةندب يدمهٌملاك ةعاسلا لوأ يف ةعمجلا

 .كلذك اهرخآ يفو ًةرقب ''7يدُهُملاك ةيناثلا

 ئلإ رّجهملا» :هلوقب هلك يبنلا درُي مل :يعفاشلا باحصأ ضعب لاقو
 كراتلا دارأ امنإو «ةرجاهلاو ريجهلا يف اهيلإ ّضهانلا «ةندب يدهُملاك ةعمجلا

 .؟7ةندب يدُهٌملاك ةعمجلا ئلإ ضوهنلل ايندلا بلط نم هلامعأو هلاغشأل

 نع رغألاو ةملس يبأ نع يرهزلا نع دعس نب ميهاربإ قيرط نم )5١١”( يراخبلاو -
 .هب ةريره يبأ

 .«أم ىلإ) :ن ءبم .ج ءص )١(

077-7550 

 .رظنلا لاقتنال ج نم طقاس «يدهملاك ...اهرخآ يفو ةندب» (9)

 .مهضعب طخب اوهسا# اهيف بوتكم ءاضيب اهنم (ب /8١١)و .ص نم )1/١١8( رخآ اذه (5)

 اًرركم (8١٠-ب )٠١١/ يف قباسلا صنلا لع لمتشت )١١9-١١0( تاقرو عبس مث

 .«مصا زمرب اهمهأ ىلإ انرشأ ءقورف نيلقنلا نيبو .هسفن ةخسنلا بتاك طخب
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 هنمو ؛هريغ الإ ضوهنلاو ١2)نطولا كرت وهو ءةرجهلا نم ذوخأم كلذو

 الإ نزتوت الو ةعسجلا ىلإ ريكيتلا تح ؛ ىمفاشلا لاق .ةورجاهملا ىكس

 الع :اهذسأ رومأ ةثذلث ؛رلع راهتلا ّلَّوأ ريكيتلا راقنإ راذمو :تلفق

 يهو ««ريجهتلا» ةظفل :يناثلاو .لاوزلا دعب الإ نوكت ال اهنأو ««حاوّرلا» ةظفل

 مل مهَّنِإف :ةنيدملا لهأ لمع :ثلاثلاو .ٌرحلا ةَّدش تقو ةرجاهلاب نوكت امنإ

 .راهنلا لوأ نم نوتأي اونوكي

 اذهو .لاوزلا لعب ّيضملا الع قّلطت اهنأ بير الف ,«حاوّرلا» ةظفل امأف

 ايشلورو شام ده ::لاع هلوقك ٌىَدّخلاب تنرق اذإ رثكألا يف نوكي | امنإ

 يف الن هل هللا دعأ حارو دجسملا ئلإ ادغ نما :ِةِلَكَع هلوقو :ابس] 6 هس

 69 صانشلا لوقو ,70"2حارو ادغ املك ةّنحلا

 تناك اذإ ءىجي امنإ اذهو ؛«ّيضملاو باهذلا ئنعمب : حاوَّرلا قّلطي دقو

 .فيحصت «(«رطولا» :ج ءص )1١(

 ةريرهيربأ ثيقح نيم 0530 مطسرو 01117 يراقب يبرأ )0

 رعشلا»و (5717 )١/ «مامت يبأ ةسامح» يف هل ةديصق نم «يدبعلا ناتَلَّصلا وه ()

 اهازع دقو .روهشملا وه اذه .(59ص) «ينابزرملا مجعم»و )0١7/١( «ءارعشلاو

 ريغ هنأب حيرصتلا عم (يدعّسلا ناتلّصلا» للإ (5ا/ا/ /") «ناويحلا» يف ظحاجلا
 .هريغو يدمآلل «فلتخملاو فلتؤملا» يف يدعسلل اًركذ دجأ ملو .يدبعلا ناتلصلا

36 



 تعمس :(96سيذهتلا) ف يرهزألا (77لاق .ةدغلاب ١30 رثقاللا نع ةدّرجم

 اوراس اذإ .موقلا حار :لوقت .تقو ٌلك ريّسلا يف ٌحاوَّولا لمعتست برعلا
 اوحوُر :لوقيف .هباحصأ بطاخيو .خّورت :هبحاصل مهدحأ لوقيو .اوّدغو

 رابخألا يف ءاجام كلذ و حنو ؟نوحورتالأ :رخآلا لوقيو .اوريس يأ

 ئنعمب ال ءاهيلإ ةّمخلاو ةعمجلا ئلإ ّيضملا ئنعمب وهو «ةتباثلا ةحيحصلا
 .(©9يشعلاب حاولا

 لاق .ةرجاهلاو أ)رْجَهلا نمف رّجهملاو *”ريجهلاو ريجهتلا ظفل امأو
 .ةاهنلا رجه :هنم لوقت .ٌرحلا دادتشا دنع راهتلا فصن يه :110 نت ب وسلا

 :(00 سبقلا قرما لاق

 ارّجهو ٌراهنلا ماص اذإٍلوُمَد ةرْسَجب اهنع هلا لَسو اهْعَّدف

 .فيحصت ««نارقإلا» :ج ءص )١(

 .(لاقو)» :ع.ك )32

 اًدامتعا عضوم ريغ يف يرهزألا مالك يف ةلاسرلا ةعبط ترّيغ دقو .(377-5737/0) ()

 .«بيذهتلا7 ةعوبطم ىلع
 .(57"ص) يرهزألل «رهازلا» :رظناو (5)

 .حص ةمالعب ج ةيشاح يف فيضأ دقو .م «ق ءص نم «ريجهلاو» (6)

 دنع راهنلا فصن» :يرهوجلا لوق نأل تبثأ ام باوصلا لعلو .«ةرجهلا» :قادعام ()

 .ةرجهلا ال «ةرجاهلاو رجهلا ريسفت (ٌرحلا دادتشا

 861١(. /5) «حاحصلا» يف 0392/0

 نإف ءوهس هلعلو .خسنلا عيمج يف «اهنعا درو اذكو .(57ص) «هناويد» يف ةديصق نم ()

 .«كنع» :هريغو «حاحصلا) يف ةياورلا

 25 + هب



 :(0) ٌحهتلاو ريجهتلاو .ةرجاهلا تقو يف يأ ءنيرجُمهُم انّلهأ انيتأ :لاقيو
 .ةرجاهلا يف ريّسلا

 .ةئيداملا .اهأ ٌلوق هب ر دقي ام اذهف

 قلطي هنإف حاوّرلا ظفل يف مالكلاك ريجهتلا ظفل يف مالكلا :نورخآلا لاق

 نع حمس نع ©7كلام ئور :؟')2«بيذهتلا» يف يرهزألا لاق .ريكبتلا هب داريو

 ريجهتلا يفام سانلا ملعي ول» :ةللكك هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع حلاص يبأ

 .«ةنّدب يدُهُملاك ةعمجلا ئلإ رّجهملا» :عوفرم رخآ ثيدح ينو .«هيلإ اوُقبَتْساَ
 ّتقو ةرجاهلا نم ثيداحألا هذه ىف ريجهتلا ْنأ ئلإ سانلا نم ريثك بهذي :لاق

 ني رْضَنلا نع يفحاصملا دواد وبأ ئور ام هيف باوصلاو .طلغ وهو ءلاوّزلا

 ليلخلا تعمسو :لاق .ريكبتلا :اهريغو ةعمجلا ىلإ 249 ريجهتلا :لاق هنأ ]يعش

 ةغل يهو .حيحص اذهو :يرهزألا لاق .ثيدحلا اذه ريسفت يف هلاق .كلذ لوقي

 :ديبل لاق . سيق نم مهرواج نمو زاجحلا لهأ

 (27|وركتبا ام دعب رجب نيطقلا حار

 يف مهضعب بتكف «ع نم طقاس وهو .اًرركم «ريجهتلا» :ك ينو ««ريجهلا)» :م.ق )١(

 .(وه رجهلاو» :اهشماه

 .«بيذهتلا» نم «ناسللا» بحاص هلقن امل قفاوم انه لوقنملا صنلاو .(50 -57 /5) (؟)

 .(4717) ملسمو (515) يراخبلا هجرخأ هقيرط نمو )١7/5(« «أطوملا» يف (*)

 .امهريغ نم تبثأ امك «بيذهتلا» يفو .«رجهتلا» :مءق (:)
 دلت امون رمل هلاك مف ةعييبلا وسع )0

 ةعبط يف يناثلا رطشلا اوداز دقو .(208ص) «ديبل ناويد حرشا يف ةديصق علطم وهو

 «بيذهتلا» يف دشني مل يرهزألا نأ مهتاف مث .مهتداعك هيبنت نودو ءغّوسم نود ةلاسرلا

 !تيبلا ردص الإ

 هه



 حار :لاقي .يضملاو باهذلا :مهدنع حاوّرلاو .راكتبالاب ٌرْجَهلا َنَرقف

 دداك قو نأ اورمو اون اذإ موقلا

 لإ ريكبتلا دارأ «هيلإ اوق وقبتسال ريجهتلا يف ام سانلا ملعي ولا :ِهِلَي هلوقو

 رئاسو :يرهزألا لاق .اهتاقوأ لوأ يف اهيلإ ٌيضملا وهو .تاولصلا عيمج

 يبأ نع ديبع وبأ ئورو .ةرجاهلاب جرخ اذإ ءلجرلا رّجه :نولوقي برعلا
 .راهنلا فصن يهو :لاق .ةرجاهلاب جرخ اذإ ءلجرلا رجه :ديز

 نبا نع بلعتل ئوراميف ؟١!يوتتملا يدشنا :يرضهزالا لاق ون

 :هتقان يف ىعَبَّرلا ساّوج نب 7"2ةدْعَج لاق :لاق «هرداون» يف يبارعألا

 يك - ض ورحب تألم يرذتو ىمّسق نيركذت له

 0 قري يضقتت مل نإ[ خلع رضخلا داوج ٌرارضِم ٍتنأذإ

 © ع ءاسب ال يلهب رتق ترثف نيسراسب

 .(رذنملا» :اهريغ يفو «ءايلا ناكم ضايب ص يفو .ن ءبم يف باوصلا ئلعاذكه )١(

 ملو .فيحصت ««ةنيعج» :ق يفو .ميجلا مضب ةب عك «ج يفو «ميجلا حتفب هب م ف طبض 000

 .«ناسللا» يف اًعيمج يهو .رطشأ ةعبرأ الإ هتملك نم «بيذهتلا» ةعوبطم يف دري
 .عضوم رفجلاو «رفجلا قيرط :ينعي (9)

 .اهطاشن ةذش نم رفنت ىتلا :رارضملاو .لمجلا :رقولاو .«يرقوب» :«ناسللا» يف (5)

 ْ .ودعلا ةعيرس :رضحلا داوجو
 هديس نبأ هلقن .ليياكملا نم برض :يدلاخلاو .فيحصت ««نيدلاخلا» :ن:.قادعام (5)

 )١1/ 7١16(. ظحاجلل «نايبلا» :رظناو .يبارعألا نبا نع ( 87 /6) «مكحملا) يف

 .ةماميلا هب دصق :رجحو

 هو "



 ...١ عفلاريج ةوركيي رقتشوفاقنايأ ىيكصقو

 ى 0 - ا نإ و 0 2 7

 ربغلا جاجِفلا ّضارعأ نووطي رس 3 بلبل "يشتت قت

 (0رجَتلا َدورُب رْجَتلا يخأ َيط

 .رجفلا تقرب نوركيي يأ ةرجفلا ريجم تورّجهي :ىرعزألا لاق

 اذهف ناهتلا وأ ةعمجسلا نلإ نوحوري اونركو مل ةنيدملا لهأ نوك امأو

 :لوقي نم دنعالو ةجحب سيل اذهو هَل ادي كلام نامز يف مهلمع هنأ هتياغ

 نم ةعمجلا ئلإ حاوّرلا كرت الإ هيف سيل اذه ْنإف «ةجح ةنيدملا لهأ عامجإ

 ؛ةيتاصمب لجرلا لاهعشا توكي دقو .ةرورضلاب تاج ادهو ناينلا لوأ

 هحاور نم لضفأ هايندو هنيد رومأ نم كلذ ريغو 2*)هشياعمو هلهأ حلاصمو

 .راهنلا لوأ نم ةعمجلا لولإ

 نيس ءاللصم ف لجرلا ٌسولجو ةالصلا نعي ةالصلا ئاظننا نأ بيو الو
 لاق امك «ةيناثلا تقو يف هعوجرو هباهذ نم لضفأ ىرخألا ةالصلا يلصي

 يذلا نم لضفأ مامإلا عم اهيّلصي ئتح ةالصلا رظنني يذلاو» :ِةكَع ىبنلا

 مادام هيلع يّلصت لزت مل ةكئالملا نأ ربخأو دلع أ ىلإ عجري مث يّلصي

 .نورفاسملا ؟رفّسلاو .قونلا :قئايألا 0010

 هترشن يف ىقفلا هتبثأ هنمو «يشمت» :«ناسللا» ينو .ةميدقلا تاعبطلاو خسنلا يفاذك (؟)

 .«يرستا» ناكم

 .راجفلا : رثشلا (©)

 بم نم طقاس وهو .فيحصت ««هحلاصملا :ن م )00

 .(هشاعم) :ن «بم «م «ق )6(

 - يرعشألا ئسوم يبأ ثيدح نم امهريغو (177) ملسمو )19١( يراخبلا جرخأ 05(
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 اياطخلا هب هللا وحمي امم ةالصلا دعب ةالصلا راظتنا نأ ربخأو . (1) أصم يف

 نمب هتكئالم يهابي ئلاعت هللا نأ رو .(17طابألا هنأو تاجيردلا هب عفريو

 مث حبصلا ئّلص نم َّنأ ئلع لدي اذهو .("7نءرخأ رظتني سلجو ةضيرف اىضق

 لهأ نوكو .اهتقو يف ءيجي مث بهذي نّمم لضفأ وهف ةعمجلا رظتني سلج

 اهيلإ ء هيوسلا الكهف اموركم هلأ نح لدي ال كلذ ثولعقي ال مهريقرب ةنيدملا

 .ملعأ هللاو .راهنلا لوأ يف ريكبتلاو

 .مايألا رئاس يف اهيلع ةيزم هيف ةقدصلل نأ :(؟7نورشعلاو ةعبارلا

 ةبسنلاب ناضمر رهش يف ةقدصلاك عوبسألا مايأ رئاس ىلإ ةبسنلاب هيف ةقدصلاو

 جرخ اذإ هحور هللا سَّدق ةيميت نبا مالسإلا خيش تدهاشو .ووهشلا رفاس لول]

 هقيرط يف هب قّدصتيف «هريغ وأ زبخ نم دجو ام تيبلا نم ذخأي ةعمجلا لإ

 هلوسر ةاجانم ىدي نيب ةقدصلاب انّرمأ دق هللا ناك اذإ :لوقي هتعمسو .اًرِس

 نم اًرجأ مظعأ مامإلا عم اهيلصي تح ةالصلا رظتني يذلاو...» :ّهْلَي يبنلا لاق :لاق -

 يف مامإلا عم اهيلصي ئئتح» :بيرك يبأ ةياور يفو :ملسم لاق ««ماني مث يلصي يذلا
 .(ةعامج

 هَنَعََلإََمَر ةريره يبأ ثيدح نم (709 :4140) يراخبلاو (5 55 )551١« كلام هجرخأ )١(

 .هَنَعدَئلََِر ةريره يبأ ثيدح نم )١0١( ملسمو (5 40) كلام هجرخأ
 ءصاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم )86١١( هجام نباو )71/05٠0( دمحأ هجرخأ ()

 .(551) «ةحيحصلا) :رظناو .حيحص ثيدحلاو

 عقو دق وهسلا نأ رهاظلاو .ن ادع ام ةرركم «نورشعلاو ةعبارلا» :خسنلا عيمج يف اذك (5)

 رظنا .ائرخألا هبتك يف رئاظن هلو . هرخآ ئلإ كلذ ئلع ٌّدعلا رّمتسا مث فنصملا لصأ يف

 ةسسماخلا» :اهريغو ةيدنهلا ةعبطلا يفو )777/1١(. «نيترجهلا قيرط» :الثم

 .«نورشعلاو
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 .ةليضفلاب ئلوأ لجو َّزع هتاجانم يدي نيب ٌةقدصلاف

 ءروصنم نع «ريرج انث يب ادت :(1!برح نب ريهز نب دمحأ لاقو

 :ةريره وبأ لاقف .ءبعكو ةريره وبأ عمتجا :لاق سابع نبا نع .دهاجم نع

 اًئيش لجو َّزع هللا لأسي ةالص يف ملسم لجر اهقفاوي ال ًةعاسل ةعمجلا يف َّنإ»

 ٌموي ناك اذإ هنإ :ةعمجلا موي نع مكثدحأ 7انأ :بعك لاقف .«هايإ هاتآ الإ

 رجشلاو لابجلاو رحبلاو ٌرّبلاو ىقرألاو تاوامّسلا هل تعتف ةعمجلا

 دجسملا باوبأب ةكئالملا تَّّمَحو ؛نيطايشلاو مدآ نبا الإ اهّلك قئالخلاو
 اوّوط مامإلا جرخ اذإف .مامإلا جرخي ئتح لوألاف لوألا :ءاج خم قوبتكيق

 نأ ملاح لك ئلع ٌقحو .هيلع بتك امو هللا ٌّقحل ءاج دعب ءاج نّمف ءمهفحص

 يف ةقدصلا نم مظعأ هيف ةقدصلاو .ةبانجلا نم هلاستغاك ذئموي لستغي

 نبا لاقف .ةعمجلا موي لثم ئلع برغت ملو سمشلا علطت ملو .مايألا رئاس
 ٌبيط هلهأل ناك نإ ئرأ انأو .ةريره يبأو بعك ثيدح اذه» :سابع

 (هنم () م

 يف نينمؤملا هئايلوأل لجو زع هللا يّلجت موي هنأ :نورشعلاو ةسماخلا
 ةرايزلا ىلإ مهقبسأو «مامإلا نم مهبرقأ هنم مهُبرقأ نوكيف .هل مهترايزو ةئجلا

 ةمئأ هدانسإو «ةثيدحلا قورافلا .ط (يناثلا رفسلا -877/1) هل «ريبكلا خيراتلا» يف )١(
 ثيدح نم ةرمو كلام ثيدح نم ةرم قايسلاو دانسإلا اذه ريغب مدقت دقو .تاقث

 .«نئسلا» باحصأ

 .ع يف كردتسمو ك نم طقاس «يبأ انث» (6)

 .«الأ» :لقنلا ردصم يف (7)



 ؛ناظقيلا يبأ نع «كيرش نع ؛١نامي نب ئيحي ور .ةعمجلا ئلإ مهقبسأ

 اوّلجتي» :لاق «[ :ق] دي ٍرَماَميَدْلَو# :لجو زع هلوق يف كلام نب سنأ نع

 .«ةعمج لك يف مهل
  «يدوعسملا ©7انث ؛ميعن يبأ ثيدح نم ")(همجعم» يف يناربطلا ركذو

 .عّمجلا ئلإ اوعراس» :هللا دبع لاق :لاق ةديبع يبأ نع ءورمع نب لاهنملا نع

 :روفاك نم بيثك يف ةحمج لك يف ةئجلا لهأ نئلإزربي لجو زع هللا نإف

 رع هللا ثيحُيف :ةعمجلا ىلإ مهعراست ردق ئلع (؟!برقلا نم هنم نونوكيف

 مهيلهأ ئلإ نوعجري مث كلذ لبق هوأر اونوكي مل نيش ةماركلا نم مهل لجو

 وه اذإف ءدجسملا هللا دبع لخد مث :لاق .«مهل هللا ثدحأ امب مهنوثدحيف

 .«ثلاثلا يف كرابي هللا 22)أشي نإ .ثلاغلا انأو .نالجر» :هللا دبع لاقف .نيلجري

 عم د6 د :لاق سيف نوب ةمقلع نع (0ّعَشْلا) 2 .وققيبلا نقذو

 نب ئيحي نع ثدحي يفوكلا حاضو نب هللا دبع تعمسا )١54/ 7١(: رازبلا هجرخأ )١(

 ةعرزوبأ هأطخ «بهو نب ديز لوق نم ىورو .لوهجم اذه هللا دبعو ؛2...نامي

 .(117/81") متاح يبأ نبال «ثيدحلا للع» :رظنا «سنأ رثأ بوصو

 .(5 5 5”ص) هجيرخت قبس دقو «((718/9) «ريبكلا» (1)

 .عوبطملاو ك نم طقاس «انث» (6)

 .(برقلا يف» :ص (4)

 .«ءاش) :ج ءص (9)

 مهلك «(77) «ةنسلا» يف مصاع يبأ نباو )70١/5( رازبلا هجرخأو :(27770) مقرب (5)

 شمعألا نع ملاس نب ناورم نع داور يبأ نب زيزعلا دبع نب ديجملا دبع قيرط نم
 فلّتخا هنأ (1777) «للعلا» يف ينطقرادلا ركذو .هب سيق نب ةمقلع نع ميهاربإ نع

  شمعألا نع رمعم نع هنعو ءشمعألا نع ناورم نع هنع يورف ديجملا دبع نع
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 امو «ةعبرأ عبار :لاقف «هوقبس دق ةثالث دجوف «ةعمج ئلإ دوعسم نب هللا دبع

 ا يار ىف 4 5و 1 ع 5 ِ
 سانلا نإ» :لوقي ٌةْك هللا لوسر تعمس ىنإ :لاق مث !ديعبب ةعبرأ عبار

 .يناثلا مث ,لوألا :ةعمجلا نئلإ مهحاوَّر ردق لع هللا نم ةمايقلا موي نوسلجي

 .(ديعبب ٍةعبرأ عبار امو» :لاق .«عبارلا مث ءثلاثلا مث

 نب دمحم انث يوسحلا ني قاملس نب دمحأ انث :(29 طقرادلا لاقو

 ظ ينب ئلوم نسحلا وبأ عفان انث .""7رفعج نب نكاورم انث ءدمحم نب نامثع

 :355 هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع «ةنوميم يبأ نب ءاطع انث ءمشاه

 لك يف "0هيلإ رظنلاب اًدهع مهثدحأف ,مهّبر نونمؤملا ئأر ةمايقلا ٌموي ناك اذإا
 .«رحنلا مويو رطفلا موي تانمؤملا هارتو .ةعمج

010 

 و ظ
 انث ءيركّسلا نايفس نب 227 نئسوم انث ءحون نب دمحم انثدح 24و :لاق

 يناربطلاو (281 /7) هنبال «للعلا» يف متاح يبأو )١١94( هجام نبا دنع امك]

 .:باوصلاب هبشأ لوألاو» :لاقو ءشمعألا نع يروشلا نع هنعو (/)

 اذهو» :لاقو يروشلا قيرط نم هدانسإب قاس مث .«ثيدحلا كورتم ملاس نب ناورمو

 (509) «متاح يبأ نبا للع» :رظناو .تبثي ال ثيدحلاف .«يروشلا نع حصياال

 5١-55(. /7) يليقعلل «ءافعضلا»و

 مل نسحلا وبأ عفانو ؛نيل هيف ءرفعج نب ناورم هيف «(27) مقرب «ةيؤرلا باتك) يف
 يف اذكو ؛نتملا يف «ةيؤرلا باتك يف» يقفلا داز دقو .وه نم وأ هل مجرت نم ئلإ دتهأ

 .ةلاسرلا ةعبط

 6 هبيحصت "ل صفح 8 2220

 : مانح يف نأ تار ص رو هذعب .ىطقرادلا ياك قالو هسلا قو يملو را كي معا ةققاي ز ةطربظملا كسلا ف منعم 00

 اليست 8 «ق يف دري ملو .«لاقو» :عبشك )0

 .أطخ وهو ««ئسوم نب دمحم) :ةعوبطملا خسنلا يف (5)
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 ةتكئلاك اهيف .ءاضيبلا 0 هدب يو .مالسلا هيلع ليربج ا :لاق دع

 .كّبر كيلع اهضرعي ةعمجلا هذه :لاق ؟ليربج اي اذه ام :تلقف .ءادوسلا

 .ريخ اهيف مكل :لاق ؟اهيف انل امو :27لاق .كدعب نم كموقلو اًديع كل نوكتل

 هللا لأسي ال ةعاس اهيف كلو .كدعب نم ئراصنلاو دوهيلاو ,لوألا اهيف تنأ

 لضفأ هاطعأ الإ ٌمْسّق هل سيل وأ ؛هاطعأ الإ ٌّمْسَق هل وه اًئيش اهيف ٌدبع لجو ّزع

 نم مظعأ وه ام هنع عفد ؟" )الإو هيلع بوتكم وه ام ٌرش نم هللا هذاعأو ؛هنم

 .ةعمجلا موي موقت ةعاسلا ىه :لاق ؟ءادوسلا ةتكنلا هذه ام :تلق :لاق .كلذ

 ايا تلق :لاق .(ديزملا مويا ةرخآلا لهأ هوعديو .مايألا دّيس اندنع وهو

 اًيداو ةنجلا يف (؟ةَدَعأ لجو ّرع كر َّنأ كلذ :لاق ؟ديزملا موي امو ؛ليربج

 0 ا م

 دا اهيل اوسلجي مح ءاهشلاو نويلصلا«يجي بهذ مبا

0 

 .«ةبيط» :بم ءع.ك ()

 .خاّسنلا ضعب فرصت اًضيأ وهو .«تلق» :عوبطملا يف ()

 نأ ةجحب «عفدو» :ناققحملا تبثأو ءواولا نود «الإ» :«ةيؤرلا» باتك ةطوطخم يف (©)

 .ةخستلا يف درو امب ميقتسي ال نينعملا

 .ثيدحلا اذه يف «ةيؤرلا» يف اذكو ءاذختا» :ج ءص ادعام (5)
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 ؛يراد مكلّرنأ ياضر :لاق .ئضّرلا هنولأسيف .(١)ٍنوُنَسِف يتمارك لحم اذهو

 مث .ئئضرلاب مهدهُْشُيف :لاق .ئضَرلا هنولأسيف .ينوُلَس ؛يتمارك مكلانأو
 الو هتأر ٌنيدعال ام '؟ةممعبلا عوي مهل حتفي مل .مهتبغر يهتنت لىتح هنولأسي

 هعم عفتريو ةّرعلا بر عفتري مث :لاق .رشب بلق ئلع رطخ الو هتعمس ند

 ةؤلؤل نم ةفرغ لك :لاق .مهفرغ ئلإ فرغلا ّلهأ ءيجيو ءءادهشلاو نويبنلا
 اهباوبأ ءءارضخ ندعو نم ةقرخا وأ ؛ءارمح ةتوقاب .مصن ةالو اهيف لصو ال

 اهيف .اهرامث اهيف ةيّلدتم «ةدرّطم اهراهنأ .اهنم اهّقالغأو اهُقئاقسو اهُيلالعو

 ,ةعمجلا موي ئلإ مهنم ٌجوحأ ءيش ىلإ وسيلف لاق ,اهعدو اهجاوزأ
 .؟؟7«ديزملا موي كلذف .ههجو ئلإ )اًرظنو لجو ّرع هللا ةمارك نم اودادزيل

 باتك١ يف ينطقرادلا نسحلا وبأ اهركذ قرط ةّدع ثيدحلا اذهلو

 .22)(ةيؤرلا

 مويب هلاك يف هي هللا مسلا يف رسل د هناتك ىف هب هللا مسقأ ىذلا «دهاشلا» *6 نق هنأ :نورشعلاو ةسداسلا

 .«نولاسف) :ق يفو .«نولسف» :بم عم )١(

 .هيبنت الو غّوسم نود «ةعمجلا موي» نم الدب «كلذ دنع» :ةلاسرلا ةعبط يف (؟)

 (رظنو» :«ةيؤرلا» طوطخم يفو .ن «م «ق «ج ءص يف اذكو .«اًرظن اودادزيلا :ينعي ()

 يف اذكو ؛«رظنلاو» :ع«ك يفو .«اًرظنو» :ةخسن يف نأ ئلإ هقوف ةراشإلا عم اًطوبضم

 .ةعوبطملا خسنلا

 يف ايندلا يبأ نب راو( ) ةبيش يبأ نبا هجرخأو «(51) ينطقرادلل «هللا ةيؤر» 2

 ةيغب )١95- «هدنسم» يف ثراحلاو هب نامثع نع ثيل قيرط نم (89) «ةنجلا ةفص»

 كورتم فيعض ريمع نب نامثعو .هب نامثع نع طاوخ نب بويأ قيرط نم (ثحابلا
 .مدقت دقو «سنأ نم عمسي مل ثيدحلا

 .روكذملا ريمع نب نامثع اهضعب يفو «لاقم نم ولخت ال .(560-57) (5)

 هك حا



 نم ميسوم اشأ «ةييموم نم هللا ديبع انث :١؟ةيوجن5 نب ديم لاق .ةعمجلا

 لاق :لاق ةريره يبأ نع ,عفار نب هللا دبع نع «دلاخ نب بويأ نع «ةديبع
 دهاشلاو ؛ةفرع موي دوهشملاو «ةمايقلا موي دوعوملا مويلا» :ِةِْيَي هللا لوسر

 هيف .ةعمجلا موي نم لضفأ ىلع تبرغالو سمش تعلط ام .ةعمجلا موي
 هذيعتسي وأ .هل باجتسا الإ ريخب اهيف هللا وعدي نمؤم دبع اهقفاوي ال ةعاس
 حور نع 7"2«هدنسما يف ةماسأ يبأ نب ثراحلا هاورو .«هنم هذاعأ الإ رش نم

 هه 52و ١ َ ٠ ت4
 .هديبع أ !!مسوم نع قرط هلو .هب ىبس وم نم
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 نب ايعانسإ لأدب دمحم] ثثيدح نم (47«فاريطلا مجعمأل قو

 .(جوربلا ةروس) «هريسفت»و ٠١( 51/) «ةنسلا حرش» يف يوغبلا هقيرط نم هجرخأ

 هللا دبع نب راكب يتمجرت يف «لماكلا» يف يدع نباو (7779) يذمرتلا اًضيأ هج رخأو

 يف يناربطلاو (078 /4و 4ا/ «57/7/؟) يذبرلا ةديبع نب لئسومو يذلا

 اذه» :يذمرتلا لاق «هب يذبرلا ةديبع نب ائيسوم نع قرط نم )/١١41( «طسوألا»

 يف فًعضُي ةديبع نب ئسومو «ةديبع نب ئسوم ثيدح نم الإ هفرعن ال ثيدح
 يبأ ريسفت نم هنأ حيحصلاو .«هظفح لبق نم هريغو ديعس نب ئيحي هفعض ؛ثيدحلا
 .يأيس امك ةريره
 .هناظم يف هدجأ مل

 سبيل :نابح نبا لاق «يناربطلا خيش يناربطلا دثرم نب مشاه هيف .(598/) (ريبكلا) ظ

 لاق «شايع نب ليعامسإ نب دمحم اضيأ هيفو 7١59٠(. /5) «لادتعالا نازيم» «ءىشب

 مل :دواد وبأ لاقو .ثدحف ثدحي نأ لع هولمح ءاًئيش هيبأ نم عمسي مل :متاح وبأ

 .(585 /؟ 5) «لامكلا بيذبت» ,كاذب نكي

 اًضيأ  ةلاسرلا ةعبط هتعبتو  ىقفلا اهداز دقو .«ريبكلا مجعملا» نم ةمزال ةدايز

 .هيبنثت نود نكلو

 و0١



 يبأ نع «ديبع نب حيرش نع «ةعرُز نب مضمض ىينثدح «يبأ ينثدح «شايع

 ءانل هللا هرخذ ةعمجلا ٌمويو ؛ةفرع موي دوهشملاو .ةعمجلا موي دهاشلاو

 .(7١يعطم نب ريبج ثيدح نم يور دقو .«رصعلا ةالص لوطسولا ةالصو

 مامإلا لاق دقف .ةريره يبأ ريسفت نم هنأ : ملعأ هللاو  رهاظلاو :تلق

 ينب لوم اًراَّمع تعمس «سنوي نع «ةبعش انث ءرفعج نب دمحم انث :؛'"7دمحأ

 # وُجْتمَو ٍرِجاَسَو # ةيآلا هذه يف لاق هنأ "7ةريره يبأ نع ثّدحي مشاه
 موي دوعوملاو «ةفرع موي دوهشملاو ؛ةعمجلا موي دهاشلا :لاق [* :جوربلا]

 .ةمايقلا

 نبم (019 514 /1/) يربنعلا رطم نب رامع ةمجرت يف «لماكلا» يف يدع نبا هجرخأ 6

0) 

00 

 ريبج نب عفان نع دايص نب هللا دبع نب ةرامع نع سنأ نب كلام نع اذه رامع قيرط
 (مألا» يف يعفاشلا هجرخأو .ثيدحلا كورتم اذه رامعو .ِلَي يبنلا نع هيبأ نع

 نب ءاطعو ريبج نب عفان نع ميلس نب ناوفص نع دمحم نب ميهاربإ نع (777/0)

 :رظناو .كلذك ثيدحلا كورتم يعفاشلا خيش ميهاربإو ءالسرم ِةِلكَي ىبنلا نع راسي

 ١/8"7(. /5) «راثآلاو ننسلا ةفرعم»

 يب هدانسإو ا 0بابا*) مقرب

 نع ...سنوي نع» عضوم يف تبثأف  ةلاسرلا ةعبط هتعبتو - صنلا يف ىقفلا فّرصت

 ينب ئلوم رامع نع ناثدحي ديبع نب سنويو ديز نب يلع تعمساا :«ةريره يبأ
 ابأ دعي ملف سنوي امأو كو يبنلا ئلإ هعفرف ديز نب يلع امأ ؛ةريره يبأ نع مشاه

 هتبثأ يذلا قيرطلا نأ هيلع يفخ هلعلف ,(7/4177) «دنسملا» نم كلذو .«ةريره

 ىلع راصتقالاب فلؤملا داجأ دقو .وه هتبثأ يذلا دعب «دنسملا» يف عقي فلؤملا

 نب سنوي نم ناعدج نب ديز نب يلع نيأو ءنورقملا ريغ درفملا حيحصلا قيرطلا
 (ثيقلا ةقثلا كسع

 1١١ه



 لابجلاو ضرألاو تاوامسلا هيف عزفت يذلا م ويلا هنأ :نورشعلاو ةعباسلا

 (17[نع] باّوجلا وبأ ئورف .ّنجلاو سنإلا نيطايش الإ اهلك قتالخلاو راحبلاو

 بعك عمتجا :لاق سابع نبا نع ءدهاجم نع ءروصنم نع «("قيّرُر نب رامع
 ال ٌةعاس ()ةعمجلا يف َّنإ) كي هللا لوسر لاق :ةريره وبأ لاقف «ةريره وبأو
 :بعك لاق .«هايإ هاطعأ الإ ةرخآلاو ايندلا ريخ اهيف هللا لأسي ملسم دبع اهقفاوي

 (02)مل تعزف ةعمجلا ٌموي ناك اذإ هنإ ؟ةعمجلا موي نع مكثدحأ (؟0الأ

 مدآ نبا الإ اهلك قئالخلاو 'روحبلاو لابجلاو ضرألاو تاوامسلا

 ةمح لوألاه لوألا ويكي هدجسملا ياربأب ةكالملا منخو ىطايشلاو

 هللا ٌقحل ءاج دعب ءاج نمو ؛مهفحص اوّوط مامإلا جرخ اذإف .مامإلا جرخي
 .ةبانجلا نم هلاستغاك هيف لستغي نأ ملاح لك نئلع قبو .هيلع بتك (")املو
 برغت ملو سمشلا علطت ملو .مايألا رئاس يف ةقدصلا نم لضفأ هيف ةقدصلاو

 ئرأ انأو «ةريره يبأو بعك ثيدح اذه :سابع نبا لاق .ةعمجلا مويك موي ئلع

 .ذئموي (07هنم ّسمي نأ ٌبيط هلهأل ناك نم

 .«انثدح» :جيرختلا يردصم يفو .خسنلا نم طقاس نيفوقعملا نيب ام )١(
 ردقلا )8١59( «طسوأللا» يف يناربطلاو )١١7/١5( رازبلا هجرخأ هقيرط نم (؟)

 .هب سأب ال  ةلمهملا ميدقتب - قيزر نب رامعو ءطقف عوفرملا
 .خسانلا نم وهس هلعلو ؛«ةنجلا» :م يف (©)

 .ص نم طقاس «الأ» ظفل (:)

 .ن م «ق نم (هل» (6)

 .(راحبلا» :ع.ك 00(

 .(«أامو» :ص (190)

 .ص يف طقني ملو ««هيف» :ن «م .قادعام 4
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 برغت الو سمشلا علطت ال» :ٍَِي يبنلا نع 2١7 ةريره يبأ ثيدح يفو

 الإ ةعمجلا مويل عزفت يهو الإ ةّباد نم امو .ةعمجلا موي نم لضفأ موي ئلع

 .حيحص ثيدح وهو .«سنإلاو نجلا نم نيلقثلا نيذه
 هيف برختو «ملاعلا ئوطُيو «ةعاسلا هيف موقت يذلا مويلا هنأ كلذو

 .راثلاو ةئجلا نم مهلزانم ىلإ ٌساّنلا هيف ثعبّيو ءايندلا

 ّلهأ هنع ٌلضأو «ةمألا هذهل هللا هرَكَّذا يذلا مويلا هنأ :نورشعلاو ةنماثلا
 لَو يبنلا نع ةريره يبأ ثيدح نم 2272حيحصلا» يف امك «مهلبق باتكلا

 هللا اناده .ةعمصبلا موني نم ريخ موي ليلع تبرغ الو سمشلا تملط اه :لاق

 .تبسلا موي دوهيللو ءانن وه .عَبَت هيف انل سانلاف ؛هنع ٌسانلا ّلضوهل

 .؟7«انل هللا هرَتد» :©"7رخآ ثيدح يفو .«دحألا موي ئراصنللو

 نب نيصح نع ءمصاع نب يلع انثدح :8/ن ىعأ مامإلالاقو

 ةشئاع نعوكعشألا ني دمحم نع نيل نب ١١ رمع نع ءةمح لا 50

 )١( ص) هجيرخت مدقت ٠١ 5( نابح نبا ظفل اذهو )17/17١(.

 )١١1/77( دمحأ هجرخأ لب .ظفللا اذهب امهيف هدجأ ملو (نيحيحصلا» :م «.قادعام (؟)

 .حيحص هدانسإو )١7/751(. نابح نباو )١7/557( ةميزخ نباو

 .ل «بم م «ق نم «رخآ» ظفل 4

 لجأل فيعض وهو «(79/ /1) يناربطلا دنع يرعشألا كلام يبأ ثيدح نم مدقت دق 0(

 . شايع نب ليعامسإ نب دمحمو يناربطلا دئرم نب مشاه
 اذهب هريغ هقسي ملو «نيل هيف ءدمحأ خيش مصاع نب يلع هيفو )750١794(« مقرب (0)

 ةعمجلا ةصق نود حيحص دانسإب ١15806( «01/8) ةميزخ نبا هجرخأو ءمامتلا

 .ةلبقلاو
 .أطخ وهو ء(ورمع# :بم ادعام 0
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 ماّسلا :لاقف هل نذأف «دوهيلا نم لجر نذأتسا ذإ ِةِكَي يبنلا دنع انأ انيب :تلاق

 مث :تلاق .مّلكتأ نأ تممهف :(١)تلاق .«كيلعو» :َِِ يبنلا لاقف .كيلع

 ةثلاثلا لخد مث .2222(كيلعو» :ِةِلَك يبنلا لاقف .كلذ لثم لاقف ةيناثلا لخد

 َناوخإ هللا ٌبضغو مكيلع ُماَّسلا لب :©7تلق :تلاق «مكيلع ماسلا :لاقف

 ؟لجو رع هللا هب هّيحي مل امب كي هللا لوسر ' !ةويستأ !ريزاتخلاو ةدرقلا

 .الوق اولاق .شُحفتلا الو ٌسْخفلا ٌبحي ال هللا َّنإ هم :لاقف «َىَلِإ رظنف :تلاق

 اوتسحي ا مهلإ .ةمايقلا موي ئلإ مهمزلو ءاّئيش انّرضي ملف .مهيلع هانددرف

 ءاهنع اوَُلضو اهل هللا اناده يتلا ةعمجلا ئلع «”)انودسحي امك ءيش ئلع

 .«نيمآ :مامإلا فلخ انلوق ئلعو ءاهنع اوُلضو اهل هللا اناده يتلا ةلبقلا ئلعو

 نحنا :ِِلَك يبنلا نع ةريره يبأ ثيدح نم ؛ 7 «نيحيحصلا) ينو
 نم هانيتوأو انلبق نم باتكلا اوتوأ مهنأ َدْيَب ,ةمايقلا موي نوقباسلا نورخآلا

 .هل هللا انادهف .هيف اوفلتخاف .مهيلع هللا ضرف يذلا مهموي اذهف .مهدعب

 .(دغ دعب ئئراصنلاو ءاّدغ دوهيلا : عبت هيف انل سانلاف

 .أطخ وهو .2(لاق» :ج «ص 0010

 خسدلا يف ةدايزلا هذه درت ملو ؛«ملكتأ نأ تممهف :تلاق» :ةعوبطملا خسنلا يف هدعب (5)

 .«دنسملا» يف الو

 :خلاق) بم فو .م ف ْنم تيقملاو .4تلق تلاقف) :ع.ك فو .(تلق لاق» . ج «ص 00

 .(تلقف

 ل يه ةطقاس ماهفتسالا ةزمه 6(

 0005 :ل ءبم (م )2(

 .مدقت دقو «ةريره يبأ ثيدح نم ١ ع5 //505) ملسمو (81/5) يراخبلا 0
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 تابت .ةروهشملا يهو ءابلاب (1ديّي :ناتغل (دْيَب» يفو

 رهشأ وقوءريغ 'فعمب ابقأ :امهذحأ نالوق ةةملكلا هذه ىو .؟7ديبع

 :©7هل اًذهاش ديبع وبأ دشتأو هنأ خلع ةدعمب :يناثلاو .اهيينعم

 0 13 كاذ تلِءفاَدْمَع

 00 تنل تكله ول (0لاغخإ

 : ب

 .؟كيبوا : حج ءص 0

 :(1569/5-15)«فثيدحلا بيرغلا ق (9)

 ئأر هنأ 3 ا

 ضعبو ةبسنلا هذه دجأ مل :تلق .توقاي طخب «حاحصلا» ةخسن شماه يف هيلإ وزعلا

 هأازع لقو .(ةوابق -١/١ص) «قطنملا حالصإ بيذب#ت) ةعوبطم يف يدادغبلا هلقن ام

 .دثرم نب روظنم لإ ١1١( ص) «ملعملا فوشملا» يف اًضيأ يربكعلا

 ديبع يبأ نع لقنلا نأل ءاتلا رسكب انه باوصلا نكلو «ءاتلا مضب م يف اذك «تلعف» (4)

 :ديبع نب دمحأ رفعج وبأ لاقو .لبلب نبا هيلع صن ««ثيدحلا بيرغ» يف هطبض اذهو
 -7 0 ص) «قطنملا حالصإلا :رظنا .كلذ ديؤت نيتيبلا ةصقو .؛ريغ ال ءاتلا مضباا

 .(197 /؟) «رخازلا بابعلا»و ءيليربوك ةخسن ةيشاح :(ةوابق

 .فيحصت .«كاخأ» :كادعام (©)

 .«قطنملا حالصإ» نم بتكلا راد ةخسن يف اذكهو «(...نل» :خسنلا عيمج يف اذك (1)

 يهو «ءارلا رسكو ءاتلا مضب م يف طوبضم يف رتالو ف. .ىلا :ةروهشملا ةياورلاو

 يف يطسقرسلا هركذ .تّنرأ الإ لاقي ال :لاقو يعمصألا هدشنأ اذه ئلعو «ةياورلا

 ئلإ ةراشإو ةملكلل ريسفت «نينرلا نم يلعفت» :هدعب فلؤملا لوق .(5 /7) «لاعفألا»

 ..لعقلا سهم نيلرلا نأ آل اهزخام

 ها



 رهش نأ امك ءعوبسألا مايأ نم لجو ّزع هللا ةريخ هنأ :نورشعلاو ةعساتلا

 هتريخ ةكمو «ىلايللا نم هتريخ ردقلا ةليلو .ماعلا روهش نم هتريخ ناضمر

 .هقلخ نم هتريخ ٌهلِيَكَج دمحمو ءضرأللا نم

 يبأ نب مصاع نع «ةيواعم وبأ 7"2نابيش انث :"١)سايإ يبأ نب مدآ لاق

 راتخالجوزع هللا نإ :لاق رابحألا يعك نع .حلاص يبأ نع .دوجنلا

 راتخاو ,ةعمجلا موي راتخاف مايألا راتخاو ء.ناضمر رهش راتخاف روهشلا

 .تاولصلا تاعاس راتخاف تاعاسلا راتخاو ءردقلا ةليل راتخاف يلايللا

 اب كي نايشفوو .اًنالث ديزتو ئرخألا ةعمجلا نيبو اهنيب ام رّمكت ةعمجلاو
 اهنيباع فك ةرمعلاو . جحلا ني نيبو هئيب ام رمكي ٌجحلاو .ناضمر نيبو هئيب

 .اهرظتني ةنسحو ءاهاضق ةنسح :نيتتسح نيب لجرلا توميو .ةرمعلا نيبو

 حتفتو «رانلا ٌباوبأ هيف قّلغتو ,ناضمر يف نيطايشلا دفصتو .نيتالص ينعي

 ٍلايل نم امو .عمجأ ناضمر «ٌمله ريخلا يغاب اي :هيف لاقيو ةنجلا ٌباوبأ هيف

 .رشعلا يلايل نم لمعلا نهيف هللا ئلإ ٌبحأ

 ؛ةعمجلا موي يف اهيفاوثو مهروبق نم مهحاورأ وندت ئتوملا نأ :نوثالثلا

 «ءايلوألا ةيلح) ُْق ميعن وبأ هج رخأ مدآ قيرط نمو .داتسإلا اذه مامتلا ألهم هدأ مل 09

 ردق ميظعت» يف رصن نباو (218ص) «ناميإلا» يف يندعلا هجرخأو .اًرصتخم )5/ ١6(

 «ةيلحلا» يف ميعن وبأو (409) «دهزلا» يف يرسلا نب دانهو (775 )١/ «ةالصلا

 ىقهيبلاو (ةلاسرلا .ط )١١99- «يوارلا قالخأل عماجلا» يف بيطخلاو )5/ ١16(

 اذه ريغب نكلو الوطمو اًرصتخم بعك نع قرط نم (" 5560 ,770717*) «بعشلا» يف

 .مامتلا

 . فيحصت .«نايفس» :عءك )3



 نم ٌرثكأ مويلا كلذ يف مهاقليو مهيلع مّلسيو مهب ٌرُمي نمو ا نوفرعيف

 اذإف .تاومألاو ءايحألا هيف يقتلت ٌموي وهف ءمايألا نم هريغ يف 1 مهب مهتف رعم

 .ءءامسلا لهأو ضرألا لهأو ءنورخآلاو نولوألا هيف قتلا ةعاسلا هيف تماق

 ملو ٌرمقلاو سمشلاو .هّملاظو ٌمولظملاو هّلمعو لماعلاو ءدبعلاو ٌبّرلاو
 ايندلا يف هيف سانلا يقتلي اذهلو «ءاقللاو عمجلا موي وهو .ّطق كلذ لبق ايقتلي

 .ٍقالَّتلا موي وهف «هريغ يف مهئاقتلا نم رثكأ

 150 هللا دبع عب اق رطم ناك ةكيمح ب 0قحال جايقلا وبآ لاق

 تيأرف : لاق 22”هّوه رناقملا دثغ ناك اذإ اوت ئتح (؟/َجلّداف ةةسمسس لك طتذيف

 :لاق .ةعمجلا يتأي فّرطم اذه :اولاقف .هربق ئلع اًسلاج 27)ربق بحاص ّلك

 .ريطلا هيف لوقت ام ملعنو «معن :اولاق ؟ةعمجلا مكدنع نوملعتو :مهل تلقف

 .بم «ص نم طقاس (مهب )١( ١

 نود نتملا يف تتبثأ يتلا ةلاسرلا ةعبط الإ ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يفاذك (؟)

 وبأ» :لصألا نوكي نأ ع ةيشاح يف مهضعب حرتقا دقو .باوصلا وهو ««ديزيا :هيبنت

 .(ديمح نب قحالو حايتلا

 أم باوصلاو .ةلاسرلا ةعبط ين اذكو ««ردابي» ئلإ يقفلا هرّيغف ««ردبي» :بم اديعام (©)

 نكسي ىأ (ودبي) .اًضيأ ع ةيشاح يف تبثأ ام ىلإ ريشأ دقو .جحيرختلا رداصم نم تبثأ

 .ةيدابلا

 .لادلا ديدشتب ج ءص يف طبض اذك (:)

 :بم يفو «عفرلا نيونتب ك «ج ,م يف اًطوبضم «موي» :خسنلا ينو .اًميفخ اًمون مان :ينعي 060

 اًحسان لعلو ؛«ةعمجلا موي» :ةعوبطملا خسنلا يفو .فيحصت امهالكو .«موح»

 !«ةعمجلا» هعلعب هاو «موي» ةظفل لكشتسا

 .راركت .«هريق الع اًسلاج ربق ليلع اًسلاج » : :هدعب م يف . :ةريق لك بحلاجأل :عوبطملا يف (1)

 هكداحا



 .؟.لاص عوي )لس ملم برا لوقت :اولاق ؟ريطلا هيف لوقت

 لهأ ضعب نع هريغو (7)(تامانملا باتك)» ُْق امندلا يبا مرشأ يكذو

 هتوم دعب يمانم يف يردحجلا ؟؟)اًمصاع تيأر :لاق يردُحَجلا مصاع

 رم لاق العد :أ نيأف :تلق  .ئللب اسوم :تلقف نيتتسب

(010 

(00 

000 
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 مالس :لوقت» :اهريغو جيرختلا رداصم يف تباثلاو .ع«ق يف ديدشتلاب طبض اذك

 يف درت مل نكلو «ميدقلا مسرلا ئلع «مالس» نم فلألا فذح دعبي الو ««مالس

 .«برلا» ةظفل عم رداصملا

 يلع نب دمحأو (177/1) «(دهزلا» ئلع دئاوزلا يف دمحأ نب هللا دبع هجرخأ

 يف يقهيبلاو 3١( 0 /؟) «ةيلحلا» يف ميعن وبأو (57) «اهلضفو ةعمجلا» يف يزورملا

 ةبيش يبأ نبا هجرخأو .هب حايتلا يبأ نع قرط نم (88754) «ناميإلا بعش»

 هدروأ دقو .حيحص هدانسإو فرطم نع ريرج نب ناليغ قيرط نم (257184)

 يف دري ملو ءايندلا ىبأ ن نبال «روبقلا» باتك نم )١/ ١١( «حورلا» باتك يف فلؤملا

 .هقيرط نم يقهيبلا ةياورو ءهنم عوبطملا
 )9/١1- ٠١(. «حورلا» باتك يف امك «روبقلا»و (ءارضخلا سلطأ راد .ط -49) مقرب

 نب عمسيم هيف كلذكو ء«مهبم وار هيفو )885١(( «بعشلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو
 روهشمب سيلو هثيدح ئلع عباتي ال) )١١1/5(: «ءافعضلا» يف يليقعلا لاق ء.مصاع

 )١١7/5(. «لادتعالا نازيم١و ١98( /94) نابح نبال «تاقثلا» :رظناو ."لقنلا

 نع راوس نب ةبابسش قيرط نم (م/47١) «ةسلاجملا يف يرونيدلا هجرخأو

 نم نيبتأ مل اذه نمحرلا دبعو ءهب يردحجلا مصاع لآ نم لجر نع نمحرلا دبع
 .قباسلا قيرطلاك مهبم لجرلاو ءوه
 ”مصاعلا جبع



 :تلق :لاق .مكرابخأ 2١7 ئقالتنف ءِنَّرُملا هللا دبع نب ركب ئلإ اهتحيبصو
 ئقالتت امنإو !ماسجألا تيلب ,تاهيه :لاق ؟مكحاورأ مأ مكماسجأ

 ةيشع اهب ملعن :لاق ؟7"2هكايإ انترايزب نوملعت لهف :تلقف :لاق .حاورألا

 :تلق :لاق .سمشلا عولط ئلإ ©0تبّسلا ةليلو هّلك ةعمجلا مويو «ةعمجلا

 .هتمظعو ةعمجلا موي لضفل :لاق ؟اهلك مايألا نود كلذ فيكف

 نأ ينغلب :لاقف .نينثالا موي مويلا اذه ترّيص ول :هل ليقف .فرصني مث مهل

 .اهدعب اًمويو اهلبق اًمويو «ةعمجلا موي مهراّوزب نوملعي ئتوملا

 راز نم :لاق هنأ كاحضلا نع ىنغلب :لاق يروثلا نايفس نع 217ركذو

 فيكو :هل ليقف .هترايزب تّيملا مِلع سمشلا عولط لبق تبسلا موي اًربق

 .ةعمجلا موي ناكمل :لاق ؟كلذ

 :رداصملا رئاس يفو )89١/5(. «ءايحإلا»و «ناميإلا بعش»و خسنلا عيمج يف اذك 010

 .ىقفلا تبثأ امك «نيقلتن١

 ٠ .«(مكل» :عيكل (6)

 .تبثأ امك عوبطملا يفو ءرداصملا يف اذكو «تبسلا موي) :م.قادعام ()

 يف يقهيبلا هجرخأ هقيرط نمو )١/ 3١(. «حورلا» باتك يف امك «روبقلا» باتك يف (4)
 «باصقلا دقرف نب رسجو دقرف نب دمحم نب ركب هيفو «(8877) «ناميإلا بعشاا

 .نيل امهيف
 .ةربقملا :ناّبجلا (0)

 («بعشلا» ين يقهيبلا هجرخأ هقيرط نمو ١/ ٠١(. «حورلا») اًضيأ «روبقلا» باتك يف (7)

 .باذك «نابأ نب زيزعلا دبع هيفو .(8871)
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 صوصننم اذه .موصلاب ةعمجلا موي ُدارفإ هّركُي '7١هنأ :نوثالثلاو ةيداحلا

 ثيدح ركذف ؟ةعمجلا موي مايص :هللا دبع يبأل ليق :مرثألا لاق .دمحأ

 دّرفي نأ اًّمأو .هموصي ناك مايص يف نوكي نأ الإ :لاق مث .درفي نأ '7يهنلا

 سيمخلا موي هرطف عقوف ءاّموي رطفيو اًموي موصي ناك لجر :تلق .الف

 اذه :لاقف ؟اًدرفم ةعمجلا راصف «تبسلا ًموي هرطفو «ةعمجلا َموي هموصو

 .(؟7ةعمجلا دّمعتي نأ هرك امنإ .ةّصاخ هموص ”دّمعتي مل نآلا

 همايصو .ةعمجلا موي مايص نع ئهني هب ئدتقُي نّممو هقفلاو ملعلا لهأ نم اًدحأ

 .هاّرحتي ناك هارأو .هموصي ملعلا لهأ ضعب تيأر دقو . *رستح

 .ةعمجلا موي مايص يف ِةِيَلَك يبنلا نع راثآلا تفلتخا :(/ريلا دبغخ نبا لاق

 :لاقو ءرهش لك نم مايأ ةثالث موصي ناك :ِةِكلَي يبنلا نع دوعسم نبا ئورف

 . حيحص ثتيدح وهو 002 :ةعبسلا موي ا ءطفم هتيأر املق»

 .ع يف كردتسمو ك نم طقاس (هنأ) 000(

 .«يهنلا» عضوم يف ضايب ص يف (؟)

 .فيرحت «(«دمعتي نأ الإ) :ةعوبطملا خسنلا يف 00

 ١1778(. /7) جسوكلاو (77١”ص) ئناه نباو (77١ص) دواد يبأ «لئاسم» :رظناو (5)

 .(5*ا//١) «ةنيدملا لهأ لع ةجحلا» (4)

 )١( «أطوملا» يف )855(.

 01-95 )1٠١/ (راكذتساللال ف (9)

 يف ىئاسنلاو (57) يذم رتلاو (550١)دوادوبأو ("8550) دمحأ هجرخأ (4)

 ةابخ نباو )١7/75( هجام نباو 77/1/1١( 7589) «ئربكلا»و (75154) «اوبتجملا)

 نب رز نع مصاع نع نابيش قيرط نم مهلك ١( 45 /4) يقهيبلاو ("746 541)
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 لسع [ اسال نسر تقرام دل يه نب نم هعداقم

 نع ؛ميلس يبأ نب ثيل نع :ثايغ خرب عطس نم أ !!ةييش ىبأ نبا هركذ طق

 .رمع نبا نع «ريمع يبأ نب ريمع

 بضماويو ةعمجلا موي موصي ناك ةأ سابع يريفأ د امو

 .(؟7هيلع

010) 

 ينعي 0,0

 :ليقو 7*2 ردكتملا نب دمحم هنإ :نولوقيف كلام هركذ يذلا أمأو

 .حيحص هعفرو ؛دوعسم نبا لع افوقوم يور دقو .دوعسم نب هللا دبع نع شيبح

 نبا هححصو «بيرغ نسح :يذمرتلا لاق 1٠١(. 5) «للعلا» يف ينطقرادلا هلاق

 نم يأيسو .ةئيب ريغ نم (04 /7) «ةيهانتملا للعلا» يف يزوجلا نبا هفعضو «ربلا دبع

 .«حص نإ» :فلؤملا مالك

 ١ ١١١( -ةيلاعلا بلاطملا) ددسم هجرخأو .«راكذتسالا» نم لقنلاو «(9415017) مقرب

 قيرط نم مهلك )01٠04( ئلعي وبأو )7١( «رمع نب هللا دبع دئسم» يف يسوسرطلاو

 :لاقف نيقيرط نم 5١( 454 /7) «ةيهانتملا للعلا» يف يزوجلا نبا هقاس .هب صفح

 يناثلا قيرطلا يفو .اًمنآ هانحرج دقو «ثيل لوألا هقيرط يف «تبثي ال ثيدح اذه»

 يوري :نابح نبا لاقو «ليطاوبلاب تاقثلا نع ثدح :يدع نبا لاق ؛رصن نب رفعج

 «قيقحتلا حيقنت» :رظناو .(عوضوم نتم اذهو» :لاقو ««هب اوثدحي مل ام تاقثلا نع

17-6 7). 

 (يوَر» هنأ مهوي قايسلاو ««راكذتسالا» نع رداص فلؤملاو .ةبيش يبأ نبا

 .سابع نبا لمع لوقنملا نأو ««راكذتسالا» ةعوبطم يف طبض امك لوهجملل ءانبلاب

 .اهدعب امو ةينميملا ةعبطلا يف «نع» تفذح (9)

 :لاق سابع نبا نع سواط نع ثيل نع صفح نع (9751) ةبيش يبأ نبا هجرخأ (5)
 ثيدح اذه) :(59 /7) «للعلا» يف يزوجلا نبا لاق .اطق ةعمج موي اًرطفم هتيأر ام»

 .«ثيل هيفو .حصيرال

 .فيرحت ««روكذملا» :م«ق (5)
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 مياس نب قاوم

 هنأ مّشج ينب نم لجر نع ميّلُس نب ناوفص نع 7١يدرواردلا ئورو
 هل بيك ةعمجلا موي ماص نم» :دْبِيَع هللا لوسر لاق :لوقي ةريره ابأ عمس

 .2؟2(ايندلا مايأ (7نهلكاشي ال ةرخآلا مايأ نم 20ه ٌرغ مايأ ٌةرشع

 ال ليلدب الإ هنم عنمي ال رب لمع هنأ ةعمجلا موي ؟22”موص يف لصألاو

 .(1)هل ضراعم

 يفف .ةتبلا اهيف نعطم ال َةَحص ضراعملا مصدق :تلق

 نع لكي ِبنلا هنأ :اًدياج تلأس :لاق دابع نب دمحم نع (70١نيحيحصلا)

 .(معنلا :لاق ؟ةعمجلا موي موص

 نب رباج تلأس :لاق (32وابغ نب 1 نع 6 ٍ ه١ فو

 .فيرحت امهالكو ««ءادردلا وبأ» :ق ينو ؛««يدرواردلا وبأ» :م )١(

 .(نهددعاا :جيرختلا يردصمو ؛راكذتسالا» فو (مهرا :لإ م .ف يف ارهزاا فّرحت (0)

 .ع .ك يف امهرسكب ناتملكلا تطبض دقو .«رهز ٌرغلا فيرحت وهو
 .«نهلكاشت» :م «ق 06

 )7١/87(. «تاقوألا لئاضف»و 0٠"7( 7 61/9) «ناميإلا بعش» يف يقهيبلا هجرخأ (:)

 .«راكذتسالا»و م «ق نم «موص)» 0(

 .راصتخاب )٠١/ 75٠١-517( «راكذتسالا» نم لقنلا يهتني انه (1)

 ءايضلل «ماكحألاو ننسلا» نع رداص فلؤملاو )*١١47(. ملسمو )١1985( يراخبلا (0)

 .«دمحأ دنسم نم يتآلا ةريره يبأ ثيدح ئلإ (151/7-57/8 /7) يسدقملا

 )4( مقرب )١١57/١55(.

 .أاطخوهو ««ةدابع» :ج (9)



 :لاق ؟ةعمجلا موي مايص نع ِةلَ هللا لوسر هنأ :تيبلاب فوطي وهو هللا دبع

 ,((7١ةّيئملا هذه برو «معب)ا

 ال» :لوقي ٍةِللَي ئيبنلا تعمس :لاق ةريره ىبأ نع )7 «نيحيحصلا» فو

 .يراخبلل ظفللاو .«©0هدعب وأ هلبق اًموي الإ ةعمجلا موي مكذحأ ّنموصي

 اوصتخت ال» :لاق ِةِلَك يبنلا نع ةريره يبأ نع (؟7(ملسم حيحصا) يفو

 نيب نم مايصب ةعمجلا موي (*)اوّصتخت الو «يلايللا نيب نم مايقب ةعمجلا ةليل
 .«مكدحأ هموصي موص يف نوكي نأ الإ 0١2مايألا

 لخد ِةلَي يبنلا نأ ثراحلا تنب ةيريوج نع 2)"2«يراخبلا حيحص» فو

 :لاق .ال :تلاق .(؟سمأ ٍتْمَِصَأ» :لاقف «ةمئاص يهو ةعمجلا موي اهيلع

 .«ىرطفأف» :لاق .ال :تلاق .«؟اًدغ ىموصت نأ نيديرت»

 .«هدحو ةعمجلا موي اوموصت

 .«ةينبلا» الإ رّيغف ««تيبلا) :اهيف ناك يتلا ص ادع ام خسنلا عيمج يفاذك )١(

 )١51/١١55(. ملسمو )١19865( يراخبلا (؟)

 .«ماكحألاو ننسلا» يف اذكو .تبثأ ام يراخبلا ظفلو ؛«هدعب اًموي) :قادعام (7)

 )١158/١١55(. مقرب (4)

 .نيعضوملا يف «اوصخت» :بم (5)

 .«مايألا رئاس» :عوبطملا يف (1)

 )0( مقرب )١1987(.

 .فيعض «سابع نب هللا ديبع نب هللا دبع نب نيسحلا هيفو «(75711) مقرب )004
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 هللا لوسر ئلع تلخد :لاق يدزألا ةدانجج نع اًضيأ 2١7 0هدئسم) يفو

 اوّمله» :لاقف ,ئّدغتي وهو «مهنماث انأ دزألا نم ةعبس يف ؛:ةعمج موي يف

 .ال :انلق .(؟سمأ متمصأ» :لاق .مايص نإ ثلا لوسر اي :انلق ,ةءادقلا ذل

 هللا لوسر عم انلكأف :لاق .«اورطفأف» :لاق .ال :انلق .«؟اًدغ نوموصتف» :لاق

 ىلع وهو برشف «ءام نم ءانإب اعد ربنملا ئلع سلجو جرخ املف :لاق .كَي
 .ةعمجلا موي موصي ال هنأ مهيرُي .نورظني سانلاو «ربنملا

 ةعمجلا مويا :ّةِكَي يبنلا لاق :لاق ةريره يبأ نع اًضيأ 270هدنسم يفو

 .«هدعب وأ هلبق اوموصت نأ الإ مكمايص موي مكديع موي اولعجت الف «ديع موي

 نع«نابْلط نب نارمع نع «ةنييع نب قايقس نع ؟'7ةبيش يبأ نبا ركذو
 نم اًعّوطتم مكنم ناك نم :لاق بلاط يبأ نب يلع نع «دعس نب ميكح
 موي هنإف ةعمجلا َموي ٌمَصي الو .سيمخلا موي هموص يف نكيلف ءاّمايأ رهشلا

 هكسن مويو همايص موي :نيحلاص '؟7نيموي هلل عمجيف ءركذو بارشو ماعط

 خيراتلا» يف يراخبلاو (4775) ةبيش يبأ نبا اًضيأ هجرخأو .(5 )١1005/ مقرب )١(

 يناربطلاو (71741/ ,77857) (ئربكلا» يف يئاسنلاو (40// 777 /؟)«ريبكلا

 لاقو ؛فيعض ؛«يدزألا ةفيذح ئلع هرادمو .(708/7) مكاحلاو (387 0381 /5)

 حيقنت» :رظناو .«ةقث يعبات :يلجعلا لاق :هتبحص يف فلتخم» :ةدانج نع ظفاحلا

 .«دنسملا» يققحم قيلعتو (7 774-47 /7) «قيقحتلا

 (5171) ةميزخ نباو (07 4) هيوهار نب قاحسإ هجرخأو )223١84068070(« مقرب (؟)

 .نيل هيف امهالك نيل نب رعاغو رشب وبأ ةدادسإ قو .(1//899) مكاسلاو 5
 .(175 67 5 5) «ةفيعضلا» :رظنا «ينابلألا هفعض ثيدحلاو

 .هب ةنييع نبا نع (9/817) قازرلا دبع هجرخأ كلذكو .(475) «هفنصم» يف (*)

 .(هل هللا عمجيف» :ةعوبطملا خسنلا يف هلبقو .«نيكسنا :ج (4)
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 .نيملسملا عم

 اًوٌوَمتيل ةعمجلا موص اوهرك مهنأ ميهاربإ نع ةريغم نع ١2)ريرج ركذو
 .217ةالصلا ئلع

 لاوز هيلع لكشي نكلو .اهدحأ اذه «ةثالث هتهارك يف '7ذخآملا :تلق

 .هيلإ هدعب ؟7هوي وأ هلبق موي ٌمضب ةيهاركلا

 .هدارفإ مدعب لوزت ةهاركلا نأ :يناثلا

 ميرحتلاو .عوبسألا ليغ لب .ماعلا ليع وسعي ةثأب نيلاكشإلا نع بيجأو

 الف هدعب اًموي وأ هلبق اًموي ماص اذإ امأو .ماعلا ديع )موي موصل وه امنإ

 نم ةئشانلا ةدسفملا لوزتف :22)ديعو ةعمج موي هنوك لجأل هماص دق نوكي

 .اًعبت همايص يف الخاد نوكي لب .هصيصخت

 يئاسنلاو «هدنسم» يف دمحأ مامإلا هاورام لمحي اذه ئلعو

 .فيرحت وهو ؛«ريرج نبا» :ةعوبطملا خسنلا يف )١(
 ميهاربإ نع لاسرإلا ريثك ةريغمو )975٠(( مقرب «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ (؟)

 .يعخنلا

 .دارفإلاب «ذخأملا» :لمتحيو .تأرق اذك (')

 .بم «م «ق يف (موي» ظفل دري مل (4)

 .بم ؛م «ق يف «موي» ظفل اًضيأ انه دري مل )00(

 .«اًديعو ةعمج هنوك» :بم 1 «قادعام (5)

 هه



 تيأر املق :لاق  ٌمص نإ دوعسم نب هللا ديع ثيدح نم 1! سدمرتلاو

 لخدي ناك هنأ ئلع هلمح نّيعت اذه ٌّمص نإف .ةعمج موي رطفي ِةكي هللا لوسر
 يهنلا ثيداحأ نيأو .هنع يهنلا ةحصل ء«هدرفي ناك 27هنأ ال ,7"2همايص يف
 لهأ نم دحأ هوري مل يذلا زاوجلا ثيدح نم «نيحيحصلاا يف ةتباثلا

 ثيداحألا هب ضراعي فيكف ؛هتبارغب يذمرتلا مكح دقو ؛ءحيحصلا

 ؟اهيلع مّدقي مث «*7ةحيرصلا ةحيحصلا
 هنم سيل اه نيذلاب ىسلت نأ نع ؟*”ةعيرذلا ةيامح :كيلاقلا لخأملاو

 لامعألا نع هّرجتلاب مايألا ضعب صيصخت يف باتكلا لهأب هُبشتلا بجوُيو
 ئلع لضفلا رهاظ ناك امل مويلا اذه نأ :لئنعملا اذه لإ ٌةضنيو .ةيويندلا
 هموص يف سانلا عباتت ٍةنِظم يف وهف ءاّيوق هموص لإ يعادلا ناك مايألا

 سيل ام عرشلاب قاحلإ كلذ يفو .هريغ موي عوبصي نولغتحي ال اه هي يهلافتحاو
 نم مايقلاب ةعمجلا ةليل صيصخت نع يب ملعأ هللاو  ئنعملا اذهلو .هنم

 ءردقلا ةليل ئلع مهُضعب اهلّضف ئتح يلايللا لضفأ نم اهنأل ؛يلايللا نيب
 (77ئّمحف «ةدابعلاب اهصيصخت ةّئظم يف يهف .دمحأ نع ةياور تيكحو
 .ملعأ هللاو .مايقلاب اهصيصخت نع يهنلاب اهَّدسو «ةعيرذلا عراشلا

 )١( «نئيبتجملا» يف ىئاسنلاو (7870)دمحأ )١7748( «نئئربكلا»و )071/1١:7789؟7(
 دلت ذقو 4/8717 يكمرغلاو

 .«همايص اىلع» :ص (؟)

 .فيرحت «(هنأل) :ص يف (9)

 .«ةحيرصلا» عضوم يف ضايب ص يف (4)

 .«ةعيرذلا دس» :ح .صادعام (4)

 .خاسنلا ضعب فرصت هلعلو ««مسحف» :ةعوبطملا خسنلا يف ()
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 صيصخت امأ :ليق ؟مايصلاب هريغ موي صيصخت يف نولوقت امف :ليق نإف

 امأو .ةنسف «ءءاروشاع مويو ةفرع مويو نينثالا مويك عراشلا هصّصخام

 ناك امو .هوركمف «ءاعبرألاو دحألاو ءاثالثلاو تبّسلا مويك هريغ صيصخت

 .مايصلاو ميظعتلاب مهدايعأ مايأ صيصختت رافكلاب هبشتلا ئلإ برقأ اهنم

 .ميرحتلا ئئلإ ٌبرقأو ةهارك ٌدشأف

 .داعملاو أدبملاب مهريكذتو سانلا عامتجا موي هنإ :7١2نوثالغلاو ةيناثلا

 ؛ةدابعلل هيف نوغّرفتي ءاّموي عوبسألا يف ةمأ لكل هناحبس هللا عرش دقو

 0 يقر سو هباكلاو بلاوقلاوداعلاو ًاديعلا كنج هيف ةرعيد

 .ةعمجلا موي كلذو «قئالخلا هيف هللا عمجي يذلا مويلا بولطملا ضرغلا اذهب

 .هتعاطل مويلا اذه ين اهعامتجا عرشف ءاهفرشو اهلضفل ةمألا هذهل هللا هرخذف

 لهأو «مهلزانم يف ةنجلا لهأ نوكي ةالصلاو ةبطخلا ّتقو هفاصتتا رادقم يفو

 يف رانلا لهأو مهلزانم يف ةنجل | لضأ <59 ]يقي نيتح ةمايقلا موي ٌراهنلا

 دقو ؛«نوئثالثلاو ةثلاثلا» عضوم يف «نوثالثلاو ةيناثلا» :ن ادع ام خسنلا عيمج يف اذك 010

 1! :نيرشملاو ةعبارلا دعب هسلا نم عقواس ئلغ ميلا قيس دنو عيف حلصأ

 .هرخآ ئلإ دعلا يف مقر طقسف «ترّركت
 .«هيف» :م .قادعام )١(

 .ج «ص يف (ربكألا» ظفل دري مل 00

 .«ةرخآلا يف اًردقو ايندلا يف اعرش» :ةعوبطملا خسنلا يف (5)

 .(ليقت) :م «(ق )6(
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 .هتءارق يف يه كلذكو .227(ميحجلا ئلإل مهليقم نإ مث) :ًأرقو .١2)ههلزانم

 ال ُهَمَأ اًمأف .باتك اهل (؟7يتلا ممألا 7هفرعي امنإ ةعبس مايألا نوك اذهلو

 انه (*7سيل هنإف «ءايبنألا ممأ نمع مهنم هاقلت نم الإ كلذ فرعت الف اهل باتك

 املو .اهلوصفو ةنسلاو رهشلا فالخب ةعبس مايألا نوك اهب فّرعُي ةّيِّسح ةمالع

 هدابع ىلإ فّرعتو «مايأ ةتس يف امهنيب امو ضرآلاو تاوامسلا لجو زع هللا قلخ

 ةمكحبو «كلذب ("'مهرّكذي اًموي عوبسألا يف مهل عرش «هلسر ةنسلأ ئلع كلذب

 امكرمألا دوعو ؛ضرألاو تاومسلا ّيطو ملاعلا لجأبو هل اوقيخ امو قلخلا

 .ًقدص ال قواتح هيلع انهو تاس هاذ

 ((8)ةدجسسلا ليزنت ملا) يتروسب '"7ةعمجلا موي رجف يف أرقي ٍةلِككَي ناك اذهلو

 :ةدايز هدعب ةلاسرلا ةعبط يفو .عيف كردتسم .ك نم طقاس «مهلزانم يف رانلا لهأوا١ 01(

 .14 ليقَم ُنَسْحْأَاََفَتَسح َحِز ْرَمْووَيَحبْلا بَحِبأ» :أرقوا
 يبأ نباو (5 77”ص) كرابملا نبال «دهزلا» ئلع هدتئاوز يف يزورملا نيسحلا هجرخأ )00

 حرش يف يوغبلاو (؟ ١7 /7) مكاحلاو (عمجلا -718 /8) هريسفت# يف متاح
 يبأ نع ورمع نب لاهنملا نع بيبح نب ةرسيم نع نايفس قيرط نم (574) «ةنسلا
 .دوعسم نب هللا دبع هيبأ نم عمسي مل ةديبع وبأو .هب دوعسم نب هللا دبع نع ةديبع

 .ك ءص يف عراضملا فرح طقني ملو .«هفرعت» :ع (9)

 .2«يذلا» :ج ءص 00

 .«سيلف ءايبنألا» :ص (0)

 :دازف «عراشلا وه «رّكذي» لعاف نأ مهضعب مهوت .«هيف مهرّكذي» :ةعوبطملا خسنلا يف 00

 .(هيف)

 .يتأي اميفو انه «ةعمجلا رجف» :م «ق ادعام (ا/)

 .«ةدجسلا ملا» :اهريغ يفو .ةميدقلا تاعبطلاو ن بم ؛م «ق يفاذكه (4)
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 نوكيو ناك امم ناتروسلا ناتاه هيلع تلمتشا امل «07١2(ناسنإلا الع نئيتأ له)و

 ةنجلا ىلإ روبقلا نم مهثعبو قئالخلا رشحو داعملاو أدبملا نم ةعمجلا موي

 نم ةدجسب يتأيف ؛هتفرعمو هملع صّقن نم هنظي امك ةدجسلا لجأل ال ءرانلاو

 .اهلعفي مل نم ئلع ركنيو :ةدجسب لصف ةعمجلا رجف نأ دقتعيو «ائرخأ ةروس

 رّوَسلاب اهوحنو دايعألاك رابكلا عماجملا يف كي هتءارق تناك اذكهو

 اهو مهممأ عم ءايبتألا نصصقو هداعملاو ادبملاو هديجوتلا ئلع ةلمتشملا

 مهقدصو مسبب نمأ نمو «ءاقشلاو كالهلا نم مهب رّمكو مهمّذك نم هب ")لماع

 (ديجملا نآرقلاو ق) يتروسب نيديعلا يفر قي ناك امك .ةيفاعلاو ةاجنلا نم

 له)و (نئئلعألا كبر مسا حبس)ب :ةراتو «(رمقلا قشناو ةعاسلا تبرتقا)و

 .(ةيشاغلا تيدح كلاتأ

 ةالصلا هذه, رمألا نم هتنّمضت امل ةعمجلا ةروسب ةعمجلا يف أرقي ًةراتو

 ا"/هركذ راثكإب رمألاو ءاهنع قئاعلا لمعلا كرتو ءاهيلإ يعسلا باجيإو
 يف َكالهلاو ّبطعلا هركذ نايسن يف َّنِإف «نيرادلا يف حالفلا مهل لصحيل
 نم ةمآلل اًريذحت (نوقفانملا كءاج اذإ) ةروسب ةيناثلا يفر قيو .نيرادلا

 ةالص نع مهدالوأو مهلاومأ '27مهلغشي نأ ؟ههل اًريذحتو ءىدْرُملا قافنلا

 ىلع مهل اًضحو هدب الو اورسخ كلذ اولعف نإ مهنأو ««7”هركذ نعو ةعمجلا

 .مدقت دق )١(

 .هترشن يف ةلالجلا ظفل يقفلا داز دقو .لجو زع هللا :ينعي (6)

 .ةقباسلا تاعبطلاو خسنلل افالخ يقفلا خيشلا تبثأ امك «هللا ركذ :ىنعي ()

 .ن «بم م «ق نم «مهل» (5)

 0 ل )0

 .ةلاسرلا ةعبط يف اذكو .«هللا ركذ» :يقفلا تبثأ اًضيأ انه (1)
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 موجه نم مهل اًريذحتو .7١2ههتداعس بابسأ ربكأ نم وه يذلا قافنإلا

 6-0 توباَجُي الف جزل نوتمتيو ةلاقإلا نوبلطي ٍةلاح ئلع مهو توملا

 اكو .«؟7نآرقلا مهعِمْسُي (7نأ ديري ٍدفو مودق دنع لعفي ِةِكَي ناك كلذكو

 مديرا برغملا © يف ئلص امك ,كلذل ةيرهجلا ةالصلا ةءارق ليطي

 ,112١ي] ةقام وحنب رجشلا ق ف يلصي ناكو .(ق)و (روطلا)بو

 ا ا ا ا

 هقايلوأل هللا ذِعأ امو راتلاو ةدجلا ركذو «هقاثلو هلسرو هيو هكتالمو هللاب

 اًناميإ هبطخ نم بولقلا عىلتمتف .هتيصعم لهأو هتادعأل ٌدعأ امو هتعاط لهأو

 اًكرتشم اًرمأ ""ديفت امنإ يتلا هريغ بطخك ال «همايأو هللاب ةفرعمو اًديحوتو

 ال رمأ اذه ْنِإف «توملاب ٌفيوختلاو ةايحلا ئلع ٌحوّتلا ”وهو «قئالخلا نيب
 ,0١2)هب ةّصاخ ةفرعم الو «(157هل اًديحوت الو .هللاب اًناميإ بولقلا يف لّصحي

 جرخيف ؛هئاقل ىلإ قوشلاو هتبحم ئلع سوفنلل اثعب الو .همايأب اًريكذت الو

 .«مهتاداعس» :ن «بم ؛م «ق ادع اميفو .ع نم طقاس «سبايسأ» ظفل )١(

 .اهيلإ راشملا ثيداحألا جيرخت مدقت (؟)

 .ج ءص يف «نأ» دري مل (6)

 .هجيرخت مدقت )00(

 .ج نص نه ١ي9 0
 .اهجيرخت مدقت (1)

 .(ديفي) :م «ق (0)

 .«ةكرتشم اًرومأ» :هلبق ةعوبطملا خسنلا يف عقو كلذ لجأ نمو ««يهو» :بم ادعام (4)

 .ن ءبم «م ,«ق نم ؛هل» (9)

 .ص نم طقاس (هب١(١١٠)
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 يلبُيو ,مهلاومأ مّسقتو .نوتومي مهنأ ريغ ٌةدئاف اوديفتسي ملو نوعماسلا

 ةفرعمو ديحوت ّيأو ؟اذبب لصح ناميإ يأ يرعش تيل ايف .مهماسجأ ُبارتلا
 ؟هب لصح عفان ملعو

 ئدهلا نايبب ةليفك اهدجو هباحصأ بطخو كي لا َبّطخ لّمأت نمو

 ةوعدلاو ةّيلكلا تاميإلا لوصأو هلالج لج ٌبرلا تافص ركذو هنيحروتلاو

 .هسأب نم مهفوخت يتلا همايأو ؛هقلخ ئلإ هبّبحت يتلا هئالآ ركذو ءهللا ئلإ
 هتافصو هللا ةمظع نم نوركذيف .هيلإ مهببحي يذلا هركشو هركذب رمألاو
 مهببحي ام هركذو هركشو هتعاط نم نورمأيو .هقلخ لإ هبّبحي ام هئامسأو

 .مهّبحأو هوبحأ دقو نوعماسلا فرصنيف ؛هيلإ

 اًموسر رماوألاو عئارشلا تراصو «ةوبنلا رون يفخو ءدهعلا لاط مث
 امب اهونّيزو ءاهروص اهوطعأف .اهدصاقمو اهقئاقح ةاعارم ريغ نم «ماقت

 اولخأو ءاهب لالخإلا يغبني ال اننس عاضوألاو موسرلا اولعجف «هب اهونّيز

 رقفلاو عيجستلاب بطخلا ؟''اوعّضرف .اهب لالخإلا يغبني ال يتلا دصاقملاب

 .اهب دوصقملا تافو ءاهنم بولقلا ظح مدع لب صقتنف «عيدبلا ملعو

 .(ق) ةروسبو نارقلاب بطخي نأ رثكي ناك هنأ ِةِْلكَي هبطخ نم ظفح اممف

 لوسر يف نم الإ (ق) تظفح ام :نامعنلا نب ثراحلا تنب ("7ماشه مأ تلاق

 .(””رينملا ىلع اهب بّطخي امم كي هلل

 .(اوعضوف) :ن ءبم .(أوفصرف) :ج ءص 6

 .ملق قبس هلعلو ««عىناه مأ) : )0

 .(41/7) ملسم هجرخأ 00

07١ 



 :فعض هيفو .ناعدج نب ديز نب ىلع ةياور نم هلك هبطخ نم ظفحو
 لامعألاب اوردابو ءاوتومت نأ لبق لجو زع هللا ئلإ اوبوت «'''سانلا اهيأ ايا

 يف ةقدصلا ةرثكو .هل مكركذ ةرثكب مكبر نيبو مكنيب يذلا اوُلِصو «ةحلاصلا
 دق لجو رع هللا نأ اوملعاو . اوقّررّتو اودّمْحَتو اورجوت -ةينالعلاو ٌرّسلا

 يماع يف ءاذه يرهش يف ءاذه يماقم يف ةبوتكم ةضيرف ةعمجلا مكيلع ضرف

 يدعب وأ يتايح ين اهكرت نمف .اًليبس اهيلإ دجو نَم «ةمايقلا موي ئلإ ءاذه
 الو هّلمش هل هللا عمج الف ؛لداع وأ رئاج مامإ هلو ءاهب اًفافختساو اهب اًدوحج

 الأ ,'7هل موص الو الأ .هل ءوضو الو الأ .هل ةالص الو الأ .هرمأ يف هل كراب

 هللا بات بات نإف .ءبوتي ئتح هل "7ٌرب الو الأ هل ٌجح الو الأ .هل ةاكز الو

 َنّمٌّؤي الو الأ ءاّرجاهم ٌئيبارعأ َنّمٌوي الو الأ ءالجر ةأرما َنّمّؤت الو الأ .هيلع

 .(؟)(هطوسو هفيس فاخي ٌناطلس هرهقي نأ الإ ءائمؤم ٌرجاف

 نم هللاب ذوعنو .هرفغتسن دو هنيعتسس : هل لمحل ا :اًضيأ هيطخ :> نم ظفحو

 نأ دهشأو .هل يداه الف لِلضُي نمو .هل لضم الف هللا هدهي نم .انسفنأ رورش

 هلييرآ :هلوسرو ةدبعادمحم نأ دهشأو .هل كيرشال هدحو هللاآلا هلإ أل

 .(أي) نود «سانلا اهيأ» :ج ج «ص 00

 .«مايص» :ع«ك يفو .بم «ج ءص يف دري مل «هل موص الو الأ» )0

 .فيرحت «(«ةكرب» :ةعوبطملا خسنلا يف "2

 دمحم نب هللا دبع ةمجرت يف «لماكلا» يف يدع نباو )1١8١( هجام نبا هجرخأ 00(

 «ناميإلا بعش)و ١7١( /7) «(نئربكلا» يف يقهيبلاو 5659-2051١( /5) يودعلا

 ؛كورتم ,يودعلا هللا دبيعو ؟تيدحلا نيل ءريكب نم ديلولا هدانسإ فو .20)

 رخآ قيرط نم )١١75( ديمح نب دبع هجرخأو .فيعض «ناعدج نب ديز نب يلعو
 .هوحن ديز نب ىلع نع
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 نمو ءدّشر ددقف هلوسرو هللا عطُي نم .ةعاسلا يدي نيب اًريذنو اًريشب قحلاب
 قأيسو ١2)دواد وبأ هاور .«اًئيش هللا رضي الو .هّسفن الإ رضي ال هنإف امهصعي

 لصف

 هبطخ يف لَو هيده يف

 هنأك امتح هيضغ تشاو «هتوص العو «هانيع ترّكحا بيطخ اذإ لي ناك

 «نيتاهك ةعاسلاو انأ تنعب١ :لوقيو .«مكاّسمو مكحّبص١ :لوقي ؛؟شيج رذنُم

 ثيدحلا ريخ ّنإف ,دعب امأ» :لوقيو .ئطسولاو ةباّبّسلا هيعبصإ نيب نّرقيو
 ةعدب لكو ءةاهتاثدِحيم رومألا شو .دّمحم ئده ئَدهلا ريخو «هللا تاجك

 77ص هاور .«ًّيلعو ّيلإف اًعايض وأ اًنيَد كوت

 ينثيو هللا دمحي «ةعمجلا موي لي يبنلا ةبطخ تناك :2؟70هل ظفل يفو

 .هركذف .هتوص الع دقو «كلذ رثإ ئلع لوقي مث «هيلع

 هللا هدهي نَم» :لوقي مث .هلهأ وه امب هيلع ينثيو هللا دمحي :2؟20ظفل يفو

 .(هللا ٌباتك ثيدحلا ٌريخو .هل ىداه الف لِلْضُي نمو .هل لضم الف

 يناربطلا اًضيأ هجرخأو .روتسم «يبأ نب هبر دبع هدانسإ ينو )/35١1١951١91(.« مقرب 01(

 )1١/١١١( يقهيبلاو )/1/ ١557(.

 مقرب (؟) )/851/ 57(.

 .بم نم طقاس «هل» (*)

 214 م5019 (5)

 .(5 65 /8550) (ملسم حيحصاا )6(
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 .«رانلا ىف ةلالض لكو «ةلالض ةعدب لكو» :١2)ىئاسنلل ظفل يفو

 ,()(دعب امأ» :دهشتلاو ءانثلاو ديمحتلا دعب هبطخ ىف لوقي ناكو

 تاملكلا دصقيو ءركذلا رثكُيو .ةالصلا ليطيو ةبطخلا رّصقي ناكو

 نم َةْنِيَم هتبطخ َرَصِق ةو لجرلا ةالص لوط ّنإ» :لوقي ناكو .عماوجلا

 .©0(ههقف

 مهاهنيو مهرمأيو هعئارشو مالسإلا دعاوق هتبطخ يف هباحصأ مّلعي ناكو

 ىَلصي نأ بطخي وهو ٌلخادلا رمأ امك «عيمن وأ ٌرمأ هل ضّرع اذإ هتبطخ يف

 .(0) سولجلاب هرّمأو ءكلذ نع سانلا باقرل يطختملا ئهنو 247نيتعكر

 هباحصأ نم دحأل لاؤسلا وأ .' "هل ضرغعت ةجاحلل هتبطخ عطقي ناكو

 .()اهُكِييف «هتبطخ ئلإ دوعي مث «هبيجيف

 .حيحص هدانسإو © 77 (ئربكلا»و )١61/8( «ليبتجملا» يف )١(

 يف لاق نم باب «ةعمجلا باتك) «يراخبلا حيحص» :رظنا .ِةْلَي يبنلا نع كلذ رتاوت (0)

 :فوسكلا ةبطخ يف مامإلا لوق باب ءفوسكلا باوبأ)و (دعب امأ :ءانثلا دعب ةبطخلا

 .(8وال/١6١ 5 ل0 ١٠١١/ 0/9086 03/9401 ىكال) (ملسم حيحص)و ء(دعب امأ

 .رساي نب رامع ثيدح نم (874) ملسم هجرخأ 0

 .(8105) ملسمو )٠*417, ١( يراخبلا هجرخأ (5)

 (1849) «(ئئبتجملا» يف ىئاسنلاو )١١١4( دواد وبأو (177917) دمحأ هجرخأ (4)
 زرنا هعصصو رس نب هللا دي تيدي نم (991/99 شييبلاو ( 19/143 ةنيربكلال

 يبأ حيحص)» يف ٍنابلألاو )7588/١( مكاحلاو )717/4٠( نابح نباو )١181١( ةميزخ

 .(59- 51 /7) يسدقملا ءايضلا هراتخاو 738١(« /5) «مألا -دواد

 .عوبطملا .م ءق نم طقاس (هل١ ()

  ىيئاسنلاو (275) يذمرتلاو (70١١)دواد وبأو ١117185( 021770 1) دمحأ هجرخأ )1(
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ف دوعي مث «ةجاحلل ربنملا نع لزن امبر ناكو
 (١"لجأل لزن امك ءاهّمِتي

 ."”ةبطخلا ّمتأف هربنملا امهم ")يقر مث ءامهذخأف «نيسحلاو نسحلا
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 قيرط نم )758١05( نابح نباو )١1755( «ئربكلا»و )١519( «نئئبتجملا» يف

 يراخبلا هلاق ءأطخأو مزاح نب ريرج هيف مهو دقو .سنأ نع تباث نع مزاح نب ريرج
 دواد وبأ لاق هبو «(97ص) «ريبكلا للعلا»و «عماجلا» يف يذمرتلا هنع هلقن امك

 تميقأ :لاق سنأ نع تباث نع يور ام حيحصلا نإ» :يراخبلا لاقو .ينطقرادلاو

 ثيدحلاو ؛موقلا ضعب سعن ئتح همّذكي لاز امف كي يبنلا ديب لجر ذخأف ةالصلا
 ثيدح نماذه سيلو «هيف مهوو)ا :(776/) «هللع» يف ينطقرادلا لاقو .«اذه وه

 نب هللا دبع نع «ريثك يبأ نب ئيحي نع اذه ئوري امنإو «تباث ثيدح نم الو «سنأ
 نم هعمس امنإو :مزاح نب ريرج نع هغلب نيح ديز نب دامح لاقو .هيبأ نع «ةداتق يبأ

 تباث سلجم يف هيبأ نع «ةداتق يبأ نبا نع «ريثك يبأ نب ئيحي نع «فاوصلا جاجح
 .(ديز نب دامح لوق لوقلا نوكي نأ هبشيو .تباث نم هعمس هنأ مّهوتف ؛ينانبلا

 .حصي ال ثيدحلاف

 حيحص)و 5 .0573و "5) (يراخبلا حيحص» :يراخبلا هيلإ راشأ امل رظناو

 ينطقرادلا هيلإ راشأ يذلا ريثك يبأ نب يحي ثيدحو .(7/5"1و 2177 /7517/7) (ملسم

 «ليسارملا» يف دواد وبأ هجرخأ ديز نب دامح ةياكحو .(7717) يراخبلا هجرخأ

 .(45ص) يذمرتلل «ريبكلا للعلا» :رظناو «(54)

 .«(نخأل» :ن ءبم م «ق يف

 .«اقر) :ج «ص ادع اميف همسر

 يف يئاسنلاو )5١٠١8( يذم رتلاو )١١1١9( دواد وبأو )١١19965( دمحأ هجرخأ

 يقهيبلاو 18١( 40180 .17/57) «ئربكلا»و ( ١16586 151) «نئيبتجملا»

 نبا هححصو «يذمرتلا هنسح .يىملسألا بيصحلا نب ةديرب ثيدح نم )/١١18(

 ينابلألاو )781/١( مكاحلاو (507) نابح نباو )180701801١1455( ةميزخ

 .(77/7 /5) «مألا -دواد يبأ حيحصاا يف
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 لص» ««نالف اي سلجا :4نالف اي لاعت :هتبطتخخ يف لجرلا وعدي ناكو
 ,120(2ندلف أي

 ةقاف اذ مهنيب ئأر اذإف .لاحلا ئضتقمب 7"2هتبطخ يف مهرمأي ناكو

 .؟؟!اهيلع مهّضحو «ةقدصلاب مهرَّمأ ")ةجاحو
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 .267هئاعدو هللا ركذ دنع هتبطخ يف ةباّبّسلا هعبصإب ريشي ناكو

 .؟17هتبطخ يف رطملا طحق اذإ مهب يقستسي ناكو

 م ! جّرخ اوعمتجا اذإف «سانلا عمتجي ئتح ةعمجلا موي لهمُي ناكو

 نم (17/80) ةميزخ نباو )٠١91( «دواد يبأ نئس» يفف ««نالف اي لاعت» :هلوق امأ

 موي ٌةْكَي هللا لوسر ئوتسا امل :لاق رباج نع ءاطع نع جيرج نبا نع نيقيرط
 هآرف .ءدجسملا باب ئلع سلجف ءدوعسم نبا كلذ عمسف ؛«اوسلجا١ :لاق ؛ةعمجلا

 فرعي اذها» :دواد وبأ لاق .(دوعسم نب هللا دبع اي لاعت» :لاقف ِهِدْلِلَج هللا لوسر

 يف ةميزخ نبا هيلإ راشأ كلذكو .اِِلَي يبنلا نع ءءاطع نع سانلا هاور امنإ ءالسرم
 لسرملاو .(771/5) «هللع» يف ينطقرادلا هحجر يذلا وهو «ثيدحلا ىلع هبيوبت

 ثيدحلا ينابلألا ححص كلذ عمو .هب جيرج نبا نع (20774) قازرلا دبع هجرخأ

 )١807/5(. «مألا -دواد يبأ حيحص» يف لوصوملا

 قباسلا ءسانلا باقر يطختملا ٍةكَي هيهن ثيدح يفف «نالف اي سلجا» :هلوق امأو

 .بطخي وهو دجسملا لخادلا ٍةكَي هرمأ ثيدح ىفف «نالف اي لص» :هلوق امأو .ركذلا

 ْ .«ةبطخلا» :ن ءبم م «ق ادع ام

 .(ةجاح نم) :بم «م ءىادعام

 .ىلجبلا هللا دبع نب ريرج ثيدح نم )٠١17( ملسم هجرخأ

 .هْنَعَُنَإَدَ ةبيؤر نب ةرامع ثيدح نم (41/5) ملسم هجرخأ

 .سنأ ثيدح نم 48-١7( /891/) ملسمو (7”97”) يراخبلا هجرخأ
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 : رص سس 59 :

 الو ةحرط الو ناسليط سبل الو ؛هيدي نيب حيصي شيواش ريغ نم هدحو

 واو

 ههجوب ّسانلا لبقتسا ٌربنملا دعص اذإف .مهيلع مّلس ّدجسملا لخد اذإف
 اذإف «ناذألا يف لالب ذخأيو ءسلجي مث .ةلبقلا ٌلبقتسم عدي ملو .مهيلع مّلسو

 داريإب ال «ةبطخلاو ناذآلا نيب لصف ريغ نم بطخف هِي ٌئبنلا ماق هنم غرف

 .هريغ الو ريخ

 اًصع وأ سوق ئلع دمتعي ناك امنإو .هريغ الو اًميس هديب ذخأي نكي ملو

 ةعمجلا يفو ءسوق ئلع دمتعي برحلا يفناكو 150 يملا لشعب نأ لبق

 .فيس ىلع دمتعا هنأ هنع ظفحُي ملو .اًصع ىلع دمتعي

 دعب هنع ظُمحُي ال هنإف .""7هلهج طرف نمف -فيسلاب ماق نيّدلا نأ ئلإ ةراشإ

 ناك هنأ هذاختا لبق الو ؛هريغ الو سوق الو فيسب هاقري ناك هنأ رينملا ذاختا

 .سوق وأ اضع ١ لع دمعي هناك امن و .ةدلا اًميس هديب دعي

 .ةحرطلاو ناسليطلاو شيواشلا ريسفت مّدقت )١(
 يناربطلاو (58715) ئلعيوبأو(97١٠)دوادوبأو (17867١)دمحأ هجرخأ (١؟)

 ءامهيف نيل عم قودص امهالك ءَقيَزَر نب بيعشو شاّرخ نب باهش هيف )6/ 73١1
 نبا هححص ثيدحلاو ٠١7١(« /7) «ريبحلا صيخلتلا» يف ظفاحلا هدانسإ نسحو

 :رظناو .(7571 /5) «مألا -دواد يبأ حيحص) يف ينابلألا هنسحو )١551(«: ةميزخ

 .( 577-112 /5) (ريدجلا ردبلا#

 .(7١75-١5هص) يف هلثم مّدقت ()

 هءادرخأ



 ةهبلإ

 يلا
 ع0

 دنتسي عّذج ىلإ بطخي هذاختا لبق ناكو .١)تاجرد ثالث هربنم ناكو

 هيلإ لزنف .دجسملا لهأ هعمس اًئينح ٌعذجلا ّنح ربنملا ئلإ لّوحت املف
 .©"7يحولا نم عمسي ناك ام دّقف امل رح :؟57سنأ لاق .هّمضو كَ

 اًبيرق يبرغلا هبناج يف عضو امنإو .ءدجسملا طسو يف ربنملا عضوي ملو
 .247ةاشلا ٌرمم رادقم طئاحلا نيبو هنيب ناكو .ءطئاحلا نم

 رادتسا ؛ةعمجلا يف اًمئاق بطخ وأ .ةعمجلا ريغ يف هيلع سلج اذإ ناكو

 .(20ةبطخلا ّتقو مهتلبق ههجو ناكف .مههوجوب هيلإ هباحصأ
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 بطخيف موقي مث «ةفيفخ ةسلج سلجي مث ءبطخيف موقي ناكو

 .دعس نب لهس ثيدح نم (05 5) ملسم هجرخأ

 نب رباج ثيدح نم (06 1 2.41١8 :رظناو .0/85”7) يراخبلا هجرخأ

 عمست تناك ام ئلع تكب» :لاق )7١95( يف هظفلو .سنأ ال ءرباج لئاقلاو .هللا دبع

 يوار «لاق» لعاف نوكي نأ لمتحي» 7١4(: /5) «حتفلا» يف ظفاحلا لاق .«ركذلا نم

 يبنلا هنأب نميأ نب دحاولا دبع نع هتياور يف عيكو حَّرص نكل - اًرباج ينعي  ثيدحلا

 .(هنع [ 7 5 ]/٠1 ةبيش ىبأ نباو 57١ ١[ 5] دمحأ هجرخأ .ِةلِك

 نتملا يف ق يف اذكو ءحص ةمالع عم ؛هيلإ لَو يبنلا قاصتلا هدقفو :ن ءم شماه يف

 نوك يف كشأ انأو .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو .«هيلإ» ظفل نود «يحولا» ةملك دعب

 سنأ مالك نم سيل شماهلا يف روكذملاو ؛هنع بان قايسلاف «نتملا نم اًءزج ةرابعلا

 .رباج الو

 ظفللاو ,عوكألا نب ةملس ثيدح نم (777/009) ملسمو (591/) يراخبلا هجرخأ

 3 ٠ 81) دواد يبأل

 )٠017 ١(. (ملسم حيحص)و )47١( «يراخبلا حيحص) يف ديعس يبأ ثيدح :رظنا

 سانلا لابقتساو ءًموقلا مامإلا لبقتسي باب» :(هحيحص» يف يراخبلا هيلع بوب دقو

 .(....هبطحخخ اذإ مامإلا

 تل



 .هنم ٌوندلاب ّسانلا رمأي ناكو .ةماقإلا يف لالب ذخأ اهنم غرف اذإف .؟7١ةيناثلا

 .اغل دقف .تصنأ :هبحاصل لاق اذإ لجرلا نأ مهربخيو «تاصنإلاب مهرمأيو

 مامإلاو ةعمجلا موي مَّلكت نم» :لوقي ناكو .«هل ةعمج الف اغل نما :لوقيو

 هل تسيل .تصنأ :لوقي يذلاو .اًرافسأ لمحي رامحلا لثمك وهف بطخي

 .؟"2دمحأ مامإلا هاور .«ةعمج

 .مئاق وهو (كرابت) ةعمجلا موي ِةِلَي هللا لوسر أرق :بعك نب ٌيبأ لاقو

 هذه تنرنأ نه :لاقف يزيقيل وبأ وأ هادودلا وبأو هللا مايأب ليف

 :لاق اوفرصنا املف .ثكسا نأ هيلإ راشأف «نآلا الإ اهعمسأ مل يّنِإ ؟ةروسلا

 نم كل سيل :#227بآ لاق .نربشت ملق ؟ةروسلا هلع تذرتأ ختم كّتلآس
 هل كلذ ركذف قلي هللا لوسر ئلإ بهذف .توغل ام الإ مويلا كتالص
 هجام نبا هركذ . نبأ قدص» :ُهْنِككَك هللا لوسر لاقف :ٌيبأ لاق يذلا هريخأو

 .97(دمحأ دتسم»# ىف هلصأو :7*2ووضنم نب كيعسو

 وبأ هجرخأ ةبطخلا نيب ةسلجلا رادقم نأ ريغ ؛بدنج نب ةرمس ثيدح نم (875)

 .يرهزلا باهش نبا لسرم نم (55) «ليسارملا» يف دواد

 .فيحصت هلعلو ««هنا» :ةعوبطملا خسنلا يف 2

 قيرط نم )١1١١1١( هجام نبا هجرخأ .(77517/) يسدقملل «ماكحألاو نئسلا» (4)

 نب ىبأ نعراسي وم ءاطع عامس يف نأ الإ نسح هدانسإو ؛بعك نب يبأ نع راسي

 فاحتإ» يف ظفاحلاو «كردتسملا صيخلت» يف ىبهذلا هيلإ راشأ امك ءاّرظن بعك

 .يتآلا جيرختلا رظناو .(177177 017/7 )١5/ «ةرهملا

 صنم  .هب دمحم نب ريزعلا دبع قيرط نم «دمحأ نب هللا دبع تادايز نم )/15١741( مقرب 60

 2253ث



 هّظح وهو غلب اهرّضح لجر :رفن ةثالث ةعمجلا رضحب» :ْدَي لاقو
 نإو هاطعأ ءاش نإ لجو رع هللا اعد لجر وهف «ءاعدب اهرّضح لجرو .اهنم

 ملو .ملسم ةبقر ًطختي ملو .توكسو تاصنإب اهرّضح لجرو .هعنم ءاش

 دع هللا َّنأ كلذو .مايأ ةثالث ةدايزو اهيلت يتلا ةعمجلا ئلإ ٌةراّفك يهف اًدحأ ذوب

 دمحأ هركذ 1١[«. :ماعنألا] < هِلاَمَتَأ دعودَرم يظر ةَج نم :لوقي لجو

 دحأ مقي ملو «ةبطخلا يف كو ئيبنلا ذخأ ناذألا نم لالب غرف اذإ ناكو

 ةعمجلا نأ ئلع لدي اذهو .دحاو ناذأ الإ نكي ملو «ةتبلا نيتعكر عكري

 نإف «ةّئسلا لدت هيلعو «ءاملعلا يلوق ٌّمصأ اذهو .اهلبق اهل ةئس ال ديعلاك
 اذإف ,ةعمجلا ناذأ يف لالب ذخأ ربنملا يقر اذإف «هتيب نم جرخي ناك ِةِْلَك يبنلا

 ئتمف «نيع ّيأر '")هّنأك اذهو . لصف ريغ نم ةبطخلا يف كي ٌيبنلا ذخأ هلمكأ

 بهّلك اوماق ناذألا نم لالب غرف اذإ اوناك مهن :أ لخ نمو ؟ةّنسلا قوُلِصي اوناك

 17٠١( 179 /15و 78/8 )١//741: مكاحلاو )/١18081801( ةميزخ نبا هجرخأو 5

 رت بر يأ نب لابن زب كيرط نم فرط سلك كاك لولب

 يئيللا رمن يبأ نب هللا دبع نب كيرش لبق نم بارطضالا لعلف .رذ يبأ نع راسي
 بصنا# :رظناو .بعك نب ريل لدررت يل ةينع ني داسب عطاي قردسرعو
 .«دنسملا» يققحم قيلعتو 75١7( /؟) (ةيارلا

 يقهيبلاو (1817) ةميزخ نبا هجرخأو «(7١١١)دوادوبأو (7١٠٠)دمحأ )1(

 نب ورمع ئلإ دانسإلاو ؛هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم (/)
 .(1737/1/ -717/7 /5) ينابلألل «مألا -دواد يبأ حيحصاا :رظناو .حيحص بيعش

 .فيرحت .«ناك» :ةعوبطملا خسنلا يف (5)

 0م ٠



 ال هنأ نم هانركذ يذلا اذهو .ةئسلاب سانلا لهجأ ١2):رم وهف «نيتعكر اوعكرف

 نيهجولا دِحأو :هنع روهشملا ىف دمحأو كلام بهذم وهاهلبق اهلّةّنِس

 .7"2يعفاشلا باحصأل

 تبئثيف .ةروصقم رهظ اهنأب حتحا نم مهنم «ةنس '' "اهل :اولاق نيذلاو (8)- هق 7 سا( دس أ | ٠ 9 7 ()ى اق ٠بذلا
 اهسفنب ةلقتسم ةالص ةعمجلا ْنِإف ءاذج ةفيعض ةّجح هذهو .رهظلا ماكحأ اهل

 اهقفاوتو ءاهل ةربتعملا طورشلاو ةبطخلاو ددعلاو 2*)ةفصلا يف ٌرهظلا فِلاخَت
 دراومب اهقاحلإ نم ئلوأ قافتالا درومب عازنلا ةلأسم قاحلإ سيلو .تقولا يف

 .هيف 2 ١)اقفتا امم رثكأ اهنأل زئلوأ قارتفالا دراومب اهقاحلإ لب «قارتفالا

 .نيدشارلا هئافلخ ةّنس وأ هلعف وأ هلوق نم لكي ىبنلا نع اًئباث ناك ام ةّئسلا نإف

 «سايقلاب اذه لثم يف ننّسلا تابثإ زوجي الو .كلذ نم ءيش انتلأسم يف سيلو

 هعرشي ملو هلعفي مل اذإف كلي يبنلا دهع يف هلعف ٌببس دقعنا امم اذه نأل

 .ةنسلا وه هكرت ناك

 كلذلو .سايقلاب اهدعب وأ اهلبق ٌةَّنس ديعلا ةالصل عّرْشُي نأ اذه ريظنو

 الو رامجلا يمرل الو ةفلدزمب تيبملل لسغلا َنَسّي ال هنأ حيحصلا ناك

 .ن «م «ق يف «نم) دري مل 0010

 .ةلأسملا يف هخيش مالك نع رداص فنصملاو (184 /75) «ئواتفلا عومجم» :رظنا (6)

 .(اهنإ) :بم .ءق (9)

 .«تبثف» :بم «م ء.قادعام 2

 .«رهجلا» :بم يفو .«رفسلا» :م «ق (4)

 .(«قفتا» :ص يف (0)



 مل هباحصأو ِكَو نا ّنأل :21)ءاقستسالل الو فوسكلل الو فاوطلل
 .تادابعلا هذهل مهلعف عم كلذل اولستغي

 باب)» :لاقف ؟27(هحيحص) يف يراخبلا هركذ امب ٌجتحا نم مهنمو
 نع «عفان نع «كلام انبأ ءفسوي نب هللا دبع انث .اهلبقو ةعمجلا دعب ةالصلا

 دعبو «نيتعكر اهدعبو نيتعكر رهظلا لبق يّلصي ناك ِفكَي بنلا نأ رمع نبا
 ةعمجلا دعب ىَّلِصي ال ناكو .نيتعكر ءاشعلا لبقو «هتبب يف نيتعكر برغملا

2 

 يراخبلا هب دري ملو هيف .ةّجح ال اذهو .«نيتعكر يلصيف «فرصني ئتح
 (9اهدعبو اهلبق ةالصلا يف درو له هنأ هدارم امنإو «ةعمجلا لبق ةئسلا تابثإ

 ءاهدعب الإ *)ةنسلا ٌلعف هنع )دري مل هنأ :يأ ءثيدحلا اذه ركذ مث ؟ءيش

 .ءيش اهلبق درتي ملو
 لبق ةالصلا باب» :لاق هنإف ')نيديعلا باتك ين لعفام ريظن اذهو

 هك سابع نبا نع اًكيعس تعمم 0: رلسلا وأ لاقو ,اهدصو ؟"ديعلا

 يبنلا نأ سابع نبا نعا ريبج نب ديعس ثيدح ركذ مث .«ديعلا لبق ةالصلا

 .(ءاقستسالا» :ق يفو .«ءاقستسالا :م )١(

 .(971) ثيدحلا لبق (")

 .(اهدعب وأ» :م .قادعام (7)

 .رهظي مل نكلو «ق يف هلثم نوكي دقو ءاوري) :ن ءبم ءم (4)
 .ص نم طقاس «ةنسلا» ظفل (6)

 .(489) ثيدحلا لبق (1)

 .تبثأ امك (حيحصلا» يفو .«نيديعلا» :ن ءبم «م .قادعام (0)

 لصألا يف همسر لعلو .«ءالعلا وبأ» :ةلاسرلا ةعبط ريغ باتكلا تاعبطو خسنلا يف (4)
 .ةزمه فلألا دعب اوبتكو .هتءارق يف خاسنلا ًاطخأف ,«العملا وبأ» :ناك
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 «لالب هعمو اهدعب الو اهلبق لصي مل «نيتعكر ئّلِصف ءرطفلا موي جرخ ٍِ

 .:ثيلحملا

 ال هنأ ئلع الاد اًثيدح ديعلل ركذو «ةعمجلل مّجرت ام لثم ديعلل مجرتف

 .كلذ ةعمجلا نم هدارم نأ ئلع ٌلدف ءاهدعب الو اهلبق ةالصلا (١)ءّرْشت

 ثيدحلا يف ركذ دقو ءرهظلا نع الدب تناك امل ةعمجلا نأ مهضعب ّنظ دقو

 ال ناكو» :لاق امنإو .كلذك ةعمجلا نأ ئلع لد ءاهدعبو رهظلا لبق ّنسلا

 هنأو «ةعمجلا دعب ةّنسلا ةالص عضوملاَنايب «فرصني ئنح ةعمجلا دعب يصب

 دعب عوطتلا باب يف ركذ دق يراخبلا نأل ءهنم طلغ ّنظلا اذهو .فارصنالا دعب

 ءرهظلا لبق نيتدجس ِهكَو ")يبنلا عم ُتيَّلِص» :()رمع نبا ثيدح ةبوتكملا
 ءاشعلا دعي نيتدجسو «برغملا دعب نيتدجسو «رهظلا دعب نيتدجسو

 ةلقتسم ةالص ةباحصلا دنع ةعمجلا َّنأ يف حيرص اذهف «ةعمجلا دعب نيتدجسو

 مل اّملف .رهظلا مسا تحت اهلوخدل اهركذ ئلإ حّتحي مل الإو ءرهظلا ريغ اهسفنب

 .اهلبق اهل ةنس ال هنأ ملع اهدعب الإ ةنس اهل ركذي

 رباجو ةريره يبأ نع ؟7(هننس» يف هجام نبا هاور امب ٌحتحا نم مهنمو

 .«عرشياا . عج «ص 10

  030مقرب )١١11/5(.

 .«هللا لوسر» :ع(.ك 2

 دنع هلصأو )50٠0١0(. نابح نباو )١1957( ئلعيوبأ هجرخأو )١١١4(« مقرب (:)

 (ءيجت نأ لبق» :ةدايز نود (04 /817/0) ملسمو (57ص) «ةءارقلا ءزج» يف يراخبلا

 يتأي ام رظناو .ثايغ نب صفح باحصأ نيب نم ديشر نب دواد اهب درفت «ةذاش يهو

 )١45٠6(. «دنسملا» يققحم قيلعت كلذكو .,فلؤملا مالك نم
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 ثياِصأ# هل لاقق «بفطغي ه6 هللا ٌلوصوو .ينافطغلا كيَلس ءاج لاف

 .«امهيف ُزوحيتو .نيتعكر لصف» :لاق .ال لاق .(؟ءىحجت نأ لبق نيتعكر

 | .تاقث هدانسإو

 نيتاه نأ نع لدي (ءيجت نأ لبق» هلوقو 1 ةةيعبت نما تاكرمبلا وبأ لاق

 وبأ ""7هديفح انخيش لاق .دجسملل ةيحت تسيلو .ةعمجلل ةنس نيتعكرلا
 (4)(نيحيحصلا» يف فورعملا ثيدحلاو «طلغ اذهو :؟"7ةيميت نبا سابعلا

 :لاقف ءبطخبي كي هللا لوسرو «ةعمجلا موي لجر لخد :لاق رباج نع
 موي مكدحأ ءاج اذإ) :لاقو .(نيتعكر ّلصف» لاق ل *<لأف , (؟َتيَّلص١

 وه اذهف .«امهيف زّوجتيلو ؛نيتعكر عكريلف .بطخي مامإلاو ةعمجلا
 اذه .ةحيحص ريغ بلاغلا ين هجام نبا دارفأو .ءثيدحلا اذه يف ظوفحملا

 .همالك اونعم

 امنإو «ةاورلا نم فيحصت اذه :يزملا ظفاحلا ٍجاّجحلا وبأ انخيش لاقو

 امنإ هجام نبا باتكو :لاق .خسانلا اهيف طلغف .«سلجت نأ لبق َتيَلِصأ» وه

 َنَِف ء(ملسمو يراخبلا (07-يحصاا فالخب .هباونتعيمل موي هلوادت

 .ودبي اميف «ةيادهلا حرش» يف )١(
 .ج ءص يف دري مل (هديفح) )0

 يف» هخيش ةلاسر نع رداص فلؤملا لعلو . تميس هج اق يل ؟ةيحيت نبآا ةرييهل 2

 .ارصعلا نايعأ»و (يفاولا» يف يدفصلا اهركذ «ةعمجلا لبق نايلضت خيتللا نيتعكرلا

 78٠(. 2770/8ص) «مالسإلا خيش ةريسل عماجلا» :رظنا

 موي مكدحأ ءاج اذإ) ةريخألا ةلمجلاو (8170) ملسمو 97١( :5941) يراخبلا (5)

 .هل ظفللاو (094 /81/5) مقرب ملسمو (١١ا/١) مقرب يراخبلا دنع (...ةعمجلا

 .ةلاسرلا ةعبط هتعبتو «يقفلا هانثف «دارفإلاب ةميدقلا تاعبطلاو خسنلا يف اذك (4)
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 هيف عقي كلذلو :لاق .امهحيحصت يحصتو امهطبضب اونتعاو امهولوادت ظافحلا

 ,17(2فيحصضتو طالغأ

 اهلبق ةالضلا نتس ظيضب اودتعا نيذلا نأ اذه ةحص الع لديو :(9 تلق
 دحأ ركذي مل ءاهريغو ماكحألاو نئسلا لهأ نم كلذ يف اوُّنصو اهدعبو

 ةّيحت لعف بابحتسا يف هوركذ امنإو ءاهلبق ةعمجلا ةنس يف ثيدحلا اذه مهنم

 هذه يف "”اهّلعف عنم نَّم ئلع هب اوجتحاو «ربنملا ئلع ٌمامإلاو دجسملا
 اهيلع ةمجرتلاو كانه اهركذ ناكل ةعمجلا ةنس يه هذه تناك ولف .لاحلا

 .دجسملا ةيحت نم ئلوأ اهترهشو اهظفحو

 لجأل ّلخادلا الإ نيتعكرلا نيتاهب رمأي مل لب ىلا ّنأ اًضيأ هيلع لديو
 ملو اّضيأ نيدعاتلا اس ّرمأل ةعبجلل ةئس ثناك ولو .دجسملا ةيسنامبعأ

 ,ةداسو ؟28) ]عادلا ايب رمآألاب صحي

 انهن ةيدسم انثدح :227(هئنس) ف دواد وف هأور أامب ٌحتحا نم مهعمو

 يف لوقلا قيقحت» هتلاسر يف يزملا هخيش نع اًضيأ فنصملا نبا نيدلا ناهرب هلقن )١(

 .( 55ص ) «ةعمجلا ةنس

 .ع يف حلصأ دقو .خسانلا نم وهس وهو ««لاق» :ك يف (؟)

 .«اهلعف نم» :نءاسم ()

 .فيحصت هلعلو ««لخادلل» :نءبم م .قادعام (5)

 يقهيبلاو (5 515) نابح نبا اًضيأ هجرخأ ددسم قيرط نمو )١١78(« مقرب (5)

 )١579( «ئتبجملا» يف يئاسنلاو (0 )5٠1 ةبيش يبأ نبا اًضيأ هجرخأو .(5165)

 .حيحص ثيدحلاو .هب عفان نع قرط نم )١1475( ةميزخ نباو )١17/59( «ئربكلا»و

 .(1591 679٠ /5) (مألا -دواد يبأ حيحص» :رظنا
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 .ةعمجلا لبق ةالصلا ليطي رمع نبا ناك : :لاق عفان نع «بويأ انث ءليعامسإ

 .كلذ لعفي ناك لكي هللا لوسر نأ ثّدحو .هتيب يف نيتعكر اهدعب يّلصيو

 إف هلرتي دارا امتزوءاوكق نس ةعبجلال نأ :ينع يفةّكعال اذهو

 ؛هتيب يف ةعمجلا دعب نيتعكرلا يّلصي ناك هنأ كلذ لعفي ناك كي هللا لوسر

 يف تِبهثامك ءامهيف لضفألاوهاذهو ديسسلا قادها سي ألو

 نيتعكر ةعمجلا دعب يّلصي ناك كي يبنلا نأ رمع نبا نع ()١1( .يحيحصلا)

 . هتيب ف

 مهَّدَقَت ةعمجلا ئَّلصف ةكمب ناك اذإ هنأ رمع نبا نع ")«نئسلا» فو

 مث ,ةعمجلا ئَأص ةنيدملاب ناك اذإو .اًعبرأ ئّلصف مّدقت مث :هيتمكو راهن

 ناك :لاقف .هل ليقف دهسملا ي لصي منو هييحتز نسا وي نأ جد
 كلذ لعفي كي هللا لوسر

 وه اذهو .قّلطم عوطت هنإف ةعمجلا لبق ًةالصلا رمع نبا ةلاطإ امأو

 امك «مامإلا جرخي ئتح ةالصلاب لغتشي نأ :ةعمجلا ئلإ ءاج نمل ئلوألا

 :للكك يبنلا نع يلذهلا ةشيّبُتو ةريره يبأ ثيدح نم مّدقت

 اه لعق مسجل كا ئتأ مث ةعمجلا موي لستغا نما :403 يره وبأ لاق

 .مدقت دقو «(8/5 الا" 9) ملسمو (١١ا/7 .3739) يراخبلا )١(

 يبأ نب ديزي درفت دقو ءحيحص هدانسإو )*١١177(( مكاحلا هجرخأو )١١70(: مقرب (؟)

 يف هجيرخت مامت رظناو .هريغ هركذي ملو «ةرخآلا ةعمجلا ةئس يف قيرفتلا ركذب بيبح
 .ةيملاعلا ةلاسرلا راد .ط (دواد يبأ ننس» يققحم قيلعت

 .ةقباسلا تاعبطلل افالخ (ِدِلَع يبنلا نع» :ةلاسرلا ةعبط يف هدعب ديز (*)

 .اهريغ نم تبثأ امك «(حيحصلا» يفو .«دجسملا» :ن ءبم «م «ق يف (5)
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 هنيب ام هل رِفُغ -هعم يّلصي مث .هتبطخ نم مامإلا عرفي تح تّصنأ مث هل رّرُ

 .21)«مايأ ةثالث لضفو ئرخألا ةعمجلا نيبو

 لبقأ مث ةعمجلا موي لسففا اذإ ملسملا َّنِإ» :يل ىلذهلا ةشيّبن ثيدح يفو

 نإو .هل ادب ام ئأص َحّرخ َمامإلا دجي مل نإف ءادحأ يذؤي ال دجسملا ئلإ

 هتعمج مامإلا يضقي ئتح تصنأو عّمتساو ءسلج جّرتخ مامإلا دجو

 ةعمجلل ًةرافك نوكت نأ اهلك هذيلا كلذ اددمجب قت رقي نإ هدفا

 نع انيوُر :(؟*”رذنملا نبا لاق .""1هنَعْدَنَآََوَر ةباحصلا يده ناك اذكهو

 ةثأ سابع دبا نعو .ةعكر ةرشع يتنا ةعمجلا لبق يّلصي ناك هنأ رمع نب

 :تفاعكر ثامق ىلصي ناك

 كلذلو «قلطملا عّوطتلا باب نم ناك مهنم كلذ نأ ئلع ليلد اذهو

 يورو :22/(عماجلاا يف يذمرتلا لاقو .كلذ يف مهنع يورملا ددعلا فلتخا

 .يروثلاو كرابملا نبا

 )١( ملسم هجرخأ )/51/8651(.

 مدقت دقو ؛يلذهلا ةشيبنو يناسارخلا ءاطع نيب عطقنم وهو «(301771) دمحأ هجرخأ (؟)

 .(5 77 ص)

 .بم «م «ق نم يضرتلا ()

 ١١7(. /7) «فارشإلا»و ٠١6( /4) (طسوألا» يف (4)

 (طسوألا»و (06765 40607 5) «قازرلا دبع فنصم) :راثآلل رظناو .(077) بقع (4)

 .(1 1١-9 8/4) رذنملا نبال

 ه7



 اذإ هللا دبع ايأ تيأر :217"يروباسيتنلا ئناه نب  ميهاربإ نب قاحسإ لاقو

 تبراق اذإف .لوزت نأ تبراق دق سمشلا ّنأ ملعي نأ ئلإ يّلصي ةعمجلا موي ناك

 وأ نيتعكر ىّلصف ماق ناذألا يف ذخأ اذإف .نذؤملا نّذؤي ئتح ةالصلا نع كسمأ

 هنم جرخي مث ,دجسملا يف رظننا ةضيرفلا ئَلص اذإف .مالسلاب امهنيب لصفي اًعبرأ

 .سلجي مش ؛نيتعكر هيف يَلصيف ؛عماجلا ةرضحب ١ يتلا دجاسملا ّضعب يأيف

 تس كلف .نييرخأ نيتعكر يَلصيف موقي مث «سلجي مث ةاّسيرأ مياس اسوي

 .رثكأ وأ لقأ رت ب ةساادس زيا م اسم .يلع ثيدح ئلع تاعكر

 دس اهلبق ةعمجلل نأ :هنع ةياور ةباحصأ ضعن ,اذه نم ذخأدقو

 كسمي ناك دمحأ ٌنِإف ؛رهاظ الو لب ءحيرصب اذه سيلو .اًعبرأ وأ نيتعكر

 جورخ لإ هعوطت ّمتأف ماق يهنلا تقو لاز اذإف ءيهنلا تقو يف ةالصلا نع

 .نيتعكر الإ كردي مل امبرو ءاّعبرأ كردأ امبرف «مامإلا

 :23)(هننسا يف هجام نبا هاور امب اهلبق ةئسلا توبث ىلع ّجتحا نم مهنمو

 نع «ديبع نب رّشبم نع «ةيقب انث هّّبر دبع نب ديزي انث ءئيحي نب دمحم انث
 عكري كَم يبنلا ناك» :لاق سابع نبا نع «ينوعلا ةيطع نع «ةاطرأ نب جاّجح

 ةالصلا باب :هجام نبا لاق .«ٌنهنم ءيش يف لصفي ال ءاعبرأ ةعمجلا لبق نم

 .هركذف ؛ةعمجلا لبق

 :ايالب ةدع هيف ثيدحلا اذهو

 )١( «هلئاسم» يف )ص١75١(.

 مقرب (؟) )١١19(.« يناربطلا هجرخأو )١7/١7194( هجرخأو .هب ديلولا نب ةيقب قرط نم

 ديبع نب رشبم ةمجرت يف «لماكلا» يف يدع نبا )١١/٠١( ديعس يبأ ثيدح نم
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 حرصي ملو هنعتنع لقو ةريستملا مامإ «كيلولا نب ةيشب 417[ لجسأ

 :ثيدحلا ٌركتملا «ديبع نري رشيم :ةيناثلا

 .سّلدملا فيعضلا «ةاطرأ نب جاجحلا :ةثلاثلا

 هفًعضو «هيف مّلكتي ميَّشُه ناك :(”يراخبلا لاق «يفوعلا ةيطع :ةعبارلا
 يو لييعحأ

 :هل لاقي خيش :لوقي يبأ تعمس :؟؟*؛دمحأ مامإلا نب هللا دبع لاق

 :ةريشملا وبآو ةيقر هنع لور افرك هللا ء سيسي ركب ناك ذيع نرثي

 كورتم ديبع نب رشبم :(20ينطقرادلا لاقو .بذك ةعوضوم ثيداحأ هثيداحأ

 ."'!اهيلع عباتي ال هثيداحأ ءثيدحلا

 يصمحلا ديبع نب رّشبمو .هب ٌجتحي ال ينوعلا ةيطع :©)يقهيبلا لاقو

 .فلؤملل ئرخأ بتك يف رئاظن هلو ءخسنلا يفاذك )١(

 ”١97(. /7) «طسوألا خيراتلا» (؟)

 .(577" «577 /5) يليقعلل «ءافعضلا»و )١71١7( «لاجرلا ةفرعمو للعلا» ()

 ئلع ثعابلا» باتك نع رداص فلؤملاو )١51977779( «لاجرلا ةفرعمو للعلا» (5)

 .(مالسإلا دجم راد ط ١57- ص) يسدقملا ةماش يبأل «ثداوحلاو عدبلا راكنإ

 )6٠5٠(. «نوكورتملاو ءافعضلا»و )١1775( «للعلا»و )01/1١( «نئسلا» (6)

 دعب ةيناثلا ةيلبلا رمخأ ئلإ انه نم يقفلا اهلقن «اهيلع عباتي .. .هللا دبع لاق» ةرابعلا (0)

 دارأف «لتخم مالكلا قايس نأ هيلإ لّخ دقو :هعداعك هيتت نوك #ثيدحلا ركتملا)

 .ةلاسرلا ةعبط يف اذكو .هدسفأف «هحالصإ

 .ءالو (عضاومو ٠5١0/6« 17 /1)و(581/5)و )١777/7( «ئربكلا ننسلا) )300
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 .هب تحي ال ةاطرأ نب جاّجحلاو .ثيدحلا عضو ئلإ بوسنم

 .«ةعمجلا دعب» وه امنإو .«اًعبرأ ةعمجلا لبق» :لاقف «مهناقتإو مهطبض (؟7هدعل

 .(حيحصلا» يف تبث امل اًقفاوم نوكيف

 سرافلل» :يرمعلا رمع نب هللا دبع ةياور يف يعفاشلا لوق اذه ريظنو :لاق

 سرفللا :لوقي اًعفان عمس هنأك :2)يعفاشلا لاق .«*/اًمهس لجارللو نيّمهس
 ينعي #0 ي لجارللو مياس سرافلل» :لاقف (اًمهس لجارللو «نيمهس

 يف ملعلا لهأ نم دحأ كشي سيلو :لاق .هللا ديبع هيخأ ةياورل اًقفاوم نوكيف

 ,(00 ظفحلا يف هيخأ الع رمع نب هللا ديبع ةمدقت
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 يبأ ثيدح يف ةيمبت نبا مالسإلا خيش هلاقام اذه بلظلو ”تساق

 .(707 ص) «ثعابلا» باتك يف ةماش وبأ وه

 :امهريغ ينو .شماهلا يف ححصف «ص يف ناك اذكو لقنلا ردصمو ج يناذكه

 .عوبطملا يف اذكو .(ضعبل)ا

 .لقنلا ردصم يف ةدايزلا هذه درت ملو .(«ةثالثلا) :هدعب ن ءبم «م «ق يف

 .(«مدعيل :م «ق

 .لقنلا ردصمو ةقباسلا

 .يقهيبلل «ريبكلا نئسلا» نم ةماش يبأ باتك يف امك ميدقلا يف (
 .رظنلا لاقتنال ج ءص نم طقاس انه ئلإ (...لاقف اًمهس لجارللو»

 (ريبكلا نئسلا» يف يقهيبلا ظفاحلا  يعفاشلا نع ينعي  هنع كلذ لقن» :ةماش وبأ لاق

 .(؟ 7517-58 /9) «نئسلا ةفرعم» :رظناو .«[7؟ 5 /5]
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 بر عضي ىتح ؟ديزم نم له :لوقتو ءاهيف ئقلُي مّهج لازت الا :417ةريره

 :ةنجلا امأو .ْطَق طَق :(")لوقتو ءضعب لإ اهّضعب يوزنيف .همدق اهيف ةزعلا
 رانلا امأو» :لاقف ةاورلا ضعب لىلع بلقناف ؛««نيرخآ اًقلخ اهل هللا عئشنيف

 .«نيرخآ اقلخ اهل هللا عيشنيف

 اوبرشاو 00 : لباب نذؤي الؤلب ّنإد ؛ةشئاع تيدح اًضيآ هريظتو ةعلق

 ةاورلا ضعب ئلع بلقناف «"72نيحيحصلا» يف وهو مونكي مأ نبا نّدؤي ئتح

 .«لالب ذوي ئتح اوبرشاو اولكف «ليلب نَّذؤي موتكم مأ نبا» :لاقف

 امك ُكّرِبي الف مكدحأ ئّلص اذإ» :ةريره ىبأ ثيدح يدنع اًضيأ هريظنو

 هلاق «*)امب ملعأ هللاو  «؟0هنظأو .«هيتبكر لبق هيدي ْعّضيلو «ريعبلا كوبي

 نب لئاو لاق امك «هيدي لبق هيتبكر عضيلو» :- قودصملا قداصلا هلوسر

 يباطخلا لاق ««هيدي لبق هيتبكر عضو دجس اذإ هتك هللا لوسر ناك» :رجح

 يراخبلا اهجرخأ دقف ةبولقملا ةياورلا امأو .(758157) ملسمو )585٠( يراخبلا هجرخأ )١(

 .دوجسلا يف نيتبكرلا لبق نيديلا عضو ثحبم يف ليصفتلاب مدقت دقو .(7245)

 يف بتكو ؛«نمحرلا» لبق قحللا ةمالع تعضوف ««نمحرلا عضي) :م نتم يف ناك هيف

 .«نمحرلا ةزعلا بر» :ق نتم يف ءاج انه نمو .«حص ةزعلا بر» :شماهلا

 مدقت دقو )78/٠١١947(( بقع ملسمو ءرمع نباب اًنورقم )١918.777( يراخبلا (*)

 ةميزخ نباو (5785) ئلعي وبأ اهجرخأ ةبولقملا ةياورلاو .رمع نبا ثيدح نم
 «يرابلا حتف» يف ظفاحلا لواح دقو .مدقت دقو «(7 57/7) نابح نبا.( 275 05)

 ةشئاع ثيدح نأ نم ةمئآلا نم هريغو ريلا دبع نبا .هلاق ام در )819/5 5 ١87(

 .دوجسلا يف نيتبكرلا لبق نيديلا عضو ثحبم يف مدقت دقو .بولقم

 .قايسلا هيلع يفخ خسان وأ رشان ةدايز يهو ««مِهو» :ةدايز ةعوبطملا خسنلا يف هدعب )00

 .ةلاسرلا ةعبط يف اذكو !مّحقملا «مهو» لعفب اقّلعتم نوكيل «اميف» ئلإ ىقفلا هرّيغ (5)
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 ةلأسملا تقبس داقو .ةريره يبأ ثيدح نم ٌحصأ لئاو ثيدحو :هريغو

 .هلل دمحلاو «باتكلا اذه يف ًةافوتسم

 رمأو ءاهتّدس نيتعكر ىَّلصف «هلزنم ىلإ لخد ةعمجلا ئّلص اذإ كي ناكو
 :هنلل# ةيميت نبا سابعلا وبأ انخيش لاقف .اًعبرأ اهدعب ىّلصي نأ اهاّلص نم

 :تلق .(7)21نيتعكر ئَلص هنيب يف ىّلص نإو ءاًعبرأ ئَّلص دجسملا يف ئّلص نإ
 اذإ ناك هنأ رمع نيا نع ؟"7دواد وبأ ركذ دقو .ثيداحألا لدت اذه اولعو

 .نيتعكر ىّلص هتيب يف ىّلص اذإو ءاًعبرأ ىَّلص دجسملا يف ىّلص
 ةعمجلا دعب يّلصي ناك لكي يلا نأ رمع نبا نع 70"2نيحيحصلا» ينو

 مكدحأ لص اذإ :ِْلكَب يبنلا نع ةريره يبأ نع «؟7«ملسم حيحص" يفو
 .«تاعكر عبرأ اهدعب ٌلصيلف ةعمجلا

 لف

 نيديعلا يف دلي هيده يف

 باب ئلع يذلا ىّلصملا وهو ءىّلصملا يف نيديعلا يّلصي يي ناك
 ًةرم الإ هدجسمب ديعلا ّلصي ملو .ٌجاحلا ٌلمحم هيف عضوي ءيقرشلا ةنيدملا
 يف وهو ؛ثيدحلا تبث نإ ,دجسملا يف ديعلا مهب ئلصف رطم مهباصأ «ةدحاو

 هنع هركذ امك هيوهار نب قاحسإ يأر وهو «23067/75) «ئواتفلا عومجم» :رظنا )١(

 .(01717) بقع «هعماج» يف يذمرتلا

 .تاحفص لبق مدقت دقو )١1١70(« مقرب (؟)

 .مدقت دقو ,(9/؟9) ملسمو (1”947/)يراخبلا (9)

 .(881)مقرب (5)
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 . رمح اًد رب ةرمو أ! ”هيرضخأ ةيدرت سيلب ناك ٌةرهو ."'؟ةعيدججلاو
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000 
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 .امئاد اراضملا يف اهلعف ناك هيدهو أ هيام نباو دواد ىبَأ

 نيديعلل اهسبلي ةّلُخ هل ناكف «هبايث لمجأ امهيلإ جورخلل سبلي ناكو
)00 

 مل كلذك ناك ول هنإف ءسانلا ضعب هنظي امك ائَمْصُم رمحأ اذه سيلو

 يقهيبلاو (190 )١/ مكاحلا هجرخأو ,(1717) هجام نباو )١١55( دواد وبأ

 .ةورف يبأ نب ئلعألا دبع نب ئسيع ىلع هرادمو .ةريره يبأ ثيدح نم )/ 71١(

 :لاقو اذه هثيدح ركذف «فرعي داكي الا :(710 /7) «لادتعالا نازيم» يف يبهذلا لاق

 نم ءيش يف اًروكذم اذه ئسيع ملعأ ال :ناطقلا نبا لاق .ركنم درف ثيدح اذهو»ا

 )١١//177(. «مألا -دواد يبأ فيعض» :رظناو .«دانسإلا اذه ريغ يف الو لاجرلا بتك

 يف ةميزخ نبا هجرخأ .(73770877094) يسدقملا ءايضلل «ماكحألاو ننسلا»

 يف تبثأ دق هترشن يف ىمظعألا ناك دقو .رباج ثيدح نم (11/77) (هحيحص»

 ةرشن يف امك ةَّلح١ :(أ/140ق) هيف نأ عم ««ةلجلا» :هلصأ يف َّنأ ركذو (ةّبج» :نتملا

 للحلا سبل بابحتسا باب» :هيلع بوب ةميزخ نبا نإف ءباوصلا وهو .لحفلا رهام
 («تاقبطلا» يف دعس نبا هجرخأو !«بابجلا سبلا :لقي ملف .«...ةعمجلا يف

 «ئربكلا نئسلا» يف يقهيبلاو (147*) «يبنلا قالخأ» يف خيشلا وبأو )83777/1١"7(

 هدرب سبلي ناك» :ظفلب مهلك )51١57/5(« «ننسلا ةفرعم) يفو )/ 7537 738٠(

 فعض دقو «ةاطرأ نب جاجحلا ةنعنع هيف .هوحنب وأ «ةعمجلاو نيديعلا يف رمحألا

 يف ينابلألا هقعض ثيدحلاو )72١9/5(« «ةيلاعلا بلاطملا» يف ظفاحلا هدانسإ

 .(7؟506065) «ةفيعضلا ةلسلسلا»

 يف يئاسنلاو )١81١7( يذمرتلاو )57١555575( دواد وبأو )١٠١4/( دمحأ هجرخأ

 ةثُمر يبأ ثيدح نم (40178117/45) «ئريكلا»و (5714161/7) «نئيبتجملا»

 .(6496) نابح نبا هحححص ثيدحلاو « حيحص هدانسإو «ىميتلا

 نمو ؛(717”77) ملسمو (09101 658158 661"7) يراخبلا ءاربلا ثيدح نم هجرخأ

 .«ءارمح ةلح» :ظفلب )20٠7(( ملسمو (177"7) يراخبلا ةفيحج ىبأ ثيدح

 ه6



 هيف ام رابتعاب رمحأ يمسف «ةينميلا دوريلاك رمح طوطخ هيف امنإو ءاّدرب نكي

 رفصعملا سبل نع ئهنلا ضراعم ريغ نم هنع مص دقو .كلذ نم
 نأ نيرمحأ ةييوق هيلع عار امل ورمع خرم هللا ةيغ رمأو .؟'؟رسمحألاو

 .هسبلي مث «ةديدشلا ةهاركلا "2هذه رمحألا هركيل نكي ملف .©")امهقرحي

 .ةديدش ةهارك ؟7هتهارك وأ رمحألا سابل ميرحت ليلدلا هيلع موقي يذلاو

 يفامأو .؟*)اًرتو نهلكأيو ءتارمت رطفلا ديع يف هجورخ لبق لكأي ناكو
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 :نافيعض ناثيدح هيفو .277هيف ثيدحلا ّمِص ")نإ ديعلل لستغي ناكو

 .بلاط يبأ نب يلع ثيدح نم (7017) ملسم هجرخأ

 .رافكلا بايث نم امنأب ِةِْلَي يبنلا امهفّصوو (738/7011) ملسم هجرخأ

 .ق نم طقاس «هذه» ظفل

 .نيعضوملا يف ءايلاب «ةيهارك هتيهارك» :بم «م «ق يفو .صص نم طقاس (هتهارك)»

 .كلام نب سنأ ثيدح نم (4617) يراخبلا هجرخأ

 هجام نباو (287) يذمرتلاو (047*77 .773/817) دمحأو (8594) يسلايطلا هجرخأ

 مكاحلاو )١17١5( ينطقرادلاو (51815) نابح نباو( 1 1550) ةميزخ نياو ( 26)

 نب باوث هدانسإ يف .بيّصحلا نب ةديرب ثيدح نم (387“ /) يقهيبلاو (44/)

 مصألا هللا دبع نب ةبقع اذه اًباوث عباتو .ثيدحلا يذمرتلا فعض هبو .يرهملا ةبتع
 )7١706( (طسوألا» يف يناربطلاو )١551( يمرادلاو (779485) دمحأ دنع يعفارلا

 نع بابلا يفو» :يذمرتلا لاق .هب جتحي ال فيعض اذه ةبقعو (787“ /7) يقهيبلاو

 ٠١(. 57 /7) يلئاولل «بابلألا ةهزن» :رظناف .««سنأو يلع

 !ةعوبطملا خسنلا يف امك «نيديعللا :هحّحصف ««ناديعللا :مهضعب هأرق

 . ص نم طقاس «(ثيدحلا» ظفل
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 درع دعس درب ةقاقلا كيينحو 1117 ساغم نب ةرابش ةياور خم سلبخ نبأ كيدح
 هعابتا ةّدش عم رمع نبا نع تبث نكلو .1«2)يتْمَّسلا دلاخ نب فسوي ةياور

 ؟)جورخلا لبق ديعلا موي لستغي ناك هنأ ةئسلل

 اراسملا لإ لصرف .هيدي نيب لّمحُت ةزّثعلاو ءاًيشام جرخي لكي ناكو
 هيف نكي مل ةامغن كاذ ذإ | نادك زامل نإ ,(4)اهيلإ يّلصيل هيدي نيب تبصُن

 هترتش ةيركلا تناكو «طئاحم الو ءانب

 عم رمع نبا ناكو . 000 ةركقألا .اًبعوو ءرطقلا ديع ةالص شوي اكو

 ميمت نب جاجح ةمجرت يف (لماكلا» يف يدع نباو )١171١5( هجام نبا هجرخأ )١(

 ءميمت نب جاجحو سلغم نب ةرابج هيفو «(717/8 /7") يقهيبلا هقيرط نمو (584 /)

 تعش امهكاق#

 )1١51/70( «دنسملا» ئلع هدئواز يف دمحأ نب هللا دبعو )١171١7( هجام نبا هجرخأ (؟)

 دلاخ نب فسويو .(7/770) «طسوألا»و (78”7 /14) «ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو

 .لوهجم «هكافلا نب ةبقع نب نمحرلا دبع اًضيأ هيفو .عاضو باذك يتمسلا

 (طسوألا» يف رذنملا نباو (01/61) قازرلا دبع هقيرط نمو «(58/8) كلام هجرخأ ()

 ,5/07) «ةبيش يبأ نبا فنصم» :رظناو .(7078 /7) يقهيبلاو (595 0791 /5)

565)). 

 نبا دازو .رمع نبا ثيدح نم (001) ملسمو (97/7 «5945 .91/17) يراخبلا هجرخأ (5)

 اأو .ظقبس وأ عاطقنا هدانسإ يفو ««اًيشام جرخياا 1و / 5) «طسوألا» يف رذنملا

 -1790١)هجام نباو )٠0*01( يذمرتلا جرخأ دقف ديعلا ةالص ئلإ اًيشم جورخلا

 .لاقم نم ولخت ال هقرط عيمجو «ةنسلا نم هنأ :يلع ثيدح نم (17

 رخأو ءئحضألا ئلإ ٌودغلا لّجع» نأ نارجنب وهو مزح نب ورمع ىلإ ِكَي يبنلا بتك (5)
 - (0551) قازرلا دبعو (184 /7) (ٌمألا» يف يعفاشلا هجرخأ .«سانلا رّكذو ءرطفلا
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 ئلإ هقيب نم رّبكيو ءسمشلا علطت ئتح جرخيال ةنّسلل هعابتا ةذَش

 0 بلا

 الر.ناذأ ريغ نم فالصلا ق دا ّلصملا 'ملإ اىهتنا اذإ لي ناكو
 .كلذ نم ءيش لَحَفُي ال نأ ةنّسلاف .ةعماج ةالصلا :لوق الو ,7"2ةماقإ

 لبق اًئيش نَّلصملا نئلإ !رهتلا اذإ ةولضي هباسصأ الو وع نكي علو

 2 2نهغدعب الو ةذلصلا

 عبس ئلوألا يف رّبكي .نيتعكر يَلصيف «ةبطخلا لبق ةالصلاب أدبي ناكو

 ظّمحُي ملو .ةريسي ٌةتكس نيتريبكت لك نيب «حاتتفالا ةريبكتب ةيلاوتم تاريبكت
 هللا دمحي :لاق أ ةوسبم نيا نه ركذ نكلو هسا ريقملا دم دكعم ة45 بع

 عم رمع نبا ناكو . (؟)لالخلا هركذ .ِكَي يبنلا ىلع ىَّلصيو «هيلع ينثيو

 :كورتق .قازرلا ٍدبعو ئعفاشلا خيش ميهاربإ هدانسإ يءي«(«5 /؟) يقهيبلاو ب

 رئاس يف هتبلط دقو ءلسرم اذه» :يقهيبلا لاق .لسرأ دقو «نيل هيف ثريوحلا وبأو

 ننسلا» :رظناو .«ملعأ هللاو ةدجأ ملف مرح نحب ورمع لإ هباتكي تاياورلا

 .(5770) (ماكحألاو

 )١( «مألا» يف يعفاشلا هجرخأ )54481//7: 55٠( اًرصتخم ةبيش يبأ نباو )05775(

 «نئسلا ةفرعم» يف يقهيبلاو )5/  .)5 9 5١؛يعفاشلا خيش دمحم نب ميهاربإ هيفو

 «لكشملا حرشا» يف يواحطلا جرخأ هوحنبو .كورتم )١5/ 78(.

 نب رباجو سابع نبا ثيدح نم (885) ملسمو (9094:950) يراخبلا هجرخأ )١(

 .ةرمس نب رباج ثيدح نم (841/) ملسمو هّللا دبع

 .سابع نبا ثيدح نم (885) ملسمو (489) يراخبلا هجرخأ (*)

 نباو (84) هيلي يبنلا ىلع ةالصلا لضف» يف قاحسإ نب ليعامسإ يضاقلا هجرخأو (:)

 7١7(. /94) يناربطلاو )77١/5( «طسوأللا» يف رذنملا
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 انادي لك مم هيدي عفري عابتالل هيرحت

 أرق مث ,باتكلا ةحتاف أرقف .ةءارقلا يف ذخأ َريبكتلا ّمتأ اذإ ٍةِلَك ناكو

 ةعاسلا تبرتقا) ئرخألا ينو «نيتعكرلا ئدحإ يف (ديجملا نآرقلاو ق) اهدعب

 كاتأ له) و(ئلعألا كبر مسا حبس)ب امهيف أرق امبرو .2')(رمقلا قشناو

 .كلذ ريغ هنع ّمصي ملو ءاذهو اذه هنع مص .(9(ةيشاغلا ثيدح

 رّبك دوجسلا نم ماقو ةعكرلا لمكأ اذإ مث .عّكرو رّبك ةءارقلا نم غرف اذإف

 هب أدبي ام لوأ ريبكتلا نوكيف «ةءارقلا ىف ذخأ ريبكتلا لمكأ اذإف .ةيلاوتم اًسمخ

 .(؟7عوكرلا يلت ةءارقلاو «نيتعكرلا يف

 املف .عكرو أرق مث ءالوأ رّبكف «نيتءارقلا نيب ئئلاو هنأ ِِلكَي هنع يور دقو

 نم هنإف «هنع اذه تبثي ال نكلو .ةءارقلا دعب ريبكتلا لعجو ءأرق ةيناثلا يف ماق

 دحاو ريغ هامر :؟*/يقهيبلا لاق ءيروباسينلا ةيواعم نب دمحم ةياور
 هذقلاب

 عم نيديلا عفر امأ )١١5051١594(. ةبيش يبأ نبا هنع جرخأ ام اذه «ةزانجلا يف )١(

 يقهيبلا هنع هجرخأ ءباطخلا نب رمع نع يورف ديعلاو ةزانجلا يف ةريبكت لك
 .عطقنم اذهو :لاقو (3597 /)

 .يثيللا دقاو يبأ ثيدح نم (691) ملسم هجرخأ (؟)

 .ريشب نب نامعنلا ثيدح نم (4178) ملسم هجرخأ ()

 .ريبكتلاب عوكرلاو ةءارقلا نيب لصفي مل :ينعي (5)

 خيرات»و 10-0798 /9) يدع نبال «لماكلا» يف هتمجرت رظناو .همالك دجأ مل (0)

 .(587 - 517/8 /5؟5) «لامكلا بيذهت»و (479 /5) «دادغب

 قه 6ث 1أ/



 فوع نب ورمع نب هللا دبع نب زيثق تيردج نع 1! يزمرتلا لور دفو

 ةءارقلا لبق اًعبس لوألا يف نيديعلا يف ربك ٍةِكَك هللا لوسر نأ هدج نع هيبأ نع

 ينعي  اًدمحم تلأس :؟7يذمرتلا لاق .ةءارقلا لبق اًسمخ ةرخآلا يفو

 ءاذه نم حصأ ءىٌش بابلا اذه ف سيل :لاقف «ءثيدحلا اذه نع  ّيراخبلا

 نب ورمع نع ىفئاطلا نمحرلا دبع نب هللا دبع ثيدحو :لاق .لوقأ هبو

 .اًضيأ حيحص وه بابلا اذه يف هذج نع هيبأ نع بيعش

 يف اًعبس :ًةريبكت ةرشع ىتنث ديع يف رّبك ِةِِلَي يبنلا نأ هثيدح هب ديري :تلق

 انأ :؛؛ةدمحأ لاق .""”اهدعب الو اهلبق لصي ملو «ةرخآلا يف اًسمخو لوألا

 .|له ايل بهذأ

 ينطقرادلاو )١774( هجام نباو (590) ديمح نب دبع هجرخأو «(077) مقرب )01(

 ,(59/0) «ننسلا ةفرعم»و (7387/77) «ئربكلا ننسلا» يف ىقهيبلاو(0)

 81١ /:) «مألا -دواد يبأ حيحص)» :رظناو ١(. 474 1 5178) ةميزخ نبأ هححص

 ١114(.

 )١( .38ص) «ريبكلا للعلا» يف 9(.

 )/١8011( «ئربكلا» يف ىئاسنلاو )١١5701151( دواد وبأو (558/8) دمحأ هجرخأ ()

 :(186 /) يقهيبلاو (110 1107/78) ينطقرادلاو ١1747( 01717) هجام نباو
 للعلا» :رظنا ؛هثيدح ححصو («ثيدحلا براقم» :يراخبلا هيف لاق دق اذه يفئاطلاو

 رئاس امأفا :(077 /7) هتمجرت يف «لماكلا» يف يدع نبا لاقو .(98ص) «ريبكلا

 .«هثيدح بتكي نمم وهو «ةميقتسم ثيداحأ بيعش نب ورمع نع يوري هنإف هثيداحأ

 نيعم نبا :هنّيل نممو .(«هب ربّتعُي) :(250/) «يناقربلا تالاؤس» يف ينطقرادلا لاقو

 .(4 57 /7) «لادتعالا نازيم» :رظنا ءيئاسنلاو متاح وبأو

 حرشا يفانه لوقنملا ظفللا رظناو .1717-23728/ص) هللا دبع لئاسملا يف (5)

 .(7577 /7) «يشكررزلا
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 يف هثيدخ الع دمحأ ٍبَّرَض اذه ورمع نب هللا دبع نب ريثكو :تلق

 هثيدح ححصي ةرات يذمرتلاو ا هثيلح يواسي ال :لاقو (كتسملاا

 ةحصب همكح عم بابلا يف ءيش حصأ هنأب يراخبلا حّرص دقو .هنّسحي ًةراتو

 سولج سانلاو «سانلا باقم َماقف .ءفرصنا ةالصلا لمكأ اذإ ِةِكَي ناكو

 اثعب عطقي نأ ديري ناك نإو .مهرمأيو مهيصويو مهظعيف «مهفوفص ئلع
 جّرخُي نكي ملو «هيلع ئقري ربنم كلانه نكي ملو .هب رّمأ ءيشب رمأي وأ ,هعطق

 نب رباج لاق .ضرألا ئلع اًمئاق مهبطخي ناك امنإو «ةنيدملا '')ٌربنم

 لبق :ةلسلاب اديف هذيعلا عري ةالصنا 23 هللا لوسر عم تدهش :هلللا كنبغ

 ثحو هل وقتي رمأف «لالب لع اًنوتم مق م .ةماقإ الو ناذأ الب ةيطخلا

 نهظَعوف «ءاسنلا تأ ئتح ئضم مث .؟ 7.هركذو ءسانلا ظعوو «هتعاط ئلع

 ."؟!هيلع قفتم .«نهركذو

 'عسضأللاو رطفلا موي جرخي د85 يبنلا ناك)» :ىردخلا قيعس ىبآ لاقو

 ءسانلا لباقم موقيف بف رضتي مث .ةذلصلا هب ادم أم لدا اصلا ثلا

 181 اسم هآور .ثيدحلا (مهفومص لع سولج سانلاو

 )١( هللا دبع هنبا ةياورب «للعلا» )5477(.

 .ج يف طبض اذك (؟)
 .حلصأف ع يف ناك اذكو .«مهرّكذف» :ن ءبم ,م «ق ادعام ()
 .(886) ملسمو (91/8:9451) يراخبلا (:)

 .هل ظفللاو (407) يراخبلا اًضيأ هجرخأو «(889) مقرب (4)
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 يلصيف ديعلا موي جرخي ناك ِكَو هنأ ")ٌيردُخلا ديعس وبأ ركذ (١)دقو

 .سولج ؟'7ههو ّسانلا لبقتسيف «هتلحار ئلع فقيف «مّلسي مث «نيتعكر سانلاب

 تناك نإف .ءيشلاو متاخلاو طرقلاب ٌءاسنلا قدصتي نَم رثكأف .«اوقذصت١ :لوقيف

 .فرصنا اّلإو ,مهل هرُكذي اًمعب ثعبي نأ ديري ةجاح هل

 ديعلا لئىلإ جرخي ناك امنإ لي ىلا ّنإف .مهو اذه َّنأ يل عقي ناك دقو
 نأ ئلإ ءئّتمب رحنلا َموي هتلحار ئلع بطخ امنإو هيدي نيب ٌةزّتعلاو ءاّيشام

 يبأ نع (47«هدئسم) يف ثيدحلا اذه ركذ دق ظفاحلا دلخم نب ىقب تيأر

 نب ضايع انث ءسيق نب دواد انث ءريمن نب هللا دبع انث «ةبيش يبأ نب ركب
 هللا لوسر ناك :لاق يردُخلا ديعس يبأ نع «حرس يبأ نب دعس نب هللا دبع

 يت 20نيتعكرلا كديث سادلاب ىاصيف 220 رطفلا مويو ديعلا موي جرخي لك

 .ن ءبم ؛م «ق يف (دق» دري مل ()

 ء15١88111١11) دمحأو )44٠١( ةبيش يبأ نباو (0715) قازرلا دبع هجرخأ )0

 )1917/١(. مكاحلاو (7771) نابح نبا هححصو ؛(7١) هجام نبا(6©6

 يراخبلا دنعو .هب نقدصت ام ركذ نود اًفنآ قبس امك «نيحيحصلا» يف هلصأو
 ثيدحلاو «لالب بوث يف متاوخلاو «ختفلا نيقلي نلعجف» :(8854) ملسمو (5845)

 تلخد اهنأ دوعسم نبا ةأرما بنيز ةصق اهيف )١577( اًضيأ يراخبلا دنعو .يتأيس

 .اهدلوو اهجوز ىلع اهتقدص نع ترسفتساف ةبطخلا دعب ٌةكَك يبنلا ئلع
 .«فوفص) :ةدايز ةعوبطملا خسنلا يف هدعب (*)

 .قباسلا جيرختلا يف افنآ مدقت دقو )44٠0١1(« ةبيش يبأ نبا دنع وهو (5)

 .(رطفلا موي نم) :ن ء«بم )2(

 ئدتبيف» :ج ينو .ع شماه يف ةخسنلا هذه ئلإ ريشأو .ن بم «م«ق يفاذكه (5)

 .«نيتعكرلاب أدبيف» :اهريغ ينو ««نيتعكرلاب
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 - ا ع 0 5 5 1 ٠

 ,ءاسنلا قدصتن نم رثكأ ناكف ءااوفدصت» :لوقيف سانلا لبقتسيف .ملسي

 .ثيدحلا ركذف

 نع ؛«ضايع نع «دواد انث هرماع وبأ انث .دالخ نب ركب وبأ انث :١2)لاق مث

 أدبيف «سانلاي يلصيف .رطفلا موي ين جرخي ٍةَو يبنلا ناك :ديعس يبأ

 اذهو .هلثم ركذف ««اوقّدصت» :لوقيف ءسولج مهو مهلبقتسي مث نيتعكرلاب
 .دواد نع ؛ةماسأ يبأ نع ءبيرك يبأ نع هاور هنأ الإ (")هجام نبا دانسإ

 :(لالب الع اًنكوتم ماق» :رباج لاق امك ((0ةيلجر الع موقي مث» :هلعلف

 .ملعأ هللاف 2 ؟7«هتلحار»ب بتاكلا ئلع تفّحصتف

 تدهش :لاق سابع نبا نع (“ )«نيحيحصلا» يف اجرخأ دقف :ليق نإف

 لبقاهبأصي مهلكف ةامدعو رمعو ركي يبأو كي هللا يبن عم رطفلا ةالص
 سِلجُي نيح هيلإ رظنأ يئأك هِي هللا يبن لزنف يان .بطخي مث «ةبطخلا

 يآ اهيأكي» : :لاقف «لالب هعمو الا ءاج تح مهقشي لبق مث هديب لاجل
 1 اعف :ةنحتمملا] # اعيش م ل مَع َكَنَماَبُيتَنمَوُمْلاَكَكَجاَدِإ

 وبأو ؛ةقث «يلهابلا ريثك نب دالخ نب دمحم وه دالخ نب ركب وبأو ؛حيحص هدانسإو 000

 .اًضيأ ةقث ءيسيقلا ورمع نب كلملا دبع يدقعلا وه رماع

 )( برقم)١588(.

 .ع يف حلصأ دقو .فيرحت ««هتلحار» :ك يف ()

 ةةبلا ىف نإف 1115: قكوملا ارظ:قدصو .ص نم طقاس كلا رب ... راج لاقاسكا 2440
 .اهيققحم قيلعت بسح (هيلجر» :ةلاسرلا راد ةعبط يف ةدمتعملا

 .(8854) ملسمو (58946) يراخبلا (0)
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 َىِبَتلا ْنأ» رياتج نرغ ؟؟![ّضيأ 1١764 يصيحصلال ينو .ثيدحلا «اهنم غرف تح

 ىتأف ءلّرن كي هللا ٌيبن غرف املف .دعب ّسانلا بطخ مث «ةالصلاب أدبف «ماق كي

 وأ رينم ىلع بطخي ناك هنأ ىلع لدي اذهو .ثيدحلا «نهركذف َءاسنلا

 ؟هوحن وأ نيطو نبل نم ربنم هل ينب دق ناك هلعلو «هتلحار

 نكي مل ربنملا نأ بير الو «نيثيدحلا نيذه ةّحص ين بيرال : ليق

 اًّمأو .هيلع ةكنأف ؛مكحلا نب ناورم هجرخأ نم وأو .دجبسملا نم جربتي

 ةنيدملا ئيلع ناورم ةرامإ يف تْلَّصلا نب ريثك هانب نم ُلَّوأف نيطلاو نبَّللا ربنم

 ناكم ئلع ئّلصملا يف موقي ناك ِةكَي هلعلف ."2”«نيحيحصلا» يف وه امك

 فاسنلا خيلإ هنمردحتي ملا ةًبَطْصِملا ةرّئسُت ىلا ىعو ناكذ وأ ءعفترم
 .ملعأ هللاو .نهرّكذيو نهظعيف «نهبطخيو «نهيلع فقيف

 هنأ دحاو ثيدح يف هنع ظَّفحُي ملو .هلل دمحلاب اهَّلك هبطخ حتتفي ناكو
 نع ؟؟7(هننسا# ىف هجم نبا ئورامنإو (رييكتلاب نيديعلا يتبطخ حتتقفا

 فاعضأ نيب ()ريبكتلا رثكي ناك لَو يبنلا نأ كي يبنلا نَّدؤِم (20دعس

 هنم ءزج مدقت دقو «(885) ملسمو )97/8.6945١( يراخبلا )١(

 .ل ءبم ؛م .ق نم (اًضيأ» 0

 .ناورم ئلع هراكنإ ةصق هيفو ءديعس يبأ ثيدح نم (889) ملسمو (165) يراخبلا (0)

 .طقف ملسم دنع نبللاو نيطلا ركذو

 ثيدح نم )7١99/7( يقهيبلاو )5١7/7( مكاحلا هجرخأو )١1787(. مقرب (:)

 .هلج نع هيبأ نع هيبأ نع نذؤملا دعس نب رامع نب دعس نب نمحرلا دبع
 .لوهجم امهالك هدجو هوبأو .فيعض دعس نب نمحرلا دبعو

 .ةلاسرلا ةعبط يف اذكو .«ظرقلا» :هدعب ىقفلا داز (5)

 .«ريبكتلا رّبكي» :«ئربكلا نئسلا» ةعوبطم يفو .«ربكي ِةِْكَي يبنلا ناك» :هجام نبا ظفل (1)

 هك



 .هب اهحتتفي ناك هنأ نئلع لدي ال اذهو .نيديعلا ةبطخ يف ريبكتلا رثكي «ةبطخلا

 بال تفت :ليقف .ءاقستسالاو ديعلا ةبطخ حاتتفا ف سانلا فلتخا دقو

 لاق ءابعلاب ةنامبشلت :لقر .رافغتساالاب ء تسال ةيدص حبت :ليقو .ريبختا

 ال لاب يذرمأ ّلكا :لاق كي يبنلا ّنإف باوصلا وهو :«" ”ةيميت نبا مالسإلا خيش

 .(؟)دمحلاب اهّلك هبطخ حتتفي ناكو ."7(مّدجأ وهف هللا دمحب هيف أدبي
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 3 بهذي نأو ةبطخلل سلجي نأ ديعلا دهش نمل دي صحرو 03( 6 ةلآ ده ١ ١ ظ ُ دام (0 ) م

 .(ناحتتفي» :اهضعب يفو «عراضملا فرح لامهإب أي اميفو انه خسنلا ضعب يف

 .(1595 -197 /71؟) «ئواتفلا عومجم» :رظنا

 )١١750- «(ئربكلا» يف يئاسنلاو (٠5484)دواد وبأو (8717) دمحأ هجرخأ

 (885 2887) ينطقرادلاو )١1« ١( نابح نباو (1845)هجام نبا( 4

 هتاور دحأ فعضل فيعض ثيدحلاو .ةريره يبأ ثيدح نم 73١4( /7) يقهيبلاو

 .يئاسنلا هيلإ راشأ دقو ؛هدانسإو هنتم يف عقاولا بارطضاللو «نمحرلا دبع نب ةرق

 .باوصلا وه لسرملا نأ حّجرو )١191( «هللع» يف ينطقرادلا مالكلا هيف لّصفو

 .(هلل» :ةدايز بم «ع يف

 .«يبنلا» : ص يف هدعب

 (1747) «ئربكلا»و )١161/1( «ئئبتجملا» يف يئاسنلاو )١١55( دواد وبأ هجرخأ

 (” ١1١ /7) يقهيبلاو (5916 )١/ مكاحلاو )١7/78( ينطقرادلاو )١195( هجام نباو

 .بئاسلا نب هللا دبع نع ءاطع نع جيرج نبا نع ينانيسلا ئسوم نب لضفلا قيرط نم
 نبا لاق هبو «ينطقرادلا هدمتعاو ؛(كو يبنلا نع ءاطع نع لسرم اذه» :ةواذ وبأ لاق

 (متاح يبأ نبا للع» يف ةعرز وبأو ١15( /) رولا ةياورب (هخيرات» يف نيعم

 نب ماشهو (051/0) قازرلا دبع هفلاخو ءائىسوم نب لضفلا هلصوب درفت دقف .(21)

 نبا نع هوور مهتثالثف 7١١([ /7) يقهيبلا] يروثلاو [«للعلا» يف ةعرز وبأ] فسوي

 «ءاورإلا» يف لوصوملا ثيدحلا ٍنابلألا هححص كلذ عمو .السرم ءاطع نع جيرج

 5٠١(. /) (مألا -دواد يبأ حيحصاو (7 40
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 روضح نع ديعلا ةالصب اوئزتجي نأ ةعمجلا موي ٌديعلا عقو اذإ مهل صحترو
 0 ةحلا

 يف عجرمر نيش يل بحلق ديلا موب قيرطلا فلاشي 6# تاكو

 .0"2ناقيرفلا هتكرب لانيل :ليقو «نيقيرطلا لهأ ئلع مّلسيل :ليقف «2")ئرخ
 يف مالسإلا ٌرئاعش رهظيل :ليقو ءامهنم ةجاح هل نم ةجاح يضقيل 7

 هلهأو مالسإلا َةَّرع مهتيؤرب نيقفانملا ظيغيل :ليقو .قرطلاو جاجفلا رئ

 وأ دجسملا ىلإ بهاذلا َنإف هل عاقبلا ةداهش رثكتل :ليقو .هرئاعش َمايقو

 نئلإ عجري يح «ةئيطخ طحت ئرخألاو ٌةجرد عفرت هيتوطخ ليدحإ َّلصملا

 ال يتلا مكجلا نم هريغلو هّلك كلذل (؟)هَّنإ :- حصألا وهو - ليقو .هلزنم

 :اينع لعق ىلقم

 أ نم رصعلا ئلإ ةفرع موي رجفلا ةالص نم رّبكي ناك هنأ هنع يورو
 هللو ءربكأ هللا ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال ءربكأ هللا ربكأ هللا» :قيرشتلا مايأ

 327 «نوجلا

 .نافع نب نامثع ثيدح نم (001/7) يراخبلاو )541١( كلام هجرخأ )١(

 (يراخبلا حيحص» يف رباج ثيدح قيرطلا ةفلاخم يف رظناو .«رخآ» بم م ءق (0)

(). 

 .«نيقيرفلا» :جح (9)

 .ج «ص يف دري مل «هنإ) ()

 يقهيبلاو (2094/11) «هخيرات» يف بيطخلاو (1777) ينطقرادلا هجرخأ )0(

 هنأ حيحصلاو .«امهب جتحي ال يفعجلا رباجو رمش نب ورمع» :لاقو ("16 )

 :اًضيأ هنم رظناو «(071/9) ةبيش يبأ نبا هجرخأ امك دوعسم نبا ئلع فوقوم

 .(؟ةعاس يأ ئلإو وه موي يأ نم ريبكتلا ؛؟54-19266١ /5)
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 لصف

 فوسكلا ةالص ىف هيَ هيده هيف

 ةعاور كس اعزف اعرسم دجسملا ئلإ كي جرخ نسهشلا تفسك امل

 مدقتف .اهعولط نم ةثالث وأ نيحمر رادقم ئلع راهنلا لوأ يف اهفوسك ناكو

 .ةءارقلاب رهجو «ةليوط ةروسو باتكلا ةحتافب لوألا يف أرق ءنيتعكر ئلصو
 نود وهو «مايقلا لاطأف ؛عوكرلا نم هسأر عفر مث .عوكرلا لاطأف «عكر مث

 .(دمحلا كلو انّير ؛هدمح نمل هللا عمس» :هسأر عفر امل لاقو .لوألا مايقلا

 مث ."0١لوألا عوكرلا نود وهو «عوكرلا لاطأف عكر مث «ةءارقلا يف ذخأ مث

 يف ناكف .لوألا يف لعف ام لثم 7'2ئرخألا يف لعف مث .دوجسلا لاطأف دجس

 عبرأو 7تاعوكر عبرأ نيتعكرلا يف لمكتساف ءنادوجسو ناعوكر ةعكر لك

 .ةنجلا نم اًدوقنع ذخأي نأ مهو «رانلاو ةنجلا كلت هتالص يف ئأرو

 اهتطبر ٌةَّره اهشِدخت ًةأرما ئأرف «رانلا يف باذعلا لهأ ئأرو .هايإ مهيرّيف

 ناكو «رانلا يف هءاعمأ ٌرجي كلام نب ورمع ئأرو ءاشطعو اًعوج تتام ليت

 .«عوكرلا نم هسأر عفر مثا :ةدايز هدعب ةعوبطملا خسنلا يف )١(

 .«ئلوألا ةعكرلا» :م ءق (؟)

 .(تاعكر» :بم ءم .ق (9)

 .(«(تادجسا :بم (:5)

 .هللا دبع نب رباج ثيدح نم (9/405) ملسم هجرخأ (5)

 )4١5/ ٠١(. ملسم 000
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 سمشلا ْنإ) :هلوق اهنم ظَقُخ ةقيلب ةبطخ مهب بطخف «فرصنا مث

 ا .هتايحل الو ٍدحأ تومل نافسخي ال .هللا تايآ نم ناتيآ رمقلاو

 نم َريغأ دحأ ام هللاو .دمحم ةمأ اي ارك ستو كولصو ءاورتك وألا اوعماف

 كسل ملعأ ام نوملعت ول هلاو دسم ةمأ كا يوتوأ هئبح يزيد

 .(1)|ريثك متيكبلو اليلق

 دقل ليتح ."7هتدعو ءيش 5 اذه يماقم ين تيأر دقل» :©5)لاقو

 مّتهج تيأر دقلو .مّدقتأ نومتيأر نيح ةئجلا نم اًمطق ّدخآ نأ ديرأ ينتيأر

 .2(؟9(ُترَخأت ينومتيأر نيح اًضعب اهضعب ٌمِطْحَي

 رثكأ تيأرو 290 ءظفأ طق ة اًرظنم مويلاك َرأ ملف ءرانلا تيأرا : : ظفل يفو

 ؟هللاب قرقكيا :ليق .«نهرفكب» :لاق ؟هللا لوسر اي مب :اولاق .«ءاسنلا اهلهأ

 هلك عدلا ًةعهادحإ لإ ثدسحأ ول :ناضإلا نرشكيو «ريشعلا نرفكيف :لاق
 20و | هي كنم ٌثبارام :تلاق .اًئيش كنم تأر مث

 ةنتف نم اًبيرق وأ  ّلثم روبقلا يف نونتفُت مكنأ ّىلإ ّيحوأ دقلو» :اهنمو 3 7 ه : كك 21 2 ا .:
 وأ نمؤملا امأف ؟لجّرلا اذهب كّملع ام :هل لاقيف ,.مكدحأ ئتؤي .لاّجّدلا

 .اَهْنَعَهَيلَدَو ةشئاع ثيدح نم )١/40١( ملسمو ٠١( 55) يراخبلا هجرخأ )١(

 .ص يف دري مل «لاق» ظفل (؟)

 نود ئرخألا خسنلا يف امك «حيحصلا» يف صنلاو .«هب» :ةدايز ن ءبم «م «ق يف هدعب (©)

 .ةدايزلا هذه

 )5( مسلم)4٠0١/١(.

 .(هنم) :ةدايز هدعب ع «ك يف )0(

 .(117/901) ملسمو  هظفلب هبشأ ظفللاو - )٠١57( يراخبلا هجرخأ 0
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 انبجأف .ئدهلاو تانيملاب انءاح هللا لوسر دمحم :لوقيف  نقوملا :لاق

 قفانملا امأو .اًنمؤمَل تنك ْنِإ انملع دقف ءاحلاص ْمَن :هل لاقيف .انعبّناو اًنمآو

 .7١2(هتلقف اًئيش نولوقي سانلا ثعمس «ىردأ ال :لوقيف  باترملا :لاق وأ -

 هيلع زيدثأو هللا ديح مّلس امل هنأ 17 لب نب دمحأل ئرأ قيرط قو

 سانلا اهيأ» :لاق مث .هلوسرو هللا دبع هنأ دهشو هللا الإ هلإ ال نأ دهشو

 يّبر تالاسر غيلبت نم ٍءيش نع ٌترَّصق ينأ نوملعت متنك نإ «هللاب مكدشنأ

 تالاسر تفل دك كنا ديقن: اولاقف لاجر ماقف .(؟كلذ ينومتربخأ اَمَل

 الاجر َّنِإف ,دعب اَمأ» :لاق مث .كيلع يذلا تيضقو .كتمأل تحصنو «كّبر

 نع موجنلا هذه لاوزو رمقلا اذه فوسكو سمشلا هذه ّفوسك َّنأ نومعزي

 تايآ اهنكلو ءاوبّذك دق مهنإو .ضرألا لهأ نم َءامَظُع ٍلاجر ٍتومِل اهعلاطم
 : ء كالا
 .ةبوت مهنم هل ثدحُب نم رظنيف «هدابع اهب ربتعي ؛ئلاعتو كرابت هللا ثايأ نم

 .مكترخآو مكايند رمأ ين هوقال متنأ ام يَلصأ ُثمق ذنم ُتيأر دقل «هللا ْمْياَو

 ُلاَجّدلا ٌروعألا مهُّرخآ اًباَّذك نوثالث جرخي ئتح ةعاسلا موقت ال هللاو هنإو

 راصنألا نم ذئنيح خيشل  ”ئيحي يبأ ُنيع اهنأك ,ئرسيلا نيعلا حوسمم

 .قيدصلا ركب يبأ تنب ءامسأ ثيدح نم )١١/9455( ملسمو (87) يراخبلا هجرخأ 01(

 مامتلا اذه نود الوطم هجرخأو .بدنج نب ةرمس ثيدح نم )7١1178( مقرب (؟)

 وبأو ("”877/4 :81799) ةبيش يبأ نباو 5١ ١( /5) «نئسلا ةفرعم» يف امك يعفاشلا

 ١188- /1) يناربطلاو (5865) نابح نباو )/١791( ةميزخ نباو )١١85( دواد

 ىلع ثيدحلا رادمؤ .(7379/7) يقهيبلاو ٠”( -١/759)مكاحلاو(١

 .لوهجم وهو «يدبعلا دابع نب ةبلعت
 ةروسكملا ءاتلاب «دنسملا» يفو .ئرخألا لوصألا يف لمهم وهو «ءايلاب ت يف اذكه (9)

 .(1791/) «ةميزخ نبا حيحص») :امهم ةياورلل رظناو .رهشأ وهو
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 هب نمأ نّمف .هللا هنأ مهزي فوسق جري ئوتع هنإو هس ةشلاع ةرجسع نيبو هثب

 بٌّقاعي مل هبذكو هب رفك نمو .َفّلَس هلمع نم ٌحلاص هعفني مل هعبتاو هقّدصو

 َتيِبو ًمرحلا الإ اهّلك ضرألا ئلع رهظيس هّنِإو .فّلس هلمع نم ٍءيشب

 مث ءاديدش الازلز نولرلَريف :سدقملا تيب يف نينمؤملا رصحي هنإو .سدقملا

  طئاحلا لصأ :لاق وأ .طعاسلا مّ نإ نس هقودجمو لجو زح للا هك

 فاك اذه :لاق وأ  ّيدوهي اذه ؛ .ملسم اي ءنمؤم اي :يدانيل ة ةرجشلا ّلصأو

 مكسفنأ يف اهنأش مقافتي اًرومأ اوُرت تح كلذ نوكي نلو» :لاق .«هلتقاف لاعتف

 لابج لوزت ئتحو ءاًركذ اهنم مكل ركذ مكّيبن ناك له :مكنيب (1)نولءاّستو

 .«ضبقلا كلذ رَّنَأ ئلع مث .اهبتارم نع

 هنع يور دقو .اهتبطخو فوسكلا ةالص ةفص نم هنع حص يذلا اذهف

 .رخأ تافص لىلع اهالص هنأ

 .7"2تاعوكر ثالثب ةعكر لك اهنم

 77كاغوكو عبرأب ةعكر ك :اهنمو

 ّنكلو .«*”دحاو عوكرب ةعكر لك «تيَّلُص ةالص (؟!ِثّدحأك اهنأ :اهنمو

 .نيسلا ديدشتب م يف طبض اذكه )١(

 .هللا دبع نب رباج ثيدح نم هريغو ٠١( /4054) ملسم هجرخأ (؟)

 .«كلذ لثم يلع نعا# :لاقو ءسابع نبا ثيدح نم (409:308) ملسم هجرخأ (©)

 يقهيبلاو (1194 0178/4) ةميزخ نباو )١11١7( دمحأ هجرخأ يلع ثيدحو

 ثيدحلا اذب. درفت دقو «نيل هيف ءيفوكلا رمتعملا نب شن هيف «(771 )6/ ٠*7

 .سابع نبا ثيدح لع يقهيبلا مالك فلؤملا دنع يتأيسو .يلع نع

 .فيرحت .«ئدحإك» :ةعوبطملا خسنلا يف (5)

  (لئامشلا» ف يذمرتلاو ( )١45 ١ دواد وبأو (58548 تال 2.5 5/7*) دمحأ هج رخأ 0
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 هنوريو «يعفاشلاو يراخبلاو دمحأ مامإلاك كلذ نوحّحصي ال ةمئألا رابك

 .اطلغ

 لص كب ىلا َّنأ مكضعب ئور :لاقف «لئاس هلأس دقو ىعفاشلا لاق

 ال :لاق ؟تنأ هب لوقتأ :هل تلقف :يعفاشلا لاق .ةعكر ّلك يف تاعكر ثالث

 نيعوكرلا ثيدح ينعي ؟مكثيدح ئلع ةدايز وهو «تنأ هب لقت مل َمِل نكلو
 ىلع عطقنملا تبثن ال نحنو .عطقنم ٍهجو نم وه :تلقف :لاق .ةعكرلا يف

 2. )ًطلغ_ملعأ هللاو  هارن هجوو «دارفنالا

 قّدصأ نم ينثّدح١ :ريمع نب ديبع لوق عطقنملاب دارأ :(")يقهيبلا لاق

 ثالث ةعكر لك يف عكرف :هيفو .ثيدحلا «ةشئاع ديري هُئبِسَح :ءاطعلاق
 :اهنع «ريمع نب ديبع نع «ءاطع نع :ةداتق لاقو .تادجس عبرأو تاعوكر

 ةظلاب ةشئاع هعوددسا امئإ ءاطعق 8 تادحس عبرأ يف تاعكر ٌتسا

 نع تبث دقو «ةشئاع نع اظوفحم كلذ نوكي فيكو .نيقيلاب ال نابّسحلاو
 نم اهل مزلأو ةشئاعب صخأ ةرمَعو ةورعو «هفالخ ةشئاع نع ةرّْمَعو ةورع

 .ةظوفحملا يه نوكت نأ ئلوأ امهتياورف «نانثا امهو ؟ريمع نب ديبع

 :رباج نع ءاطع ثتيدح هيكل الماش ٌىئعفاشلا هاري يذلا امأو .(7)لاق

 نب ءاطع هيفو .ورمع نب هللا دبع ثيدح نم )١1784:945:01١( ةميزخ نباو("”"”5065) ت

 نب دامحو ةبعشو يروشلا هنع ئور ةروكذملا قرطلا ضعب يفو ء«طلتخا دقو بئاسلا

 .(70 5 /5) «مألا -دواد يبأ حيحص» :رظناو .طالتخالا لبق هنم عمس نمم مهو .ةملس

 )١( «ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلا اهجرخأ )5/ ١585(.

 .فرصتب )١5517/65( «نئسلا ةفرعم» يف (1)

 )0//1١51-١5/8(. «نئسلا ةقرعم» ()
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 هللا لوسر نبا ميهاربإ تام موي ِةِْكَ هللا لوسر دهع يف سمشلا تفسكتا»

 ع ٌيبنلا ماقف .ميهاربإ تومل سمشلا تضشيكلنا امنإ :سانلا لاقف م

 ريبزلا يبأ ثيدح ةّصقو ثيدحلا اذه ةّصق يف رظن نمو :7!2يقهيبلا لاق

 ةدحاو ٌةَّرم اهلّعف امنإ اهنع ريخأ ىتلا ةالصلا نأو «ةدحاو ةّصق اهنأ َمِلَع
 .ميهاربإ هبا يفوت موي يف كلذو

 نع  ناميلس يبأ نبا ينعي كلملا دبع نيب فالخلا عقو مث :"0لاق

 ددع يف رباج نع ريبزلا يبأ نع يئاوّتْسَّدلا ماشه نيبو «رباج نع ءاطع
 ةعكر لك يف نأ ينعي  ئلوأ ماشه ةياور اند جوف «ةعكر ّلك يف عوكرلا
 هتياور ةقفاوملو .كلملا دبع نم ظفحأ ريبزلا يبأ عم هنوكل  طقف نيعوكر

 (؟) سابع نب ريثك ةياورو «ةشئاع نع "7ةرمعو ةورع ةياور عوكرلا ددع ف

 مث ءورمع نب هللا دبع نع ةمّلس يبأ ةياورو «سابع نبا نع راسي نب ءاطعو

 .ءاطع نع هتياور يف كلملا دبع فلوخ دقو .هريغو ميَِلُس نب ئيحي ةياور

 عبرأ يف تاعكر تس :ريمع نب ديبع نع ءاطع نع ةداتقو جيرج نبا هاورف

 ؛فالخلا اهيف عقي مل يتلا رباج نع ريبزلا يبأ نع ماشه ةياورف .تادجس

 امهادحإ دنسأ امنإ نيتللا ءاطع يتياور نم ئلوأ -ريثك ددع اهقفاويو

 )0( «ننسلاةفرعم» )١5/82/60(.

 .قتاسلا ردصحلا 0)

 .ريخأتلاو ميدقتلا ةمالع امهيلع هضعب عضوف «ع يف اذكو ؛«ةورعو ةرمعا :ك 000

 .فيحصت 2(« شايع :ج 2
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 ذأ دق يذلا ناميلس يبأ نب كلملا ٌدبع هنع اهب ١2)درفني ئرخألاو ءمّهموتلاب

 سابع نبا ندع :سواط نع هكباث يبأ نب بيبح ثيدح امأو :()لاف

 مث أرق مث عكر مث أرق مث ؛عكر مث أرقف ءفوسك يف ئَلص» :هنأ لكي يبنلا نع
 .*'«هحيحصا» يف ملسم هاورف -«اهلثم ئرخألاو «"7[عكر مثأرق مث] ءعكر
 ءسّلدي ناكف ٌةَقث ناك نإو بيبحو «تباث يبأ نب بيبح هب (*0درفني امم وهو
 ٍقوثوم ريغ نع هّلّمح نوكي نأ هبشيف ءسواط نم هيف هعامس نّيبتي ملو
 نبا نع سواط نع هاورف .لوحألا ناميلس هنتمو هعفر يف هفلاخ دقف «1هب

 ددع يف اًضيأ ناميلس فلوخ دقو .ةعكر يف تاعكر ثالث هلعف نم سابع

 هريغو راسي نب ءاطع هاور امك .هلعف نم سابع نبا نع ةعامج هاورف «عوكرلا

 .ناعوكر ةعكر لك يف ينعي ِكَي يبنلا نع هنع

 تاياورلا هذه نع يراخبلا ليعامسإ نب دمحم ضرعأ دقو :؟"لاق

 ٌحصأ وهام نهتفلاخمل «حيحصلا» يف نهنم اًئيش جرخُي ملف ()ثالثلا

 .هيناث لمهأ اهريغ يفو ««درفتي» :ج ءص يفو .ن م يفاذكه )١(

 ١59(. /65) «ننسلا ةفرعم» (؟)

 . لقنلا ردصم نم ةدايز (9)

 .(9408«4:1) مقرب (5)

 .هيناث لمهأ امهريغ يفو .لقنلا ردصم يف اذكو «م نم تبثملاو ءادّرفتي» :ن ءج (5)
 .ص نم طقاس «هب» (1)

 )١59/06-١16١(. «نئسلا ةفرعم» يف (0)

 . (ةئ الغلا » : نيف 2(

 هال آ



 :رسيع ىبأ ةياور ف يراخبلا لاقو .الاجو قثوأو ءاقدع ٌرفكأو :اذانسإ

 يف تاعكر ٌعبرأ فوسكلا ةالص يف يدنع تاياورلا ٌحِصأ :23)هنع يذمرتلا

 .تادحعسس عبرأ

 لك يف تاعكر عبرأ» :اًعوفرم ةفيذح نع يورو :؟5'يقهيبلا لاق

 ف ا 2 7 5

 سمخا :اعوفرم بعك نب ّىَبأ نع يورو .افيعض هدانسإو 207

 دانسإ لثمب كيتحي مل ؛ميحصلا» ايحاصو :©0*0ةدكر ّلك يف تاعكر

000 

00 

(70 

 , 1110 هقيدح

 ددع يف تاياورلا حيحصت ئلإ ثيدحلا لهأ نم ةعامج بهذو :20لاق

 .(7١٠١ص) (ريبكلا للعلا» يف

 ١07(. /0) «ننسلا ةفرعم) يف

 :لاقو (779 /7) ىقهيبلاو (1175) «ءاعدلا» يف يناربطلاو (7 765 /17) رازبلا هجرخأ

 .(هب حتحي ال ئليل ئبأ نب نمحرلا دبع نب لمحجيم)ا

 .«تاعوكر» :ةعوبطملا خسنلا يف

 .ع يف ةكردتسفهو ك خرم ةطقاس (ةعكر ...هدانسإو») ةرابعلا ١

 (1"777/) «ءاعدلا» يف يناربطلاو (187١1١)دواد وبأو )١5١770( دمحأ هجرخأ

 رفعج وبأ هيفو .(774 /17) يقهيبلاو (7 7: )١/ مكاحلاو (2915) «طسوألا»و

 .(2...ركنم ربخ١ :«كردتسملا صيخلت» يف يبهذلا لاقو .فيعض «يزارلا

 لوق انتبثأ ام ديؤيو .فيحصت وهو «ننسلا ةفرعم» ةعوبطم يف اذكو ««ةفيذح» :عءك

 مل دانسإب ةعكر لف تاعوكر سمخ يورو :(779 /7) «ئربكلا ننسلا» يف يقهيبلا

 ثيدح قاس مث ((نئسلا) يف دواد وبأ هجرخأ نكلو ؛(حيحصلا) ابحاص هلثمب جتحي

 .بعك نبي يبأ
 .(181 /8) ةدنسلا ذرعا ف

0,5 



 نممف .زئاج عيمجلا َّنأو ءِتاّرم اهلعف لكي َىِبلاَّنأ ئلع اهولمحو «تاعكرلا

 نب ركب وبأو «ةميزخ نب قاحسإ نب دمحمو .هيوهار نب قاحسإ هيلإ بهذ
 بهذ يذلاو .رذنملا نبا هنسحتساو ؛يباّطخلا ناميلس وبأو ءيعَبلا قاحسإ

 امل ,ئلوأ رابخألا حيجرت نم 2١7 يراخبلا ليعامسإ نب دمحم مث يعفاشلا هيلإ
 .ييلَو هنبا يفوت موي هتالص ةياكح لإ "7رابخألا عوجر نم ؟)انركذ

 لك يف :هدجحو ةقئاص كيدسي هذعأ اقَيأ دمحأ رع صوضصتملاو كنق

 ةالص ئلإ بهذأو :2؟7يذوّرملا ةياور ىف لاق .نادوجسو ناعوكر ةعكر

 .ناتدجسو ناتعكر ةعكر لك يف :تادجس ًٌعبرأو تاعكر ٌعبرأ فوسكلا

 ركب يبأ رايتخا اذهو .اذه ئلع ثيداحألا ٌرثكأ .ةشئاع ثيدح لإ بهذأو

 فُعضَي ناكو .ةيميت نبا سابعلا يبأ انخيش رايتخا وهو باحصألا ءامدقو

 هلي يبنلا ئَّلص امنإو ءطلغ يه :لوقيو ؛ثيداحألا نم هفلاخ ام ّلك
 .ملعأ هللاو .؟9/هيهاربإ هنبا تام موي ًةدحاو ًةرم فوسكلا

 ةقدصلاو رافغتسالاو ءاعدلاو ةالصلاو هللا ركذب فوسكلا ىف كي َرمأو

 .21)ةقاتعلاو

 .خاّستلا ضعب نم ٌفّرصت وهو ؛«يعفاشلاو يراخبلا هيلإ» :عوبطملا يف )١(

 .«هانركذ» :ع .ك ءص 00

 .فيحصت ؛(رايتخالا» :ج كل 00

 )١/ ١197(, «نيهجولاو نيتياورلا» يف هتياور رظناو .فيحصت ««يزورملا» :بم (4)

 5٠ ١(. ص) «ئناه نبا لئاسم»و (5١٠١ص) «دواد يبأ لئاسم» :اًضيأ رظناو

 .(509/11-510)و )/1//١1-18( «ئواتفلا عومجم» :رظنا (0)

 دنع هلصأو «ةشئاع ثيدح نم (7 5٠ /7) يقهيبلا هنعو )١/ 77١( مكاحلا هجرخأ 35

 .ةقاتعلا ركذ نود )١/401( ملسمو ٠١( 5 5) يراخبلا

 ها



 لصف

 ءاقستسالا ىف دلي هيده يف

 :هوجو ايلع اىقستس 3 هنأ هتعرتيت

 .انثِغَأ مهللا» :لاقو «هتبطخ ءانثأ يف ربنملا ئلع ةعمجلا موي :اهدحأ

 .(7«انقشسا ٌمهللا ءانقسا مهللا» 230210 انئغأ مهللا

 امل جرخف «ناصملا عيلإ هيف نوجيرخي اًموي ّسانلا دعو هنأ :ياقلا هجولا
 املو 1705 ؟ضعب 290 رت اع شم 90[ بع اًعسقاوتم نييشلا ثدعلط

0 

000 

00 

6 

00) 

 اذكو «هيبنت نود (حيحصلا» نم ةثلاث ةرم «انثغأ مهللا» :ةدايز هدعب ةلاسرلا ةعبط يف

 .يتأي اميف «انققسا مهللا»

 .كلام نب سنأ ثيدح نم (891) ملسمو )٠١١54( يراخبلا هجرخأ

 .سنأ ثيدح نم ( )١7 1١7١٠٠١ يراخيبلا هجرخأ

 . الل ذتم١ :ج ءص

 ,جيرختلا رداصم نم حيحصتتلاو ««اًلَّسوتم» :ةميدقلا تاعبطلاو لوصألا عيمج يف

 .هيف لجعي مل :يشملا يف لّسرتو .ةلاسرلا ةعبط يف اًضيأ ححص دقو

 (059:558) يذمرتلاو )١١55( دواد وبأ هجرخأ جورخلا دنع لَو هتئيه ركذ

 )187١185١. (ئربكلا»و ( 1273761508 :1605) (ئبتجملا» يف يئاسنلاو

 هيبأ نع قاحسإ نب ماشه ثيدح نم مهريغو )١777( هجام نبا, و262 14

 يف نابح نبا هركذو «خيش :متاح وبأ هنع لاق قاحسإ نب ماشهو .سابع نبا نع
 )١54٠0« ةميزخ نباو يذمرتلا هححصو .تاقثلا نم عمج هنع ئورو «تاقثلا»

 يف ينابلآلا هنسحو )7775/١(., مكاحلاو )١877( نابح نبا 6و2 2 4

 .(110) «ءاورإلا»

 هال:



 هللا دمحف ءيش هنم بلقلا يفف «١)ّمص نإ ربنملا دعص ئّلصملا فاو
 90 ,رككو هيلع ةرثأو

 نمحّرلا «نيملاعلا بر هلل دمحلا» :هئاعدو هتبطخ نم ظفخ امم ناكو

 الإ هلإ ال هللا تنأ مهلا .ديريام لعفي هللا الإ هلإ ال .نيدلا موي كلام «ميحّرلا

 .ءارقفلا نحنو .ٌئنغلا تنأ .تنأ الإ هلإ ال .هللا تنأ ٌمهللا .ديرت ام لعفت ؛تنأ

 .("70نيح ئلإ اًعالبو ٌةَّوق انل ٌتلزنأ ام لعجاو ٌتيغلا انيلع ُلِزنَأ

 ئتح عفرلا يف غلابو ,؛ءاعدلاو لاهتبالاو عّرضتلا يف ذخأو هيدي عفر مث

 كاذ ذإ لّوحو .ةلبقلا لبقتساو هّرهظ سانلا ئلإ لّوح مث .هيطبإ ٍضايب ادب

 «نمبألا يلع ٌرسيألاو نسيألا دلع ةسرألا لمجف قلبقلا لبقطنس وهو هءادر
 يف ذخأو .ءادوس ةصيمخ ءادّرلا ناكو ؛هرهظل هّنطبو هنطبل ل ءادرلا رهظو

 ةالصك نيتعكر مهب لصف «لزن مث .كلذك سانلاو ةلبقلا لبقتسم ءاعدلا

 يفأرقو «ةءارقلاب امهيف رّهج «ةتبلا ءادن الو ةماقإ الو ناذأ ريغ نم ديعلا

 ثيدح كاتأ له) :ةيناثلا يفو (ئلعألا كبر مسا حبس) ةحتافلا دعب ئلوألا

 ,(ةيشاقن

 .خاسنلا ضعب نم ةدايز يهو ««الإو» :هدعب ةعوبطملا خسنلا يف )١(

 يناعم» يف يواحطلاو )7601١94( ةناوع وبأ هقيرط نمو )١11/7(- دواد وبأ هجرخأ (؟)

 مكاحلاو (441)نابح نباو ( 2645: 4) «راثآلا لكشم»و )70/١”( «راثآلا

 نب مساقلاو رازن نب دلاخ هيفو .ةشئاع ثيدح نم (7 59 /7) يقهيبلاو )5/1١"

 هنأ الإ ةقث ؛يليألا ديزي نب سنوي اًضيأ هيفو ؛دلاخ يف نيل عم قودص امهالك «روربم
 هدانسإ .بيرغ ثيدح اذهو» :دواد وبأ لاقو .هنم اذهو يرهزلا ثيدح ريغ يف ئطخي

 (787/4-8172) «مألا -دواد يبأ حيحص) يف ينابلألا هنسحو .(ديج

 .قباسلا ثيدحلا نم ءزج وه (9)

217/0 



 موي ريغ يف اًدّرجم ًءاقستسا ةنيدملا ربنم ئلع ئقستسا هنأ :ثلاثلا هجولا

 .("7ةالص ءاقستسالا اذه يف هنع ظّمحُي ملو 2 7١ةعمج

 هللا اعدو هيدي عفرف ءدجسملا يف سلاج وهو ئقستسا هنأ :عبارلا هجولا
 داجاع ءاقبط اًعيِرَم (”)اًعيغ انقسا مهللا» :ككتف هئاعد نم ْق ةح . :. اديبو رع

 .(؟)(راض ريغ اًعفان ءثئار ٌريغ

 .«ةعمجلا» :ن «بم «م ءق ادع ام 0010

 )7١965( «ءاعدلا» يف يناربطلاو )551١57( ةناوع وبأو )١17720( هجام نبا هجرخأ (؟)

 (074 2071 /9) «ةراتخملا» يف يسدقملا ءايضلاو )١7/ ١1١( «ريبكلا مجعملا»و

 سابع نبا نع تباث يبأ نب بيبح نع نيصح نع سيردإ نب هللا دبع نع نيقيرط نم
 هبو «نعنع دقو سلدم تباث يبأ نب بيبح نأ ريغ تاقث هدانسإو .الوصوم اًعوفرم

 05 ء١ 564 /؟) «ءاورإلا» يف ينابلألاو (49 /5) «راكفألا جئاتن» يف ظفاحلا هلعأ

 نع نيقيرط نس (794751) ةيش يبآ نب ,او(0٠54ا1/) قازرلا دبع هجرخأ دقو

 هحجر يذلا وهو ءالسرم نوكي نأ هب ئرحأ ثيدحلاف .السرم تباث يبأ نب بيبح
 ةبيش يبأ نبا هجرخأ ام لسرملل دهشيو )7١14/5(. هل «يرابلا حتف» يف بجر نبا

 عم انجرخا :لاق هسأ : نع ئملسألا ناورم لىبأ نب ءاطع نع حيحص دانسإب (847)

 (ةبيش يبأ نبا فنصم» :رظناو ««رافغتسالا لع داز امف ءيقستسن باطخلا نب رمع

(8579). 

 .هظفل اذهو ءادجام نبا نن ننسا يف ةدايزلا هذه درت ملو . (اًثيغم» :ةدايز ن ءبم يف هدعب ()

 ديمح نب دبعو (180776318077) دمحأو (79/170) ةبيش يبأ نبا هجرخأ (5)

 )978/١ مكاحلاو )71918/7١( يناربطلاو )١1179( هجام نباو 0

 بعك نب ةرم وأ ةرم نب بعك ثيدح نم (707 7055 /7) يقهيبلاو 49

 هل دهشيو .طمسلا نب ليبحرش نم عمسي مل ,دعجلا يبأ نب ملاس هيفو .يملسألا

 :قباسلا تيذحتلا
  ؛هريغو )١١79( دواد وبأ هجرخأ .هللا دبع نب رباج ثيدح نم رخآ دهاش هلو

 ةا/؟5ك



 19د وعلا نم اًميرق قيل راجيا لقع ئقستسا هنأ :سماخلا هجولا

 رجحب ٍةفْذَق وحن «مالسلا باب مويلا ئعدُي يذلا دجسملا باب ٌجراخ يهو

 ىلإ نوكرشملا هقبس امل هتاوزغ ضعب يف ئقستسا هنأ :سداسلا هجولا

 نّقعب لاقو كلف هللا لوسر نزلا اوكشق «رشطعلا نيملسملا ياضأق املا
 كلذ غلبف .هموقل وسوم لئئقستسا امك هموقل ئقستسال ابن ناك ول :نيقفانملا
 هيدي طَّسب مث .متكيقسي نأ مكبر ئسع ؟اهولاق دق دقَوأ» :لاقف هلي يملا
 يملا 2 َمَعفأف ءاورطمأو ٌباحَّسلا مهَّلَظأ ئيتح هئاعد نم هيدي در امف .«اعدو

 2[ وقراو «سانلا برشف ىداولا

 ءاقستسالا يف ءاعدلا يف يور ءيش نسحأ وهو .لاسرإلاب ّلِعَأ دقو حيحص هداتسإو -
 .ليصفتلاب هجيرخت اًبيرق يتأيسو .ربلا دبع نبا هلاق اميف ءاًعوفرم

 يبا ئلوم ريمع ثيدح نم (7 )6١1١54 ةواذ ويأو (؟9455١5) دمحأ هجرتخأ )١(

 (مألا -دواد يبأ حيحص) يف ينابلألاو (87/4 «817/8) نابح نبا هححصو .محللا

 يف يئاسنلاو (200617) يذمرتلاو )١5١957( دمحأ اًضيأ هجرخأو .(37077/5)

 محللا يبأ ئلوم ريمع نع رخآ قيرط نم (14177) «ئربكلا»و )١6١5( «نئبتجملا»

 (دنسملا» يققحم قيلعت :رظناو .هركنتسا يذمرتلا نأكو ,مهو وهو «محللا يبآ نع

(51555). 

 .عراضملا فرح لمهأ اهريغ يفو .م نم تبثملاو ««فطعنت» :ج 030

 نم )١9١5( ةناوع وبأ هجرخأ )7١117١(. يسدقملا ءايضلل «ماكحألاو نئسلا» (5)

 ايندلا يبأ نبا جرخأ هوحنبو ءصاقو يبأ نب دعس اهيبأ نع دعس تنب ةشئاع ثيدح

 هنأ ١157( /5) «رينملا ردبلا» يف نقلملا نبا هنظو .(57) «قربلاو دعرلاو رطملا» يف

 يف ظفاحلا لاق نكلو .«هحيحص) يف هل ةناوع يبأ جارخإل ملسم طرش ئلع

 - دنسب ةناوع وبأ هجرخأ «ةريثك ةبيرغ ظافلأ هيف» ١١78(: /7) «ريبحلا صيخلتلا»

 ها



 فا و .,كمتئاهبو كدابع قسا ّمهللا» :ءاقستسالا يف هئاعد نم ظفحو

 اًعفان ءاّميرم (")اًثيرم ءاثيغم اًثيغ انّقسا ّمهللا» :70١2:تّيملا كّدلب يحأو ءكتمحر
 ب # د مع 2 3 ا 6+ ديا ع د
 .اهيف اوقستسا ةَّرم لك ىف ِةكَي ٌتيِغَأَو ."00لجآ ريغ الجاع راض ريغ

 لاق «ينيدملا يوّلَبلا وهو يراصنألا دمحم نب هللا دبع ةناوع يبأ خيش هيفو ءاواو -

 :تلق .ثيدحلا عضي :ينطقرادلا لاق» 0١ /؟) «لادتعالا نازيم» يف يبهذلا

 ام ٌبلاغو اهقّمنو اهلّوط يعفاشلا ةلحر بحاص وهو» :(077* /4) «نازيملا ناسلا»

 .ُّط «ةناوع يبأ حيحص»و (378 /1/) «ناسللا» :اضيأ رظناو ؛ةقةلعنم امبق هدو

 ,(5060 -51 /ا/) ةيمالسإلا ةعماجلا

 ءالسرم بيعش نب ورمع نع يراصنألا ديعس نب يحي نع )0١7( كلام هجرخأ )1

 هجرخأ كلام قيرط نمو .هب ئيحي نع يميتلا نبا نع (4417) قازرلا دبع كلذكو
 نب لهس هثدح امب هنرق دق )١1١77( «نئسلا» ينو .(59) «ليسارملا» يف دواد وبأ

 بيعش نب ورمع نع ديعس نب ئىيحي نع يروثلا نايفس نع مداق نب يلع نع حلاص
 هتمجرت يف «لماكلا» يف يدع نبا ركذ اذه مداق نب يلعو .الوصوم هدج نع هيبأ نع

 نبا ركذ دقو .ةظوفحم ريغ يروشلا نع اهاور ثيداحأ هيلع مِن هنأ )١1١1/4(

 ثايغ نب صفح هلصو ئلع هعبات هنأ (577 /77) «ديهمتلا) يف ربلا دبع

 نم تاعتباتملا هذه ولخت ال نكلو ءرذنملا وبأ مالس و ناميلس نب ميحرلا دبعو

 نم (71/) «قربلاو دعرلاو رطملا» يف ايندلا ىبأ نبا اًضيأ هجرخأ دقو .ةلاهجو فعض

 اذه ةدرب وبأو ءاًعوفرم هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ةدرب يبأ قيرط
 .ملعأ هللاو ءالسرم كلام هاور ام باوصلاف .فيعض «يفوكلا ديزي نب ورمع

 .ليهستلاب «اًيِرَم» :خسنلا يفهمسر (؟)

 يف يناربطلاو )١517( ةميزخ نباو (55171) ةناوع وبأو )١١79( دواد وبأ هجرخأ (*)

 نب دمحم نع قرط نم (7 005 /7) ىقهيبلاو )١7307/١( مكاحلاو (؟91١/) «ءاعدلا»

 - ّلِعُأ نكلو .اًعوفرم هللا دبع نب رباج نع ريقفلا ديزي نع رعسم نع يسفانطلا ديبع
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 يف رمل َنِإ هللا لوسر اي :لاقف «ةبابُل وبأ هيلإ ماقف «ٌةرم ئقستساو
 ٌدَسيِف ءانايرع ةبابل وبأ موقي ئتح انّقْسا ٌمهللا» :ِةِكَي هللا لوسر لاقف .دبارملا

 نل اهنإ :اولاقف «ةبابل يبأ ئلإ اوعمتجاف ءترطمأف .«هرازإب هدبرم ١2)َبلعت
 لكي هللا لوسر لاق امك «كرازإب كدبرم َبلعث َّدّستف ءاًنايرع موقت ئتح علقت
 .("7ءامسلا تّلهتساف .لعفف

 ّمهللا» :لاقو ءمهل ئحصتساف ةءاحصتسالا ةدوأ اس رطملا رثك املو

 ةيدوألا نوطبو (”7بارّظلاو لابجلاو ماكآلا لع مهللا .انيلع الو ؛انيلاوح

 2470( حشلا تبانمو

 للعلا» :رظنا ءالسرم ريقفلا ديزي نع رعسم نع هاور ديبع نب ئلعي ٍدمحم اخأ نأب 0 -
 .هيخأ نم تبثأو ظفحأ العيو .(0 07١ «56170) دمحأ نب هللا دبع ةياورب «ةفرعملاو

 الو ىئطخي ناكو...» :دمحم يف دمحأ لاقو .رامع نباو نيعم نباو دمحأ لاق اذك

 «بيذهتلا بيذهت»و (557/5757-08) «لامكلا بيذب#» :رظنا .«هثطخ نع عجري

 يور ءيش نسحأ وها :(517 /77) «ديهمتلا» يف ربلا دبع نبا لاق دقو .(778/9)

 .«اعوفرم ءاقستسالا يف ءاعدلا يف

 .رطملا ءام هنم ليسي يذلا هبقث :دبرملا بلعثت )١(

 «ءاعدلا» يف يناربطلاو )55١15( ةناوع وبأ هجرخأ )١177(. «ماكحألاو ننسلا» (؟)

 نب ةبابل يبأ ثيدح نم ("05 /) يقهيبلاو ("85) «ريغصلا مجعملا»و ()

 ؛لوهجم «نمحرلا دبع نب لهس وهو هيودبع نب يدنسلا هدانسإ يفو .رذنملا دبع
 ١95(. /5) «نازيملا ناسل» :رظناو ««برغيا ١"7(: 5 /8) «تاقثلا» يف نابح نبا لاق

 .هنيبتأ مل «يندملا هللا دبع نب هللا دبع اًضيأ هيفو

 .ريغصلا لبجلا وه ليقو «طسبنملا لبجلا وهو «برّظلا عمج (5)
 .كلام نب سنأ ثيدح نم (441/) ملسمو )*١٠١١7( يراخبلا هجرخأ (:4)
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 .217(اًعفان اًبّيِص َمهللا» :لاق اًرطم ئأر اذإ ِةَِك ناكو

 هنأل» :لاقف .ءكلذ نع لئسف ءرطملا نم هبيصي هبوث رسحي ناكو

 درب د .' ”(هيرب لهع ثيدح 22 /

 ناك لكي يتلا نأ ذاهلا نب ديزي نع مهن ل خرم انريخأ 59 ىفاشلا لاق

 ههشع دهطتنق اًووهّط هللا هلعج ىلا اذه نلإ اني اوجرخا» :لاق ٌليّشلا لاسااذإ

 .(«هيلع هللا (؟7ٌلمحتو

 لاس اذ] ناك رجع نأ هللا دبع حب قاحسإ نع مهتأ ال نم (*0انربعخأو

 انحّسمت الإ دحأ هكيجم نم ءىحبل ناك ام :لاقو هيلإ هباحصأي بهذ لبّسلا ريب حج ع َق 0

 كل

 اذإف .ربدأو لبقأو .ههجو يف كلذ فرع َحِيِرلاو ّميغلا ئأر اذإ ِةْكَي ناكو ا 5 # يووم نب ادخل ص هوو ضو 5 مع هياتم ف

 .(1)باذعلا هيف نوكي نأ اىشخي ناكو «ءكلذ هنع بهذو هنع َىيّرُس ترطمأ

 .ةشئاع ثيدح نم )١١77( يراخبلا هجرخأ )١(

 (درفملا بدآلا» يف يراخبلا هجرخأو .ةشئاع ثيدح نم (898) ملسم هجرخأ (؟)

 .(ةالا)

 «ئربسكلا»و ( ١1805 /5) «ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلا هنعو (007 /7) «مألا» يف (*)

 (ةقث يعبات «يثيللا داهلا نب ةماسأ نب هللا دبع نب ديزي وه داهلا نب ديزيو .(254 0

 .(رمع نع هيف يورو «عطقنم اذه» :«ئربكلا» يف يقهيبلا لاق دقو ءلسرم وهف
 .يناثلا لعفلا لوأ لامهإب ص يف اذكو ««دمحيو هنم رهطتيف» :ج (:4)

 «ئربكلا»و ١85( /5) «نئسلا ةفرعم) يف يقهيبلا هنعو (004 -ه0 /؟) «مألا» (0)

 .عاطقناو ةلاهج هدانسإ يفو .((23254/)

 .اَهَنَعْدَ ةشئاع ثيدح نم (894) ملسمو )7١57”7( يراخبلا هجرخأ 050
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 ناك هنأ اعوفرم هيبأ نع هللا دبع نب ملاس نع يورو :١2)يعفاشلا لاق

 للحم ءًقّدغ اًميرم؟)ًئيرم اًئيده ءائيغم ادي انقسا ّمهللا» :لاق ئقستسا اذإ

 نإ ّمهللا .نيطناقلا نم انلعجت الو ٌتيغلا انقسا ّمهللا .اًمئاد احس ءاقبط اًماع

 الإ هوكشن ال ام كْنَضلاو دُهَجلاو ءاوُأَّللا نم قلخلاو مئاهبلاو دالبلاو دابعلاب

 .ءامسلا تاكرب نم انقساو َعرَضلا انل ّرِدأو .عرزلا 6 تبنأ مهللا .كيلإ

 .يرسعلاو عوجلاو َدْهَجلا انع ْعَفرا ٌمهللا ضرألا تاكرب نم انل تبنأو

 تنك نإ ,كرفغتسن ان ٌمهللا .كريغ هفشكي ال ام ءالبلا نم اًنع فشكاو

 مامإلا وعدي نأ حو :يعفاشلا لاق .ةاًراردم ائيلع َءامَّسلا ٍلسرأف اًراَمغ

 ذم

 .هيدي عقر ءاقستسالا يف اعد اذإ ناك ل ىلا نأ انغلبو :©0لاق

 اس بيصي تح (07هرطم لوأ يف رطمتي ناك ديم يبنلا نأ ؟2/انغلبو

 نيب عطقنم وهو ,(١/ا/ /5) «ةفرعملا» يف يقهيبلا هقيرط نمو (2448/7) «مألا» يف )١(

 .هللا دبع نب ملاسو يعفاشلا

 .ليهستلاب «اًيرم اًينه» :خسنلا يف اهمسر (؟)
 نب ميهاربإ هدانسإ يفو «(178 /5) «ةفرعملا» يف يقهيبلا هنعو «(0 577 /7) «مألا» يف ()

 يراخبلاو )5١5( كلام هجرخأ نكلو ؛ كورتم «ىملسألا اييحي ىبأ نب دمحم

 .منقت دقو «سلأ ثيذح نم (8:44) ماسر 1١14 1 ل
 ةشئاع ثيدح وهو .(5/*181) «ةفرعملا» يف يقهيبلا هنعو ؛(057 /؟) «مألا» 6

 .(هبرب دهع ثيدح هنألا :هيفو (859/) ملسم هجرخأ «هركذ مدقتملا

 :(مألا» ةعوبطم يفو . ًءات أرقي اليكل ءاهلا رسكب م يف طبضو «خسنلا عيمج - يفاذكه (5)

 !«ةرطق» :«ةفرعملا» ةعوبطمو ««ةرطم»

 ما



 26و يسال نانا يلا باس نلعب ,َّنأ ينغلبو :(١)لاق

 َكِبيَمَمالف محي نم ساد ان !هّنلأ سبام أ أرقي مث ؛«حتفلا ءونب انرطم» :لاق سانلا

 ١[. : طاف] اهل

 نع ؛لوحكم نع «رمع نب زيزعلا دبع نع مهّنأ ال نم ينربخأو :(")لاق
 ةماقإو .شويجلا ءاقتلا دنع ءاعدلا ةباجتسا اوبلطا» :لاق هنأ ٍةِْلَي يبنلا

 دنع ةباجإلا ّبلط دحاو ريغ نع تظفح دقو :لاق .«ثيغلا لوزنو «ةالصلا

 .ةالصلا ةماقإو ثيغلا لوزن

 نع دعس نب لهس نع لوصوم ثيدح ىف انيور دقو 57 قهببلا لاق

 .(260( طملا تحتو .سأبلا دنعو ,2؟7ءادنلا دنع دري ١ :ءاعذلا ىف ِةيِلََع ىبنلا

 )١( «ةفرعملا» يف يقهيبلا هنعو .(2067 /7) «مألا» يف )05/ ١8١(. كلام هجرخأو )518(

 «ديهمتلا» يف ربلا دبع نبا هلِصي ملو «ةريره يبأ نع اغالب )157/ 7587(.

 :رظناو .لسرم وهو :.(187/5) «ةفرعملا» يف يقهيبلا هنعو «(005 /؟) «مألا» يف (؟)

 ١47(. /0) (راكفألا جئاتنا

 ١185(. /0) «نئسلا ةفرعم» يف (*)

 .وهس ((ءاعدلا) :بم ءص (:)

 يعمزلا هعفر) )5٠١/١(: لاقو 075١ 51١/1(« /7) «ئربكلا ننسلا» يف هلصو (5)

 دواد وبأو )١7777( يمرادلا اًضيأ هجرخأ عوفرملاو .«مامإلا سنأ نب كلام هفقوو

 يناريطلاو (115) ةميزخ نباو )١1981( «داهجلا» يف مصاع يبأ نباو (2640)

 يعمزلا بوقعي نب ئئىسوم نع قرط نم )١118/١1١١1/5( مكاحلاو ) ١١5(

 يني ةةيطلا د تحتو) :ةدايز نود ِةَِكَي يبنلا نع دعس نب لهس نع مزاح يبأ نع

 نم لك دنع لوألا عضوملا ينو مصاع يبأ نباو دواد ي يبأ دنع يهو «ةفيعض ةدايز

 - نع نمحرلا دبع نب ديعس نب قيَرَر نع يعمزلا قيرط نم يهو «يقهيبلاو مكاحلا
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 باحتسيو .ءامسلا باوبأ حّتفُتا :لاق 2ع ىبنلا نع ةماقآ ىبأ نع يورو

 ةماقإ دنعو .ثيغلا لوزن دنعو .فوفصلا ءاقتلا دنع :نطاوم ةعبرأ ىف ءاعدلا

 .1(2)(ةيعكلا ةيؤر دنعو ؛ةالصلا

 لصف

 هيف هتدابعو هرفس يف ٌدِلَي هيده يف

 داهجلل رفسو «هترجهل رفس :رافسأ ةعبرأ نيب ةرئاد لكي هرافسأ تناك

 .جححلل رفسو «ةرمعلل رفسو ءاهرثكأ وهو

 اهب رفاس اهُّمهس جرخ نهتّيأف ؛هئاسن نيب َعّرقأ اًرفس دارأ اذإ ناكو

 موي جورخلا بونتسي ةلكو ,؟؟”راهنلا لوأ نم جرخ رفاس اذإ ناكو

 يف هجرخأف كلام هفلاخ دقو «نيل هيف يعمزلاو .لوهجم قيزرو .هب مزاح ىبأ 5

 (ةرفملا بدألا# ف ئراشبلا كلام قيرط وم هجرغأو ؟(ةرقوما !الغ) «ةفطرمت

 يقهيبلاو (” 0 /) «طسوألا» يف رذنملا نباو (19861) ةبيش يبأ نباو (571)

 هب كلام نع رخآ قيرط نمو )177١( يراخبلا قيرط نم نابح نباو )1١/5١١«.

 تحتو) :ةدايز نود يدعاسلا دعس نب لهس ىلع فوقوم هنأ حيحصلاف )١1774(.

 .يأرلا لّبِق نم هلثم لاقي ال ذإ عوفرم همكحو ««رطملا

 نئسلا»و (187 /05) «ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلاو )١17١١79/4( يناربطلا هجرخأ )١(

 .يقهيبلا راشأ هيلإو .فيعض «نادعم نب ريفع هيفو 275٠١(« /7") «ئربكلا

 .اهنَعَْلَوَو ةشئاع ثيدح نم )11/1٠( ملسمو (1091*) يراخبلا هجرخأ (؟)

 )١1١9/١5١١(. «ملسم حيحص» :رظنا 2

  يبأ ئلوم لصاو نع (7” 5705) ةبيش يبأ نباو (81"11) روصنم نب ديعس هجرخأ (5)

 ه7



 وأ ةّيرس ثعب اذإ ناكو .'”اهروكب ىف هتمأل كرابي نأ هللا اعدو .(١)سيمخلا ع

 اورقؤينأ ةقالثاوناكاذإ نيرفاسملا رمأو. "هنأ ار نم ويتم اةنيج

 هكاطيش بكارلان أر يسغلو ,ةهدحو لجرلا رقاسينأ نئبغو .(7 هد جلا

 .(راهنلا لوأ نم سيمخلا موي رفاسي نأ بحأ رفاس اذإ ناك» :ظفلب السرم ةنييع 5

 .ةبيش يبأ نبا دنع سيل «راهنلا لوأ» :هلوقو

 .كلام نب بعك ثيدح نم )١959( يراخبلا هجرخأ )١(

 دواد وبأو ١١"( /5) «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلاو )١15478( دمحأ هجرخأ )2

 (7715) هجام نباو (817/87) «ئربكلا» يف يئاسنلاو )١١١5( يذمرتلاو (10)

 هفعض ىيدماغلا رخص نع ديد نب ةرامع ثيدح نم ( 51/06 51/60 5) نابح نباو

 يف ئتمأل كراب مهللا» يف ملعأ ال :لاقو :ةرامع ةلاهجب (أ )71٠٠١/ «للعلا» متاح وبأ

 ثيدحلا قرط نايب دعب (117/5 /) «نازيملا» يف ىبهذلا لاق .اًحيحص اًئيدح «اهروكب

 هللا دبع نب سوأ قيرط نم ةديرب نعو :فلاث داتسإب سنأ نع بابلا يف» :هفعضو

 عومجمب هحّحص نابلألا نأ الإ .«احصي مل نيهجو نم سابع نبا نعو «نيل وهو
 75٠(. /1/) (مألا -دواد يبأ حيحص» يف هدهاوشو هقرط

 .قباسلا ثيدحلا نم ءزج ()

 (1/ه8)ةناوعوبأو(65:١18859461١) /يلعيوبأو (5108) دواد وبأ هجرخأ (4)

 يف ربلا دبع نباو )5//7١51( يقهيبلاو (8055 )8٠١947: (طسوألا» يف يناربطلاو

 نع عفان نع نالجع نب دمحم نع ليعامسإ نب متاح قيرط نم (/ )١١/ «ديهمتلا)
 وبأو )١109( دواد وبأ اًضيأ هجرخأو .اعوفرم يردخلا ديعس يبأ نع ةملس يبأ

 دقو .اعوفرم ةريره يبأ نع هب متاح قيرط نم ١01( /0) يقهيبلاو )١209( ةناوع

 رظنا ءينطقرادلاو ةعرز وبأو متاح وبأ لاسرإلا حجر دقف «هلاسرإو هلصو ين فلتخا

 عمو .(1745) «ينطقرادلا للع»و (775) متاح يبأ نبال «ثيدحلا للع» :ليصفتلل

 ,(856 -51"1 /ا/) (مآلا -دواد يبأ حيحص» يف ينابلألا هححص كلذ

 ادعي رمع نب هللا دبع ثيدح نم (79194) يراخبلا هجرخأ (5)

 0/ق:



 .؟؟0ىيكو ةثالقلاو :ناناطيش ؟77نايكارلاو

 كبو ؛ٌتهّجوت كيلإ ٌمهللا» :رفسلل ضهني نيح لوقي ناك هنأ هنع رِكْذو
 .ئوقتلا يندوز ٌمهللا ."”هل َممهأ ال امو ينَّمهأ ام ينفكا ٌمهللا .تمصتعا

 .(4!(«تهّجوت امنيأ ريخلل ينهّجوو «يبنذ يل ٌرِفغاو

 يف هلجر عضي نيح هللا مسب» :لوقي اهبكريل هتباد هيلإ ْتَمّدق اذإ ناكو

 انك امو اذه انل رَّخس ىذلا هلل دمحلا» :لاق اهرهظ لع ئوتسا اذإف .باكّرلا
 دمحلا هلل دمحلا هلل دمحلا» :لوقي مث .«نوبلقنمل انّير ىلإ اّنإو نينرْفُم هل
 ٌتملظ ينِإ كناحبس» :لوقي مث ««ربكأ هللا .ربكأ هللا ,ربكأ هللا” :لوقي مث .(هلل

 .20(«تنأ الإ بونذلا رفغي ال هنإ يل رفغاف ءيسفن

 .ةذيقكاولاو#:ىبع (5)

 يذمرتلاو (5101)دواد وبأو )5118./٠١١7( دمحأو )١8١١( كلام هجرخأ (؟)

 نب ورمع ثيدح نم )5//١01( يقهيبلاو (874) «ئربكلا» يف يئاسنلاو )١1517(

 هححص ثيدحلاو ؛حيحص بيعش نب ورمع ئلإ دانسإلاو .هدج نع هيبأ نع بيعش
 «حتفلا» يف ظفاحلا هنسحو ؛(7١٠2 /7) مكاحلاو )761١( ةميزخ نباو يذمرتلا

 .(771 /19) «مألا -دواد يبأ حيحص) يف ينابلألاو ( 0 /5)

 ,قهبا :ج 00

 يناربطلاو (يلع دنسم -177) «راثآلا بيذبت» يف يربطلاو )7071١( نئلعي وبأ هجرخأ (5)

 يف يقهيبلاو (5 45 ص) «ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نباو (605) «ءاعدلا» يف

 ركنم ءرواسم نب رمع هيفو ؛(70 /7؟) (ريبكلا تاوعدلا»و 756٠١( /6) «ننسلا»

 ناسلا»و (7/”777) «لادتعالا نازيم»و ١944( /5) «ريبكلا خيراتلا» :رظنا .ثيدحلا

 ١5(. 5 /5) «نازيملا

 «ئربكلا» يف يئاسنلاو ("5157) يذمرتلاو )757١7( دواد وبأو (/67) دمحأ هجرخأ (0)

 نع قاحسإ يبأ قيرط نم (7114/ :77941/) نابح نباو ( “1١7717 ءىلا/5 9 ,87/54)
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 ام لمعلا نمو .ىئوقتلاو ّربلا اذه انرفس يف كلأسن اْنِإ َمهللا» :لوقي ناكو

 يف بحاصلا َتنأ ّمهللا .هدعب اًنع وطاو اذه انرفس انيلع نّوه َّمهللا .ائضرت
 ةبآكو ءرفسلا ءاثعو نم كب ذوعأ يْنِإ ٌمهللا .لهألا ين ةفيلخلاو ءرفسلا

 :نهيف دازو نهلاق عجر اذإو .«لاملاو لهألا يف رظنملا ءوسو .بلقنملا

 .217(نودماح انّبرل نودباع نوبئات نوبثآ)

 ةبدرألا او طيغاذزو ك0 ايام ىلع اذإ هباس صاورومع نانو

 1و

00 

00 

00 

 هنيب نيلجر طقسأ دقو «قاحسإ يبأ ةنعنع هيفو .بلاط يبأ نب يلع نع ةعيبر نب يلع
 (م. ءا/49) «ثيدحلا للع» يف متاح يبأ نبا هلاق اميف ةعيبر نب يلع نيبو

 (طسوألا خيراتلا» يف يراخبلاو (ةمدقملا -158١ص) «ليدعتلاو حرجلا»و

 هتسح «ةدع قرط هلو .لاسرإلا حّجرو )4٠٠( «للعلا» يف ينطقرادلاو )/ 11١(

 .«دنسملا» وققحم اهعومجمب
 .رمع نب هللا دبع ثيدح نم )١747( ملسم هجرخأ

 ملسمو (الا" 257١6 053745 351:9: 85357317١ 2159917) يراخبلا هجرخأ

 انفرشأ اذإ انكف هِدِِلَي هللا لوسر عم انك :يرعشألا سوم يبأ ثيدح نم (3705)

 ئلع اوعبرا سانلا اهيأ اي» :ِكلَي يبنلا لاقف ءانتاوصأ تعفترا ءانرّبكو انلله ٍداو ئلع

 همسا كرابت «بيرق عيمس هنإ مكعم هنإ ءاّبئاغ الو ٌّمصأ نوعذت ال مكنإف ,مكسفنأ

 .(هدج اولاعتو

 «ريبزلا وبأو جيرج نبا هيفو ءرمع نب هللا دبع ثيدح بقع (75494) دواد وبأ هجرخأ

 .ةلمجلا هذه نود )١17757( ملسم يف رمع نبا ثيدحو .ثيدحتلاب حّرص امهالك

 ,.(5339) نابح نياو (5911) دمحأو (4577) قازرلا دبع ددع تسيل كلذكو

 نبا نع (4؟145) قازرلا دبع هجرخأ ام هيلع لدي ءجيرج نبا مالك نم هنأ رهاظلاو

 كسرت سير
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 تاوامّسلا ٍّبر ّمهللا» :لوقي اهلوخد ديري ةيرق ئلع فرشأ اذإ ناكو
 امو نيطايشلا برو ءنللقأ امو عبّسلا نيضَرألا برو ءنللظأ امو عبّسلا

 ذوعأو ءاهلهأ ٌريخو ةيرقلا هذه ٌريخ كلأسأ «نيّرذامو حايرلا برو ؛نللضأ

 .217اهيف ام ٌرشو اهلهأ ٌرشو اهّرش نم كب

 ام ريخو ")هذه ريخ نم كلأسأ نإ ٌمهللا» :لوقي ناك هنأ هنع رِكْذو

 ءاهانجج انقزرا مهلا .اهيف تعمج ام ٌرشو اهّرش نم كب ذوعأو ءاهيف تعمج

 .«27«انيلإ اهلهأ يحلاص بّبحو ءاهلهأ ىلإ انبّجحو ءاهابو نم انْذِعأو

 نأ ىلإ اًرفاسم جرخي نيح نم نيتعكر اهيَلصيف «ةّيعابّرلا رّصقي ناكو
 ثيدح امأو .ةتبلا رفسلا يف ةيعابّرلا ّمتأ هنأ هنع تبثي ملو .ةنيدملا ئلإ عجري

 (راثآلا لكشم» يف يواحطلا هنعو 1١ ١١70( :41/1/0) «ئربكلا» يف ىئاسنلا هجرخأ )١(

 «بيهص نع رابحألا بعك نع يحبصألا رماع يبأ نب كلام قيرط نم (5079)

 نباو ١٠١707( .41/1/5) يئاسنلا هجرخأ بعك نع رخآ قيرط هلو .حيحص هدانسإو

 مجعملا»و (8728) «ءاعدلا» يف يناربطلاو )77١9( نابح نباو )١515( ةميزخ

 يقهيبلاو )577/١ 5 7/ ٠٠١( مكاحلاو (57/7ص) ينسلا نباو (”””” /8) «ريبكلا

 .نيل هيفو «(75017 /0)

 .«ةيرقلا» :ةدايز عوبطملا يف هدعب )0

 .فيعضو اذج بيرغ هداتسإو «ةشكاع ثيدح نيم(41/4 ص) ضملا نبا هجرخأ 5
 رمع نبا ثيدح نم دهاش ريخألا هرطشلو .قباسلا ثيدحلا لوألا هرطش نع ىنغيو

 نم (:/55) «طسوألا مجعملا)و (8758705) «ءاعدلا» يف يناربطلا ةيسب لأ

 ؛ثيدحلا ركنم «يومألا ةملسم نب ديعس امهدحأ يفو «رمع نبا نع عفان نع نيقيرط

 .«ةظوفحم ريغ ءايشأ ئور» :يدع نبا لاقو .فيعض «ناسح نب كرابم رخآلا فو

 هال



 .حصي الف (١2)ءوصيو رطفيو منيو رفسلا يف رصقي ناك ِةِلَي يبنلا نأ :ةشئاع

 :اوهتنا

 ءاتلاب يناثلاو ءفورحلا رخآ ءايلاب لوألا ««ٌةَتَتو رّصقي ناك» :يور دقو

 يف "7ةميزعلاب يه ذخأت يأ .(موصتو رطفي» :كلذكو .قوف نم ةانثملا

 ٌفلاختل نيئمؤملا مآ تناك ام ءلطاب 2*!اذهو :2؟!انخيش لاق .نيعضوملا

 حيحصلاو فيك .مهتالص فالخ يلصتف هباحصأ ٌعيمجو ٍةَِكَي هللا لوسر

 ديز ةئيدملا ىلإ لكي هللا لوسر رجاه املف «نيتعكر ةالصلا ضرف هللا نأ :اهنع

 يلصت نأ كلذ عم اهب ٌّنَظُي فيكف .1)رفسلا ٌةالص تّرِقُأو ءرضحلا ةالص يف

 .هعم نيملسملاو ديكو "0 ىبنلا ةالص فالخب

 :هريغ وأ سابع نبا لاق هِّهِْللَي ىبنلا توم دعب ةشئاع تّمتأ دق :تلق

 ضعي بكرف .«امتاد رضقي ناك لع قينلاو :*0نابفعغ لّوات امك تلّوأت اهّنإ)
 طلغف ؛يه ٌمِّيتو رصقي كَ هللا لوسر ناك :لاقو ءاثيدح نيثيدحلا نم ةاورلا

 نب ةريغملا هيفو «(راعسألا فشك -3487) راؤبلاو (8171/1) ةبيش يبأ نبا هجرخأ (0)

 .ليلق دعب اهركذ يتآيس ئرخأ قرط هلو .نيل هيف دايز

 ١55(. /55)و(٠159 ءال8/7؟؟) «ئواتفلا عومجم) :رظنا (؟)

 .فيرحت «(«ةيزعلاب نهذخأت نأ» :ص ()

 .(5/١5١؟5) «ئواتفلا عومجم» :ىلفتا 45)

 .اوهو» :ك 2(

 .ةشئاع ثيدح نم (585) ملسمو (6”47"7 )٠ 6" 2.٠١9٠ يراخبلا هجرخأ 0

 .(«هّللا لوسر» 18 .بم «مادعام )ع7
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 .وه يأ ءمِِيو رصقي ناك :لاقف «ةاورلا ضعب هيف

 طورشم رصقلا نأ تَّنظ :ليقف ؛هيف فلّتخا دق هتلوأت يذلا ليوأتلاو
 ريغ ليوأتلا اذهو .رضقلا ببس لاز فوحكلا لاز اذإف يفسلاو فوشلاب

 تلكشأ دق ةيآلاو .ةالصلا رصقي ١)ناك ام َّنّمآ رفاس لي ىينلا َّنإف «حيحص

 نأو ءافشلاب هباجأف كك هللا لوسر اهنع لأسف هريغو باطخلا نب رمع ئلع
 موهفملا َمكح َّنأ نايب اذه ناكو .ةمألل هعّرش ٌعرشو «هللا نم ةقدص ")اذه
 هنأ هتياغو .فئاخلاو نمآلا نع ةالصلا رصق يف عفترم حانُجلا نأو «دارم ريغ

 .هل عفر وأ موهفملل صيصخت عون

 رصقو فيقكتلاب ناكرألا رصق لوانع | ةصق فشلا ةيآلا ثا لاقي فقو
 اذإف .فوخلاو ضرألا يف برضلا : نيرمأب كلذ دّيقو «نيتعكر ناصقنب ددعلا

 اهذدع اًرروصقم فوخلا ةالص نوُلصيف هنارصقلا حيبأ نارمألا دجُ

 نوُلصيف ؛نارصقلا ئفتنا نيميقم نينمآ اوناكف نارمألا ئفتنا نإو . اهتاكرأو

 قلع و ع صلا ةيلعومل رت ريسسلا لحل جت قو .ةلماك ةّمات ةالص

 عون اذهو .ددعلا يفوّتساو ناكرألا ترق ةماقإلاو فوخلا دجُو نإف

 ددعلا ٌرِصُق نمألاو رفسلا دجو نإو .ةيآلا يف قلطملا رصقلاب سيلو ءرصق
 سيلو ءرصق عون اًضيأ اذهو .نمأ ةالص تّيلّصو ناكرألا تيفوتساو

 دقو .ددعلا ناصقن رابتعاب ةروصقم ةالصلا هذه اَّمست دقو .قلطملا رصقلاب

 لوألاو .ةيآلا رصق يف لخدت مل اهنأو ءاهناكرأ مامتإ رابتعاب ةّمات ئّمست

 خسنلا يف امك «ناكو انمآ» ئلإ هرّيغف .خاسنلا ضعب ئلع لكشأ دقو ««...اًنمآ» :ك )١(

 .ةعوبطملا

 .«هذه) :ن بم «ق م ادذعاس ()
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 ةشئاعك ةباحصلا مالك لدي هيلع يناثلاو .نيرخأتملا ءاهقفلا نم ريثك حالطصا
 .امهريغو سابع نباو

 هللا لوسر رجاه املف ؛نيتعكر نيتعكر ةالصلا تضرف» :ةشئاع تلاق
 الع لدي اذهف .«رفسلا ٌةالص تّدِوَأو ءرضحلا ةالص يف دير ةنيدملا نلإ هلي

 ّنأو ءكلذك ةضورفم يه امنإو «عبرأ نم ةروصقم ريغ اهدنع رفسلا ةالص ّنأ

 مكُيبن ناسل ئلع ةالصلا هللا ضّرف» :سابع نبا لاقو .ناتعكر رفاسملا ضرف

 ثيدح ئلع قفتم .«ةعكر فوخلا يفو «نيتعكر رفسلا يفو ءاّعبرأ رضحلا يف
 .سايع حبا تيدحي 217 لسم درقناو 17 ةقفاع

 «ناتعكر ةعمجلاو «ناتعكر رفسلا ةالصا :باطخلا نب رمعلاقو

 نم باخ دقو لَو دمحم ناسل ئلع .رصق ٌريغ ٌمامت ,ناتعكر ديعلاو

 رصقن انلاب ام كي َيِبْنلا لأس يذلا وهو .رمع نع تباث اذهو .(27«ئرتفا
 سَ فى

 .امنآ مدقت دقو «(385) ملسمو )70٠0( يراخبلا )١(

 .(141/) مقرب (5)

 يف يئاسنلاو )١517( دمحأو (5901) ةبيش يبأ نباو (57178) قازرلا دبع هجرخأ 0

 (7/85.1١ا/55 41١1/56 .5:375.٠١٠:65)«(ئربكلا»و(١57١65561١) (اوبتجملا)»)

 نع نئليل ىبأ نب نمحرلا دبع نع يمايلا دير نع قرط نم (70717) نابح نباو

 يذلا روكذملا ديّبَر قيرطو «دانسإلا يف ئليل يبأ نبا ئلع هيف فلتخا دقو .رمع
 «لسرم وهو )١5١( «هللع» يف ينطقرادلاو (7851) هنبال «للعلا» يف متاح وبأ هحجر

 متاح يبأ نبال «ليسارملا» :رظنا .رمع نم هعامس حصي ال نمحرلا دبع نإف

 ١1550(. ص)

0 



 .21)(هتقدص

 هللا ةقدص اذه ْنأب هباجأ امل ِلك َىَنلا ّنإف ؛هيثيدح نيب ضقانت الو
 ددعلا رصق ةيآلا نم دارملا سيل هنأ رمع ملع ؛حمّسلا رْسّيلا هنيدو :مكيلع
 ئلعو .«رصق ريغ مامت ناتعكر رفسلا ةالص» :لاقف «سانلا نم ريثك همهف امك

 ءاش نإف «حانُجلا هنع ٌئيفنم حابم ددعلا رصق نأ ئلع ةيآلا يف ةلالد الف اذه
 .ّمتأ ءاش نإو «هلعف ىّلصملا

 ملو «نيتعكر نيتعكر ئلع هرافسأ يف بظاوي ِةََِي هللا لوسر ناك دقو

 نإ هيف ام نّيبنو كانه هركذنس ءفوخلا ةالص ضععب يف هلعف اًئيش الإ طق عبري

 . هللا ءاش

 ىَّلصي 2")ناكف .ةكم لىلإ ةنيدملا نم هلي يبنلا عم انجرخ» :سنأ لاق

 .("7هيلع قفتم .«ةنيدملا اىلإ انعجر اوتح نيتعكر نيتعكر

 تاعكر عبرأ ىّنمب ئَّلِص نافع نب نامثع نأ دوعسم نب هللا َدبع غلب املو

 ؛نيتعكر ّنمب كي هللا لوسر عم ُتيْلِص !نوعجار هيلإ اّنِإو هللاّنإ) :لاق

 باطخلا نب رمع عم ُتيَلصو «نيتعكر ئئمب قيّدصلا ركب يبأ عم ٌتيَّلَصو

 .(؟7هيلع قفتم .«ناتلّبقتم ناتعكر تاعكر عبرأ نم يّظح تيلف «نيتعكر لّئمب

 ؛امهنيب رّيخملا نيزئاجلا ّدحأ نامثع لعف نم ٌمجرتسيل دوعسم نبا نكي ملو

 )١( ملسم اهجرخأ «هعم ةيمأ نب ئلعي ةصق يف درو امك )187(.

 .«ناكو» :ق ؛م ادع ام 030

 .(197)ملسمو )٠١/801( يراخبلا 2

 .هْنَعهَآَعو دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم (196) ملسمو )١1791/61084( يراخبلا (؛)
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 ٍهِكَك يبنلا ةموادم نم هدهاش امل عجرتسا امنإو .لوق ئلع ئلوألا لب

 .رفسلا يف نيتعكر ةالص لع هئافلخو

 كلَ هللا لوسر تبحص» :لاق رمع نبا نع 2172يراخبلا حيحص) ينو

 .افَتَعُهَنلَدَوَر نامثعو رمعو ركب ابأو «نيتعكر ئلع رفسلا يف ديزي ال ناكف
 كلذ ناكو «هتفالخ رخآ يف ٌّمتأ دق نامثعف الإو «نامثع ةفالخ ردص يف ينعي

 .هيلع تّركنَأ ىتلا بابسألا دحأ

 :()ٌتاليوأت هلعفل ٍجّرخ دقو

 َّنأ مهمّلعي نأ دارأف «ةنَّسلا كلت اوُّجح دق اوناك بارعألا نأ :اهدحأ
 اذه ٌَدُرو .رفسلاو رضحلا يف ناتعكر اهنأ اومّهوتي الئل «عبرأ ةالصلا ضرف

 دهع يثيدح اوناكو كلي يبنلا جح يف كلذب ئرحأ اوناك مهّنَأب ليوأتلا

 .لكَي يبنلا مهب عّبري ملف اذه عمو «بيرق ةالصلاب دهعلاو «مالسإلاب

 ٌلحمو هّلمع وهف لزن ثيح ُمامإلاو «سانلل اًمامإ ناك هنأ :يناغلا ليوأتلا
 قالطإلا ئلع قئالخلا مامإ َنأب ليوأتلا اذه درو .هنطو 29هنأكف .هتيالو

 .عُبري ملو «قلطملا مامإلا وه ناكو ءكلذب ئلوأ ناك ِةِكك هللا لوسر

 (؟!اهيف رفكو ةيرق تراصو «تينب دق تناك نون نأ :ثلاثلا ليوأتلا

 .(585) ملسم هجرخأو «(85١150061و 1١١ ؟) مقرب 01(

 رصتخم» يف يرذنملا اهنع باجأو «يعخنلا ميهاربإو يرهزلا نع اهضعب يور دقو (؟0)
 .(789/1) هل «نئسلا بيذهت» :رظنا .همالك نع رداص فلؤملاو «نئسلا

 .حلصأ مث ع يف ناك اذكو ؛«ناكف» :ك «ج ءص ()

 .«اهم ترثكو» :ك .ج ءص (4)
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 اذهلو .ًءاضف تناك لب ديو يبنلا دهع يف كلذ نكي ملو .هدهع يف نكاسملا

 نم «ال» :لاقف ؟ٌرحلا نم كْلِظُي ًءانب ئثمب كل ينبن الأ «هللا لوسر اي :هل ليق

 درو .("”رفسلا لاح نوكي امنإ رصقلا نأ نامثع لّوأتف .(0)21قبس نم خانم
 .ةالصلا رّصقي اًرشع ةكمب ماقأ كي ئبنلا نأب ليوأتلا اذه

 دعب رجاهملا ميقيا :ِِل ٌيِبْنلا لاق دقو ءاًنالث اهب ماقأ هنأ :عبارلا ليوألا

 ليوأتلا اذه درو .رفاسملا ريغ ميقملاو ءاّميقم هاّمسف 20(اًنالث هكسن ءاضق

 دقو .رفسلا ميسق يه ىتلا ةماقإلاب تسيل رفسلا ءانثأ يف ةدّيقم ةماقإ هذه نأب

 رامجلا مايأ هكسن دعب ئتمب ماقأو «ةالصلا رصقي اًرشع ةكمب ِةلِكَك يبنلا ماقأ

 .ةالصلا رصقي ثاللثلا

 ائنمب ناطيتسالاو ةماقإلا ئىلع مزع دق ناك هنأ :سماخلا ليوأتلا
 اذهو .ةنيدملا ئلإ عجري نأ هل ادب مث «ّمتأ اذهلف «ةفالخلا راد اهذاختاو

 دقو «نيلوألا نيرجاهملا نم نافع نب نامثع نإف ءئوقي ال امم اًضيأ ليوأتلا

 ةثالث اهيف هل صخرو .هكسن دعب ةكمب ةماقإلا نم «؟”رجاهملا ِكي ُيَّنلا عنم

 )١( دمحأ هجرخأ )١50605١( دواد وبأو )7١١9( هجام نباو (881) يذمرتلاو )٠٠5”,

  "7ةميزخ نباو )75841١( مكاحلاو )١/  )571/ 6577نم (119/5) يقهيبلاو

 ؛كّمام نب فسوي مأ ةكيسمو ؛؟نيل هيف ءرجاهم نب ميهاربإ هدانسإ يفو .ةشئاع ثيدح

 ينابلألاو (578 /7) «ماهيإلاو مهولا نايب» يف ناطقلا نبا هفعض ثيدحلاو .ةلوهجم

 «مألا -دواد يبأ فيعضاا يف )٠١/ 19٠(.

 .«رفسلا لاح يف» :عوك ()

 نب ءالعلا ثيدح نم ؛هل ظفللاو (1787) ملسمو (977"7”) يراخبلا هجرخأ ()

 .يمرضحلا

 .؟نيرجاهملا) :بم (5)
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 امنإو كلذ نم 18 يتلا عدم دقو هابي ميني قامنع نكي ملف .طقف مايأ

 الو هيف ُداَعُي ال هَّنإف هلل كرت امو هلل اهوكرت مهنأل كلذو 1317 اهيف نصر

 :رمعل لاقو ؛هتقدصل قّدصتملا ١2)ءارش نم ِةللَ يبنلا عنم اذهلو .عّجرتسُي

 اهذخأ عم هتقدص يف اًدئاع هلعجف ,'"7(كتقدص يف ُدٌّعت الو 2'*اهرتشت ال١

 .نمكلاب
 عضوم يف ماقأ اذإ رفاسملاو «ىّنمب لّمأت دق ناك هنأ :سداسلا ليبوأتلا

 يبنلا نع عوفرم ثيدح كلذ يف يورو .متأ -ةجوز هب هل ناك وأ «(؟7هيف جّوزتو

 :لاق هيبأ نع «بابذ يبأ نبا نع 2 *يدزألا ميهاربإ نب ةمركع ئورف كي
 ينإو ءابب تلَّهأت ٌتمِدق امل «سانلا اهيأ :لاقو ءاعبرأ ئئّنم لهأب نامثع لص
 هاور .«ميقم ًةالص هب ٌلصيلف ٍدلبِب لجرلا لّمَأت اذإ» :لوقي كي هللا لوسر ٌتعمس

 .اًضيأ 2170هدنسم» يف يديمحلا ريبزلا نب هللا دبعو «هدنسم» يف دمحأ مامإلا

 .«ئرش» :ع.ك ءص )1١(

 .«اهيرتشت ال» :عيك «ج 00

 .باطخلا نب رمع ثيدح نم )١1771( ملسمو )١5340( يراخبلا هجرخأ (*)

 .ص نم طقاس «هيف» (5)

 يقهيبلل «نئسلا ةفرعم» نع رداص فنصملاو ؛«يلهابلا» :«دمحأ دنسمل يف (4)

10 

 )١( «راثآلا لكشم» يف يواحطلا هجرخأو .(70) يديمحلاو (457)دمحأ )4777

 و5771١( «ةراتخملا» يف يسدقملا ءايضلاو )١/  )5٠0 5.نافع نب نامثع ثيدح نم

 يدزألا ناك نإ ةمركع نب ميهاربإو ؛هلاح فرعي ال ءبابذ يبأ نب نمحرلا دبع هيفو
 ثيدحلاف نيريدقتلا الك ئلعو ءلوهجمف ىلهابلا ناك نإو .فعضلاب فورعمف

 «ةفيعضلا ةلسلسلا» :رظنا .فيعض )7١51١160(.
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 ميهاربإ نب ةمركع 2)هفيعضتو هعاطقناب 2١7 يقهيبلا هّلعأ دقو

 ذاق هطقلا بسب ةيلاطلا نكميو :ةيعبت نبا دناق ثا وبأ لاش
 جويسبلا ركذ هتداعو ؛هيف نعطي ملو ؟"7(هخيرات» يف هركذ يراخبلا

 همزل جّوزت اذإ رفاسملا َّنأ هلبق سابع نباو دمحأ ّصن دقو .نيحورجملاو
 رذتعا ام ٌنسحأ اذهو .«؟!امهباحصأو كلامو ةفينح يبأ لوق اذهو .مامتإلا

 .كامثع نع هب

 هّنأكف تلزن ثيحف «نينمؤملا َّمأ تناك اهّنأ ةشئاع نع رِذّتعا دقو

 ءاًضيأ نينمؤملا وبأ كَ ىََنلا ٌنإف ءفيعض راذتعا اًضيأ اذهو .«*”اهنطو

 ئور دقو ديبسلا "011 نكي ملو «هتوبأ الع عرف هجاوزأ ةمومأو

 ٍتيَلص ول ؛ اهل تلقف ءاًعبرأ رفسلا يف يَّلصت تناك ابنأ هيبأ نع ةورع نب ماشه
 2و

 يعل

 0 يليع قّشب د هنإ ىتخأ نبا أي» :تلاقف «نيتعكر

 .(15707" /5) «ننسلا ةفرعم» يف 6

 .حلصأف «ع ءص يف ناك اذكو ««فعضبو» :ك«ج (؟)

 .يدزألا ةمركع :ينعي 6٠(« /1/) «ريبكلا» (')

 )35١8/١(. «ةنودملا»و )١/ 5 ٠١( «عئانصلا عئادب»و (75"7 /5) (طسوألا» :رظنا (5)

 .(89 71)ةدسلا بيذوتا (8)

 يف امك (َمِتي» :باوصلاو ,فلؤملا لصأ يف ناك وهس هلعلو ؛خسنلا عيمج يف اذك (7)

 .ةعوبطملا خسنلا

 .«اذهل» :ع.ك (0)

 (قيقحتلا حيقنت» يف يداهلا دبع نبا هحح صو ١57(« /7) يقهيبلا هجرخأ (4)

 «يرابلا حتف» يف ظفاحلاو ١147( /7) «ةيارلا بصنا يف يعليزلاو 14/7©0)

 /١6(. /9) «ةفيعضلا ةلسلسلا» يف ينابلألاو (071/؟)
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 نامثع ©"')اهّمتأ امل نيتعكر رفاسملا ٌضرف ناك ولو :؟7١يعفاشلا لاق

 تلاق دقو .ميقم عم ٌرفاسم اهَّمِتَي نأ زجي ملو .دوعسم نباالو ةشئاع الو

 .رّصقو ءرفسلا يف ّمتأ :ّلكَي هللا لوسر لعف دق كلذ لك :ةشئاع

 يف ةالصلا رّصق لي هللا لوسر لعف دق كلذ لك :تلاق ةشئاع نع «حابر

 . 1 ةكأو ةرشسلا

 دانسإ حصأو .ءاطع نع دايز نب ةريغملا هاور كتذكو.:297 قييبلا لاق

 نب ديعس انث ءىلماحملا نع «ىنطقرادلا نع «ىثراحلا ركب وبأ انربخأ ام هيف

 (1)لاق .موصيو رطفيو ٌمِيُيو ةالصلا يف رصقي ناك ِةِلَي يبنلا نأ

 ةشئاع نع .ءاطع نع «ديعس نب

 .راصتخاو فرصتب «(7577 /5) «نئسلا ةفرعم يف هنعو (7017/7) «مألا» يف )١(

 .تبثأ ام ئلإ رّيغف .ص يف ناك اذكو .«اهّمتي مل» :عوك ءج (؟)
 (ثحابلا ةيغب )١947- «هدئسم» يف ثراحلاو (757/7) «مألا» يف يعفاشلا هجرخأ ()

 .,يكملا ورمع نب ةحلط هيفو .هوحن ١57( /7) يقهيبلاو (51١؟91) ينطقرادلاو

 .يقهيبلاو ينطقرادلا هفعضو .ءكورتم

 نب ديعس هيفو .قرطلا حصأ اذهو «(7744) ينطقرادلا قيرط نم هجرخأ )5( )١151/7(

 ميقتسملا :(77/7 /8) «تاقثلا» يف لاق ثيح نابح نبا ريغ هقثوي مل .باوث نب دمحم

 دايز نب ةريغملاو حلاص نب مهلد ثيدح نم دهاش اذهلو» :يقهيبلا لاقو .«ثيدحلا

 .(فيعض مهلكو ءورمع نب ةحلطو
 .فيحصت «(ريمع) : ج ءص )ه١

 .«لاقو» :عيمك (0)

 كذآ



 .حيحص دانسإ 25)اذهو :؟1)ينطقرادلا

 وبأ انأ ءيروّدلا سابع نع «يروباسينلا ركب يبأ قيرط نم "7
 اهنأ ةشئاع نع .دوسألا نب نمحرلا دبع ينثدح ءريهز نب ءالعلا انث «ميعن

 ةكم تميق اذإ ئتح .ةكم ئلإ ةنيدملا نم ِهلَو (40هللا لوسر عم ترمتعا

 .ترطفأو ثمصو «ثممتأو ترصق «ىمأو ثنأ ىبأب «هللا لوسر اي :تلاق

 فاس مث

 .«ةشئاع اي تنسحأ» :لاق

 ئلع بذك ثيدحلا اذه :227لوقي ةيميت نبا مالسإلا خيش ٌتعمسو

 :ةباحصلا رئاسو كي 21) ضلا ةالص فالخب ىلصتل ةشئاع نكت ملو .ةشئاع

 :ةلئاقلا يهو فيك .بجوم الب اهدحو يمه ميت مث ءنورّصقي مهدهاشت يهو

 )١( بقع «نئسلا» يف )١5١198(.

 .هلبق واولا نود «اذه» :ج ءص 0,0

 )1١91717( «ئربكلا»و )١5157( «نئئبتجملا» يف يئاسنلا هجرخأو )( )/١57(«

 قيرط نم مهلك )7١195(: ينطقرادلاو (1754) «راثآلا لكشم» يف يواحطلاو

 قيرط نم (77947*) ىنطقرادلا هجرخأ دقو .ةشئاع نع دوسألا نب نمحرلا دبع

 لاق .(147 /8) يقهيبلا اًضيأ هجرخأ «ةشئاع نع هيبأ نع دوسألا نب نمحرلا دبع

 (ةشئاع نع هيبأ نع نمحرلا دبع نع يأ) لصتم لوألا » :(73195) بقع ينطقرادلا

 نكلو .«قهارم وهو اهيلع لخدف ةشئاع كردأ دق نمحرلا دبعو .نسح دانسإ وهو

 هبو .دوسألا ةطساو نود يأ «باوصلاب هبشأ لسرملاو» :(771/) «هللع» يف لاق

 ١57(. /7) يقهيبلا هنع هلقن اميف يروباسينلا ركب وبأ لاق

 .«يبنلا عم» :ج (5)

 1657-1١61(. /75) «ئواتفلا عومجم» :رظناو .لبق نم هوحن قبس ))

 .«هللا لوسر» :ع.ك (1)
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 (رفسلا ٌةالص تّجِقَأو ءرضحلا ةالص يف ديزف «نيتعكر ةالصلا تضرف»

 دلي )١( نا لوسر فلاختو «هللا ضرّفام ايلع ديزت اهنأ اهب ٌرَظُي فيكف
 ع

 ؟تادببصأو

 ٌَدَت تناك اهنأش امف :كلذب اهنع 2')هيبأ نع هئَّدح امل ةورعل يرهزلا لاق

 اهّلعف نَّسح دق ِةِكَي ٌئيبنلا ناك اذإف ."7نامثع َلَّوأت ام تَلَّوَأت :لاقف ؟ةالصلا

 ئلإ اهمامتإ فاضي نأ ٌحصي الو .هجو ذئنيح ليوأتلل امف هيلع اهّرقأو
 يف ديزي نكي مل ِةِلَو ىبنلا نأ رمع نبا ربخخأ دقو .ريدقتلا اذه ئلع ليوأتلا

 نينمؤملا ٌّمأ ةشئاعب ْنَظْيفأ .«2”رمع الو 2؟”ركب وبأ الو «نيتعكر ئلع رفسلا
 ّمتأ امك تّمتأ اهنإف لكي هتوم دعب ١2)امأو ؟نورّصقي مهارت يهو مهتفلاخم

 مهنم دحاولا ليوأت يف ال مهتياور يف ةّجُحلاو .اًليوأت لّوأت امهالكو «نامثع

 .ملعأ هللاو .هل هريغ ةفلاخم عم

 رظسلا ةؤةاص دجن ان 190 ىع دب هللا ذبعل ةلاق نب ةيمآ لآق دقو

 .(هللا لوسر لعف» :م .قادعام )١(

 :هقوف بتكو «(«ةورعلا ئلع ن يف مهضعب برض دقو .وهس وهو «خسنلا عيمج يفاذك ()
 ؛ةشئاع نع ةورع نع هاور يرهزلا نإف ,.حيحص ريغ وهو ؛«هيبأ نع» ٌمصيل «ماشهلا

 .ةورع نب ماشه ال ةورع لأس مث

 .ةرم نم رثكأ مدقت دقو ءملسمو يراخبلا هجرخأ ()

 .(ركب ابأ» :ع.ك ءج (:)

 .نيثيدح دعب يتأيسو .مدقت دقو «(23589) ملسمو )١١١7( يراخبلا هجرخأ (5)

 .هلبق واو نود «امأ» :ص (5)

 (ئبتجملا» يف يئاسنلاو (2587) دمحأ هجرخأ )25١91(. «ماكحألاو ننسلا» (0)

  «طسوألا» يف رذنملا نباو )٠١57( هجام نباو (1905) «ئربكلا»و )١575(
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 :رمع نبا هل لاقف ؟نآرقلا يف رفسلا ةالص دجن الو «نآرقلا يف فوخلا ةالصو

 انيأر امك لعفن امنإف اّئيش ملعن الو ِةِكَي اًدمحم ثعب ىلاعت هللا ْنِإ ءيخأ ايا

 .(لعفي ِدََِكَي اًدِّمحم

 ناكف .ةكم ئلإ ِةِكَو "7يبنلا عم ةنيدملا نم انجرخ :١2)سنأ لاق دقو

 .ةليدملا خرلإ اتععسو مرت نيتعكر نيتعكر ىلصب

 ىلع رفسلا يف ديزي ال ناكف هك هللا لوسر تبحص :رمع نبا لاقو
 .نامثعو رمعو ركب ابأو «نيتعكر

 ١ !ةييفعص ثيداحأ اهلك هلذهو

 لصف

 هنأ هنع ظفحُي ملو . ضرفلا الع راصتقالا :هرفس ىف دي هيده نم ناكو

 تاؤيأأل ىركاو رسقلا هس نم ناك امازلا اسدعو الو اهلبق ةؤللملا الس ةاَض

 نبا نع دعس نب ثيللا قيرط نم )1١١/”١177( «ديهمتلا» يف ربلا دبع نباو (595/5) <

 .هب دلاخ نب هللا دبع نب ةيمأ نع نمحرلا دبع نب ركب يبأ نب هللا دبع نع باهش
 مكاحلاو ( )2.١56١ نابح نباو (955) ةميزخ نبا هححص ثيدحلاو

 نمو )784(  كلام هجرخأ دقو )١78/1١7(. «ةراتخملا» يف ءايضلاو )١568/1١(

 لأس هنأ ديسأ نب دلاخ لآ نم لجر نع باهش نبا قيرط نم )07777(  دمحأ هقيرط

 )١1/١١(. «ديهمتلا» رظناو .رمع

 .مدقت دقو ((7597) ملسمو )١1١81( يراخبلا هجرخأ 030

 .«هللا لوسر» :ع كل 2(«

 .«حاحصا)ا 2 00

 .(رجفلاو رتولا ةنس» :قءم (4)
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 .اًرفس الو اًرضح امهعديل نكي مل

 نأ مل ءالل "ا جبنلا ثيحصا لاق :كلذ نع لئس دقو رمع نبا لاق

 4 ُةَكَسَحَوَْأهَنأ لوس فوك َنَدََلل :لجو زع هللا لاق .رفسلا يف حّبسي
 ناك هنأ ِةِِللَي هنع ّحص دقف لو حلا :حيبستلاب هدارمو ,931[220 :تازحألا]

 .ههجو ناك ثيح هتلحار رهظ ئلع حّبسي

 + 2 ت.(|بيسس لب 5 0 َ

 يف يلصي ِةْككَي هللا لوسر ناك :لاق رمع نبا نع "72نيحيحصلا" يفو

 «ضئارفلا الإ ليللا ًةالص ًءاميإ ئموي هب تهّجوت ثيح هتلحار الع رفسلا

 .رصقي وهو اليل لفنتي ناك هنأ ِةِككَي ىبنلا نع ٌتباثو :(47 ىعفاشلا لاق

 يلصي ِةِكَي يبنلا ئأر هنأ ةعيبر نب رماع نع 07 «نيحيحصلا» يفو
 .ليللا مايق اذهف .هتلحار رهظ لع رفسلا يف ليللاب ةحبّشلا

 نوكي ال نأ وجرأ ؛لاقف رفسلا يف عولتلا نع دمحأ مامإلا لئس دقو

 (9)سأب رفسلا يف عوطتنلاب

 .(هللا لوسر» :ن بم «م.قادعام )١(

 .هنم لوطأب (584) ملسمو .هل ظفللاو )١١١١( يراخبلا هجرخأ (؟)

 )07٠١. ملسمو )٠٠١١( يراخبلا هجرخأ (6)

 .(7/8 5 /54) «ننسلا ةفرعم» يف هنعو (770 /7) «مألا» يف (5)

 )5( يراخبلا )١١97( ومسلم)7١١(.

 .(6١١ص) ئناه نباو (١١١ص) دواد يبأ «لئاسم» :رظنا (6)
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 27نورفاسم هلك هللا لوسر باحصأ ناك :لاقق نسحلا نع ىئورو

 نباو يلعو (7رمع نع اذه يورو .؟"”اهدعبو ةبوتكملا لبق نوعّوطتيف

 .«؟7رذ يبأو سابع نباو سنأو رباجو دوعسم

 فوج نم الإ اهدعب الو ةضيرفلا لبق عّوطتي ال ناكف رمع نباامأو

 ىّلصي ال ناك هنأ :ِِكي َيَِّلا يده نم رهاظلا وه ناك اذهو .رتولا عم )ليلا

 الو اهلبق عوطتلا نم عنمي مل نكلو ءاًئيش اهدعب الو ةروصقملا ةضيرفلا لبق
 .ةماقإلا ةالص ةّنسك ةالصلل ةبتار ةّنس هنأ ال ,قلطملا عوطتلاك وهف .اهدعب

 فيكف «رفاسملا نع اًفيفخت نيتعكر ئلإ تفُمُح دق ةّيعابُرلا نأ اذه دّيؤيو
 الولف ؟نيتعكر ئلإ ضرفلا فّمخ دقو ءاهيلع ظفاحي ٌةبتار ٌةَنس اهل لَعِجُ
 لاق اذهلو .هب ئلوأ مامتإلا ناك 230الإو رفاسملا نع فيفختلا ٌدصق

 .«نورفاسيلا :نءبمءمءقادعام (0)

 هدانسإ يفو 3565١(. /5) «طسوألا» يف هجرخأو ١8٠١(. /7) رذنملا نبال «فارشإلا» (0)

 ليق هنأل ءلاقم ءاطعو نسحلا نع هتياور يف نأ الإ ةقث ءيسودرفلا ناسح نب ماشه

 .امهنع لِسرُي ناك
 .خسانلا نم وهس وهو ءارمع نبا» :ص ()

 78٠١(. /7؟) رذنملا نبال «فارشإلا» (5)

 نب دمحم ةياورب «أطوملا» يف كلام هجرخأ 758٠١(. /7) رذنملا نبال «فارشإلا» (5)

 نع يعفاشلا نع عيبرلا نع (7 57 /0) «طسوألا» يف رذنملا نباو «(87”ص) نسحلا

 .هب كلام

 اًبولسأ كلذ ناكو .اهفذح بجوتسي ائنعملاو ءاهعقوم ريغ يف انه «الإو» تعقو ()
 468 /1) قلوملل (نيترجملا قيرط# خلع تقلع ام رظنا :قلؤملا نمز ىف اًجرآد
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 .210تسبتأل اةيسم ثنك ولاا :رمغ خب هللا دبع

 تاعكر نامث حتفلا موي ئّلص هنأ ِةِِكَي هنع تبث دقو
 ذ[ وهو د :

 ..رفاسم ُكلأَذ

 نب ناوغفص نغكثيللا ثيدح نم ؟476نئسلا) ىف 7دواد وبأ هاور ام اأو

 هللا لوسر عم ترفاس :لاق بزاع نب ءاربلا نع ءيرافغلا ةرْسُب يبأ نع ميَلُس

 لاقف .رهظلا لبق سمشلا غيز دنع نيتعكر كرت هرأ ملف ءاّرفس رشع ةينامث ِةِك
 نم الإ هفرعي ملف هنع اًدمحم تلأسو :لاق .بيرغ ثيدح اذه :227ىذمرتلا

 .ىئهتتنا .انسح هآرو «ةرْسُب يبأ مسا فرعي ملو هدلعس نب قيللا كيدع

 .7ةلمهملا نيسلا نوكسو ةمومضملا ةنحوملا ءابلاب 535 شو

 نيتعكرو رهظلا لبق اًعبرأ ٌعَدي ال ناك ِةكي َىِبَنلا نأ ةشئاع ثيدح امأو

 )١( ملسم هجرخأ )589(.

 دقو «بلاط يبأ تنب ئناه مأ ثيدح نم (777) ملسمو )١1١١7( يراخبلا هجرخأ (؟)

 .مدقت

 العف يقفلا داز دقو .اًضيأ «يذمرتلا» يف دراو ثيدحلا نأب حج شماه يف مهضعب َقّلع 0

 .ةلاسرلا ةعبط يف اذكو .«يذمرتلاو» :«دواد وبأ» دعب هترشن يف

 (18687)دمحأو (9١٠)«عماجلا» يف بهو نباهجرخأو «(57١؟) مقرب (4)

 ننسلا» يف يقهيبلاو )35١0/١( مكاحلاو )١7551( ةميزخ نباو )56٠0( يذمرتلاو

 .لوهجم «يرافغلا ةرسب وبأ هيفو «(750 /5) «نئسلا ةفرعم»و ١08( /7) «ئيربكلا

 .يذمرتلا هفعض ثيدحلاو

 .«يرهزلا» ئلإ ع .ك يف «يذمرتلا» فرحت دقو )200٠0(. بقع «عماجلا» يف (5)

 .فيحصت «(«هرسف)ا :ص (1)

 .اهخسان طخب ص شماه يف يهو ؛ج يف درت مل «ةلمهملا ...يذمرتلا لاقف» ةرابعلا (0)
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 كلذل هلعف يف حيرصب سيل 2(؟0هنكل 217 0هحيحص» يف يراخبلا هاورف ءاهدعب
 هرفسب ملعأ لاجرلاو .ةماقإلا وهو هلاوحأ رثكأ نع تربخأ اهلعلو ءرفسلا يف

 رمع نبا نكي ملو «نيتعكر ئلع دزي مل هنأ رمع نبا ربخأ دقو ءاسنلا نم
 .اًئيش اهدعب الو اهلبق يلصي

 لصف

 ناكو .هب تهّجوت ثيح هتلحار ئلع عوطتلا ةالص :هيده نم ناكو

 .هعوكر نم ضفخأ هدوجسو «هدوجسو هعوكر 2 هسأرب ىو

 ةلبقلا هتقانب لبقتسي ناك هنأ سنأ ثيدح نم هتع ("9دواد وبأو دمحأ خئورو

 ثيدحلا اذه يفو .هب تهّجوت ثيح ةالصلا رئاس يَّلِصي مث «حاتتفالا ةريبكت دنع

 ّلِبِق اهيلع يَّلصي ناك هنأ اوقلطأ هتلحار ىلع ِِكَي هتالص فصو نم ٌدئاسو ءرظن

 ءاهريغالو مارحإلا ةريبكت كلذ نم اونثتسي ملو هب تهّجوت ؟!ةهجو ّيأ
 حصأ مهثيداحأو .2)هللا دبع نب رباجو ءرمع نب هللا دبعو «ةعيبر نب رماعك

 هجرخأ اذكو .«اهدعب نيتعكر» :لدب «ةادغلا لبق نيتعكرو# :هيفو )١١487((« مقرب )01(

 (17/6/8 11/51/) يئاسنلاو )١157( دواد وبأو )١51/9( يمرادلاو (؟1 57: *) دمحأ

 .رهظلا دعب نيتعكرلا ركذ هتاياور نم ءيش يف دجأ ملو ءمهريغو

 ظ .«نكلو» :ع.ك «ج ءص 06

 رذدنملا نباو )١571( ذيهمح نب دبع هجرخأو «(1575)دواد وبأو (99“17) دمحأ (5)

 )١517/5- ينطقرادلاو (1015) «طسوألا» يف يناربطلاو (761/60) «طسوألا» يف

 .(0 /؟) يقهيبلاو (

 .«ةهج» :عوبطملا يفو .(هجو» :عيك (5)

 هجرخأ دقف رباج ثيدح امأو .رمع نب هللا دبعو ةعيبر نب رماع اثيدح مدقت دق (0)

 .(5 )٠ ٠ يراخبلا
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 يف ملسم هاور دقو .هنع مص نإ رامحلا ئلعو «ةلحارلا ئلع ئَلصو

 .رمع نبأ ثثيدح نم 2١7 (هحيحصا)

 ربخلا ٌّحص نإ «نيطلاو رطملا لجأل لحاوّرلا ئلع مهب ٌضرفلا ئلصو
 .هباحصأو وه قيضَم ئلإ ئهتنا ِةلِكي هنأ '"7”يذمرتلاو دمحأ هاور دقو .كلذب

 ترضحف .مهنم ٌلفسأ نم ُةَّلبلاو .مهقوف نم ٌءامسلاو هتلحار ئلعوهو

 لصف ؛هتلحار ئلع ِيكي هللا لوسر مَّدقت مث «ماقأو نّذأف َنّذؤملا ٌرمأف «ةالصلا
 :(4/يذمرتلا لاق .عوكرلا نم ضفخأ دوجسلا 7لعجي «ًءاميإ ئموي مهب

 .227هلعف نم سنأ نع كلذ تبثو .«حاّمَّرلا نب رمع هب دّرفت «بيرغ ثيدحا»

 وهو يلصي ِةِْلَي هللا لوسر تيأر» :ظفلب (١5؟) كلام قيرط نم (0"7 )7٠٠١/ مقرب )١(

 -١٠757/07)ملسمو(١٠١١) يراخبلا دنعو .«ربيخ لإ هجوتم وهو رامح ئلع

 .«هتلحار ئلع» وأ «ريعبلا اىلع» )775١(: كلامو 29

 دنع ثيدحلا دجأ ملو «خسنلل افالخ «يئاسنلاو» :ةدايز ةعوبطملا خسنلا يف هدعب 030

 داحآلا» يف مصاع يبأ نباو )4١١( يذمرتلاو (17/517) دمحأ هجرخأ دقو .يئاسنلا

 (7/7) يقهيبلاو )١5759( ينطقرادلاو )١1517/75( يناربطلاو )7١1/59( «يناثملاو

 نع ةرم نب ئلعي نب نامثع نب ورمع نع دايز نب ريثك نع حاّمّرلا نب رمع قيرط نم
 ثيدحلاو .يخلبلا حاّمّرلا نب رمع كلذكو .لوهجم امهالك هوبأو ورمع .هدجو هيبأ

 .(11575) «ةفيعضلا» :رظناو .يذمرتلا هفعض

 .جيرختلا رداصم يف دراولل قفاوم امهريغ نم تبثملاو .«لعجف» :بم «ق (*)

 251107 بقع (8)

 قازرلا دبع اًضيأ هجرخأو .روصنم نب ديعسل هازعو )١١157( «ماكحألاو نئسلا» (4)

 سنأ نع قرظ نم (؟ 47 )١/ يناربطلاو (5 ٠ *7) ةبيش يبأ نباو( 2( © 0)

 .ظوفحملا وه فوقوملا نإ (77779) «للعلا» يف ينطقرادلا لاقو .هيلع افوقوم
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 لصف

 تقو ئلإ ٌرهظلا رخأ ٌُسمشلا غيزت نأ لبق لحترا اذإ هنأ هيده نم ناكو
 رهظلا ئلص لحتري نأ لبق سمشلا تلاز نإف .امهنيب عمجف لزن مث ءرصعلا

 نيبو اهنيب عمجي ئتح ّبرغملا رخأ ٌريَّسلا هلجعأ اذإ ناكو .3١6)بكر مث
 .7"2ءاشعلا تقو يف ءاشعلا

 لحتري نأ لبق سمشلا تغاز اذإ "7ناك هنأ كوبت ةوزغ يف هنع ىور دقو

 لزني ئتح ٌرهظلا رخأ سمشلا غيزت نأ لبق لحترا نإو ءرصعلاو رهظلا نيب عمج
 اذهيف فلتعا نكل .ءاشعلاو برخملا ف كلذكو .اًعيمج امهيلصيف ءرصعلل

 .مكاحلاك اًعوضوم هّلَعجو هيف حداق نمو «ِنَّسحم نمو «هل حّحصم نوف :ثيدحلا

 انث :؟7مكاحلا لاق .ةبيبع ةّلدب يعذ نكل فميسصلا) طرش لولع هٌدانسإو

 .كلام نب سنأ ثيدح نم )2١5( ملسمو )١١١501١١١( يراخبلا هجرخأ )١(

 .رمع نب هللا دبع ثيدح نم )١1١970٠١١91١( يراخبلا هجرخأ (؟)

 .«ناك كوبت ةوزغ يف هنأ يور دقو» :ص (0)

 دمحأ اًضيأ هجرخأو .(نورشعلا نماثلا عونلا -750 ص) «ثيدحلا مولع ةفرعم» يف (5)

 )١597.1١56/8( نايح نباو (067) يذمرتلاو (١١١1١)دوادوبأو )١5١١95(

 ديعس نب ةبيتق قيرط نم مهلك "١77(.« /1) يقهيبلاو )١5515« ١15760( ينطقرادلاو

 .هب ثيللا نع
 ثيدح اذه :(941/5 /7) «ريبحلا صيخلتلا» يف ظفاحلا هنع هلقن اميف دواد وبأ لاق

 ثيدح ذاعم ثيدح) :يذمرتلا لاقو .«مئاق ثيدح ميدقتلا عمج يف سيلو «ركنم

 نع ثيللا ثيدحو .هريغ ثيللا نع هاور اًدحأ فرعن ال «ةبيتق هب دّرفت .بيرغ نسح
 لهأ دنع فورعملاو ءبيرغ ثيدح ذاعم نع ليفطلا يبأ نع بيبح ىبأ نب ب كيو

  عمج لكَ يبنلا نأ ذاعم نع ليفطلا يبأ نع ريبزلا يب أ ثيدح نم ذاعم ثيدح ملعلا
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 دي ةبيثق ان ةثوراغ نب خيسوهاقت ءةيولاي نب لمحأ خي ؟!؟دومسم رك وبأ

 نع «ليفطلا يبأ نع .بيبح يبأ نب ديزي نع دعس نب ثيللا انث هديعس
 سمشلا غيزت نأ لبق لحترا اذإ كوبت ةوزغ يف ناك لي يلا َّنأ لبج نب ذاعم
 غيز دعب لحترا اذإو .اًعيمج امهيّلصيف ءرصعلا ئلإ اهعمجي ئتح ٌرهظلا رخآ
 برشبلا لبق اسقزا اذ ناكو .راس مث ءاًعيمج رصعلاو رهظلا ئَّلص سمشلا
 لكم برقملا دعب لسترا اذإو . ءاشعلا عم اهيّلصي ئتح ٌبرغملا رخأ
 :برغملا عم اهالصف ىاغعلا

 دانسإلا ذاش وهو «تاقث ةمئأ هتاور ثيدحلا اذه :؟'7هكاحلا لاق
 00 0 ا ؛نتملاو 1 2 ع ياو 8 عم 00 آ

 ةايفسو للاخ م83 ءاور .ءاشعلاو برغملا نيبو رصعلاو رهظلا نيب كوبت ةوزغ يف -

 راشأ يتلا ةظوفحملا ةياورلا :تلق .«يكملا ريبزلا يبأ نع ٍدحاو ريغو كلامو يروثلا

 337١١1 071991) دمحأو (787) «أطوملا» يف كلام اهجرخأ يذمرتلا اهيلإ

 عمج يف ليصفتلا اهيف سيلو «هب ريبزلا يبأ نع قرط نم )7٠١7( ملسموم_ 57

 .اذه ةبيتق ثيدح يف يذلا ريخأتلاو ميدقتلا

 اقالخ اهدعب امو ةينميملا ةعبطلا يف اذكو ؛«دمحم نب ركب وبأ» :بم ؛ق «م يف عقو 46

 .ع نم «نب ركب وبأ) طقس دقو .أطخ وهو «ةيدنهلا ةعبطلل

 .(95”7ص) «ثيدحلا مولع ةفرعم» يف (؟)

 مهضعب سمط عيفو .ةيناثلا ماللا ئلع برضف ءص يف ناك اذكو .«هللعن» :ك ءج ()
 .ايلوألا

 امك مكاحلا باتك يفو .يتأي اميف «ديزي نع» اذكو ««ثيللا نع» :ةعوبطملا خسنلا يف (5)

 .خسنلا نم تبنثأ
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 نوكي نأ نع جرخ نيتّلعلا هل دجن مل املف .هب 2؟)انلّلعل 21)ريبّزلا يبأ نع
 الو «ةياور ليفطلا ي يبأ نع بيبح ىبأ نب ؛ ديزيل دجن ملف انرظن مث .اًلولعم

 دنع الو «ليفطلا يبأ باحصأ نم دحأ دنع ةقايسلا هذبي نتملا اذه اندجو

 .ذاش ثيدحلا :انلقف «"7ليفطلا يبأ ريغ لبج نب ذاعم نع هاور نمم دحأ

 :انل لوقي ديعس نب ةبيتق ناك :لاق يفقثلا سابعلا يبأ نع «؟)انوثّدح دقو

 نب ئيحيو «ينيدملا نب يلعو «لبنح نب دمحأ ةمالع ثيدحلا اذه 0*2نىلع

 ةمئأ نم ًةعبس ةبيتق دع ئتح ؛ةمثيخ يبأو «ةبيش يبأ نب ركب يبأو ؛نيعم

 اًبجدعت ةبيتق نم هوعمس امنإ ثيدحلا ٌةمئأف .ثيدحلا اذه هنع اوبتك (1)ثيدحلا

 ةَّلع ثيدحلل ركذ هنأ مهنم دحأ نع انغلبي مل مث .هنتمو هدانسإ نم

 .نومأم ةقث ةبيتقو ءعوضوم ثيدحلا اذإف ءانرظنف :7"2لاق مث

 ّتبتك نم عم :ديعس نب ةبيتقل تلق :لاق يراخبلا ئلإ هدانسإب ركذ مث
 هتبتك :لاق ؟ليفطلا يبأ نع بيبح ىيبأ نب ديزي ٌثيدح دعس نب ثيللا نع

 ئلع ثيداحألا لدي ىنث :ئادملا دلاخ ناكو :يراخبلا لاق .ينئادملا دلاخ عم

 .طلغ وهو ««ليفطلا يبأ» :ةعوبطملا خسنلا يف )١(

 .«هانلّذعلا :نءبم م .قادعام (؟)
 .رظنلا لاقتنال ص نم طقاس «ليفطلا ...دحأ دنع الو» (*)

 .«اوثدح» :عوبطملا يف (5)

 .ص نم طقاس «ئلع» فرح (5)
 نم تبثأ امك مكاحلا باتك يفو .ص يف رِّيَغ اذكو ««ثيدحلا لهأ» :ن ءبم «ق«م (5)

 .اهريغ

 .(7917ص) «ثيدحلا مولع ةفرعم» يف (0)
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 .217 ويشلا ال . عل

 (؟)دواد ابأ نإف ءملسم 1 ريغ ثيدحلا اذه ئلع عضولاب (؟)همكع و :تلق

 نب لّضفملا انث ءيلمّرلا بّموم نب هللا دبع نب دلاخ نب ديزي نع هاور

 يبأ نع «رييزلا يبأ نمع دعس نب ماشه نع دعس نب ثيللا ؛؟”نع ؛ةلاَضف

 نم لجأ ةينق ناك نإ :ةيبق حيات دق للملا اذهل ٠ هركذف ؛ذاعم نع «ليفطلا

 :لاقف «عامسلاب حّرص ةبيتق نإ مث .هب ةبيتق دّرفت لاز نكل ءظفحأو لّضفملا

 هللا هلعج يذلا ناكملاب هنأ عم .هعامس يف حّدقُي فيكف «هنعنعي ملو «انثّدح»

 .220ةلادعلاو ةقثلاو ةنامألاو ظفحلا نم هب

00 

))0 

00 
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 لوق ىلع اًقَّلعم يدادغبلا بيطخلا لاقو ءبذكلاب مهَّنم كورتم اذه ينئادملا دلاخو

 ثيدح وري مل :ّتلق» :(487 )١4/ «(هخيرات" يف ةبيتق ةمجرت تحت اذه يراخبلا
 و ْ 5 5 َ ' هيو ٍِش 2 ٍّ

 نم اذج ركنم وهو :ةبيتق ريغ ثيللا نع ذحأ ليفطلا ىبأ نع بيبح ىبأ نب ديزي

 .«ملعأ هللاف .هعم ةبيتق هعمسو ثيللا ئلع هلخدأ ينئادملا ادلاخ نأ نوّريو ؛هثيدح

 .ص نم ةطقاس «همكح)» لبق واولا

 هريغو ١177( /7) يقهيبلا هجرخأ اذكهو «ةعوبطملا خسنلاو لوصألا عيمج يف اذك

 ةّماعو يؤلؤللا ةياور يف يذلاو .هب دواد يبأ نع ةساد نبا ركب يبأ قيرط نم

 قيقحت قأيس امك باوصلا وه تبثملاو ,«ثيللاو» :«دواد ىبأ نكس 0ل تاعوبطملا

 .(14 /؟) يزاغملا مسق يف ثيدحلا جيرخت يف كلذ

 يف فلؤملا هلقنيس امك  دواد وبأ لاق دقو .فيعض لضفملا نأ قيرطلا اذه ئلع دريو

 نب ماشهف اًضيأو .«ركنم ثيدح ثيللا نع لضفملا ثيدح -:  (586 /7) يزاغملا

 اذه ريبزلا ىبأ نع دّرفت دقو «كانه هسفن فلؤلا لاق امك «ةمئألا دنع فيعض دعس

 تابثألا تاقثلا ةمئألا نم ةعامج هفلاخ دقو ءريخأتلاو ميدقتلا عمج يف ليصفتلا
 .ليصفتلا اذه نود ريبزلا يبأ نع هوورف مهريغو ةمئثيخ يبأو يروثلاو كلامك

0 



 نع «ليقع نع «ثيل انث «ةبابش انث :©7هيوهار نب 2١7 قاحسإ ئور دقو

 سمشلا تلازف رفس يف ناك اذإ ناك ِهللكَي هللا لوسر نأ سنأ نع «باهش نبا

 نب ةبابش وه :ةباّبشو .ئرت امك دانسإ اذهو .لحترا مث ءرصعلاو رهظلا ئّلص

 يف ملسم ؟72هل ئور دقو «هئيدحب جاجتحالا ئىلع قفتملا ةقثلا راوس

 .نيحيحصلا طرش نئلع دانسإلا اذهف .دعس نب ثيللا نع 17ه هسحصأ

 نكل 207 «نيحيحصلا» يف هلصأو .ذاعم ثيدحل اًيوقم نوكي نأ هتاجرد لقأو

 .؟17ميدقتلا عمج هيف سيل

 نع «هللا دبع نب نيسح نع ,(4/ةورع نب ماشه ئورو دواد وبأ لاق مث

 ذاعم ثيدح ىنعي ءلضفملا ثيدح وحن للي ىبتلا نع «سابغ نبا نع «بيرك

 بيرك نع سابع نب هللا ديبع نب هللا دبع نب نيسح نع هظفلو .ميدقتلا عمج يف
 اذإ ناك ؟رفسلا يف ِةِْكَي هللا لوسر ةالص نع مكربخأ الأ» :لاق هنأ سابع نبا نع

 .«ميهاربإ نب» :ةدايز هدعب ص يف )١(

 نع يبايرفلا نع (77/7154) «ئواتفلا عومجم» يفامك  يليعامسإلا هجرخأ (؟)

 يبنلا ناك» :ظفلب هريغو (47 17٠١/ 5) ملسم ةبابش قيرط نم اًضيأ هجرخأو .قاحسإ

 كينقو لَّوأ لخدي ئتح رهظلا رخأ رفسلا يف نيتالصلا نيب عمجي نأ دارأ اذإ دلك

 .(58 257/1١ 5) «ملسم حيحصاا :رظناو .«امهنيب عمجي مث ءرصعلا

 . (ةحيحصا) لعب عوكل 2ج يف (هل) عقو 2

 )5( مقرب )17١5//47(.

 .مدقت دقو «سنأ ثيدح نم )1457/1١54-548( ملسمو )١١١١1( يراخبلا 5)

 !دهاشلا عضوم هيف سيلو هل اًيوقم نوكي فيكف ()
 )١١١8(. بقع «نئسلا» يف (0)

 .فيرحت ««ةورع نع) :ةعوبطملا خسنلا يف (8)
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 رفاس اذإو .لاوزلا يف رصعلاو رهظلا نيب عّمج «هلزنم يف وهو ءسمشلا هل تلاز

 .رصعلا تقو يف رصعلا نيبو اهنيب عمجي ئتح ٌرهظلا رخأ سمشلا لوزت نأ لبق

 ثيدح نم ؟7١يعفاشلا هاور .«كلذ لثم ءاشعلاو برغملا يف :لاق هبسحأو :لاق

 .نيسح نع اًغالب نالجع نبا ثيدح نمو «نيسح نع ئيحي ىبأ نبا

 نب نيسح نع هريغو ةورع نب ماشه رباكألا هاور اذه :؟17يقهيبلا لاق

 نعو ةمركع نع «نيسح نع «جيرج نبا نع «"”قازرلا دبع هاورو .هللا دبع

 نبا نع «ةبالق يبأ نع «*7بويأ هاورو .سابع نبا نع امهالك بيرك
 .اعوفرم الإ هملعأ الو :لاق ءسابع

 :لاق أ سيوأ يبأ نب ليعامسإ انثدح :57قاحسإ نب ليغامسإ لاقو

 نع «بيرك نع ؛ةورع نب ماشه نع« 7لالب نب ناميلس نع :يخأ يتثدح

 )١( «نئسلا ةفرعم» يف ىقهيبلا هنعو )5/ 179417- 7917(.

 .(597 /5) «ننسلا ةفرعم» يف (؟)

  6مقرب )51٠0(.

 لزنملا مكبانف نيرئاس متنك اذإ» :هظفلو ١706( /7) رذنملا نبا هجرخأ هقيرط نمو (4)

 اوعمجاف رمأ مكب لجعف اًلوزن متنك نإو ءامهنيب اوعمجتف اًلزنم اوبيصت ئتح اوريسف

 نب ْىئيحبي ثيلح لعب ( ا /”) «ريبحلا صيخلشلتلا» يف ظفاحلا ةركذد 0(

 قاحسإ نب ليعامسإل (ماكحألا» ف هلاجحأ ملو .هظفل ىقسي ملف ؛قآلا ديمحلا ديع

 .اهدعب امو ةينميملا ةعبطلا يف اذكو «سيردإ ىبأ» :بم ()

 نم تبثأ امك ةيدنهلا ةعبطلا يفو ءاهدعب امو ةينميملا ةعبطلا يف اذكو «كلام» :بم (0)

 .لوصضألا
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 غيزت نأ لبق حارف ٌريَّسلا هب دج اذإ كي هللا لوسر ناك :لاق سابع نبا
 ئتح حري مل اذإو .رصعلاو رهظلا نيب عّمجف «لزن مث ءراسف ءّبِكر -سمشلا

 تلخدف بكري نأ دارأ اذإو .بكر مث ءرصعلاو رهظلا نيب عّمج سمشلا غيزت

 .ءاشعلا ةالص نيبو برغملا نيب عّمج برغملا ةالص

 يبأ نع (7!2ديمحلا دبع نب ئيحي ئورو :جيرس نب سابعلا وبأ لاق

 ناك :لاق سابع نبا نع ءمَسَقِم نع ءمكحلا نع ءجاجحلا نع ءرمحألا دلاخ
 اذإو .اًعيمج رصعلاو رهظلا ئلص سمشلا غيزت لئتح لحتري مل اذإ ِِكَي يبنلا

 ."*”رصعلا تقو يف امهنيب عمجي ئتح اهرخأ غزت مل تناك

 ةفرعب هعمج ميدقتلا عمج ئلع لديو :'7ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ةقشملا لجأل كلذك ٌعمجلاف .ةقشم الب كلذ ناكمإ عم .رصعلا ةالصل

 .الوأ ةجاحلاو

 هل لصتي نأل رصعلا ٌميدقت ةفرع َموي هب ٌقفرأ ناكو :؟؟7يعفاشلا لاق

 )١( /7؟) «يرابلا حتف» يف لاقو 91/7(2 /7) «ريبحلا صيخلتلا» يف ظفاحلا هركذ 087(:

 امنإ ءأطخ وه» :(077) متاح يبأ نبال «للعلا» يف ةعرز وبأ لاق .«لاقم هدانسإ يفو»

 .«سابع نبا نع ةمركع نع هللا دبع نب نيسحلا نع نالجع نبا نع دلاخ وبأ :وه

 .هركذ مدقت دقو ءفيعض نيسحلاو «قيرطلا اذه جيرخت قبس دقو
 .ج «ص نم طقاس «رصعلا تقو يف» (6)

 -07/715 477 )75١/ «ئواتفلا عومجم» :رظنا نكلو ءظفللا اذهب همالك دجأ مل (0)

 712١(. /5) «لئاسملا عماجاو (

 «ننسلا ةفرعما»و (ةفرعملا راد .ط «مألا عم )١١9/4- «ينزملا رصتخم» :رظنا (5)

(59/5). 
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 الو ءٌريسملا هل لصتي نأ ةفلدزملاب ٌقفرأو ؛رصعلا ةالصب هعطقي الف «ءاعدلا

 .؟7١هءلعأ هللاو .سانلا لع قييضتلا نم كلذ يف امل ءبرغملل لوزنلاب هعطقي

 لصف

 نم ريثك هلعفي امك هرافسأ يف "'!اًبتار ٌعمجلا ِةِْكَو هيده نم نكي ملو
 اذإ وأ ٌريّسلا هب دج اذإ عمجي ناك امنإو .اًضيأ هلوزن لاح عمجلا الو «سانلا

 .كوبت ةصق يف انركذ امك ةالصلا بيقع راس

 لجألا ةفّرسب الإ دفع كلذ لقي ملف هرئاسم ريغ لزان وهو هئمجامأر

 قرع ةففس وبأ همم اذهل .انخيشو يعفاشلا لاق امك فوقولا لاصتا

 يعفاشلاو كلامو دمحأو .هيف هدنع رقسلل ريثآق الو هكستلا ءامن نم هلعجو

 تاياورلا ئدحإ يف دمحأو يعفاشلا لعجف ءاوفلتخا مث ءرفسلا هببس اولعج

 يف دمحأو كلام زّوجو .ةكم لهأل ©")هازّوجي ملو «ليوطلا رفسلل ٌريثأتلا هنع
 وبأو انخيش اهراتخاو «ةفرعب ّرصقلاو ّعمجلا ةكم لهأل هنع ئرخألا ةياورلا

 رصقلا زاوج يف الصأ هلعجو اذه انخيش درط مث .2؟7«هتادابع» يف باطخلا

 هلعجو .فلسلا نم ريثك بهذم وه امك هريصقو رفسلا ليوط يف عمجلاو

 .بم «ق م نم «ملعأ هللاو» )١(

 .فيرحت وهو ««اًبكار» :اهدعب امو ةيئميملا ةعبطلا يفو .اًمئاد :ينعي (؟)

 .حلصأف «عيف ناك اذكو .«اوزوجي ملو» :ك «ج ءص 4

 «لئاسملا عماج»و 1١١/7 55(:)17١/51( 5) «ئواستفلا عومجم» :رظنا )0

 .(71765 /5) «فاصنإلا»و (7 5 ص) يلعبلل «مالسإلا خيش تارايتخا»)»و ('17' /5)

 فقأ مل نكلو ءباطخلا يبأل «سمخلا تادابعلا» ئلع ليحأ عضاوملا هذه لك يفو
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 . 112 لهأب اًصوصخم باطخلا وبأو كلام

 يف كلذ مهل قلطأ لب رطفلاو رصقلل ًةدودحم ةفاسم كي هتمأل َّدُحي ملو

 امامأو .رفس لك يف مّميتلا مهل قلطأ امك ءضرألا يف برضلاو رفسلا قلطم

 .ةتبلا ءيش اهنم هنع ٌّحصي ملف «ةثالثلا وأ نيمويلا وأ مويلاب ديدحتلا يف هنع ئَوَرُي

 لصف

 هتءارق دنع هئاكبو هعوشخو .هعامتساو نآرقلا ةءارق يف ٍةكَي هبده ىف

 كلذ عباونو .هب هتوص نيسحتو .هعامتساو

 هواه :ةليترث هتءارق تناكو .هب خبال ,؛هؤرقي بزح ٌهِْليَع هل ناك

 ناكو .©9ةيآ ةيآ هتءارق عطقي ناكو .«")افرح افرح َةَرَّسفم ًةءارق لب «ةلجع

 ذيعتسي ناكر .(7(بيحرلا) ةّميو :(نسحرلا) ٌدّميِف ّدملا فورح ددع دمي
 ناطيشلا نم هللاب ذوعأ» :لوقيف «7*2ةءارقلا لوأ يف ميجرلا ناطيشلا نم هللاب

 نم ميجرلا ناطيشلا نم كب ذوعأ يْنِإ ٌمهللا» :لوقي ناك امبرو ؛«ميجرلا
 .ةءارقلا لبق هذوعت ناكو..2106هكفنو هخضفنو هزمه

 .اًقنآ هنم ةروكذملا عضاوملاو (5"1 -74 17-1 /75) «ئواتفلا عومجم» )١(

 هدانسإ يفو «ةملس مأ ثيدح نم (7477) يذمرتلاو (577١)دوادوبأ هجرخأ (؟)

 .لوهجم وهو كلمم نب ئلعي
 مأ ثيدح نم (71971) يذمرتلاو )1٠٠١( دواد وبأو )١11087( دمحأ هجرخأ ()

 .(١٠5ص) اًلّصفم هجيرخت مدقت دقو «يذمرتلا هفعضو «ةملس

 .كلام نب سنأ ثيدح نم ( 5٠ 57) يراخبلا هجرخأ )0

 .«هتءارق» :عوبطملا يف (6)

 - نبباو )6١8( هجام نباو 7817١( :787/) دمحأو (791/7717) ةبيش يبأ نبا هجرخأ (1)
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 أرقف ءدوعسم نب هللا دبع ّرمأو .هريغ نم نآرقلا عمسي نأ بحي ناكو

 .1١2!هانيع تفرذ تح هنم نآرقلا عامسل ِةِللَك عشخو «عمسي وهو هيلع

 نكي ملو .اًثيحمو اًئّضوتمو ءاًعمجطضمو اًدعاقو اًمئاق نآرقلا أرقي ناكو

 3 ةرافجلا الإ هتءارق نم هعنمي

 (”57/9)(ريبكلا مجعملا»و )١1781( «ءاعدلا» يف يناربطلاو (577) ةميزخ -

 يبأ نع بئاسلا نب ءاطع نع قرط نم (77/7) يقهيبلاو )35١1/١( مكاحلاو

 يفو «طلتخم بئاسلا نباو .اعوفرم دوعسم نب هللا دبع نع يملسلا نمحرلا دبع
 .هرمأ نيبتي مل نم اهضعب يفو طالتخالا دعب هنم اوعمس نَم مه هنع ةاورلا قرطلا ةماع

 نبا ئلع هفقّوف  طالتخالا لبق هنم عمس نمم وهو  ةملس نب دامح ءالؤه فلاخو

 .هبشأ وهو (77 /7) يقهيبلا هقيرط نمو (779) يسلايطلا دنع امك هلوق نم دوعسم

 171179411١ 21/7) (دمحأ دنسم) :رظنا .حصت ال اهنكلو ةعوفرم دهاوش هلو

 نئسااو )١57( «يذمرتلا عماجاو ( 188 يراخبلل «ريبكلا خيراتلا»و 294

 فيعضاو 7١١( 707-5 /5) بجر نبال «يرابلا حتفاو (70 -5"17 /؟) «يقهيبلا

 )545/١(. (مألا -دواذ نأ

 )6٠65٠(. يراخبلا هجرخأ 6

 «ئبتجملا» يف ىئاسنلاو )١557( يذمرتلاو (714) دواد وبأو (1717) دمحأ هجرخأ ()

 م: ةميزغ نبأو (044) ةجام نياو (9 زيا ةال) «ئربكلاوو (9:37)

 يقهيبلاو )١١17/5( مكاحلاو (575«579) ينطقرادلاو 8١١( ءا/49) نابح نباو

 يبأ نب يلع نع ةملس نب هللا دبع نع ةرم نب ورمع نع ةبعش قيرط نم (88/1)
 «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا لاق «ةملس نب هللا دبع ئلع هرادمو .اعوفرم بلاط

 انثدحي هللا دبع ناك :ةرم نب ورمع نع ةبعش نع (يسلايطلا) دواد وبأ لاق» :(44 /4)

 يعفاشلا فعض هبو .«هيلع عباتي ال) :يراخبلا لاق مث «ربك دق ناكو ءركننو فرعنف

 لصفو ىنابلألا اًضيأ هفّعض ثيدحلاو .(7775 -7777 )١/ «نئسلا ةفرعم» يف ىقهيبلاو

 - .(485) «ليلغلا ءاورإلاو (80 -1/4/1) ؛مألا -دواد يبأ فيعض» يف هيف لوقلا
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 0 ولا بين دلل

 800 يراخسبلا هركذ .تأرم قةيكأك 1

 .”"مكنا وصأي نآرقلا اونا :هلوق ىلإ ؟7تيدحلا اذه تعمجاذإو

 بنل هِنّدأك ِء ءيشل هللا نذأ ام» :هلوقو «7"2نآرقلاب ّنغتي مل نم اًنم سيلا :ةلوقو

 ال ءارايتخا ناك لي هنم عيجرتلا اذه نأ ٌتملع -؛«نآرقلاب ىئّتغتي توّضلا ٍنَسح

 تحت الاخاد ناك امل ةقانلا ره لجأل ناك ول اذه َنإف .هل ةقانلا ّرهل اًرارطضا

 وهوا 1 ٌرايتخا هلعفيو هيكحي لّفغم نب هللا دبع نكي ملف «رايتخالا

 قازرلا دبع قرط نم هنع هجرخأ ءبلاط ىب أ نيب ىلع للع فوقون هنأ حيحصلاو ٍِِ

 .(11141041/ )3١47 ةبيش يبأ نباو (1711 1)

 لك ئلع هللا ركذي ناك ِةْيِلَي يبنلا نأ ةشئاع ثيدح نم (”1/7) ملسم جرخأ دقو

 .هب اًموزجم (775و )7٠١0 لبق «هحيحص» يف يراخبلا هقلع دقو «هنايحأ

 .ن «بم «م .ق يف الإ (هب) دري مل 0010

 نب هللا دبع ةاكاحم نود (245) ملسم هجرخأو «(عضاومو 4470) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .مدقت لقو )1225٠(( مقرب ()

 .خاسنلا ضعب نم فّرصت ««ثيداحألا هذه» :ةعوبطملا خسنلا يف (5)

 )2.٠١١6 «ئبتجملا» يف ىئاسنلاو )١1518( دوادوبأو (18595) دمحأ هجرخأ (0)

 ثيدح نم (757١)هجام نباو (/90١١:441.غ894١٠) «(ىىربكلا) و( *5

 مكاحلاو )11١( نابح نباو )١1661( ةميزخ نبا هحح صو «بزاع نب ءاربلا

 .(هاله -هالا )١/

 .هجيرخت قأيس ()

 ةقباسلا تاعبطلا يف ام رّيغ يذلا يقفلل اًعبت «َْسَ هولا :ةلاسرلا ةعبط يف (0)
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 بتسنف «هتءارق يف عججري ناك :لوقي مث ءهتوص عطقني ئح هلةلحارلا ره ري
 اميري ئّمسي ّلعف هنم نكي مل ةلحارلا ره نم ناك ولو .هلعف ئلإ عيجرتلا

 ول» :لاق كلذب هربخأ املف ءيرعشألا ئسوم يبأ ةءارقل ةليل عمتسا دقو

 قوصب هتني هسّيزو هتنّسح يأ ((7)اًريبحت كل هترّبحل (")عمتست كّنأ ملعأ تنك

 .انييزت

 نبأ تعمس :لاق درولا نب , رابجلا دبع نع (؟92(هنئس» ىف دواذ وبأ زورو

 .وهس هلعلو «( يمس :ج )010(

 .«عمستا :بم«ق(ءم (؟)

 (هدنسملا يف ينايورلاو 6٠١( 5) «ئربكلا» يف يئاسنلاو (5178) قازرلا دبع جرخأ ()

 هبأ نع ةدايرب نم هللا دبع ثيدح نم )١1977( «ناميإلا بعش» يف يقهيبلاو (0)

 دقل» :لاقف ءأرقي وهو ةليل تاذ ئسوم يبأ ئلع ِةِدكَي يبنلا رم :بيصحلا نب ةديرب

 ينتملعأ تنك ول» :لاقف .هل كلذ اوركذ حبصأ املف ««دواد لآ ريمازم نم يطعأ

 دنع هلصأو .(760177) «ةحيحصلا» يف ينابلألا هححص .«اًريبحت كلذ ترّبحل

 فيدح حمه( /0797) ملسمو )1١87.8:5( (درفملا بدألا» يف يراخبلا

 نم كلذكو «ةاًريبحت كلذ تربحل ينتملعأ تنك ولا :ةدايز نود ءبيصحلا نب ةديرب
 نود (770 //91) ملسمو (605/8) يراخبلا دنع يرعشألا ئسوم يبأ ثيدح

 ةبيش يبأ نباو ٠١١/5( 07948 /7) «تاقبطلا» يف دعس نبا هجرخأو .ةدايزلا

 «ةيلحلا» يف ميعن وبأو (7 54/87 - ةيلاعلا بلاطملا) عينم نب دمحأو )٠0700"(

 :دازو .نعمتسي نك هلي يبنلا جاوزأ نأ هيفو ءسنأ ثيدح نم 0

 .«سنأ نع تباث الإ ظفللا اذهب هوري مل :ميعن وبأ لاق .«اقيوشت نكتقوشلولا
 يقهيبلاو )١1107( «يناثملاو داحآلا» يف مصاع يبأ نبا هجرخأو )١51/1(« مقرب )05(

 نبا ثيدح نم هنأ باوصلاو ءأطخ وهو «ةبابل يبأ ثيدح نم )0/ 55 ٠١/170(

 )١477(  دمحأ هجرخأ اذكه ءصاقو يبأ نب دعس نع كيهّن يبأ نبا نع ةكيلُم يبأ
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 حس ءانعتتاه قبال وبأ اني كم ؛ذيزي يبأ نب هللا كيبعولاف :لوقي ةكيلم يبأ

 :لوقي دك هللا لوسر ٌتعمس :لوقي هتعمسف .ةئيهلا كمر لج اذإف «هتيب لخد

 دمحم ابأ اي :ةكيلم يبأ نبال تلقف :لاق .«نآرقلاب َّنغتي مل نم اثم سيلا

 .عاطتسا ام هنّسحي :لاق ؟توصلا نّسح نكي مل اذإ تيأرأ

 ءاهبق سائلا فالعخا ركذو :ةلأسملا هذه فشك خف دب الو :تلق
 كلذ يف باوصلا ركذو ؛مهجاجتحا يف مهيلعو مهل امو «قيرف ّلك جاجتحاو

 و(
 هللا لوحب .هتن وعم

 كلامو دسحأ كلذ لع ضن نممو .ناحلألا ةءارق هركت :ةقئاط تلاثف

 ام :ناحلألا ةءارق ")يف ديعس نب ىلع ةياور يف ")2دمحأ لاقف .امهريغو

 ال ةعدب ناحلألاب ةءارقلا :يذوٌرملا ةياور يف لاقو .ثّدحم وهو ينبجعت

 .ةعدب ةعدب ناحلألا ةءارق :بّبطتملا نمحرلا دبع ةياور يف لاقو .عمست

 «ناتخب نب بوقعيو «ئىسوم نب فسويو «هّللا دبع هنبا ةياور ىف لاقو

 نوكي نأ الإ ينبجعت ال ناحلألاب ةءارقلا :ثراحلا نب ميهاربإو ؛مرثألاو

 (ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا هبوص يذلاوهو.(1579١470:1١)دوادوبأو -

 يراخبلا دنع وهو .ديج هدانسإو «(554) «للعلا» يف ينطقرادلاو )5/501١(

 (75”7ص) يذمرتلل «ريبكلا للعلا» :رظناو .ةريره يبأ ثيدح نم (7570

 .(118-155١ص) ينطقرادلل «عبتتلا»و (018) متاح يب أ نبال «للعلا»و

 .حص ةمالع عم «هتوقو» :ةدايز هدعب ج ةيشاح يف )١(

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا» نم ناحلألا ةءارق ركذ باب يف اهلك ةيتآلا تاياورلا رظنا (؟)

 بحاص ظفللا اذبم اهلقن دقف ءببطتملا ةياور الإ (١11١-5١١1ص) لالخلل «ركنملا

 .(1/9 /1؟) «ةلبانحلا تاقبط»

 .ق «م نم (يف» هر

 "حال



 :حلاص ةياور يف لاقو .ئئسوم يبأ توص لثم ٍنزحب أرقيف "7١هّمْرِج كلذ

 ام :يذوّرملا ةياور يف لاقو .7"2هنّسحي نأ هانعم «مكتاوصأب نآرقلا اونّيز»

 سيل» :هلوق فو .«نآرقلاب نّتغتي نأ توّصلا نسح ٌجيبنل هنآك ءيشل هللا نذأ

 لاقو ءهب ينغتسي :لوفي ةئبيع نبا ناك :لاقف :«نآرقلاب ٌنعَتي مل نماّنم
 و

 ةروس ةءارق ةصق يف ةرق نب ةيواعم ثيدح هل ركذو .هتوص عفري :يعفاشلا

 .ناحلألا ئنعم ئلع اذه نوكي نأ هللا دبع وبأ ركنأف ءاهب عيجرتلاو حتفلا

 .ناحلألا يف ةصخرلا يف اهب ٌحتحُي يتلا ثيداحألا ركنأو

 4 هلال العنا يف ةاسلالا نس لاس كلاس زرم مسالا نن نيب

 ةاصتم (9ههاردلا هيلع اوذخأيل .هب نوّنغتي ءانغ وه امنإ :لاقو .ينبجعت

 «ريبج نب ديعسو «بِّيسملا نب ديعسو .كلام نب سنأ :ةهاركلا هنع تيور

 ١١7(: :لالخلاو «5 5؟ :هلئاسم) هللا دبع ةياور يف هلوقك وهو .يعيبطلا هتوص يأ (0)

 .«يرعشألا ئئسوم وبأ ناك امك هعّبَط . لجرلا ينعي كلذ عابط نوكي نأ الإ)

 وبأ لقن .هتوص مرجب الإ هتفرع ام :لوقت .هتراهج :توصلا مرجو .توصلا :مرجلاو
 :رظنا .مهأطخو .قلحلا وأ توصلا يأ «مرجلا يفاص نالف» :ةماعلا لوق مت

 تفحصت دقو ١1886(. /5) (حاحصلا»و (14 )77/1١- يرهزألل «بيذهتلا»

 اًضيأ باوصلا ئلع ن يف ناكو .«هبزح»و «همرح» ىلإ ص «م ادع ام خسنلا يف ةملكلا

 ةعبطلا يف رّيغف «(هنزح» :ةيدنهلا يف عقوف تاعبطلا امأ .«هبزح» ئلإ مهضعب هرّيغف

 بادآلا» يف حلفم نبا لقن دقو .ئرخألا تاعبطلا يف اذكو «اًنزح» ئلإ ةينميملا

 مرج لثم همرج نوكي نأ الإ» ظفلبو ظفللا اذهب بوقعي ةياور 7١5( /7) «ةيعرشلا

 يف «مزح لشم همزح»و ئلوألا ةياورلا يف «هبزح» :هنم عوبطملا ينو .«ئسوم يبأ
 .ةيناثلا

 .«نونسحتا :ع«ك يفو .«هنسحتا :ج ءص (0)

 )”( «ةنودملا» )588/1١(.
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 يف لوقت ام دمحأ لأسي الجر تعمس :7)22يربكغعلا ديزي نب هللا دبع لاقو

 لاقي نأ كّرسيف :7*4لاق .دمحم :(7لاق ؟كمسا ام :لاقف ؟ناحلألاب ةءارقلا

 .ةهاركلا يف هنم ةغلابم اذهو 587 لعب وبأ ىضاقلا لاق ؟دودمم .دّمحوُم اي :كل

 ناكو «ةيصوب لجر َيلإ ئصوأ :يوّرَجلا زيزعلا دبع نب نسحلا لاقو

 ثلآسف .اهتثاع وأ هشكرت 0: دكأ تناكو «تاحلألاب أ رقت ةيراع فلخ اميق

 اهعب :اولاق ؟اهعيبأ فيك :ديبع ابأو نيكسم نب ثراحلاو لبنح نب دمحأ

 لاق .؟"”ةجذاس اهعب :اولاقف .ناصقنلا نم اهعيب يف امب مهتربخأف .ًةجذاس

 نأ "زوجي الف .هوركم اهنم كلذ عامس ْنأل كلذاولاق امنإو :يضاقلا

 كلام نب سنأ راثآ رظناو )2358/٠١١(. «لاطب نبال يراخبلا حيحص حرش» )١(

 ماقرألاب لالخلل «فورعملاب رمألا» يف نيريس نباو نسحلاو دمحم نب مساقلاو

 باتك» يف ةبيش يبأ نبا اًعيمج مهنع ةهاركلا ئورو 223215 5376510)

 ١٠١(. 1/7 5) «حيضوتلا» يف نقلملا نبا كلذ ركذ «باوثلا

 .عيف حلصأو .بيرغ فيرحت ««ملعملا» :ك (؟)

 .«لاقف» :ك .ج ءص 220

 .«لاقف» :ج ءص 00

 يبأ نبا اهدروأو )١١7( «فورعملاب رمألا» يف لالخلا اهاور هذه يربكعلا ةياور (0)

 .( 59 /5؟) «ةلبانحلا تاقبط» يف للعي

 .(ربكأ» :ج (5)

 يف اًضيأ ةياورلا هذه رظناو .ناحلألاب أرقت توصلا ةنسح ابنأ ئلع عابت ال :ينعي 03072

 )771١/1١(. «ةلبانحلا تاقبط»و )7١4( «فورعملاب رمألا»

 .«زوجي الو» :ج ءص )0(
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 هب توصلا نيسحت وه نآرقلاب ىنغتلا :ةفئاط تلاقو :١2)لاطب نبا لاق
 نبا لوق وه :لاق .نوحللاو تاوصألا نم ءاش امب ىنغتلاو .هتءارقب عيجرتلاو

 :ليُمُس نب رضنلاو كرابملا

 نب رمع نع ىربطلا ركذ :نآرقلا يف ناحلألا زاجأ نممو :؟"7لاق
 ئيسوم وبأ أرقيف ءامّير انركذ :ئسوم يبأل لوقي ناك هنأ باطخلا

 ئسوم يبأ َءانغ نآرقلاب (؟7ئّتغتي نأ عاطتسا نم :لاقو .(”نحالتيو

 هل لاقن قارقلاب اثوص سانلا نسحأ نم رماض ني ةبنع نقاكو .227 |عفبلف

 تنك ام :لاقو ءرمع ئكبف ؛هيلع ضرعف .اذك ةروس ىلع ضرعا :رمع

 ,117تل وق ارعأ نظأ

 .حابر يبأ نب ءاطع نع يورو .دوعسم نباو سابع نبا هزاجأو :؟"7لاق

 يف نسحلا توصلا عّبتتي ديزي نب دوسألا نب نمحرلا دبع ناكو :لاق

 )١( «يراخبلا حيحص حرش» يف )١١/ 0509 51١(,

 )١٠١/ 55١(. «يراخبلا حيحص حرش» (0)

 ناكو» :ةملس يبأ لوق نم )1١9457( نابح نباو (9841/) ةناوع وبأ جرخأ هوحنو (*)

 (7011) يراخبلا هجرخأ يذلا عوفرملا ثيدحلا بقع «...ئسوم يبأل لوقي رمع

 جرخأ هوحنو .(177ص) («ليللا مايق» يف يزورملا رصن نبا هركذو .ةريره يبأ نع

 ١١7(. /5) «تاقبطلا» يف دعس نبا اًضيأ

 .(«ينغيا :ج ءص (:4)

 .(77١ص) «ليللا مايق» يف يزورملا رصن نبا هركذ (5)

 .(57/ //5) «ءالبنلا مالعأ ريس» يف يبهذلا هركذ (7)

 )٠١/ ١5١(. «يراخبلا حيحص حرش» (0)

7 



 مهنأ :هباحصأو ةفينح يبأ نع يواحطلا ركذو .١2)ناضمر رهش يف دجاسملا

 يبأ تيأر :مكحلا دبع نب دمحم لاقو .ناحلألاب 7"2ةءارقلا نوعمتسي اوناك

 رايتخا اذهو .؟؟7ناحلألاب ةءارقلا 17نوعمتسي ورمع نم فسويو يعفاشلاو

 .يربطلا ريرج نبا

 ثيدحلا 'يعم نأ نئلع ليلذلا 27 ريرس ديال ظفللاو نوزوجملا لاق

 امك «هتءارق ٌمماس ئراقلا نيزحت وه يذلا لوقعملا ءانغلاو توصلا نيسحت

 نع نايفس ئور ام -هعماس برطي يذلا لوقعملا ءانغلا وه رعشلاب ءانغلا نأ

 ام ٍءيشل هللا نذأ ام» :لاق لكي َىَنلا ْنأ ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع يرهزلا

 ال مّنرتلا َّنأ اججلا يوذ دنع ٌلوقعمو ,("7«نآرقلاب 277مّنرتلا ٍنَسح ينل نذأ
 ام» :ثيدحلا اذه يف يورو .هب بّرطو مّنرتملا هنّسح اذإ توصلاب الإ نوكي

 ئلع فارشإلا» يف ايندلا يبأ نباو (١١15١ص) «هلئاسم» يف ينامركلا برح اًضيأ هجرخأ )١(

 ةمجرت يف «لماكلا» يف يدع نباو (ءارضخلا سلطأ راد .ط )١77- «فارشألا لزانم

 :فعض رثآلاو :(8 ةن /6) بلا روعألا لاقبلا دعس ينأ تايؤرملا نب ديعس
 .نقلملا نباو لاطب نبا يباتك نم عوبطملا ين اذكو ««نآرقلا» :بم (؟)

 .ج يف قباسلا عضوملا يف اذكو ؛.«نوعمسمياا :ج «ص .(9)

 .ع شماه يف ةكردتسمو «ك نم ةطقاس «ناحلألاب ...دمحم لاقو» ةرابعلا (5)

 )٠١/ 57٠-551(. لاطب نبا باتك نم القن (0)

 .«منرتلاو توصلا نسح) :بم «ق «م ادع ام 0

 نع رانيد نب ورمع نع ةنييع نب نايفس قيرط نم )5١79( قازرلا دبع هجرخأ (0)
 ملسمو (5075) يراخبلا دنع وهو .ظفللا اذهب ةريره يبأ نع ةملس يبأ

 يبأ نع ةملس يبأ نع يرهزلا نع ةنييع نب نايفس قيرط نم (17/74)
 .«نآرقلاب منرتلا نسح» لدب «نآرقلاب ئنغتي» :ظفلب ةريره
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 .(")«هب رّهجي ءنآرقلاب ئئغتي توصلا نّسح (1)ميبنل نذأ ام ٍءيشل هللا نذأ

 ناك ولو .انلق امك كلذ نأ نايبلا ٌنّيبأ ثيدحلا اذهو :20يربطلا لاق

 توّصلا نس ركذل نكي مل  هريغ نع هب ينغتسي :ينعي  ةنيبع نبا لاق امك
 يذلا ءانغلا وه امنإ يّنغتلا نأ برعلا مالك يف فورعملاو .ئّئعم هب رْهَجلاو

 (؟”رعاشلا لاق .عيجرتلاب توصلا نسح وه

 ةنيشم عشلا( يل ءادخلا نإ[ هلكاقشك قع 4 سنناب شرقت

 يف "شاف «تينغتسا)» اينعمب (تينغن غ١ نأ '27معازلا ءاعدا امأو :لاق

 .هلاق برعلا مالكب ملعلا لهأ نم اًدحأ ملعن ملف .برعلا مالك

 :(0ةيشعألا لوقب هلوق حيحصتل هجاجتحا امأو

 ْنَكَتلاليوط خاسملا فيفع قارعلاب ترارمادتكو

 .هنم طلغ هنإف -ءانغتسالا ليوط :«ينغتلا ليوط» :هلوقب دارأ هنأ معزو

 .(«يبنللا :ج «ص 6

 نع ميهاربإ نب دمحم قيرط نم (777“ /147) ملسمو (/555) يراخبلا هجرخأ (؟)

 «يرابلا حتف» :رظنا .جردم (هب رهجيا :ةدايزلا لعلو ؛ةريره يبأ نع ةملس يبأ

5 +121 

 )511١/١١(. «يراخبلا حيحص حرش» (©)

 )١/ 57١(. «هناويد» :رظنا .تباث نب ناسح وه (:)

 .(7 85 /1) هل «ثيدحلا بيرغ# يف ديبع ابأ :ينعي (4)

 .فيحصت «(نيأف» : م«.قادعام (5)

 اطل نيرا كف مرعب قي را در -114 13 فروت ل عيصتا نم 4

 .ءايلاب
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 َيِنَع :برعلا لوق نم ةماقإلا عضوملا اذه يف يّنغتلاب ئ زيفعألا !تعامتإو

 هدا رمالز كي أدني 1 نأك » : :ئلاعت هلوق هنمو .هب ماقأ اذإ ءاذك ناكمب نالف

 :؟ 11 وق هداهشتسا امأو 45

 ايناغت1ذشأانتماذإنحنو هتايح هيخأ نع ٌىنغانالك

 لك ئنغتسا اذإ "7 نيسفن نم لعافت «يناغتلا» نأ كلذو.ءهنم لاقغ] هنإفد

 ذعلو لك برق ا8] الج رلا براشت :لاكي ابك بساع ع يهتم دحاو

 نأ زجي مل نينثا لعف يف لوقلا اذه لاق نمو .التاقتو امتاشتو هّبحاص امهنم

 ريغ كلذكو .ورمع ّبراضتو «ديز ئناغت :لوقيف ءدحاولا لعف يف هلثم لوقي
 ربا هنأ هلفاق ةيديري نأ الإ :يععسأ تصب ديز 'يكفت لل وني نأ رفابج

 هسفن نم ادلِج رهظأ اذإ تالق دلجت :لاقي امك «ىقتسم ريق وهو ءادشتسالا

 .مّركتو عّجشتو «ديلج ريغ وهو

 مالك موهفم نم هدعب ئلع ئنعملا اذه ئلإ نآرقلاب ٌينغتلا هجوم هّجو نإف
 نم كلذب بجوي هنأل .مظعأ كلذ يف "7هئطخ يف ةبيصملا تناك_برعلا

 .خسنلا نم تبثأ امك لقنلا ردصم يفو ««رخآلا لوقب هداهشتساو» :ةغوبطملا خسنلا يف )١(

 اذه لثملو !ئشعألا الع ةلاحم ال دئاع «هلوقب» يف ريمضلا نأ رظ فّرصت نم لعلو

 نب هللا دبعل تيبلاو .(رياج -١7515ص) «هناويد» تاقحلم يف تيبلا لخخد مهوتلا

 نويعا يف باتعلا يف هل ةرئاس تايبأ نم بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع نب ةيواعم

 بسن دقو .(701 )١/ «ةيرجشلا ةسامحلا»و )١//737( «لماكلا»و (1/5 /7) «رابخألا

 .ققحملا ةيشاح (4077/7) «ةيرصبلا ةسامحلا» :رظنا .اًضيأ هريغ الإ تيبلا

 .فيحصت وهو «ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ««نغت» :ع.كء«حادعام (؟)

 .«هئاطخ» :عءك ()
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 نأ هل نذأ امنإو «نآرقلاب ينغتسي نأ هّيبنل نذأي مل هٌركذ ئلاعت هللا نوكي نأ 7١2هلوأت

 .هداسف ئفخي ال اذهو «لاحلا نم هب وه ام فالخ هسفنل هسفن نم رهظُي

 سانلا نع ءانفسالاّنأ امي ةدييع نبا ليوأت هاف نيم اممو :(3لاف
 نوكي نأ الإ ءنذؤي ال وأ هيف هل نذؤي هنأ دحأ فصوي نأ لاحملا نم نآرقلاب

 وهف كلذك ناك نإف .ةحابإو قالطإ وه ىذلا نْذإلا اينعمب ةنيبع نبا دنع (نّذَألا»
 .ههجو نع ئنعملا ةلاحإ نم :يناثلاو «ةغللا نم :امهدحأ ,.نيهجو نم طلغ

 .هل نَّذأي وهف «نالف مالكل نالف نأ :هلوق ردصم ؛نّدَألا» ْنِإف «ةغللا امأ
 [؟ :قاقشنالا] © َتَّحَياَْبََتسوَُو# :اىلاعت لاق امك ءتّصنأو هل َعمتسا اذإ

 200 ىدع لاق امك ؛كلذ اهل قٌحو ءاهيرل تعمس ونعمب

 (0ْنَدَأ و عامَس يف يّمَه نإ

 ام:وهامنإ (ءيشمل هللا َنذأ ام» هلوق ىنعمف .عامتساو عامس يف :ىنعي

 .نآرقلاب ئّنغتي يبن ىلإ 47 عمتسا ام سانلا مالك نم ءيشل هللا عمتسا

 زئاج ريغ سانلا نع نارقلاب ءانغتسالا َنألف «انعملا يف ةلاحإلا امأو

 .يربطلا مالك ئهتنا .هل نوذأمو عومسم هنأب 55

 اذه يف تافيحصت ةدع «لاطب نبا حرش» نم عوبطملا يف عقو دقو .«هليوأت» :ع«ك )١(

 .عضوملا
 ل لا ) «لاطب نبا حرش» (0)

 .ندتي لذعت بلقلا اهيا ةةوديه 05

 ديبع ىبأل «ثيدحلا بيرغ#) يف وهو .(177ص) «هناويد» يف هل ةديصق علطم وهو

 ريسفت»و (يدوواد ناوفص ةرشن )75١/7- هل «فنصملا بيرغلا»و (117/1)

 .هريغو )١1/ ١59١( «يباطخلل ننسلا ملاعم»و (ركاش -5*77 )١5/ «يربطلا

 .«هللا عمتسا» :ج «ص 0(
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 اًضيأ ةلأسملا هذه يف ٌلاكشإلا عّقر دقو :١2)لاطب نب نسحلا وبأ لاق

 نب سوم ينثدح :لاق بابحلا نب ليز انثدح لأ اة يبأ نبا هأور (5)ام

 [وسلعتاا :هليع هللا لوسر لاق :لاق رماع نب ةبقع نع «هيبأ نع (247حابر يبأ

 ِس هب ع : ل
 نم اًيّصفت دشأ وهل هديب يسفن يذلاوف .هوبتكاو .هب (2)اونَعو نآرقلا

 .«لقعلا نم ضاخّملا

(010 
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00 
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(300 
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 نبا ليوأت ليبنلا مصاع يبأل رِكذ :لاق 21)ةّبش نب رمع ركذو :(0)لاق

 .يربطلا مالك هلقن دعب )7517/١١( «هحرشا يف

 لاحأ امب خاسنلا ضعب فرصت نم وهو .«امب ...لاكشإلا عقو» :ةعوبطملا خسنلا يف

 .هدض لإ ههجو نع مالكلا نعم

 , )21١1/711 776١ دمحأ هجرخأو )١59 ١(. نابح نبا هقيرط نمو «(30711) مقري

 يف يئاسنلاو (ثحابلا ةيغب -1/78) ثراحلاو (770947 ,7941) ىمرادلاو (214

 ةناوع وبأو )١77( «نآرقلا لئاضف» يف يبايرفلاو (2981 17/480) «ئربكلا»

 حابر نب يلع نع قرط نم (1415) «ناميإلا بعشا يف يقهيبلاو (984 ,"98)

 يبأ ثيدح نم حيحص دهاش هلو .حيحص ثيدحلاو «رماع نب ةبقع نع يمخللا

 .امهريغو )١1960557( دمحأو (7/1) ملسم هجرخأ «يرعشألا ائئسوم

 يف امك «حابر نب يلع نب ئسوم») :باوصلاو .وهس هلعلو خسنلا عيمج يف اذك
 .ةلاسرلا ةعبطو جيرختلا رداصم

 .«اونغت» ئلإ ةلاسرلا ةعبط يف ريغ
 (157 /4) ارينملا ردبلا»و )١٠١8/75( «حيضوتلا يف هنعو )5097/١١(, (هحرشا) يف

 :لاقف ريمع نب ديبع رثأ «رينملا ردبلا» يف نقلملا نبا بقعتو )7١/4(« «يرابلا حتف»و

 ةالصلا هيلع وهو :لاق .تباث الو دواد نع حيحصب سيل اذه :ظفاحلا رصان نبا لاقو)

 .«رامزملا نم نسحأ هتوص هللا لعج دق ذإ ءكلذ ئلإ جاتحي ال مالسلاو

 .فيرحت ««ةبيش نب ورمع) :م «ق ادع ام
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 .اًئيش ةنييع نبا عنصي مل :لاقف هب ينغتسي :«نآرقلاب ئئغتي» :هلوق يف ةنبيع

 كك هللا بن دوادل تناك :لاق ريمع نب ديبع نع ء«ءاطع نع «جيرج نبا انثدح

 روبزلا أرقي ناك هنإ :سابع نبا لاقو .يكبُيو يكبيف ءاهيلع ئّنغتي ٌةفّرْعِم
 .؟"7هومحملا اهنم برطي ةءارق أرقيو .نهيف 2١7 نّولي ءاتحل نيعبسب

 دارأ ول .اذهب ملعأ نحن :(7لاقف ةنييع نبا ليوأت نع يعفاشلا لئسو

 «نآرقلاب '؟!ٌنغتي» :لاق امل نكلو ««نآرقلاب نغتسي مل نم» :لاقل ءانغتسالا

 .ىنغتلا هب دارأ هنأ انملع

 يف عقوأ هتءارقب ٌبيرطتلاو هب توّصلا َنيسحتو هتييزت َنألو :اولاق

 عامسألا ئلإ هظفلل ٌذيفنت هيفف .هيلإ ءاغصإلاو عامتسالا ئلإ ئعدأو «سوفنلا
 يتلا ةوالحلا ةلزنمب وهو .دوصقملا ئلع نوع كلذو ؛بولقلا ئلإ هيناعمو
 يذلا ٍبيَّطلاو هيوافألا ةلزنمبو «ءادلا عضاوم ئلإ 0*2هذفنتل ءاودلا يف لعجت

 يّلحتلاو ٍبيَّطلا ةلزنمبو ءالوبق هل ٌمظعأ ةعيبطلا نوكتل ماعطلا يف لّعجُي
 : حاكتلا دصاقم ئلإ ئعدأ نوكيل اهلعبل ةأرملا لُيجتو

 برط نع تضّوُعف «ءانغلا ىلإ قايتشاو برط نم سفنلل ٌدب الو :اولاق
 هنم اهل ريخ وه امب هوركمو مّّرحم لك نع تْضّوُع امك «نآرقلا برطب ءانغلا

 .فيحصت ««نوكي" :امهريغ يفو .ديدشتلاب اًطوبضم ق م يف اذكه )١(

 .اضيأ فيرحت .«عومجلا»

 لاطب نبا باتك نع رداص فلؤملاو «(485) «ريغصلا نئسلا» يف ىقهيبلا هنع ئور ()
 )١56/1١(.

 .( ١ نغَتي) :ق م 00

 . «(هذيفنتلا :ج «ص )0(
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 ديحوتلا ضحم يه يتلا ةراختسالاب مالزألاب ماسقتسالا نع تضّوع امك

 قابسو لاضُنلا يف ةنهارملاب رامقلا نعو «حاكتلاب حافّسلا نعو «لكوتلاو
 .اذج ةريثك هرئاظنو .ينآرقلا ينامحرلا عامّسلاب يناطيشلا عامّسلا نعو «ليخلا

 ةءارقو :ةصلاخ وأ ةحجار ةدسفم ئلع لمتشي نأ دب ال مّرحملاو :اولاق

 نع مالكلا جرخت ال اهَّنإف .كلذ نم اًئيش نّمضتت ال ناحلألاو بيرطتلا
 فورحلا ةدايزل ةنّمضتم تناك ولو .همهف نيبو عماسلا نيب لوحت الو .هعضو

 عماسلا نيب تلاحو ,؟١)اهعوضوم نع ةملكلا تجرخأل اهنم عناملا ّنظ امك

 .كلذ فالخب عقاولاو ءاهانعم ام ردي ملو اهمهف نيبو

 نوكي ةراتو «ءادألا ةيفيك ئلإ عجار رمأ نيحلتلاو بيرطتل اذهو :اولاق

 نم مالكلا جرم ال ءادآلا تايفيكر .الّمعتو افلكت نوكي ٌةراتو «ةعيبطو ةقيلس

 ئرجم ةيراج :"7هل يّدؤملا توصل ٌتافص يه لب «هتادرفم '”عوضوم

 ؛ةطسوتملاو ةليوطلا (؟7ءارقلا دودم ئرجم ةيراجو «هتلامإو هميخفتو هقيقرت
 :ةاسم بي رطلاو ناحلالا تايقيكو هفورحلاب ةقلعتم تايثيكلا كالع متل

 ءادأ تايفيك فالخب ءاهلقن نكمي ال تايفيكلا هذه يف راثآلاو .تاوصألاب

 .«اهعضوم» :ةعوبطملا خسنلا يف )١(

 :ةيدنهلا يف ناك امل ةينميملا ةعبطلا يف حالصإ وهو ء(عضو) :ةعوبطملا خسنلا يف (0)

 .؟عضوم)

 .فيحصت ««يّدوملا توصكا :م (')

 هيلإ فاضملا امأو .ملق قبس هلعلف «دودمم» ظفل امأ .«ةءارقلا دودمم» :ج ءص (4)

 وهف قلم ج يف هقوف نكلو «ءئرخألا خسنلا يف ءاّدقلا لثم (ةأّرقلا» :نوكي نأ لمتحيف

 .ةلاحم ال ردصم اهيف
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 لقت لب ءاهظافلأب هذه لقن نكمي ملو ءاهظافلأب كلت تِلقُت اذهلف .فورحلا
 111 :هلوقب حتفلا ةروس يف كي يبنلا عيجرتك هّلقن نكمأ ام اهنم

 تيت ككو .عيجرتو دم ىلإ :نيرمأ ئلإ عجري نيحلتلاو :بيرطتلاو : اولاق

 .(ميحرلا) ديو (نمحرلا) دب .ةءارقلاب هّنوص دمي ناك هنأ يَ يبنلا نع

 .مّدقت امك عيجرتلا هلع تبثو

 نب ةفيذح هاور ام :اهدحأ .هوجو انل ةجحلا :كلذ نم نوعناملا لاق

 مكايإو .اهتاوصأو برعلا نوحُنب نآرقلا اوؤرقا» :لكَو يبنلا نع ناميلا
 نآرقلاب نوعّجري ماوقأ يدعب نم ءيجيس هنإف ءقسفلاو باتكلا لهأ َنوحْلو
 نيذلا ٌبولقو مهبولق ةنوتفم ,مهّرجانح ٌرواجي ال ,حوّنلاو ءانغلا عيجرت
 وبأ هاورو «(حاحّصلا ديرجت» يف نيزَر نسحلا وبأ هاور .«مهنأش مهبجعُي

 ئلعي وبأ يضاقلا هب جتحاو .«1700١(لوصألا رداون» يف ميكحلا يذمرتلا هللا دبع

 ركذو ةعاسلا طئارش ركذ ِةِلَك ىيبنلا نأ رخآ ثيدحب هعم ّجتحاو .«عماجلا» يف

 الو مهئرقأب سيل مهّدحأ نومّدقي .ٌريمازم ُنآرقلا ذخَتُي نأو» :اهنم ءايشأ

 «نآرقلا لئاضف» يف ديبع وبأ هجرخأو ؛(رداونلا راد .ط )8١/5- «لوصألا رداون» )١(

 مايق» يف يزورملا رصن نباو (51) «نأرقلا لئاضف» يف يرفغتسملاو (10١ص)

 (050 /”)ديلولا نب ةيقب ةمجرت يف «لماكلا» يف يدع نباو ١75( ص) «ليللا

 نم مهلك )55٠57(« «ناميإلا بعشا يف يقهيبلاو )١777( «طسوألا» يف يناربطلاو

 نبا لاق .ةفيذح نع دمحم يبأ نع يرازفلا نيصحلا نع ديلولا نب ةيقب قيرط
 دمحم وبأو .حصي ال ثيدح اذه» )١١١/١(: «ةيهانتملا للعلا» يف يزوجلا

 حئاتن» يف ظفاحلا اًضيأ هفعضو .«مهسلديو ءافعضلا ثيدح نع يوري ةيقبو ءلوهجم

 .(77 /*) «راكفألا
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 .270ًءانِغ مهينغيل الإ 2١7 وهلضفأ

 ليقف ءءارقلا عم ؟7كلام نب سنأ ئلإ (9ييرينتتلا دايز هاج دقو :اولاف

 .ههجو نع سنأ فّشكف .توصلا عيفر ناكو ءبّرطو هتوص عرف ءأرقا :هل

 اذإ ناكو .نولعفي اوناك اذكه ام ءاذه اي :لاقف «ءادوس ةقرخ ههجو ليلع ناكو

 .(27ههجو نع ةقرخلا فشك هركتي ايش ئأر

 امك .بيرطتلا نم هناذأ يف ّبّرطملا َنّذؤملا كي ٌيبنلا عنم دقو :اولاق

 نّدؤم كي هللا لوسرل ناك :لاق سابع نبا نع ءاطع نع جيرج نبا ئور
 اًحمس كناذأ ناك نإف .حمس لهس ناذألا ّنِإ» :ِِكَي هللا لوسر لاقف «بّرطي

 يطق رانا هاور .«نّدؤت الف الإو الهس

 (ينغملا»و )77/57/١١( لاطب نبال «يراخبلا حيحص حرش»و خسنلا عيمج يفاذك )١(

0011 

 ةرفإ ؟اثس تروملاب اوردابا ةةظقلو نسباص فيد نم 00355843 قيس هسرغأ 00

 اوشنو ,محرلا ةعيطقو ؛مدلاب اًفافختساو ؛مكحلا عيبو .ءطرشلا ةرثكو «ءءاهفسلا

 .فيعض ثيدحلاو ««اًهقف مهنم لقأ ناك نإو مهينغي هنومدقي ريمازم نآرقلا نوذختي
 .ادنسملا» يققحم قيلعت :ليصفتلل رظنا

 امو ةينميملا ةعبطلا يف اذكو ؛«يدهنلا» :بم يفو .فيحصت ««يريهنلا» :ع.ك ادذعام (5)

 .اهدعب

 .ق م يف «كلام نب»دريمل (:)

 يف ثراحلاو )٠861١"1( ةبيش يبأ نباو (778/5) «تاقبطلا» يف دعس نبا هجرخأ (4)

 (7737ص) «نيركذملاو صاصقلا» يف يزوجلا نباو (ثحابلا ةيغب -777*) (هدنسم)ا

 .فيعض «يرصبلا يريمنلا هللا دبع نب دايز هيفو .دعس نبا قيرط نم
 .(ةلاسرلا )7١/١- «يبطرقلا ريسفت» نع رداص فلؤملاو )/١81/17/6911(, مقرب (5)

 نب قاحسإ هيفو .(١1١ص) «لامعألا لئاضف يف بيغرتلا» يف نيهاش نبا هجرخأو
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 نع ةداتق ثيدح نم ؟7١ظفاحلا ديعس نب ىنغلا دبع ئورو

 ذملا كي هللا لوسر ةءارق تناك :لاق هيبأ نع '*ركب يبأ نب نمحرلا دبع

 .عيجرت اهيف سيل
 سيل ام دمو ءزومهمب سيل ام زمه :نّمضتي بيرطتلاو عيجرتلاو :اولاق

 «ثتاءايءايلاو «تاواو واولاو «تافلأ ةدجحاولا فلآلا عيجرتو .دودممب

 .زئاج ريغ كلذو «نآرقلا يف ةدايز ئلإ كلذ يّدؤيف

 يعم دحي د نإف .هنم ؤوجيال امو.كلذ نم زوسب امل دح الو :اولاق

 هلعافل قلطي نأ ئلإ زئضفأ ٌّدَحب ٌدَحُي مل نإو ءهنيدو هللا باتك يف اًمكحت ناك
 تاعاقيإلا فانصأ يف ًعونتلاو .تاعيجرتلا ًةرشكو .تاوصألا ()ديدرت

 ةيثك هلعفي ؟7امك «تايبألاب ءانغلا لهأ لعفي امك ءانغلل ةهبشملا ناحلألاو

 نع ريكانملاب يتأي .كلاه» )١/ 7١(: «نازيملا» يف يبهذلا لاق ءيبعكلا ئيحي يبأ -

 .(85 /7) «نازيملا ناسل» :رظناو .«تابثألا

 نب رمع ةمجرت يف «لماكلا» يف يدع نبا هجرخأو .«هريسفت» يف يبطرقلا هنع هركذ )١(

 (طسوألا» يف يناربطلاو )7١8١/٠١( ينادمهلا مساقلا نب ديلولاو 7١1١( /17) ئسوم

 .كورتم ئسوم نب (اذك) ورمعو») :(73575) «للعلا» يف ينطقرادلا لاق (70)

 وه١ )7//١91(: «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا لاقو .«ةركب يبأ نع حصياالو

 «نازيملا ناسل»و (77 5 /7) «لادتعالا نازيم» :رظناو .«ثيدحلا ركنم ....يهيجولا

 )0--١6١١(.

 يتلا عبرألا خسنلا نم خسن ثالث يف اذكو «ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يف اذك (؟)

 .جيرختلا رداصم يف امك «ةركب يبأ» :باوصلاو .يبطرقلا ريسفت اهنع ققح

 .حلصأ مث ص اهتخأ يف ناك اذكو ؛(ديدرت» ظفلل فيرط فيرحت ءا«ديز هب :ج (9)

 ئلع ةفوطعم هذه «امك» نأ مّهوت واولا داز يذلاو .«امكو» :ةعوبطملا خسنلا يف (5)
 .ةقباسلا «امك)»
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 ٌرييغت نّمضتي امم ءتاوصألا ءاّرق نم ٌريثك هلعفيو ءزئانجلا مامأ ءاّرقلا نم

 تاعاقيإلا نوعقويو «هب ءانغلاو رعشلا ناحلأ وحن لئلع هب ًءانغلاو هللا باتك

 ىلإ اًنوكرو «نآرقلاب اًبعالتو .هباتكو هللا لع ًءارتجا «ًءاوس ءانغلا لثم هيلع

 بيرطتلا نأ مولعمو .مالسإلا ءاملع نم دحأ كلذ زيجي الو ؛ناطيشلا نييزت
 عئارذلا نم عنملاك هنم عنملاف ءاّبيرق ًءاضفإ اذه ئلإ ةيضفم ةعيرذ نيحلتلاو

 .مارحلا ىلإ ةلصوملا

 .نيتفئاطلا جاجتحا ئهتنمو «نيقيرفلا مادقأ ةياهن اذهف

 :نيهجو ئلع ينغتلاو بيرطتلا :لاقي نأ عازنلا لصفو

 نيرست الو باذكا ىف نم هيدتسيسو ةميطلا هيفا اع ةايعدعلا

 بيرطتلا كلذب تءاج هتعيبط تلسرتساو هّعبطو يلح اذإ لب ؛ميلعتو
 وبأ لاق امك نيسحتو نسيزت لضف هّتيبط ناعأ نأو ءزئاج اذهف «نيحلتلاو
 نيزحلاو .21)"اًريبحت كل هترّحل عمتست كّنأ ٌتملعولا :ِِلَي يبنلل ئسوم
 رووسلا عاملا ند كلببلا ةيحلاب ةبسللاو رطل جاع نسي

 ةقفاومل '"'هحلمتستو هيلحتستو هلبقت سوفنلا ٌنكلو «ةءارقلا يف بيرطتلاو

 .فّاكتم ال فيلكو ؛عّبطتم ال عوبطم وهف ءهيف عتصتلاو فكتلا مدعو عبطلا

 حودمملا يشفعلا رهر هنرممسيو ةنواسي فلسلا خاك يذلا ره اذهف

 ةلمأ لتحت هبجولا ادع ؛لطعو .عماسلاو يلاتلا هب نأتي يذلا وهو «دومحملا

 .اهّلك لوقلا اذه بابرأ

 .(5١1ص) مدقت دق )010
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 عيبطلا يف سيل هعئانمسلا نم ةعايس كلذ نم ناكاس :يناثلا هجولا

 تاوصأ مّلعتي امك ءنّرمتو عنصتو فلكتب الإ لصحي ال لب هب ٌةحامسلا

 نازوأو ةصوصخم تاعاقيإ ئلع ةبكرملاو ةطيسبلا ناحلألا عاونأب ءانغلا

 فلسلا اههرك يتلا يه هذهف .فّلكتلاو مّلعتلاب الإ لصحت ال ةعرتخم

 بايزأ ةلذأ راع أ رق نيم :رلع اوكا و كنيستنا رقلا اوعتسو هع قةواه وباعو

 .هجولا اذه لوانتت امنإ لوقلا اذه

 هَل نم لكو .هريغ نس باوصلا نيبو ةامشالا لودي ليصتقتلا اذبعو

 'يقيسوملا ناحلأب ةءارقلا نم ءآرب مهنأ اًعطق ملعي فلسلا لاوحأب ملع

 مهنأو «ةدودحم ةدودعم ةنوزوم تاكرحو تاعاقيإ ئلع يه ىتلا ةفّلكتملا

 نوؤوؤرقي اوناك مهنأ اًعطق ''ةلعيو ؛اهوغوسي وأ اهب اوؤرقي نأ نم هلل ئقتأ

 (ةرات ئّجشب هنوؤرقيو «نآرقلاب مهتاوصأ نونّسحيو ءبيرطتلاو نيزحتلاب

 هنع هنيملو ,"”هيضاقت عابطلا يف ("”رمأ اذهو .ًةرات قوشبو «ٌةرات برطبو

 نع ريخأو ةيلإ تدنو .هيلإ دشرأ لب «هل عابطلا يضاقت ةدش '*7عم عراشلا

 هيفو .«نآرقلاب ٌنغتي مل زبه اثم سيل»:لاقو قلو اوك عمت هللا عامتسا

 يدَهل ئفن هنأ :يناثلاو .هلعفن انّلك يأ «عقاولاب رابخإ هنأ :امهدحأ ءناهجو

 .«ملعنو)» :ج ء« ص )0010

 تقلا نقلا سافروا فعول وكره ةيدسب قسرا يل 00
 .فيحصت هلعلو ء(هتضاقت# :جا )0

 .ص يف حلصأو «يفف» ئلإ ج يف فّرحت (4)
 مث ص يف ناك هلثمو !اذه ام يردأ الو .«هلعف نمل همالك نآرقلا نم عامتسا» :ج يف (5)

 .ححصو هيلع برض
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 لصف

 ئضرملا ةدايع يف هيج هيده يف
 لهأ نم همدخي ناك اًمالغ داعو .هباحصأ نم ّضرم نَم دوعي ناك

 ملسأف «مالسإلا امهيلع (7ضرعف :(227كرشم وهو هّمع داعو ؛١2)باتكلا

 .همع ملسُي ملو ءيدوهيلا

 :لوقيف هلاح نع هلأسيو ءةسأر دنع سلجيو «ضيرملا نم وندي ناكو

 .2470(؟كادحت فيك)»

 :4؟اًئيبق ىبنشت لع :لوقيف :هيهتشي امع صضيرملا لأسي ناك هنأ قذر

 .«8)هي هل رمأ هٌرضي ال هنأ معو اًئيش ئهتشا نإف
 :كلاه نب سنأ ثيدح نم )١1757( يراخبلا هجرخأ 009

 نع بيسملا نب ديعس ثيدح نم ١( 4) ملسمو (عضاومو 1770«2) يراخبلا هجرخأ (؟)

 :ةيبأ

 .(ضرعو) :ق مادعام (9)

 نم (5771) هجام نباو )١٠١875( «ئربكلا» يف يئاسنلاو (487) يذمرتلا هجرخأ (4)

 .السرم تباث نع يور هنأب هلعأو يذمرتلا هفعض .كلام نب سنأ نع تباث ثيدح

 «للعلا» يف متاح وبأ لاق هبو «(١5١ص) «ريبكلا للعلا» يف يراخبلا نع هلقن اذكو

 نمو )١707( كلام جرخأ دقو .(7774) «هللع» يف ينطقرادلاو )١18٠057( هنبال

 ركب وبأ كعو ةنيدملا لَ هللا لوسر مدق امل» :ةشئاع نع (7977) يراخبلا هقيرط

 فيك «لالب ايو ؟كدجت فيك «تبأ اي :تلقف ءامهيلع تلخدف :تلاق ءلالبو

 1 كدحت

 يف «ءافعضلا» يف يليقعلاو (551) «هدئاوف» يف ماّمتو )١5724( هجام نبا هجرخأ (5)

 ميعن وبأو ٠١٠١( /”) نيكم ىبأ ةعيبر نب حونو ١717( /1) ةريبه نب ناوفص ةمجرت

 - (717/5--71/7 )١17/ «ةراتخملا» يف يسدقملا ءايضلاو (11/8 /7) «يونلا بطلا» يف
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 .سانلا بر ّمهللا» :لوقيو ءضيرملا ئلع ئنميلا هديب حسمي ناكو

 رداغي ال ءافش كؤانشالا ءافشال :قفاشلا تنأو ينشا «ّسآبلا بعذأ

 412م

 الإ هل فشاك ال ءءافشلا كديب ءسانلا تر سأبلا حسما» :لوقي ناكو

 ,(00تنأ

 ّمهللا ءاّدعس يفشا ّمهللا» :دعسل لاق امك ءانالث ضيرملل وعدي ناكو

 .()«اًدعس يفشا َمهللا ءاّدعس يفشا

 .(؟)(هللا ءاش نإ ٌروهط ءّسأب ال» :هل لوقي ضيرملا ئئلع لخد اذإ ناكو

 .(2)(روهطو ةراّمك١ :لوقي ناك امبرو

 ثيدح اذه» )/١5/8(: «للعلا» يف متاح وبأ لاق .سابع نب هللا دبع ثيدح نم -

 اذهب الإ فرعياال امهالك ةعيبر نب حون نيكم ابأو ةريبه نب ناوفص نأ ركذو ؛«ركنم
 جئاتنااو (3301 /5) «لادتعالا نازيم» :رظناو .هثيدح ئلع عباتي الو ثيدحلا

 )1٠15( نىلعي وبأو (7" 551٠١5 150) هجام نبا اًضيأ هجرخأو .(77 7 /5) («راكفألا

 هيفو .كلام نب سنأ ثيدح نم (5 4٠ ص) «ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نباو

 مشيعض ثيذحلاو .هجام نبا ريغ دنع مهيأ دقو ةفيعف«يشاقرلا نابآ نب ديزن
 ,(1176-7775 /5) (راكفألا جئاتن» يف ظفاحلا هفعض

 .ةقيدصلا ةشئاع ثيدح نم )7١91١( ملسمو (5715) يراخبلا هجرخأ 01(

 .ةقيدصلا ةشئاع ثيدح نم (01/55) يراخبلا هجرخأ (؟)

 ىبأ نم دعس تنب ةشئاع ثيدح نم )١1774( ملسمو (5759) يراخبلا هجرخأ 00

 .اهيبأ نع صاقو
 .سابع نب هللا دبع ثيدح نم (711) يراخبلا هجرخأ (:)

  نباو )7١77( «ءاعدلا» يف يناربطلاو (5777) ئلعي وبأو )1725١7( دمحأ هجرخأ (5)
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 ظ 5 . ىف ن 6# رخل 1 و
 مث «ضرألاب هتباّبس عضيف .ءئوكش وأ حرج وأ ةحّرق هب نم يقري ناكو

 نذإب ؟١)اتميقس نوَمْشَي ءانضعب ةقيرب انضرأ ةبرت هللا مسبلا :لوقيو ءاهعفري

 ثيدح ق تءاج ىعلا ةظفلثا لظي وهو 29 «ةسيسصلا3 قاذه انكر

 الو توقريأل نيذلا مهنأو «باسح ريغب ةنجلا ةولخنب نيذلا انلأ نيعبتلا

 تعمبس .يوارلا نم طلغ««نوٌقري ألا :(40ثيدحلا يف هلوقف .27نوقرتسي يع

 ال نيذلا مهلا :ثيدحلا امئإو :؟00لاق «كلذ لوقي ةيميت نبا مالسإلا حييش

 لامكل باسح ريغب ةنجلا اولخد ءالؤه نأ كلذو :ثتلق .(7)22(نوقرتسي

 اذهلو .مهوقري نأ سانلا لاؤس وهو َءاقرتسالا مهنع ئفن اذهلو ءمهديحوت

 (؟1١/19) «ءامسألاو ئنكلا» يف يبالودلا جرخأ هوحنبو .نيل هيف «ةعيبر نب نانس

 ةفرعمل يف ميعن وبأو 7١7( /1) «ريبكلا مجعملا»و 7١7( 5) «ءاعدلا» يف يناربطلاو

 ركذ .هدج نع هيبأ نع ليبحرش نب ةبقع نب دلخم ثيدح نم ١( 5748 /7) «ةباحصلا

 «نازيملا ناسل» :رظنا ««دلخم الو «ةبقع لاح فرعأ ال» :لاق هنأ ىئالعلا نع ظفاحلا

 ْ )١5/4(.

 يف طبضو .«نيحيحصلاا يف اذكو «ٌتبثأ امك امهريغ يفو .«انّميقس ىفشت» :ق ؛م يف

 .(797 /8) «يراسلا داشرإ :رظنا .«انّميقس يفشَي» :ينهيمشكلا نع رذ يبأ ةياور

 .ةقيدصلا ةشئاع ثيدح نم )١١95( ملسمو (01/5751/50) يراخبلا

 .يملسألا بيصح نب ةديرب ثيدح نم )77١( ملسم

 . ص نم طقاس «ثيدحلا يف»

 .اًضيأ ١5/87( /7) «ةداعسلا راد حاتفم» يف مالسإلا خيش مالك فلؤملا لقن دقو

 (ئواتفلا عومجم»و (7//771) «ميقتسملا طارصلا ءاضتقا» يف هوحن رظناو

 2( عام /1)

 .هظفل قسي ملو (727/6 )75١١/ ملسمو )01/١5( يراخبلا
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 :هيلإ مهنوكسو ؛وهبر ولع مهلكوت لامكلف ««نولكوتي مهّبر ئلعو» :لاف
 ال ءائيش سانلا نولأسي ال -هب مهجئاوح لازنإو .هنع مهاضرو ل مهتشنو

 ةرّيطلا َّنإف ههنودصقي امع مهّدُصت ةّريِط مهل لصحي الو .اهريغالو ةيقر
 .هفعضتو ديحوتلا صقنت

 ىئقر ِةِي ٌيبنلاو .لئاس يقرتسملاو نسيحم قّدصتم يقارلاو :انخيش لاق

 .217(هعفنيلف هاخأ عفني نأ مكنم عاطتسا نم» :لاقو ءِقْرَتسي ملو

 نأ ةشئاع نع "7«نيحيحصلا» يف يذلا ثيدحلاب نوعنصت امف :ليق نإف

 وه لق) أر قف امهيف ثّقن مث هيّمك عّمج هشارف ئلإ ئوأ اذإ ناك كب هللا لوسر

 ام امهب حّسمي مث «(سانلا برب ذوعأ لق)و (قلفلا برب ذوعأ لق)و (دحأ هللا

 لعفيف ؛هدسج نم لبقأ امو ههجوو هسأر ئلع امه أدبي .هدسج نم عاطتسا

 نأ ينرمأي ناك كي هللا لوسر ئكتشا املف :ةشئاع تلاق .تارم ثالث كلذ

 .هب كلذ لعفأ

 :يناثلاو .اذه اهدحأ «ظافلأ ةثالثب يور دق ثيدحلا اذه نأ :باوجلاف

 فس هيلع تقنأ تنك :تلاق :ثلاقلاو .؟7هسفقن خيلع تقني وه ناك لكي هنأ

 ئلع أرقي ئكتشا اذإ ناك :عبار ظفل يفو .؟*!اهتكربل ؟!هسفن هديب حسمأو

 .ةْنَعدَناَدِصَر هللا دبع نب رباج ثيدح نم )١١949( ملسم هجرخأ )١(

 هيف سيل ءرخآ هجو نم )7١197( ملسم هجرخأو .(01/5/ 25٠ 117/) يراخبلا هجرخأ )2

 .هلهأ نم دحأ وأ ٍِلَكَي وه امكتشا اذإ لب ؛هشارف ئلإ ئوأ اذإ كلذ لعفي ناك هنأ

 07/61١(. 21/7 5) يراخبلا هجرخأ (9)

 . (هسفن لع هديب) :ج ءص يفو .«هسفن ديب» :ع.ك (5)

 )00/7١97(. ملسمو ءهل ظفللاو (01/6) يراخبلا هجرخأ (4)
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 ,11ةقيو تاةوعملاب همن

 هلحيقو فسنت لع عشرة ناش .اًضعب اهضعب رّسفي ظافلألا هذهو

 ريس يلا
 ديك 1 ريس دو يت 8 يل | نس نيم هيي

 ْنأ ا هنقكاع رمآي ناك لك قمع هلع هلو راربإ نم عقمي قجوو

 يهو «ءيش يف ءاقرتسالا نم كلذ سيلو .وه هثفن دعب هدسج ئلع هدي رمت

 ىلع ثفنلا دعب هديب ّمسملا تركذ امنإو «هيقرأ نأ ينرمأي ناك :لقت مل

 هدذسحج حسمأ نأ :يأ ,(590هب كلذ لعفأ نأ ىنرمأي ناك) :تلاق مث .هدسج

 . لعمي وه ناك امك «هيديب

 اًنقو الو ضيرملا ةدايعب مايألا نم اًموي ّصخي نأ ِةِكَي هيده نم نكي ملو
 .تاقوألا رئاس يفو ءاّراهنو اليل ئضرملا ةدايع هتمأل عرش لب .تاقوألا نم

 ئتح ةنجلا ةفْرُخ يف ئشم َملسملا هاخأ لجرلا داع اذإ» :هنع 27«دنسملا" يفو
 فلآ نوعبس هيلع ارلص ٌةودغ ناك نإف .ةمحرلا هثرمغ سلج اذإف :سلجي

 تح (4)كّلم فلأ نوعبس هيلع لص ًءاسم ناك نإو ءيسمي ئدح كّلم

 .2؟حبصي

 )١( ملسمو «.(0017) يراخبلا هجرخأ )61/75١197(.

 .افنأ مدقت دقو «(017/58) يراخبلا (؟)

 (7177) «دهزلا» يف يرسلا نب دانهو )١١95٠( ةيبش يبأ نبا هجرخأو «(2117) مقرب (')

 هجام نباو (7557) «ئربكلا» ين يئاسنلاو (141) يذمرتلاو ("09494)دواد وبأو

 .اعوفرم بلاط يبأ نب يلع نع قرط نم مهريغو 7/١( /7) ىقهيبلاو )١555(

 باوصلا وهو «يلع ئلع افوقوم 1٠١"( ,7:94) دواد وبأو (7//91) دمحأ هجرخأو

 لّبِق نم هلثم لاقي ال ذإ عوفرملا مكح يف وهو «(79/) «هللع» يف ينطقرادلا حجر امك

 .ئارلا

 .رظنلا لاقتنال ص نم طقس «كلم ...يسمي لتح» (:4)
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 َفلأ نيعبس هل هللا ثعتبا الإ اًملسم دوعي ملسم نمام» :21"ظفل يفو

 ليلا نم عاس أو ءيسمب ئتح تناك رالا م ةعاس يأ يلع نولصي كل

 ةهبج ىلع هدي عضي انايحأ ناكو .؟''هريغو دّمَّرلا نم دوعي ناكو 030

 حسمي ناكو .22(هفشا ّمهللا» :لوقيو «هنطبو هردص حسمي مث ضيرملا

 .اًضيأ ههجو

000 

(030 

0 

 .(؟7(«نوعجار هيلإ انإو هلل اَنإ» :لاق ضيرملا نم ّسيأ اذإ ناكو

 .فيعض «ةتخاف يبأ نب ريوث هيفو .هفعضو (979) يذمرتلاو )٠١7( دمحأ هجرخأ

 .قباسلا جيرختلا رظناو

 )81١7( دواد وبأو (077) (درفملا بدألا» يف يراخبلاو )١9758( دمحأ هجرخأ

 ("١/47)مكاحلاو (24601)«طسوألا»و(١14١ /05) «ريبكلا» يف يناربسطلاو

 نم مهريغو (87/01) «ناميإلا بعش»و )81١"©( «ئئربكلا نئسلا» يف يقهيبلاو

 نع سنوي عامسو .هتصق مقرأ نب ديز نع هيبأ نع قاحسإ يبأ نب سنوي نع قرط
 .هيبأ يف دمحأ هفعض كلذكو ةعرز وبأ لاق هب «طالتخالا دعب هيبأ

 2( 0٠١ 5 /5) يناربطلاو )١1177756150/85( دمحأ دنع ئرخأ قرط هلو

 .لاقم نم ولخت ال امهريغو
 دقو ءصاقو ىبأ نب دعس ثيدح نم )١1778( ملسمو (2504) يراخبلا هجرخأ

 .اًبيرق مدقت

 هتباصأ نَم مّلع كي يبنلا نأ ةملس مأ ثيدح نم (418) ملسمو (710) كلام جرخأ
 يبأ ةافو ةصق هيفو « ...نوعجار هيلإ انإو هلل انإ» :ئلاعت هللا هرمأ امك لوقي نأ ةبيصم

 .ةملس
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 لصف

 اهنفدو اهعابتاو اهيلع ةالصلاو زئانجلا يف كي هيده يف
 كلذ عباوتو نفدلا دعبو ةزانجلا ةالص يف تيملل هب وعدي ناك امو

 ءممألا رئاس يذَهِل فلاخم يده لمكأ زئانجلا يف كي هتريسو هيده ناك

 .هداعم مويو هربق يف هعفني امب هتلماعمو تِّيملا ئلإ ناسحإلا ئلع لمتشم

 هب لماعي اميف ّيحلا ةيدوبع ةماقإ ئلعو .هبراقأو هلهأ ئلإ ناسحإلا ئلعو
 :هقيفلا

 لمكأ ئلع ئلاعت ٌبّرلا ةيدوبع ٌةماقإ : زئانجلا يف (١)هيده يف ناكف
 هلاوحأ ةيسمحأ ىلع هّللأ لإ :ايفجعلو ةةيبملا لإ ناسحالاو :لاوحألا

 فلؤوررشتسيو للا ةودمحي اث وقص هباسحصأ فوقوو هنوقوو كيلصقأو

 نأ ئلإ هيدي نيب ئشملا مث :؛هفع زواجتلاو ةمحرلاو ةرفقملا هل نولأسيو

 ام ٌجوحأ تيبثتلا هل نيلئاس هربق ىلع هباحصأو وه موقي مث «هترفح 217هعدوُي

 دهاعتي امك .هل ءاعدلاو هيلع مالسلاو هربق ىلإ ةرايزلاب هدهاعتي مث «هيلإ ناك

 .ايندلا راد يف هبحاص ٌّيحلا

 .ةبوتلاو ةيصولاب هرمأو «ةرخآلا هريكذتو .هضرم يف هذهاعت :كلذ لوأف

 يهنلا مث .(7همالك رخآ نوكيل هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش هنيقلتب هرّضح نم ٌرمأو

 بايثلا ٌقشو .دودخلا مطل نم ءروشنلاو ثعبلاب نمؤت ال يتلا ممألا ةداع نع

 .«هيده ناكف» :ع.ك 010

 .«هوعدوي) :ع.ك 0

 .يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم (417) ملسم هجرخأ ةداهشلا نيقلتب رمألا رق
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 .بلقلا نزحو .هعم توصال يذلا ًءاكبلاو .توملل عوشخلا ّنَسو

 يضري ام الإ لوقن الو .بلقلا نزحيو «نيعلا عمدت :لوقيو كلذ لعفي ناكو

 .(000ّتَدلا

 اًيفانم كلذ نكي ملو .هللا نع ئضرلاو عاجرتسالاو دمحلا هتمأل َّنَسو

 يف لجو َّزع هللا نع قلخلا ئضرأ ناك كلذلو «بلقلا نزحو نيعلا عمدل

 هنم ةفأر ميهاربإ هنبا توم موي كلذ عم ئكبو ءاّدمح هل مهمظعأو هئاضق

 ناسللاو ؛هركشو هللا نع ئضرلاب ئلتمم ٌُبلقلاو ءهيلع ةقرو دلولل ةمحرو

 .هلمحو هركذب لغتشم

 موي نيفراعلا ضعب ئلع نيرمألا نيب ٌعمجلاو دهشملا اذه قاض املو
 هللا نإ :لاقف ؟لاحلا هذه يف كحضت :هل ليقف .كحضي لعج هدلو توم

 ةعامج لع اذه لكشأف .7'2هئاضقب ئضرأ نأ تببحأف ءءاضقب اوضق اىلاعت

 ئضرأ وهو «هنبا ٍتوم موي كي هللا ٌلوسر يكبي فيك :اولاقو «ملعلا لهأ نم
 خيش تعمسف ؟كحض نأ ئلإ فراعلا اذهب ئضّْرلا غلبيو «هللا نع قلخلا

 ثيدح نم (7١١)ملسمو 22 21791/61795) يراخبلا جرخأ )01(

 .«ةيلهاجلا ليوعدب اعدو ء«بويجلا ق قشو .دودخلا مطل نم انم سيل» :دوعسم نب هللا دبع

 ثيدح نم  هظفلب هبشأ ظفللاو_(7715) ملسمو ( 3 ”) يراخبلا هجرخأ 030

 .كللام نب ىبقأ

 يف ايندلا يبأ نبا هاور دقو .ٌّيلع هنبا تام موي ضايع نب ليضفلا نع كلذ يكح (*)

 هاَّمس دقو .يزارلا يلع يبأ نع هدنسب (8١٠١ص) «هئاضقب هللا نع ئضرلا» باتك

 .هريغو (05١ص) ا(دودوملا ةفحت» هباتك ف فلؤملا
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 اذه يده نم لمكأ ناك ِةِكَي اّيبن يده :لوقي هند ## ةيميت نبا مالسإلا
 دلولا ةمحرو هللا نع ئضرلل هبلق عستاف ءاهقح ةيدوبعلا ئطعأ هنإف ,فراعلا

 هتلمحف .(١)ةّقرو ةمحر نيكبو ؛هئاضق يف هنع يضرو هللا دمحف «هيلع ةَقّرلاو

 اذهو «دكمحلاو اريشرلا الع هل ةئيديمو هلل ةئيدويعو «ءاكبلا يلع ؟؟؟ةيحرلا

 امهدوهشل ©"7هثتاطب عستي ملو «نيرمألا عامتجا نع هبلق قاض فراعلا

 .()ةقّرلاو ةمحرلا ةيدوبع نع ئضرلا ةيدوبع (؟7هتلغشف ءامهب مايقلاو

 لصف

 .هبييطتو «هفيظنتو هريهطتو «هللا ئلإ تيملا زيهجتب عارسإلا :هيده نم ناكو
 ئلإ ئعدي ناك نأ دعب هيلع يَّلصيف «هيلإ هب ائتؤي مث ؛ضايبلا بايث يف هنيفكتو

. 
 .هيلع يلصيو «هزيهجت رضحي مث ءيضقي تح هدنع ميقيف .هراضتحا دنع تيملا

 تِّيملا ئضق اذإ اوناكف هيلع ٌقشي كلذ نأ ةباحصلا ئأر مث .هربق نئلإ هعّيشيو

 .«ةفأرو» :بم )١(

 .«ةفآرلا» :بم (؟)

 :ةعوبطملا خسنلا يفو .ئرخألا خسنلا يف امك عاهتخأ يف نآل رّيغم هلعلو «(هقاطن» :ك ()

 تحت لعجي يذلا بّتقلا مازح :لصألا يف ناطبلاو .مهضعب نم فرصت وهو «هنطاب»

 ريغ قهقلؤملا اهلمعتسا دقو .ردصلا ةعس نع ةيانك ناطبلا ةعسو .ريعبلا نب
 (897 /7) «نيكلاسلا جرادم»و )١09/1"7( «حورلا» :اًلثم رظنا .هبتك نم عضوم

 .(87/ //1؟) ةداعسلا راد حاتفم»و

 .«هلغشف) :بم «ق «م 60

 ؛(55١ص) ادودوملا ةفحت» يف هنع هخيش مالك فلؤملا ليكح دقو .«ةفأرلاو» :بم (5)

 رظناو )2٠١7/60( «نيكلاسلا جرادم»و (1 ١,ص) «نيبحملا ةضور» يف همسي ملو

 .(51/ )١١/ «ئواتفلا عومجم) يف هوحن
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 مه اوناكف هيلع ٌقشي كلذ نأ اوأر مث .هنيفكتو هلسغو هزيهجت رضحف ءهوَعد

 .دجسملا جراخ هيلع يّلصيف ؛هريرس ىلع ِِكي هيلإ هنولمحيو «مهتيم نوزّهجي
 يّلصي ناك امنإو ,دجسملا يف هيلع ةالصلا :بتارلا هيده نم نكي ملو

 يف تّيملا ئلع اًنايحأ يّلصي ناك امبرو .دجسملا جراخ «١)زئانجلا ئلع

 .هتداعو هتنس كلذ نكي

 يبأ نع ةمأوتلا ئلوم حلاص ثيدح نم ("«هننسا يف دواد وبأ ئور دقو

 ءيش الف دجسملا يف ةزانج ئلع ئلص نم» : هانا هلل هللا لوسر لاق : لاق ةريره

 باتكل هتياور يف بيطخلا لاقف ءثيدحلا ظفل يف فلتخا دقو .«هل

 .(6)(ل ءىس كاف)) هيوري هريغو .(هيلع ءىش كاف :لصألا فق :(4)(هنسلا)»

 .«زئانجلا ْئَّلصم ناك :ن ءبم «ق م ادعام 010

 .اَهْنَعَُنلَوََو ةشئاع ثيدح نم (91/7) ملسم هجرخأ (؟)

 )9( مقرب )5١91(.

 «ننسلا بيذبت» ئئلع قيلعتلاو «(270 5 /5) ليصأتلا راد .ط «ننسلا» :رظنا (:)

 0 الا /0)

 [قازرلا دبع] يروشلاو [(181/4) قازرلا دبع] رمعم :مهنم ةعامج هاوراذكه (5)

 (راثآلا يناعم»] ئسيع نب نعمو )١611([ هجام نباو (917/70) دمحأ] عيكوو

 نوراه نب ديزيو روعألا دمحم نب جاجحو ])7١51794([ يسلايطلاو )547/1١([

 .هب حلاص نع بئذ يبأ نبا نع مهلك )٠١671:48765([« دمحأ]

 ئلص نما :ظفلب هب بئذ يبأ نبا نع ثايغ نب صفح نع ١7( 041 ةبيش يبأ نبا هاورو
 مهب قياضت اذإ هِي هللا لوسر باحصأ ناكو :لاق .هل ةالص الف دجسملا يف ةزانج ئلع

 .«اولصي ملو اوعجر ناكملا
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 فّكض دق نكلو .«ءىش هل سيلف» :هظفلو .70١2هننس» يف هجام نبا هاورو

 هب درفنا امم وه :؟252دمحأ مامإلا لاق .ثيدحلا اذه هريغو دمحأ مامإلا

 :حلاص دارفأ يف ٌدَحُي ثيدح اذه :(”يقهيبلا لاقو .ةمأوتلا ئلوم حلاص
 121 رجب كلام ناك «هتلادع ف فلتخم حلاصو .هنم ٌّحصأ ةشئاع ثيدحو

 .دجسملا يف امهيلع ِىَلَص هنأ رمعو ركب يبأ نع ركذ مث

 .ةقث وه :نيعم نبا نع 7س ابع لاق امك :هسفن يف ةقث حلاص :تلق

 نإ ؟لاقف :هكرت اكلام نإ :هل (517)تلقف .ةجح ةقن :ائيحيو ميرم ىبأ نبا لاقو

 نكل «هنم عمسف فرخ نأ دعب هكردأ امنإ ّيروثلاو ءفرح نأ دعب هكردأ اًكلام
 هنأ الإ ةقث وه :ىنيدملا نب ىلع لاقو .فّرخي نأ لبق هنم عمس بئذ يبأ نبا

0010 

0) 

00 
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 مقرب )١8011(.

 .(57١ص) هللا دبع هنبا ةياورب «دمحأ لئاسم) :رظنا

 ردص هنعو )1١9/6", 77١( «ننسلا ةفرعما»و :(6 7 /1) «ئربكلا ننسلا» يف

 هنع لأس اميف (" 5 ص) يذمرتلل «ريبكلا للعلا» باتك نم اًضيأ هيف ركذو ءفلؤملا

 حلاص نم عمس نم :لوقي لبنح نب دمحأ ناك :لاق «ءيراخبلا ليعامسإ نب دمحم

 يأ) دمحم لاق ؛هعامس فعضي هنأك «...اًريخأ هنم عمس نمو «نسح هعامسف اًميدق

 يف اًضيأ رظناو .«ريكانم هنع يوري ءاريخأ هنم هعامس بئذ يبأ نباو» :(يراخبلا

 .(1 ١5 .١١71ص) !ريبكلا للعلا»

 .فيحصت «(هجرخيإا :م

 ٠١(. 5 /7) يليقعلل «ريبكلا ءافعضلا»و (17/7 /7) هتياورب «نيعم نبا خيرات» :رظنا

 عيمج يف تعقو اذك «ئيحيو ميرم يبأ نبا لاقو» :ةرابعلاو .ميرم يبأ نبا :لئاقلا

 نبال «لماكلا» :رظنا .«ئيحي لاق :ميرم يبأ نبا لاقو» :قايسلا ئىضتقمو .خسنلا

 .( 3١6 /”) يدع
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 لبق هنم بئذ يبأ نبا عامسو «فّرخلا دعب يروثلا هنم عمسف ءربكو فرخ

 يتأي لعجو «ةئامو نيرشعو سمخ ةنس يف رّيغت :'7نابح نبا لاقو .2؟١)كلذ

 .ميدقلا هثيدحب ريخألا هثيدح طلتخاف «تاقثلا نع تاعوضوملا هبشي امب

 .همالك ئهتنا .كرتلا ٌقحتساف هرّيمتي ملو

 هعامسو «هنع بئذ يبأ نبا ةياور نم هنإف ء.نسح ثيدح ثيدحلا اذهو

 لبق هب ثّدح ام ّدرل اًّبجوم هطالتخا نوكي الف «هطالتخا لبق ميدق هنم

 ةشئاع ثيدحو اذه ةريره يبأ ثيدح يف 7يواحطلا كلس دقو .طالتخالا

 دجسملا يف ءاضيب نب ليهس ئلع لَك يبنلا ةالص :لاقف رخآ اًكلسم

 ةماع راكنإ ليلدب لَك هللا لوسر نم نيلعفلا ٌرخآ كلذ كرتو «ةخوسنم
 .تلعف ام فالخ اوملع امل الإ هولعفيل اوناك امو «ةشئاع الع كلذ ةباحصلا

 :2(؟7يقهيبلا لاق .هريغو يقهيبلا مهنم ةعامج يواحطلا ئلع كلذ درو

 ركب يبأ ئلع يَلَص موي هرّكّذل ةشئاع هتور ام خسن ةريره يبأ دنع ناك ولو

 :دجسملا يف باطشلا نب رمغ ئئلغ لص مويو ءدجسملا يف قيّدصلا
 ةريره وبأ هركذو .دجسملا هلاخدإب اهّرمأ ةشئاع نيليع ركتأ نم ؟"1هركذلو

 املف .زاوجلاب ةفرعم هل نكي مل نم هركتأ امنإو .ربخلا 210هيف تور نيح

 .«ريكانم هنع يوري ءاّريخأ هنم هعامس بئذ يبأ نباو» :يراخبلا لوق قبس )١(

 .(777ص) («نيحورجملا» يف ()

 .(557-8497 )١/ «راثآلا يناعم» يف (6)

 75١(. /0) «ننسلا ةفرعم» يف (5)

 .«ركذلو» :قءم )0(

 .ج «ص يف «هيف) دري مل (7)
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 .هريغب هوضراع الو ؛هوركني ملو ءاوتكس ربخلا هيف تور

 .دجسملا يف امهيلع ِىَلَص رمعو ركب ابأ نأ تبث دقو :7١2يباطخلا لاق

 مهكرت يفو ءامهيلع ةالصلا اودهش راصنألاو نيرجاهملا ةّماع نأ مولعمو
 يبأ ثيدح منعم نوكي نأ لمتحي دقو :لاق .هزاوج ئلع ليلدلا هّراكنإ

 يف اهيلع ئّأص نم نأ كلذو .رجألا ناصقن ئلع الوم تبث نإ - ةريره
 الإ ئعس نم ّنأو ءهنفد دهشي الو هلهأ ىلإ فرصتي هلأ يئاغلاق كجسملا

 «نيطاريقلا ٌرجأ زّرحأو هتفد '7دهشي رباقملا ةرضحب اهيلع ئلصف 7"2ةزانجلا
 دجسملا يف هيلع ىَّلصي يذلا راصف ؛هاطخ ةرثك ئلع اًضيأ رجؤي دقو

 .دجسملا جراخ هيلع يلصي نم ىلإ ةفاضإلاب رجألا صوقنم

 ئنعم دحتيل «هيلع ءيش الف يأ (هل ءيش الف» :هلوق نعم :ةفتئاط تلاقو

 : ىأ [9/ :ءارسإلا] 4 ًاََلقَوُحأَسُأ ْنإَو# :ئلاعت لاق امك .ناضقانتي الو نيظفللا

 ةاوءالرأ ءانركلاس باوصلاو .نيتيدسلا نواه ف سائلا قرط البف
 نيرمألا الكو .رذعل الإ دجسملا جراخ ةزانجلا يلع ٌةالصلا هّيدهو هّتّتس
 .ملعأ هللاو .دجسملا جراخ اهيلع ةالصلا لضفألاو ءزئاج

 (ةشئاع ثيدح) لوألا ثيدحلا :تلق» :هردصو )١/ ١17"7(. «ننسلا ملاعم» يف )١(

 تبث دقو .هرمع رخآ يف هثيدح يسن دق ناكو «هوفعض ةمأوتلا ئلوم حلاصو ءحصأ

 د

 .«ةزانجلا» ئلإ هفيحصت دعبي الو .«نابجلا» :«ننسلا ملاعم» يف (؟)

 .(دهش) :«ملاعملا» يف (©)
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 لصف

 نوعظم نب نامثع لَّبق امك َتيملا لّبقي امبر ناكو «هينيع ضيمغتو - هندبو

 .("7وكَو هتوم دعب هلّبقي هيلع ٌّبكأ قيدصلا كلذكو «©"”ئكبو
 . ]ساغلا هاري ام سس رككأ وأ اتمش وأ اثالق تيملا لسغب رمأي تاكو

 ليثق ديهْشلا لسفي آل ناكو .؟؟!ةريخألا ةلسفلا قروفاكلاب رمأيو

 مهنع عزني ناكو .مهليسغت نع ئهن هنأ 2)دمحأ مامإلا ركذو .7*2ةكرعملا

 .مهيلع لصي ملو اي ف مهنفديو «ديدحلاو دولجلا

 .ف(2م يف اوه»دريمل (0)

 )١5065( هجام نباو (489) يذمرتلاو )١57"( دواد وبأو )١51705( دمحأ هجرخأ (؟)

 نب مصاع هيفو .ةقيدصلا ةشئاع ثيدح نم (4 ٠17 /7) يقهيبلاو )51١/1١( مكاحلاو

 .«ثيدحلا ركنم» (0)

 .ةقيدصلا ةشئاع ثيدح نم (5 1607 )21١751 يراخبلا هجرخأ ()

 نم (959)ملسمو( )١151. 110811655 1١ يراخبلا جرخأ امك )0

 .لَي ىبنلا تانب ىدحإ لسغ يف يراصنألا ةيطع مأ ثيدح

 هجرخأ ثيدحلاو .ىقفلا نم فرصتلاو ««ةكرعملا ئلتق ءادهشلا» :ةلاسرلا ةعبط يف )0(

 .دحأ ئلتق نأش يف هللا دبع نب رباج ثيدح نم )4٠17/4( يراخبلا

 رباج ثيدح نم )١51859( «دنسملا» يف ثيدحلاو «(7378) (ماكحألاو نئسلا 00

 هيف سيلو :(5 ٠01/94 017 57) يراخبلا يف هلصأو .دمحأ هب درفت امم وهو ُهَنَعَةَنلَوَ

 لصي ملو ءاولسغي ملو «مهنفدب رمأو» :يوارلا مالك نم وه لب ءمهليسغت نع يهنلا

 .(مهلسغي ملو» 1 217 15) ِةِلَي هلعف ةياكح وأ ««مهيلع
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 امهو ءهيّبوث يف نفكيو ردسو ءامب لَسْعُي نأ ٌرمأ ُمِرْحُملا تام اذإ ناكو

 .ء! ظهير ةيطقتو ةيببطق نع اوهيو :ةؤادرو ةوازإ ةهمارحإ ابوث

 70 ضاببلا ف همضكيو «؟7هدفك نّسحُي نأ ٌتّيعلا ىلو نم رمأي ناكو

 ندبلا عيمج رتس نع ُنفكلا رصق اذإ ناكو .؟؟”نفكلا يف ةالاغملا نع ئهنيو

 .20بشعلا نم اًئيش هيلجر ئلع لعجو ؛هسأر ئطغ

 لصف

 مل نإف .«؟ال مأ نيد هيلع له» :لأس هيلع ىَّلصي تيم هيلإ مّدق اذإ ناكو

 نب مصاع نب ىلع اًضيأ هيفو .طلتخم «بئاسلا نب ءاطع هيف ١5(. /1) يقهيبلاو -

 نازيم»و «راخزلا رحبلا» ؛هيلع ٌرِصَيو طلغي ناكو «نيل هيف ءيطساولا بيهص
 .( م /؟) «لادتعالا

 .سابع نب هللا دبع ثيدح نم )١١١7( ملسمو )١17175( يراخبلا هجرخأ 001(

 .هللا دبع نب رباج ثيدح نم (447) ملسم هجرخأ (؟)

 يذمرتلاو (7810/8١5051)دواد وبأو )157074174:775١19"7( دمحأ هجرخأ ()

 نب هللا دبع ثيدح نم (””” /5) يقهيبلاو (70771141/7) هجام نباو (445)

 نم دهاش هلو .(754 )١/ مكاحلاو (5577) نابح نباو يذمرتلا هححص «سابع

 )١18١٠١١( يذمرتلاو )3١١14٠( دمحأ هجرخأ «بدنج نب ةرمس نع ةبالق يبأ ثيدح

 يبأ نبال «ليسارملا» :رظنا .افالخ ةرمس نم ةبالق يبأ عامس يف نأ ئلع .هححصو

 ٠١(. ؟ص) متاح

 (ديهمتلا» يف ربلا دبع نباو (107/”) يقهيبلاو )١515"( دواد وبأ هجرخأ 0(

 هفعضو «رظن هيف :يراخبلا لاق «يبنجلا كلام وبأ مشاه نب ورمع هيف «( ١55 /7؟)

 594١(. /7) «لادتعالا نازيم» :رظنا .ملسم

 :مهدنعو «ترألا نب بابخ ثيدح نم )45٠( ملسمو )١17175( يراخبلا هجرخأ (5)

 .«رخذإلا هيلجر ىلع

 1 ا/



 هباحصأل َنِذأو هيلع ٌلصي مل نيد هيلع ناك نإو «هيلع ىَّلِص نيد هيلع نكي

 ال فيي ةرهت رس دبعلاو «ةبجوم هُتعافشو ؛ةعافش هتالص َّنإف ؛هيلع اوُلصي نأ

 «نيدملا ئلع يَّلصي ناك هيلع هللا حتف املف .هنع ايضقي تح ةنجلا لخدي

 .؟7١هتثرول هلام عديو ءهنيد لّمحتيو

 .(2هيلع عنثأو هللا دمحو ءرّبك هيلع ةالصلا ىف ذخأ اذإف

 باتكلا ةحتافب اىلوألا ةريبكتلا دعب أرقف «ةزاتج ليلع سابع نبا نرلصو

 نإ :لهس نب ةمامأ وبأ لاق كلذكو . (17ةنس هادا ومنع :لاقو ءابم رهجو

 (؟)ةنس لىلوألا يف ةحتافلا ةءارق

 الو ءباتكلا ةحتافب ةزانجلا ئلع أرقي نأ رمأ هنأ ِلَ ىبنلا نع ركذيو

 لب «ةزانجلا ةالص يف ةحتافلا ةءارق بجت الو :انخيش لاق .؟2)هدانسإ حصي
 08 ةنس يه دا

 )١( ملسمو (عضاومو .7179/4) يراخبلا دنع ةريره يبأ ثيدح رظنا )١519(.

 . لصفلا رخآ يف هظفلب يتأيسو «ةريره يبأ ثيدح نم (704) كلام هجرخأ (؟)

 .اههْنَعدَلاَََو سابع نب هللا دبع ثيدح نم )١775( يراخبلا هجرخأ ()

 يف يئاسنلاو ( ١١1517211١5191 ةبيش يبأ نباو (5478) قازرلا دبع هجرخأ (5)

 .حيحص دانسإب (0///55747) (طسوأللا» يف رذنملا نباو )١1985( «نئبتجملا»

 1ك يبنلا ةايح يف دلو لهس نب ةمامأ وبأو
 «نيل مهيف ةثالث هدانسإ يفو «ديزي تنب ءامسأ ثيدح نم ١77( /75) يناربطلا هجرخأ (0)

 .لوهجم عبارو
 )5١/ 2585 ١755(. «ئواتفلا عومجم» :رظنا (5)
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 ىبنلا اىلع ًةالصلا ؛١ اولا نم ةعامج نع لهس نب ةمامأ وبأ ركذو

 .ةزانجلا ةالص ىف هلك

 ةريره يبأ نع ءيربقملا ديعس نع .يراصنألا ديعس نب ئيحي ئورو

 :كربخأ هللاو انأ :لاقف ةزانجلا للع ةالصلا نع 7'2تماصلا نب ةدابع لأس هنأ

 ال ناك (7انالف كدبع نإ ًمهللا :لوقتو هلي يبنلا ئلع ىّلصت مث ءرّبكتف ءأدبت
 ءاكيسم ناك نإو .هئاسحإ يف ُدزَف ءاتسمسم ناك نإ دب ملعأ ثنأ .كاي كرش

 .هدعب انَّلِضَت الو ءهّرجأ انُمرحت ال ّمهللا .هنع زواجتف

 لصف

 نع ظفح (؟7كلذلو .تيململا ءاعدلا وه ةزانجلا لع ةالصلا دوصهممو

 .(0)وللَع هيلع ةالصلاو ةحتافلا ةءارق نم لَقنُي مل ام هنع لقنو ِةِكَي يبنلا

 نمو /5١0( /1؟) «مألا» يف يعفاشلا هاورو .(794 /5) «ئربكلا ننسلا» ين يقهيبلا هاور )١(

 باحصأ نم لجر هريخأ :ظفلب (7919/6) «نئسلا ةفرعم» يف يقهيبلا هقيرط

 هيبأ نع يربقملا ديعس يبأ نب ديعس نع» :حيحصلاو 5٠(. /5) يقهيبلا هجرخأ اذك (؟)

 ةبيش يبأ نباو (11705) قازرلا دبعو )5١9( كلام دنع امك «ةريره ابأ لأس هنأ

 )١١555((,

 .«نالف» :كادعام ()

 .«(كلذكو» :نءبم «قءم ()

 يبنلا ئلع ةالصلاو ةحتافلا ةءارق هنع لقنت ملو كي يبنلا نع ظفحت مل كلذلو :ينعي (4)

 «لقني مل ام» يف «ام»و .تيملل ءاعدلا لقنو هنع ظفح امك ةزانجلا ةالص يف هك

 هنع لقنو» :ن يف ءاجف ««نِم» ببسب ةرابعلا تلكشأ دقو .بصن عضوم يف ةيردصم

 .دوصقملا فالخ هنكلو ؛«(لقن ام
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 ةركأو .هنع فعاو .هِفاعو .همحراو .هل رفغا مهللا» :هئاعد نم ظفحف

 ئققني امك اياطخلا نم هّقنو دّربلاو جلثلاو ءاملاب هلسغاو . هَلْخْدُم عّسوو هلْزُ

 .هلهأ نم اًريخ الهأو .هراد نم اًريخ اراد هلدبأو .سندلا نم ضيبألا بوثلا

 باذع نمو ربقلا باذع نم هْذِعأو ,ةنجلا هلخدأو .هجوز نم اًريخ اًجوزو

 .217(رانلا

 انركدو ءانريبكو انريغصو ءانتيمو انّيحل رفغا ٌمهللا» :هئاعد نم ظفحو

 هتيُوت نمو ؛مالسإلا ئلع هيخأف ام هتيبحأ نم مهللا .ائيئاغو اندهاشو ءاناثنأو

 .؟؟)«مقعب انلِضُت الو .هّرجأ انمرحت ال مهللا .ناميإلا 'ولع هّفوتف انم

 .كراوج لبَخو كتّمذ يف نالف نب نالف نإ ٌمهللا» :اًضيأ هئاعد نم ظفُحو

 .همحراو هل رفغاف ,قحلاو ءافولا لهأ تنأو ء«رانلا باذعو ربقلا ةنتف نم ِهِقْف

 .يعجشألا كلام نب فوع ثيدح نم (471) ملسم هجرخأ )١(

 يذمرتلاو (7"1١١7)دواد وبأو )88٠09."١١005.10/05711/647( دمحأ هجرخأ (؟)

 نباو )1١851-1١8658( «ئربكلا»و )١1985( «ئبتجملا» يف يئاسنلاو )٠١15(

 نم )4١/5( يقهيبلاو )/1١١51-١١7١( «ءاعدلا» يف يناريطلاو )١155/8( هجام

 هنع قرطلا ضعب يفف ءاريثك هدانسإ يف هيلع فلتخا دقو «ريثك يبأ نب ئيحي نع قرط
 هلقن اميف يراخبلا اهحجر تاياورلا حصأ يهو ؛هيبأ نع يلهشألا ميهاربإ يبأ نع
 ضعب يفو .نالوهجم هابأو ىلهشألا نإف ةفيعض ىهو «ثيدحلا بقع يذمرتلا هنع

 اذه»(10١) (للعلا» يف متاح وبأ لاق ةةريرع ىبأ نع ةيلس ىبأ نع دنع قرطلا

 اذهو .اِِكَي يبنلا نأ ةملس وبأ :نولوقي امنإ «ةريره وبأ :نولوقي ال ظافحلا ءأطخ

 ل7481 )01١51/5 1١51/4 ةبيش يبأ نباو (1519) قازرلا دبع هجرخأ لسرملا
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 .؟17(ميحرلا روفغلا تنأ كن

 :ءاهتقزو تنأو ءاهتقلخ تنأو ءايكر تنأ مهللا» :اًضيأ هتاعد نم ظفحو

 انئج ءاهتينالعو اهّرس ملعت .اهحور تضبق تنأو .مالسإلل اهتيده تنآو

 .00(2اهل رفغاف .ءاعفش

0 

4 

0 

 . ؟ثّيملل هاعدلا ضاللخخإب رماي ثآكو

 هدعب ةباحصلا ناكو .اًسمخ رّبك هنأ هنع ٌّحصو .تاريبكت عبرأ رّبكي ناكو

 قى رذتملا نباو (5949١)هجام نباو (9؟57) واذ وبأو ( 17 18) دمحأ هجرخأ

 (89 /7؟7) «ريبكلا مجعملا»و )١/9 ١( «ءاعدلا» يف يناربطلاو (585/) (طسوألا»

 جئاتن» يف ظفاحلا هنسحو «(708) نابح نبا هححصو .عقسألا نب ةلثاو ثيدح نم

 .(5 ٠7 /5) «راكفألا

 (ئربكلا» يف يئاسنلاو (١750)دواد وبأو (87/51:8655) دمحأ هجرخأ

 ثيدح نم (57 /5) يقهيبلاو )١١857( «ءاعدلا» يف يناربطلاو )١854-٠١١86٠0(

 «ةاورلا ضعب ةلاهجو «هدانسإ يف بارطضا :للع ثالثب ثيدحلا اذه لّلُع .ةريره يبأ

 دقف (دنسملا» يققحم قيلعت :ليصفتلل رظنا .ةريره ىبأ ئلع اًقوقوم يور هنوكو

 .هيف ثحبلا اولاطأ

 قابتكو .قباسلا ءاعدلا ارلع اك دقمهيسق :م يف عقو ةلمجلا هذه عم ريخألا ءاعدلا

 يردأ الو .(رخؤم» :اهيف رخؤملاو .«مدقم» :اهيف مّدقملا ءاعدلا يف «ظفحو» قوف م

 ّيبنلا ٌرْمَأو .سكعلا ئلع نيظفللا ةباتك يف اهس مأ ريخأتلاو ميدقتلا ديكأت كلذب دّصقأ

 نباو )/١5917( هجام نباو )7١99( دواد وبأ هجرخأ تيملل ءاعدلا صالخإب لكي

 نابح نبا دنع ثيدحتلاب حرص دقو ءقاحسإ نب دمحم هيفو :(77 /٠1/1 ,71/7) نابح

 فارطأ» :رظنا ءقاحسإ نب دمحم دارفأ نم ينطقرادلا هدعو .يناثلا عضوملا يف

 .(7؟586 /؟) «دارفألاو بئارغلا
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 لَ ىبنلا نأ ركذو ءاّسمخ مقرأ نب ديز رّبكف .؟١"اتسو اًسمخو اًعبرأ نوربكي

 .7لسم هركذ .اهربك

 لع يي الر يلوم نما يي حا

 نورّبكي اوناك :لاق هنأ ةبيتع نب مكحلا نع “ "روصنم نب ديعس ركذو

 .اًميسو اثيو انسخ ودب لهأ خرلغ

 داز امم عنمي مل ِةلكَي ٌيبنلاو .اهنم عنملل بجوم الف ؛:ةحيحص راثآ هذهو

 .هدعب نم هباحصأو وه هلعف لب «عبرألا ئلع

 خوشأ ثثيدحيب حتحا نسم مهنم ا عبرألا يلع ةدايزلا نم أوعنم نيذلاو

 )١( /ا/) «ةبيش يبأ نبا فنصم» :راثآلل رظنا 7177-177٠(,

 .(4601/) مقرب (0)

 هيف ركذي ملو (5 ٠٠ 5) يراخبلا يف هلصأو ءحيحص هدانسإب (5/”7) يقهيبلا هجرخأ ري

 .(7 50 /1/) «يرابلا حتف» :رظنا .ددعلا

 (طسوألا» يف رذنملا نباو )١١151/7( ةبيش يبأ نباهجرخأو ((1877) مقرب (5)

 .("ا/ /5) ىقهيبلاو (59ا//١) «راثآلا يناعم» يف يواحطلاو (576 )5/47١«

 ْ .حيحص هدانسإو

 ىقهيبلاو (51/7 /0) «طسوألا» يف رذنملا نباو (96"57) قازرلا دبع هجرخأو (5)

 ق ئواسلا هبجرتتلو قولا ىدسألا ةملس نب قيتش لقاو ىبأ نع (0775)

 .يفوكلا يعخنلا سيق بق نب ثراحلا نب مامه نع )١//4917( «راثآلا يناعم»

 .«عبرأ» :بم «ق م ادعام 05(
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 رخآ اذهو :اولاق .22)عبرأ رّبك لي ٌئِبنلا اهيلع ئَّلص ةزانج رخآ ْنَأ سابع

 حيلملا يبأ ثيدح نع دمحأ لئس :لاق برح ينربخأ :27(للعلا» يف لالخلا

 هل سيل «بذك اذه :دمجأ لاقق .كيدحلا ركذف .سايع عربا نع قومبم نع

 .ثيدحلا عضي ناكو «ناحطلا دايز نب "7دمحم هاور امنإ .لصأ

 امل ةكقالملا نأ سابع نبا نع ئور تارب نب ةوميم نأب اوخيحلاو
 اذهو .(0هدآ ينب اي مكّشس كلت :اولاقو ءاعبرأ هيلع ترّبك مدآ ئلع تّلص

(010 

00 

0 

00 

 )505/١١( «ريبكلا»و (251/5) (طسوألا» يف يناربطلاو )7١0( ئلعي وبأ هجرخأ
 لاقو .كورتم ءزازخلا رمع وبأ نمحرلا دبع نب رضنلا هيفو «(77/5) يقهيبلاو

 رثكأ عامتجا نأ الإ «ةفيعض اهلك رخأ هوجو نم ظفللا اذه يور دقو» :يقهييبلا

 نوربكي اوناك» :لئاو وبأ لاق .«كلذ ئلع ليلدلاك عبرألا ىلع رفْنَءَهَنَإََر ةباحصلا

 باحصأ باطخلا نب رمع عمجو ءاتسو اًسمخو اًعبس كي هللا وسر دهع ئلع
 ريبكتلا ئنعمب «تاريبكت عبرأ لع مهعمجف «ئأر امب دحاو لك ربخأف ِةِْلَي هللا لوسر

 .ثراحلا نب مامه لاق هوحنبو ««ةزانجلا ئلع

 .(775 /0) «رينملا ردبلا» يف نقلملا نبا هنم هلقن
 .«ناحطلا» :ع نم طقسو .أطخ وهو .«دمحأ» :ع«ج ءص

 مكاحلاو )١181١4( ينطقرادلاو (ثحابلا ةيغب -71/7) «هدنسم» يف ثراحلا هجرخأ

 ناميلس نب تارفلا» :ينطقرادلا دنع عقوو «بئاسلا نب تارف هيف ."87/1)

 :ثراحلا دنع عقوو .«ثيدحلا كورتم .ءبئاسلا نب تارف وه امنإ» :لاقو «يرزجلا

 دايز نب دمحم هيفو ءرخآ قيرط هلو .ينابلألا هركذ اميف كلذكو ء«رمع نبا نعا)ا

 .(٠5ا/- 555 /5) «ةفيعضلا» :رظنا .تارف ريظن .يركشيلا ناحطلا

 قامهركت قارس سنأ نبع نيسبلا نعو هيتأ نع نم نع نسحلا نع يور هوحشيو
 .يلاتلا جيرختتلا
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 يذلا يروباسينلا ةيواعم نب ددعم را يلرعي دل اعتلاء ملا دلل ثيدسلا

 نع اهثم ركذف «ةعوضوم هئثيداحأ تيأر :لاق هللا دبع ابأ تعمسف :ةكمب ناك

 ا نوميم نع حيلملا يب

 ّمِصأ ناك حيلملا وبأ :لاقو «هللا دبع وبأ همظعتساف .اًعبرأ هيلع 7"2ترّبكف

 .اذه لثم يوري نأ نم هلل ئقتأو اًثيدح

 59 7 ا ك م
 للك يبنلا نع َىَبَأ نع 47 قّبع ثيدح نم ()يقهيبلا هاور امب اوجتحاو

 ايوكتتس هله :تلاكو ءاًعبرأ هيلع 290 ت كف .مدآ ىلع تّلص ةكئالملا نأ

 .(4 11 /4) ةدادغبي خيرات يف بيطخلا هجرمعا 03(

 .«ترّبك مدآ ىلع تّلص املا :بم 70

 يف هللا دبعو )١١١71( ةبيش يبأ نباو (201) يسلايطلا اًضيأ هجرخأو «(77/4”237) )0

 (طسوألا» يف يناربطلاو 5٠٠( /0) «طسوألا» يف رذنملا نباو 73١17( 5 *) «هيبأ دنسملا

 يقهيبلاو )55/١"( مكاحلاو )14817-18١5( ينطقرادلاو ه0

 لع يرصبلا سحلا نع قرط نم (1 +15 ,/4) «ةراتخسلا» يف ءايضلاو 141 ع /7*)

 ءاقرفرع اًةتسل بع# نب يأ نع قع نع دعا نرطلا نيقعي يت ديف هيلع فالتخا

 عوفرملاو فوقوملا رادمو .السرم هنع :ئرخأ يفو ءافوقوم 9 نع هنع :اهضعب يو
 (ةفيعضلا» يف ينابلألا هفعض ثيدحلاو .لوهجم وهو .يدعسلا ةرْمَض نب ىتع ىلع

 .«دنسملا» يققحم قيلعت :هقرط ليصفتل رظناو )2١١0"(.

 (1815) ىنطقرادلا هجرخأ «هيلع افوقوم كلام نب سنأ نع نسحلا نع اًضيأ ىورو
 لاق :يمرغملا رثعج ربآ ىستالقلا ديلولا نب دمحم هداتسإ قود( غم /1) عكاحلاو
 .فيعض :ينطقرادلا

 ئلإ مهضعب هرّيغف ءااذك» :هقوفو (يعا :اهيف ناك ص نأ رهظيو .«ينُغا :ج يف 00

 .جيرختلا رداصم نم تبثأ ام فيحصت كلذ لكو «ئرخألا خسنلا يف امك «ئيحيا

 .«تربكف مدآ ئلع تلص امل» :بم (5)
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 .افوقومو اعوفرم يور دقو .حصي ال اذهو .مدآ ينب

 نإ هللا ذبعل تلك ؛(!ةةيقلع لاق انسخ نو كو ذاعم باحصا ناكو

 فّرصنا اذإف فامإلا ربك ام ربك .تقو ريبكتلا يف تّيملا خرلع سيلا :هللا دبع

 .«فرصناف مامإلا

 ليت
 مّلسي ناك هنأ :هنع يورف «ةزانجلا ةالص نم ميلستلا يف ِِكي هيده امأو

 .نيتعيابست ملسي ناك هنأ :هنع يورو دحاو

 0ك يبنلا نأ ةريره يبأ نع يربقملا ثيدح نم هريغو ؟" ”يقهيبلا ئورف

 دمحأ مامإلا لاق نكل .ةدحاو ٌةميلست مّلسو ءاًعبرأ رّبكف «ةزانج مولع نَّلِص

 مزح نباو (77/5) يقهيبلاو )١١679( ةبيش يبأ نباو )15٠7( قازرلا دبع هجرخخأ )١(

 .«ةحصلا ةياغ يف دانسإ اذهو» :لاقو )١17/5( «ئلحملا» يف

 مرثألا نع هدنسب (5 5١ /5) «دادغب خيرات» يف بيطخلا ركذو «يقهيبلا دنع هدجأ مل 6

 نع يروباسينلا ةيواعم نب دمحم ثيدح نم تيأر» :لاق هنأ دمحأ مامإلا نع

 ئلع ئّأص لي يبنلا نأ ةريره يبأ نع يربقملا نع دمحم نب نامثع نع يمّرخملا
 نوكي نأ ئشخأو .«عوضوم يدنع اذهو» :لاقو ««ةميلست مّلصو امرأ يكف «ةزانج
 يبأ نع انيؤرو» :(705 /4) «راثآلاو نئسلا ةفرعم» يف لوقي يقهيبلا ئأر امل فلؤملا

 نأ ّنظ «ةميلست مّلسو اًعبرأ اهيلع رّبكف ةزانج ئلع ئَّلص هنأ لَك يبنلا نع ةريره

 يف يقهيبلا هجرخأ امنإو ُكَنَعَهَنلَوِوو ةريره يبأ نع يربقملا ثيدح دوصقملا

 نبا هجرخأ اذكو «ةريره يبأ نع هيبأ نع سبنعلا يبأ ثيدح نم (57 /4) «ئربكلا»

 سبنعلا وبأو .(770 )1١/ مكاحلاو (1811) ينطقرادلاو )١11170( ةبيش يبأ

 .اليدعت الو اًحرج هيف ملكت نم دجأ مل هدلاوو ءقودص
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 .«للعلا» يف لالخلا هركذ .عوضوم يدنع 2")اذهو :21)مرثألا ةياور يف

 دتتب ةزادعب ئلنع (؟7قوأ يب نب لل ديع ادثأ :يرَجَهْلا ميهاربإ لاقو

 نعو ةييمب ؛ نبع ملص ملا هانسميفس رثكيس هنأ نيل عينح ةعاس ةثكمف ءاعبرأ ربكف

 تيأر ام لع مكديزأ ال ينإ :لاقف ؟اذه ام :(40ه انلق فرصنا املف .هلامش

 . 221ِهلكَع هللا لوسر عّنص اذكه وأ «عنصي لي هللا لوسر

 ةيهكرت نهلعفي هلك هللا لوسر ناك لالخ فالث:؟؟7دوعسم نبا.لاقو

 امهركذ . ةالصلا ِق ميلستلا لشم ةزانجلا ايلع ئلع ميلستلا :نهادحإ :سانلا

 ..يثييلا

 .روكذملا ثيدحلا عم بيطخلا هجرخأ )١(

 .بم «م «ق نم (اذه» لبق واولا (0)

 ضعب فرصت نم وهو .«ئّلص هنأ وأ يبأ نب هللا دبع انثدح» :ةعوبطملا خسنلا يف (*)
 .خاسنلا

 .ص نم طقاس «هل» (5)

 هيفو .تافوقوملا عفري «نيل هيف ءيرجهلا ميهاربإ هيفو «(57“ /7) يقهيبلا هجرخأ (4)

 يفو» 54٠(: /5) «دادغب خيرات» يف بيطخلا لاق ءيطساولا ةملسم نب دمحم اضيأ

 ةفآلاو .(004 -ه١٠ال/ /ا/) «نازيملا ناسلا» :رظناو ««ةحضاو ديناسأب ريكانم هثيدح

 باحصأ ئور اميف ةيورمب تسيل يىصهو .(هلامش نعو هنيمي نعا# :ةدايز يف هنم

 رازبلاو (577) دعجلا نبا] ةبعشو [(/5) يديمحلا] يروشلا لثم ؛هنع يرجهلا

 نبا] يبراحملا نمحرلا دبعو )١١0554([ ةبيش يبأ نبا] ةيواعم يبأو [(55"77)

 .مهريغو [هنع ميعن يبأ نع (594 )١/ «راثآلا يناعم»] كيرشو )١507([ هجام

 وبأ دلاخ نب ديزي هدانسإ ٍيفو «(87 )٠١/ يناربطلاو (57 /5) يقهيبلا هجرخأ (1)

 .لوهجم «نمحرلا دبع
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 .متاح وبأو يئاسنلاو نيعم نبا هفعض يرّجهلا ملسم نب ميهاربإ نكلو

 رّبك :لاقو «هنع نايفس نع 7١2(ةلمرح باتك١ يف يعفاشلا هاور دق اذه هثيدحو

 ىلع ديزأ يّنأ نورت متتك :لاق مث .مّلسف «موقلا هب حّبسف «ةعاس ماق مث ءاًعبرأ اهيلع

 هاورو .؟"7هلامش نعو هنيمي نع :لقي ملو .اًعبرأ رّبك ِةكَي يبنلا تيأر دقو «عبرأ

 .هلامش نعو هنيمي نع :لقي ملو كلذك هنع يبراحملا ثيدح نم ")هجام نبا

 : 1 قيبلا لاق فس ليرش اي درشلا هلامش نعو هنيمي نع مالسلا ٌركذو

 .هريغو ريبكتلا يف وأ ءطقف ريبكتلا يف ِةِككَي يبنلا ىلإ هازع مث

 .ًةدحاو مّلسي ناك هنأ :كلذ فالخ ىوأ يبأ نبا نع فورعملاو :تلق

 فرعتأ :هللا دبع يبأل ليق :؟")هساقلا نب دمحأ لاق .هنع دمحأ مامإلا هركذ

 ال :لاق ؟(8)ةزانجلا نيلع نيتميلست مّلسي ناك هنأ ةباحصلا نم ددحأ نغ

 6ع

200 

00( 

6 

(0) 

(031710 

00) 

 7١(. 6 /0) «نئسلا ةفرعم» يف ىقهيبلا هركذ

 .«هلامشول :ق«م

 يبأ نبا ثيدح جيرخت يف مدقت دقو ءيرجهلا باحصأ نم وهو «(1601) مقرب
 .نفوأ

 .ةياورلا :ينعي .ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يف اذك

 قيرط نم (5465 )١/ «راثآلا يناعم» يف يواحطلا هجرخأ ذإ كلذك سيل هنأ رهاظلاو

 يقهيبلا دنع هيف ةفآلاو .ةدايزلا هذه هيف سيلو «هب يرجهلا نع كيرش نع ميعن يبأ

 .فوأ يبأ نبا ثيدح جيرخت يف هحرش مدقت دقو ءيطساولا ةملسم نب دمحم لبق نم

 .(١3ه /6) 6 نئسلا ةفرعملا يف ظ

 .لالخلا نع (118 /4) «حيضوتلا» يف نقلملا نبا هلقن
 ةعبط يف عقو ريخأتلاو ميدقتلا اذهو ««نيتميلست دلست ةزانجلا ئلع» :ةلاسرلا ةعبط يف

 .ةينميملاو ةيدنهلل افالخ فيطللا دبع
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 نع 1 1ةوقخ انعار ةمياست نويل اوناك مهن ةباحصلا نم نس نع نكلو
 نباو ؛عقسألا نب ةلثاوو «ةريره ابأو ءسابع نباو ءرمع نبا ركذف .217هنيمي

 نب رباجو «بلاط يبأ نب ؛ يلع :؟يقهيبلا دازو .تباث نب ديزو «فوأ يبأ

 نم ةرشع ءالؤهف .فينح نب لهس نب ةمامأ ابأو ءكلام نب سنأو «هللا دبع

 (؟9ةمامأ يبأ هّمأل هذج مساب هاّمسو ِةكَي ىبنلا كردأ ةمامأ وبأو .ةباحصلا

 .نيعباتلا رابك نمو ةباحصلا يف دودعم وهو «ةرارز نب دعسأ

 يف ةّنسلا ئىلع سايقلاو رثألل عّفرت :يعفاشلا لاقف «نيديلا ٌمفرامأو
 وهو ةالصلا يف اهرّبك ةريبكت لك يف هيدي عفري ناك ِةْكَي يبنلا نإف «ةالصلا

 .مئاق

 تاعي اتاك امهنأ كلام نب سنأو رمع نبا نع هاور ام رثألاب ديري :ُتلق

 وسلا هلعا ةكابلك اههيتبأ

 ئلع ئنميلا هدي عضيو ريبكتلا لوأ يف هيدي عفري ناك هنأ ِةَِْي هنع ركذيو

 .خسنلا نم تبثأ امك «(حيضوتلا» يفو ««ةفيفخ» :ةعوبطملا خسنلا يف )١(

 .(حيضوتلا» يف امك «مهنيمي) :هجولاو .خسنلا عيمج يفاذك (؟)

 3١0(. /0) «نئسلا ةفرعم» يف (5)

 .«ةمامأ ابأ ْنأل١ :ن «ق ءم ادعام (5)
 .ضيرمتلا ةغبصب: سنأ ورث أ ركذو ء.حيحص دانسإب رمع نبا رثأ (5 4 /5) يقهيبلا جرخأ ))

 عفر ءزج) يف يراخبلاو 12١١ 59/4) ةبيش يبأ نبا اًضيأ هجرخأ رمع نبا رثأو

 هاور دقف سنأ رثأ امأو .(579 /5) («طسوألا» يف رذنملا نباو )١١5-/١١1( «نيديلا

 ردبلا» يف هنعو )70١/4(« «ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلا هركذ امك ميدقلا يف يعفاشلا
 .عطقنم هدانسإو ١717/4(2 /7) «ريبحلا صيخلتلا»و (857/65”5) (رينملا
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 ةريره يبأ ثيدح نم ؟17يذمرتلا يفو .١2)2نئسلا» يف ىقهيبلا هركذ .ئرسيلا
 دان هت كو
 وهو .ةزانجلا ةالص يف ئرسيلا هدي ئلع ئنميلا هدي عضو ِةِِكَي ئبنلا نأ

 .يواهّزلا نانس نب ديزيب فيعض

 لصف

 ئَلصف .ربقلا ئلع نىَّلص ةزانجلا ئلع ةالصلا هنتاف اذإ هيده نم ناكو

 تقوي ملو ؛22)رهش دعب ًةرمو «*7 ثالث دعب ٌةرمو (0ةليل دعب ربق ئلع ٌةرم

 .يتآلا جيرختلا رظناو .(78/54) )١(

 )5٠”181101417( ينطقرادلاو (20864) ئلعي وبأ هجرخأو .هفعضو )٠١17/1( مقرب )0(

 .فعضلا يف يواهّرلا لثم وهو ءيملسألا ئلعي نب ئيحي اًضيأ هدانسإ يفو « يقهيبلاو

 دنع سيلو «سابع نبا ثيدح نم (405) ملسمو ١75٠( 217 51/) يراخبلا هجرخأ ()

 .ةليل دعب ناك هنأ ركذ ملسم

 عفار يبأ نع ينانبلا تباث نع دقاو نب دامح قيرط نم (548- 41 /5) يقهيبلا هجرخأ (:)

 اذه دقاو نب دامحو» :لاقو .مايأ ةثالث دعب ربق ئلع ئلص ِةِِكَي يبنلا نأ ةريره يبأ نع

 نب دامح نع ةاورلا ضعب هركذ ام حصي امنإو .ةتبلا حصي ال تيقأتلا اذهو ءفيعض

 دنع هلصأو .«...موي تاذ هركذف :تاياورلا ضعب يفو ؛مايأ دعب اهنع لأسف :ديز

 نود ءربق ئلع ئلص ِةِكَي هنأ هب تباث نع ديز نب دامح قيرط نم (570) يراخبلا
 رمع نب مصاع ةافو دعب مِدق رمع نبا نأ عفان نع (49 /4) يقهيبلا جرخأو .تيقوتلا

 .حيحص هدانسإو «هيلع ئلصف هربق ئتأف ثالثب
 يقهيبلاو 3١( /7) يناربطلاو (5 07 «507 /5) رذنملا نباو )٠١78( يذمرتلا جرخأ (5)

 دعب دعس ّمأ ئلع ئلص ِةِكَي هللا لوسر نأ السرم بيسملا نب ديعس نع (48/4)

 :لاقو الوصوم سابع نبا نع يقهيبلا اًضيأ هجرخأو .حيحص هدانسإو «رهشب اهتوم
 .ديعس نب ديوس هب درفتي دانسإلا اذه يف دعس مأ ئلع هتالص ىف مالكلا اذهو»

 - ئكح اميفو ؛ئضم امك اسرم كي يبنلا نع بيسملا نبا نع ةداتق نع روهشملاو
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 .اتقو كلذ يف

 نم ١1 يبنلا نع ئوري ؟ربقلا ئلع ةالصلا يف كشي نم :دمحأ لاق

 وه ذإ ءرهشب ربقلا ئلع ًةالصلا دمحأ مامإلا ّدحف .«2)ناسح اهّلك هجوأ ةّنس
 لبي مل اذإ امب يعفاشلا دعو 4 ويلعب الف هنأ كي ىبنلا نع يور ام ٌرثكأ

 .*)اًبئاغ ناك اذإ يلولل الإ ةفينح وبأو كلام اهنم عنمو .؟؟7تّيملا

(0010) 

00 

00 

)0 

000 

030 

 )ع3

 .(؟)ةأرملا طسوو «لجرلا نسأو دنع مومي ( 17 هنأ .ةيلذه نم ناكو

 هب لكي ع : 1 وسأل ليف هنأ لبنح نب حلا نع [ 785 ص) (هلئاسم) يفز دواد وبأ

 .«اذه لثمب ثَّدحُي ال : لاق ءعيرز نب ديزي نع ديوس
 خسان ةدايز يهو .«ربقلا ئلع ئلص ةزانجلا هتتاف اذإ ناك» :ةعوبطملا خسنلا يف هدعب

 .ةيدنهلا ةعبطلا اهنع تردص يتلا ةخسنلا يف ئراق وأ

 .(75 /7) «راكذتسالا»و (5 "١17 /5) «طسوألا» :رظناو «(5 55 /7) ىنغملا

 8١5(. /7) جسوكلاو ١75( /7) حلاص ةياورب «هلئاسم» :رظنا

 )549/١(. يزاريشلل «بَّذهملا» :رظنا
 «طسوألا» )5١7 /0(« «ةنودملا» )١/75517(« ينانيغرملل «ةيادهلا» )١/ 4٠(.

 .(نأ» :ن «سم .م «ق ادعام

 نباو )٠١5( يذمرتلاو (”95١)دوادوبأو )١171١517١28٠0( دمحأ هجرخأ

 .«يذمرتلا هنسح .كلام نب سنأ ثيدح نم (7”7 /5) يقهيبلاو )١545( هجام

 (زئانجلا ماكحأ» يف ينابلألا هحح صو ؛(١74 /7/) يسدقملا ءايضلا هراتخاو

 .(155و157-175 /0) «ئلحملا» يف مزح نبا هب جتحاو «(5١٠١ص)

 نب ةرمس ثيدح نم (475) ملسمو (175737 0377371 277) يراخبلا جرخأ دقو

 نأش يف اًئيش اجرخي ملو .ةأرملا طسو ةزانجلا ةالص يف ِةلَي يبنلا مايق يف بدنج

 .لجرلا

+٠ 



 لصف

 ّلصي لفطلا» :لاق هنأ هتع حصف .لمطلا لىلع ةالصلا :هيده نم ناكو

 .217(هيلع

 نم مهّنِإف .مكلافطأ ئلع اوُلص» :اًحوفرم (")"هجام نبا ننس" يفو
 .«مكطارفأ

 :يلغ :لصي نأ بجي دبس كلاس 7و يبأ نب دمحأ لاق

 ثيدحف :تلق .حورلا هيف خفني هنأل ,رهشأ ةعبرأ هيلع تأ اذإ :لاق ؟طقّسلا

 يف سيل :تلق .عوفرم حيحص :لاق ؟«هيلع ئلصي لفطلا» :ةبعش نب ةريغملا

 بسلا هرب كيعيس هلاق لق ؟لاآق ؟هريغالو رهشآلا ةعبرألا ناب اذه

 فيلتخا دق :ليق ؟تام موي ميهاربإ هنبا ئلع كي ئينلا ئّلص لهف :ليق نإ
 نبا ميهاربإ تام :تلاق ةشئاع نع 2؟7(هننس» يف دواد وبأ ئورف ءكلذ يف

 يف يئاسنلاو (١٠"١)يذمرتلاو (”80١)دوادوبأو (77١181)دمحأ هجرخأ )١(

 نباو(85050815080١39) «ئربكلا)و ( ١195841957 419417) «نيبتجملا)»

 (1/19) نابح نباو يذمرتلا هححص «ةيعش نب ةريغملا ثيدح نم )/١6٠01( هجام

 ينطقرادلل «للعلا» :رظنا .هقفوو هعفر يف فلتخا دقو .(777 25004 )١/ مكاحلاو

 .هةككبهل ١ يققحم قيلعت :و(١؟05)

 نب يرتخبلا هيفو .هجام نبا هب درفنا امم وهو «ةريره يبأ ثيدح نم )١10١4( مقرب (؟)
 .لوهجم هوبأو ؛كورتم ء«يخباطلا ديبع

 ؛دواد يبأ لئاسم»و (177 /7) «حلاص لئاسم» يف اهوحن نكلو «هتياور ئلع فقأ مل 0

 )١1١8/7(. بجر نبال «يرابلا حتفاو (5 5/8 /7") «ينغملا»و (777”ص)

 حرص دقو «(001 )١/ «راثآلا يناعم» يف يواحطلاو دمحأ هجرخأو ,(7141/) مقرب )0

 - لقنو ا 71 «ةباصإلا» ُْق هدانسإ ظفاحلا نسحو «ثيدحتلاب قاحسإ حا
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 دللي هللا لوسر هيلع ّلصي ملف ءاّرهش رشع ةينامث نبا وهو 3و يبنلا

 نبا نع «يبأ ينثّدح :لاق ميهاربإ نب بوقعي انث :©1)دمحأ مامإلا لاق
 ةرمع نع «مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نب هللا دبع ينثدح «قاحسإ

 ءاذجركنم ثيدح اذه :7"2لبنح ةياور يف دمحأ لاقو .هركذف .ةشئاع نع

 .قفاحسإ نبا أ وهو

 انث رماع نب دوسأ انث «ىبأ ىتثدح :(4)هللا دبع لع عئرقو :لالخلا لاق

 هللا لوس نرلس :لاق يؤاع ري ماربلا نع ءرماس دع هرياعسو :(03لايق قيئارسإ

 .اًرهش رشع ةتس نبا وهو «١2)7ميهاربإ هنبا ئلع دلك

6 

(30 

 هف

(06) 

)50 

 اًضيأ ربلا دبع نبا نع لقنو «هركذ يتآلا هايإ دمحأ فيعضتب هبقعف مزح نبا حيحصت

 .(55750) مقرب

 يفو .لبنح ركذ نود اهصنب (5 77 /7) «ةيهانتملا للعلا» يف يزوجلا نبا اهلقن

 .طقف (ركنم ثيدح» :ظفلب لبنح نع )778/١( «ةباصإلا»

 ةعبطلا يف ناك ذإ «ةينميملا ةعبطلا يف عقو فرصتلا اذهو .«لهّوو» :ةلاسرلا ةعبط يف

 ظ !اذكه هوحلصأف .هدعب «نم» طوقسب (وهو) ةيدنهلا

 هجرخأو )/١854191(«2 «دنسملا» يف دمحأ هجرخأو .(77177) «للعلا باتك» يف :ينعي

 .فيعض يفعجلا رباجو هب دوسألا قيرط نم (4 /5) يقهيبلا
 .(رباجو ليئارسإ انثدح :لاق رماع نب دوسأ ...» :«للعلا» يف .رماع نب دوسأ :ينعي

 رباج» :ةلاسرلا ةعبط يفو .«رباج نع ليئارسإ انثدح ...7 )/١18591(: «دنسملا» فو

 .ىقفلا ةدايز («يفعجلا»و .(يفعجلا

 انه لوقنملا ظفللاو «هيبنت نود «دنسملا» نم هوداز .«تامو» :هدعب ةلاسرلا ةعبط يف

 !«كنسملا)» بف «للعلا» نم
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 ئلص هلو ىبنلا نبا ميهاربإ تام امل :لاق يهبلا نع 7١2دواد وبأ ركذو

 نب هللا دبع همسا ٌيهبلاو ءلسرم اذهو .2؟7دعاقملا يف كك هللا لوسر هيلع

 قوك ناس

 ميهاربإ هنبا ئيلع ئّأص كب َىََنلا نأ حابر يبأ نب ءاطع نع 2”ركذو
 .ةنّسلا زواجت دق ناك هنإف ءاطع هيف مهو ءلسرم اذهو .ةليل نيعبس نبا وهو

 ةحص عنمو هيلع ةالصلا تبثأ نم مهنمف «راثآلا هذه يف سانلا فلتخاف

 ثيدح عم ليسارملا هذهو :اولاق .هريغو دمحأ مامإلا لاق امك ةشئاع ثيدح

 .اًضعب اهضعب دي ءاربلا
 هذه (؟/فًّكضو .يفعجلا رباجب ءاربلا ثيدح فّكض نم مهنمو

 .اهنم ٌحصأ قاحسإ نبا ثيدح :لاقو ليسارملا

 تلاقف :22*)هيلع لصي مل هلجأل يذلا ببسلا يف ءالؤه فلتخا مث

 هل ةعافش يه يتلا 2 ١'هيلع ةالصلا نع ِةِِكك هللا لوسر ةّونبب لونغتسا :ةفئاط

 .هيلع ةالصلا نع هتداهشب ديهشلا لونغتسا امك

 ثيدحلاو .(4 /5) يقهيبلا هجرخأو )57١(. «ليسارملا»و )5١848( «ننسلا» يف )١(

 .جيحمسف لسرب
 :ليقو .دجسملا باب دنع عضوم وه :ليق# :("914 )١/ «راونألا قراشم» يف )١(

 .2...نامثع راد دنع نيكاكد ىه :كلام نع بيبح لاقو .هلوح بطاصم

 بمس لسرم تينجلاو :(4/4) ىقهيلا هرعلز .( 1 ذهإب بعص ةيرأسلا» ف 0,

 .ج «ص يف «فّعض) دري مل (5)
 )١//0-04(. «باعيتسالا»و )١/ 7١7( «نئسلا ملاعم» :ةينآلا لاوقألا يف رظنا (5)

 .يقفلا ةرشنل اًعبت «ةبرق» :ةدايز (ةالصلا» لبق ةلاسرلا ةعبط يف (5)

 ا



 ةالصب لغتشاف ءسمشلا تفسك موي تام هنإ :ئرخأ ةفئاط تلاقو

 .هيلع ةالصلا نع فوسكلا

 : ليقف هيلع ةالصلاب رمأ هنإف راثآلا هذه نيب ضراعت ال :ةقرف تلاقو

 ّلصي مل :ليقف .فوسكلا ةالصب هلاغتشال هسفنب اهرشابي ملو .هيلع ىّلص

 .هيلع

 ضراعت اذإو ؛ملع ًةدايز هعم ّنأل ءئلوأ تبثملا ةياور :ةقرف تلاقو
 .ملعأ هللاو .تابثإلا دق تايثالاو ىفنلا

 لصف

 لغ نم ئلع الو ١2)هسفن لتق نم ئلع يلصي ال هنأ ِةِِكَي هيده نم ناكو
 و

 هنأ هنع ٌّمصف .موجرملا ينازلاك اًدح لوتقملا ئلع ةالصلا يف هنع فلتخاو

 دقو «هللا لوسر اي اهيلع يّلصت :رمع هل لاقف ءاهمجر يتلا ةينهجلا لع ئلص
 6 ظ 5 و

 9 هليص هركذ .«؟هلل اهسفنب تداج نأ نم لضفأ ةبوت تدجو لهو

 هل لاقف :لاقو .كلام نب زعام ةصق (57( حسم 5 ف يراخبلا ركذو

 .ةرمس نب رباج ثيدح نم (91/8) ملسم هجرخأ )١(

 ةازغ يف ّلغ نَم ئلع ٌلصي مل ٍةِكَي هنأ دلاخ نب ديز ثيدح نم )١170( كلام جرخأ (؟0)

 .(191١)مقرب ()

 .هللا دبع نب رباج ثيدح نم )187١( مقرب (5)
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 هيلع ةالصلا ركذ يف يرهزلا ئلع فلّتخا دقو .هيلع ئّلصو ءاّريخ ٍةِِلَي ينل

 باحصأ نم ةينامث هفلاخو «هنع قازرلا دبع نع ناليغ نب دومحم اهتبثأف

 ئيحي نب دمحمو «هيوهار نب قاحسإ :مهو .!7اهوركذي ملف قازرلا دبع
 .لكوتملا نب دمحمو «يلع نب نسحلاو ءبيبح نب حونو «يلهذلا
 .يدامّرلا روصنم نب دمحأو «هيوجنز نب ديمحو

 عامجإل ءأطخ هيلع ئّلص هّنِإ :ناليغ نب دومحم لوقو :2؟"7يقهيبلا لاق

 ئلع يرهزلا باحصأ '”عامجإ مث .هفالخ ئلع قازرلا دبع باحصأ
 . هفالخ

 ام» :يردخلا ديعس وبأ لاقف .ءكلام نب زعام ةصق يف فلتخا دقو
 اورفغتسا) :لاق هنإ :بيصحلا نب ةديرب لاقو .«هبس الو ءهل رفغتسا

 .200ءلسم امهركذ .كلام نب زعامل هللا رفغ :اولاقف .4كلام نب 2؟)زعامل

 قازرلا دبع ثيدج وهو 200 يراشلا هركذ هيلع ئلضصفا :رباج لاقو

 .ادعيبلا

 ءاًريخ ِةِْكَو يبنلا لاقف» :ظفلب يربدلا ةياورب عوبطملا (1772731) «هفنصم) يف وهو 00

 .«هيلع لصي ملو
 (ريغصلا نئسلا»و )4//75١18( «ريبكلا ننسلا» :رظناو )3١7/١5( «نئسلا ةفرعم» يف (1)

 .(يجعلق .ط )١654-

 .(عمجأل :ص (')

 مايا مرخ هدعي تو ؟5)
 )4( برقم)١5196.1١59415(.

 .اًبيرق مدقت دقو «(25870) مقرب (5)
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 بي 2 5 ع د
 ةالصلا نع ةني ملو قلو يبنلا هيلع لصي مل :يملسالا ةزرب وبأ لاقو

 .(١)7دواد وبأ هركذ .هيلع

 رعام ثيدحو .(")اهيلع ئلص هنأ هيف فلتخُي مل ةيدماغلا ثيدح :تلق

 رفغي نأب هل 27هؤاعد ىه هيف ةالصلا ْنإف .هظافلأ نيب ضراعت ال :لاقي نأ امإ
 نأ امزو .| ةيلحتو اًييدأت هتاؤانبب ؛للغ ةؤلصلا هكرتن ىح هيف ةالصللا كل قو هل هللا

 .ةيدماغلا ثيدح لىلإ هنع لدع هظافلأ تضراعت اذإ :لاقي

 لصف

 ةكس تنتاك هذهو.ةمامأآ اًمشاع رباقملا 'يلإ ةعبت هيلع لص اذإ ناكو

 ,32هلعي نم يدشارلا هئافلخ

 ينو 5١١(. ص) (هخوسنمو ثيدحلا خسان» يف نيهاش نبا هجرخأو «(721857) مقرب )01(

 .ماهبإ هدانسإ
 )77/1١796(. ملسم هجرخأ )0

 .«ءاعدلا» :ص ()

 ,١٠٠ا) يذمرتلاو ("١!9)دواد وبأو (57.59479:15579١5)دمحأ هجرخأ (:5)

 )1٠١81-٠١87( «ئربكلا»و ١1145( 145 5) «نيبتجملا» يف يئاسنلاو (04

 ملاس نع يرهزلا نع قرط نم (0*7 7٠0-47 506) نابح نياو )١547( هجام نباو

 يذمرتلاو )3٠١( كلام هجرخأف ؛هلصو يف فلتخا دقو .رمع نب هللا دبع هيبأ نع

 نع يرهزلا نع قرط نم )4/١/”( «راثآلا يناعماا يف يواحطلاو.(١٠)

 يئاسنلاو يذمرتلاو يراخبلاو دمحأ هبّوص يذلا وهو .السرم هيبحاصو هي يبنلا
 «ريبكلا للعلا»و ١57-57 ١( ص) هللا دبع ةياور (دمحأ لئاسم) :رظنا .ينطقرادلاو

 فلؤملل «نئسلا بيذهت»و )771/١5( ىنطقرادلل «للعلا»و (67١”ص) يذمرتلل

 ْ .(سج مجال /9)
 -0584/0) يام خبار 3-15 يقمزتلا ديعامك ءسنأ نع يرهزلا نع وهف هاورو
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 نوكي نأ اًيشام ناك نإو ءاهءارو نوكي نأ اًبكار ناك نإ اهعبت نمل ّنَسو

 ."''اهلامش نع وأ اهنيمي نع وأ اهمامأ ١2)وأ اهفلخ امإ اهنم اًبيرق

 بيبد امأو .الاّمر اهب نولّمريِل اوناك نإ ئتح اهم عارسإلاب رمأي ناكو
 هبشتلل ةنّمضتم «ةنسلل ةفلاخم ةهوركم ةعدبف «ًةوطخ ًةوطخ مويلا سانلا

 .كلذ لعفي نم ئلع طوسلا عفري ةركب وبأ ناكو .دوهيلا باتكلا لهأب

 .©0ةلئر لمرن ٌةِلَي هللا لوسر عم نحنو انتيأر دقل :لوقيو

 نود ام» :لاقف «ةزانجلا عم يشملا نع ِةِْكي انّيبن انلأس :دوعسم نبا لاقو

 .(؟7«ننسلا» لهأ هاور .«بّبَكلا

 ٌينطقرادلاو (يذمرتلا هنع هلقن اميف) يراخبلا لاق امك أطخ وهو )١//١7(« رازبلاو -

 .(5511/0768/) «للعلا» يف

 .«امإو» :ج )١(

 نم )١5/81( هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو )181١77( دمحأ هجرخأ (؟)

 دقو .هقفوو هعفر يف فالتخا عم هريغو يذمرتلا هححصو «ةبعش نب ةريغملا ثيدح

 دواد وبأو  فوقوملا ءزجلا نود عوفرملا_(788:70175١7) دمحأ هجرخأ ()

 (١5١٠و١5١٠) «(ئربكلا»و )١19175919411( «لئبتجملا» يف ىئاسنلاو ("8)

 108 /1) يكاسلاو (*“: 29و 7« 44) نابح نبادهحعحسجس 1 (17/8) يقهيبلاو
 يبأ نب نامثع ةزانج يف ناك هنأ ةبعش قيرط نم دواد يبأ دنعو .(5057 «5 ه0 /

 انتيأر دقل» :لاقف هطوس عفرف ةركب وبأ مهقجحلف اًفيفخ اًيشم نوشمي اوناكو صاعلا

 «بدنج نب ةرمس ةزانج» :ةبعش ريغ لاق نكلو ««المر لمرن ِةِكَي هللا لوسر عم نحنو
 )١١١7(. متاح يبأ نبال «للعلا» :رظنا .أطخ وهو «دواد يبأ ريغ دنع امك

 "979 ,ا/»5 96846)دمحأ هجرخأو )٠١١١(. يذمرتلاو ("85١)دواد وبأ (:)

  «ربجملا يحي هيفو .دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم 7١6( 77 /5) يقهيبلاو(( 5

١ / 



 ةكئالملاو ّبكرأل نكأ مل» :لوقيو «ةزانجلا عبت اذإ يشمي ناكو

 بكر امبرو شماس رق اهتع فرصا اذا .؟1ةنوشمب

 الف ("7ةزانجلا متعبت اذإ) :لاقو ءعضوت ئتح سلجي مل اهعبت اذإ ناكو

 .7(«عضوت تح اوسلجت

00 

000 

0, 

60 

 لاق :تلق .(؟7ضرألاب اهعضو دارملاو :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 «يفوك اذهو ....رباجلا لئيحي وهو «هللا دبع هرب ائيحي وه «فيعض وهوا٠ :دواد وبأ لاق

 نب ذئاع (ةدجام وبأ :لاقيو) دجام وبأ اًضيأ هيفو .(«فرعي ال ....يرصب ةدجام وبأو

 نم :ائيحيل ليق :ةنييع نبا لاق :يديمحلا لاق» :لاقو يراخبلا هفعض «ةلضن

 .يذمرتلا هلقن ««انئّدحف راط رئاط :لاق ؟اذه دجام وبأ

 (ئربكلا» يف يئاسنلاو ("70١)دواد وبأو ©( 114155370 كمحأ هجرغل

 يبأ نب ئيحي قيرط نم (7 /5) يقهيبلاو )١5/8051( هجام نباو (5805-586 5)

 يذمرتلا هححص دلي هللا لوسر ئلوم نابوث نع نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع ريثك
 .(75 ص) ؛زئانجلا ماكحأ" يف ينابلألاو (7 04 )١/ مكاحلاو (" ١٠ 59) نابح نباو

 نب ديز نع ريثك يبأ نب ئيحي نع هنأ حجرو )١١17( «للعلا» يف متاح وبأ هأطخ

 ةملس يبأ نع نوكي نأ دعبتساو دللي يبنلا نع نابوث نع مالس يبأ هدج نع مالس

 نبا هلاق .نابوث نم عمسي ملو ءلسري ةقث يشبحلا روطمم وه مالس وبأو .نابوث نع
 )1975/٠١١(. «بيذهتلا بيذهت» :رظنا ,متاح وبأو ينيدملا نبباو دمحأو نيعم

 نع (فيعض وهو) ميرم يبأ نب ركب يبأ قيرط نم )1١١57( يذمرتلا جرخأو
 يور هنأ ركذ مث ؛هوحدب اعوفرم نابوث نع (لاسرإلا ريثك وهو) دعس نب دشار

 .حصأ فوقوملا نأ يراخبلا نع لقنو ءافوقوم
 .«ةزانج :ع .(متعبتا) كك

 .يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم (404) ملسمو (17094و )19١ يراخبلا هجرخأ

 )١/ 751١(. «ميقتسملا طارصلا ءاضتقا» :رظنا

117 



 .ةريره يبأ نع «هيبأ نع ءليهس نع «يروثلا ثيدحلا اذه ئور ؟؟عواغ وبأ

 :(2”لاقو ليهس نع ةيواعم وبأ هاورو .«ضرألاب عضوت ئتح» :هيف لاقو
 .ةيواعم يبأ نم ظفحأ نايفسو :لاق .«دحللا يف عضوت وتح»

 هع هللا لوسر ناك :لاق تماصضلا نب ةدابع نع ("9دواد وبأ لور دقو

 لاق «عفار نب رشب هدانسإ يف نكلو .دحللا يف عضوت ئتح ةزانجلا يف موقي
 .هثيدح يف عباتي ال :يراخبلا لاقو .ثيدحلا يف يوقلاب سيل :27ىذمرتلا

 سيل :يئاسنلا لاقو .ريكانمب ثّدح :نيعم نبا لاقو .فيعض :2*)دمحأ لاقو

 .(0)اهل دمعتملا هنأك ةعوضوم ءايشأ يوري :نابح نبا لاقو .يوقلاب

 لصف

 قلخ تام دقف .تّيم بئاغ لك ىلع ٌةالصلا هنّنسو هيده نم نكي ملو

 ئلع ئّلص هنأ هنع ٌحصو .مهيلع ٌلصي ملف َبّيُغ مهو .نيملسملا نم ريثك
 اا 73

 )١( 1ا/)بقع 7

 .واولا نود «لاق» :قادعام (؟)

 دواد وبأ هجرخأ ثيدحلاو .يقفلا نم ةدايزلاو «يذمرتلا» :هدعب ةلاسرلا ةعبط يف (*)

 يقهيبلاو ١77( /1) رازبلاو )١1555( هجام نباو )٠١١١( يذمرتلاو (”1)

 ركنم هوبأو ؛رظن هيف :يراخبلا لاق «ةدانج نب ناميلس نب هللا دبع هيفو «(758/5)

 هجام نباو يذمرتلا قيرط يفو .ًءالو (1/5 2٠١8 /5) «ريبكلا خيراتلا» ءثيدحلا

 .فنصملا هركذيس امك فيعض «عفار نب رشب
 .ثيدحلا بقع «عماجلا» يف (5)

 .(دمحأ مامإلا» :ص (5)

 )١//7١1(. «لادتعالا نازيم» :هدعب نمو يراخبلا لوقل رظنا (5)

15 



 .؟17تّيملا ىلع هتالص يشاجنلا

 :قرط ةثالث ىلع كلذ يف سانلا فلتخاف

 اذهو .بئاغ ٌّلك ئلع ةالصلا :ةمألل ةّنسو هنم عيرشت اذه نأ :اهدحأ

 .هنع نيتياورلا ىدحإ يف دمحأو يعفاشلا لوق

 لاق .هريغل كلذ سيلو هب ٌصاخ اذه :كلاعو ةفيقح وبأ لاقو

 هّتالص هاري وهو هيلع ئّلصف «هريرس هل َعِفَر نوكي نأ زئاجلا نمو :امهباحصأ
 مل نإو ةباحصلاو .دعبلا نم ةفاسم ئلع ناك نإو دّهاشملا رضاحلا ئلع

 هنع لقني مل هنأ اذه ئلع لديو :اولاق .ةالصلا يف ِةِلَي يبنلل نوعبات مهف هوري

 ليبس الو «ةنس هّلعف َّنأ امك ةّنس هّكرتو هريغ نيبئاغلا لك لع يَّلصي ناك هنأ
 ئتح هل عَفرُيو «ةديعبلا ةفاسملا نم تيملا ريرس نياعي نأ ئلإ هدعب دحأل

 اا صوصخمم كلذ نأ ِمِلُعف هيلع ىَّلصي

 5 بتاغ وهو يئيللا ةيواعم نب ةيواعم ئلع ئّلص ِهَّنأ هنع يور دقو
 لاق _لّديز نبا :لاقيو  ديز نب هالعلا هدانسإ يف إف «ٌتصيال نكلو

 نع «لاله نب 91 خف هآورو .ثيدحلا عصي ناك 552 هيدملا سس ىلع

 )١( يراخبلا ةريره يبأ ثيدح نم هجرخأ )١7545( ملسمو )401(.

 (1/5١١)مامهلا نبال (ريدقلا حتفاو (7//57) يسحرسلل «طوسبملا» :رظنا (9)

 ١1١87(. /7) «نيقلتلا حرشاو

 6٠(.. /5) ىقهيبلا هجرخأ (0)

 57١(: /5) «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا لاقو ,(49 /) «لادتعالا نازيم» :رظنا 62

 .«ثيدحلا ركنما)ا

 .فيرحت ءادومحم) :ج (5)

 الف



 هيلع عباتي ال :"27يراخبلا لاق .؟7١سنأ نع «ةنوميم يبأ نب ءاطع

 مل دلبب تام نإ بئاغلا ْنأ باوصلا :2)ةيميت نبا ماللسإلا خيش لاف و

 يشاجنلا ئلع كو يبنلا ئَلص امك «بئاغلا ةالص هيلع يّلُص هيف هيلع لصي
 ّلصي مل تام ثيح هيلع لص نإو .هيلع ٌلصي ملف «رافكلا نيب تام هنأل

 كك يبنلاو هيلع ةيملسمل !ةةلصضي طقس دق ضرغلا نأ «بئاغلا ةالص هيلع

 اذهو ءعضوم هل اذهو .ةّئس هكرتو ««؟)ةّنس هلعفو .كرتو «بئاغلا ئلع ئّلص

 روهشملاو .ليصفتلا اذه اهكضأو هلم بهدم يف ةثالثلا لاوقألاف

 .(2)ةلطم هيلع ةالصلا هباحضأ دنع

 لصف

 حسو.” مهلا ركأو هب تمام ةانجل ما هنأ نع ٌعصو
 )١( «نآرقلا لئاضف» يف سيرض نباو (5774) ئلعي وبأ قيرطلا اذه نم هجرخأ )١/71(

 يناربطلاو )578 /1١9( يقهيبلاو )5/ ١ 6(.

 يقهيبلا هنعو (15 )١٠١// بوبحم ةمجرت لوأ يف «لماكلا» يف يدع نبا هدنسأ (؟)

 .(5 5 7 /7”) «لادتعالا نازيم» :رظناو )5/20١(.

 .(١ا/5//1) «لئاسملا عماج» :رظنا (9)

 .عوبطملا نم طقاس «ةنس» ظفل (:)

 .(017 /؟5) «فاصنإلا»و (7261 /5) «عورفلا» :رظنا (5)

 اًضيأ هاجرخأو .ةعيبر نب رماع ثيدح نم (468) ملسمو (1701) يراخبلا هجرخأ (7)

 .(409) ملسمو )١7١١( يراخبلا :ديعس يبأ ثيدح نم

 ا
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 .نيرمألا رخآ دوعقلاو خوسنم مايقلا :ليقف ءكلذ يف فلتخاف .7١2دعق هنأ هنع

 0 رجنل نابي هكرقو هياهعسالال ناب هلعقو قا تاج تارمألا لب ؛ليقو
 .("7خسنلا ءاعدا نم ئلوأ اذهو

 لصف

 اهبورغ دنع الو سمشلا عولط دنع تّيملا نفدي ال نأ :هيده نم ناكو

 .(؟!ةريهظلا مئاق موقي نيح الو

 تملا نسأر دع نه هعيسوتو «ريشلا قيمعتو هذمللا ةهيدع درع ناكو
 .هللابو هللا مسب» :لاق ربقلا يف تّيملا عضو اذإ ناك هنأ هنع ركذيو .هيلجرو

 ةّلم العو هللا ليبس ىفو هللا مسببا :( 8ةاور فو .(6) هللا لوسر ةلم خيلعو

 .(«هّللا لوسر

 .بلاط يبأ نب ىلع ثيدح نم (457) ملسم هجرخأ )١(

 .(7748 /7) «عورفلا» :رظنا .مالسإلا خيشو ليقع نبا بهذم اذهو (؟)

 .(560"7 -507 /7؟) «ننسلا بيذهت» يف ةلأسملا يف لوقلا فلؤملا ضافأ دقو (*)

 .رماع نب ةبقع ثيدح نم (871) ملسم هجرخأ (:)

 (١9007)دوادوبأو(١١111 هلال مالا“ غ١572١44140:44دمحأ هجرخأ (0)

 نباو (0٠150١)هجام نباو )٠١870( «ئربكلا» يف يئاسنلاو )٠١55( يذمرتلاو

 نب هللا دبع نع قرط نم (05 /5) يقهيبلاو )3171/١( مكاحلاو )١3١١١( نابح

 يف ينطقرادلاو )٠١871( يئاسنلا حجرو «.هفقوو هعفر يف فلتخا دقو .اعوفرم رمع
 )05١(. بقع «ررحملا» يف يداهلا دبع نبا لاق هبو .فقولا (8*7587) «للعلا»

 ,(118*: ١1194 /7) «ريبحلا ضيخلتلا# :رظناو

 ءرمع نبا نع نيقيرط نم (05 /14) يقهيبلاو )١٠55٠« ١6067( هجام نبا هجرخأ 03(

 .قباسلا جيرختلا رظناو .فوقوم هنأ حيحصلاو

 1ع



 لبق نم ©7تارثلا نفذ اذإ تّيملا لع وكسب ناك هنأ اًضيأ هنع ؟ةركذيو

 . ملغ ةسأر

 هل لأسو «هباحصأو وه هربق ئلع ماق تّيملا نفد نم غرف اذإ ناكو

 .2تيقلاهل اولأسي نأ معرمأو «تيشلا

 .مويلا سانلا هلعفي امك ءَّتّيملا نقلي الو ربقلا دنع أرقي سلجي نكي ملو
 نع ةمامأ يبأ ثيدح نم (؟7(همجعما يف يناربطلا هاور يذلا ثيدحلا امأو

 مقيلف .هربق ئلع بارتلا متيّوسف ءمكناوخإ نم ٌدحأ تام اذإ» :ِكي يبنلا
 اي :لوقي مث .بيجي الو هعمسي هنإف «نالف اي :لقيل مث ؛هربق سأر ئلع مكدحأ

 :لوقي هنإف «ةنالف نب نالف اي :لوقي مث .اًدعاق يوتسي هنإف «ةنالف نب نالف

 ةداهش :هيلع تجرخ ام ركذا :لقيلف .نورعشي ال نكلو هللا كمحري اندشرأ

 مالسإلابو ءاّبر هللاب تيضر ّنأو .هلوسرو هدبع اًدمحم نو هللا الإ هلإ ال نأ

 نم (4717/7) «طسوألا» يف يناربطلاو )١1510( هجام نباو )6١84( دمحأ هجرخأ )١(

 .«لطاب ثيدح اذه» :(5/17) هنبال «للعلا» يف متاح وبأ لاق .ةريره يبأ ثيدح

 «هللع» يف ينطقرادلا لاق كلذكو .لسرم ةملس يبأ نع هنأ )٠١77( حجرو

2242 

 .ك نم طقاس «بارتلا» :ظفل (0)

 لآ لداع ةرشن )١54٠05- «ةنسلا» يف دمحأ نب هللا دبعو )77١"7( دواد وبأ هجرخأ ()

 لمع» يف ينسلا نباو (5//007) «طسوألا» يف رذنملا نباو 4١( /7) رازبلاو (نادمح

 يسدقملا ءايضلاو (25/5) يقهيبلاو )١/ 7317١( مكاحلاو (677صد) «ةليللاو مويلا

 .نسح هدانسإو ؛نامثع ثيدح نم )١/ 07١( «ةراتخملا» يف

 اياصو» يف يعئئرلا رْبَر نبا هجرخأو )١1١5(. «ءاعدلا» ينو )١59/8( (ريبكلا» )0(

 .( 5 ”ص) «توملا دنع ءاملعلا
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 ديب امهنم لك ذخأي اًريكنو اًركنم َنإف .اًمامإ نآرقلابو ءاّيبن دمحمبو ءاّئيِد
 هحيحح هللا نوكيف سي نشأ نس فقع كسقت ام اني قلظفا :لوقيو هبحاص

 لىلإ هبّسنيف) :لاق ؟هَّمأ فرعي مل نإف هللا لوسر اي :لجر لاقف .«امهنود

 .(1)هعفر ٌحصياال ثيدح اذهف .(ءاّوح نب نالفاي : ءاّرح

 نفد اذإ هنوعنصي يذلا اذهف :هللا دبع يبأل تلق :؟27هرثألا لاق نكلو

 ةداهش :ايندلا هيلع تقراف ام ركذا ةنالف نب نالف اي :لوقيو ءلجرلا فقي :تيملا

 وبأ تام نيح «؛ماشلا لهأ الإ اذه لّعف اذحأ تيأر ام :لاقف .هللا الإ هلإ ال نأ

 يبأ نب ركب يبأ نع هيف يوري ةريغملا وبأ ناكو .كاذ لاقف «ناسنإ ءاج ةريغملا

 ديري :تلق .هيف يوري شايع نبا ناكو .هنولعفي اوناك مهنأ مهخايشأ نع ميرم

 .ةمامأ يبأ نع يناربطلا هاور يذلا اذه شايع نب ليعامسإ ثيدح

 نس ةركضو دعس نب شار خع ؟270هئنسال ف روضنم نب كيعس رك دقو

 نع سانلا فريصتاو هربق تيملا لولع يرش اذإ ؛اولاق ريم نب ميكحو بيبع
 دهشأ هللا ذل[ هلإ ال : رق هثاللف اي هربق دنع تّيملل لاقي نأ نويحتسي اوناكف

 ييبنو «مالسإلا ينيدو هللا يّبر :لق «نالف اي تارم ثالث هللا الإ هلإ ال نأ

 الف .هفعض لع قفتم ثيدحلا اذه» :(7/"7“ /7) «نئسلا بيذبت» يف فلؤملا لاقو )١(

 )١779/57- «رافسألا لمح نع ينغملا» يف يقارعلا اًضيأ هفعضو .«ةجح هب موقت

 .(755) «ةنسحلا دصاقملا» :رظناو .(/57) «ءاورإلا» يف ينابلألاو (ةيربطلا راد

 «صيخلتلا» يف ظفاحلاو (7178/60-774) «ريئملا ردبلا» يف نقلملا نبا هلقن (؟0)

 .(578 /7) «ىنغملا» :رظناو )/١758-175137(.

 (رينملا ردبلا» يف نقلملا نبا اقيبآ هرككو 40 ةنه13 يسدقملل «ماكحألاو نئسلا» ()

 نبا نع نقلملا نبا لقنو ١7(. 1755-57 /7) «صيخلتلا» يف ظفاحلاو ("8/5)
 .مئاقب سيل هدانسإو فيعض هنأ يوونلاو حالصلا
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 آر سا #4
 م 7فرصني مث .دمحم

 لصف

 نبل الو رجح الو َرْجآ اهؤانب الو ءروبقلا ةيلعت ِدْيِكَي هيده نم نكي ملو

 ةهوركم ةعدب اذه لكو .اهيلع باّبِقلا ءانب الو ءاهنييطت الو اهدييشت الو

 هّسَمط الإ الاثمت عدي ال نأ '7بلاط يبأ نب يلع ثعب دقو .هيدهل ةفلاخم

 نأ ئهنو .اهّلك ةفرْشُملا روبقلا هذه ٌةيوست هتئسف .("”هاّوس الإ اًفِرْشُم اربقالو

 .؟7هيلع بّتكُي نأو هيلع ئنبُي نأو «ربقلا صّصجي
 ربقو ميركلا هربق اذكهو «ةئطال الو ةفرشم ال هباحصأ روبق *7تناكو

 الو ٌّىينبم آل .ءارمحلا ةصرعلا ءاحطبب حوطبم منسم ِةَِكَي هربقو .هيبحاص

 ةرخصب هربق "7فرعي ديري نَمَربق مِلعُي ناكو 00و 00

 .(77؟/١) فنصملل «حورلا» :رظناو (0)

 .يقفلا نم ةدايزلاو ««نميلا ىلإ) :هدعب ةلاسرلا ةعبط يف )١(

 .بلاط يبأ نب يلع ثيدح نم (459) ملسم هجرخأ ()

 .هللا دبع نب رباج ثيدح نم (910) ملسم هجرخأ (5)
 .«ناكو» :كادعام (0)

 .اًمّتسم كي ىبنلا ربق ئأر هنأ رامتلا نايفس نع (1740) يراخبلا هجرخأ (5)

 ةلثمأ نمو .لوهجملل ءانبلاب ج يف طبضو .ك نم «فرعي» طقس دقو .فرعي نأ :ينعي (0)

 هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال١ :ةبيبح مأ ثيدح يف ِكلكَب يبنلا لوق عراضملا لبق «نأ» فذح

 يف اذكهو )١181( يراخبلا هجرخأ .ثيدحلا «ثالث قوف تّيم ىلع ٌدِحَت رخآلا مويلاو

 .(7 5 صد) «ءاودلاو ءادلا» :رظناو )١1187(. شحج تنب بنيز نع يناثلا ثيدحلا

  لنكلا» يف يبالودلاو )٠57””( دواد وبأو )717١7111١1875( ةبيش يبأ نبا هجرخأ (6)
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 لصف

 يف هّيبن ٌدتشاو ءاهيلع ٍحّرَّسلا داقيإو دجاسم روبقلا ذاختا نع 2١7 بنو

 نأ هثمأ ئيبخو ."2روبقلا ئلإ ةالصلا نغ 'يبغو .؟'7هلعاف نعل ئتح كلذ

 220 وبقلا تارئاز نعلو ي4/|ًديع هريق اودختي

010) 

00 

0 

0 

 نعديز نب ريثك نغ قرط نم (؟١١/؟) ىقهيبلاو (١/1١1)«ءامسألاو

 (رينملا ردبلا» يف نقلملا نبا هدانسإ نّسح ُكنَعُدَيَلََر ةعادو يبأ نب بلطملا

 متاح يبأ نبال «للعلا» :رظناو )١741١/7(. «صيخلتلا» يف ظفاحلاو (715"7 /4)

 ا

 .(نع اهني ناكو» :ن

 ةشئاع ثيدح نمو ؛(٠017) ملسمو (4117) يراخبلا ةريره يبأ ثيدح نم هجرخأ

 يهو .جرسلا داقيإ ركذ نود )017١((, ملسمو (576) يراخبلا سابع نب هللا دبعو

 )0٠١7١ دمحأو (1857) يسلايطلا دنع سابع نبا ثيدح يف تدرو ةفيعض ةدايز

 ٠١( 57) ىئاسنلاو )70١”7( يذمرتلاو (775”7) دواد ىبأو "15 ل

 اهفعض ةدايزلا هذهو .ربك ام دعب ثدح هنأ ١1١40١( 5 «ا/0 5 4) ةبيش ىبأ نبا دانسإ

 -175/ /65) «رينملا ردبلا» :رظنا .مهريغو ينابلألا يوونلاو يرذنملاو قحلادبع

 )١10(. «ةفيعضلا ةلسلسلا»و )1١/( «ليلغلا ءاورإ»)و 4

 سولجلا نع ىهنلا اًضيأ هيفو «يونغلا دئرم يبأ ثيدح نم (91/7) ملسم هجرخأ

 .اهيلع

 نم )8١077( «طسوألا» يف يناربطلاو )7١57( دواد وبأو 88٠( 5) دمحأ هجرخأ

 .() «حتفلا» يف ظفاحلا هدانسإ ححصو ةريره يبأ ثيدح

 لبق يذلا جيرختلا يف جرخملا سابع نبا نع ئناه مأ ئلوم ماذاب ثيدح يف وهو '
2 
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 ْأَكَثي أر اهيلع سجال نأوءاطرتو رويثلا ناهن ال نأ هيده اكو

 اًدايعأ ذخّتتو ءاهيلإو اهدنع ئَّلصيف دجاسم ْذخَّتُت ثيحب مّظعت الو ؛١2)اهيلع
 20 20 ئاثوأو

 لصف

 روبقلا ةرايز يف هيده يف

 مهيلع مُحرتلاو ؛مهل ءاعدلل اهروزي هباحصأ روبق راز اذإ ناك

 مرو موب يكرر قلل هلع ينل ةراوزلا يم هذهو 1 يااا

 0©, ةيفاعلا ىل و انل هللا لأسن ت وقحال مكيهلل ءاش د

 ةالصلا دنع هلوقي ام سنج نم اهترايز دنع لعفيو لوقي نأ هيده ناكو
 تيملا ًءاعد الإ نوكرشملا ئبأف .رافغتسالاو مّحرتلاو هل ءاعدلا نم 2؟0هيلع

 .هَنَعدَيإََو ةريره يبأ ثيدح نم )91/١( ملسم هجرخأ 010

 دمحأو )٠١50( يديمحلاو (؟51/ /5 -نئسلا ةفرعم) «ةلمرح» يف يعفاشلا جرخأ (؟)

 لَكَ ىبنلا نع ةريره ىبأ ثيدح نم (5501) ئلعي وبأو )58/1١5( رازيلاو (/ا"ث58)

 ددعو ,«دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا اًموق هللا نعل ءاّنثو يربق ٌنُدعجت ال» :ظفلب

 لاق ءيشرقلا طيشن نب ةريغملا نب ةزمح هدانسإ يفو «.. .لعجت ال مهللا» :يعفاشلا

 نع هيبأ ننع حلاص يبأ نب ليهس نع هتياورب درفت هنأ الإ ««سأب هب سيل» :نيعم نبا
 ةبيش يبأ نباو )/١0817( قازرلا دبعو (51/0) كلام هاور ام روهشملاو .ةريره يبأ

 .ٍلكَي يبنلا ًءاعد السرم راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز نعع/417751)

 ثيدح نم اًضيأ هجرخأو .بيصحلا نب ةديرب ثيدح نم (91/0) ملسم هجرخأ (؟)

 .(7 59) ةريره يبأ ثيدح نمؤ (91/5) ةشئاع

 .يقفلا نم فرصتلاو ««تيملا ئلع» :ةلاسرلا ةعبط يف (4)
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 7 ةثاغتساالاو .جئاوحلا هلاؤسو 7-3 هللا ئلع ماسقإلاو 5 7

 ام ايام اي اياب

 الث مهو .تيملا ئلإو مهسوفن ىلإ ةءاسإو كرش 217 يده ءالؤه ّيدهو

 ع !/نوعدي وأ هب نوعدي وأ ءَتِّيملا اوعدي نأ امإ :ماسقأ

 لع هللا لوسر يده لّمأت نمو .دجاسملا يف ءاعدلا نم ئلوأو بجوأ هدنع

 :قيقوتلا هللايو .ةريرمألا خبيب قرفلا هل نبت هباحضأو

 لصف

 عّمتجي نأ هيده نم نكي ملو .تيملا لهأ ةيزعت هيده نم ناكو

 هدعب ةثداح ةعدب اذه لكو .هريغ الو ربقلا دنع ال نآرقلا هل أرقُيو «؟7ءازعلل

 .ةهوركم

 ناقل ةمحلا و هللا ءافقيا ضفئلاوهنوكسلا :هيده نم ناكو

 هتوص عفر وأ .هبايث ةبيصملا لجأل فرخ نمم ئربو 6 ”عاجرتسالاو

 .(«(سكعاا :ج « ص )010(

 .ةعوبطملا خسنلا نم طقاس «يدهل» ظفل (؟)

 نب ريرج ثيدح نم(: 0) يناربطلاو )١1١7( هجام نباو (54:5) دمحأ جرخأ )0(

 دعب ماعطلا ةعنصو تيملا لهأ ئلإ عامتجالا  ئرن وأ  دعن انك» :يلجبلا هللا دبع

 ُْق ينابلألا هححصو ١ حيحص ثيدحلاو .هجام نص ظفل اذه .كةحاينلا نسم هنفد

 ١(. 172ص) «زئانجلا ماكحأا

 ا )0(

 .اَهْنَعْةَتلاَووَر ةملس مأ ثيدح نم )41١4( ملسم هج رخأ 0(

10 



 .©9)هرعش اهل قّلح وأ «ةحايٌتلاو بدّنلاب
 نأ رّمأ لب ءسانلل ماعطلا نوفّلكتي ال تيملا لهأ نأ :هيده نم ناكو

 قالخألا مراكم مظعأ نم اذهو .2')ههيلإ هنولسري اًماعط مهل ٌساَنلا عنصي

 .سانلا ماعطإ نع مهماصمب لغش يق مهّنإف تيملا لهأ نع لمحلاو ميشلاَو
 شق و

 نم وه» :لوقيو هنع ئهني ناك لب ءتيملا يعن كرت :هيده نم ناكو
 :لاقو «تام اذإ ّسانلا هّلهأ هب َمِلعُي نأ ةفيذح هركو .(”«ةيلهاجلا لمع
 .2(؟7ىعنلا نم نوكي نأ فاخأ

 .دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم )٠١7( ملسمو )١795( يراخبلا هجرخأ )١(

 يذمرتلاو )7١77( دواد وبأو )١751( دمحأو (75 /؟) «مألا» يف يعفاشلا هجرخأ )١(

 ثيدح نم )١/5( يقهيبلاو )180٠( ينطقرادلاو )١1١١( هجام نباو (494)

 ءايضلا هراتخخاو )7177/١(« مكاحلا هححصو «يذمرتلا هنسح .رفعج نب هللا دبع

 )١511١( هجام نباو )77١87( دمحأ جرخأ هوحنبو )177/9:/١1717(. يسدقملا

 ةلاهجل فيعض هتكلو لوط نسيمع تقب ءامسأ تيد دم (186 /94) قاريطلاو

 ةشئاع تناكو .بلاط يبأ نب رفعج نب دمحم تنب رفعج مأو رازجلا ئسيع مأ

 مث ءاهيلع ةنيبلتلا بصتف ديرث عنصُي مث «خبطتف ةنيبلت نم ةمربب رمأت اَهنعهَنََوَو ةقيدصلا
 :ضيرملا داؤفل ةمجم ةئيبلتلا» :لوفي هلي هللا لوسر ثعمس قإف ءاهتم نلك :تلاق

 )/0594:0:5589:9551١١( (يراخبلا حيحص) :رظني .(نزحلا ضعبب بهذت

 )١7157(. «ملسم حيحصااو

 نبا اًضيأ هجرخأو .روعألا نوميم ةزمح يبأ لجأل هفعضو (485) يذمرتلا هجرخأ (*)

 «طسوألا»و )٠١/ ١( «ريبكلا» يف يناربطلاو ١9( /5) رازبلاو )١1١1714( ةبيش يبأ
 .اذه ةزمح وبأ اًضيأ هيفو («”71)

 (0/5 /5) ىقهيبلاو )١517/5( هجام نباو (487) يذمرتلاو (7715655) دمحأ هجرخأ (:5)

 - ينإ ءاذحأ 7 اونذؤت ال» :لاق تيملا هل تام اذإ ناك هنأ ناميلا نب ةفيدح ثيدح نم
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 لصف

 فوخلا ةالص ىف ِكَي هيده ىف

 .رفسلاو فوخلا عمتجا اذإ اهددعو ةالصلا ٍناكرأ ّرصق هل هللا حابأ

 ناك اذإ اهدحو ناكرألا ّرصقو .هعم فوخ ال رفس ناك اذإ هدحو ددعلا ّرصقو

 يف رصقلا دييقت يف ةمكحلا ملعت هبو ِكلِكَو هيده ناك اذهو .هعم رفس ال ٌفوخ

 .(27فوخلاو ضرأللا يف برَّضلاب ١2)ةيآلا

 نأ :ةلبقلا نيبو هنيب ودعلا ناك اذإ فوخلا ةالص يف هيده نم ناكو

 نوعكريو عكري مث ءاًّعيمج نوربكيو رّبكيف .هفلخ مهّلك نيملسملا فضي ا

 هيلي يذلا فعلاو ةروسلاب رتعت عت .هعم ومقريو عقاري مث ءايمج

 لوألا ةعكرلا نم غرف اذإف قدما "ا ةجاوم رحشؤملا فصلا موقيو ةصاخ

 ةليضف لصحتل ,مهاكم لوألا فصلا ا :لوألا تصنلا ةاكو الإ

 يف نيتدجسلا للي يبنلا عم يناثلا ٌففصلا كرديلو «نيتفئاطلل لوألا ٌففصلا
 اماالا يرتسا «نيلوألا ىف نيتذجسلا هعم لوألا كردأ املك «ةيناثلا ةعكرلا
 عنص عكر اذإف لدعلا ةياغ كلذو ؛مهسفنأل اوّضق اميفو هعم اوكردأ اميف

 رشؤملا فعلا دجس دهشتلا ف سلج اقف .ةرم لوأ اوعنص امك ناتفئاطلا

 :رظنا «,نسح هدانسإ .«يعنلا نع ئهني دل هللا لوسر تعمس نإ .ايعن نوكي نأ فاخأ ع

 0 «يرابلا حتف»

 .«تايآلا» :ص )١(

 .ةالصلا رصق ئلع مالكلا يف هنم لوطأب اذه وحن مدقت (؟)

 .«ةهجاوم» :ج ,ك (9)



 .(1!ًعيمج مهم مّلسف :دهشتلا يف هوقحلو نيتدجس

 ةقرف : :نيتقرف مهلعجي رات ناك هنإف «ةلبقلا ةهج ريغ يف ٌودعلا ناك نإو

 مث ةعكر نيتقرفلا ئدحإ هعم ىَّلصتف .هعم ىَّلصت ًةقرفو ءودعلا ءازإب

 ناكم نىلإ ئرخألا ءيجلو ارعرخألا ةقرالا ناخب نلإ اعالسق فرست

 دحي ةمكر ةمكر ةفئاط لك يضقتو ىّلسي م .ةيناثلا ةعكرلا هعم ىّلصتف «هذه

 600 اإلا مفلس

 يضقتو «ةيناثلا ئلإ موقي مث ةعكر نيتفئاطلا ئدحإب ىّلصي ناك ًةراتو
 هعم ىلصتف :ذ ئىرخألا ةفئاطلا يتأتو . هعوكر لبق ملستو هفقاو وهو ةعكر يه

 ل اهرظطي رهو اسكر تسال تسلق كوشدلا ل يلج الإ يقتل مقرا

 جيب ماس تاناهشت اذ «كدهشتلا

 ا ا ؛نيتعكر نيتفئاطلا ىدحإب يّلصي ناك ٌةراتو

 ءاعبرأ هل نوكتف ميويلسير «نييرخألا» نيتعكرلا مهب يَلصيف ؛ئرخألا

 انا ؟ر نيتعكر مهلو

 ئرخألا يتأتو .مهب ملسيو نيتعكر نيتفئاطلا ئدحإب ىلصي ناك ًةراتو

 .هللا دبع نب رباج ثيدح نم )85٠0( ملسم هجرخأ )١(

 يف تناكو ءرمع نب هللا دبع ثيدح نم (874) ملسمو (557) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .دجن لبق ةوزغ
 يف تناكو «ةمثح يبأ نب لهس ثيدح نم (841) ملسمو (54 )١71 يراخبلا هجرخأ (')

 .عاقرلا تاذ ةوزغ يهو رامنأ ينب , ةوزغ

 تناكو «هللا دبع نب رباج ثيدح نم (8541) ملسم هلصوو )4١175( يراخبلا هقلع (5)

 .عاقرلا تاذ ةوزغ يف
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 .")ةالص ةفئاط ّلكب ئَلص دق نوكيف 2١7« مهي مّلسيو نيتعكر مهب يلصيف
 .اًئيش ىضقت الو بهذت مث ةعكر نيتفئاطلا ئدحإب يىّلصي ناك ٌةراتو

 .ناتعكر هل نوكيف .اًئيش يضقت الو «ةعكر مهب لصيف ءئرخألا ءيجتو
 7 ةعاكو مهلو

 اب اذاسلا )وهتك ايلك هيرألا هلع

 لمعلاف .ءفوخلا ةالص باوبأ يف كوري ثيدح لك :(؟7دمحأ مامإلا لاق

 .ةزئاج هلك اهيف ىورت ةعبس وأ هجوأ ةتس :لاقو .زئاج هب

 ثيدح لك اهلك ثيداحألاب لوقت :هّللا دبع 5 تلق :مرثألا (67لاقو

 اهلك اهيل[ ةبهذ عمه ةلوقأ انآ ؛لاق ؟ايتم اًدحاو راعشتوأ هعضوعم ف

 .رظنلا لاقتنال ج نم ةطقاس «مهب ...يتأتو» ةرابعلا )١(

 يف رذنملا نباو (4777/7) ةبيش يبأ نباو (7 148 /7) «مألا» يف يعفاشلا هجرخأ (؟)

 )١957( «ئربكلا»و )١1557( (نئيبتجملا» يف يئاسنلاو )١١/5( «طسوألا»

 ةنعنع هيفو هللا دبع نب رباج ثيدح نم (759 /7) يقهيبلاو )١77( ينطقرادلاو

 نب رباج نع َتَئّبن» :ةبيش يبأ نبا دنع حّرص دقو «رباج نم عمسي مل وهو نسحلا
 .(هّللا دبع

 ةبيش يبأ نباو )575١( قازرلا دبع هلصوو ؛مزجلاب )١55:( يراخبلا هقلع (©)

 7*2107) «نئيبتجملا» يف ىئاسنلاو (717515 470 57) دمحأو (781648 8761)

 ثيدح نم (177/) يقهيبلاو (1976 41415 ,570) «ئربكلا»و ( 4

 مكاحلاو )1817١( نابح نباو (1755) ةميزخ نبا هححص .سابع نب هللا دبع

2 

 116 «ينغملا» :رظنا 00

 .«ينغملا» وهو «لقنلا ردصمل هتقفاومل اهيف ام تبثأ دقو .«لاق» :ن ءبم «قادعام (4)
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: 210 
 . .سسحف

 .اثيدش يضفت الو ةعكر همم ةفئاط لك ىلصت نأ زوج هنآ اذه رهاظو

 ةداتقو نسحلاو دهاجمو سواطو هللا دبع نب رباجو سابع نبا بهذم اذهو

 كليجا مالك مومعو :257(ينغملا» بحاص لاق .هيوهار نب قاحسإو مكحلاو

 .هنوركني انباحصأو كلذ زاوج يضتقي

 لهو .هلاه نلإ اهلك مجرت رمتأ تافص فوخلا ةالص يف هنع يور دقو
 .تافص رشع مهضعب اهركذ دقو .اهظافلأ ضعب تفلتخا امبرو ءاهلوصأ

 هانركذ ام :حيحصلاو .ةفص ةرشع سمخ وحن (7مزح نب دمحم وبأ اهركذو
 لعف نم اًموجو كلذ اولعج ةصق يف ةاورلا فالتخا اوأر امّلك ءالؤهو ءالوأ

 .ملعأ هللاو .ةاورلا فالتخا نم وه امنإو لَك يبنلا

 .«هراتخأ انأف لهس ثيدح امأو» :«ىنغملا» يف هتلمكت )١(

 يتلا ةتسلا هجوألا «ينغملا» بحاص لّصف دقو .هنم اًضيأ دافتسم هلبق امو 7١6( /) (؟)

 .هللكَي يبنلا اهيلع ىَّلص
 ركذو اهحرشي ملو ؛«اًهجو رشع ةعبرأ اهيف حصل :(7377 /) (ئّلحملا» يف لاق ()

 يقارعلا لضفلا ابأ نأو .درفم ءزج يف اهنّيب مزح نبا نأ )575١/7( «حتفلا» يف ظفاحلا

 .ميقلا نبا مالك لقن مث .اًهجو رشع ةعبس «يذمرتلا حرشا يف ركذ
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 لصف

 ةاكزلاو ةقدصلا يف ٍدَِْكَع هيده يف

 نمو ءاهباصنو ءاهرّذَقو ءاهتقو يف يده ّلمكأ ةاكزلا يف هيده 7١2ناك

 ةحلصمو لاومألا بابرأ ةحلصم اهيف ئعارو .اهفرصّمو ؛هيلع بجت

 (؟1وب هعبسل اًدّيِقو ةيعلاصتو لاملل ّ؟ رهط هتاحيس هللا اهلعسو «ىكاسملا

 هيلع هظفحي لب .هتاكز ئّدأ نم ئلع لاملاب ةمعنلا ("0َلازأ امف «ءاينغألا الع

 .هل اًسراحو هل انّصِحو هيلع اًرْوُس اهلعجيو «ِتافآلا اهب هنع عفديو «هل هيّمنُيو

 نيب '*؟)اًرْوَد لاومألا رثكأ يهو «لاملا نم ٍفانصأ ةعبرأ يف اهلعج هنإ مث
 :ةيرورض اهيلإ مهتجاحو .قلخلا

 .رامثلاو ؟*”عرزلا :اهدحأ

 .منغلاو رقبلاو لبإلا :ماعنألا ةميهم :يناثلا

 .ةضفلاو بهذلا امهو «ملاعلا ٌماوِق امهب ناذللا نارهوجلا :ثلاثلا

 .اهعاونأ فالتخا ئلع ةراجتلا لاومأ :عبارلا

 اهلامك دنع (1)رامثلاو عورزلا لوح لعجو ؛ماع لك ًةرم اهبجوأ هنإ مث

 .عوبطملا ءبم ءب «ق يف تسيل «ناك» )١(
 .خسنلا فالخ «اهب ةمعنلا دّيقو» :عوبطملا يف (؟)
 .خسنلا ةيقب نم تبثملاو .«تلاز امف» :عوبطملا يفو .«لاز امف» :بم ()

 .خسنلا نم تبثملاو .«اًنارود» :عوبطملا يف 0(:

 .«عورزلا» :ق )0

 .«عورزلاو رامثلا» :ع.ك ءج ءص (1)



 اع ةعدبج لك وأ رهش اك ابيرسو ذإ فوقواس لدعأ اذهو .اهتئاوتسار

 نكي ملف «نيكاسملاب ٌرِضَي امم ًةرم رمعلا يف اهُبوجوو «لاومألا بابرأب ٌرِضُي
 .ٌرم ماع ّلك اهيوجو نم ٌلدعأ

 يف لاومألا بابرأ يعس بسحب بجاولا ريداقم نيب ٌتواف هنإ مث

 ناسنألا هفداض اميف سمُشلا ٌبتسواق .تشمو كلظ ةلريهسو ءاهليسحت

 بجوأ لب ءالوَح هل ربتعي ملو .""'زاكّرلا وهو «؛لاومألا نم الّصحم اعومجم
 .هب ٌرْفَظ تم ٌسمخلا هيف

 فلكر هيضو هليصست ةقغم تقاك اميق_ رشثلا وهو هقمت هيجفأو

 (؟)اهّقَّشو اهضرأ َتْرَح رِشابُي يتلا عورزلاو رامّتلا يف كلذو ءكلذ قوف

 ءءام (*)ءارش الو ءدبعلا نم ٍةَفْلُك الب هدنع نم «)اهيْفَس هللا ىّلوتيو ءاهرْذَبو
 .باالودو رئب ةراثإ الو

 (97بيلاودلاو ةفلكلاب هّيقَس دبعلا ئّلوت اميف رشُعلا فصن بجوأو

 .عوبطملا يف تسيل «امم» )١(

 51 ,00"77 )2١499 يراخبلا هجرخأ يذلا ةريره يبأ ثيدح يف امك 00

 481/13 يلسفو

 .قايسلاو خسنلل فلاخمو ئنعملل دسفم فيرحت .هاهّيقَس» :عوبطملا يف (*)

 نم )48١( ملسم هجرخأو ءرمع نب هللا دبع ثيدح نم )١447( يراخبلا هجرخأ (5)

 .هللا دبع نب رباج ثيدح
 .«لئرشال :ىنض (6)

 يتلا ةلآلا :بالودلاو .«يلاودلاو» :عوبطملا ءبم ءص .ك.«ب .«بالودلاو» :ع (5)

 - ةئيه ولع عنصت ةبشخ يهو «ةيلاد عمج يلاودلاو .اهب ئقتسيل ةبادلا اهريدت
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 .اهوحنو حضاونلاو

 لع اق وقوم هيف ءامثلا ناك امبف - رشعلا عبر وهو كلذ فصن ّبجوأو

 ةرادإلابو «ةرات ضرألا يف برَضلاب ««7١عباتتم لاملا بر نم لصتم لمع

 .رامثلاو عورزلا ةقلُك نم ٌجظعأ اذه ةفلك نأ بير الو .ٌةرات صّيرتلابو فرات
 اهبجاو ناكف «ةراجتتلا ومن نم رثكأو ٌرهظأ رامثلاو عورزلا ومن نإف اًضيأو

 رثكأ راهنألاو ءامسلاب 7"2يِقُس اميقاومثلا وويظو. فراجدلا ياو عم را

 اعومجم الّصحم َّدجَو اميف , : هروهظو .حضاونلاو 7بيلاودلاب يِقّسامم

 .عيمجلا نم رهظأو ٌرثكأ زنكلاك

 يذلا لاملل لعج .لق نإو ٍلام لك ًةاساوملا لمتحي ال ناك امل هنإ مث
 :لارمألا بايرآي فيشتال ايأ ةاساوملا كرذَقم اضل ةأساوملا هلمضحت

 1للو* يهرد يناس قرولأ لسجق نيكاسملا نم ؟*1نةقوم حئاتو

 نم ٍلامحأ ةسمخ يهو «217قُّس راسل رامكلاو يبويسلا و «الاقطم دي رفع

 ىلع مئاق عذجب رخآلا هفرطو ءلبح فرط اهب ٌّدشي مث ءولدلا سأرب تبثت بيلصلا -
 .انع ا رقتسو رقبلا نماآز

 عوبتملا يف تسيل «عياتما )1(

 .خسنلا نم تبثملاو .«ئقسي» :عوبطملا يف )١(

 .«يلاودلاب» :ك هب ءبم 0

 .خسنلا ةيقب نم تبثملاو .«اهعقوم» :ب«بم (4)

 :هيفو .تاقدصلا ةضيرف يف قيدصلا ركب يبأ ثيدح نم )١5514( يراخبلا هجرخأ (4)

 .«رشعلا عبر ةقرلا يفو»

 )١( يراخبلاو (507و 567) كلام هجرخأ )١594045. ١584١551/61١5:85(ومسلم

 ) )91/4.يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم
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 .اًسمخ لبإللو «ةرقب نيثالث رقبللو «ةاش نيعبرأ منغللو .برعلا لبإ ٍلامحأ

 اذإف «ٌةاش اهيق بجوأ 2١7 هستج نم ةاساوملا لمتحي ال اماصت ناك امل نكل

 اهباصن لمتحا «نيرشعو اًسمخ تراصو تارم ٌسمخ سمخلا ترّركت
 .بجاولا وه ناكف ءاهنم اًذحاو

 لبإلا ةرثك بسحب ناصقتنلاو ةدايزلا يف بجاولا اذه َّنِس ٌَرّدق "0هنإ مث

 هقوفو «نوبل تنبو «نوبل نبا هقوفو ء«ضاخَم تنبو ء«ضاخَم نبا نم :اهتلقو
 ىلإ ٌرسلا داز لبإلا ترثك املكو :(©")ةعّدَجلاو عَّدَجلا هقوفو «ةَّقِحلاو ّقِحلا
 ةدايز ةلباقم ىف بجاولا ددع ةدايز لعج ٍذئنيحف «هاهتنم ئلإ ْنسلا لصي نأ

 ,220لانملا ودع

 الو .ةاساوملا لمتحي اًردق لاومألا يف لعج نأ هتمكح تضتكقاف

 يف ضرفف ؛ءيش لىلإ هعم نوجاتحي الو «نيكاسملا يفكيو ءاهبب فِحجي

 اه 71عام ٌينغلا : 0 نيتفئاطلا نم ملظلا عفوف .ًءارقفلا يفكي ام ءاينغألا لاومأ

 .خسنلا نم تبثملاو .«اهسنج» :عوبطملا يف ()

 .خسنلا يف تسيلو .«امل» :عوبطملا يفاهدعب (؟)

 .ساظم تدب ئيلألاو كيلا يف لحادو انس لمكتسا يذل ةقانلا دلو :ضاخم نبا (9)

 تضم اذإف نوبل ثنب نيثآلاو توبا نبا رمق ةئلاقا يف لغد نيتتس لمكتسا اذإف

 :عّذَج ركذلاف ةسماخلا يف تلخد اذإف . ةقح نيتنألاو :ٌقح وهف ةعبارلا قف لخدو ةثلاغلا

 .(1١؟ 5 2١١7 ص) ىلعبلل «علطملا» :رظنا .ةعدج ارثنألاو

 2١5 507 ١(. 58) «يراخبلا حيحص» :رظنا (5)

 .خسنلا فالخ «عنمي» :عوبطملا يف (5)



 0 بجقناطلا هيد , نم دّلوتف :سيآلا ام 7 نيغأر لعتالاو هيلع بحور

 لّيِحلا ًعاونأ مهل ثبجوأ ةديدش ةقافو .نيكاسملا ئئىلع ميظع ررض

 .ةلأسملا يف فاحلإلاو

 و

 هسفنب ةقدصلا "ةمسِق ئّلوت هناحبس ٌبرلاو
 :سانلا نم نافنص اهعمجي

 اهفعضو ةجاحلا ةدش بسحب ذخأيف .؟؟*7هتجاحل ذخأي نم :امهدحأ

 .ليبسلا نباو .باقّرلا يفو ءنيكاسملاو «ءارقفلا :مهو ءاهتلقو اهترثكو

 ؛مهيولق ٌةَفّلؤملاو ءاهيلع نولماعلا معي هسامل طغايم :يناثلاو

 .هللا ليبس يف ةازغلاو «نيبلا تاذ حالصإل نومراغلاو

 يف هل َمُهَّس الف «نيملسملل ةعفنم هيف الو ءاّجاتحم ذخآلا نكي مل نإف

 .ةاكزلا

 .ءازجأ ةيناهك اه

 لصف
 نم دحأ هلأس نإو «هاطعأ ةاكزلا لهأ نم هنأ لجرلا نم ِمِلَع اذإ 20ناكو

 الو غل اهيف ظح ال هنأ هربخي نأ دعب ءءاطعأ هلاح فرعي ملو 2"!ةاكزل

 .خسنلا فالخ «ذخأي» :عوبطملا يف )١(

 .«نيملاظلا» :ع«ج 09

 .خسنلا نم تبثملاو . (مسق» :عوبطملا يف (9)

 .«ةجاحلا :بم ب (:)

 505 (ِوِْللَع هيده نما :عوبطملا يف اهدعب (5)

 .خسنلا نم تيثملاو .«ةاكزلا لهأ نم» : عوبطملا يف (5)
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 ."1"بستكم ّيوقل

 .اهقح يف اهُعَضيو ءاهلهأ نم اهذخأي ناكو
 امو «لاملا دلب ىف نيذلا نيقحتسملا ئلع ةاكزلا قيرفت هيده نم ناكو

 ئلإ ِهتاَعُس ثعبي ناك 2'”كلذلو كي وه اهقّرفف هيلإ َتَلِمُخ اهنم مهنع ٌلَضف
 نم ةقدصلا ذخأي نأ (7اًداعم رمأ لب .ئرقلا ئلإ مهثعبي نكي ملو «يداوبلا

 .هيلإ اهلمحب 2*)هرمأي ملو ,مهءارقف اهيطعيو نميلا '؟7لهأ

 نم ةرهاظلا لاومألا لهأ ئلإ الإ هتاعّس ثعبي نأ هيده نم نكي ملو

 ليخنلا بابرأ ىلع صرخيف ٌصراخلا ثعبي ناكو «رامثلاو عورزلاو يشاوملا

 ."1هردقب ةاكزلا نم مهيلع بيْحَيف ءاَقَسَو هنم ءيجي مك رظنيو «""'مهِلخَن رمل

 «لئبتجملا» يف يئاسنلاو (177) دواد وبأو (77077211/41/5) دمحأ هجرخأ 01(

 نب يدع نب هللا دبع ثيدح نم )١91415( ينطقرادلاو (7515:) «ئربكلا»و )/١55(

 ثيدحلاو ء.حيحص هدانسإو دك هللا لوسر باحصأ نم لاجر وأ نيلجر نع رايخ
 .(81/57) «ليلغلا ءاورإ»و (*ه /5) «مألا -دواد يبأ حيحص) يف ينابلألا هححص

 ةلأسملا نأ هل ههيجوت يف يلالهلا قراخم نب ةصيبق ثيدح نم ٠١( 55) ملسم جرخأو

 .ةقافلاب باصمو ةحئاجلاب باصمو ةلامحلا لّمحتم :ةثالثلا دحأل الإ لحت ال

 .«(كلذكو» :ص ءج ()

 .خسنلا نم تبثملاو .«لبج نب ذاعم) :عوبطملا يف (2)

 .خسنلا فالخ «لهأ ءاينغأ نم» :عوبطملا يف (4)

 .«مهرمأي ملول :ج ءك )50

 موركلا لهأ ئلعو» :اهدعب عج يفو .خسنلا ةيقب نم تبثملاو .«مهليخن رمت» :بم (5)

 .خسنلا ةيقب يف تسيلو .ص يف فذحلا ةمالع اهيلعو .«مهمورك

 )1819(  هجام نباو (571/) يئاسنلاو (155) يذمرتلاو )١7١7( دواد وبأ هجرخأ (0)
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 وُرْعَي امل ؛237مهيلع هِصّرْخي الف عبرلا وأ ثلثلا مهل ٌَعَدي نأ ٌصراخلا رمأي ناكو
 َُ و َ هر

 رامثلا لكؤت نأ لبق ةاكزلا ئىّصحت يكل صرخلا اذه ناكو يسوم يد

 .ةاكزلا ّردق اوتَمْضَيَو اوؤاش امب اهيابرأ اهيف فّدصتيلو ؛؟؟ 1

 ,(؟7ةَعرازو رييخ لهأ نم هاقاس نم الإ ٌصراخلا ثعبي ناك ©7كلذكو
 )6( سا 5 تانك و. اه َ كا هَبو عورزلاو رامثلا ظ 1 ص رخي .

 ينو ١ :هللا دبع لاقف رع وشي نأ ؟9اوداواف ءةساوو نو هللا دبع

 نم ّيلإ ضغبأ متنألو ءىلإ سانل ٌبحأ دنع نم مكتئج دقل هللاو ؟ّتْحَّسلا

 دواد وبأ لاق .ديسأ نب باتع ثيدح نم ١77( /5) يقهيبلاو (71711) ةميزخ نباو -

 متاح يبأ نبال «للعلا» :رظناو .«باتع نم عمسي مل ديعس) :(١5١؟4) بقع

 يراخبلا هجرخأ «كوبت ئلإ هقيرط يف ةأرما ةقيدح كي يبنلا صرخ دقو .(5100)
 | )١81(.

 )١( 65ا/17) دمحأ هجرخأ ١11045 215097 21( دواد وبأو )١5025( يذمرتلاو )557(

 (ائبتجملا» يف يئاسنلاو )١591١( «ئربكلا»و )75١87(وابن خزيمة)515١9,

 مكاحلاو (7785) نابح نباو )١/ )107,ةمثح يبأ نب لهس ثيدح نم

 «حتفلا» يف ظفاحلا هنع تكسو «لوهجم «راين نب دوعسم نب نمحرلا دبع هيفو

 )/ 7375(. «مألا -دواد يبأ فيعض» يف ٍينابلألا هفعض ثيدحلاو )٠١/ ١١5(. لاق

 .«هب رمأ باطخلا نب رمع نأ هتحص لئلع قفتم دانسإب دهاش هلو» :مكاحلا

 .خسنلا فالخ «مرصتو» :عوبطملا يف 00

 تسلا فالص ؟كلذآرق ةعويطملا ف
 .«هعارزو» :ك .«هوعرازو» :ص (5)

 .خسنلا نم تبثملاو .«مهيلإ» :عوبطملا يف (4)

 .لوألا ءزجلا فصتتنم نم أدب ريبك مرخ دعب م ةخسن نم 4/ ةقرولا ةيادب انه نم ()

 .بم «م ءب «ق يف تسيل «ةرم) (0)
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 ٌلدعأ ال نأ هاي ىّبُحو مكل ىضغُب ىنْلِوحَي الو «ريزانخلاو ةدّرقلا نم مكتّذِع

 217 ضرآلاو تياوامسلا تماق اذبم :اولاقتف .«مكيلع

 .لاغبلا الو ءقيقرلا )الو ءليخلا نم ةاكزلا ذخأ هيده نم نكي ملو

 ال يتلا هكاوفلاو ءيئاّقّملاو ,خطابملا الو .تاوارضخلا الو ءريمحلا الو

 ملو «ًةلمج هنم ةاكزلا ذخأي ناك هنإف ءبّطّرلاو بنعلا الإ "2رَحَّدتو لاكت
 .سسبي مل امو هنم سبي ام نيب قّرفي

 لصف

 بيعش نب ورمع ثيدح نم (؟7دواد وبأ ئيورف ءلسعلا يف هنع فلتخاو

 روُشحب ِلِكَي هللا لوسر ئلإ َناَعْنُم ينب دحأ لاله ءاج :لاق هّدج نع هيبأ نع

 لك هللا لوسر هل ئمحف َةَبَلَس هل لاقي اًيداو يمحي نأ هلأس ناكو هل لْحَت

 هلأسي بهو نب نايفس هيلإ بتك باطخلا نب رمع يلو املف «يداولا كلذ
 دَاِكَع هللا لوسر ئلإ يدوي ناك ام كيلإ ئّذأ نإ :رمع 229هيلإ بتكف «كلذ نع

 يفو .«ءاشي نم هلكأي ثيغ ُبابُذ وه امنإف الإو «ةبّلَس هل ِمْحاَف هلحن ٍروُشُع نم

 هوحنب جرخأو ءالسرم راسي نب ناميلس نع باهش نبا نع )7٠١0٠( كلام هجرخأ 0010

 . حيحص هدانسإو ءسابع نبا ثيدح نم )١187٠( هجام نباو (” )5١٠١ دواد وبأ

 .عوبطملا نم ةطقاس («ال» 02

 لعفلا ئلع افوطعم هنوك نم موهفم يفنلاو .خسنلا فالخ «رخدت الو» :عوبطملا يف (5)
 .الب يفنملا

 .نسح بيعش نب ورمع ىلإ دانسإلاو )1١1٠-١107(« مقرب )00(

 .عوبطملا يف تسيل «هيلإ) (6)

 ل



 م سس ء  !اا||١ 0 :
 .(ةبرق برق رشع لك نم) :ثيدحلا اده 8 هياور

 نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم ؟؟7(هنئس» يف هجام نبا ئورو

 .ٌرْسعلا لسعلا نم ذخأ هلأ ولج

 لوسر اي :تلق :لاق ىعَتْملا ةرايس ىبأ نع 2كم مامإلا دنسم) يفو

 اهامحف «ىل اهمخا هللا لوسر اي :تلق .هَرْشْعلا ٌدَأ» :لاق ءالْحَت ىل نإ هللا

 . يل

 يبأ نع يرهزلا نع ؟*/رّرحم نب هللا دبع نع (؟7قازرلا دبع ئورو
 نم َذَحْوُي نأ نميلا لهأ ئلإ ٍةِكك هللا لوسر بتك :لاق ةريره يبأ نع ةملس

 .رشعلا .اسعلا

 )( مقرب )٠7:١1(.

 مالكلا يتأيسو .دواد يبأ دنع عبوت دقو «دامح نب ميعن هدانسإ يفو «(21487 5) مقرب )0

 . .فلؤملا دنع ثيدحلا نيلع

 يقهيبلاو )١1871( هجام نباو (1941/7) قازرلا دبع اًضيأ هجرخأو )١18079(« مقرب )م

 -١١١ص) «ريبكلا للعلا» يف يراخبلا لاق ءئىسوم نب ناميلس هيفو )١7/8(.

 .(355 يبنلا باحصأ نم اًدحأ كردي مل ناميلس ءلسرم ثيدح وه» 6

 )١57/5(, يقهيبلاو 70٠( /”) «ءافعضلا» يف يليقعلا هجرخأو «(191/7) مقرب 62

 تبثي سيلف لسعلا ةاكز امأو» 70١(: /7) يليقعلا لاقو ءكورتم ررحم نب هللا دبعو

 .«هلعف باطخلا نب رمع نع حصي امنإو «ءيش دلو يبنلا نع هيف

 «ج نم تبثملاو .«زرحم نب هللا دبع» :ع ءص .«زرحم نب هللا ديبع» :م ءب «ك«ق (5)
 .(584/6) «بيذهتلا بيذب» :رظنا .باوصلا وهو .«فنصملا» يف امل قفاوم بم

١ 



 نب ثراحلا نع ءضايع نب سنأانربخأ :1يعفاشلالاق

 ئلع ٌثمدق :لاق بابذ يبأ نب دعس نع «هيبأ نع ؛بابذ يبأ نب نمحرلا دبع
 هيلع اوملسأ ام يموقل لعجا .هللا لوسر اي :تلق مث تملسأف ِةِكلَ هللا لوسر

 وبأ ينلمعتسا مث ؛مهيلع ينلمعتساو ِدِْكَي هللا لوسر لعفف :لاق «مهلاومأ نم

 يف يموق ٌتمّلكف :لاق ةارّسلا لهأ نم ")دعي ناكو :لاق .رمع مث «ركب
 ؟ئرت مك :اولاقف .مّكزت ال ةرمث يف ٌريخ ال هنإف «ةاكز هيف :مهل تلقف «لسعلا
 امب هتربخأف باطخلا نب رمع ٌتيقلف ٌرْشْعلا مهنم ٌتذخأف .رشعلا :ٌتلقف
 مامإلا هاورو .نيملسملا تاقدص يف هنمث لعج مث رمع هّضبقف :لاق «ناك

 .يعفاشلل هظفلو .دمحأ

 :©7يراخبلا لاقف ءاهمكحو ثيداحألا هذه يف ملعلا لهأ فلتخاو

 يف ِةِلَك يبنلا نع حصياال :(؟7ىذمرتلا لاقو .حصي ءيش لسعلا ةاكز يف سيل

 .لوهجم «بايذ يبأ نب نمحرلا دبعو )١717/4(. يقهيبلا هنعو (44 /) «مألا» يف )١(

 نع بابذ يبأ نب نمحرلا دبع نب ثراحلا نع يورف ضايع نب سنأ فلوخ دقو
 (ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا هبوص يذلا وهو ءدعس نع هيبأ نع هللا دبع نب ريئم

 يبأ نباو (ةليضفلا راد ط )١171١/7- «لاومألا» يف ديبع وبأ هجرخأ «.(؟١7/5)

 نب ريئمو «(7377 /17) «ءافعضلا» يف يليقعلاو )١171/7/8( دمحأو )/1١١5( ةبيش

 نمعا :(777/5) (ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا لاق هللا دبع هوبأو ؛فيعض هللا دبع

 ١7/4(. /8) «نازيملا ناسل» :رظناو .(حصي مل «بابذ يبأ نب دعس

 .(دعساا :(مألا» يفو .خسنلا ةيقب نم تبثملاو .(هعم» :بم «م ءب «ق (؟)

 .(7١٠١ص) «ريبكلا للعلا» يفامك (9)

 .(1759) بقع «عماجلا» يف (51)
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 لسعلا ةقدص بوجو يف سيل :؟'ةرذنملا نبا لاقو .عءيش ؟7١ٌريبك بابلا اذه

 :(7يعفاشلا لاقو .هيف ًةاكز الف «ًغامجإ الو كي هللا لوسر نع تبثي ثيدح

 فعضا ةشعلا هدم ليغ بألا نأ يفو ءفيعض ٌرشعلا لسعلا يف نأ يف ثيدحلا
 .؟”زيزعلا دبع نب رمع نعالإ 2

 ؛2! ولحم اهلك ب وج ولا فيداحأو :ءالؤه لاق

 "نع هللا دبع نب ةقّدَص ةياور نم وهف «*”رمع نبا ثيدح امأ
 نيعم نب يحيو دمحأ مامإلا هفعض ةقدصو «هنع عفان نع راسي نب ئسوم

 لاقو .لسرم ِةِْكَي يبنلا نع عفان نع وه :؟*!يراخبلا لاقو ."!امهريغو

 .عيف تسيلو .«ريثك» :ب )١(

 .(7 5 /5) «فارشإلا» يف (0)

 (ئربكلا ننسلا»و ١١١( /5) «نئسلا ةفرعم» يف يقهيبلا هنع هلقن امك ميدقلا يف هلاق (©)

 .فيرحت وهو .(«زيزعلا دبع نب رمع نع الو) :«ةفرعملا» فو )١١77/5(.

 )2٠١١151١ ةبيش يبأ نباو (194717/-79705) قازرلا دبعو (/01) كلام هربخ جرخأ (5)

 ءاملابو ءامسلا ءام نم ئّقسي اميف رشعلا: بابا :ئيراخبلا هب بّوبو 1١11(:

 )١5817(. ثيدحلا ئلع «اًئيش لسعلا يف زيزعلا دبع نب رمع ري ملو ,يراجلا

 )١1577/5(., يقهيبلاو (57ا1/5) (طسوألا» يف يناربطلاو (17؟9) يذمرتلا هجرخأ (5)

 .يقشستلا نيعسلا هلا دبه نب ةقدص ؛ةصقي««لاقم هداقسإ ق» :يقمزتا لاقو

 .ثيدحلا ركنم فيعض
 .فيرحت «(نب» :عوبطملا يف 3

 )5١١/5(, يرودلا ةياورب «نيعم نبا خيرات»و )١717(« هللا دبع ةياورب «للعلا» )ع7(

 .(11+ /10) «لاديععألا نازيفالو

 .(1 17 يضر (ريبكلا للعلا» يف امك 0(
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 .هنع ائئىسوم نب ناميلس ةياور نم وهف ءىعتُملا ةراّيس يبأ ثيدح امأو

 .ِدليلَو يبنلا باحصأ نم اًدحأ كردي مل سوم نب ناميلس :؟71ييراقمبلا لاق

 ٌيْشعْلا لسعلا نم ذخأ لدي ىبنلا نأ رخآلا بيعش نب ورمع ثيدح امأو

 نبأ لاق مهاح قرنا بع اورمع نع هبوب“ ذيل نب ةماسأ هيفف

 دلو ىف سيل ::"يلمرللا لاقو :ىيقياوسلا ىبعلالا دايز وشب 9 نيعم

 .ةقث ملسأ نب كديز

 رذ هقلإلا وهلا امل هقوبرع يبأ نم سنس يب نع يرطزلا ثيع-انأر

 ءىش لسعلا ةاكز يف سيلو ءثيدحلا كورتم ررحم نب بف

 )١( «قيقحتلا حيقنت» يف يداهلا دبع نبا هلقن )7/ 11(.

 .(8١١-١١/ص اريبكلا للعلا» يفامك (0)

 .خسنلا يف تسيلو .«ملسأ نب» :عوبطملا يف اهدعب 0

 .«اًعيمج ءيشب مهثيدح سيل» :هظفلو ١61( /7) يرودلا ةياورب «هخيرات» يف )00

 .(5 8١ص) «ريبكلا للعلا»و )1١9( بقع «عماجلا» :رظنا .هوحن وأ هصنب هدجأ مل (5)
 .فيحصت «(زرحم) :م ء«ب ع«ك «ق 02

 .فيرحت «(ريبزلا نعل :بم ءم ءب ءق 0
 ةاكز يف سيلو» :هلوق امأو 75١7(. /6) «ريبكلا خيراتلا» يفف ررحم نبا ىلع همالك امأ (8)

 نع هلأس امل (7١٠ص) «ريبكلا للعلا» يف يذمرتلا هنع هلقن دقف (حصي ءيش لسعلا

 . رمنع نبأ ةكيدح
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 نع دمحم نب تْلَّصلا هاور :()يقهيبلا لاقف يعفاشلا ثيدح امأو

 :هيبأ نع للا قيع ني ريثف نع وبابذ نبأ نب ثراحلا نع «ضايع نب سنأ

 نيب كراحلا نغ منسيقغ نوف ناوفص هاور كلذكو .دعس نع

 نع .رينم دلاو هللا دبع :"7يراخبلا لاق .بابذ يبأ نب )نمحرلا دبع !, 3# و

 ال اذه رينم :ينيدملا نب يلع لاقو .هثيدح حمصي مل «بابذ يبأ نب دعس

 .ىل لاق اذك ,ثيدحلا اذه يف الإ هفرعن

 هللا لوسر نأ نيلع لدي ام نسي بابُذ ىبأ نب دعسو :2؟7يعفاشلا لاق

 .هلهأ هب هل عّوطتف هآر ءيش وه امنإو ءلسعلا نم ةقدصلا ذخأب هرمأي مل لكي

 اميف ةتباث راثآلاو نئسلا نأل هنم د خؤي ال نأ يرايتخاو :؟*”يعفاشلا لاق

 .وفع هنأكف «ةتباث هيف تسيلو «هنم ْذَحْوُي

 ءدمحم نب رفعج نع «ديز نب نيسح انثدح :؟1)ءدآ نب نئيحي ئور دقو

 نب نسح لكسو :؟")نويحي لاق .ةاكز لسعلا يف سيل :لاق ىلع نع ؛هيبأ نع

 .اًيش هيف ري ملف ءلسعلا نع حلاص

 )١( «نئسلا ةفرعم» يف )١77/57(« «ئربكلا ننسلا» :رظناو )١717/5(.

 .ع «ج «ص نم «نمحرلا دبع نب» (5)
 .(775/65) «ريبكلا خيراتلا» يف (*)

 «ئربكلا ننسلا»و ٠٠١( /) (مألا» يفوهو .(77/7١)«ننسلاةفرعم» يفامك (5)

 )١1717/5(. ىقهيبلل

 .(4//171) «ئربكلا ننسلا» يف هنع ينارفعزلا نع يقهيبلا لقن امك «ميدقلا يف هلاق (0)
 لسرم وهف ءاّيلع كردي مل دمحمو «(178171/5) يقهيبلا هجرخأ هقيرط نم (7)

 .ع«ج يف تسيل «ئيحي لاق» (10)

 7و١



 انث :(37يديمحلا لاق .اًئيش لسعلا نم .ذخأي مل هنأ ذاغم نع رِكذو

 ٍصْقَّوِب َيِتَأ هنأ لبج نب ذاعم نع «سواط نع ةرَسْيَم نب ميهاربإ انث ءنايفس

 لَك هللا لوسر هيف ٍينرمأي مل امهالك | ل م هتبسح لسعلاو رقبلا

 انءاج :لاق ركب يبأ نب هللا دبع نع «كلام انربخأ :7يعفاشلا لاقو

 الو ليخلا نم ذخأي ال نأ ءئئمب وهو يبأ ئلإ زيزعلا دبع نب رمع نم باتك
 .يعفاشلاو كلام بهذ اذه ئلإو .ةقدص لسعلا نم

 نأ اوأرو ««؟”ًةاكز لسعلا يف نأ ئلإ ةعامجو ةفينح وبأو دمحأ بهذو
 يق رط تيفلطتا رايك راخس ٌنددعت دقومءاشعب اهّشحب قوق راثآألا مله
 دلاو هللا دبع نع 217يزارلا متاح وبأ لئس دقو .اهدنسمب (*دَّضْعُي اهَّلَسرمو
 .معن :لاق ؟هثيدح حصي :بابذ يبأ نب لس خر ريثم

 ٌتبجوف ءرْخَّديو لاّكُيو ءرهّزلاو رجشلا ٍروَن نم دّلوتي هنألو :ءالؤه لاق

 .رامثلاو فويحلا# ةاكولا هيف

 .حيحص لسرم وهف ءاذاعم كردي مل سواطو )١717/5(« يقهيبلا هجرخأ هقيرط نم 6

 .عوبطملا يف تسيل «ةةيبجا» (9)

 ءا/57) «كلام أطوم»و ٠٠١( /7) «مألا» يف وهو ١715(. /7) «ننسلا ةفرعم» يف امك (*)

 )5//١7107(. «ئربكلا نئسلا»و (167

 .«ةاكزلا» :بمءم (:4)

 .(دضتعي» :ج ع ءص )00(

 خيراتلا» يف يراخبلا لاق دقو .«هثيدح ركنأ ال» )23١1/5(: «ليدعتلاو حرجلا» يف (6)

 .«حصي مل» :(75777/6) (ريبكلا

١/8 



 .رامثلاو عورزلا يف ةفلكلا نود هذخأ يف ةفلكلاو :اولاق

 نإف ءرْشُعلا ضرأ نم ذِحَأ اذإ رشُعلا هيف بجي امنإ :ةفينح وبأ لاق مث
 بجو دق جارخلا ضرأ نأل «هدنع ءيش هيف بجي مل جارخلا ضرأ نم ْذخَأ

 ءاهلجأل رخآ ّقح اهيف بجي ملف ءاهعرزو اهرامث لجأل حارخلا اهكلام ئلع

 نوكي اميف قحلا بجو كلذلف ءاهنع ٌّقح هِيّمذ يف بجي مل رشعلا ُضرَأو

 .اهلم

 هكلم نم ذخَأ اميف هبجوأو «كلذ يف نيضرألا نيب دمحأ مامإلا ئّوسو

| ) 

 هنأ :امهدحأ «نيلوق ئلع ؟ال مأ ٌباصن هل له نوبجوملا فلتخا مث

 .انيعم اًياصن هل نأ :يناثلاو .ةفينح يبأ لوق اذهو «هريثكو هليلق يف بجي

 وأ ضرالا تيتا يرشح تاو وأ

 ١ عيبا 5 9 نس + م م
 "دمحم لاقو .ٍلاطرأ ةرشع وه :فسوي وبأ لاقف درذق يف فلتخا مل

 هباصن :دمحأ لاقو .ىقارعلاب اللطر نوثالثو ةتس ٌقَّرفلاو ءقارفأ ةسمخ وه

 .قاَدقأ ةرشع

 .الطر نوتس هنإ :اهدحأ «لاوقأ ةثالث ىلع قرفلا يف هباحصأ فلتخا مث

 .دمحأ مالك رهاظ وهو ءالطر رشع ةتس :ثلاثلاو .نوثالثو ةتس هنإ :يناثلاو

 .ملعأ هللاو

 لصنف

 ينو هيف كاب ّمهللا» :لوقي ًةراتف .هل اعد ةاكزلاب لجرلا هءاج اذإ ناكو

 .(مأ) :ج )١(

 .خسنلا يف تسيلو ««نسحلا نب» :عوبطملا يفاهدعب (؟)
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 مئارك ٌدَحَأ هيده نم نكي ملو .7"2"هيلع َّلَص َمهللا» :لوقي ةراتو 2 7١'هلبإ
 .(29كلذ نع اًداعم بن اذهلو ءلاملا طسو لب «ةاكزلا يف لاومألا

 لصف

 لكأي نأ ينغلل حيبُي ناكو «2؟7هّتقدص ئرتشي نأ قدصتملا ليهني ناكو

 ةريرب ئلع هب ٌقّدصت محل نم كي لكأو «ريقفلا هيلإ اهادهأ اذإ ةقدصلا نم
 ٠ .6(2)(ةده اهنم انلو ءةقدص اهيلع وه» :لاقو

 اًشيج ٌرّهج امك ؛ةقدصلا ئلع نيملسملا حلاصمل نيدتسي اًنايحأ ناكو

 .27ةقدصلا ")ص اِّق يف ذخأي نأ ورمع نب هللا دبع رمأف «لبإلا تدفن

 «ءاعدلا» يف يناربطلاو )7١760( «ئربكلا»و (7 558) «ئبتجملا» يف يئاسنلا هجرخأ )١(
 ءرجح نب لئاو ثيدح نم (5١ا/ /5) يقهيبلاو 5١٠( /75؟) «ريبكلا»و )2١1(

 )١/ 5٠٠(. مكاحلاو (771/5) ةميزخ نبا هححص .حيحص هدانسإو

 ثيدح نم )٠1١17/8( ملسمو (7109 77727531771591 يراخبلا هجرخأ (؟)

 .فوأ يبأ نب هللا دبع

 نم (9١)ملسمو (الا”الا 47476159761458 .1796) يراخبلا هجرخأ (؟)

 . سابع نبأ ثيدح

 ملسمو (عضاومو )١1440:15894« يراخبلاو (777/09157) كلام هجرخأ )50

 .رمع نبا ثيدح نم( 0)

 ملسمو (عضاومو ,050417/07617/815917) يراخبلاو )١575( كلام هجرخأ )0(

 .ةشئاع ثيدح نم )6/١1١(

 نم صولقلاو .خسنلا ةيقب نم تبثملاو .«صالق نم» :ع .«صتئالق نم» :عوبطملا يف (5)
 .صئالقو صالق ئلع عمجتو .قلخلا ةعمتجملا ةّيتفلا :لبإلا

 (77* /17) يناربطلاو اًرصتخم (7701) دواد وبأو 2١( 765 2.75091") دمحأ هجرخأ (0)

  «ورمع نب هللا دبع ثيدح نم (0ا/ 257 /7) مكاحلاو )5٠07 5 6 7١١( ينطقرادلاو

 "و



 , ١ اذآ ف اهمسَي ناكو «هديب ةقدصلا لبإ مس د لاكو

 نم فلسعسا امك ءاسايرأ خم ةقدصضلا فقلسعسا مآ ءارعاذإ ناكو

 لصف

 رطفلا ةاكز يف هيده يف
 م عر البرص 2
 ءريبكو ريغص نم هنوُمَي نم ىلعو «ملسملا ىلع ديك هللا لوسر اهضرف

 ."7بيبز وأ ٍِطِقَأ وأ ريعش وأ رمت نم اًعاص «دبعو رح «ثن :نأو ركذ

 بيعش نب ورمع ثيدح نم )7٠017( ينطقرادلا هجرخأو .بارطضاو ةلاهج هيفو 5

 هيلإ راشأو ههححصو (788 7/1/ /0) ىقهيبلا هقيرط نمو ؛هدج نع هيبأ نع

 0000 .5//80"0) (متفلا» يف ظفاحلا
 .كلام نب سنأ ثيدح نم )7١١19( ملسمو (2047) يراخبلا هجرخأ )١(

 يا ملا سوير )2

 .يلع نيبو يرتخبلا يبأ نيب عاطقنا هيفو ءبلاط يبأ نب يلع ثيدح نم( )/١١

 قيرطب هبقع مث ءيلع نع ةّيَجُح نع مكحلا قيرط نم )١775( دواد وبأ هجرخأو

 .حصأ هنأ رّرقو ءالسرم ملسم نب نسحلا نع مكحلا نع ناذاز نب روصنم نع ميشه

 يف ةصقلا هذه توبث سيلو) :هقرط ركذ دعب (75114 /7) «حتفلا» يف ظفاحلا لاق

 «يراخبلا حيحص) يفو .«قرطلا هذه عومجمب رظنلا يف ديعبب سابعلا ةقدص ليجعت

 لَ يبنلا ثعب ةصق يف ةريره يبأ ثيدح نم (9417) (ملسم حيحصاو )١1554(

 .«اهعم اهلثمو «ّيلع يهف سابعلا امأو» :ةقدصلل باطخلا نب رمع

 )1١6٠7: ١0١71١61١1١6907/616٠:5( يراخبلاو (ا/لال 5 ءالالا"“) كلام هجرخأ (9)

 غ50165045١16١) يراخبلا هجرخأو .رمع نب هللا دبع ثيدح نم (485) ملسمو

 .يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم (980) ملسمو( 64

١١ 



 ٠ َ  0تا : ْ ع < ©

 ا عاص فصنا :هنع ىورو .200قيقد نم ؟١)ًءاص» .هنع ىورو

 م١ دو
 . (رب

 ناكم رب نم عاص ٌفصن لعج باطخلا نب رمع نأ فورعملاو

 ةيواعم نأ (5)(.يحيحصلا» فو 6 )دواد وبأ هرب .ءايشألا هذه نم عاصلا

 و 0. 2 هَ 1 هناا . +

 :اضعب اهضعب يوقي ةدنسمو ةلسرم راثا ينم يبنلا نع هيفو

 لاق :لاق هيبأ نع ريَعَص يبأ نب هللا دبع نب ةبلعتث '"7ثيدح :اهنمف

 دمحأ مامإلا هاور .«نينثا لك ئلع حْمَق وأ رب نم عاص» :ةِليَع هللا لوسر

(000) 

030 

(00 

)5 

 )ع1/0

 .«اعاص وأ» : عوبطملا يف

 نم (7705) «ئربكلا»و )76١5( «ئبتجملا» يف يئاسنلاو )١514( دواد وبأ هجرخأ

 يخلبلا ئيحي نب) دماح لاق» :دواد وبأ لاق .ةنيبع نبا قيرط نم ديعس يبأ ثيدح

 ةدايزلا هذهف» ف١ :لاق مث ««نايفس هكرتف .هيلع اوركنأف :(دواد يبأ خيش ظفاحلا ةّقثلا

 اًلسرم يور هنأ (177 /5) يقهيبلا ركذو .يئاسنلا لاق هبو .«ةنييع نبا نم مهو

 .اهركذ ئوست ال ةفيعض هجوأ نم يورو «تباثب سيلو مهوتلا قيرط ئلع افوقوم
 سانلا لدعف» :هظفلو ءرمع نبا ثيدح نم (4/854) ملسمو )١151١1( يراخبلا هجرخأ

 .هدعب ام رظناو .(رب نم عاص فصن هب

 بطشو .ع«ج نم تبثملاو .بم «م «ك .ءب «ق يف تسيل «رب نم ...فورعملاو»
 .ص يف اهيلع
 باحصأ نم ةعبس هفلاخ دقو «نيل هيف ءداور يبأ نب زيزعلا دبع هيفو «23715) مقرب
 .هفعضو ١185( -١81١1ص) «زييمتلا» يف هيلع مالكلا ملسم لّصفو «عفان

 .يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم (485) ملسمو )١15١( يراخبلا هجرخأ

 .خسنلا يف تسيلو .«وأ ةبلعث نب هللا دبع» :اهدعب عوبطملا يف
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 داود2١7, وباو

 ا ا د ياو وب علا

 رح ؛ئئنأ وأ ركذ ءملسم لك ئلع ةبجاو رطفلا ةقدص نإ الأ» :ةكم ِجاَجِف

 لاق .(0”"2ماعط نم 2؟)اًعاص هأوس وأ حمق نم ِناَدُم .ريبك وأ ريغص .لبع

 .بيرع نسح ثيدح :يذمرتلا

 رمأ ِةبِكَي هللا لوسر نأ رمع نبا ثيدح نم (؟7ينطقرادلا ىكورو

 نب ناميلس هيفو .ةطنح نم عاص فصنب رطفلا ةاكز يف مزح نب ورمع

0010 

(03 

(0 

6 

 قازرلا دبع هجرخأو .(1571519) دواد وبأو (؟555"1 1785550 دمحأ

 مكاحلاو(3١53709537017/553١18:5711١1) ينطقرادلاو (21/8)

 اذه دانسإ يف فلتخا دقو .ريعص يبأ نب ؛ ةبلعث نب هللا دبع نع قرط نم (7379 ,9)

 نع :اهحصأو» :لاقو )١١95( «هللع» يف هيف مالكلا ينطقرادلا لّصفو «ثيدحلا

 نأ ئلع لدت ةتباثلا رابخألا» :يقهيبلا لاقو .«السرم بيسملا نب ديعس نع يرهزلا
 .(5 ٠/8 /5؟) «ةيارلا بصن» :رظناو .اُهَكَي هللا لوسر دعب ناك حمق نم نيدمب ليدعتلا

 .«(عاص) : ص

 نبا نبع حون نب ملاس قيرط نم )75١/0( ينطقرادلاو (5175) يذمرتلا هجرخأ

 هفلاخ دقو ؛نيل هيف «حون نب ملاس .هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع جيرج
 هجرخأ ءالسرم بيعش نب ورمع نع جيرج نبا نع هاورف )08٠0( قازرلا دبع
 ين يايا هللاي )5١/801, 7 ١١(. ينطقرادلاو (865”7 /5) «ءافعضلا» يف ىليقعلا

 (قيقحتلا حيقنت :» :رظناو . «'*يلوأ قازرلا دبع ثيدحو)» :ةدع قرط نم هجرخأ

 .( )1١7/6 1١-١13١

 نع جيرج نبا نع يناعنصلا ليبحرش نب دمحم قيرط نم )١5511١.7095( مقرب

 (للعلا» يف هرمأ ينطقرادلا نمو ليبحرش ْنباو «هب عفان نع ئسوم نب ناميلس

 ١95(. /9/) «نازيملا ناسلا :رظناو 7371/١(. ةلأسم تحت )١11/5757”,
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 .مهضعب هيف مّلكتو ءمهضعب هقّلو «ئسوم
 ربنم ئلع ناضمر رخآ يف سابع نبا بطخ :يرصبلا نسحلا لاقو

 ْنَم» :لاقف ءاوملعي مل سانلا نأكف .(مكموص ةقدص اوجرخأ» :لاقف ةرصبلا

 .نوملعي ال مهَّنإف مهومّلعف مكناوخإ ئلإ اوموق ؟ةنيدملا لهأ نم انهاه

 عاص ٌفصن وأ ءريعش وأ رمت نم اعاص ةقدصلا هذه دي هللا لوسر صرف

 ٌيلع َمِدَق املف .«ريبك وأ ريغص «ئثنأ وأ ركذ ءكولمم وأ ٌرُح ّلك ئلع «270حمق
 قدك نم اتابع هرضاموب ول بكياع هللا خسروا دع لاق 7 رعسلا سعر هلأر

 امأ» :ٌىلع لاقف :2؟*”هدنعو «يئاسنلاو  هظفل اذهو  ؟'7دواد وبأ هاور .«ءيش

 .«هريغو رب نم اعاص اهوُلَعَجا ءاوعسوأف 220هللا ٌعسوأ ْذِ

 يف دمحأ لوق سايق وه :2()لوقيو ءّبهذملا اذه يّرقُي انخيش ناكو
 .ملعأ هللاو ؛هريغ نم بجاولا فصن ربلا نم اهيف بجاولا نأ «تارافكلا

 .خسنلا ةينقب نم تبثملاو ."حمق نم» :عوبطملا ع )١(
 .«ريعشلا» :خسنلا ةيقب يفو .«ننسلا»و «ع.ج يفاذك ()

 يقهيبلاو (71471) «راثآلا لكشم» يف يواحطلاو يئاسنلا هجرخأو )١777(« مقرب ١)

 «لسرم هدانسإو ءيرصب ثيدح» :لاق هنأ ينيدملا نبا يلع نع دنسأو «.(328/5)

 ئلع سابع نبا ناك مايأ ةنيدملاب ناك ءطق هآر امو سابع نبا نم عمسي مل نسحلا

 .«ةرصبلا

 )77١57(. «ئربكلا»و )561١5( «لبتجملا» يف (:؟)

 .خسنلا يف تسيلو .«مكيلع» :عوبطملا يف اهدعب (0)
 «عورفلا»و (57١؟ص) ىلعبلل «تارايتخالا»و 0١ /؟0) «ئواتفلا عومجم» :رظنا ()

200000 

 ل



 لصف

 (7١«ننسلا» يفو .ديعلا ةالص لبق ةقدصلا هذه حارخإ هيده نم ناكو

 ةالصلا دعب اهاَّدأ نمو «ةلوبقم ةاكز يهف ةالصلا َلبق اهاَّذأ نم» :لاق هنأ هنع

 .«تاقدصلا نم ةقدص ىهف

 ةاكزب ٍةيِكَت هللا لوسر ()رمأ :لاق رمع نبا نع 7)'2«نيحيحصلا» يفو

 .ةالصلا ئلإ سانلا جورخ لبق ئّدؤت نأ رطفلا

 اهنأو «ديعلا ةالص نع اهريخأت زوجي ال هنأ نيثيدحلا نيذه اىضتقمو

 نيذهل ّضِراعم ال هنإف .باوصلا وه اذهو .ةالصلا نم غارفلاب توفت
 كلذ يّوَقُي انخيش ناكو .امهب لوقلا عفدي عامجإ الو .خسان الو نيثيدحلا

00 

 َحبذ نم نأو ءاهتقو ئلع ال «مامإلا ةالص ئلع ةيحضألا بيترت هريظنو
 وه اًضيأ اذهو .محل ةاش لب «ةيحضأ هتحيبذ نكت مل مامإلا ةالص لبق

 هللاو .نيعضوملا يف كي هللا لوسر يده وهو «ئرخألا ةلأسملا يف باوصلا

 يقهيبلاو )7١737( ينطقرادلا اًضيأ هجرخأو )/١1871(« هجام نباو )١15١4( دواد وبأ )١(

 ثيدحلاو .«حورجم مهيف سيل» :ينطقرادلا لاق .سابع نبا ثيدح نم )١177/5(

 ينابلألا هنسحو :(44 )1١17/ يسدقملا ءايضلا هراتخاو ((5 )١/ ٠9 وكاحلا هححص

 .(7 117 /0) «مألا -دواد يبأ حيحص» يف

 .(485) ملسمو )١16١7( يراخبلا (؟)
 .خسنلا ةيقب نم تبثملاو .«انرمأ» :عءج.ك ('؟)

 )١7/ 35٠١(. «ئواتفلا عومجم» :رظنا (5)

350 



 ئلع اهمسقي نكي ملو .ةقدصلا هذهب نيكاسملا صيصخت هيده نم ناكو

 الو هباحصأ نم دحأ هّلعف الو ءكلذب ّرمأ الو «ةضبق ةضبق ةينامثلا فانصألا

 نيكاسملا ئلع الإ اهجارخإ زوجي ال هنأ :اندنع نيلوقلا دحأ لب ,مهدعب نم

 فانصألا ئلع اهتمسق بوجوب لوقلا نم ٌحمجرأ لوقلا اذهو .ةّصاخ

 لصف

 عوطتلا ةقدص يف هيده يف

 هاطعأ اًئيش رثكتسي ال ناكو ؛هذي ثكلم امب ةقدص سانلا مظعأ ِِكَي ناك

 لس ىأ ذاق يلق باطمل الإ دنع ل199 لايق ال قلق هلقمي الو هلل

 ءيش ّبحأ ةقدصلاو ءاطعلا ناكو ءرقفلا فاخي ال نم ًءاطع هؤاطع ناكو

 ناكو .هذخأي امب ذخآلا رورس نم َمظعأ هيطعي امب هحرفو هرورس ناكو ءهيلإ
 .ةلسرملا حيرلاك هنيمي ءريخلاب سانلا دوجأ

 .هسابلب ًةراتو .هماعطب ًةرات .هسفن ئلع هرّثآ جاتحم هل ضرع اذإ ناكو

 22ص ةراتو .ةبهلاب ةراتف .هتقدصو هئاطع فانصأ يف' 1 ناكو

 .(اهدعب امو ١/ /75) «ئواتفلا عومجم» :رظنا )010

 .خسنلا نم تبثملاو .«دحأ لأسي ال» :عوبطملا يف )0

 .خسنلا نم تبثملاو .«عوني» :عوبطملا يف 000

 .«ةيدهلاب» :ص 60
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 ءاكيمج ةعلُسلاو ةرمقلا عئابلا يطعي مث ءيشلا 7"2يرتشُي ًةراتو «7١2ةيدهلاب ًةراتو

 200 [ضفأو هنم ٌرثكأ ٌدريف ءيشلا ضرتفي ناك ًةراتو .(؟7رباجب لعف امك

 وأ اهنم رثكأب اهيلع ئفاكيو ةيدهلا لبقيو .هنمث نم رثكأ يطعيف َءيشلا يرتشيو

 .نكمم لكب ناسحإلاو ةقدصلا بورض يف ()اًعّونتو اًمُطلت ءاهفاعضأب

 .هدنع ام ٍجرخُيف .هلوقبو هلاحبو هكلمي امب هناسحإو هتقدص تناكو

 ليخبلا هآر اذإف ؛هلوقو هلاحب اهيلإ وعديو ءاهيلع ٌضحيو ةقدصلاب رمأيو
 هّيده ئأرو هّبِحَّصو هطلاخ نم ناكو «ءاطعلاو لذبلا ىلإ هلاح هاعد حيحّشلا

 حرشأ ناك كلذلو .فورعملاو ةقدصلاو ناسحإلا اىلإ وعدي هيده ناكو

 فورعملا لعفو ةقدصلل نإف ءاملق مهّمعنأو ايفل مهّبيطأو ءارزدص 00 لكلا

 حْرَّش نم هب هللا هّصخ ام لإ كلذ 277فاضناف ءردصلا حرش يف اًبيجع اًريثأت

 جارخإو اًسح هردص حّرّشو ءاهعباوتو اهصئاصخو ةلاسرلاو ةوبنلل هردص

 .هنم ناطيشلا 10(2ٌح

 .«ةبهلاب» :ص ()

 .خسنلا ةيقب نم تبثملاو .«ءارشبل :بم .م ءب «ق (؟)

 .خسنلا نم تبثملاو .«رباج ريعبب» :عوبطملا يف (©)

 ١١١(. مقر ء١774١15757501 /7)ملسمو 7١( 91/) يراخبلا هاور 62

 .خسنلا يف تسيلو .«ربكأو» :عوبطملا يف اهدعب (5)

 .خسنلا ةيقب يف تسيلو .«اًناسحإو» :ج يف اهدعب ()

 6 نساتلا ١ نه (9/)

 .«فاضيو» :بم .م ءب «ق )0842(

 .أطخ .«ضح»١ :ص (9)

717/ 



 ليس

 هلك هل لامكلا ئلع اهلوصحو ردّصلا حرش بابسأ يف

 هتوقو هلامك بسح لعو «ءديحوتلا :ردصلا حرش بابسأ مظعأف

 33 كل أ َحَرَس نمقأل :لولاعت لاق .هبحاص ردص حارشنا نوكي هتدايزو

 س أ درب نَمَه9 :ئلاعت لاقو .[1؟ :رمزلا] 4كَز نمو 0
 رح اًقَيَص دُةَرْدَص ْلَعَج لضم نأ رمال هَرَدَص 0

 تيس ئدهلاف .[1؟5 :ماعنألا] 4 ِهَمَسلَأ يف ا
 ردصلا قيِض بابسأ مظعأ نم لالضلاو كرشلاو ءردصلا حرش بابسأ

 هبا رحتلاو

 حِرْسَي هنإف ,ناميإلا رون وهو «دبعلا بلق يف هللا هفِذَقي يذلا رونلا :اهنمو
 ٌقاض (١)بلقلا نم رونلا اذه دِقف اذإف .بلقلا حرفُيو هعّسوُيو ردصلا

 .هيعصأو نجس ٍقيضأ يف راصو ؛جرحو
 رونلا لخد اذإ» :لاق هنأ ِِكَي يبنلا نع ')(هعماج» يف يذمرتلا ئور دقو

 ةبانإلا» :لاق ؟هللا لوسر اي كلذ ةمالع امو :اولاق .«ًحرشناو حسفنا ّبلقلا

 .«هلوزن لبق توملل دادعتسالاو .رورغلا راد نع يفاجتلاو .دولخلا راد لإ

 .خسنلا نم تبثملاو .«دبعلا بلق» :عوبطملا يف )١(

 نبا ثيدح نم )51٠0( «لوصألا رداون» يف يذمرتلا ميكحلا هاور دقو هيف هدجأ مل (1)

 نب هللا ديعو دوعسم نب هللا ديع ثيدح نم اًضيأ يورو ءاَّدج فيعض دانسإب رمع
 ينابلألا لاطأ دقو .السرم ينئادملا رفعج يبأو يرصبلا نسحلا ثيدح نمو «سابع

 للعلا»و ١184( /5) «ينطقرادلا للع» :رظناو .(455) «ةفيعضلا» يف هيلع مالكلا

 /73١(. /7) («ةيهانتملا
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 كلذكو «رونلا اذه نم هبيصن بسحب هردص حارشنا نم دبعلا '7١ٌبيصنف

 .هقّيضت هذهو ردصلا 2"”حرشي اذه «ةيسحلا ةملظلاو يسحلا رونلا

 نم ٌعسوأ نوكي ئتح هعسويو .ءردصلا حرشي 2 7هنإف ٠ .ملعلا :اهنمو
 ملع َمسناامّلكف« ءسْبَحلاو ٌرّصَحلاو َقيّضلا هنِروُي لهجلاو ءايندلا

 نع ثوروملا ملعلل لب ؛ملع لكل اذه سيلو «ٌَعسّتاو هردص حرشنا دبعلا

 مهعسوأو ('؟7اًرودص سانلا حرشأ هلهأف «عفانلا ملعلا وهو هلو لوسرلا

 .اًشيع مهبيطأو ءاقالخأ مهنسحأو ءائولق

 .هتدابعب معنتلاو هيلع لابقإلاو ءبلقلا لكب هتبحمو «هللا ىلإ ةبانإلا :اهنمو

 ةنجلا يف تنك نإ :اًنايحأ لوقيل هنإ تح هكللذ نم ديعلا ردع خرشأ ةيث الق

 مايشنا يل بيع رياك ةبيسسللو .بّيط شيع يف اذِإ ينإف لاحلا هذه لثم يف

 تناك املكو هب ٌسح هل نمالإ هفرعي ال« ءبلقلا ميعنو سفنلا بيطو ردصلا

 نيلاطبلا ةيؤر دنع الإ قيضي الو حرشأو َحسفأ ردصلا ناك ٌدشأو ىوقأ ةبحملا

 .هحور مح مهتطلاخمو «هنيع ىَّذَق مهتيؤرف «نأشلا اذه نم نيغرافلا

 :هريغب بلقلا قّلعتو ؛هللا نع ضارعإلا :ردصلا قيض بابسأ مظعأ نمو

 نجُسو هب بَّذَع هللا ريغ اًئيش ٌبحأ نم نإف ؛هاوس ٌةبحمو .هركذ نع ةلفغلاو
 دكنأ الو ءالاب فسكأ الو «هنم ئئقشأ ضرأللا يف امف «ريغلا كلذ ةبحم ىف هّبلق

 .اًبلق ٌبعتأ الو ءاشيع

 .خسنلا ةيقب نم تبثملاو .«بيصيف) :بم «م ءص «ءب«ق )١(

 .خسنلا ةيقب نم تبثملاو .«(حرشت هذه» :بم ءم ءب ءق (؟)

 .ص يف تسيل «هنإف» (9)

 .خسنلا نم تبثملاو .«اًردص» :عوبطملا يف (5)
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 .بلقلا ةذلو ,2)سفنلا ٌرورسو ءايندلا ةّنج يه ةبحم :ناتّبحم امهف
 هّدحو هللا ةّبحم يهو «اهنيع ٌةَّرَقو اهتايح لب ءاهؤاودو اهؤاذغو حورلا ميعنو

 يه ةبحمو .هيلإ اهّلك ةبحملاو ةدارإلاو ليملا ئوق باذجناو .بلقلا لكب

 ملألا ببس يهو ءردَّصلا قيضو .بلقلا ٌنجسو «سفنلا معو ءحورلا باذع

 .هناحبس هاوس ام ةبحم يهو ءانعلاو دكنلاو

 ؛نطوم لك يفو ٍلاح ّلك ئلع هركذ ٌماود :ردصلا حْرَش بابسأ نمو
 يف بيجع ريثأت ةلفغللو «بلقلا ميعنو ردصلا حارشنا يف بيجع ٌريثأت ركذللف

 .هباذعو هسبحو هقيض

 .هاجلاو لاملا نم هنكمي امب مهُعفنو «قلخلا ئلإ ناسحإلا :اهنمو

 اًردص سانلا حرشأ نسحملا ميركلا نإف .ناسحإلا عاونأو ندبلاب عفنلاو

 سانلا ٌقيضأ ٌناسحإ هيف سيل يذلا ليخبلاو ءاّبلق مهُمعنأو اًسفن مهّبيطأو

 ("1ونكَي هللا لوسر َبرض دقو .اًمهو اًمغ مهّمظعأو اًشيع مهذكنأو اًردص

 امّلك ,ييدح نم (؛نانّبُج امهيلع نيلجر لثمك "7قّدصتملاو ليخبلا ّلثم
 يفعُتو (00هئاتَب نجت ئتح ؛ثطسبناو هيلع ثعستا ٍةقدصب قّدصتملا «*ه
 .هيلع ْعسَّنت ملو ءاهتاكم ٍةقْلَح لك ثمزل ةقدصلاب ليخبلا ٌَمَه امّلكو «هّرثأ

 .خسنلا ةيققب يف تسيلو .«شيعلا ةذلو» : ص يف اهدعب 010

 .خسنلا يف تسيلو .«حيحصلا يف» :عوبطملا يفاهدعب (؟)

 ثيدح نم (١7١١٠)ملسمو (50ا/557١1.6١41.05949591) يراخبلا هاور 2(

 د ا ل ل"

 نعد ةريره يبأ

 خلا ةيقب نم تبثملاو قنصل مص )0(

 .ةياورلاو خسنلا فالخ وهو .«فيرحت ««هبايث ٌرجي» :عوبطملا يف (6)

 مل



 ردص قيض ُلّثَمو «هبلق حاسفناو قّدصتملا 2١7 نمؤملا ردص حارشنا لثَم اذهف

 ْمسَّنم ناطبلا ٌعساو ردصلا ٌحرشنم عاجشلا نإف «ةعاجّشلا :اهنمو

 .رورسالو هل ةحرفال ءاّبلق مهّرصحأو اًردص سانلا ٌقيضأ نابجلاو .بلقلا

 حورلا دورس امأو:“'ميهبلا كاويسلل ام سج نم الإ ميعتالو ةذلالو

 لك لع ءّرحم وه امك هنابج لك لع ٌءَّرحمف ذ اهجاهتباو اهميعنو اهعذلو

 ئلاعت هئامسأبو هب لهاج ؛هركذ نع لفاغ هللا نع ضرعُم لك ئلعو «ليخب

 .هريغب بلقلا قّلعتم ءهنيدو هِتافصو

 كلذو «ةنَجو ؟؟!اًضاير "7ربقلا يف ريصيل رورسلاو ميعنلا اذه نإو
 لاحتك ربقلا يف دبملا لاف ,الهسو اهالع ربقلا يلهيشاقني رصفتنلاو قيمشلا

 حارشناب ةربعالو ,“ )قالطإو اًنُجَسو ءاباذعو اًميعن ردصلا يف بلقلا

 لوزت ضراوعلا نإف ءضراعل اذه ردص قيضب الو 00 رضراعل اذه 2)ردص

 هاش ةيسسيول بيلقلاب تماق يتلا ةفصلا ئلع لاليشلا امتإو ءايناسأ لفوز
 .ناعتسملا هّللاو .نازيملا يهف ة هّسمحو

 .ج يف تسيل «نمؤملا» 1

 .خسنلا فالخ «يميهبلا» :عوبطملا يف (0)

 .(روبقلا» :ج .فيرحت .«بلقلا» :ع )0

 :بعق تسيل «اضايرلا (4)

 .خسنلا فالخ «اقالطناو» :عوبطملا يف )0(

 .ع«ص .ج يف تسيل (ردص) 03(

 .دعب اميفو انه «ضراعلا اذه» :خسنلا يف )000
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 يتلا ؛ةمومذملا تافّصلا نم بلقلا لْعَد جارخإ :اهمظعأ نم لب اهنمو

 ئتأ اذإ دبعلا نإف هِءْرّبلا لوصح نيبو هنيب لوحتو «هباذعو هّقيض بجوت

 نم ةمومذملا فاصوأألا كلت 37 رخُي ملو .هردص حرشت يتلا ١2)بابسألاب

 ناروّتعَت ٍناتّدام هل نوكت نأ هتياغو «لئاطب هردص حارشنا نم ظْحَي مل «هبلق

 .امهنم هيلع ةبلاغلا ةداملل وهو «هبلق ىلع

 لكألاو , "'ةطْلُخلاو عامتسالاو مالكلاو رظنلا لوضف كرت :اهنمو
 هرضصحت .بلقلا يف اًمومهو اًمومُعو اًمالآ ليحتست لوضفلا هذه نإف «مونلاو

 هلإ الف . اهنم ةرخآلاو ايندلا باذع ٌبلاغ لب ءاهب بّدعتيو هقّيضتو هسبخّتو

 دكنأامو !مهسب تافآلا هذه نم ٍةفآ لك يف برض نم ٌردَص ٌقيضأ ام «هللا الإ

 نم شيم ملأ مددقا الإ ال! رص يشأ امو دملاحس أرسم او هدقيع 0

 ةرئاد هتّمه تناكوا !مهسب ة ةدومحملا لاصخلا كلت نم ةلصخ لك يف ٌبرض

 « ري قرربلاَو # :هلوق نم ٌرفاو ٌبيصن ؟؟7اذهلف ءاهلوح ةمئاح اهيلع

 :راطفنالا] 4 يَحتلَاَجْفَلاَنإ او :هلوق نم ٌرفاو ٌتيصن كاذلو ١7[« :راطفنالا]

 .هللا الإ اهيصحُي ال ةتوافتم ٌثتارم امهنيبو 5

 اهب لصحي ةفص لك يف قلخلا لمكأ كي هللا لوسر نأ دوصقملاو
 قلخلا لمكأ وهف : «حورلا ٌةايحو «نيعلا ةرثو ءبلقلا ٌعاستاو هردصلا حارشن
 لمكأو .يّسحلا حرشلا نم هب ٌصخ ام عم «نيعلا ٍةَّرْقو ةايحلاو حرشلا اذه يف

 .خسنلا ةيقب نم تبثملاو .«ءايشألا» :ع .«بابسألا» :عوبطملا يف )١(

 .«جرختت) :م «ج «ق ص )320

 .خسنلا نم تبثملاو .«ةطلاخملاو» :عوبطملا يف (*)

 .«اهلف» :ص (:5)

 ضر



 لاني هتعباتم بسح ئلعو «نيع َةّرقو ٌةذلو اًحارشنا مهّلمكأ هل ةعباتم قلخلا

 لامكلا ةورذ ين وهف .لاني ام هحور ةذلو ِهنيع ٍةَّرقو هردص حارشنا نم دبعلا

 .ناعتسملا هللاو «هعابتا نم مهبيصن

 .مهنع هعافدو «مهايإ هتمّضِعو مهل هللا ظفح نم ٌبيصن هعابتأل اذكهو

 .ريكتسمو لقتسمف «ةعباتملا نم مهبيصن بسحب «مهل هرصنو «مهل هزازعإو
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 8 لصف

 مايصلا يف ِةْدَع هيده يف

 اهماطفو «تاوهّشلا نع سفّتلا َسْبَح مايّصلا نم دوصقملا ناك «١)اّمل
 اهتداعس ةياغ هيف ام بلطل ّدعتست «ةّيناوهشلا اهتّوُق ليدعتو «تافولأملا نع

 أمظلاو عوجلا رسكيو «ةّيدبألا اهتايح هيف امم هب ''7وكزت ام ٍلوبقو ءاهميعنو
 ؛نيكاسملا نم ةعئاجلا دايقألا لناحب اهركذيو ءاتروشو اهكهس نم

 ءبارّشلاو ماعّطلا يراجم قييضتب دبعلا نم ناطيشلا يراجم يضم

 يف اهٌّرضي اميف ةعيبطلا مكحب اهلاسرتسا نع ءاضعألا لئيوق «* ”سبخَيو

 (*)مجتليو هحامج نع ِةَّرق ّلكو اهنم وضع ّلك نّكسُيو ءاهداعمو اهشاعم

 نيبَّرقملاو راربألا ةضايرو «نيبراحملا ةّنُجو «نيقّتملا ماج وهف .هماجلب

 سلنلا تابوعم لق ويقف ودوم لجأ هع بارو هفاعطو كوه كرتي

 علطي ال هللا نيبو اعلا درب دس رهق ؛هتاضرمو هللا ةّمحمل اًراثيإ '١)اتاذوذلمو

 ماو :ةرهاظلا قنا رطقملا 0 م ةلع هبم نوعلطي دق ("/داعلاو هاوس هيلع

 .هراثآو مايصلا فصو يف ركذ امم موهفم وهو «ًةحارص ِتأي مل (امل) باوج )١(
 .فيرحت «اركذت» :ع«ج )0,0

 .خسنلا ةيقب نم تبثملاو .«قيبضت» :بم «م ,ع.«قيضتو) :عوبطملا يف ()
 .لوصأللا نم تبثملاو .«سبحتو» :عوبطملا يف (5)

 .خسنلا فالخ «مجلتو» :عوبطملا يف (4)

 .خسنلا فالخ «اهتاذذلتو» :عوبطملا يف (0)

 .ك «ق نم تبثملاو .«دابعلا ذإ) :ع.ج ءص ('0)

 .لوصأللا نم تبثملاو .«كرت» :عوبطملا يف (6)
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 ٌرشب هيلع علّطي ال (١)همأف هدوبعم لجأ نم هتوهشو هبارشو هماعط كرت هنوك
 .موّصلا ةقيقح كلذو

 .ةنطابلا ئوقلاو ةرهاظلا حراوجلا ظفح يف ٌبيجع ٌريثأت مايصللو

 اهيلع تلوتسا اذإ سلا ةدسافلا داوملا اهل بلاجلا .طيلختلا نع اهثيدحو

 ظفحي موّصلاف ءاهتَّحص نم ؟")اهل ةعناملا ةئيدّرلا ٌداوملا غارفتساو ءاهتدسفأ

 ةساوهشلا يديأ اهثم هعيلتسأ ام اهنلإ ديعيو ةاهتكض حراوجلاو (97ىلقلا لع

 أونَماَء تذل اهي :'يلاعت لاق امك ءنئوقّتلا ارلع نوعلا ربكأ نم وهف
 2 ل ل 0 ص سرر ا 2 58 0 دك نم

 4 تروقتت طل مقصات نع ةرذأا 1غ نفس ةوولا ةكستاع نك
 .[17* :ةرقبلا]

 . 247 (هنَج موّصلا» :دِي ٌيبْنلا لاقو

 هّلعجو ؛مايّصلاب هيلع هل ةردق الو حاكنلا ةوهش هب تّدتشا نم رمأو

 .(20ةوهّشلا هذه َءاجو

 ةميلَّسلا لوقعلاب ًةدوهشم تناك امل موّضلا حلاصم نأ دوصقملاو
 ةيمحو ؛مهيلإ اًناسحإو )هه ةمحر هدابعل هللا هعرش «ةميقتسملا رّطِفلاو

 .لوصألا نم تبثملاو .«رمأ وهف» :عوبطملا يف )١(

 .قايسلا هيضتقي عوبطملا نم تبثملاو .«هل» :خسنلا يف (؟)

 .«بولقلا» :ع ()

 ُكَنَعَُيِإَدََر ةريره يبأ ثيدح نم )١77/1١١51( ملسمو )١/597( يراخبلا هاور )5(

 .يراخبلل ظفللاو

 .ُهْنَعُهَااصَر دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم )١5٠0( ملسمو )0١0557( يراخبلا هاور )0(

 .(مهلا» :بم موق (5)

56 



 .ةنجو مهل

 لا ا

 سوقا له كير هوصقمال

2210111111200 

 سوفنلا تنّطوت امل :ةرجهلا دعب مالسإلا طسو ئلإ هضرف (؟)رمَأ ءاهيلع
 .جيردتلاب هيلإ تلِقَنف ,نآرقلا ٌرماوأ ْتْفِلَأو ءةالّصلاو ديحوّتلا ئلع

 ماص دقو ِكي هللا لوسر يفوتف «ةرجهلا نم ةيناّثلا ةنّسلا يف هضرف ناكو

 (0) لك معطي نأ َنيبو هنيب ريبخّتلا هجو ئلع اَلَّوأ ضرُقو ««47ٍتاناضمر عسن
 ماعطإلا لع «2")موّصلا متحت ئلإ رييخّتلا كلذ 7 نع لقن مث ءاتيكسم موي

 موي لك نع نامعطيو نارطفي امهّنإف مايل اقيطي مل اذإ ةأرملاو ريبكلا خبّشلل

 ,لماسلاو ءايضقيو ارطفي نأ رفاسملاو ضيرملل صخّو )اًنيكسم

 .«يدهلا» :ع )١(

 .خسنلا فالخ «ليصحت مظعأ» :عوبطملا يف (؟)

 .«رخأت» :بم م «ق .«رخأف» :ك ()

 «فاصنإلا» يف يوادرملاو 5٠5( /5) «عورفلا» يف حلفم نبا هاكح ءاعامجإ (:4)

(2)22/6. 

 .«لك نع» :عوبطملا يف (5)

 .«نم» :عوبطملا يف )3(

 يبأ نبا نع 3٠١( /5) يقهيبلا هلصوو «(يرابلا حتف -184 /4) اًقلعم يراخبلا هاور (0)

 (مألا - دواد يبأ حيحص » :رظناو .حيحص هدنسو هّهِْكَي هللا لوسر باحصأ نع ئليل
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 - نيذلا ئلعو# أرقي سابع نبا عمس ءاطع نع (4505) يراخبلا هاور ام هيلع لدي (8)
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 عم اتداز امهيدلو ئلع اتفاخ نإو ,كلذك امهسفنأ لع اتفاخ اذإ عضرملاو

 امَّنِإو ءيضرم فوخل نكي مل امهرطف نإف «موي لكل ٍنيكسم ٌَماعطإ ءاضقلا

 .مالسإلا لَّوأ يف حيحّصلا رطفك 7١2نيكسملا ماعطإب ربجف ءةَحّصلا عم ناك

 :(5)كالث ٌبتر موّصلل ناكو

 .نييحتلا فصوي هناجيإ :اعادحإ

 ماعّطلا هيلع مرح معطي نأ لبق مان اذإ مئاّضلا ناك نكل «همتحت :ةيناثلاو

 اهيلع ّرقتسا يتلا يهو «ةثلاثلا ةبتّرلاب كلذ خسنف «ةلباقلا ةليلا ئلإ بارّشلاو

 .ةمايقلا موي ئلإ عِرّشلا

 لصف
 ناكو «تادابعلا عاونأ نم ٌراثكإلا ناضمر رهش يف دلي هيده نم ناكو 0( َّض هك" . قو «. 7 ا

 نم ريخلاب ٌدوجأ ليربج هيقل اذإ ناكو ءناضمر يف نآرقلا هسرادي ليربج

 .فاكتعالاو ركذلاو ةالّصلاو نآرقلا ةوالثو ناسحلاو ةقدّصلا نم

 وه «ةخوسنمب تسيل :سابع نبا لاق «#نيكسم ماعط ةيدف هنوقيطي الف هنوقوطي -

 موي لك ناكم نامعطيف ءاموصي نأ ناعيطتسي ال ةريبكلا ةأرملاو ريبكلا خيشلا

 ا م

 .«نيكسملل ماعطلاب» :ك )١(

 .(ةثالث) : بم «م .ع .ج ءص (؟)

 .«ناكف) :سم م (9)

 .اًهْنَعُدَلآَوَو سابع نبا ثيدح نم (7708) ملسمو 2705 5) يراخبلا هاور (5)

7/ 



 :روهشلا نم هريق هب مشي ال ؟"أاسب نابعلا نم ةاقمو ضم اكو

 ةدايغلا يلع هرابيو هليل تاعاس رفويل اًنايحأ ©27هيف لضاوبل ناك نإ اح

 تسلا :لوقيف ءلصاوت كّنِإف :هل نولوقيف ءلاصولا نع هباحصأ ئهني ناكو

 ينمعطُي يّبر دنع لظأ ين :ةياور يفو _ تيبأ يَنإ .مكتتيهك
 .(1!(ينيقستو

 .نيلوق ئلع (©7روكذملا ٍبارَّشلاو ماعّطلا اذه يف ساّنلا فلتخا دقو

 الو ءظفّللا ةقيقح اذهو :اولاق «مفلل يم ٌبارشو ٌماعط هنأ :امهدحأ

 ذه ةيلق خيه رقيقر امو هد راسم درع هب هللا فيلق ام دي ةارسألا ١ نأ : يناثلاو

 نم كلذ عباوتو هيلإ قوُّشلاو ءهّبحب (5!هميعنو هبرقب هنيع ةّرثو هتاجانم لل

 ةجيبو نيعلا ةّرقو ؛حاورألا ميعنو ؛بودقلا ءاذغ يه يتلا لاوحألا

 اذه خيوقُي دقو هّقنأو هّلجلو واطغ عظم )يب يلقلاو حوأللف .. وتلا

"05500 60 

 .خسنلا ةينقب يف تسيلو .بم «ق نم «هيف) )0

 .خسنلا ةيقب يف تسيلو .ءبم «ق نم «ينإ» 00

 ةشئاع ثيدح نم )١١١6( ملسمو )١974( يراخبلا اهاورف ئلوألا ةياورلا امأ (4)

 نم )3١/1١١١5( ملسمو (/741) يراخبلا اهاورف ةيناثلا ةياورلا اّمأو اَهْنَعَدَلَو

 .هنَعَُناَدَو سنأ ثيدح
 .لوصألا نم تبثملاو .«نيروكذملا» :عوبطملا يف (5)

 .لوصألا ةيقب نم تبثملاو .«هميعنتول :م ؛(همعنتو» :عوبطملا يف (5)

 .خسنلا فالخ «وه امب» :عوبطملا يف (0)

١ 
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 :2317ليق امك ءنامَّزلا نم ًةَّدم ماسجألا ءاذغ نع نغُي ئتح ٌءاذغلا

 دارذا هضايبيلاو بارشلا دع اهيلتشت كارقأ خم ةيداعلا اهل
 يداح ابساقعأ ىف كثيدح نمو هب ءيضتست رون كهجوب اهل

 ”ديسح ابيع يسع خور اهدعوأ ريسلا لالك نم تكش ادإ

 حوّرلاو بلقلا ؛ اذغب مسجلا ء ءانغتسا ملعي " ”قوذو ٍةبرجت ىندأ هل نمو

 .هبولطمب رفاّظلا ناحرفلا رورسملا امّيس الو «يناويحلا ءاذغلا نم ريثك نع

 هبوبحم ٌفاطلأو «هنع ئضّرلاو ؛هبرقب مّمنتو «هبوبحمب هنيع تّرق دق يذلا

 هل ٌمِركُم هرمأب ٍنتعم هب ٌيفح هبوبحمو ءتقو للك هيلإ لصت هفَحَتو هايادهو

 ؟ثحملا اذهل ءاذغ مظعأ اذه يف سيلفأ نيل ةّئاتلا حملا عم ماركإلا ةياغ

 الو لمكأ الو لمجأ الو مظعأ الو هنم لجأ ءيش ال يذلا بيبحلاب فيكف

 هبلق ءازجأ َعيمج «؟!هبح َكلمو ههّبحب ٌبحملا بلق ألتما اذإ اًناسحإ مظعأ

 ذه سيلفا بح عم لاح ذعر .نكمت ٌمظعأ هنم هّبح نكمتو ؛هحراوجو

 ىبر دنع لظأ ين 2 :لاق اذيلو ؟1ةيغو أيل ةيلسكو ةمعظت ةيبح دمع حملا

 كشف اًمئاص ناك امل مفلل اًبارشو اًماعط كلذ ناك ولو .؟ينيقستو ينمعطب

 .الصاوم نوكي نأ نع

 اهدشنأو .هريغو (57 )١/ «يناعملا ناويد» يف ةصفح يبأ نب سيردإل تايبألا )١(

 .جيرختلا كانهو ١١5(« 7١١2ص) («نيبحملا ةضور» يف فلؤملا

 :«تكششا# كل (9)

 .خسنلا ةيقب نم تبثملاو .(«قوش» :بم م ءق (©)

 .بم ؛م «ق يف تسيلو .«هيلع» :ع «ك .ج ءص يف اهدعب (5)
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 اولاق ذإ_ ةباحصلل لاقلو ءالصاوم نكي مل ليّللاب كلذ ناك ولف اًضيأو

 مهّرقأف ؛.«مكتئيهك تسلا :لقي ملو ءلصاوأ 7١2ٌتسل : لصاوت نإ :هل

 نم هنّيب امب كلذ يف مهنيبو هنيب ٌقاحلإلا ٌمطقو ؛هيلإ لاصولا ةبسن ئلع
 كلا قوسر نأ رسع خي هللا دبع ثيدح نم (1)«ملسم حيحص» يف امك «قرافلا
 :لاق ءلصاوت تنأ :هل ليق ؛مهاهنف «سانلا لصاوف ناضمر يف ّلصاو ل

 .«نرقسأو معطأ ينإ .مكلثم تسل ينإ١

 نع كي هللا لوسر ئهن :ثيدحلا اذهل ؟؟!ٌيراخبلا قايس 27يفو
 .«'رتاسأو معط ينإ .مكلثم تسل ينإ١ :(60لاق .لصاوت َْكّنِإ :اولاق .ءلاصولا

 نع ِةْكَو هللا لوسر ئهن :ةريره يبأ ثيدح نم 2172نيحيحّصلا١ يفو

 لوسر لاق ؛لصاوت هللا لوسر اي كّنإف :نيملسملا نم ّلجر لاقف ءلاصولا

 .«ينيقسيو يّبر ينمعطُي تيب ينإ ؟يلثم مكُيأو» :ِِكي هلل

 ظافلأ ضعب يفو .2" /سنأو ةشئاع ثيدح نم هلثم «نيحيحصلا» يفو

 .خسنلا ةيقب يف تسيلو .«لاق» :ع.ك يف اهلبق )١(

 .(7١١١/00؟) مقرب )30

 .بم «م «ق يف تسيل «يف» (*)

 .(1١١1١/05؟) ملسم اًضيأ هاورو ءرمع نبا ثيدح نم )١9477( مقرب )((

 .يراخبلاو خسنلا ةيقب يف تسيلو .«يلثم مكيأو» :بم «م «ق يف اهدعب (ه)

 )5( يراخبلا )١975( ومسلم)07/1١١١7(.

 يراخبلا دنع سنأ ثيدحو )١١١5((« ملسمو )١9715( يراخبلا دنع ةشئاع ثيدح (0)

 .(5١١١)ملسمو )١1951(

١ 



 .()«ينيقسيو يبر ينمعطُي لظأ ينإ١ :010 لأ كيدع

 مهب ّلصاو اوهتتي نأ اوَبأف لاصولا نع مهاب: اّمل ِكَي َىنلا ْنِإف اًضيأو

 لكنملاك «مكتدزل لالهلا رّخأت ول» :لاقف لالهلا اوأر مث ")اًموي مث ءاّموي

 .(؟7لاصولا نع اوهتتي نأ اوَبأ نيح مهل

 نوقّمعتملا ٌعَدَي الاصو انأَصاول رهّشلا انل دم ول» :«2”رخآ ٍظفل يفو

 ير ينمطُي لظأ ين «يلثم متسل مكّنإ» :لاق وأ .مكلثم تسل يّنإ مهقّعت
 اَلكنم مهّلْعف لعف لفو ا معطُي هنأ ربخأف .«ينيئاسيو

 الو "0 ٌليكنت كلذ يف ناك امل برشيو لكأي ناك ولف «2")هل اًرجعم مهب
 .ٌحضاو هللا دمحب اذهو ءٌلاصو الو لب «ٌريجعت

 يفف ءرحّسلا ئلإ هيف نذأو ءةَّمآلاب ةمحر لاصولا نع ِةْكي ئهن دقو

 ال :لوقي كي ىبنلا عمس هنأ يردخلا ديعس يبأ نع 0 راخبلا حيحصاا

 .(رحّسلا ئلإ لصاويلف ّلصاوي نأ دارأ مكّيأن ءاولضصاوت

 1١/١١١(. 5) ملسمو )1/515١( يراخبلا دنع 60

 .عوبطملاو بم «م «ق نم ةطقاس «ينيقسيو ...هلثم نيحيحصلا يفو» (؟)

 .«نيحيحصلا»و خسنلا ةيقب يف تسيلو .«اًموي مث» :ج يف اهدعب ()

 .هَنَعَبْلَدَوَر ةريره يبأ ثيدح نم (5ا//7١١١1) ملسمو (ا/57١) يراخبلا هاور (5)

 .هْنَعْدَنَوََو سنأ ثيدح نم )5١/١١١5( ملسم هاور (5)

 .ق يف تسيل «مهل» ()

 سيلف عوبطملا امأ .ك نم تبثملاو .«الاصو»و «اًريجعت»و «اًليكنت» :خسنلا ضعب يف (0)
 .خسنلا عيمج يف ةتبثم يهو «(يف) هيف

 )6( مقرب )١1951761957(.
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 ؟ةوركم وأ ٌمّرحم وأ زئاج لاصولا لهو «ةلأسملا هذه مكح امف :ليق نإف

 :لاوقأ ةثالث ئلع ةلأسملا هذه يف ساّنلا فلتخا دق :ليق

 ؟/رييؤلا نب هللا دبع نع ئورُي اذهو سيلع ردق 7١مل داج هنأ :اهدحل

 اذه بابرأ ةّجح نمو .ماّيألا لصاوي ريبزلا نبا ناكو .22فلّسلا نم هريغو

 يف امك ءلاصولا نع مهل هيبن عم ةباحّصلاب لصاو لي ئبثلا نأ لوقلا

 يْنِإ» :لاقو لاصولا نع هن هنأ .ةريره ىجبأ ثيدح نم 0 ا

 هيف اذهف د 0 ا

 :كلذ دعب هيلع مهد ةأاَمْلو

 َض َ م 2# 2 و 5-0 .
 مه ةمحرلا دارا هنأ ملع ءمهرقيو ملعي وهو هيهن دعب هولعف اًملف :اولاق

 ا

 هني ربو ع ريس سلا زوجي ل نرسل أ اتسم لا

 .(نإ) :بمءم«ق )١(

 0 ارا ىلا نمل باي نام 0(

 اتث مهلك هلاجر .«لصاوم وهو ءرهشلا نم رشع ةسمخ ةحيبص رييزلا
 )45919579٠(. «ةبيش يبأ نبا فنصم» :رظنا ()

 «ننسلا ةفرعم» يف امك يعفاشلا دنع هقيرط نمو (874) كلام دنع وه لب ءامهيف سيل (5)

755/13 . 

 .«نيحيحصلا»و ك يف تسيلو .«اًموي مث) :بم «م «.ج ؛ع «ق ءص يف اهدعب (5)

 .مدقت دقو )١١١5(. ملسمو )١1955( يراخبلا هاور ()

١ 



 مل مهنإ : مهنع هاكح دقو_؟8"ربلا دبع دبا لاق .ىروثشلاو ٌيعفاشلاو

 1 هروب

 ةهارك يه له هباحصأ فلتخاو «(")هتهارك ىلع ّصن ٌنعِفاَّشلا :تلق
 :اولاق كي ئبْنلا يهنب نومّرحملا ّمتح او ؛نيهجو ئلع ؟ةيزنت وأ ميرحت

 .ميرحّتلا يضتقي يهّنلاو

 هللؤي لي ميرحتلل نوكي نأ عنمي ال «مهل ةمجر» :ةشئاع لوقو :اولاق

 (ةةيمح ةييحو يسر ةَّمالل هيهانم رئاس لب ؛مهيلع همّرح نأ مهل هتمحر نم نإ

 .ةنايصو

 .مهاهن دقو فيك «مهل اًريرقت نكي ملف هيهن دعب مهم هتلصاوم اَّمأو :اولاق

 يف يهَّنلا ةحلصم لجأل هيبن دعب لاصولا مهنم لمتحاف ءايكنتو اًعيرقت نكلو
 مهاهن يتلا ةدسفملا روهظب هنع مهيب يف ةمكحلا ٍنايبو ؛مهرجز ديكأت
 ناك هنع يهنلا ةمكح ترهظو لاصولا ةدسفم مهل ترهظ اذإف ءمهل اهلجأل

 لاصولا (*0ينفام مهل رهظ اذإ مِهّنِإف .هل مهكرتو مهلوبق ئلإ ئعدأ كلذ

 فئاظو نم حجرأو ٌمهأ وه اميف ريصقتلاو ةدابعلا يف للملاب هنم اوّسحأو

 ةرهاظلا اهقوقحب نايتإلاو .هضئارف يف عوشخلاو هللا رمأ يف ةوقلا نم يذلا

 مهل نّيبت -هنيبو دبعلا نيب لوحيو كلذ يفاني ديدّشلا عوجلاو «ةنطابلاو

 )١( «ديهمتلا» ىف )١5/ "7517(.

 .عيف تسيل «دحأل» (؟)

 .(6 4ص) «ينزملا رصتخم» يف ()

 .ع«ج «ك يف تسيل «ةيمحو» (5)

 .(يف أم لذدب («ةدسفمل :بم .عفج )2(
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 .دلكَك هنود مهل هيف ىتّلا ةدسفملاو .لاصولا نع ىهنلا ةمكح

 مظعأب ةحجاَّرلا ةحلصملا هذهل لاصولا ئلع مهل هرارقإ سيلو :اولاق

 رِفني الئلو .فيلأتلا ةحلصمل 2؟)هدجسم يف لوبلا ئلع ئيارعألا ١2)رارقإ نم
 ربختأ ىلا ةالّصلا ئلع هتالص يف ءيسملا هرارقإ نم مظعأب الو «مالسإلا نع

 هنيم ل لاي نا يه لب يزعم ريغ هناي نر «ةكاافس تسيل ذل

 .مّلعتلاَو ميلمَتلا يف غلبأ هّنإَف :غارغلا دعب هلوبقو هميلعت ةحلصمل اهيلعمو

 اذإو .متعطتسا ام هنماونأف ءيشب مكئرمأ اذإإ :ٍَِِي لاق دقو :اولاق
 10 دتجاف ءيش نع تب ٠

 :لاقف :هصئاصخ نم لاصولا نأ نلع لدي ام ثيدحلا يف ركذ دقو :اولاق
 .هصئاصخ نم نكي مل اًحابم ناك ولو ؛امكتئيهك تسل يِنإ)»

 لاق :لاق باطشلا نب رمع كيلح نم 97( :يسحشلا» فو :اولاق

 ِتَبّرَعَو نعنع نيم راها ريدأو ءانهاه نم ّلْيَّللا لبقأ ادإ» ا هللا لوسر

 ٍقيدح نبأ" ”ءوجيت «نيحيحّصلا) فو ٠ «(مئاّصلا رطفأ دقف « (صعشلا

 .«هرارقإ» :ك )١(

 .ُهْنَعُدََوََر سنأ ثيدح نم (98/785) ملسمو (5075) يراخبلا هاور (؟)

 .«ةالصبلا :ع ()

 .ُهْنَعدَنإَعَو ةريره يبأ ثيدح نم )1١7717/ 117١( ملسمو (/758/) يراخبلا هاور (5)

 )١١١١(. ملسمو )١105( يراخبلا هاور (0)

 ةيقب نم تبثملاو .ص يف اهيلع بطشو .بم «م «ق يف تسيل «انهاه نم راهنلا ربدأو» (5)
 .يراخبلا يف امل قفاوم خسنلا

 .ك يف تسيل «هوحن» (0)

ُ 



 0 لفوأ ىبأ نب هللا دبع

 كلذو ءرطفي مل نإو رطفلا تقو لوخدب اًمكح اًرطفم هلعجف :اولاق
 .اعرش لاصولا ليحي

 ام ريخب يتم لازت الو «ةرطفلا ئلع ىتّمأ لازت ال» :هِْكَي لاق دقو :اولاق

 .2"2(رطفلا اولّجع

 .رطفلا ساّنلا لّجع ام اًرهاظ نيَّدلا لازي ال» :هنع "7(ننّسلا يفو

 .«نورخؤي لىراصنلاو دوهيلا (17نأل
 - 5 ِ 2 5 0 ن4 د. غ0 )6( 2 .
 مهلجعأ ىلإ ىدابع بحأ : لجو زرع هللا لاق» :لاق هنع «ننسلا) قو

 .«اًرطف

6 
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(0 
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 )١١١١(. ملسمو )١955( يراخبلا هاور

 مكاحلاو (79”7) ةميزخ نباو (41) دواد وبأو (77 6877 7765 5) دمحأ هجرخأ

 كبتشت تح برغملا اورخؤي مل ام» :هيفو «رماع نب ةبقع ثيدح نم( /10

 دعس نب لهس ثيدح نم )٠١48( ملسمو )/١1951( يراخبلا هجرخأو .«موجنلا

 .«رطفلا اولجع ام ريخب سانلا لازي ال» :ظفلب

 ثيدح نم )/١79( هجام نباو (7799) «ئربكلا»يف يئاسنلاو (01*717) دواد وبأ

 ناّبح نباو )75١70( ةميزخ نبا هححصو )98١١(. دمحأ اضيأ هاورو ؛ةريره يبأ

 .«مئئراصنلا» :ركذ هجام نبا دنع سيلو )١/ ١"( مكاحلاو ("ه 9:٠

 .(نإ) :بم «م ف

 يبأ ثيدح نم مهلك «(7001) ناّبح نباو (7551) دمحأ هاورو ٠ ٠ ) يذمرتلا

 بيذهت» :رظنا .هيف ملكتم «يرفاعملا نمحرلا دبع نب ةّرق هدانسإ يفو .ةريره
 .(7 377 /8) «بيذهتلا
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 مل اًموركم ناك اذإو «هكرت فيكف ؛ .''"روطفلا ريخأت ةهارك يضتقي اذهو

 .ةحشسص وكن نأ ةدابعلا تاجرد ّلقأ نإ ًةدابع نكي

 الإ رسبت نم زوجي لاصولا نإ :لارقألا لدعأ وهودكلاتلا لوقثاو
 رانا يمس ىبآ ثيدحل كاسنإو معلا يع ظرتسسملا رعااسو ندع

 .(رَحَسلا ىلإ لصاويلف ّلصاوي نأ دارأ مكّيأف ءاولصاوُتال» :ةلك تَِنلا نع

 .(0يراخبلا هأور

 هئاشع ةلزنمب ةقيقحلا يف وهو ءٍمئاَّصلا ئلع هلهسأو لاصولا لدعأ اذهو

 داق ناك رحّسلا يف اهلكأ اذإف «ٌةلكأ ةليللاو مويلا ين هل مئاَّصلاف رأت نأ الإ

 .ملعأ هللاو هرم خلا ليللا لأ نم اهل

 لصق
 ةداهش وأ «ٍةقّقحم ةيؤرب الإ ناضمر موص يف لخدي ال هنأ هيده نم ناكو

 47 عبارعأ ةداهشب ٌةَّرم ماصو «(")رمع نبا ةداهشب ماص امك ءدحاو ٍدهاش

 .خسنلا ةيقب نم تبثملاو .«رطفلا) :ع«بم 600

 .مدقت دقو )١9717/19717(. مقرب (؟)

 هللا لوصر تريخأف «لالهلا سانلا ةرئارت» لاق رمغ نبا خنخ(9؟547)ةوادوبأ هاور 0

 مكاحلاو (” 5 41/) ناّبح نبا هححصو .«همايصب سانلا رمأو هماصف «هتيأر نأ ل

 .(1175/5) (ئلحملا» يف مزح نباو 2 )

 رمع نبا ثيدح نم (57 5 )١/ مكاحلاو )١757( هجام نياو (141) يذمرتلا هاور (5)

 :ةبرطضم ةمركع نع هتياور اًكامس ّنإف ؟بارطضا هدانسإ ىف ثيذحلاو .اهتَءهئلَوو
 (1674) ؟ليلخلا ءاورإ# ةرظنا ,كسرم ءاور 8 هو ةلوضوم هاور انهف ءاقردكأب ريغقاو

 .(551/7) (مألا - دواد يبأ فيعضاو
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 دقف اًرابخإ كلذ ناك نإف .ةداهّشلا ظفل امهفّلكي ملو ءامهربخ ئلع دمتعاو

 ٌظفل دهاشلا فّلكي ملف ًةداهش ناك نإو ءدحاولا ربخب ناضمر يف ئفتكا

 .اًموي نيثالث نابعش ةَّدع لمكأ ٌةداهش الو ٌةيؤر نكت مل نإف .ةداهّشلا

 (1)نابعش لمكأ ٌباحس وأ ٌديغ هرظنم نود نيثالّثلا ًةليل لاح اذإ ناكو
 نأب رمأ لب «هب رمأ الو مامغإلا موي موصي نكي ملو .ماص َّمث اًموي نيثالث

 الو ؛هرمأو هلعف اذهف .كلذك لعفي ناكو هَّجُع اذإ نيثالث نابعش ةّدع لمكي

 باسحلا وه ردقلا َنِإف :23)هل اوريقاف مكيلع ّمُع نإف» :هّلوق اذه ضقاني
 لامكإلاب دارملاو (()7ّدعلا اولمكأف» :لاق امك لامكألا هب دارملاو :ردقملا

 هاور يذلا حيحصلا ثيدحلا يف لاق امك ف يذلا رهشلا 117 (280لابنك]

 الو هوَّرَت ايتح اوموصت ال١ :لاقو .«نابعش ةَّدع اولمكأف» :(26) ءراخببلا

 لامكإب '")رمأ يذلاف .«0)1ةّدعلا اولمكأف مكيلع َّجُع نإف «هورت ئّتح اورطفت

 عدل

 .خسنلا ةيقب نم تبثملاو .«نابعش ةدعا :ع«بم )010(

 .اهْنَعدَيَرَََر رمع نبا ثيدح نم )8/٠١١80( ملسمو )١1905( يراخبلا هاور 2,9

 .همامتب هظفل قأيس )0

 .ك نم ةطقاس «لامكإ) 5

  (0)مقري )١1:9(.

 نأل ؛عاطقنا هيفو هاقْنَعَيَدَِو سابع نبا نع يليدلا ديزي نب روث نع (787) كلام هاور (5)
 رمل دو لع نيس

 انكر سابع نبا ثيدح اهب حصي ئئرخأ فرط ثيدحللو .سابع نبا كردي مل اًروث

 هنع يرتخبلا يبأ نع ةرم نب ورمع نع ةبعش قيرط نم )١١84/ ١'7( ملسم هاور ام اهنم

 دعب يتأيس ام اهنمو ««ةدعلا اولمكأف مكيلع يمغأ نإف «هتيؤرل هّدمأ دق هللا نإ» :هظفلو هب

 .(5 /54) «ليلغلا ءاورإ»و (45 /1) «مألا - دواد يبأ حيحصا :رظناو .نيثيدح

 .«انرمأ» :ع.ص (0)
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 .هنم رطفلا دنعو همايص دنع وهو غي يذلا رهّشلا وه هتَّدع

 .هورت تح اوموصت الف .نورشعو ٌعست رهشلا» :هلوق اذه نم حرصأو

 ئلإو هظفلب رهّشلا لّوأ ئلإ عجار اذهو .210(ةَّدعلا اولمكأف مكيلع مغ نإف

 ةيع نم هيلع لواس ءايتعإو يظل هيلع لوام ءاقلإ ةرجب 35 فاتعبب ه هرخآ

 .انعملا

 5 ا نس دا 2 نو د - كف 4
 اودعف مكيلع مغ نإف .نورشعو عست رهشلاو ؛نوثالث رهشلا» :لاقو

 21 نيثالث

 نإف .هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص .ناضمر لبق اوموصتال» :لاقو
 .(؟7)(نيثالث اوليكأف ©7ةيايَغ هنود تلاح

 (5)اوموص مث ةَّدعلا اولوكُت وأ لالهلا اورت ئّتح 000 _

 .(2)(ةّدعلا اولمكت وأ لالهلا اورت تح

 .اهْنَعَُئأَ رمع نبا ثيدح نم (4و 7-4 )١١8٠0/ ملسمو )/١19٠01( يراخبلا هاور )١(

 يراخبلا دنع هلصأو .رمع نبا ثيدح نم (”١565)نابح نبا ظفللا اذهب هاور (؟)

 .قباسلا ثيدحلا جيرخت يف امك ءملسمو

 .هسأر قوف ناسنإلا لظأ ام لك :ةيايغلاو .خسنلا نم تبثملاو ؛«ةمامغ» :عوبطملا يف (9)
 .كلذ وحنو لظلاو ةربغلاو ةباحسلاك

 سابع نبا ثيدح نم )١١1770( يئاسنلاو (384) يذمرتلاو (717717) دواد وبأ هاور (5)

 :رظناو .(574 )١/ مكاحلاو )59٠5"( نابح نباو يذمرتلا هححصو ءاَهْنَعدَِلَوِ

 .(45 /0/) (مألا - دواد يبأ حيحصاو )7//١417( «ريبحلا صيخلتلا»

 .«اوموصت» :ك (0)

  هححصو ُكنَعُهَنَإََوو ةفيذح ثيدح نم )١١77( يئاسنلاو (7517757)دواد وبأ هاور 0(
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 ال ام نايعش لاله نم ظفحي هلل# هللا لوسر ناك) :ةشئاع تلاقو

 مث ءاّموي نيثالث نابعش دع هيلع َّمُع نإف «هتيؤرل موصي مث ؛هريغ نم ظفحتي

 .نامح نباو ٌينطقراّذلا هحّحص .١2)(ماص

 ا ت2: 5 5 ٠
 اوردقاف مكيلع مغ نإف هتيؤرلاورطفأو هتيؤرلاوموص» :لاقو

 01 نيثالث

 و / 1
 ؟!يمغأ نإف "9هورت اوتح اورطفت الو .هورت ايتح اوموصت آل» :لاقو

 .2)(هل اورذدقاف مكيلع

 ناضمر يدي نيب اومّدقَت ال» :ظفل يفو .()(ناضمر اومّدقَت ال١ :لاقو
 هول

 .87(هُمَصيلف اًمايص موصي ناك '"7لجر الإ ءنيموي وأ مويب

 (179 /5) «ةيارلا بصن#ا :رظناو .("508)نابح نباو )١191١( ةميزخ نبا -

 ١198(. /5؟) (ريبحلا صيخلتلا»و

 )١( ةميزخ نبا هححص ثيدحلاو .(7770) دواد وبأو (١71١55)دمحأ هاور )١91١١(

 اوف مي اواو 0

 بو اوووي وا

 .ةرتق وأ ميغ هتيؤر نود لاح يأ (5)

 .اًهْنَعَباَوَوو رمع نبا ثيدح نم ١( ) ملسم هاور (5)

 .ُهْنَعدَنَلَو ةريره يبأ ثيدح نم( /؟) ملسمو )١1915( يراخبلا هاور (5)

 .(الاجر) : عوبطملا ينو .جيرختلا رداصمو لوصألا يناذك (0)

 نابح نبا هححصو هُةَنَعْهَنلَوَوو ةريره يبأ ثيدح نم (801 0 )20/٠١٠١ دمحأ هاور )0(

 .("ه9؟)
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 سابع نبا ثيدح يهّنلا اذه ين لخاد مامغإلا موي نأ ئلع ليلّدلاو
 تلاح نإف .هتيؤرل اورطفأو هتيؤرلاوموص .ناضمر لبق اوموصت ل١ :هعفري

 يف ٌحيرص اذهف .(70)1هحيحص)» يف ناّبح نبا هركذ .«نيثالث اولمكأف ةيايَع هنود

 .ناضمر لبق ٌموص نيثالث ٍلامكإ الو ٍةيؤر ريغ نم مامغإلا موي موص نأ
 9 َس 07 ظ ظ ص ل و 1
 اورطفت الو ةذعلا اولمكت وأ لالهلا اورت نأ الإ رهشلا اومدقت ال :لاقو

 . 3 ةذعلا اوليكت وأ لالهلا اورق ةرتح

 ٌباحس هنيبو مكنيب لاح نإف .هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص» :لاقو

 *”يذمرتلا لاق .70"2الابقتسا رهشل ااولبقتست الو ءنيثالث الا :
0 

 حيحص 0

 هنيبو مكنيب 07 لاح نإف ف 60و اورطفأو قي 0 :هعفري 59 نبا

 .اًبيرق هجيرخت مدقت 2١

 .ُةَنَعْدَاوَر ةفيذح ثيدح نم هجيرخت مدقت )0

 نم ظفللا اذهب مهلك )7١994(«: يئاسنلاو )١17755( يمرادلاو )١1985( دمحأ هاور 00

 )١911(. «ةحيحصلا ةلسلسلا» :رظنا .اهب حصي قرط ثيدحللو «سابع نبا ثيدح

 .اًبيرق هجيرخت مدقت دقو «218/) هوحنب هاورو (ءر

 .«حيحص نسحاا :يذمرتلاو عوبطملا يفو .لوصألا يف اذك 6

 .أطخخ ««يذمرتلا» :ع«ج يفو )25١184(. مقرب (5)

 اودعف مكيلع مغ نإف «هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص :لاق مث» :ع «ح يف ةدايز اهدعب )3و7

 يف اهلحم ةدايزلا هذهو .عوبطملا يف اذكو .«هلبق اوموصت الو ءاوموص مث اًموي نيثالث

 نا ميس ري ديس حا

 ,ةناقزؤ يه ( قل



 .«نابعش ةّدع ةّدعلا اولمكأف ٌتاحس

 لاله ةيؤر يف ٌساّنلا ئرامت :ٍساّبع نبا نع ةمركع نع كامسي لاقو
 لكي َتِبَنلا ىلإ ٌيبارعأ ءاجف ادع :بهضعب لاقو «مويلا :مهضعب لاقف .ناضمر
 لوسر اًدَّمحم ّنأو هللا الإ هلإ ال نأ ٌدهشن» :ِكَي يتلا لاقف هآر هنأ ركذف
 :لاق مث .اوموص :سانلا يف ئدانف الالب كي يملا رمأف . .معن :لاق ,«؟هللا

 ٌمئاّموي نيثالث (1)ورّدقف مكيلع َّمْغنِإف .هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص»

 .27«اًموي هلبق اوموصتاالو ءاوموص

 يقاهضعبو .(نيحيحّصلا» يف اهضعبف دهم عةبيواجألا هله زكر

 حدقي ال امب اهضعب ّلِعَأ دق ناك نإو ءامهريغو مكاحلاو «ناّبح نبا حيحص»
 اهضعب رابتعاو ءضعبب اهضعب ريسفتو ءاهعومجمب لالدتسالا ةحص يف

 لكم اهنم هارسلاب ةطحب اهملسو قاسي الكر « ضعبب
 :«باطخلا نب رمع هفلاغ فيك هل هيدهعاذم ناك اذإف 7 ايق نإف

 .ةريره وبأو ءكلام نب سنأو ءرمع نب هللا دبعو .«بلاط يبأ نسب ٌتَلَعو

 ةشئاعو «يرافغلا ؟7بويأ نب مكحلاو ءصاعلا نب ورمعو «ةيواعمو

 .«اوٌدعف» :ينطقرادلا يفو . «اوردقاف» :ك )١(

 .فنصملا هححصو ؛(711/7) «(هجرختسم يف يسوطلاو )7١107( ينطقرادلا هاور )030

 ادواد يبأ نئتس» ؛ يقفتا ومو ويتسارتكا رع امركم وص لان هس كفا طا هوجو

 (فارشألا ةفحتا يفو )7١١7-35١١05(. ىئاسنلاو (51) يذمرتلاو )١515١(

 .نقلتيف نقلي ناك هنأل «ةجح نكي مل لصأب درفت اذإ كامسو :(6//178177)

 .تاحفص سمخ دعب هباوج ()

 :رظنا زاب نبا خيشلا كلذ ىلع هّبن امك «ورمع نب مكحلا» :باوصلاو «خسنلا يفاذك (5)

 .( ١77 ص) (داعملا داز الع ةيزابلا تاقيلعتلا)
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 وبأو ءسواطو ءدهاجمو «هللا دبع نب ملاس هفلاخو ؟١2) ركب يبأ اتنبا ءامسأو

 هللا دبع نب ركبو :ثارقع نب ةوميمو ييخشلا نب فاطتو ءئدهتلا نامفع
 ؟07 لبن نب دمحل ةنّلاو ثيدحلا لهأ مامإ هفلاخ فيكو ؟(1!يؤملا
 .ةدنسم ءالؤه لاوقأ مكدجون نحنو

 نع «هيبأ نع «نابوث : 47 نبا ينريخأ يلصس نب ةيلولا لاك هيبوع امأف
 ةليّللا كلت يف ء ءامّسلا تناك اذإ موصي ناك باّطخلا نب رمع نأ لوحكم

 500 يرحل هّنكلو همّدّتلاب اذه سيل :لوقيو ةمّيخم

 ٍدَّمحم نب زيزعلا دبع انربخأ :(1)تعِفاَّشلا لاقف «يلع نع ةياوّرلا اّمأو

 تس ةدطا+ 1 نع قامت ني ورد رز هلل فيع ني دمحم نع :ةسييارتلا

)نم ىلإ ٌبحأ نابعش نم اًموي ٌموصأ» :لاق بلاط يبأ نب ٌيلع نأ نيسح
" 

 .اهجيرخت يتآيس راثآلا هذه )١(

 ءردا :يف رظنتف راثآلا ةيقب امأو «(40 )١ ةبيش يبأ نبا دنع يدهنلا نامثع يبأ رثأ (")
 .(6 7 ص) يزوجلا نبال «ميضلاو موللا

 بيرق قاض ()

 .عوبطملا نم ةطقاس «نبا» (5)

 1 يا ا وللا وساع وأ يس يا )0(

 نع هيبأ نع اهيوري ثيداحأ هيلع اوركنأ هيف فلتخم نابوث نب تباث نب نمحرلا دبع
 بيذهت» :رظني .يقارعلا هلعأ اهبو ُكَنَعَُنَلَيي ” رمع كردي مل ٌلوحكم : :ةيناثلاو .لوحكم

 ١١١(. /5) «بيرثتلا حرط»و 16١( /5) «بيذهتلا

 «ئربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو )75١٠5( ينطقرادلا هقيرط نمو «(777/7) «مألا» يف (7)

 مل ةمطاف نأل ؛عاطقنا دانسإلا يفو «(7555 /5) «راثآلاو ننسلا ةفرعم» ينو )5١7/5(

 .ةَنَعدَباَدَض اًيلع اهّدج كردت

 .ق نم تبثملاو .بم «م .ع ك «ج «ص يف تسيل «نم» )370
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 .«ناضمر نم اًموي رطفأ نأ

 نع «رمعم انريخأ :(17قازرلا دبع باتك ىفف ءرمع نبا نع ةياوّدلا اأو

 نكي مل اذإو ءاّمئاص حبصأ ٌباحس ناك اذإ ")ناك» :لاق رمع نبا نع «بويأ

 .«اًرطفم حبصأ تاحس

 اذإو ءاوموصف هومتيأر اذإ» :ِلكَي ىلا نع هنع )2نيحيحّصلا١ يفو

 .«هل اوردقاف مكيلع ًَ نإف ءاورطفأف هومتيأر

 ئضم اذإ هللا دبع ناك :لاق عفان نع حيحعص و ٍدانسإب '؟7دمحأ مامإلا داز

 ري مل نإو كاذف ئأر نإف ءرظني نم تعبي اًموي نورشعو ٌةعست نابعش نم

 هرظنم نود لاح نإو ءاًرطفم حبصأ ٌرَتق الو ٌباحسه هرظنم نوذ ُلُحَي ملو
 .اًمئاص حبصأ رتق وأ باح

 انث ءميهاربإ نب ليعامسإ اةانث :دمحأ لاقف ءسنأ نع ةياوّرلا اّمأو

 ات رظفأف نمي رقاكإو ديلا اكإ لاليلا كبل :لاق قاحسإ يبأ نب ئبحي

 ءرطفأ نم ٍراطفإبو لالهلا ةيؤرب هانربخأف ِكلام نب سنأ انيتأف ءساّنلا نم
 بويأ نب مكحلا نأ كلذو ءاّموي نوثالثو ّدحأ يل لمكي مويلا اذه :لاقف

 «راثآلاو ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلا هقيرط نمو «(9/77) مقرب «فئصملا» )١(

 رو

 .ك ف تسيل «ناك» (؟)

 .هجيرخت مدقت ()

 «جرختسملا يف ميعن وبأو )75١74( ينطقرادلا هاورو «(4584) مقرب «دنسملا» يف (5)

 .اًنَعدَتَْكَيَر رمع نبا نع عفان نع بويأ نع ليعامسإ قيرط نم )/١1437(
 .«انأبنأ» :ك (6)
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 .ٌتمصف هيلع َفالخلا ٌتهركف ءاّدغ ٌحئاص يَّنِإ :سائلا مايص لبق َيِلِإ لسرأ
 .(17ليّللا ئئلإ اذه يموي ميم انأو

 نسب ديعس انت ؛ةريغملا انث :دمحأ لاقف .ةيواعم نع ةياوٌّرلااّمأو

 نايفس ىبأ نب ةيواعم نأ (؟)نيّيْلَح نباو لوحتكم ينثّدَح :لاق زيزعلا دبع

 نم اقوي رطفأ نأ ")نم عيلإ بحل قايعش نم اّموي عرصأ نأل ؛لوقي ناك

 .«؟©9ناضمر

 :سايحلا ني ديؤ انث :؟؟!دمسأ لاقف(صضاعلا نب ورمع نع ةياَوُرْلا امأَو

 ناك هنأ صاعلا ب ورهع نع ةريبش نب هللا دبع نع «ةعيهل نبا ينربخأ :لاق

 .قاضمو "7س هيف كشي يذلا مويلا وصي

 .يدهم نب نمحّرلا دبع انث :؛"7دمحأ لاقف «ةريره يبأ نع ةياوّرلا اّمأو

 نأل :لوقي ةريره ابأ تعمس :لاق «؟"”هيرم يبأ نع ءحلاص نب ةيواعم انث

 ءرد» يف يزوجلا نبا هقيرط نمو )7١4(. «تايناليغلا» يف يعفاشلا ركب وبأ هاور ()

 .(16 517) اًرصتخم ةبيش يبأ نبا هاورو .(2© 5 ص) «ميضلاو موللا

 .همسا مامت وهو ««سبلح نب ةرسيم نب سنوي» :عوبطملا يفو .لوصألا يفاذك (؟)

 .خسنلا ةيقب يف تسيلو «ع«ك يف «نم» (©)
 وبأ» :دمحأ خيش يف باوصلاو .(5 ص ) «ميضلاو موللا ءرد» يف يزوجلا نبا هركذ (5)

 .«ةريغملا

 .لاقم هيف ةعيهل نباو .(6 6 ص) «ميضلاو موللا ءرد» يف يزوجلا نبا هركذ (5)
 .ع نم ةطقاس «كشي» ةملكو .خسنلا ةيقب نم تبثملاو .«نم هنأ» :ك )03(

 .عوبطملا نم ةطقاس «دمحأ» (0)

 يفو )771/1١7(. «بيذهتلا بيذبت» :رظنا .أطخ ««ميرم يبأ نبا» :بم «م«ق (4)

 .لوصأللا يف تسيل «ةريره يبأ ئلوم» ةدايز هدعب عوبطملا
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 مل ٌتلّجعت اذإ ينأل .رخأتأ نأ نم لإ ٌٍبحأ مويب ناضمر موص يف لّجعتأ
 .(1)ينّتاف ُترتأت اذإو يتم

 نع «ةناوع وبأ انث :©31وصقم نب ديعس لاق تنك ئاع نع ةياوّرلا امو

 نم هيف ٌكشي يذلا مويلا يف ةشئاع ئنأ يذلا لوسّرلا نع : ياخ اعدل
 رظفأ نأ دم ّىلإ ٌّبحأ نابعش نم اًموي موصأ نأل :ةشئاع تلاق :لاق ناضمر

 .كداضمر نم اًموي

 ت15 اشيا دهس لاق رك ىبأ تنب ءامسأ عع ةباورلا انو

 :تلاق رذنملا تنب ةمطاف نع «ةورع نب ماشه نع ؛«نمحرلا دبع نب بوقعي

 .همدقتب رمأتو مويب (4 0 ءامسأ تناك الإ ناضمر لاله ٌعغام

 ني ماشع نم هةعاس ند داّمح نع «' !/ةدابع نب حْوَرانث : 8 2 لاقو

 .ناخمر نم هيف كشي ينذلا عويلا م وصت تناك اهّنأ ءامسأ نع «ةمطاف نع «ةورع

 لاف دقو ."ةهدعدايؤ ند ضقلا لئاسم نمف دميحأ نرع هاتركذ اع لكو

 نكي مل نإو ءامئاصضص حبصأ هلع نأ ةاحيف ءامّسلا 2 ناك اذإ :مرثألا ةياور ُْق

 )١( ص) «ميضلاو موللا ءرد» يف يزوجلا نباهركذ 060(.

 خفف )١594505( دمحأ هاورو .(25 ص) «ميضلاو موللا ءرد» يف يزوجلا نبا هاور ١)

 ١١(. /5) «ءاورإلا» يف ينابلألا هححصو «ريمخ نب ديزي نع ةبعش قي

 .(65”ص) (ميضلاو موللا ءرد» يف يزوجلا نباهاور ()

 .خسنلا فالخ «ةمدقتم» :عوبطملا يف (4)

 .(6 5ص) «ميضلاو موللا ءرد» يف يزوجلا نبا هركذو )75١١/5(« يقهيبلا هاور (0)

 .أطخ ««دابعا :عوبطملا يف ()

 .(6 5ص) «ميضلاو موللا ءرد» :رظنا 0

 هااغ



 هللا دبعو حلاص هانبا هنع لقن كلذكو .اًرطفم حبصأ ٌةَّلع ءامَّسلا يف
 290 فويغو .دايز نب لضفلاو 210يذوّرملاو

 :هوجو نم '”باوجلاف

 بوجو يف 2؟7ٌحيرص ٌرثأ ةباحّصلا نع متركذ اميف سيل :لاقي نأ :اهدحأ

 ةياغ امّنِإو ,«1ي هللا لوسر يدهل اًقلاخم مهلعف نوكي ْئَّتح هموص
 فالخلل ًةهارك هماص امّنإ ِهَّنأب سنأ حّرص دقو ءاطايتحا هموص مهنع لوقنملا
 هموص يف مامإلل ٌعبت ساّنلا :ٍةياور يف دمحأ لاق اذهلو «ءارمألا ئلع

 هلوقو هلعف نم ٌةْلَو هللا لوسر نع اهانيكح ىبنلا صوصنلاو .217هراطفإو
 نسف هصيرخت ئياع لدت الو بامطإلا مري عوص بجيال هنأ نع ّلدت 1اًّهَنآ
 .طايتحالاب ذخأ هماص نمو ,زاوجلاب ذخأ دقف هرطفأ

 ال مهضعب ناكو «متيكح امك هموصي مهضعب ناك دق ةباحّصلا نأ :يناثلا

 نبالاق ءرمع نب هللا دبع هموص هنع يوُر نم حرصأو حصأو هم وبيع

 لثم يورو «لبنح نب دمحأو «؟)يناميلا سواط بهذ هلوق ئلإو :(7”ربلا دبع

 .أطخ ؛«يزورملا» : عوبطملا يف 010(

 .(5-١01ص) «ميضلاو موللا ءرد» :رظنا (1)

 .تاحفص سمخ لبق «ليق نإف» باوج (؟)

 .خستلا ةيقب نم تبثملاو .«حيرص حيحص» :عوج (5)

 .مودقلا فاوط ثحبم ئلإ م يف ريبك مرخ اهدعب (6)
 .(7 9٠ /5) ةمادق نبال «ىنغملا» :رظنا ()

 .خيمتلا ةيقي نم تيقملاو .ةأحنإلا »يم .ك«.ىق (0)

 .(737// /7) «راكذتسالا» يف (8)

 .(7/757؟5) «قازرلا دبع فنصم)# :رظنا (0
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 رمع نبا بهذم بهذ اًدحأ ملعأ الو ءركب يبأ ىتنبا ءامسأو ةشئاع نع كلذ
 ِ مي : ١١

 روب يور ريو يمل ٌّيلعو

 ,97كلام د دب سنأو

 نم عملا جوعسم نباو ةقيطو راشعو يلعو رمع نع لوقنملا هتلل

 مويلا ماص نم» :راّمع هيف لاق يذلا اذهو ءاَعَوطت نابعش نم موي رخآ مايص

 زيلع اطايتحا ميشلا موي جوس مأف .(67«مساقلا ابأ ئيصع دقف هيف ٌكشي يذلا

 لاحشلا نم لوقملاف جر طف الإر (17ةضيرف وهف ناضمر نم ناك نإ هنأ

 ةشئاع ةياور عم اذه .ةشتاعو رمع نبا هلعفي ناك يذلا وهو ؛هزاوج يضتقي

 .اعيمج مهلاوقأ ركذ مدقت )١(

 ,(754 /7) «راكذتسالا# يف ريلا دبع نبا يأ (9)

 .«مايص) :ع حج ءص ()

 دنع دوعسم نبا رثأو .دلاجم هدانسإ يفو (40/857) ةبيش ةبيش يبأ نبا دنع رمعو يلع رثأ 60

 لوقو .(4515) سنأ رثأو .(45917:/454417) ةفيذح رثآو ((404817) ةبيش يبأ نبا

 يبأ لوقو )5//7١1(. يقهيبلاو )1”١191( دمحأو )7١175( يئاسنلا دنع سابع نبا

 .(7/717) قازرلا دبع هاور «اولصفاو ءائيش ناضمرب اولصاوت ال١ :ةريره

 يذمرتلاو (7775) دواد وبأ هلصوو «(71/ /7) مزجلا ةغيصب اًقلعم يراخبلا هاور (5)

 نابح نباو )١1915( ةميزخ نباو يذمرتلا هححصو )75١84(« يئاسنلاو 285)

 حيحص نسح دانسإ اذه» :(؟0٠60١5) ينطقرادلا لاقو «(577 )١/ مكاحلاو (685"7)

 8 (تاقث مهلك هتاورو

 .خسنلا ةيقب نم تيثملاو .(ةضرف) : بم «ىف 00

 6ع



 ةةدقو .2)ءاص مث اًموي نينالث ّدع نابعش لاله ّمُع اذإ ناك كَ يلا نأ

 «تيدحسلا ل الع اهيابص عسر بعئلاع ابل اقيسس ناك ىل هلاياذع اهنيدح

 ٌْتمهفو ءاّطايتحا هئماص امّنإو .همايص بجوت مل اهّنِإف .كلذك رمألا سيلو
 يه مهفت ملو ةّدعلا لمكت َّنح بجي ال مايّصلا نأ هرمأو كي َيَِنلا لعف نم
 .زوجي ال هنأ رمع نباالو

 لدي راثآلاو تيداحألا عمتجت هبو .ةلأسملا يف لاوقألا لدعأ اذهو

 لالهل لاق ِةلكب َىِبَنلا نأ رمع ء نبا نع عفان نع بويأ نع رمعم هاور ام هيلع

 اوريقاف مكيلع َّمع نإف ءاورطفأف هومتيأر اذإو ءاوموصف هومتيأر اذإ) :ناضمر

 اولمكأف مكيلع مغ نإف» :هنع عفان نع ٍداَّور يبأ نبا هاورو .«2')اًموي نيثالث هل

 ّلدف .29(هل اوريقاف» :هنع عفان نع هللا ديبعو كلام لاقو . .«نيثالث ةَّدعلا
 هنأو هزاوج لب ؛نيثالث لامكإ بوجو ثيدحلا نم مهفي مل رمع نبا نأ ئلع

 نأ كلذ ؛رلغ ٌلدير .اًطايتحا نيزئاجلا دحأب ذخأ دقف نيثالثلا موي ماص اذإ

 امك «اوموص مث نيرشعو اًعست هل اوردقا» :ِةكَك هلوق نم مهف ول ُهَنَعََنلََ

 رصتقيل نكي ملو ,.مهريغو هلهأ كلذب رمأي ناكل .هموصل نوبجوملا هلوقي
 زيلع يعلئاولا ره كلذ نأ 40 كيلو هب رعآي الو سقت ةّضاخ ف ههوبص عيلع
 .سانلا

 .هجيرخت مدقت )010

 .بم «ك «ق يف تسيل «اًموي» (1)

 كلام ةياورو )٠7"1/7(« هدنع داور يبأ نبا ةياورو «677017) قازرلا دبع دنع رمعم ةياور )9

 .(6 )١١/٠/ ملسم دنع هللا ديبع ةياورو )33/1١80(: ملسمو )١505( يراخبلا دنع

 .خسنلا فالخ «نيبلو» :عوبطملا يف (1)
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 اورت ئّتح اوموصتال» كي هلوقب ٌحتحيو .هموصي ال سابع نبا ناكو
 ركذو .«نيئالث ةّدعلا اولمكأف مكيلع مه نإف هورت َّبح اورِطفُْت الو «لالهلا
 ا ةةفع هلعج هناك هرب نيا فييدح كذ نأ كعب ةكع اذه 217 (هئّطوم» يف كلام

 .(هل اوردقاف» :هلوقو رمع نبا ثيدحل

 دقو «نيموي وأ مويب رهشلا مّدَقتي نّمم تبجع :لوقي سابع نبا ناكو

 ئلع ركبني هّنأك .")2نيموي الو مويب ناضمر اومّدقت ال» :ِكَي هللا لوسر لاق

 ريما يأ

 ديدعتلا ةيلإ ]يب امهدسأ ةامانآلا نايعلّستا ناذه ناك كلال#و

 تاك رمع نب هللا ديعو .ةلاسم ريغ قءفلذو ءيصيخرتلا :لإ ليحي رختألاو

 لخاد لسغي ناكف «ةباحّصلا اهيلع هقفاوي ال ءايشأب تاديدشتلا نم ذخأي

 ءامب هينذأ درفأ هسأر حسم اذإ ناكو «©7كلذ نم يِمَع ئّتح ءوضولا يف هينيع

 أ ؟1ونم لستغا هلخد اذإ ناكو ,22/هاّمحلا لوخد نم عنتمي ناكو 1 ليل

 .0745) مقري (1)

 . سابع نبا لوق يف هجيرخت مدقت دقو .ظفللا اذهب سيل دراولا (2)

 حضني ناك رمع نبا نأ تاياورلا يف تباثلاو ١151١(. /1) «ينغملا» يف ةمادق نبا هركذ 02

 «قازرلا دبع فنصماو )١١1١( «كلام أطوم» يف امك «ةبانجلا لسغ يف هينيع يف ءاملا

 ملو» : عفان هلعل لاق :قازرلا دبع دازو )١١17/5(. «ةبيش يبأ نبا فنصم»و )44٠(
 ةالصلل ءوضولا امأف «ةبانجلا لسغ يف الإ ءاملا هينيع يف حضني رمع نب هللا دبع نكي

 .(«الف

 .(77) كلام هاور (5)

 )١11/1(. ةبيش يبأ نبا هاور (5)

 :(11451)قاؤرلا فيعداوو (5)
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 هجولل ةبربق «قيتبرمشب مّميدي 17ن اكو .١2/ماّمحلا لخدي ناك ٍساّبع نباو

 ىلع الو ةدحاو ٍةبرض لع رصتقي الو «نيقفرملا ىلإ هيديل ةبرضو
 هجولل *ةةيربق مّميتلا :لوقيو هفلاخي ؟7ٍساّبع ةربا اكو "9 يفكلا

 اذإ ناكو ,©"7كلذب يتفيو هتأرما ةليق حم اشوي رمع خيا تاكو 60

 وأ اهُتلَّبق يلابأ ام :لوقي ساّبع نبا ناكو 70 ىّلص مث ضمضمت هدلو لبق

 اة سر تبق

 ىلضي مك .اهّمِتُي نأ ئرخأ ين وهو ًةالص هيلع نأ ركذ نَم رمأي ناكو

 'يلعي وبأ يورو وأ ' ”اهيف ناك ىلا ةالّصلا ديعي من : ءاهركذ يتلا ةالّصلا

 ةفوقوم هنأ باوّصلاو 2017 هديسم» ىف اًعوفرم اكيدح كلذ ف ىلصوملا

 )١( ةبيش يبأ نباهاور )١١11/5(.

 .لوصألا يف سيلو عوبطملا يف «رمع نبا» ديز دقو .رمع نبا يأ ()

 )١17826(. ةبيش يبأ نبا هاور ()

 .فيرحت وهو ءارمع نبا» :ع (4)

  (6١يف تسيل «ةبرض» ج٠عع.

 هنأ هنع (876) قازرلا دبع ئورو .اَعَتَعَدَتاَََر سابع نبا ئلإ ١5( 5) يذمرتلا هازع (5)

 .«نيفكلاو هجولل مميتلا» :لاق

 .(445) ةبيش يبأ نباو ( 517 «597) قازرلا دبع هاور (0)

 ركذ هيفف(59/) قازرلا دبع دنع امأو .( 6 6٠0 6:05 ٠ 4) ةبيش يبأ نبا هاور (8)

 .ةضمضملا نود يهو :رمعم لاق «ةلمهملاب ةصمصملا

 .(601/ 26٠ 86) قازرلا دبع هاور (9)

 ,25509) كلام واوو(1)

  ينطقرادلا هاورو )١51(« «ةريخلا فاحتإ»و (556) «ةيلاعلا بلاطملا» يفامك )

 ” وه



 .حصي الو اًعوفرم رمع نبا نع يور دقو :7١2يقهيبلا لاق .رمع نبا ئلع

 .طايسألاو كيدنكألا قيرط كلسي اك مغ خي هللا ديعنأ دوصقملاو

 :ئرهزلا لاق ءرهشلا يتدجس دجس هتالص نم عرف اذإف .ئرخأ اهيلإ فاضأ

 .(0:ريغ هلعق اًذحأ ملعأ الو

 :ةعكرلا بيقع نولجلا عم هل لصح امل دوجتلا اذه نأكو :كلق

 مهَّنأ بوجولا ليبس ئلع مويلا اذه اوموصي مل ةباحّصلا نأ ئلع ٌلديو
 ولو ءناضمر نم اًموي رطفن نأ نم انيلإ ٌبحأ نابعش نم اًموي موصن نأل :اولاق

 .ملعأ هللاو .هرطف انل

 يف فلتخا دقو )711١7/7(. يقهيبلاو (2175) «طسوأللا» يف يناربطلاو - )15٠١(

 :رظني .هعفرف ئلعي يبأ خيش ينامجرتلا مهو .فوقوم هنأ باوصلاو ؛هفقوو هعفر

 هل «ننسلا»و (؟ 5 /17) ينطقرادلل «للعلا»و ١77( /5) متاح يبأ نبال «للعلا)

 77١(. /7) يقهيبلل «ئربكلا نئسلا»و )١157( اًضيأ

 2١71 /7) (ننيكلا نتسلا7» 0)

 .ع «ص يف تسيل «(حصي الو ...دقو لاق» 2

 رذتملا نبا هقيرط نمو - (579”7) قازرلا دبع اضيأ هاورو .(7 7 ا/) قازرلا دبع ةاور «5)

 .رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا دبع قيرط نم 4(  4/4 /7) «طسوألا) يف
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 هرطف نم مهنع يورام اًيّرحتو اًبابحتسا هوماص امنإ مهنأ ئلع لديو

 نب دمحأ ايثدح :١!ةهلئاسم» ق لفح لاق دق رمغ نبا اذهق ءزاوجلل اًنايب

 اهلاق يهرضحلا ميكح نب زيزعلا كبح نع لايتس حف ؛عيكو انثدح «لبنح

 ُكَسُي يذلا مويلا ٌترطفأل اهّلك ةنّسلا تمص ول :لوقي رمع نبا تعمس

 .(57هيف

 ينربخأ :لاق ٍديِمُح نب ةديبع انث ءلبنح نب دمحأ انثدحو :لبنح لاق

 )ةعامجلا عم اوموص «ٌَفأ ٌفأ :لاقف ؟ءيش هنم انتوفي

 ٌّحصو .(دحأ مكنم َرهَّشلا ًنمّدقتي ال» :لاق هَّنأ ؛)رمع نع مص دقو

 مكيلع َّمُع نإف «هتيؤرل اورطفأو :20لالهلا ةيؤرل اوموص)» :لاق هنأ *0هنع
 .()؛اًموي نيثالث اوُدعف

 أدإو ءاوموصف لالهلا متيأر اذإ) :بلاط بأ قس . ٌىلعلاق كلذقو

 ,(050(ةَّدعلا !اولوكأت مكيلع نإ ءاورطفأف هومتيأر

 .(57ص) «ميضلاو موللا ءرد» يف يزوجلا نبا هنع هلقن )١(

 .(40825) ةبيش يبأ نبا اًضيأ هاورو (؟)

 .(15ص) «ميضلاو موللا ءرد» يف يزوجلا نبا هاور 02

 .أطخ «(رمع نبا :عوبطملا يف (5)

 ةئَعُدَياَوََر رمع نع روثأملا انه دوصقملاو .اَِللَك هنع١ : عوبطملا يف )0(

 .«هتيؤرلا :عءج 03(

 )75١/8/5(. يقهيبلاو (975/) قازرلا دبع دنع ٍدحاو قايس يف ناجرخم امهالك )3020

 .هيف ملكتم ينادمهلا ديعس نب دلاجم هدانسإ يفو ١5١(. 9 /5) يقهيبلا هاور ()
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 .22)«نيثالث اوّدعف مكيلع َّمَع نإف» :دوعسم نبا لاقو

 يب مهنع 1تيوذ ىتلا راثآلا كلعل : ةيقواعم اهنأ رذف نإ راثآلا هذهف

 اهنأ رذق نإو «ءىئتعمو اًظفل ةعوفرملا ٌصوصنلا اهتقفاومل ئلوأ هذهف موّصلا

 :عمجلا 0 ناقيرط انهاهف اهنيب ٌضراعت ال

 رخآ يف مامغإلا ئلع وأ مامغإلا ةروص ريغ ىلع اهلمح :امهدحأ

 .مايصلل نوبجوملا هلعف امك ءرِهّشلا

 "ب ' 0 نتي ع ,
 ىلإ برقأ قيرطلا هذهو .بوجولا يفن يف ةحيرص راثآلا هذهو ءاًيوجو

 نيموي نيب قيرفتلا نم ةمالّسلا اهيفو ؛عرشلا دعاوقو صوصنلا ةقفاوم
 َ م 2 َ ِ ١ َّ ف 1 )

 هكش عم ءاّعطق ناضمر نم هنوك داقتعا دبعلا ؟7يفيلكتو ءاّعطق هيف ُكّشلا

 .نيلثامتم نيب ٌقيرفتو «قاطُي ال امب ٌفيلكت 2*)الو ؟ال مأ هنم وه له

 .ملسملا دحاولا لجّرلا ةداهشب موّصلاب ساّنلا ٌرمأ هيده نم ناكو

 .نينثا ةداهشب هنم مهجورخو

 )١( ةبيش يبأ نبا هاور )51١١5(.

 .؟متيور) :ص )030

 .(نيب) : بم «ق 20

 .ءص يفو .ةلمج ةيادب سيلو «قايسلا هيلع لدي امك «قيرفتلا» ىلع فطع «فيلكتو» (؟)

 .(فيلكتفا :ع«ج

 .عوبطملا يف تسيل «الو) ))
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 ديعلا تقو جورخ دعب لالهلا ةيؤرب نادهاّشلا دهش اذإ هيده نم ناكو

 .؟١!اهتقو يف دغلا نم ديعلا يلصُيو ءرطفلاب مهرمأيو رطفي نأ

 ,"7روحّسلا ئلع ثحبو رّكستيو ")هيلع ضحيو رطفلا لّجعي ناكو

 ب ”هريخأت يف بغريو (؟ يبو

 نم اذهو ءءاملا ئلعف دجي مل نإف ءرمتلا ئلع رطفلا ئلع ضحي ناكو

 ٌولخ عم ٌولحلا َءيَّسلا ةعيبّطلا ءاطعإ َّنِإف .مهحصنو هتّمأ ئلع هتقفش لامك

 اهّنإف :ةرصابلا ةّوقلا امّيس الو هب ئوقلا عافتناو هلوبق ئلإ ئعدأ ةدعملا

 مْدَأو توق مهدنع وهو «هيلع مهابرّمو ِرمَّتلا ةنيدملا ةوالحو «23)هب ئوقت

 .ةهكاف هبَطُرو

 ءاملاب تسَطد اذإف «سبي عون هوَّصلاب اهل لصحي دبكلا َنِإف عاملا امو

 نع شارح نب يعبر قيرط نم (7774) دواد وبأو (710594188715) دمحأ هاور )١(

 )57١7(. ينطقرادلا هححصو هِي يبنلا باحصأ ضعب

 (هيلع ضحياو .ُهنَعْدَياَو' لهس ثيدح نم )١٠١94( ملسمو )/١951( يراخبلا هاور )0

 .ك «ق يف تسيل

 .ةَنَعُدَباَدَوو سنأ ثيدح نم )١١40( ملسمو )١1977( يراخبلا هاور 2

 .ُهنَعْةَنلاَِطَر تباث نب ديز ثيدح نم )١97١( يراخبلا هاور (5)

 ةعيهل نبا هدانسإ يفو .ُهَنَعَدَنلَََي رذ يبأ ثيدح نم (7١7١007/85١5١)دمحأ هاور (5)

 :ينطقرادلا لاقو .«لوهجم» :متاح وبأ هيف لاق ءنامثع يبأ نب ناميلسو «هيف ملكتم

 )١75/5( «ليدعتلاو حرجلا»و )١15( «يناقربلا تالاؤس» :رظنا .«كورتم»

 .(77/5) «ءاورإلا»و

 .( اهم : ص 69
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 لبق أدبي نأ عئاجلا نآمّظلاب ئلوألا ناك اذهلو .هدعب ءاذغلاب اهعافتنا لمك
 نم ءاملاو رمّتلا يف ١2)م ئلإ اذه .هدعب لكأي مث «ءاملا نم ليلق برشب لكألا

 .بولقلا ءاّبطأ الإ اهملعي ال بلقلا حالص يف ٌديثأت اهل يلا ةّيصاخلا

 لصف

 مل نإف ءاهدجو نإ ٍتابَطُر ئلع هرطف ناكو ءيّلصي نأ لبق رطفي ناكو
 .؟"”ءام نم ٍتاوّسَح ئلعف دجي مل نإف ءتارمت ئلعف دجي

 كقزر ئلعو ءانمص كل ّمهّللا» :هرطف دنع لوقي ناك هنأ لَك هنع ركذّيو

 تيك الق ."'”«ميلعلا عيمّسلا تنأ ْكّنِإ ءانم لّبقتف ءانرطفأ

 .«ترطفأ كققزر ئلعو ,ثمص كل مهّللا» :لوقي ناك هّنأ هنع يورو

 .كلذ لوقي ناك ِكي يلا نأ هغلب هنأ ة ةرهز نب ذاعم نع ؟؟2دواد وبأ هركذ

 .«ام عم» :بمءق (0)

 ؛سنأ ثيدح نم (555) يذمرتلاو (؟5105) دواذ وبأو )١179519/5( دمحأ هاور (؟)

 (77174) ينطقرادلا هححصو «(55 /5)«ءاورإلا» يف ينابلألاو يذمرتلا هنسحو

 .(577 )١/ مكاحلاو

 (117) «ريغصلا» يف اًضيأ هاورو .مامتلا اذهب (414) «ءاعدلا» يف يناربطلا هاور («5)

 ورمع نب ليعامسإ هدانسإ يفو .«...انم لبقتف» :هلوق نود (26594) «طسوألا»و

 :ةبيش نب بوقعيو ةعرز وبأ هيف لاق «ناقربزلا نب دواذ هئم ٌدَشَأو «هيف ملكتم يلجبلا

 «ءاورالا»و (" 5١ /5) «ةينابرلا تاحوتفلا» :رظنا .اذج فيعض ثيدحلاف ««كورتم»

 1 وص (راكذألا ثيداحأ نم حصياال امب رابخإلا»و ("ا//5)

 ةبيش يبأ نب او )١5٠١( «قئاقرلاو دهزلا» يف كرابملا نبا هاورو «(758) مقرب (5)

 داعم ٌفرعُي الو ءالسرم ةرهُز نب ذاعم ثيدح نم (714 /5) يقهيبلاو (48790)
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 59 و ً 2 د هك سا 3 ٠

 ءبثو .قورعلا ِتلتباو ءأمظلا ٌبهذ» :رطفأ اذإ لوقي ناك هّنأ هنع يوُرو

 نعوءدفاو نب نيسحلا يومن نم ؟!1وواكوبأ هرك# .(هّللا ءاش نإ رجألا

 .رمع نبأ نع :عفقملا ملاس نب تاورم

 يجامع هبا ءاوو .رُث ام ةوعد هرطق دنع مئاّضلل نإ نع ركذكو

 رطفأ دقف ءانهاه نم راهّنلا ربدأو ءانهاه نم ليلا لبقأ اذإ» : همي

 هرطف تقو لخددق ِهَّنأبو وني مل نإو اًمكح رطفأ دق هّنأِب رّسفو .7«مئاّصلا

 .ئسمأو حبصأك

(010) 

000 

(00 

 ىبأ فيعض) يفو (87/5”7) «ءاورإلا» يف ينابلألا هفعض ثيدحلاو .ليدعتو حرجب

 (غ19/9.) «ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نبا رخآ ظفلب هاورو .(25754 /7) «مألا -دواد

 ام هّتتلعو ءالسرم ةرهُز نب ذاعم ثيدح نم )50١( «ريبكلا تاوعدلا» يف يقهيبلاو

 (راكذألا ثيداحأ نم حصيال امب رابخإللا» :رظنا .اًضيأ مهبم وار هيفو «قبس

 216 نصر

 ):1) ينسلا نباو 2 05) (ئربكلا» يف يئاسنلا هاورو ل ةألر مقرب

 ثيدحلاو .اَهْنَعَدَيََِو رمع نبا ثيدح نم )/١5٠41( يناربطلاو )١5١1/4( ىنطقرادلاو

 حيحصا)) :رظنا )577/١(. مكاحلا هححصو «نابلألاو رجح نباو ينطقرادلا هنسح

 نالع نبال «ةينابرلا تاحوتفلا»و (74 /5) «ءاورإلا»و ١7( 4 /ا/) «مألا - دواد يبأ

472 

 وأ ءرجاهملا ىبأ نبا نوكي نأ لمتحي هللا ديبع نب قاحسإ هدانسإ يفو .(17/55) مقرب

 يزملا مزج هبو .يناثلا هنأ رهاظلاو .«تاقثلا» يف نابح نبا امهركذ .ةكيلم بل 5

 خيرات»و (107/7) «لامكلا بيذه» :رظنا . ينابلألا هفعض ثيدحلاو «يبهذلاو

 )5١/5(. «ءاورإلا»و (7 557 /5) («ةينابرلا تاحوتفلا»و )1١7/5( «مالسإلا

 مدقت دقو ُهَنَعْدَياَو رمع ثيدح نم )١١٠١( ملسمو )١1155( يراخبلا هاور

 .«مئاصلا رطفأ دقف» لبق «سمشلا تبرغو) :ةدايزب (5 ص)
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 نأ هرمأو 2 باوجو بابَّسلاو بْحَّصلاو تَفَّزلا نع مئاّصلا هنو

 هبلقب :ليقو ءرهظأ وهو هناسلب هلوقي :ليقف .١2)«ٌحئاص يّنِإ» :هّباس نمل لوقي
 .هسفن يف عّوطتلا يفو «هناسلب ضرفلا يف هلوقي :ليقو ءموّصلاب هسفنل اًريكذت

 .("0 .برمألا نيب هباحصأ رّمخو ,25) طفأو ماصف .ناضمر يف رفاسو

 .؟/هئاقل ئلع اوٌوقتيل ء.مهٌودع نم اوُنَد اذإ رطفلاب مهرمأي ناكو

 مهّردع ءاقل ئلع مهل وق رطفلا يف ناكو رضحلا يف اذه لثم قفَنا ولف
 خيش رايتخا وهو «كلذ مهل نأ :اليلد امهّحصأ «نالوق هيف ؟رطفلا مهل لهف

 رهاظب ّودعلا اوَقَل امل ةّيمالسإلا ٌركاسعلا ئتفأ هبو «0*2ةيميت نبا مالسإلا
 ةحابإ لب هرفّسلا دّرجمب رطفلا نم ئلوأ كلذب رطفلا نأ بير الو .21)قشمد
 ةرقلا فأل هؤاوعي لحل اهنآو «لاحسلا هذه ف هتسابإ 'رلع يبت رقاسملل رطفلا
 مظعأ داهجلا ةّقشم ّنألو «نيملسمللو هل انه ةّوقلاو ءرفاسملاب ٌصتخت كانه

 .َنَعُدبَلََبَر ةريره يبأ ثيدح نم )١177/1١١5١1( ملسمو )١1105( يراخبلا هاور )١(

 .ُهَنَعَدَلَ سنأ ثيدح نم )١١1١( ملسمو )/١9451( يراخبلا هاور (؟)

 يملسألا ورمع نب ةزمح ثيدح نم )١١71( ملسمو )١441( يراخبلا هاور )2

 .ثيدحلا جيرخت يتأيسو .«هيلع» :ع (5)

 )/١1//71(. «ةياهنلاو ةيادبلا» :رظني (60)

 .(7517/-577 )١4/ قباسلا ردصملا يف امك ١7/ ةنس بحقش ةعقو يف (5)
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 نم مظعأ دهاجملل رطفلاب ةلصاحلا ةحلصملا ّنألو ءرفّسلا ةقشم نم
 ن1 ا لب و لاف ننال نلوم رئاسملا رطل ةحلسملا
 دلع ٌيِبْنلاَو قَوَقلا بابسأ مظعأ نم ءاقّللا دنع رطفلاو .[10 :لافنألا] 4

 نيِعُيو يّوقي امب الإ هدوصقم هب لصحي الو ٌمتيال وهو «7١2يمّرلاب ةّوقلا رّسف
 :مهّودع نم اون امل ةباحّصلل لاق كك َىَنلا نألو .ءاذغلاو رطفلا نم هيلع

 اولزن مث «ًةصخر تناكو ؛'مكل ئوقأ رطفلاو مكٌودع نم متوند دق مكإا
 تناكو «اورطفأف مكل ىوقأ رطفلاو .مكودع وحبصُم ؛ مكَنإ» :لاقف رخآ الزنم

 اهب نقلي يدلا ةوقلا نيذإ مهجايتحاو مهّودع نم مهؤندب للم 0#

 يف هركذي ملو .هسفنب لقتسم رفّسلاو هرفَّسلا ريغ رخآ ٌببس اذهو 07
 رطفلا اذه يف عراّشلا هاغلأ امل ٌرابتعا هب لِيلعّتلاف ةيلاراشل وهل
 دّرجملا رفّسلا رابتعاو ٌردعلا اهب مواقي يَا ةّرقلا فصو ءاغلإو «ٌصاخلا

 .هب لّلعو عِراَّشلا هريتعا امل ٌءاغلإ

 ئلوأ داهجلا لجأل رطفلا ْنأ يضتقي هتمكحو عِراَّشلا هيبنتف ةلمجلابو

 ءاهمكحب حّرصو اهيلع هّبنو ةّلعلا ئلإ راشأ دقو فيكف ذ رفَسلا دّرجمل هنم

 نع ستوي نب نسيغ هاوراص ةيلغ لذيو .اهلجأل اورطفي نأب مهيلع مزعو

 ٍيِئَع هللا لوسر لاق :لوقي رمع نبا تعمس :هلا# هرانيع نب ورعس نع هئيعش

 نع «عييّرلا نب ديعس هعبات «اورِطْفأف لام موي هّنإ١ كب ىف رميا

 بفهقي دحأ لكو «ءاقلا فرحب رطقلاب رمآلا هيلع برو لاثقلاب لّلعف ل

 .ُهْنَعْةَنِلاََوَر ينهجلا رماع نب ةبقع ثيدح نم )١911( ملسم هاور 010

 .ُهَتَعَدَبَوَو يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم )١١17١( ملسم هاور (؟)

 - هاورو ١(. 76 631/1/) (ةبعش ثيدح)» يف يدادغبلا رفظملا نب دمحم نيقيرطلاب هاور ةرفإ
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 .لاتقلا لجأل رطفلا َّنأ ظفّللا اذه نم

 ةصخو هنأ :رطفلا يف لوقي ِةِِكَت ناكف داهجلا نع رفّسلا دّرجت اذإ اّمأو

 .217(هيلع حانجج الف موصي نأ ٌّبحأ نمو .ٌنسحف اهب ذخأ نمف «هللا نم

 ردب ةازغ يف اهلجأو تاوزغلا مظعأ يف ناضمر يف لَك هللا لوسر رفاسو

 ناضمر يف ِةِكَي هللا لوسر عم انوزغ» :باطخلا نب رمع لاق .حتفلا ةازغ يفو

 .(0(امهيف انرطفأف .حتملاو ردب موي :نيتوزع

 لوسر عم ٌتجرخا# :تلاق ةشئاع نع 2")هريغو ينطقراّدلا هاور ام اّمأو

 وأ ىهظأللا وهو اهيلغ نإ ©7طلغق - ثيدحلا (...ناضمر يف ةرمع يف ديك هللا

 يف لَو هللا لوسر رمتعا :هلوق يف رمع نبا باصأ ام 2*)هيف اهباصأو اهنم
 وهو الإ كك هللا لوسر رمتعا ام ,نمحرلا دبع ابأ هللا محريلا :تلاقف ءبجر

 .السرم ريمع نب ديبع نعرانيد نب ورمع نع ةبعش قيرط نم (458) قازرلا دبع -
 .هَنَعَُنَلَدَو يملسألا ورمع نب ةزمح ثيدح نم(١7١١/1١1١)ملسم هاور )١(

 .هيف ملكتم ةعيهل نبا هدانسإ يفو )97١5(« يذمرتلاو )١50( دمحأ هاور (؟)

 هلاسرإو ثيدحلا لصو يف فلتخاو ١57(: /1) يقهيبلاو (77417*) ينطقرادلا هاور (*)

 مدقت دقو ءلاسرإلا (7751) «للعلا» يفو ءلصولا «ننسلا» يف ينطقرادلا حجرو

 «ضرفلا ىلع راصتقالا هرفس يف هيده» نأ هيف يذلا لصفلا لبق اًلّصفم هيلع مالكلا

 .(اهدعب امو 1//6941)

 ئلع بذك هنأب ثيدحلا اذه فصو هنأ مالسإلا خيش نع اًرارم فلؤملا لقنامك (:)

 .(091/20/8/ )١/ :مدقت ام رظنا .اَهْنَعْدَنِلَََر ةشئاع

 .ك يف تسيل («هيف) )0(
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 .ةدعقلا يذ يف اهلك هٌرَمع اًضيأ كلذكو .(١)0ّطق بجر يف رمتعا امو «هعم

 مص الو ءّدحب مئاّصلا اهيف رطفي يتلا ةفاسملا ٌريدقت هيده نم نكي ملو

 .لايمأ ةثالث رفس يف ٌئبلكلا ةفيلخ نب ةيحد رطفأ دقو .ءيش كلذ يف هنع

 .('7(هنكَو هللا لوسر يده نع اوبِغَر دق» :ماص نمل لاقو ٌرطفأف

 ةزواجم رابتعا ريغ نم نورطفي رْفَّسلا نوئشنُي نيح ةباحّصلا ناكو

 تيكر ب7 نك هب ذيع لاق امك لق هيدعو ةّكس كلذ نأ ةورغيو هكرملا

 يف طاطسفلا نم ٍةنيفس يف ِِي هللا لوسر بحاص يرافغلا ةرّْضَب يبأ عم
 تسلأ :تلق .«ٌبرتقا» :لاق ةرفّسلاب اعد ئّتح تويبلا زواجي ملف .ناضمر

 دواذ وبأ هور .(؟806 هللا لوسو ةنس نغ بغرتأ) ةةرصب وبأ لاق ؟توببلا رت

 5 قبحاو

 .دهاجم قيرط نم 75١١( /7١؟55) ملسمو «(117/17/5211/17/5) يراخبلا هاور )١(

 :اَهْنَعُدَيَوَِو ةشئاع ثيدح نم (7991/) هجام نباو ١177١( 54) ةبيش يبأ نباهاور (؟)

 .تاقث مهلك هلاجرو

 يلجعلا الإ هقثوي مل ءيبلكلا ديعس نب روصنم هدانسإ يفو «(7511) دواد وبأ هاور ()

 ادواد يبأ ننس» :رظنا .نييتآلا سنأ ثيدحو ةرصب يبأ ثيدح هل دهشيو «نابح نباو

 .(7849) ةلاسرلا .ط (دمحأ دتسماو )78١17( ةلاسرلا .ط

 .باوصلا وهو ؛ك نم تبثملاو .«ريبجا :ع.ج .«نينحا :بم ءص ءق (؛)
 )١577/5(«  يقهيبلاو )١755( يمرادلا هاورو «(71/7777) دمحأو )١517( دواد وبأ 6
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 يف ةيردنكسإلا ئلإ طاطسُفلا نم ةرصب يبأ عم ٌثبكرا :١2)دمحأ ظفلو

 .ءادغلا ىلإ يناعد مث ءتبّرقف تشب نيه اهاسرع ءرم ١ !انعقد املق ةنيفس

 :لاق !دعب انلزانم اًنع تّيغت ام هللاو «ةرضَب ابأ اي :تلقف .ناضمر ىف كلذو

 ئّتح نيرطفم ْلَّرن ملف .لكف :لاق .ال :تلق ؟ِهلكَب هللا لوسر ةنس نع ٌبغرتأ
 .(انغلب

 ءاّرفس ديري وهو ناضمر.ىف كلام خب سنأ تيتأ :بعك نب دمحم لاقو

 ؟ةَّنس :هل ٌتلقف «لكأف ماعطب اعدف ءرفّسلا بايث سبلو «هتلحار هل تلُحُر دقو

 :هيف ٌنِنطَفراَّدلا لاقو «ٌرسح ثيدح :يذمرتلا لاق .(””بكر ّمث ٌهْئس :لاق
 .؛سمشلا بورش راقت دقو لكأفت

 هلف ناضمر نم موي ءانثأ يف رفّسلا أشنأ نم نأ يف ةحيرص راثآلا هذهو

 ْ ميقا طفلا

 رجفلا دعب لستغيف :هلهأ نم ٌبنج وهو ٌرجفلا هكردذي لي ناكو

 (مألا - دواد يبأ حيحص»و (57/5) «ءاورإلا» :رظنا .ينابلألا هححص ثيدحلاو -

 .( )0/ ١077

 .(750/7750)مقرب )١(

 .«دنسملا»و خسنلا عيمج فالخ «انوند» :عوبطملا يف (0)

 .يذمرتلا هنسحو «(7 47 /5) يقهيبلاو (5591) ينطقرادلاو (744) يذمرتلا هاور (9)

 ثيدح حيحصتا يف ٍنابلألاو ١17( /5):يذوحألا ةضراع» يف يبرعلا نبا هححصو

 .(7١ص) «مئاصلا راطفإ
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 ويصوه .2١7ةلبق هّبشو .؟"”ناضمر يف ٌمئاص وهو هجاوزأ ضعب لّبقُي ناكو ٠ ءادق ع هك ل يع 58 5

 ”ءاملاب ةضمضملاب مئاّضلا ".

 هلي ىبنلا نأ ةشئاع نع ئيحي نب عَّدَصِم نع ؟؟7دواد وبأ هاور ام اّمأو

 .هيف فِلّتخا دق ثيدح اذهف -اهناسل ٌصُْمَيو .مئاص وهو اهلبقُي ناك

 دئاج غئاز :يدعسلا لاق «هيف فاكس وهو ءاذه عّدْضمب ةفئاط (9)هتْفعِضف

 يف ملسم هل ئور «ٌقودص ٌةقث وه :اولاقف ٌةفئاط هتنّسحو .قيرّطلا نع
 هيف فلتخم ,ءيرصبلا يحاطلا رانيد نب دمحم هدانسإ فو ا

 ريغ لاق ءٌشسأب هب سيل ؛هقعةياور قو «ةشعشض :ابحي لاقت ةكّشبأ

 ءرانيد نب دكحم الإ هلوقيال كبئاسل صميو# :هلوق يدع نبا لاقو «قودص

 مأو ةشئاع ثيدح نم )817/6/١١١9/( ملسمو )١1977.1975( يراخبلا هاور )01(

 .اهتَعُدَيِاََعَو ةشئاع ثيدح نم )505/1١١5( ملسمو )١971( يراخبلا هاور )0(

 )١1919( ةميزخ نبا هححصو َُنَعْدَناَََر رمع ثيدح نم (77/65) دواد وبأ هاور (*)

 )47١/١( مكاحلاو (455) نابح نباو (89 /7)«راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلاو

 «مألا - دواد يبأ حيحص» يف ٍنابلألاو (310 )١/ «دنسملا جيرخت» يف ركاش دمحأو

 517/10 ١(.

 رانيد نب دمحمو ٌعدصم هدانسإ ينو )223٠١1.« ةميزخ نبا هاورو «(73787) مقرب 0

 (حيقانتلاو جهانملا فشكاو (7807 /5) «ةيارلا بصنا» :رظنا .امهيف فلتخم

 ,( 3١7١/١١ (مألا - دواد يبأ فيعضااو ( /؟) يوانملل

 .«هفعضف» :ع.ك )6(

 )١1١8/5( «لادتعالا نازيم»و 7١( /8) يدع نبال «لماكلا» :يف لاوقألا هذه رظنا (5)

 )١108/١١(. «بيذهتلا بيذبت»و
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 لاق ءاضيأ هيف فلتخم سوأ نب دعس اًضيأ هدانسإ فو .١6)هاور يذلا وهو

 .(05)(تاقغلا» ْق 8-0 عربا هركذو 0 :هريع لاقو تعش ئرصب : يحي

 (4)ةنوميم نع '7هجام نباو دمحأ مامإلا هاور يذلا ثيدحلا اّمأو

 .نامئاص امهو هتأرما لّبق لجر نع ِةيلَي ٌيبنلا لئس :تلاق كلي يبنلا ةالوم

 (1)ديزي و بأ هيفو دلي هللا لوسر ويس سيالات -(42) .طفأ دق» :لاقف

 سيل :ٌننطقراّدذلا لاق ءدعس تنب يهو ؛ةنوميم نع هيوار "0ينّضلا

 ٌثيدح اذه «هب ثّدحأ ال اذه :يراخبلا لاقو .اذه تبثي الو ءفورعمب

 .0)ٌلوهجم لجر ديزي وبأو ءركنم

 .تبثي ٍهجو نم ئىجي ملو «ْخيّشلاو ٌباَّشلا نيب قيرفّتلا كي هنع ٌحصي الو
 ل ا _

 ١9/8(. /5) «لماكلا»و ١56( /9) «بيذهتلا بيذهت» :رظنا )١(

 .(7//571) «بيذهتلا بيذهت» :رظناو .(”ا/ا//5) ()

 (؟١١7؟)هيوهار نب قاحسإهاورو )١1587(.« هجام نباو (71/576) دمحأ (0)

 يف ينابلألاو ينطقرادلا هفعض ثيدحلاو .(51) يناربطلاو (77170) ينطقرادلاو

 .ىنضلا ديزي وبأ :هتلعو )55901١(« «ةفيعضلا»

 ٠ .«نوميم) :بم (54)

 .جيرختلا رداصمو خسنلا فالخ «رطفأ» :عوبطملا يف (4)

 .فيرحت ««ديز وبأ» :بم (5)
 .فيحصت «(«يبضلا» :عءج ك وه ()

 .(088 /5) «لادتعالا نازيم» :رظنا ()

 يبأ حيحص» :رظنا .حيحص ثيدحلاو )71١/4(, يقهيبلا هاورو «.(73071) مقرب (9)

 ١(. 58 /1/) «مألا - دواد

 فق



 الجر ْنأ ةريره يبأ نع ءّرغألا نع :(7١2[سبْنَعلا يبأ نع] «ليئارسإ انربخأ
 اذإف هاهنف هلأسف رخآ هاتأو هل صخرف ءمئاّصلل ةرشابملا نع لك ينل كا

 ملسمو يراخبلا ناك نإو نليئارسإو .ٌباَش هاهن ىذلاو «خيش هل صخر يذلا

 سراير نييو ةئيب نأ ثيدسلا اذه ةلعق قسلا قو هب ابجحأ دق

 (؟)هنع اوتكس «ديبع نب ثراحلا همساو «ىفوكلا ىوَدَعلا

 لصف
 يذلا وهفشلانأو ءايساث برش وأ لكآ ندع ءاضاقلا طاقسإ هينع نم ناكو

 رطفي امنإ هنإف :هب رطفيف هيلإ فاضي برّشلاو لكألا اذه سيلف (("”هاقسو همعطأ
 يساثلا الو مئاثلا لعفب فيلكت ال ذإ «همون يف هبرشو هلكأ ةلزنمب اذهو «هلعف امب

 فرعي الو :ةضرشلاو لكألاك ةّطفم عامجلا نأ اولع لاد نآرقلاو اع قلاو

 .هيلع لدي ام قتأيسو .خسنلا يف تسيلو «جيرختلا ردصم نم ةدايز )١(

 يف اًضيأ نابح نبا هركذو «(775ص) يمرادلا ةياور «هخيرات» يف نيعم نباهقثو (0)

 .(١ا/ا/ /5) «تاقثلا»

 .ُهْنَعََنلَدَوَر ةريره يبأ ثيدح نم )١١55( ملسمو )١917( يراخبلا هاور (*)

 .بم يف تسيل (هب» (54)
 دب ةادشك كيدع نم (5581) جام ياو (19؟59)دواد وبآو 0019/1197 ديحأ ةاور (0)

 نم مهريغو نابوثو ءدعسو «ىلع نع بابلا يفو .حيحص ثيدحلاو ُكَنَعْدَنَلَوو سوأ

 .(50 /5) «ءاورإلا» :رظناو ىضْنَْعْدَتِاَعِصَر ةباحصلا

 )١71757(2  هجام نباو )7١,( يذمرتلاو (7185) دواد وبأو ١٠١( 577*) دمحأ هاور 00
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: 5 2 : 
 1 ءيش لحكلا يف هنع حصي الو .فالخ هيف

 1 ةتاض وهو كاك ناك هنأ هنع ّحصو

 .مئاص وهو ةنمأر لع ءاملا كي ناك هلآ يع" ليحأ مامإلا ركذو

 يف ةغلابملا نم مئاّصلا عنمو «ٌمئاص وهو قشٍنتسيو ضمضمنتي ناكو

 .(50قا ا هلا

 هاوردقو .دمحأ مامإلا هلاق «ٌوئاص وهو مجتحا هّنأ هنع ٌحصياالو

 لاق لاق ؟نيعس دب ايحب انتذح :(00دمحأ لاق .2؟!(هسيحصا ىق ىراشبلا

(010 

00 

(00 

00 

 :رظنا .هلعي ملو ةيميت نبا هب ٌجتحاو ,تاقث مهلك هتاور :(1777) ينطقرادلا

 )0١/5(. «ءاورإلا»و 771١-1175( /55) «ئواتفلا عومجم»

 .هجيرخت أيس
 نب مصاع فعض ببسي فيعض هدانسإو «(70) يذمرتلاو )١157178( دمحأ هاور

 لكك هللا لوسر نإف ؛«يتمأ ئلع قشأ نأ ال ول» ثيدح هنع ينغي نكلو «يرمعلا هللا ديبع

 لوأ مئاصلل كاوسلا بابحتسا ئلع ةلادلا ةيلصألا ةءارملا عم «مئاص نود اًرطفم نثتسي مل

 .(84 ص) «ةنملا مامت»و (7 417 /7) «ةميزخ نبا حيحص) :رظنا .هرخآو راهنلا

 .ةباحصلا نم لجر ثيدح نم (77760) دواد وبأو (؟61777١91١51) دمحأ هاور

 نم (401/) هجام نباو (81/) يئاسنلاو )١157( دواد وبأو )١7785( دمحأ هاور

 )١5٠١( ةميزخ نباو (788) ىذمرتلا هححص ثيدحلاو .ةريص نب طيقل ثيدح

 )١//١51(. مكاحلاو )١٠١55( نابح نباو

 .(1974.1978) مقرب

 .(5 ؛ 5ص) دواد يبأ ةياور (دمحأ مامإلا لئاسملا يف

 .رطسأ دعب يتآلا «ديعس نب ئيحي» ىلإ ع يف طقس هدعب
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 ثيدح ينعي «مايّصلاو ةماجحلا يف مسقم ثيدح مكحلا عمسي مل :١2)ةبعش

 وهو مجتحا لي يِبَلا نأ ساَّبع نبا نع ءمسّفِم نع .مكحلا نع "3 .
 .عردسم ةكاص

 نرغ «ديهشلا وي بيع ةيدح وع ديد تلآسو :؟9ايف لاق

 .(؟7ةرحم ٌعئاص وهو مجتحا كي يلا َنأ ساّبع نبا نع ءنارهم نب نوميم

 تناك امّنِإ «*!يراصنألا ئلع ٍديعس نب ئيحي هركنأ دق ؛حيحصب سيل :لاقف
 .اًثيدح رشع ةسمخ وحن ِساَّبع نبا نع نارهم نب نوميم ثيداحأ

 .هفّعِضف ثيدحلا اذه ركذ هللا دبع ابأ تعمس :21مرثألا لاقو

 :دامح نع «نايفس نع «ةصيبق ثيدح نع دمحأ تلأس :2")انهم لاقو

 ."!اًمرحم اًمئاص ِةيِكَي يبنلا مجتحا :ٍساّبع نبا نع «ريبج نب ديعس نع

 .عوبطملا يف تسيل «ةبعش لاق» ()

 (ئربكلا» يف يئاسنلا هقيرط نم هجرخأ ثيدحلاو .فيرحت «(ديعساا :عوبطملا يف )١(

 "ل

 .(107 /5”7) «ئواتفلا عومجم) يف مالسإلا خيش هلقن 6

 اذهب (77171) (ئربكلا» يف يئاسنلاو (91/7) يذمرتلاو )١1888( دمحأ هجرخأ (4)

 داتسألا

 «ةدمعلا حرش» :رظنا .بيبح نع يوارلا هللا دبع نب دمحم وه يراصنألا (5)

 : اويحميل ةفض حبصأف .«لولع» فذحب عوبطملا 52 نا

 .(1517 /75) «ئواتفلا عومجم» يف ةيميت نبا هلقن (5)

 .قباسلا ردصملا يفامك (0)

 اذحأ ملعن ال ءأطخ اذه :لاقو ءدانسإلا اذهب )137١7( «ئربكلا» يف يئاسنلا هجرخأ (4)

 .أطخلا ريثك ةصيبقو «ةصييبق ريغ نايفس نع هاور
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 :لاقف «ةبقع نب ةصيبق نع ل معي ةلاسوه# بق لبق نم أطخ وه :لاقف 7 ف

 2 ' “ و
 رببج ند ديعس نع نايمس نهدي ثدحي ىلا تيدحلاو 7 قدص لج

 .«اًمئاص) هيف ركذي ال .مرحم وهو مجتحا دي

 نم هايتس ءركف كرحم وه امل كلاس ديف سل 5لاقق يرسم عكاص رهو
 هسأر ئلع لَو يبنلا مجتحا :يمايق نيا نع أ" 7سواط نع ءوانيد نب ورمع

 م )دع

 .(؟7ةرحم وهو
 ل 38

 نبا نع «ريبج نب ديعس نع «ميَّتُح نبا نع ءرمعم نع «0”*2قازرلا دبعو

 نع «قاحسإ نب اًيركز نع «حْوّرو .ٌمرحم وهو لَك ٌيبنلا مجتحا :ساّبع

 .4(قداص» :ك )١(

 يداهلا دبع نبال «قيقحتلا حيقنتا)و (307 /؟0) «نيواتفلا عومجم) :رظنا (0)

 ١97(. /7؟) «ريبحلا صيخلتلا»و (8/,51 /5؟) «ةيارلا بصن»و (7375 /9)

 (ريبحلا صيخلتلا»و (51/8/5) «ةيارلا بصناو (77/4 /7) (حيقنتلا» ينو (9)

 .«سواطو ءاطع» )١5975/5(:

 .(1870) «يراخبلا حيحص» :رظناو هب نايفس قيرط نم (1955١)دمحأ هاور (:4)

 نع نايفس قيرط نم )1١١7( ملسمو (25405) يراخبلاو )١14977( دمحأ هاورو

 .سأرلا ركذ امهيف سيلو ءاَعْنَعْدَتَلَدَوو سابع نبا نع سواطو ءاطع نع رائيد نب ورمع
 يناربطلاو )١1870( يمرادلاو (70175) دمحأ دنع وهو .قيرطلا اذهب هيلع فقأ مل (4)

 .هب ميثخ نبا (نامثع نب هللا دبع) نع يروثلا قيرط نم /( 375)

 ا



 مجتحا ِةِكَك ّيبنلا نأ :ساّبع نبا نع .سواطو ءاطع نع .رانيد نب ورمع

 .امتاضص نوركذي ال ساّبع نبا باحصأ ءالؤهو .7١2ةرحم وهو

 نع «تاب إلا نيساي نع عيكو انثّدح هللا دبع وبأ انئّدح 47 اه لاقو

 :لاق ام دعب ناضمر يف مجتحا ِكو هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع ءلجر

 ىبأ نب نابأ هارأ لجّرلا :هللا دبع وبأ لاق .«موجحملاو مجاحلا ٌرطفأا

 ف ”هب حتحُي الو :ينعي 210 شايع

 ةيواعم نب دمحم ور :هللا دبع يبأل تلق :08هرثألالاقو

 ا

 هاكات ثيدح ريع «موجحملاو مجاحلا رطفأأ :هلوق فو : امج لاق

 نع اهيفو .(557 )١/ مكاحلاو (7701/) ةميزخ نبا هححصو «(7075)دمحأ هاور )١(

 )١١١17( ملسمو (05904 .1765) يراخبلاو (1977١)دمحأ هاورو .طقف سواط

 نبا نع امهيلك سواطو ءاطع نع رانيد نب ورمع نع ةنييع نب نايفس قيرط نم
 . سابع

 )١11/ 3٠١(. نقلملا نبال «(حيضوتلا» :رظنا ؛هتالاؤس يف (6)

 :دمحأ لاق .باوصلا وه بم «ق نم تبثملاو .فيرحت ؛«نامثع» :ع«ج ءص «ك (*)

 .هل افاعضتسا هيمسي ال ءلجر :لوقي شايع يبأ نب نابأ ثيدح ئلع تأ اذإ عيكو ناك

 .(0 76 /7؟) هللا دبع هنبا ةياورب «للعلا»

 «للعلا» .«رهدلا نم رهد ذم هثيدح سانلا كرت ءثيدحلا كورتم» :اًضيأ هنع لاقو (:4)

 )١/ 51١7(. هللا دبع هنبا ةياورب

 90٠(. /11) نقلملا نبال «حيضوتلا» :رظنا (5)
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 .(10)هنلكك عثلا نع هجوأ ةسمخ نم اذه تبث دق :قاحسإ لاقو

 هنع ّحصاالو «ٌةئاص وهو مجتحا هّنأ لَو هنع ّحصي مل هَّنأ دوصقملاو

 .”3هفالخ هنع يور دق لب :2")هّرخآ الو راهّنلا َلَّوأ كاوَّسلا نع مئاّصلا يبن
 : : ١

 ثيدح نم («؟)هجام نبا هاور ؛«كاوّسلا مئاّصلا ٍلاصخ ريخ نما :هنع رّكذُيو
1 ٠. 

 .فعض هيفو .دلاجم

010 

030 

00 

 لصف

 يف مهيلع جرخ هّنأ هنع يورو «2*)ةئاص وهو لحتكا هّنأ هنع يورو

 .(017 /5) حلفم نبال «عورفلا» :رظنا

 .يشعلاب اوكاتست الو ةادغلاب اوكاتساف متمص اذإ» :اعوفرم ُهَنَعََنَلَعَو' يلع ثيدحك

 يناربطلاو (51717/) رازبلا هاور .«ةمايقلا موي رون هل ناك هاتفش تسي اذإ مئاصلا نإف

 :رظنا .فيعض ثيدحلاو ُهَنَعْدَنلَ يلع ثيدح نم (1717) ينطقرادلاو (”5945)

 )٠١1/١( «ءاورإلا»و (5/١١5)«ريبحلا صيخلتلا»و ١1٠( /7) «حيقتنتلا)

 .(5 )١ ١٠ «ةفيعضلا»و

 ئلع وأ يتمأ ئلع ٌّقشأ نأ الول» :لاق َِ هللا لوسر نأ ُهَدَعَهَيَعبَر ةريره يبأ نعف
 ملسمو هل ظفللاو )/8817(  يراخبلا هاور .«ةالص لك عم كاوسلاب مهُترمأل سانلا

 .(؟65)

 .اهتَعَةَْلَعيَو ةشئاع ثيدح نم (7771) ينطقرادلاو )١7171( مقرب

 1 -_ لص هج

 ىبأ نب ديعس هتلع ؛فيعض هدانسإ ثيدحلاو .اهْنَعَدْساوَير ةشئاع ثيدح نم( )
-- 

 (ريبحلا صيخلتلا)و (7 59 /7) «حيقنتلا» :رظنا .هيف ملكتم هنإف ءيديبزلا ديعس

 )5١١4(. «ةفيعضلا ةلسلسلا»و )0:/ ١194٠(

,/ 



 يف لاق هّنأ هنع يورو «ٌحصي الو «١2)دمثإلا نم ٍناتءولمم هانيعو ناضمر
 نب يحي ىل لاق :(؟7دواد وبأ لاق .290صيالو (50ةئاّضلا هيلا :دمثإلا

 .ٌركنم ٌثيدح وه :َنيعَم

 لصف

 عوطتلا مايص يف هيده يف
 اموءموصيال :لاقي ئَّتح رطفيو ءرطفي ال :لاقي ىئَّتح موصي ناك

 يف موصي امم ٌرثكأ رهش يف موصي ناك امو ءناضمر ريغ رهش مايص لمكتسا
 ناسف

َّ 
 .هنم موصي ٌرهش هنع جرخي نكي ملو 6

 يف نابح نباو (١17ص) «هتزج» يف ليف نباو (287) ةماسأ يبأ نب ثراحلا هاور )01(

 هاورو 273777 «ماكحألاو ننسلا» يف يسدقملا ءايضلاو )١/ 77١( «نيحورجملا)

 دلاخ نب ورمع هدنس يف ثيدحلاو .هوحنب 7١7( /75) «لماكلا» يف يدع نبا

 (يراقلا ةدمع» يف ينيعلا هازع ثيدحلاو .نيععم نب ئيحيو دمحأ هبذك ءيطساولا

 .«مايصلا باتك» يف مصاع يبأ نبا ىلإ( 02 /1)

 هنأ ِةكَي يبنلا نع ةذوه نب دبعم ثيدح نم (807) يناربطلاو (77311) دوادوبأ هاور 09

 نودب )١1701/7( دمحأ هاورو .« مئاصلا هقتيل» :لاقو «مونلا دنع حورملا دمثالاب رمأ

 «ءاورإلا» :رظنا .نيعم نباو دمحأ ثيدحلا ةراكنب مكحو .«مئاصلا هقتيل» :ةدايز

 .(75794/؟) (مألا - دواد يبأ فيعض»و )١1١١5( «ةفيعضلا ةلسلسلا»و (86 /4)

 .ك نم ةطقاس «حصي ...لاق هنأ هنع يورو» )0

 .ثيدحلا بقع (:4)

 .اَهْنَعَدَاََو ةشئاع ثيدح نم (175 )١١557/ ملسمو )١19319( يراخبلا هاور (5)

 /ب ٠



20100010101111 111111139 

 49 هحام

 57 يملا و نيالا موي مايص ئّرحتي ناكو

 0 ا

 .17(2[همايض الغ ضحي ناكو .«' ”كئاسنلا هركذ .«؛

 . أ ةثالث ر ا

 50 اشلاو دواد يف ءدكد

 .ارهشأ» :عءعج )١(

030 

00 

(0) 

(000 

(310) 

 هيف ملكتم ءاطع نب دواد هدانسإ يفو اَعْنَعَهَيآَوَوو سابع نبا ثيدح نم )١757( مقرب

 دنع تبث بجر دارفإ نع يهنلاو .(671) «ةفيعضلا» يف ينابلألا هفعض ثيدحلاو

 ىف سانلا فكأ برضي رمع تيأر :لاق رحلا نب , ةشرخ نع (4/265 )١ ةبيش يبأ نبا

 لهأ همظعي ناك رهش وه امنإف اولك :لوقيو نافجلا يف اهوعضي ئتح ءبجر
 24915 769ءاورأإلا# :ظناو ,ةيلعاجلا

 نم (17174) هجام نباو (51*71) يئاسنلاو (750) يذمرتلاو )١1141754( دمحأ هاور
 رجح نباو (77157*) نابح نبا هححصو «يذمرتلا هنسحو هَهْنَعُدَياََر ةشئاع ثيدح لناصر ة

 ٠0 1١-١:5(. /4) «ءاورإلا» يف ينابلألاو ٠٠ /4) «حتتفلا» يف

 .ثيدحلا يف اذكهو .«رضح الو رفس يف» :عوبطملا يفو «خسنلا يف اذك

 ,(5"007) رازبلا اًضيأ هاورو «(35177) «ئربكلا» يفو )١7545( «(نئيبتجملا» يف

 «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف ينابلألاو (5””١7ص) «نيحلاصلا ضاير» يف يوونلا هنسحو

(608). 

 .ُهْنَعََلَلَو ةريره يبأ ثيدح نم )١9481( يراخبلا هاور

 ثيدحلاو .(7257) يذمرتلا اًضيأ هاورو «(73774) يئاسنلاو )١55٠0( دواد وبأ

١ 



 الو 77 ءلس هركذ .اهموصي رهشلا يأ نم ىلابي نكي مل :ةشئاع تلاقو

 .راثألا هذه نيب ضقانت

 اه :ةشك ةشئاع تلاقف كي هيف هنع فلتخا دقف ةّجحلا يذ رشع مايص اّمأو

 لامع مركذ .ًطق رشعلا يف اًمئاص هتيأر

 .ءاروشاع مايص :ِةِكي هللا لوسر ّنهعَدي نكي مل عبرأ :ةصفح تلاقو

 ذو 'دمحأ مامإلا هركذ .رجفلا اتعكرو ءِرهش ّلك نم ِماّيأ ٍةثالثو ءِرْشعلاو

 يف عسق جو نامت ه9 نين عزوزأ سشسو ن حاشا تدمع أ ركقر

 رهشلا خه ةينثأ لوأ '"ارهشلا نم ٍماّيأ ةثالثو ءءاروشاع (“ '”ءويو ءةّجحلا

 .ٌحص نإ يفَّنلا ئلعَّدقم تبثملاو (نيسيمخولاا : ظفل فو .سيمخلاو

010) 

00 

00 

(2) 

 (راكذتسالا» يف ربلا دبع نباو (75151) نابح نباو )5١59( ةميزخ نبا هححص

 .(511 /1/) «مألا - دواد يبأ حيحص» يف ٍينابلألاو يذمرتلا هنسحو «("817/)

 01153 مقرب

 مقرب )١1١1/5/4(.

 (ئربكلا» ينو )١1515( «(ئيبتجملا» يف يئاسنلا اًضيأ هاورو «(554594) مقرب

 ةلاهجل ؛فيعض هدانسإو .(54717) نابح نباو (5”7 5) يناربطلاو )5/ 506 5١5(

 ١١١(. /5) «ءاورألا» :رظنا .يعجشألا قاحسإ يبأ

 يناثلا ظفللاب هاورف دمحأ امأو .ظفللا اذهب (7 57727) يئاسنلاو (7 571 دواد وبأ هاور

 يبنلا جاوزأ ضعب ثيدح نم (7737/7) يئاسنلا اًضيأ هاورو 75517548(2) بسحف

 هدانسإ يف اًريثك اًفالتخا هيلع فلتخا دقو «دلاخ نب ةدينه لئلع ثيدحلا رادمو .ِكي

 .(465) «ليلغلا ءاورإ»و «دنسملا» ئلع نيققحملا قيلعت رظنا ءهنتمو

 .«موصيو) .امم 2َْق

 .(رهش لك نم» :ق 00
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 لِيعَي ناضمر عم اهمايص ْنأ هنع ّمصف ٍلاَّوش نم ِماّنأ ةّنس ةتس مايص اّمأو

 ؛ماّيألا رئاس ئلع هموص ئّرحتي ناك هّنإف ءاروشاع موي (" ”هايص اّمأو

 سوم لحل سيلا :لاقف همّظعتو هموصت دوهيلا دجو ةنيدملا مدق اًّملو

 ضرف اًّملف ءناضمر ضرف لبق كلذو ««"”همايصب رمأو هماصف .«مكنم

 .(؟7«هكرت ءاش نمو :هماص ءاش نم» :لاق ناضمر

 ةنيدملا مق امن كي هللا لوسر :لاقو اذه (*)رساّتلا ضعب لكشتسا دقو

 دوهيلا دجوف ةنيدملا مدق هن ردا نب اولا فيلل هليل يو روني

 اهنأ ةشئاع نع 0 :نييصحصلا» فق تبثادق هلأ وهو ع

 كي هللا لوسر ناكو «ةَّيلهاجلا يف ءاروشاع موصت شيرق تناك :تلاق

 رهش ضرف اًّملف «)همايصب رمأو هماص ةنيدملا ئلإ رجاه اًملف .هموصي

 .«هكرت ءاش نمو هماص ءاش نم :لاق ناضمر

 .ةنَعُدَبَبَو ةداتق يبأ ثيدح نم )١١77( ملسم هاور 6

 .(موصا :بم «ك«ق ()

 .اهْنَعدَنَوَ سابع نبا ثيدح نم )١118/1١70( ملسمو ٠١١( 5) يراخبلا هاور 0

 .ليلق دعب فنصملا هركذيس يذلا ثيدحلا وهو (5)

 ١(. 517 /5) «حتفلا» :رظنا (5)

 )5( يراخبلا )5 55٠( ملسمو )١1١75/١١7(.

 .يراخبلا يف امل قفاوم بم «ك «ق نم تبثملاو .«هموصب» :عءج ءص «0)

 هللا



 سيق نب ثعشألا نأ '17«نيحيحّصلا» يف تبث ام وهو ءرخآ لاكشإو

 .هاقفلا لإ عا :كسماابآ :لاقت :نيذتعي رهو ووعس دب هلا دع ارلع لعم
 امو :لاق ؟ءاروشاع موي ام يردت لهو :لاق ؟ءاروشاع موي مويلا سيلوأ :لاق

 .ناضمر رهش لزني نأ لبق هموصي كب هللا لوسر ناك موي وه امّنِإ :لاق ؟وه
 .هكرت ناضمر لزن اًملف

 نيح ِةِْكَي هللا لوسر نأ ساّبع نبا نع 257 (هحيحصا) يف ملسم ور دقو

 دوهيلا همّظعت ٌموي ِهَّنإ هللا لوسر اي :اولاق همايصب رمأ وأ ءاروشاع موي ماص
 مويلا انمص هللا ءاش نإ لبقملا ٌماعلا ناك اذإ) :ِِلكي هللا لوسر لاق .ئراصتلاو

 لا وقل ةيدحو واج كفو ل يسيرا أل الغ

 داي ب ةيراعر نيس 77« يسيسسلم ف تبث دق امل ءيضرفي ل هلأ هجر

 هللا بتكي ملو ءءاروشاع موي اذه» :لوقي د هللا لوسر تعمس نايفس

 ةيواعمو .«رِطفُيلف ءاش نمو ««**وصيلف ءاش نمف ءٌمئاص انأو ؛همايص مكيلع

 .ائرخأ قيرط نم نكلو (5507) يراخبلا هاورو )/١17/1١١77(. ملسم هاور )١(

 .(1115/”177) مقرب ()

  0يراخبلا ٠70 ١”( ملسمو )١١59(.

 .بم «ق نم تبثملاو .«همصيلف» :ع.«ك «ج ءص (4)
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 ني هللا ابع نع (10ةيحص# قف ىور اًكلسس نأ وهو ءرخآ لاكشإو
 .نرامصتلاو دوهبلا همظمت مويلا اذه نإ :ة/ هلل لوسرل لبق امل هنأ سابع
 ئتح لباقلا ماعلا ِتأي ملف .«عساتلا ّنموصأل ٍلباق ىلإ تيقب 7"2نإ» :لاق

 (4)[نب] مكحلا نع (776هحيحص» يف ملسم ور هن لب هللا لوصر ىّنوت

 :هل تلقف مزمز يف هءادر ٌدّسوتم وهو ٍساّبع نبا ئلإ ثيهتنا :لاق جرعألا

 حبصأو .ذدعاف مّرحملا لاله َتيأر اذإ :لاقف ؛ءءاروشاع موص نع ينزبخأ

 .معن :لاق ؟ةلَو دمحم هموصي ناك اذكه :تلق .اًمئاص ّعساتلا

 ملف مالسإلا لّوأ يف اًضورفم ناك نإ هموص نأ وهو ءرخآ ٌلاكشإو

 فيكف اًضرف نكي مل نإو ءليّللا نم هل ةينلا ٌثبيبت تاف دقو ؛هئاضقب مهرمأي

 هوجو نم 2902ننّسلا»و «دنسملا» يف امك ؟لكأ ناك نم كاسمإلا مامتإب رمأ

 نوكي امَّنِإ اذهو .هموي ةِّيقب َّمِتُي نأ هيف ّمِعط ناك نم رمأ كي يبنلا نأ ٍةدّدعتم
 كرت ناضمر ضرف اًملف :دوعسم نبا لوق ٌحصي فيكو ءبجاولا يف

 ؟كرتي مل هبابحتساو ءءاروشاع

 نأ ربخخأو عسانا موي ءاروشاع لعج ساّبع نبا َّنأ وهو ءرخآ ٌلاكشإو

 موي اوموص» :لَي ّيبنلا نع ئور يذلا وهو قِقتَوي هموصي ناك اذكه

 0114/1140 مقرب 0
 .«نئل» :ج )30

 )( مقرب )١١7(.

 .«ملسم حيحص» نم تبثملاو .«نب» نودب خسنلا ةيقب يفو .ص يف ضايب انه (4)

 .َنَعَُبْزَعَو عوكألا نب ةملس ثيدح نم (؟١77) يئاسنلاو (11077١)دمحأ هاور (5)

 )١١1170(. ملسمو )١975( يراخبلا دنع اًضيأ جرخم وهو

 خ0



 ,؟12نمحأ هركذ .«ةدعب اًمويو هليق اًئوياوموص ةوهبلا اوقلاخو فاروشاع
 هركذ .(رشاعلا موي ءاروشاع موصب دي هللا لوسر انرمأ» :*'”ئور يذلا وهو اي

 1 كمرقلا

 :هدييأتو هقيفوتو هللا نوعب تالاكشإلا هذه نع باوجلاو

 ءوي مدق امْنإ هَّنإف هنوموصي مهدجو همودق موي نأ هيف سيلق «ءاروشاع

 يف ةصشلا عوقوو كلذب هملع لوأ نككلو «هرشع يناث لوألا عيبر يف نينثالا

 لهأ باسح ناك نإ اذه «ةّكمب وهو نكي مل «ةنيدملا همودق دعب ناك مويلا
 ا

 مهنيد رعامك ةّيسِمشلاب ناك نإو ةثلالهلا رهشألاب هموص ىف باتكلا

 موديل لل ينم يذلا مري ةربكيو ةئكلاب لاكإلا نإ 9 نويرسلا

 يليق لعق وسر لوألا عيبر يف ةنيدملا لك يلا مددقم كلذ قفاوف

 (راثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو )7١945( ةميزخ نبا اًضيأ هاورو )35١1905«(« مقرب )١(

 .ئليل يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم هدانسإ يفو «(73817/54) يقهيبلاو (28/5)

 قازرلا دبع دنع رشاعلاو عساتلا مايص افوقوم سابع نبا نع حصو .هيف ملكتم

 حرشا يف يواحطلاو 76٠ 701١( /5) «ننسلا ةفرعم» يف امك يعفاشلاو )

 .(781/5) ىقهيبلاو (/8 /7)«راثآلا يناعم

 ٠ .«لاق»:ك (؟)

 .اًهْنَعدَنإََوَر سابع نبا نع نسحلا ةنعنع لجأل فيعض هدانسإو «(705) مقرب (*)

 .بم «ق يف تسيل «فورعملا مهنيد وه امك» (:5)

 ص «ق يف تسيل «لوألا» (5)
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 :تلالهلا رهشلاب وه امّنِإ نيملسملا موصو ءسمّشلا )ريس باسحب وه امّنإ
 يبنلا لاقف «ٌبحتسمو بجاو نم رهشألا هل ربتعت ام ٌعيمجو مهّججح كلذكو

 اذه ميظعت يف ة ةّيولوألا هذه مكح رهظف . (مكنم ئسومب ّقحأ نحنا» 2
 أطخأ امك ءةّيسِمّشلا ةنّسلا يف هنارودل هنبيعت اوأطخأ مهو «هنييعت يفو مويلا

 .رهشألا هيف فلتخت ةئَّسلا نم لصف يف هولعج نأب مهموص َنييعت ئراصتلا

 لصف

 .ةّيلهاجلا يف ءاروشاع موصت تناك اًشيرق نأ وهو «ينثلا لاكشإلا اّمأو

 وبلا اب رمت تناك اةكيرخاتا ييرالن سرب 184 لرسر ناكر

 اوتاك امتإ نكلو «هميظعت : مامت نم هموصو «هيف ةبعكلا "وسي اون 1ك

 ؟2ةنودملا لك لا م مدق اًملف .مرحملا رشاع مهدنع ناكف َقّلهألاب ةودعي

 يذلا مويلا وه :اولاقف هنع مهلأسف «هنوموصيو مويلا كلذ نومّظعي مهدجو

 بختم نيسوعب قحأ نحنا :لاقف ءنوعرف نم هموقو ئسوم هيف هللا (10ّجن
 لسا هنقار 409 هنأ ريخأو ءاذكاتو هبيطضل |! <يرهع اة بايسب رثثو هماسق

 نم 277هب يدتقن نأ ٌقحأ انك هلل اًركش ئسوم هماص اذإف ,دوهيلا نم ئسومب
 .انعرش هفلاخي مل ام انل عرش انلبق نم عرش :انلق اذإ امّيس الو ءدوهيلا

 ارسل 15 +3)

 .«نوسبليا :ع«ج ءص )30

 .ك يف تسيل «ةنيدملا» (99)

 .«لوجنأ» :بم «ج ءص «ق 00(

 .هجيرخت مدقت (0)

 .«يدتقي نأ قحأ ناك» :ع«ج .ك 03(

/1/ 



 ؟هماص ئسوم ْنأ مكل نيأ نم :ليق نإف

 ٌموي :اولاق هنع مهلأس اّمل لكَ هللا لوسر نأ «نيحيحّصلا» يف تبث :انلق

 ئسوم هماصف .هموقو نوعرف هيف قرغو هموقو ئسوم هيف هللا ئجنأ ٌميظع
 ئسومب ئلوأو قحأ نحنف» :ِةلَك هللا لوسر لاقف .هموصن نحنف ءاركش
 نأ ِمِلُع مهبّذكي ملو كلذ ئلع مهّرقأ اًملف .همايصب رمأو هماصف ؛«مكنم
 .ةرجهلا لبق ناك يذلا ميظعتلا ئلإ ردقلا اذه ٌمضناف «هلل اًركش هماص ئسوم

 هموصب (١)راصنألا يف يداني اًيدانم كي هللا لوسر تعب ئّتح اًديكأت دادزاف

 يقأيس امك ؛هبجوأو مهيلع كلذ مَّثح ِهّنأ رهاّظلاو ءلكأ ناك نم ٌكاسمإو

 .هللا ءاش نإ هريرقت

 لصف

 ءاروشاع موي موصي ناك ِةي هللا لوسر نأ وهو «ثلاثلا لاكشإلا اًمأو
 نكمي ال اذهف ؛هكرت ناضمر ضرف لزن اّملف ءناضمر ضرف لزني نأ لبق

 ةاورتسلا نركيف لغيحو :تاضمر لبق اشرف ناك همايص نأ الإ نم صلخُللا

 ماعب ةتافو لبق لاق 26 هلأل ذي'لو اذه نّيعتيو هميابحتسا ال هموسع بوجو

 يأ (عساّنلا ٌّنموصأل ٍلباق ئلإ تشع نئلا :ههوبعت درهيلا نإ ةهل قيق دقو
 الو عم يأ '')(هدعب اًمويو هلبق اًموي اوموص .دوهيلا اوفلاخ» :لاقو «هعم
 لمآ ةقفارب بحي ناك رمآلا لآ ىف اقآوءرمألا رع ىف ناكاذه نأ بير

 .كرتي هبابحتسا نأ مِلُعف «ءيشب هيف رمؤي مل اميف باتكلا

 .أطخ ءاراصمألا» :عوبطملا يف 6

// 



 كرت :لوقي نأ اّمِإ :نيرمألا ٌدحأ ءاّبجاو نكي مل هموص َّنِإ :لاق نم مزليو

 .هيأرب ٍدوعسم نب هللا دبع هلاق اذه :لوقي وأ ءّبحتسم ّقبي ملف هبابحتسا

 .همايص ئلع مهثح ِهلِكَي يبنلا نإف «ديعب اذهو «هموص بابحتسا هيلع يفخو

 ئلإ همايص ئلع ةباحّصلا ّرمتساو ١2)ةيضاملا ةئّسلا رّمكي هموص َّنأ ربخأو
 نأ مِلْعف هموص ةهاركو هنع يَهّنلاب ٌدحاو ٌفرح هنع ('ْدِرَي ملو «هتافو نيح

 .هبابحتسا ال هّيوجو كرت يذلا

 مل هّنأو هتّيضرف مدع يف ٌحيرص هيلع قمّنملا ةيواعم تيدح :لبخ نو

 . طق ضَرفُي
 نآلا هّنأو ؛هبوجو رارمتسا يفن يف ٌحيرص ةيواعم ثيدح نأ :باوجلاف

 ناك امل لاقي نأ عنتمي ل ِهّنإف ءاخوسنم اًمّدقتم اًبوجو يفني الو ءبجاو ريغ

 ."7«انيلع هبتكي مل هللا ّنِإ) :هبوجو خسْنو اًبجاو

 .رضاحلاو يضاملا نامَّزلا يف اًماع ىَمَّنلا نوكي نأ هتياغ َّنأ :ٍناث ٌباوجو

 .بوجولا رارمتسا ئلع يتلا كرتُيو يضاملا يف بوجولا ةّلدأب صخب
 اًدافتسم هبوجوو هضرف نوكي نأ ئفن امّنإ لي ِهّنأ وهو :ثلاث ٌباوجو

 يفني ال اذهو ««انيلع هبتكي مل هللا َّنإ» :هلوقب اذه ىلع ّلدو ءنآرقلا ةهج نم

 هنأب مهربخأ ام وه هدابع ئلع هللا هبتك يذلا بجاولا ْنِإف كلذ ريغب بوجولا

 هلك يبنلا ربخأف «[18؟ :ةرقبلا] 4ٌرايِيلاْوُكيلَءَبيُك » :هلوقك «مهيلع هبتك

 .مدقت دقو ُهَنَعْهَيلَوَيَو ةداتق يبأ ثيدح نم )١195/11١77( ملسم هاور )01(

 .(وري) :بمء.ق (60)

 .(«هيلع» :ك ()
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 اًعطق ءانيلع هللا هبتك يذلا بوتكملا اذه يف ١2)7لخدي مل ءاروشاع موص ّنأ

 رمألا نيبو اذه نيب ضقانت الف ءانيلع هبتك اميف ٌلخاد ِهَّنأ مّموتي نم مهوتل
 .بوتكملا مايّصلا اذهب اًحوسنم راص يذلا همايصب َقباّسلا

 ضرف رارقتساو «ةكم حتف دعب هنم اذه عمس امن ةيواعم نأ اذه حضوُي
 ءادّتلاو همايصب هرمأ اودهش َنيِذَّلاو .هب ءاروشاع بوجو ْخْسَنو ءناضمر

 همدقم دنع ناضمر ضرف لبق كلذ اودهش «لكأ نمل كاسمإلابو كلذي

 هللا لوسر يفوتف ؛ةرجهلا نم ةيناثلا ةنّسلا يف ناك ناضمر ٌضرفو هةنيدملا
 ضرف لوزن لبق هدهش همايصب رمألا دهش نمف «تاناضمر عست ماص دقو ِةِكَي

 ضرف دعب رمألا رخآ يف هدهش هضرف مدع نع رابخإلا دهش نمو .ناضمر
 .تبرطضاو بابلا ثيداحأ تضقانت كلسملا اذه كّلسُي مل نإو .ناضمر

 :لاق دقو «ليللا نم ةينلا تييبت لصحي ملو اًضرف نوكي فيكف :ليق نإف
 .(20ليألا نم مايّصلا ِتّيبُي مل نمل َمايصالا

 وأ لَك تِبتلا الك نم وف لغا :هيف فيلا دق ثيدحلا اذه ل :باوجلا

 .«الخاد نكي مل» :بهماق (0)

 رض 1 / 4) يقهيبلاو )١1905( «ئربكلا»و (7517' 5) (ئبتجملا» يف يئاسنلا هاور )030

 دواد وبأو (؟15619/) دمحأ ئور هوحتبو .ظفللا اذِس اعوفرم ةصفخ ثيدح

 )١7655( «ئربكلا»و (7777) «ئبتجملا» يف يئاسنلاو )97٠0( يذمرتلاو (5155)

 للع»و )7٠١7( «ريبكلا للعلا» :رظنا .هفقوو هعفر يف فلتخاو )١97(. ةميزخ نباو

 «صيخلتلا»و (171/ /7) «قيقحتلا حيقنت)و (73711) «هننساو (؟972:9) «ينطقرادلا

 .(7؟١ /5) «ءاورإلا»و ( )88/5 ١

 0و



 هعفرو «ٌيرهزلا نع «ٌُيليألا ديزي نب سنويو «ةنييع نب نايفسو «2يديبزلاو
 1)يذمرتلا لاقو .ٌحصأ فوقوملا :نولوقي ثيدحلا لهأ رثكأو ,مهضعب

 هعفر ححصي نم مهنمو .حصأ وهو .هلوق رمع نبا نع عفان نع يوُر دقو

 فلتخاو ءافوقومو اًعوفرم يوُر ")اًضيأ ةشئاع ثيدحو .هتلادعو هعفار ةقثل

 .هعفر حيحصت يف

 دعب هلاق امّنإ اذه نأ ٌمولعمف هعفر تبث نإو «مالك الف هعفر تبثي مل نإف

 ديدجت كلذو «ءاروشاع موي مايصب رمألا نع ٌرخأتم كلذو ءناضمر ضرف

 مايص ءازجإف ,باطخب ٍتباث مكحل اًخسن سيلو «تييبّتلا وهو بجاو مكح

 ءليألا نم تييبتلا صرف لبقو ناضمر صرف لبق ناك راهّنلا نم ب اروشاع

 .ةقيرط هذهف .تبيبتلا بوجو دّدجتو ناضمرب هموص بوجو خسُن مث

 نّمضت ءاروشاع بوجو نأ «ةفينح يبأ باحصأ ةقيرط يهو :ةيناث ةقيرطو

 بجاولا نييعت خسُن مث راهنلا نم ةّينب هءازجإو مويلا كلذ موص ٌبوجو :نيرمأ

 .«؟!خوسنم ريغ راهّتلا نم نب ءازجإلا مكح يقبف ءرخآ بجاوب

 امّنِإ ءاروشاع بوجوو «ملعلل ٌعبات 2”بوجولا نأ يهو :هث ؛ ةقيرطو

 اطخ ,«يرهزلا» :عوبطملا ءبم يف )١(

 )7/7١0(. مقر ثيدحلا دنع (؟)

 نب هللا دبع هب درفتال :ينطقرادلا لاق 7١7(. /5) يقهيبلاو )757١7( ينطقرادلا هاور 2

 دابع نب هللا دبعو .«تاقث مهلكو «دانسإلا اذهب (ةلاضف نب) لضفملا نع دابع

 .(6 ٠6 /5) «نازيملا ناسلا»و (5 5٠ /7) «لادتعالا نازيم» :رظنا .فيعض

 .ك نم تبثملاو .«ةخوسنم» :بم عوق «ج ءص ()

 .«بجاولا» :ع (5)
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 دّدجت ّتقو تبجو ةينلاف ءاّنكمم تييبَّتلا نكي ملف ٍذتيحو هراهّتلا نم مِلُع

 ئلعو :اولاق .عنتمم وهو قاطي ال امب اًفيلكت ناك اّلإو هب ملعلاو بوجولا
 ملعلل ةنراقم ٍةِّينب هموص أزجأ راهتلا ءانثأ يف ةيؤّرلاب ةنّيبلا ١)تماق اذإ اذه

 .ءاروشاع موي موص هلصأو ءبوجولاب
 ةقفاوم ئلإ اهبرقأو قرّطلا ٌحصأ اهارت امك يهو ءانخيش ةقيرط هذهو

 رظُب يذلا اهُلْدَت عمتجيو ثيداحألا ٌلدت اهيلعو ؛هدعاوقو ِعّشلا لوصأ

 هيف ديال ةقيرطلا هذه ريكو ةرورض ريغب خسنلا وعد نم ماش فقل

 .راثآلا ضعب ةفلاخم وأ عرّشلا دعاوق نم ةدعاق ةفلاخم نم

 1لز اهضع مدعي يابس ين اللا ةععأ_ واب لع رمي ملال ملا ةلكاايو ٠
 بوجو هغلبي مل نم كلذكف هلّوحّتلا بوجو مهغلبي مل ذإ ةخوسنملا ةلبقل ةلبقل

 الو ءءاضقلاب رمؤي مل ؛هبوجو ببسب ملعلا نم نّكمتي مل وأ موّصلا ضرف
 بوجوب ملعلل ٌعبات تييبّتلا بوجو ذإ ءبجاولا تييبتلا كرت هن :لاقي

 .روهّظلا ةياغ يف اذهو «تّرملا

 ءاروشاع ناك :لوقي نم ةقيرط نم ٌحصأ ةقيرّطلا هذه نأ بير الو

 تخسُنف هبوجوب مكحلا خسُن مث «راهتلا نم نب همايص ئزجُي ناكو ءاًضرف

 هل هاف هناتلروم نألا# ؛راهّتلا نم ٍةينب همايص ءازجإ هتاقلعتم نمو «هتاقلعتم

 ٍةّنب بجاولا ''7ءايصلا ءازجإ دف :هتاقلعتو ةعبا وت تلاز عوبتملا لاز اذإو

 تاقّلعتم نم لب ؛مويلا اذه صوصخ ©0تاقّلعتم نم نكي مل راهّتلا نم

 .ق نم ةطقاس «تماق اذإ) )١(

 .(موصلا» :بم«ق (؟)

 .«تاقلعت» :بم ءص ء«ج «ق 6
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 ندر يب هيي يا ديب بع

 طق بي موي موص 4 فوقي نم ةقيرط نم صل
 نمل رمألاب هديكأت ةدايزو ماعلا ءادنلاب رمألا ديكأتو .هب رمألا تبث دق هّنأل

 هّنِإ :دوعسم نبا لوقيو .بوجولا يف ٌىوق ٌرهاظ اذه ّلكو «كاسمإلاب لكأ ناك

 يتلا ةلدألاب كرتُي مل هبابحتسا نأ ٌمولعمو .ءاروشاع كرت ناضمر ضرُف امل

 .هبوجو كورتملا نوكي نأ 2١7 -ّدعتف ءاهريغو تمّدقت

 .باوصلل قفوملا هللاو .كلذ يف ساّنلل قرط ")سمخ هذهف

 ٍلباق ئلإ تيقب نئلا» :لاق كي هللا لوسر نأ وهو «عبارلا لاكشإلا اّمأو

 هللا وسو نإ :ساَّبع نبا لوقو «لبقملا ماعلا لبق يفوت هّنأو ,«عساّتلا َّنموصأل

 ءاذهو اذه هنع ٌّمصو ءاذهو اذه ئور ساّبع نباف -(" ءساّتلا موصي ناك هِي

 ماعلا 247 ئلإ يقب نإ هنأ ربخيو عساّتلا موصي نأ نكمملا نم ذإ ءامهنيب فانت الو

 دعوو هيلع مزع ام ئلإ اًدنتسم هلعف نع ربخأ ساّبع نبا نوكي وأ .هماص لباقلا

 اذإ اقلطمو ءيقب ول لعفي ناك كلذك :يأ هاَدِّيقم كلذ نع رابخإلا ٌمصيو «هب

 .نيربخلا نيب ينانت الف نيلامتحالا نم ٍدحاو لك ئلعو .لاحلا ملع

 .(نيعتيفا :بم «ق (١10)

 .ك نم تبثملاو .«ةسمخ» :بم «ع«ج ء«ص «ق )20

 .امهجيرخت مدقت ()

 .خسنلا ةيقب يف تسيلو «بم «ق نم «ملإ) (؟)

0 



 لصف
 .ةيافك هيف امب هباوج مّدقت دقف ءسماخلا لاكشإلا اًمأو

 لصف

 موي خبصأو اًعست ُدَدعا :ساّبع نبا لوق وهو «سداسلا لاكشإلا اّمأو

 لب علا ويلا وم ارودام لمجي ملل رسم نب ملع عسر هاكشإلا

 يف هيلع هيزعو دب رمألا زيلع كرف مح قوكتيذأ اك .ئلوألا وهو كلذ

 اًمويو هلبق اًموياوموص» :اورىفلا رع هنأ كلذ يلع لديو :ليعسملا

 موي ءاروشاع موي مايصب ِةِْكَ هللا لوسر انرمأ» :ئور يذلا وهو ء(هدعب

 .20اًضعب اهشعب دّيؤيو اًضعب اهنضعي قّدصُي هنع راثآلا هذه لكو .« رشاعلا

 نأ كلذ يليو ءٌموي هدعبو موي هلبق ماصي نأ اهّلمكأ :ٌةثالث هموص بتارمف

 هلجحو ا دارفإ كلذ يكن تيجو هيلعو ركب 3 1

 "بنوا قكوملا هلو ؛مرشلاو هللا نم ديعي وهو ءاهقرطو

 ةفلاخم دصقلا نأ رهظ دق :لاقف رخآ اًكلسم ملعلا لهأ ضعب كلس دقو

 .ق يف تسيل «عساتلا موي» )١(

 .ك نم ةطقاس (اًضعب اهضعب ديؤيو» (؟)
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 اَّمِإ :نيرمأ دحأب لصحي كلذو ءاهع نايتولا عم ةدابعلا هذه يف باتكلا لهأ

 ا يقملا ماعلا ناك اذإ» :هلوقو .اعم اهيفايصرب ؟!ةاهإو ءعساّتلا ئلإ رشاعلا لقنب

 ناكف «هدارم انل نّيبتي نأ لبق لكي يفوتف .نيرمألا لمتحي «عساتلا انمص

 .اعم نيمويلا موص طايتحالا

 سابع نبا ثيداحأ 0 ومجسو «هللا ءاش نإ توصأ اهانركد يتلا ةقيرطلاو

 هلبق اًموياوموص .دوهيلا اوفلاخ» :دمحأ ثيدح ق هلوق نأل ؛ٌلدت اهيلع

 موي ءاروشاع مايصب انرمأ» :يذمرتلا ثيدح يف "7)هلوقو .(ةهدعب اًمويو

 .ملعأ هللاو .اهانكلس يتلا ةقيرّطلا ةَّحص نّيبي ")«رشاعلا

 يثهنع كلذ تبث .ةفرعب ةفرع مويراطفإهيده نم ناكو

 .(؟7(:ريحيحّصلا)

 2 ٠١| لهأ هنع هاور «ةفرعب ةفرع موي موص نع جم هنأ هنع يوُرو

 .(7)ولسم هركذ ؛ةيقابلاو ةيضاملا ةنّسلا رفكي همايص نأ هنع ٌّمِصو

 ,«(وأ١ :يبم وق (0)

 .رظنلا لاقتنا ببسب بم «ق نم ةطقاس «هلوقو ...ثيدح يف» (؟)

 .امهجيرخت مدقت (9)

 .اَهَْعُدتَلَ لضفلا مأ ثيدح نم )١١77/ ١١١( ملسمو )١771( يراخبلا هاور (5)

 ةريره يبأ ثيدح نم )607١(« دمحأ هاورو «(17/75) هجام نباوم 5 ) دواد وبأ (6)

 صيخلتلا» :رظنا .يرجهلا برح نب يدهم ةلاهجل ؛فيعض هدانسإو .َُنَعدَتِلَو
 .(5 ٠ ؟4) «ةفيعضلا ةلسلسلا»و ”75١17( /7) «ريبحلا

 .ةرم نم رثكأ مدقت دقو ُهَنَعْدَيَلَوَور ةداتق يبأ ثيدح نم )11١77//197( مقرب (5)
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 :مكِح ةَّدع ةفرعب هرطفل ركذ دقو

 .ءاعدلا 'يلع ئوقأ هّنأ :اهنم

 .هلفنب فيكف ءموّصلا ضرف يف لضفأ رفّسلا يف رطفلا نأ :اهنمو

 موّصلاب هدارفإ نع ئمن دقو «:ةعمج موي ناك مويلا كلذ نأ :اهنمو

 ناك نإو ءموّصلاب هصيصخت نع هيهنل اًديكأت هيف هرطف سانلا ئري نأ ٌبحأف

 ةفرعب نم ٌصتخي عامتجالا اذهو «ديعلا موي ساّنلا عامتجاك «هيف مهعامتجال
 هاور يذلا ثيدحلا يف اذه نئلإ هلي ٌئبثلا راشأ دقو :لاق .قافآلا لهأ نود

 .«مالسإلا لهأ انديع : ئنم ماّيأو رحتلا مويو ةفرع مويلا :هنع (70نّسلا» لهأ

 .ملعأ هللاو .هيف مهعامتجال عمجلا كلذ لهأل وه اًديع هنوك نأ ٌمولعمو

 بيرك نع (7«يئاسنلا نئس»و (دنسملا» يف امك ءئراصتلاو دوهيلا ةفلاخم

 )١( «ةدمعلا حرش» :رظنا )/ 719 5(.

 نم :(10/77/94) دمحأ هاورو 7٠١(« 5) يئاسنلاو (/7/7) يذمرتلاو (5519)دوادوبأ (0)

 نابح نباو )١١١١( ةميزخ نباو يذمرتلا هححصو .ُةَنَعْدَيِلَوَيَر رماع نب ةبقع ثيدح

 .(178 /1) «مآلا - دواد يبأ حيحص» يف ٍننابلألاو (575 )١/ مكاحلاو ("0)

 اهتَعدَيإَوَو ةملس مأ ثيدح نم (77/84) ئربكلا يف يئاسنلاو )757175٠0( دمحأ هاور 2

  هدانسإ يفو )57757/١(. مكاحلاو )7751١5( نابح نباو )/75١51( ةميزخ نبا هححصو
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 ما ىلإ 395 يينلا باحصأ نم سائو سابع نبا ينلسرأ :لاق سابع نبا يلوم

 تبّسلا موي :تلاق ؟اًمايص اهرثكأ كي ٌئيبنلا ناك ماّيألا يأ :اهلأسأ ةملس

 .«مهفلاخأ نأ ٌبحأ انأف نيكرشملل ذيع امهنإ١ :لوقيو ؛دحألاو

 نب يلع نب رمع نب دمحم ةياور نم هّنإف «ٌرظن ثيدحلا اذه ةَّحص يفو
 يف '١)(هماكحأ» يف قحلا دبع لاق دقو .هثيدح ضعب ركذتسا دقو «بلاط يبأ

 هّمع نع سابع نب هللا دبع '7'نب سابع نع ""هنع جيرج نبا ثيدح
 نبا لاق .ٌفيعض هدانسإ :لاق .«انل ٍةيداب يف اًسابع ِلكي ُيِبَنلا راز» :لضفلا

 . مف دي ليمحع لاح ل عيالق لسه 25 امك ىع :؟97 قالا

 :لاقو ءدحألاو تبّسلا موي موص يف ةملس مأ نع اذه هثيدح 7*2 ركذو

 .هلاح فرعي ال اذه رمع نب دمحمو .هل اًححصم قحلا دبع هنع تكس

 فيدحلاق ؛هلاخ اًضيأ فرعي الو ء«رمع نب دمحم نب هللا دبع هئبا هنع هيوريو

 .ملعأ هللاو .ائسح هارأ

 .ثيدحلا رادم امهيلعو .لوهجم امهالك .هوبأو يلع نب رمع نب دمحم نب هللا دبع -

 )١١99(. «ةفيعضلا» :رظنا

 .(7 45 )١/ «ئطسولا ماكحألا» 6

 .عوبطملا نم ةطقاس «هنع» (؟)

 .أطخ .«نع» :عوك ()

 .(7 5 ؟ /7) «ماهيإلاو مهولا نايب» يف (5)

 ماكحألا» :رظناو «(7559 75717777 /5) قباسلا ردصملا يف ناطقلا نبا يأ (5)

 .(6457/5):«ةيظسولا
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 نع يملسلا "رسب نب هللا دبع نع 7١دواد وبأو دمحأ مامإلا ئور دقو
 ضرُشفا اميف الإ تبّسلا موي اوموصنال» :لاق كي يتلا نأ ءاّمّصلا همخأ
 .«هغضميلف ةرجش ٌدوع وأ بنع َءاحِل الإ مكدحأ دجي مل نإو .مكيلع

 ثتيدح ديري «تذك اذه :كلام لاقف «نيثيدحلا خيبه قف سانلا فلتخاف

 رس ثيدمح وب :يلمزتلا لاق ."7دواد وبأ هنع هركذ ءرسب نب هّللا دبع

 ثيلع وه :(00كئاسّنلا لاقو .خ .خوسنم ثيدحلا اذه :(؟”دوادوبأ لاقو

 .ثترطضم

 ذاق قملس مأ ثيدح نيبو هنيب ٌضراعت ال :ملعلا لهأ نم ةعامج لاقو

 :لاقف دواد وبأ مجرت كلذ ئلعو «هدارفإ نع 2” يمن وه امّنِإ هموص نع يهل

 موي عم وه امَّنِإ همايص ثيدحو ؛«موّصلاب تبَّسلا موي ّصخي نأ يهّنلا باب»
 نأ (0الإ موَّصلاب ةعمجلا موي دارفإ نع ئم ِهَّنأ اذه ريظنو :اولاق .دحألا

 )١( دمحأ )6/!٠ "( دواد وبأو )557١(« هجام نباو (/4 5) يذمرتلا هاورو )5؟١1/7(.

 ةميزخ نبا هححصو «يذمرتلا هنسح ثيدحلاو )١51577( مكاحلاو )١/  )570نباو

 «مألا - دواد يبأ حيحص) يف ينابلألاو (777/0) «رينملا ردبلا» يف نقلملا

 )0/  ».)»3١8١(ريبحلا صيخلتلا»و (/59 /0) «رينملا ردبلا» :رظنا .نورخآ هلعأو

 «ءاورال)(/5) )١1١8/5(.

 انكصت «رشبا :ك 9

 ١(. 575) «ننسلا» ف (9)

 .(557؟١) «نتسلا» يف ()

 /١9(. /5؟) «حيقانتلاو جهانملا فشكا»و (717 /5) «رينملا ردبلا» :رظنا (0)

 .بم «ق يف تسيل «يبن) 03(

 .«الإو» :بم .(«الإ لاقو» : عج كل )0/0
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 .7١2هدعب اًموي وأ هلبق اًموي موصي

 وهف ءهل ميظعت ٌعون هموص نإ :لاق نم هنظ ىذلا لاكشإلا لوزي اذبو

 َنِإف .هموص يف مهتفلاخم نّمضت نإو هميظعت يف باتكلا لهأل ٌةقفاوم

 :هدارفإب ئجي مل ثيدحلا نأ بيرالو ءموّصلاب درفأ اذإ نوكي امّنِإ ميظعَتلا

 .ملعأ هللاو .ُميظعت هيف نكي مل هريغ عم هماص اذِإ امو

 لصف

 نم ّنإ) :لاق دق لب .رهّدلا مايصو ِموّصلا ُدرس ِةِلَي هيده نم نكي ملو

 .ةمّرحملا ماِّيألا ماص نم اذهب هدارم سيلو .(")«رطفأ الو ماصاال رهّدلا ماص
 نم باوج يف لاقي الو ؟رهّدلا ماص نم َتيأرأ :لاق نمل اًباوج كلذ ركذ هّنإف

 ال هّموصو هّرطف ٌءاوس هّنأب َنْذوُي اذه نإف ءرطفأ الو ماص ال :مّرحملا لعف

 اذه سيلف .مايّصلا نم هيلع مّرُح ام لعف نم كلذك سيلو «بقاعي الو بائي

 .موّصلا نم مّرحملا نع لاؤّسلل اًقباطم اًباوج

 ءابحتسمو اًمارح لعف دق رهّدلا موص ٌبحتسا نم دنع اذه َنإف اًضيأو
 ةيبنلاب اًمّرحم بكتراو .بابحتسالا ماِّيأ ئلإ ةبسنلاب ماص دق مهدنع وهو

 ىلع هلوق ليزنتف .رطفأ الو ماص ام :لاقي ال امهنم ّلك يفو ءميرحّتلا ماَّيأ ئلإ

 .”هاظ ٌطلغ كلذ

 ةيزيع ديا سدر هاا يدا نب هللا ديه ثيل حم ١59183 يحلأ هاو 00غ

 ةداتق يبأ ثيدح نم )١1977/1١1١77( ملسم دنع وهو «(470 )١/ مكاحلاو )75١50(
 رجس 7

 .ُهنَعَُيِو
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 يبق قرد علا ايت ريغ رشا لاطسس ريرمتلاولا كيسي

 هيما داعب ملول مويجيل نكيبلو جرن ايتو عدس وملح دار
 .ميرحّتلل نايب هيف سيل اذه ْنِإف .«رطفأ الو ماص ال» :هلوقب

 رهّدلا موص نم لضفأ موي رطفو موي موص نأ هيف كش ال يذلا هيدهف

 دنأ مرن اموركم نكي مل ول ِهّنإف ةوركم رهّدلا مايص ٌدرسو هللا لإ حو

 ٌلضفأو موي رطفو موي موص نم هللا ئلإ ٌّبحأ نوكي نأ :ٍةعنتمم رومأ ةثالث
 ةيلإ مايصلا ٌبحأ ن١ :حيحَصلا فييذحلاب دودرم اذهو لمع ةدايز هن ؟ هلم

 لضفلا يف هل اًيواسم نوكي نأ امو .هنم لضفأ ال هّنأو ,١2)7(دواد مايص هللا

 الو هيف ٌبابحتسا ال «نيفرّطلا ّيواستم اًحابم نوكي نأ اّمإو .اًضيأ ٌعنتمم وهو
 وأ ةحجار نوكت نأ اّمِإ لب .تادابعلا نأش اذه سيل ذإ «عنتمم اذهو «ةهارك

 .ملعأ هللاو «ةحوجرم

 امنأكف ٍلاَّوش : نم «')اًنس هّعبنأو ناضمر ماص نما :ٌوكَك لاق دقف :ليق نإف

 لَدعَي كلذ ّنإف: :رهش ا خب ماّيأ ةئ ةثالث ماص نميف لاقو «2")(رهّذلا ماص

 هبا دلاو بيلي اش ليضأ ر علا ءوصنأ نع لدي كلقر .(؟9(رهّدلا موص

 روس ب ك1بم تونس نس 011 1 كل مسعر 11 يابت ايوب )01(

00 11111101 

 .هَنَعدَناَو بويأ يبأ ثيدح نم )١١75( ملسم هاور (*)

 قرم خيب هللا دبع ثيدح نم )١91١/١١59( ملسمو )١1980( يراخبلا هاور 000

 و ١ ١



 .مايّصلا اذه ماص نم هب هّبش تح «نيمئاّصلا باوث ٌرثكأ هباوثو ءٌبولطم

 نع اللضف هراوج يضتقي ال رّدقملا رمألا يف هيبشتلا اذه سفن :ليق

 هيلع ليلّدلاو ءاّبحتسم ناك ول هباوث يف هب ةيبشتلا يضتقي ناك نإو «هبابحتسا

 مايص ةلزنمب ٍرهش لك نم ِماّيأ ة ةثالث مايص لعج هّنإف .ثيدحلا سفن نم

 ماص نم باوث هل لصحي نأ يضتقي اذهو ءاهلاثمأ رشعب ةنسحلا نأل ءرهّدلا

 لوصح هب دارملا نأ مِلُعف ءاّعطق ٌءارح اذه ّنأ ٌمولعمو ءاّموي نيَّسو ٍةئامثالث

 .اًموي نيتسو ٍةئامثالث مايص ةّيعورشم ريدقت ئلع باوثلا اذه

 ناضمر 1'ةمايبيم عم يعي نإ :لاوش نم ماّيأ ةتس مايص يف هلوق كلذكو
0 

 اذهف . ماعنألا] 4َلاَمَشَع هد كسلا آَج نم :أرق مث «(ةنّسلا َمايص

 زئاج ريغ وهو ءاّموي نيّتسو ةئامثالث مايص لِدعي اًموي نيثالثو ٍةّنس مايص
 ١ ع0 '

 «ليحتسي لب ةداع هب هبشملا لعف عنتمي اميف اذه لثم ءيجي دق لب «قافتالاب

 لمع نع هلأس نمل هلوقك «هناكمإ ريدقت ئلع كلذ لعف نم هب هّبشُي مّن
 موصت نأو ٌرّتفت الو موقت : نأ دهاجملا جرخ اذإ عيطتست له» :داهجلا لذعتي

 نيّتسو ةئامثالث موص عانتماك داع ٌعنتمم اذه نأ ٌءولعمو 0)21؟رطفُت الو

 .امهنم ّلكب لضافلا لمعلا هّبش دقو ءاًعرش اًموي

 مايق نم لضفأ وهو «دواد مايق هللا ئلإ مايقلا ٌبحأ نأ :اًحوضو هديزي

 ةرخآلا (؟)ءاشعلا ئَّلص نم لّثم دقو .("7ةحيحّصلا هَّنُسلا حيرصب هّلك ليلا

 جام يف تسي (مايص) 010

 هجر تنل | سم رحب 0

 .«ةحيرصلا» : ج « ص 69

 .(ءاشع) : :ابم ف «ج «ص )0



 .(')هّلك ليّللا ماق نمب ٍةعامج يف َحِبّصلاو

 رهّدلا ماص َنَم١ :ٌيرعشألا ئسوم يبأ ثيدح يف نولوقت : امف :ليق نإف
َّ 

 دئسمل يف وهو هسفك ضبقو ««اذكه نوكت ْئَّتح “ مّتهج هيلع ْتقّيض

 ؟2ةزبيحأ

 هل اًرصح هيلع ْتَقَّيَض :ليقف .ثيدحلا اذه ئنعم يف فلتخا دق :ليق
 ِةََِع هللا لوسر يدم نع هتبغرو ءاهيلع هلُمحو هسفن ئلع هديدشتل ءاهيف

 .هنم لضفأ هريغ نأ هداقتعاو

 هذه تحّجرو .مضوم اهيف هل ئقبي الف ؛هيلع تقّيض لب :نورخآ لاقو

 تاوهّشلا ٌكلاسم هسفن ئلع قّيض امل مئاّصلا ْنأب ءليوأتلا اذه ةفئاّطلا
 2 0 1 8 ع 47 5 00 9 0
 اهقرط قيض هنآل ,ناكم اهيف هل ئقبي الف «رانلا هيلع هللا قيض موصلاب اهقرطو
 . ةنع

 :لاقل ئنعملا اذه دارأ ول :تلاق نأب اهليوأت ئلوألا ةفئاطلا تحّجرو
 ليوأتلا اذهو :اولاق .اهيف وهو الإ نوكي الف هيلع قييضتتلا اّمأو «هنع ْتقّيض

 هللاو ءْمّصي مل نم ةلزنمب هلعاف ّنأو ءرهّدلا موص ةهارك ٌتيداحأ قفاوي

 .؟؟7يلعأ

 .هْنَعَدَبَإَََر نافع نب نامثع ثيدح نم (197) ملسم هاور )١(
 (0/85”7) نابح نباو )١١65( ةميزخ نبا هححص ثيدحلاو .(191175) مقرب (0)

 )77١57(. «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف ينابلألاو

 .«قفاوم» :بم «ج ءص .ك (9)

 . ص يف تسيل «ملعأ هللاو» (:5)



 ءال :اولاق نإف .2؟ءيش مكدنع له» :لوقيف هلعهأ لع لهدي ك6 ناكر

 موص يوني اًنايحأ ناكو .راهنلا نم عوطتتلل ةشلا عوشتيف .«جئاص اذ ي ىنإ) :لاق

 حيحصا) يف لّوَألاف ءاذهو اذه, هنع ةشئاع تربخأ .دعب رطفي مث ع ٌطَتلا

 .(300يئاسنلا باتكا يف يناثلاو 5! ة(يلسم

 ةصفحو انأ تنك :ةشئاع نع ("70نئّسلا» ىف يذلا ثيدحلا اّمأو

 ينتّردبف ِِكَي هللا لوسر ءاجف .هنم انلكأف «هانيهتشا ٌماعط انل ٌضرُعف «نيتمئاص
 ص رْعف «نيتمئاص انك اّنِإ .هللا لوسر اي :تلاقف ءاهيبأ ةنبا تناكو :ةصفح هيلإ

 .لولعم ٌتيدح وهف -«هناكم اًموي ايِضْقا» :لاقف .هنم انلكأف هانيهتشا ٌماعط انل

 ءرمع نب ؟91هللا دبعو ءرمعمو «سنأ نب كلام ئور : :(؟2ىزمرتلا لاق

 مل ءالسرم ةشئ ةشئاع نع ّيرهزلا نع ؛ظافحلا نم ٍدحاو ريغو ءيعس نب دايزو

 .ٌحصأ اذهو ؛«ةورع نع) هيف اوركذي

 )١( مقري )1١١65/1١7١(.

 .(7777) مقرب (؟)

 نع يرهزلا نع ناقرب نب رفعج قيرط نم (77771) دمحأو (/75) يذمرتلا هاور (')

 قيرط نم (711"1) «ئربكلا» ين يئاسنلاو (7 551) دواد وبأ هاورو .ةشئاع نع ةورع

 .اعوفرم ةشئاع نع ةورع نع ةورع ئلوم ليمز نع داهلا نبا نع حيرش نب ةويح
 «ةفيعضلا ةلسلسلا» :رظناو .فلؤملا مالك يف هليصفت يتأيس امك فيعض ثيدحلاو

 ١91(. /7) «مألا - دواد يبأ فيعضا «((070)

 .(1/15) بقع «عماجلا» يف )0

 .ع «ك يف هيلع هّبنو .يذمرتلا يف امك (هللا ديبع» باوصلاو .خسنلا يفاذك (5)

 اا



 نبع ةورع يلوم 5 ]بهز نصير نم نئاسنلاو دواد وبأ هاورو

 لاقو .روهشملاب سيل ليَمز 411 كاسل لاقو .الوصوم ةشئاع نع «ةورع

 الو ءليمُز نم (؟7كيرشل الو «ةورع نم ٌعامس ليَمُرل فرعُي ال :©0يراخبلا

 .ةجحلا هب موقت

 لخد امك ءرطفي ملو همايص َّمتأ موق لع لزنو اًمئاص ناك اذإ يلب ناكو

 مكّرمتو «هئاقس يف مكَنَمَس اوديعأ» :لاقف ءْنْمَسو رمتب هتتأف ءميلَس مأ لع

 لفو «هتيب لهأ ةلزنمب هدذنع تناك ميلس مأ نكلو .2270جئاص ىنِإف .هئتاعو يف

 :لقيلف ٌمئاص وهو ماعط ئلإ مكدحأ يعُد اذإ» :21720حيحّصلا يف هنع تبث

 .(«مئاص ينإ

 نما :هعفرت ةشئاع نع ()7يذمرتلاو هجام نبا هاور يذلا ثيدحلا اّمأو

 ثيدح اذه :(27يذمرتلا لاقف -«مهنذإب الإ اًعوطت ّنموصي الف موق ئلع ٌلزن
 .ةورع نب ماشه نع ثيدحلا اذه ئور تاقثلا نم اًدحأ فرعن ال نكنم

 نب ةويح نع» :يئاسنلاو دواد يبأ دنع يذلاو .«ليمز نع كيرش نع» :خسنلا يف اذك 00

 .باوصلا وهو ««ليمُز نع داهلا نبا نع حيرش
 .(7796) بقع «ئربكلا ننسلا» يف (0)

 56٠(. /7) «ريبكلا خيراتلا» يف (9)

 .باوصلا وهو ««ديزيل» :«ريبكلا خيراتلا» يف يذلاو .خسنلا يفاذك (51)
 .ُهْنَعةَللاَصَو سنأ ثيدح نم )١9/7( يراخبلا هاور (5) 001

 .هَنَعنَاَعَو ةريره يبأ ثيدح نم )١1١6٠( ملسم هاور (7) فلا

 ينو «(1771) هجام نبا هاورو «هيف ملكتم دقاو نب بويأ هدانسإ يفو «(784) مقرب )010(

 .(717/17) «ةفيعضلا» :رظنا .اًضيأ هيف ملكتم يندملا ركب وبأ هدانسإ

 .(717١ص) «ريبكلا للعلا» يف امك يراخبلا لاق هلثمو «(284) «عماجلا» (48)
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 لصف

 .الوقو هنم اًلعف موّصلاب ةعمجلا موي صيصخت ةهارك هيده نم ناكو

 «ةريره يبأو هللا دبع نب رباج ثيدح نم موّصلاب هدارفإ نع يَهّنلا َّمصف

 :..هريغو ؟17ىدزألا ةداتجو ءدوعس نم هللا دبعو .ءثراحلا تنب ةيريوجو

 هركذ ؛ةعمجلا موي موصيال هنأ مهيِرُي «ربنملا ئلع وهو ةعمجلا َموي برشو

 (9دمحأ مامإلا ئورف ءديع موي هّنأب هموص نم عنملا لّلعو .22دمحأ مامإلا
 الف ,ٍديع موي ةعمجلا ٌموي» :ِِكَك هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ ثيدح نم

 .«هدعب وأ هلبق اوموصت نأ الإ ,مكمايص موي مكديع موي اولعجت

 .هدعب الو هلبق ام عم ماصُي ال ديعلا مويف :ليق نإف

 7 . ا ضد ل ., 7 َ
 يّرحت نع ئهنلا ههّبش نم ذخأ ديعلاب اهبشم ةعمجلا موي ناك امل :ليق

 موص مكح همكح ناكو ءهاّرحت دق نكي مل هدعب وأ هلبق ام ماص اذإف «همايص

 مدقت ةريره يبأ ثيدحو )١١57(. ملسمو )١985( يراخبلا دنعف رباج ثيدح امأ )١(

 دوعسم نب هللا دبع ثيدح امأو )١1987(. يراخبلا دنع ةيريوج ثيدحو .هجيرخت

 هنّسح ثيدحلاو ,(57) يذمرتلاو )١54( يئاسنلاو (٠50١)دواد وبأ هاورف

 ةدانج ثيدح امأو.(77151) نابح نباو )7١79( ةميزخ نبا هححصو «يذمرتلا

 داحآلا» يف مصاع يبأ نباو (9175) ةبيش يبأ نباو (578/79)دمحأ هاورف

 (حيقنتلا» :رظنا .نسح ثيدحلاو .(508/) مكاحلا هححصو )/7١١91(« «يناثملاو

 )6/ 5٠١"(.

 .قباسلا يدزألا ةدانج ثيدح وهو 0,30

 نب رماع ثيدح نم )8777/١( مكاحلاو )١١11( ةميزخ نبا هاورو )8١075(« مقرب 0

 «ةفيعضلا ةلسلسلا» :رظناو .لوهجم وهو ءرشب وبأ هدانسإ يف .يرعشألا نيدل

 .(58757526ه55“7)
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 اذإ ءاروشاعو ةفرع موي موص وأ موي رطفو موي موص وأ هنم رشعلا وأ رهّشلا

 .كلذ نم ءيش يف هموص هركُبال ُهَّنإَف قعمج ٌءوي قفأو

 لوسربٌّثيآراملف ةةوصسمع جب هللا دبع ثيدحب نوعنصت امف :ليق نإف

 .2170كنّسلا» لهأ هاور ؟ةعمجلا موي 7١2يف رِطفُي ِةِكَي هللا

 وأ هلبق ام عم هموص ئلع هلمح نّيعتيو ءاًحيحص ناك نإ هلبقن :ليق

 .ٌبيرغ ثيدح :يذمرتلا لاق .بئارغلا نم هّنإف ءًّمصي مل نإ هّدرنو «هدعب

 لصف

 فاكتعالا ىف ِةيلَي هيده ىف

 ئلع اًمقوتم «هللا ئلإهِرْيَس قيرط ىلع هتماقتساو بلقلا حالص ناك ام
 02011 يللا كك ايا ددلا ناسيا كليب تل 471 مما لاب

 هعطقيو ءداو لك يف هش تشي نعش هديزي امم مانملا لوضفو مالكلا لوضفو

 زيزعلا ةمججر ؟1تيشقف :قا-هفقّيو هقّوعُي وأ هفعضي وأ هللا ئىلإ هريس نع

 بارا ءامطلا لوف كيلر ام وسلا نم وهل عرش 8[ فايعي ىيسبألا

 هعرشو «هللا ئلإ هريس نع هل ةقّوعملا تاوهشلا طالخأ بلقلا نم غرفتسيو

 هعطقي الو هّرضي الو «هارخأو هايند يف دبعلا هب عفتني ثيحب ؛ةحلصملا ردقب
 .ةلجآلاو ةلجاعلا هحلاصم نع

 .ع .ك يف تسيل «يف» )١(

 .ةرقفلا لوأ يف «امل» باوج ("*)



 هللا ىلع بلقلا فوكع هحورو هدوصقم يذلا فاكتعالا مهل عرشو

 هب لاغتشالاو «قلخلاب لاغتشالا نع عاطقنالاو ءهب ةولخلاو هيلع هتّيعمجو
 بلقلا مومه لحم يف هيلع لابقإلاو هّبحو هركذ ريصي ثيحب هناحبس هدحو
 .هركذب اهّلك ٌتارطخلاو هب هلك ٌمهلاري ريصيو «اهّلدب هيلع يلوتسيف «هتارطخو

 هسنأ نع الدب هللاب هّسنَأ ريصيف ؛هنم ٍبّرقي امو هيضارم ليصحت يف ركفلاو

 الو هل ٌسينأ ال نيح «١)روبقلا يف ةشحولا َموي هب هسنأل كلذب هَدِعُيف .قلخلاب
 .مظعألا فاكتعالا دوصقم اذهف .هاوس هب حرفي ام

 لضفأ يف فاكتعالا عرش ءموّصلا عم متي امّنِإ دوصقملا اذه ناك اّملو

 هنأ كي ّيبْنلا نع لني ملو ءناضمر نم ريخألا رشعلا وهو هموّصلا ماي

 ركذي ملو .©"”«موصب الإ فاكتعا ال» :ةشن ةقئاع تيلاق دق لب هلق اًرطقم فكتسا

 .موّصلا عم الإ لكي هللا لوسر هلعف الو ؛موّصلا عم الإ فاكتعالا هناحبس هللا

 يف ًطرش موَّصلا نأ :فلّسلا روهمج هيلع يذلا ليِلّدلا يف حجاّرلا لوقلاف
 هللا سَّدق 27ةيميت نبا مالسإلا خيش هحٌّجري ناك يذلا وهو ,فاكتعالا 0

 .هحور

 .ةرخآلا يف عفني ال ام ّلك نع ناسّللا سبح ةّمألل عرش هَّنإف ,مالكلا ام

 رِهَّسلا لضفأ نم وه ام ليللا مايق نم مهل عرش هَّنِإف ,مانملا لوضف ام

 .«ريقلا» :ص )1١(

 :رظنا .حيحص رثألاو )77١7/5(: يقهيبلا هقيرط نمو )١4177( دوادوبأ هاور (؟0)
 . (717* 5 /1) «مألا - دواد يبأ حيحص»

 رظناو .ج ء«ص «ق يف تسيل «ةيميت نبا»و .«ةيميت نبا سابعلا وبأ مالسإلا خيش) :بم (؟)

 .(اهدعب امو 51١ /7) «ةدمعلا حرش» يف عوضوملا اذه يف مالسإلا خيش مالك
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 قوعي الو ندبلاو بلقلا عفني يذلا طّسوتملا رِهّسلا وهو «ةبقاع هدمحأو
 .دبعلا ةحلصم نع

 :ةعيرألا ناكرألا هذع اننع كولشلاو تايفايزلا بايرأآ ةضاير ٌرادمو

 ٌفارحنا فرحني ملو «ّيدّمحملا ٌيوبتلا ٌجاهنملا اهيف كلس نم اهب مهدعسأو

 همايقو همايص يف لِي هيده انركذ دقو .نيطّرفملا ريصقت رّصق الو «نيلاغلا
 .هفاكتعا يف هيده 2١7 ركذنلف .همالكو

 20 ]جو رع هللا هافوت اوتح ّ ناضمر نم رخاوألا رشعلا فكتعي ِةِللَي ناك

 لا 8 هأاضقف رم هكرتو

 يا يسئلي»ريختلا رشسلا مل دال 0 سما

 اوّسح

15 

 لجو عيري هيف 193 لغير هنويسمملا فاك بتل ءاتشيب رأي تاكو

 هل بِرْضف ٌةَّرم هب رمأف «هلخد مث رجفلا ئَلص فاكتعالا دارأ اذإ ناكو

 ةيحألا كلت نئأرف رظن رجفلا لص انلق هتبرّشف ريعيخأب هجاوزأ رمآف

 رشعلا ف ففكذعا زك ناضمر رهش ف فاكتعالا كرتو :ضوقف هتابخي رمأف

 .(ركذنفا :ح ج «ص 0

 .اهْتَعََاََوَر ةشئاع ثيدح نم (5 )١١1/5/ ملسمو ٠١( 77) يراخبلا هاور (0)

 .اهتَعََُِوَ ةشئاع ثيدح نم )١١117/7( ملسمو 7٠١( 51) يراخبلا هاور 0

 رونو يب شونس نساك 011 نسمي ل117 يضخ ادد )0(

)2( 0 
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 .؟17لاؤش نم لوألا

 فكتعا هيف ضبُق يذلا ماعلا ناك اّملف «ماّيأ ةرشع ٍةنس ّلك فكتعي ناكو
 ماعلا كلذ ناك اًًملف هرم ٍةنس لك نآرقلاب ليربج هضراعي ناكو .اًموي نيرشع

 7 ٍِ 1 ريع عا مت 7

 هيلع ضرعف ةّرم ٍةنس لك يف اضيأ نارقلا هيلع ضرعي ناكو «نيترم هب هضراع

 هفاكتعا لاح يف هتيب لخدي ال ناكو ؛هدحو هتّبق لخد فكتعا اذإ ناكو

 هلّجرتف .ةشئاع تيب ئلإ دجسملا نم هسأر جرخُي ناكو «ناسنإلا ةجاحل الإ

 وهو هروزت هجاوزأ ضعب ناكو .(؟*7ٌضئاح يهو دجسملا ين وهو هلسغتو

 نكيملو “لين كلذ ناكو ,0)اهبلقَي اهعم ماق بهذت تمأق اداف م

 فكتعا اذإ ناكو .2!اهريغالو ةلبقب ال فكتعم وهو هئاسن نم ٌةأرهأ رشابي

 َّرم هتجاحل جرخ اذإ ناكو «هفّكتعم يف هريرس هل عِضّوو .هشارف هل حر

 ٍةَّبق يف ًةَّرم فكتعاو .17«2هنع لأسي ("7الو ِحّرعُي الف .هقيرط يف وهو ضيرملاب

10 

0 

00 

 .اهْتَعُدَنإَو ةشئاع ثيدح نم )1/1١١17( ملسمو )١١77( يراخبلا هاور

 .خسنلا ةيقب نم تبثملاو .ق «ك يف تسيل «نيترم ...ضرعي ناكوا
 هجرس لال سحر دس ب

 .هْنَعُدَنلاَصر ةريره ىبأ ثيدح نم (5 44/) يراخبلا هاور

 .اهْنَعْدَتا ةشئاع ثيدح نم (4 /791/) ملسمو )5١78( يراخبلا هاور

 .فيرحت ««اهلبقيا :بم يفو .اهلزنم ئلإ اهّدري يأ
 .اَهْنَعدَنوص ةيفص ثيدح نم )7١11/5( ملسمو (؟ )١٠60 يراخبلا هاور

 .(«اهريغب» :َك

 .(1الإ» :ح

 - (هصيخلت» يف رجح نبالاق .اَهْنَعُدَنلاَصَر ةشئاع غيارع هفا(ا041/9) هواد و بأ هآور
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 فاكتعالا دوصقمل اًليصحت اذه لك ,١2)ًريصح اهتَّدُس لع لعجو «ةّيكرت

 ةرشع عضوم فكتعملا ذاختا نم ("7لاّهجلا هلعفي ام سكع ؛هحورو

 فاكتعالاو نول اذهف ,مهنيب ثيداحألا فارطأب مهذخأو «نيرئاّزلل ِةبلُجَمو
 ٍِك ١ ف ريب 2

 .قفوملا هللاو .نول يدمحملا "7يوبتلا

 تك

 .«اهلعف نم ةشئاع نع حيحصلاو «فيغض وهو ميلس يبأ نب ثيل هيفو» 2 )3١9/7(:

 .(7/ /791/) ملسم هاور اَهْنَعْدَتِلََوَر ةشئاع لعفو

 .ُهَنَعْهَيلَوََو يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم )75١5/1١71( ملسم هاور )١(

 .«لهاجلا» :قض ه0

 .هبم غك ف تسيل «ىوبتلا» (6)
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 لصف

 هرمُعو هجح يف ِدَِي هيده يف

 :(١)ةدعقلا يذ يف ٌنهّلك رَمُع عبرأ ةرجهلا دعب لكك رمتعا

 نع نوكرشملا هّدصف «ٌتس ةنس ّنهالوأ يهو «ةيبيدحلا ةرمع :ئلوألا

 .مهسوؤر هباحصأو وه قلحو «ةيبيدحلاب َّدَص ثيح 2)نْرّبلا رحنف «تييبلا

 .ةنيدملا ئلإ هماع نم عجرو «مهمارحإ نم اولحو

 دعب جرخ مث ءانالث اهب ماقأف اهلخد «لبقملا ماعلا يف ةّيضقلا ةرمع :ةيناّثلا

 ماعلا يف اهنع َّدٌص يتلا ةرمعلل ًءاضق تناك له :فيلٌتخاو .هترمع لامكإ
 مامإلا نع ناتياور امهو «ءاملعلل نيلوق ئلع ؟ةفنأتسم ًةرمع مأ ءيضاملا

 ءءاضقب تسيل :ينائثلاو .ةفينح يبأ بهذم وهو ٌءاضق اهّنأ :امهدحأ «دمحأ

 اربع تيكساهتايا يتعحلا ةاجق تناك ؛اولأق نيذلاو .كلام لوف وهر
 .ةاضاقملا نم انه ءاضقلا :نورخآلا لاق .مكحلل عبات مسالا اذهو ءءاضقلا

 اذهلو :اولاق .ًءاضق يضقي ئضق نم هّنأ ال ءاهيلع ةكم لهأ ئضاق ِهّنأل
 ةفايسرأو انآ ارئاك تببلا نع اوّدَص يقلاو ءارلاف .ةئيفقلا# مع تكس
 فّلختي مل ًءاضق تناك ولو :2")ةّيضقلا ةرمع يف هعم اونوكي مل مهّلك ءالؤهو

 هعم ناك نم رمأي مل ِةِكَي هللا لوسر نأل ؛ٌحصأ لوقلا اذهو .ٌدحأ مهنم

 .ءاضقلاب

 .ةنَعَُلاَوو سنأ ثيدح نم هجيرخت يتأيس )١(
 .«يدهلا» :ج (؟)

 .(ءاضقلا» :ج ()



 اليلد رشع ةعضبل ءاّنراق ناك هّنإف ءهتّجح عم اهَنرَق يتلا هترمع :ةئلاّثلا

 .هللا ءاش نإ بيرق نعاهركذتس

 هسا سجل بح تال يربخ ايل هةنا ثلا نمدت مع ةةعياألا

 كلامي سنأ نع نع (72١نيحيحّصلا» يفف : .اهيلإ الخاد ةنارعجلا نم رمتعاف

 :هنّجح عم يتلا لإ «ةدعقلا يذ يف َهّلكءِرمُع عبرأ وهلا لوسر رمتعا :لاق

 يف لبقملا ماعلا نم ٌةرمعو «ةدعقلا يذ يف ةيبيدحلا َنمز وأ ةيبيدحلا نم ةرمع

 فشلا يف نيسسرتات# مهل كبح ةنارسرلا نم ةرمعو قذمللا يا

 )هي عماةرمعو

 رمتعا :لاق بزاع نب ءاربلا نع 0«نيحيحّصلا١ ين ام اذه ضقاني الو

 ةدرفملا ةرمعلا دارأ هّنأل .نيتّرم جحي نأ لبق ةدعقلا يذ يف ديكو هللا لوسر

 لافعسم نكت ما لارا ةرمم انج نطل امها هيبر لربنا ينل ةطسملا

 نبا لاق كلذكو اهمامتإ نيبو“ )هنيب ليجو ءاهنع ٌدَص ةيبيدحلا ةرمعو

 :لباق نم ءاضقلا ةرمعو «ةيبيدحلا ةرمع :ٍرّمع عبرأ كي يبنلا رمتعا :ٍساّبع

 ْ .(27دمحأ مامإلا هركذ .هتّجح عم ةعباّرلاو «ةنارعجلا نم ةثلاثلاو

 )١( يراخبلا )5١5/8( ملسمو )01؟١(.

 . ص يف تسيل (هتجح عم ةرمعوا 00

 .ُهَنَعََتلَعَيَر ءاربلا ثيدح نم )17/8١1( يراخبلا هاور امنإ ()

 .(اهنيب) :ق .(مهنيب) :ص (5)

 هجام نباو )8١7( يذمرتلاو )١991( دواد وبأ اًضيأ هاورو )7571١١(. «دنسملا» يف (5)

 ينابلألاو /7) مكاحلاو (79557) نابح نبا هححصو «يذمرتلا هنسحو .."0)

 06 «مآلا - دواد يبأ حيحصا يف
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 نيبو هتّجح عم يتلا الإ ةدعقلا يذ يف َّنِهَّنأ :سنأ ثيدح نيب ضقانت الو

 نأل ؛(١)ةدعقلا يذ يف الإ لكي هللا لوسر رمتعي مل :ساّبع نباو ةشئاع لوق
 ءاضقنا عم ةّبسلا يذ يف ناك اهتيابنو ةدمقلا يذ ق ذاك نارقلا ةرمع دبع

 .اهئاضقنا نع ربخأ سنأو ءاهئادتبا نع اربخأ ساّبع نباو ةشئاعف ٌجحلا

 -بجر يف ٌنهادحإ ءاعبرأ رمتعا لكي ىلا َّنإ :رمع نب هللا دبع لوق امأو
 اههيومتسرلا دبعابأ هللا معربا :هنع كلذ اهغلب امل ةشئاع تلاق «هنم ٌمهوف

 .(")«ّطق بجر يف رمتعا امو «ٌدهاش وهو الإ طق ةرمع كي هللا لوسر رمتعا

 كي هللا لوسر عم تجرخ :تلاق ةشئاع نع 27 ئِنطقراّدلا هاور ام اّمأو
 ءيّمأو يبأب :تلقف «تممتأو ٌرّصقو ءتمصو رطفأف «ناضمر يف ةرمع يف

 اذهف -«ةفئاغ اي تتسحأ» :لاقف هتيممتأو ترّشقو ثمصضو تثرطفأ

 ةظوبضم هرمشو هلق تابظعر أ رمكعي مل 998 هللا لوسر دف ٌطلغ ثيدسلا
 كك هللا لوسر رمتعا ام «نينمؤملا َّمأ هللا محري :لوقن نحنو ءنامّزلاو ددعلا

 يذ يف الإ لكي هللا لوسر رمتعي مل ::ءَهَئَْوَو تلاق دقو ءَّطق ناضمر يف

 .ةكوريظو هحام وفا هأور .ةلدعقلا

 هدانسإ يفو )7175٠(« ليلعي وبأو (7519945) هجام نبا هاور اَهْنَعَمَتَلَدَيَو سابع نبا ثيدح )١(

 .يتآلا ةشئاع ثيدح هل دهشيو «هيف ملكتم ئليل يبأ نبا

 )١550(. ملسمو )١71/5( يراخبلا هاور 230

 .هيلع مالكلا مدقتو .(57970 مقرب 00

 لاق امك حيحص هدانسإو 177١(( 5) ةبيش يبأ نبا قيرط نم (7991/) هجام نبا هاور 6

 )5511٠١(, دمحأ اهنع رخآ قيرط نم اًضيأ هاورو 5٠6١(. /7) «حتفلا» يف ظفاحلا

 .نعنع دقو قاحسإ نبا هدانسإ فو
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 بجو يل رمثعإ دق ناك ولف يبرأ ليلغ هزت مل هرم نأ فالخاللو

 :لاقي نأ الإ لكس تناك ناضمر ىف رستعا فق ةاقرلو اسم تتاكل

 ملاذهو .ةدعقلا يذ يف ٌنهضعبو «.ناضمر يف ٌنهضعبو «بجر يف ٌنهضعب

 .ةشئاعو ساّبع نباو سنأ لاق امك «ةدعقلا يذ يف هرامتعا عقاولا امّنإو عقي

 .لاّوش يف رمدعا ِِكك َىَِنلا نأ :ةشئاع نع (١)«هننس» يف دوادوبأ ئور دقو
 نكلو ءِلاَّوش يف جرخ نيح ةنارعجلا ةرمع يف هّلعلف اًظوفحم ناك نإ اذهو

 .ةدعقلا يذ يف اهب مرحأ امّنإ

 لصف

 ١نم ٌريثك ")هلعفي امك ةّكم نم اًجراخ ٌةدحاو ٌةرمع هرم يف نكي ملو

 اراد ا دب اشيا يقدس يف مل

 .الصأ ةَّدملا كلت يف ةكم نم اًجراخ رمتعا نأ هنع لَقنُي مل ةنس ةرشع ثالث

 اهب ناك نم ةرمعال ءةّكم ئلإ لخاّدلا ةرمع يه اهَعرَشو اهلعف يتلا ة ةرمعلاف

 هدية الإ دس هدهح نيل اذه لسفي لو :رمتن م لحلا ئلإ جرخيف

 بوت قا يقول اعريغأر قرتت تيفو ةرملا لح لسش تلعمأا

 هاور نأب ٌلِعَأ دقو .(405 /0) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلا هقيرط نمو «(1941) مقرب )١(
 .(7589/75؟) «ديهمتلا» يف ربلا دبع نبا هحجر يذلا وهو ءاللسرم (41/7) كلام
 .فلؤملا دنع هيلع مالكلا يتأيسو

 .«لعف» :ب 2

 .ج يف تسيل «نم ريثك» ()
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 اهسفل يل" تالجرل هيرو ! "ا هجس نع عقو دق ةيرملا,انطلا

 ملو ِت ٍتاعّتمتم نك َنهَّنِإف «نيتلقتسم ةرمعو ّححب ""”اهتابحاوص عجرت ذإ

 اهرمعُي نأ اهاخأ رمأف ءاهتجح ِنْمِض يف: ةرمعب يه عجرتو َنِرقي ملو نْضِحي

 ٌدحأ الو ةّجحلا كلت يف ميعنتلا نم وه رمتعي ملو ءاهبلقل اًبييطت ميعنّتلا نم

 هللا ءاش نإ برق نع هل ٍطسبو (؟!اذهل ريرقت ديزم يتأيسو «هعم ناك نّّمم
 .يلاعت

 لصف

 ؛ئلوألا ةّرملا ئوس ٍتاّرم سمح ةرجهلا دعب ةكم يو هل هللا لوسر لقد
 نم نهنم عبرأ يف مرحأ ءاهيلإ لوخّدلا نع ٌدّصو ةيبيدحلا ئلإ لصو هن

 ةيناّثلا ةّدملا اهلخد ّمث ؛ةفيلحلا يذ نم ةيبيدحلا ماع مرحأف «هلبق ال تاقيملا
 يف حتفلا ماع ةشلاثلا ةّرملا اهلخد مل !هيجرخ مث ءاثالل ابٍماقأو هترمع نق

 ؛ةنارعجلا نم ٍةرمعب اهلخد مث ؛نينح ئلإ اهنم جرخ مل 7 «مارحإ ريغي ناضحر
 ةنارعجلا ئلإ ةّكم نم جرخي ملف ءاليل جرخو اليل ةرمعلا هذه يف اهلخدو

 ةكم ئلإ هلوخد لاح يف اهنم مرحأ امّنِإو ,مويلا ةّكم لهأ لعفي امك رمتعيل

 حبصأ اًملف ءاهب تابف «ةنارعجلا أل هروف نم عبجر اليل هترمع ئضق اّملو

 تيفخ اذهلو «2*)ٌقيِرَّطلا َعماج ئّتح فِرَس نطب يف جرخ سمُّشلا تلازو

 .(«اهتجحا :ب .عءك )غ1(

 .تنزح :يأ (0)

 .«(اهيحاوص» :ك (9)

 .(اذه ريرقت» :ب (:)

  يئاسنلاو (970) يذمرتلاو(11452١دوادوب او (518335 836896 تبحأ ءاوو (8)
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 .ساّثلا نم ريثك ىلع ةرمعلا هذه

 ؛نيكرشملا يدهل ًةفلاخم ٌّجحلا رهشأ يف تناك اهّلك هرّمُع نأ دوصقملاو

 .روجفلا رجفأ نم يه :نولوقيو جحلا رهشأ يف ةرمعلا نوهركي اوناك مهن
 .كش الب بجر يف هنم لضفأ ّجحلا رهشأ يف ىف رامتعالا نأ يلع ٌليلد اذهو

 هدم حسم دل ةرثا عيطرما تاقعو يف راستعاالا نيبو هيب ليمطفللا اكو

 قةرمعنأ اهريعأو :ةاضمر قف رمتعت نأ هعم حلا اهتاف امل ٍلَقعَم م 2[ رمأ هلأ

 11ج لدعت ناقمر

 نكلو «عاقبلا ٌلضفأو نامّزلا لضفأ ناضمر ةرمع يف عمتجا دقف اًضيأو

 ةرمعلا تناكف ءاهب اهقحأو تاقوألا ئلوأ الإ هرّمع يف هّيبنل راتخيل هللا نكي مل

 هذبب هللا اهّصخ دق رهشألا هذهو .هرهشأ يف ٌجحلا عوقو ٌريظن ّجحلا رهشأ يف

 ءٌّجحلا رهشأ اهب ةنمزألا ئلوأف ءرغصأ ٌّحح ةرمعلاو ءاهل اًنقو اهلعجو «ةدابعلا

 ملع ٌلضف هدنع ناك نمف «هيف هللا راختسُي امم اذهو ءاهطسوأ ةدعقلا وذو

 .هيلإ دشريلف

 وه امي تادابعلا نم ناضمر ف لغشي ناك لك هللا لوسر نإ :لاقي دقو
 .ةرمعلا نيبو تادابعلا كلت نيب ٌعمجلا هنكمي نكي ملو «ةرمعلا نم ّمهأ

 :ناضمر يف 2)تادابعلا كلت ئلع هّسفن رفوو ٌجحلا رهشأ ئلإ ةرمعلا رخأف

 .ءيكملا م محازم يبأ نب محازم ئلع هرادمو .يبعكلا لشرحم ثيدح نم 0145 -

 (مألا - دواد يبأ حيحص)» يف ٍينابلألا هححصو يذمرتلا هنسح كلذ عمو .لوهجم

(2)250. 

 .اًهْنَعْدَإَعَوو سابع نبا ثيدح نم )١7157( ملسمو )١7/87( يراخبلا هاور )١(

 .رظنلا لاقتتا بسب ص نم ةطقاس «تادابعلا...ةرمعلا نيبو» (0)
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 ناضمر يف رمتعا ول هّنِإف .مه : ةقاّرلاو هدأب ةمسّؤلا نم كلذ كرت فام م

 امّبرو ءموّصلاو ةرمعلا نيب عمجلا اهيلع ٌقشي ناكو «كلذ ئلإ ةَّمألا تردابل

 ةرمعلا ليصحت ئلع اًصرح ةدابعلا هذه يف رطفلاب سوفنلا رثكأ حمست ل

 كرتي ناك دقو .جحلا رهشأ ئلإ اهرخأف «ةقشملا لصحتف ءناضمر موصو

 ثديلا لعند الو .مهيلع ةقشملا ةيشخ هلمعي نأ بحي وهو لمعلا نم ا ٌريثك

 ٌتَقَقَش دق نوكأ نأ فاخأ» :لاقف «كلذ يف ةشئاع هل تلاقف ءاّئيزح هنم جرخ

 ٍبلغُي نأ فاخف «ٌجاحلل مزمز ةاقُّس عم يقتسي لزني نأ مهو .2100يتّمأ ئلع

 .ملعأ هللاو .217هدعب مهتياقس لع اهّلهأ

 لصف
 يف رمتعي ملو «ًةدحاو ٌةَّرم الإ ةنّسلا يف رمتعا هنأ كي هنع ©" ظَمحُي ملو

 هاور امب ٌجتحاو «نيتّرم ٍةنس يف رمتعا هَّنأ سائلا ضعب ّنظ دقو .نيتّرم ٍةنس

 يف ًةرمع :نيترمع رمدعا كي هللا لوسر نأ ةشئاع نع 2؟7«هننس» يف دواد وبأ

 ام عومجم ركذ اذهب دارملا سيلو :اولاق .ٍلاَوش يف ةرمعو «ةدعقلا يذ

 ءرمع عبرأ رمتعا هن :اولاق دق مهريغو ِساّبع نباو اًسنأو ةشئاع َنِإف هرمتعا

 .لاَوش يف ةّرمو ,ةدعقلا يذ يف َةَّرم : :نيتّرم ٍةنس يف رمتعا ِهَّنأ هب اهدارم نأ مِلُع

 ةشئاع ثيدح نم (7:755) هجام نباو (81/7) يذمرتلاو (79١75)دواد وبأ هاور )١(

 «ةفيعضلا ةلسلسلا» :رظنا .هيف ملكتم كلملا دبع نب ليعامسإ هدانسإ يفو ءاَهَّنَعُدَنَضَ

 ١915(. /7) «مألا - دواد يبأ فيعض»و (7)

 .ُهَنَعَُنلَوَر رباج ثيدح نم )١7١4//١51( ملسم هاور )0

 .فيرحت 22« صضفخي» :ص (9)

 .ًابيرق هجيرخت مدقت 6

 /و١ ١



 ٌنإف طق عقي مل اه َّنإف ءاهنع اًظوفحم ناك نإ ٌجهو ثيدحلا اذهو
 .ةيبيدحلا ةرمع ةدعقلا يذ يف تناك ئلوألا ةرمعلا :بير الب رمع عبرأ رمتعا

 زءلإ عججر علك" هدعقلا يل يل ايطقلا ةرسخ» ؛لباقلا ماعلا ئلإ رمتعي مل مث

 رمتعي ملو «ناضمر يف ٍنامث ةنس اهحتف (")ىَّنح ةكم ئلإ جرخي ملو ةئيدملا
 مرحأو ةكم ىلإ عجرف ءهّودع هللا مزهو نينح ئلإ جرخ مث ماعلا كلذ
 يف رمتعا ئتمف ءٍساَّبع نباو سنأ لاق امك ةدعقلا يذ يف كلذ ناكو ءٍةرمعب

 امل هترمع لوضقو «ةكم نم هيف جرخو ٍلاَوش يف ٌودعلا يقل نكلو ؟ٍلاوُش
 الو نيترسح نيب ماعلا كلذ عبسي ملو ؛ةأبل ةدعقلا يف يف ئدعلا رمأ نم عرف

 ق باقرب الو. كشيال ةلاوحأو هقريسو هعاراب ًةيادعدل نمو نعي الو هلي

 .كلذ

 كلذ اوتبثُي مل ()اذإ اًرارم ةئَّسلا يف ةرمعلا نوّبحتسي ٍءيش ٌيأبف :ليق نإف

 ؟كي يَّنلا نع

 ةنّسلا يف رمتعي نأ هركأ :كلام لاقف «ةلأسملا هذه يف فلتخا دق :(47ليق

 :فّرطم لاقف «زاّوملا نباو هباحصأ نم فّرطُم هفلاخو «ةدحاو ةرمع نم رثكأ

 .سأب هب نوكي ال نأ وجرأ :زاّوملا نبا لاقو ءاّرارم ةنَّسلا يف ةرمعلاب سأب ال

 ىلإ بّرقتلا نم ٌدحأ عنمُي نأ ئرأ الو ءرهش يف نيتّّرم ةشئاع ترمتعا دقو

 .رظنلا لاقتنا ببسب ص نم ةطقاس «ةدعقلا يذ ...ةيبيدحلا ةرمع» )١(

 :ة ةيح ؟للإ9 © (9)

 .ب يف تسيلو .اذإ) :ج ءص (9)
 .(اهدعب امو 17177 /77) «ئواتفلا عومجم» :رظني (5)
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 عنملاب ٍتأي مل عضوم ين ريخلا نم دايدزالا نم الو «تاعاطلا نم ٍءيشب هلل

 رمتعي ال ٍماّيأ ةسمخ ئنثتس 2 اةفينح ابأ نأ الإ .روهمسلا لوق اذه صن هنم

 رحتلا موي فسوي وبأ نثتساو .قيرشُّنلا ماّيأو ءرحّنلا مويو «ةفرع موي :اهيف

 .«17قيرشتلا ماّيأ يمرل نّئمب ٌتئابلا ةّيعفاشلا تدثتساو .ةصاخ قيرشتلا ماّيأو

 ؟دحأ اهيلع ركني مل :مساقلل ليقف «نيتّرم ٍةنس يف ةشئاع ترمتعاو

 .؟!رمتعاف جرخ هسأر "7مّمح اذإ سنأ ناكو ؟2")نينمؤملا ّمأ ئلعأ :لاقف

 ىلإ ةرمعلا» .لك لاق دقو .«*)اًرارم ةنّصلا يف رمتعي ناك هنأ ىلع نع ركذُو

 .2؟0ةابينيب امل ةراك ةرمعلا

 يتلا اهترمع ئوس ميتا نم ةشئاع ٌرمعأ لكيلا َنأ اذه يف يفكيو

 تضفر دق تناك ةشئاع :لاقي الو .ٍدحاو ماع يف كلذو ءابب تّلهأ تناك

 دقو .اهضفر ٌحصيال ةرمعلا َنأل ؛اهنع ءاضق ميعنّتلا نم ىتّلا هذهف «ةرمعلا

 ٍتللح» :ظفل يفو ,2)(ِكترمعو ِكّجحل ِكفاوط ِكْعَسَي» :لكي ُيَِّنلا اهل لاق
 1( امينم

 .ج نم ةطقاس «قيرشتلا ...تنثتساو» )١(

 تن رمتكأ اهنأ» :(7 55 /5) يقهيبلا دنعو .(١7ا01/ 777 /) «مألا» يف يعفاشلا هاور )2

 .(«تارم ثالث ةنس يف

 .قلخ ام دعب هرعش تبن :سأرلا مّمحو .فيرحت «(رمحا» :ج ءك «ع«ق 08

 .هجيرخت قأيس (4)

 .هجيرخت أيس (5)
 .هنَعَُبإََيَر ةريره يبأ ثيدح نم )١759( ملسمو )7//١7( يراخبلا هاور (1)

 .اهَنَعََيِلََور ةشئاع ثيدح نم )١777/1١7١١( ملسم هاور 4“

 .اهنَعَهيِلَو ةشئاع ثيدح نم (1757/1717) ملسم هاور 0
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 يِضفرا» :اهل لاق ِةِكي ِهَّنأ 217 «ٌيراخبلا حيحص) يف تبث دقف :ليق نإف

 كسأر ىضّقنا» :(")رخآ ظفل فو ««ىطشتماو كّسأر ىِضَقناو .كترمع

 نم اهضفر يف ٌحيرص اذهو ؛«ةرمعلا يعدو .جحلاب يلهأو ءيطشتماو

 ِع هَ و ِع
 .طاشتمالاب اهل هرمأ :ىناثلاو ءاهيعدو اهيضفرا هلوق :امهدحا «نيهجو

 يف ينوكو ءاهيلع ٌراصتقالاو اهلاعفأ يكرتا :«اهيضفرا» هلوق ئنعم :ليق

 امل (اًعيمج امهنم تللح» :هلوقل دارملا اذه نوكي نأ نّيعتيو .اهعم ٍةّجح

 اذهف ؛«كترمعو كّجحل كفاوط ِكْعَسِي) :هلوقو «ٌجحلا لامعأ ثضق

 ٌَراصتقالاو اهلامعأ تيشفر اه ري عل ةرمعلا مارحإ نأ حيرص

 نم اهّرمعأ مث ءاهبترمعو اهجح ئضقنا (؟!اهّجح ءاضقناب اهْنأو ءاهيلع
 .اهتابحاوصك ةلقتسم ٍةرمعب تأت ذإ ءاهبلقل اًبييطت ميعنتلا

 ثيدح نم ؟*7(هحيحصاا يف ملسم ئورام اَنّيِب اًحاضيإ كلذ حضوُيو

 م ادولا ةّجح يف ِةِكَي هللا لوسر عم انجرخ :تلاق اهنع ةورع نع «يرهزلا

 ع ' َس ِ ل هت 0 0 م 8

 ينرمأف «ةرمعب الإ لهأ ملو «ةفرع موي ناك تح اضئاح لزأ ملف .,تضحف

 :تلاق «ةرمعلا كرتأو «ٌجحلاب ٌلِهَأو .طشتمأو يسأر ضقنأ نأ كي هللا لوسر 7 ب 0 ِع ع سا لا 0 © م صس و
 هيلع هللا لوسر عم تسعي م جح ثيمغ 8 ة اذإ اوتح نقال 5 تاعقت 1

 .اهْنَعُدَباَر ةشئاع ثيدح نم )١0/17( مقرب )١(

 .اَهتَعُدَياََور ةشئاع ثيدح نم )١١١/1١5١١( ملسمو (؟7١7) يراخبلا هاور (؟)

 .(ضفري» :ب (*)

 .ك يف تسيل «اهجح ءاضقناب) 0

 .اهْنعَدَيِلار ةشئاع ثيدح نم )١١5/1١151١١( مقرب (6)
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 اهنأ ةحارّضلاو ةكسّصلا ةياغ يف ثيد- اذهل .اهنم )١( ٌلِحأ ملو ٌجحلا ينكردأ

 اهيلع تلخدأ ئتح د 21)ابي ةمرحم ٌتيقب اهّنأو ءابترمع نم تلح نكت مل

 قفاوي امهنم ّلك .اهل لَو هللا لوسر لوق كاذو ءاهسفن نع اهربخ اذهف ءّجحلا

 قيفوتلا هللابو ءرخآلا

 سيل روربملا جحلاو ءامهنيب امل ةرافك ةرمعلا ئلإ ةرمعلا» :ِِللَي هلوق يفو

 ةيبنتو «راركتتلا يف ةرمعلاو ٌجحلا نيب قيرفّتلا ئلع ليلد ")«ةّنجلا الإ ٌءازج هل

 ئّوسل «ةَّرم الإ ةنَّسلا يف لعفت ال ٌححلاك ةرمعلا تناك ول ذإ ءكلذ ئلع

 .قّرفي ملو امهنيب

 عيكو كورو .' "عروش لك ل :لاق هنأ يلع نع 0*2 كعفاّشلا ئورو

 رمتعا :يلع لاق :لاق رفعج يبأ نع «ةيجان يبأ نب ديوُس نع «ليئارسإ نع

 يبأ نبا نع نايفس نع روصنم نب ديعس ركذو .«")اًرارم ٌتقطأ نإ رِهَّشلا يف

 .«ملسم حيحص» يف امل قفاوم ئرخألا خسنلا نم تبثملاو .«لهأ» :ك )١(

 .عيف تسيل (اهب 6

 )7//١7( يراخبلا هقيرط نمو هُهْنَعََنَلََوَر ةريره يبأ ثيدح نم (9417) كلام هجرخأ ()

 )١11759(. ملسمو

 .«ةنسلا يف ةدحاو ةرم الإ لعفت ال) :ج (:5)

 ةفرعماو (15 5 /5) «ئربكلا نئسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو .(777/7) «مألا» يف (5)

 )١7/1/57(. ةبيش يبأ نبا اًضيأ هاورو .(5 7 /1/) «نئسلا

 هلوأ يف «رمتعا» ةدايز عوبطملا ينو .«ةرمع» :جيرختلا رداصم يفو .خسنلا يف اذك 60

 .خسنلا يف ثسيل
 :رظني .هخيش نع رداص فلؤملاو «ةيجان يبأ نب ديوس فرعأ ملو «هيلع فقأ مل 0

 )١5197/75(. «ئواتفلا عومجم»
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 هسأر (؟)ّمحف ةّكمب ناك اذإ ناك اًسنأ نأ ؛سنأ دلو ضعب نع ؛١2)7 نيسح

 ." 1 رهكعاق ميعنتلا ىلإ جرخ

 لصف

 هتّحح ىف هلي هيده قايس يف

 ٍةدحاو ٍةَّجح ئوس ةنيدملا ئلإ هترجه دعب ّجحي مل ِةِكَي هنأ فالخ ال
 .رشع ةنس تناك اهَّنأ َّفالخ الو «عادولا ةَّجح يهو

 هللا دبع نب رباج نع(؟7يذمرتلا ئورف ؟ةرجهلا لبق مح له :فلتخاو

 رجاه امدعب ٌةَّجحو ءرجاهي نأ لبق نيتّجح :ججج ثالث كي ُيبنلا مح :لاق

 :لاق .نايفَس تيدجع نم تيرغ يدع اذه 21 عزهرتلا لاق 07 أاهعم

 قيودا ثيدع نم ةقرعي يلف ءاقه نع قيراشبلا نو اةكحس لاسر
 اطرح تيدعلا اذه ديو ال !ةياور قو

 |ف «ريخأت ريغ نم ّجحلا لإ لَو هللا لوسر ٌرداب جحلا ضرف لزن اًملو

 َمَللاوُمِيأَول :ئلاعت هلوق اَّمأو .رشع وأ عست ةنس ىلإ رأت ")ٌجحلا ضرف

 اهيف سيلف «ةيبيدحلا ماع تس ةئس تلزث نإو اهّنإَف 114 :ةرتبلا] وني ملأ

 0 أ

 .أطخ .(نيسح يبأ نب نايفس» :بم ,ك«ق يف )١(

 .هحرش قبسو .أطخ «مجحا :ك .(محف» :ج (؟)

 (ئربكلا» يف يقهيبلا هنعو # (85 300 /0) «مألا» يف يعفاشلا اًضيأ هاورو ()

 .مهبم وار هدنس يفو )١741/5(. ةبيش يبأ نباو - (57/1/) «ةفرعملا»و (755/5)

 )7١0957(. ةميزخ نباو (701/7) هجام نبا هاورو )8١5(« مقرب (5)

 .«...دعي ال :ةياور يفو» لدب 2...دعي مل هتيأرو» :هيفو .ثيدحلا بقع «عماجلا» يف (5)

 .رظنلا لاقتنا ببسب ق نم تطقس «جحلا ...رداب» (1)

 ؟ ١1



 ءامهيف عورّشلا دعب ةرمعلا مامتإو همامتإب ٌرمألا اهيف امّنإو :ٌجحلا (7١ةضي
 .ءادتبالا بوجو ىضتقي ال كلذو

 ؟ةرشاعلا وأ ةعساّتلا لإ هضرف لوزن "”رخأت مكل نيأ نمف :ليق نإف
 نارجن دفو مدق هيفو ؛دوفولا ماع لزن نارمع لآ ةروس رص ّنأل :ليق

 ماع تلزن امْنإ ةيزجلاو «ةيزجلا ءادأ ئئلع مهحلاصو هِكِكَي هللا لوسر لع

 باتكلا لهأ رظانو «نارمع لآ "”ةروس ردص لزن اهيفو «عست ةنس كوبت

 مهسوفن يف اودجو ةكم لهأ نأ هيل لدور .ةلهابملاو ديحوّتلا ىلإ مهاعدو

 و 9207109 نست ار انك ىلا مارمألا نب مهنا

 ىلا دهر َِعَدَعَءاَرَحْلا دسم فيكن جينات
 مّن ام ةاداغملاو ؟؟1تايكلا هذه لوزنو نيك كول ميشال ك١

 هفدرأو ءٌجحلا مساوم يف ةكم يف كلذب نَّذؤي قيَّدَّصلا ثعبو «عست ةنس يف ناك

 .ملعأ هللاو .فلّسلا نم ٍدحاو ريغ هلاق دق هانركذ يذلا اذهو .يلعب

 لصف

 اوزّهجتف ,ٌحاح هنأ ّساّنلا َملعأ ٌجحلا ئلع ِةِكَي هللا لوسر مزع اًّملو
 عم حملا ةردبرياوملقلا :ةنينملا لوم نق كلاي عمسو همم جورخلا

 هيدي نيب نم اوناكف ءنوصحتيال نق قفالبخ قيرطلا ف ءاقاوو كلل هللا لوسر

 .لوصألا عيمج فالخ «ةيضرف» :عوبطملا يف )١(

 . (ريخأت) يبه وعي 2ع «ق )0

 .ةتبثم تسيل «ردص» :ب يفو .ص «ك يف تسيل «ةروس) (9)
 .(ةيآلا) :ج ءص «ك (:)
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 دعي راين ةديدملا نم جرحخو .رصبلا دم هلامش نعو هنيمي نعو هفلخ نمو

 لبق مهّيطتخو ءايرأ ايي روظلا نام نآ دع , ةدعقلا يذ نم نيقب تسل رهّظلا

 .هّتنسو هتابجاوو ًمارحإلا اهيف مهمَّلع ةبطخ كلذ

 .سيمخلا موي هجورخ ناكو :؟!؟مزح نبا لاق

 مزح نبا دمحموبأ ٌجتحاو «تبّسلا موي ناك هجورخ نأ رهاظلاو :تلق

 .ةدعقلا يذ نم نيقب تسل ناك هجورخ نأ : اهادحإ ؛تامّدقم ثالثب هلوق ئلع

 ناك ةفرع موي نأ :ةئلاثلاو .سيمخلا موي ناك ةّجحلا يذ لالهتسا نأ ةيناثلاو

 ئورامب ةدعقلا يذ نم نيب تسل ناك هجورخ نأ لع ٌجتحاو . ةعمجلا موي

 لّجرت امدعب ةنيدملا نم كي يللا قلطنا :ٍساّبع نبا ثيدح نم "7ٌيراخبلا

 ."7ةدعقلا يذ نم نيقب سمخل كلذو :لاقو .ثيدحلا ركذف ءنهّداو

0 

 1ع
1 

 :ةعمجلا موي ناك ةفرع موي نأ لع *رمع صن دقو :( ”هزح نبا لاق

 ةدعقلا يذ ٌخآف ءسيمخلا ةليل ٌكشالب ةّجحلا يذ ٌلالهتساف :عساّتلا وهو
 موي ناك ةدعقلا يذ نم نيقب ٍلايل تسل هجورخ ناك اذإف «ءاعبرألا موي

 .ءاوس لايل تس هدعب يقابلا ذإ :سيمخلا

 موي يهو «نيقب سمخل جرخ هنأ يف ٌحيرص ثيدحلا نأ هانرتخا ام ٌةجوو

 )١( ص) «عادولا ةجح» يف ١١5(.

 )"( مقرب )١550(.

 .(١7١ص) «عادولا ةجح» :رظنا (9)

 2171 رصض) ةسفل ردصملا ()

 هجرخأ رمع لوقو .«عادولا ةجح»و خسنلا عيمج فالخ «رمع نبا» :عوبطملا يف (5)

 .(0 )/7١١1/ ملسمو (56) يراخبلا
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 نوكي هلوق ئلعو ءٌسمخ هذهف «ءاعبرألاو ءاثالثلاو نينثالاو دحألاو تبّسلا
 وهف ناك امهّيأو ءّتسل ناك جورخلا موي دعي مل نإف «نيقب عيسل هجورخ

 .ثيدحلا فالاخ

 ٌّحصي الف ءسمخل ال نيقب ٍلايل تسل هجورخ ناك يلايّللا ربتعا نإو
 ام فالخب ّهّنبلا رهّشلا نم سمح ءاقب نيبو سيمخلا موي هجورخ نيب عمجلا

 .كش الب ٌُسمخ جورخلا مويب يقابلا (١)َنِإف ءتبّسلا موي جورخلا ناك اذإ

 مرحملا سبلي امو مارحإلا أش هتبطخ ين مهل ركذ كي يَا نأ هيلع ّلديو

 هنأ لقنُي مل ِهّنأل ةعمجلا موي ناك اذه ّنأ رهاّظلاو «هرينم ئلع ةنيدملاب

 ةبطخلا هذه رمع نبا دهش دقو «ةبطخلا روضحل مهيف ئدانو مهعمج

 هيلإ نوجاتحي ام ٍتقو ّلك يف مهمّلعي نأ ِكَ هتداع ناكو .هربنم ئلع ةنيدملاب

 مل هَّنأ رهاّظلاو .هجورخ ىلت ىلا ةعمجلا هب تاقوألا ئلوأف ءهّلعف رضح اذإ

 هيلإ عمتجا دقو «ةرورض ريغ نم موي ضعب اهنيبو هنيبو ةعمجلا عديل نكي

 عمجملا كلذ رضح دقو «نيّدلا مهميلعت لع ساّنلا صرحأ وهو «قلخلا

 .ملعأ هللاو .تيوفت الب ٌنكمم 2')ٌجحلا نيبو هنيب عمجلاو .ميظعلا

 سمخل جرخا :ةشئاعو ٍساّبع نبا لوق نأ مزح نبا دمحم وبأ ملع اًّملو

 يذ نم هعافدنا (؟)ّنأ هانعم :لاق نأب هَلَوأ هلوق 27م معتلي ال «ةدعقلا يذ نم نيقب

 ٍلايمأ ةعبرأ الإ ةنيدملا نيبو ةفيلحلا يذ نيب سيلو :لاق -سمخل ناك ةفيلحلا

 .ع شماه يف ححصو .«ناك» :ك 22ج ع 210

 أطخ .«ةعمجلا» :ج 6

 .«ئلع) :بم «ب عوق (9)

 كل ق قيسبل «ثأ»ا 44)
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 1 ثيداحألا عيمج فلتأت اذهبو ءاهتّأقل ةبيرقلا ةلحرملا هذه َّدعت ملف ءطقف

 ناكل ةدعقلا يذل نيقب سمخل ةنيدملا نم هجورخ ناك ولو لا
 دقو ءاَعبرأ ئَّلِصُت ال ةعمجلا ّنأل ؛ًاطخ اذهو ؛ةعمجلا موي كش الب هجورخ

 .اًميرأ ةثيدملاب هعم رهّلعلا اوّلص مهّنأ )سن :أ ركذ

 ني بعك فثيدحأ؟ ”ٌيراخبلا قيرط نم قاس َّمث ءاًحوضو هديزيو :لاق

 مويالإ رفس يف جرخ اذإ جرخي كو هللا لوسر ناك (*)ام لق :كلام

 ءوي جرخي نأ ٌبحي ناك ِلكي هللا لوسر َّنأ» :رخآ ظفل فو . سيمخلا

 هجورخ لطبو «سنأ نع انركذ امل ةعمجلا موي هجورخ لطبف «20(«سيمخلا
 ةدعقلا ييذ نم نيقي عيرأل ةتيدعلا نم اجيراخ نيس نوكي هللأل ٠تبّسلا موي

 .دحأ هلقي مل ام اذهو

 هجورخ موي نم ةلبقتسملا ةليّللا ةفيلحلا يذب هُثيبم مص دقف اًضيأو :لاق
 ناك ول : | ينعي .دحألا موي ةفيلُحلا يذ نم هعافدنا نوكي ناكف «ةنيدملا نم

 نأ ٌعصو ؛ةّكم هلوخد ةليل ئوط يذب هنيبم ٌّعصو «تبّسلا موي هجورخ

 نم هرفس ةّدم نوكي اذه ئلعف -ةّجحلا يذ نم )عبار "7حْبَص اهلخد

 )١( «عادولا ةجح» )ص١7١(.
 .(771-؟١7ص) هسفن ردصملا ()

 .ب نم ةطقاس «سنأ ركذ» (")

 .(5959)مقرب (5)

 .«ام لق» :ع«ق (5)

 .ُهْنَعْةَنلاَور كلام نب بعك ثيدح نم )١96٠0( يراخبلا هاور (5)

 .«حيبص) :ج «ص )ع7(

 .«ةعبرأ)» .اسم 6
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 كلذ ثاك ول ةنيدحلا نم اًجواخ نوكي ناك هنأل ؛ماَيأ ةعبس ةّكم ىلإ ةنيدملا 26

 1)ةّجحلا يذ نم نولخ ٍثالثل كم ئلع ئوتساو ؛ةدعقلا يذل نيقب عبرأل

 ٌرمأو عامجإب ًاطخ اذهو «ديزم ال ايل عبس كلتف «ةعباَريلاةليقلا لابقتسا ينو

 تفلآتو «ةدعقلا يذل نيقب تسل ناك هجورخ َّنأ ٌمصف ٌدحأ هلقي مل

 .هللا دمحب اهنع ضراعتلا ايفتناو ءاهلك تاياوّرلا

 موي هجورخ عم اهنع يفتنم ضراعتلاو «ةقفاوتم ةفلآتم يه :تلق

 .هانركذ امك هيلع اهَتلَوأ يذلا هاركتسالا اهنع لوزيو «تبّسلا

 يذ نم نيقب سمخل ةنيدملا نم هجورخ ناك ول :دمحم يبأ لوق اّمأو

 جرخي نأ ٌحصي لب ؛مزال ريغف -هرخآ ئلإ «ةعمجلا موي هجورخ ناكل ةدعقلا

 دن يوادلا نئار هنأ دمحم ابآ دع ىدلاو .تينلا مويهجوبرخ ٌناوكيو «سخل

 ٍلايل سمخل مهفف ءثّنؤملا عم فذحت امَّنِإ يهو .ددعلا نم ءاَّنلا فذح

 تبّسلا موي ناك ولو ؛ةعمجلا موي جورخلا ناك اذإ نوكي امَّنِإ اذهو «نيقب

 موي هجورخ ناك ول هّنإف هيلع بلقني هنيعب اذهو .نيقب ٍلايل عبرأل ناكل
 اذهلو «نيقب ٍلايل تسل نوكي امَّْنِإو ءنيقب ٍلايل سمخل نكي مل سيمخلا
 عافدنالا ئلع سمخب روكذملا خيراتلاب دّيقملا جورخلا لّوؤي نأ ىلإ ٌرطضا
 يذ رهش نوكي نأ نكمملا نم ذإ «ءكلذ ىلإ هل ةرورضاالو «ةفيلحلا يذ نم

 ًءانب هنم نيقب سمخب جورخلا خيرات نع رابخإلا عقوف ءاّصقان ناك ةدعقلا

 اوخّرؤي نأ ءمهخيراوت يف ساّثلاو برعلا ةداع هذهو ءرِهّشلا نم داتعملا ئلع

 روهظو هئاضقنا دعب هنع رابخإلا عقي َّمث ؛هلامك ئلع ًءانب رهشلا نم يقب امب

 .(ةححلا يذل» :بم سن (ق «ج «ص )10
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 موي لئاقلا لوقي نأ مصيف «خبراّتلا مهيلع فلتخي اًلئل ءكلذك هصقن

 نيرشعو اًعست رِهّشلا نوكيو ««نيقب سمخل بّتُك» :نيرشعلاو سماخلا

 اذإ برعلاو ؛جورخلا مويب كش الب ما أ ةسمخ ناك ىيقابلا َنإف اًضيأو
 يهو هرهّشلا لَو اهّنأل يلايلا ظفل تبغ خيراتلا يف ماّيألاو يلايلا تعمتجا
 «نيقب سمخلا١ :لاقي نأ ٌحصيف ماّيألا اهدارمو يلايَللا ركذتف ويلا نع قبسأ
 نوكي نأ ٍئنيح ّمصف ءيلابّللا رابتغاب ددعلا ظفل ركذيو ماَّيألا رابتعاب

 .ةعمجلا موي نوكي الو نيقب سمخل هجورخ

 :سيمخلا ءوي الإ طق جري نكي مل هنأ هيف سبلف بعك تيد انو
 هجورخ يف دّيقتي نكي مل هَّنأ بيرالو ؛ههجورخ رثكأ ناك كلذ نأ هيف امّنإَو
 .سيمخلا مويب تاوزغلا ئلإ

 .مزلي ال هنأ نيب ت دقف «عبرأل اًجراخ ناكل تبّسلا موي جرخ ول هد قاتأو

 .ماّيألا رابتعاب الو ىلايّللا رابتعاب (0١ل

 نم هجورخ هوي نم ةلبقتسملا َةليَللا ةفيلحلا يذب تاب ِهَّنِإ :هلوق اّمأو

 ةعبس هرفس ةدم نوكت نأ تبّسلا موي هجورخ نم مزلي هنإو ؛هرخآ ئلإ ةنيدملا

 ةسينك ريشلا نم يقب دقو تبّسلا موي جرخ اذإ هّنإف .هنم ٌبجع اذهف - م

 ةنيدملا نم هجورخ نيبف ةّجحلا يذ نم نيَضَم عبرأل ةّكم لخدو ماي

 يلا قيرّطلا نإ ؛هوجولا نم هجوب لكشم ريغ اذهو ماي ةعست ةّكم هلوخدو

 ريس نم عرسأ برعلا ّر 5 عرادتملا اذه ايفيرو ةليديلا نيب اكم ةئإ اهكالسم

 ب 1:2

 ةدع ا مع

 .بم «ب «ق يف تسيل «90ل» )١(
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 .لاقثلا لماوّزلاو )تاواجّكلاو لماحملا مدع عم امّيس الو «ريثكب رضحلا

 .يدقاولا هلاق .هجورخ خيرات يف نيلوقلا دحأ هانرتخا يذلا لوقلا اذهو

 .؟17ةيميت نبا مالسإلا خيش هراتخاو

 لّجرت مث ءاًعبرأ دجسملاب ةنيدملاب رهظلا لصف «هتجح قايس ىلإ اندع

 فدي مق رصعلاو رهظلا نيب جرسخو « '”هءادرو هرازإ سبلو «نهّداو

 ءاشعلاو برغملا اهب ئأصو ءاهب تاب م ؛نيتعكر رصعلا اهب ئّلصف ةفيلحلا

 ٌنهّلك هؤاسن ناكو .ٍتاولص سمخ اهب لصف ««*)رهّظلاو 4” حبّصلاو
 اًيناث السغ لستغا مارحإلا دا رآ انكلف قليللا كلت يبلع فاطف 0م

 .لّوألا عامجلا لسغ ٌريغ همارحإل

 نأ اًمإف .("”ةبانجلل لّوألا لسغلا ريغ لسنغا هّنأ مزح نبا ركذي ملو

 لاقدق دقو ءةنم اًوهس ةوكي نأ اّمإو :هدنع تبقي ول هّنأل اًدمغ هكرت خونكي

 :ىذمرتلا لاق .( 07 لستغاو هلالهإل درجت : لكَ ىبثلا ئأر ِهّنإ :كمأث نو ءاوذ

 .لمحملاو جدوهلا ئنعمب ةيسراف ةملك يهو «ةواّجكلا عمج 01(

 .ع٠«ج «ك نم تبثملاو .عوبطملاو بم ءب «ص «ق يف تسيل «ةيميت نبا ...لوقلا اذهو» ()

 .اهنَعَهَبلَو سابع نبا ثيدح نم )١556( يراخبلا هاور .هجيرخت مدقت 4

 .ُهنَعَدَنَوو سنأ ثيدح نم )١1560١( يراخبلا هاور (5)

 .اًهنعْدَيَدِمَو سابع نبا ثيدح نم )١757( ملسم هاور 6

 .هنَعَُنَدََو سنأ ثيدح نم )58/١١97( ملسمو (7717) يراخبلا هاور 00(

 .لوصألا يف تسيلو ««هركذ سانلا ضعب كرت دقو» :عوبطملا يف اهدعب 0300

 :رظناو .(55165) ةميزخ نبا هحح صو .هنّسحو (١875)يذمدرتلاهاور (6)

 .(١/178)«ءاورإلا»
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 .ٌبيرغ ٌنسح ُثيدح
 نأ دارأ اذإ ِدِدَك هللا لوسر ناك :تلاق ة ةشئاع نع (١'ٌينطقرادلا ركذو

 بيطبو (7ةريرّذب اهديب ةشئاع هتبّيط مث .ٍنانشأو ٌيمْطِخب هسأر ّلسغ مرحي

 هتيحلو هقرافم يف ئرُي كسملا ")ضي دو هناك مرح همسارو هلذب ف كلسِه هيف

 رهّظلا ئّلص مش «هءادرو هرازإ سبل مش «هلسغي ملو هقادتسا م . 22من

 مارحإلل ئّلص هّنأ هنع لقنُي ملو .هاللصم يف ة ةرمعلاو ٌجحلاب لهأ م «نيتعكر

 .رهظلا ضرف ٌريغ نيتعكر

 ةحفص ّقشف ءنميألا اهبناج يف اهرعشأو ؛نيلعن هَتَدَب مارحإلا لبق دّلقو
 .«©0اهنع مّدلا َتَّلَسو ءاهمانَس

 :كللذ

 عّتمت :لاق ءرمع وا نع 60 :.يسصحصلا) ف 1س ام :اهدحأ

 هنسحو «(«راتسألا فشك» )١١45- رازبلاو (٠559١)دمحأ هاورو .(35551) مقرب )١(

 .(111/7) «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا

 .اهْنَعْدَنَو ةشئاع ثيدح نم )70/١١894( ملسمو (09470) يراخبلا هاور (")

 .بم «ق نم تبثملاو .«بيطلا» :عءك ءج (9)

 .اهنع (50و ١91١١/55)ملسم دنعوهو (54)

 .اهْنَعُمَناَوو سابع نبا ثيدح نم ١7( 57) ملسم هاور 6

 .«نيرشعو ةعضبلا» :بم ءب «ق (1)
 .«جرخ» :ص (0)

 )4( يراخبلا )١591( ملسمو )١1717(.
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 يدهلا هعم قاسف ,ئدهأو «ّّجحلا ئلإ ةرمعلاب عادولا ةّجح يف ِةِكَ هللا لوسر

 ركذو .ٌجحلاب ّلهأ مث :ةرمعلاب ّلهأف ِكَي هللا لوسر أدبو «ةفيلحلا يذ نم
 .ثيدحلا

 .ةشئاع نع ةورع نع اًضيأ ')2:نيحيحّصلا» يف ١)اجّرخ ام :اهيناثو

 .ًءاوس رمع نبا ثيدح لثمب ِهِْلَ هللا لوسر نع هتريخأ

 .ثيللا نع «ةبيتق ثيدح نم ("7(هحيحص)» يف ملسم ئورام :اهثلاثو

 ءاّدحاو افاوط امهل فاطو «ةرمعلا ىلإ حلا نرق هنأ :رمع نبا نع «عفان نع
 .ٌداِلَي هللا لوسر لعف اذكه :لاق ّمث

 وبأ انث «0©©2ةيواعم نب ريهز انث :يليفنلا نع (؟)دواد وبأ ئور ام :اهعبارو

 :لاقف هلك هللا لوسر رمتعا مك :رمع نبا لئس :دهاجم نع :؟7قاحسإ

 ئوس اّنالث رمتعا ِلو هللا لوسر نأ رمع نبا ملع دقل :ةشئاع تلاقف .نيتّرم

 هّنأل ؛«ةرمعلاو ٌّجحلا نيب َنرق لك هّنإ) :رمع نبا لوق اذه ضقاني الو

 ةرسهو ةايقثلا ةرمص قا رمع اسهنأ بير الود رقملا ]الا ةرمعلا ةارأ

 .«(جرخا :ص )١(

 )( يراخبلا )١197( ملسمو )١177(.

 .(187/170) مقرب ()
 قاحسإ يبأ طالتخا لجأل ؛فيعض هدانسإو .(0187) دمحأ هاورو )١197(« مقرب (:4)

 .(1817 /؟) «مألا - دواد يبأ فيعضا :رظنا .هسيلدتو

 .«ةيواعم نبا وهو ريهز» :بم «ق (5)
 .أطخ :«قاحسإ) :عوبطملا يف (5)
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 َّدُص يتّلاو ءنارقلا ةرمعو «َنيتَلقتسملا نيترمعلا تدارأ ةشئاعو ؛ةنارعجلا
 .عبرأ اهَنأ بير الو ءاهنع

 .2"!هيبأ نع دمحم نب رفعج نع :يرولا نايفس ؟7١هاور ام :اهسماخو

 لبق[ نيسجحا] : ججح ثالث ّحح دي هللا لرسول :هللا دبع نب رباج نع

 .(؟0هريغو ىذمرتلا هاور .ةرمع اهعم ءرجاه امدعب ةّجحو .رجاهي نأ

 انئّدح :الاق ةبيتقو يليفثلا نع 2)دواد وبأ 22ئورام :اهسداسو
 نبا نص ةمركع نع ؛ناديد نب ورمع نعوراطعلا نمحرلا ديعوب ةواد

 ةيح ةيئاثلاو :ةيبيدسلا 8 رمع :رمع عبرأ كَ هللا لوسر رمتعا :لاق «ساّبع

 عم ثرق يلا ةعبارلاو هةثارعجلا نم (ةئلاّثلاو :لباق نم ةرمع ئلع اوأطاوت
َ 

 باّطخلا نب رمع نع 870هحيحصا يف يراخبلا واس ايصلبور
 ِتآ َهليَّللا يناتأ» :لوقي قيقعلا يداوب دو هللا لوسر تعمس :لاق ُهَنَعُدَناي

 قلم لارسج : لقي افرابملا سفرا اذه ىف لس ذنلالا ليم كرم

 .ةاعورتق 525

 ١) ف تسبل «هيبأ نعد 2

 .جيرختلا ردصم نم تديزو .خسنلا يف تسيل ()
 .هجيرخت مدقت )ع

 .«هاور) :ق (6)

 .حيحص هدانسإو )1٠07(« هجام نباو )81١7( يذمرتلا اًضيأ هاورو «(1491) مقرب (5)

 .«ةثلاثو» :بم «ءب ءج ءك «ىف (0)

 )6( برقم)16١5(.
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 يلع عم تنك :لاق بزاع نب ءاربلا نع ١2"دواد وبأ هاور ام :اهنماثو

 نم ٌيلع مدق اًّملف «ّيقاوأ هعم تبصأف «نميلا ئلع ِةكَي هللا لوسر هرَّمأ نيح
 دقو «'"!اًعيِبَص اًبايث تسبل دق ةمطاف ثدجو :لاق كَ هللا لوسر ئلع نميلا

 ناسا مآ دقة نا لوسر نإف ؟كلام :تلاقف ءحوضتب تيبلا تحض َ

 هلو يبنلا تيتآف :لاق هيلي َيَِنلا لالهإب ٌتللهأ يّنِإ :اهل تلق :لاك ءا ىلع

 ينإف» :لاق هيك َيِبْنلا لالهإب تللهأ :تلق :لاق «؟ٌتعنص فيكا١ يل لاقف

 :ةسدحيلا ركذو :«تنرقو يدهلا تقس ةس ك١ نك

 انت ءيقشمدلا هيزينب ةارمع نع ؟29ةقاسنتلا ةاوراع# انه ناك

 ؛ةيسحلا نب ىلع نحو نيظتيلا ءلس نع :شمعألا انث «سنويا* 1 سبع

 جحب ىّبلي اًيلع عمسف «نامثع دنع اًسلاج تنك :لاق مكحلا نب ناورم نع

 هللا لوسر تعمس ينكلو «ئلب :لاقف ؟اذه نع ْئهنُي نكي ملأ :لاقف ءةرمعو

 .كلوقل ِةْكَك هللا لوسر لوق ْعَدَأ ملف ءاًعيمج امه يلي ِدِكي

 نع «ةبعش ثيدح نم ؟17(هحيحص) يف ملسم هاورام :اهرشاع

 يف فنصملا هححص ثيدحلاو .(717/75) يئاسنلا هاورو «هل ظفللاو (17/41/) مقرب )1(

 0١(. /5) (مألا - دواد يبأ حيحص» يف ٍينابلألاو (717 )١/ «ننسلا بيذبتا

 .جيرختلا ردصمو لوصألا فالخ «تاغيبص» :عوبطملا يف (0)

 .ج «ص يف تسيل دق 20

 نيسحلا نب يلع قيرط نم )١577( يراخبلا هاورو .حيحص هدانسإو (77/717) مقرب (5)

 .اًضيأ مكحلا نب ناورم نع

 .ك يف تسيل «نب اسيعا (0)

 ( 00مقرب )١17/1١575(.
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 لف فر عو حح ني عمج هلا لوس: :هب تاسفتي نأ هللا سم اكينح

 .همّرحُي نآرق لزني ملو ءتام ىّبح هنع َهّنَي

 نع «ةنييع نب نايفسو ناطقلا ٍديعس نب ئئيحي هاور ام :اهرشع يداحو

 عمج امّنِإ :لاق هيبأ نع ؛ةداتق يبأ نب هللا دبع نع «دلاخ يبأ نب ليعامسإ

 ٌقرط هلو .١)اهدعب ٌجحيال هّنأ ملع هّنأل «ةرمعلاو ٌجحلا نيب كي هللا لوسر

 :لاق كلام نب ةقارّس ثيدح نم ؟"7دمحأ مامإلا هاور ام :اهرشع يناثو

 :لاق ؛«ةمايقلا موي ئلإ ٌّجحلا ين ةرمعلا ٍتلخد» :لوقي ِِكي هللا لوسر تعمس

 تاقث هدانسإ .عادولا ةّجح يف ِةِك هللا لوسر نرقو

 يبأ ثيدح نم '”هجام نباو دمحأ مامإلا هاور ام :اهرشع ثلاثو

 نبا هاورو . ةرمعلاو جحلا نيب , عمج ِهكَو هللا لوسر نأ :يراصنألا ةحلط

 .ةاطرأ نب ؛ جاّجحلا هيفو .“؛ )هج انف

 «ةنييع نبا قيرط نم (71/) «ةنييع نب نايفس ثيدح هيف ءزج» يف يزورملا ايركز هاور (0)
 :رظناو .لاسرإلا حجرو )١178/7( ناطقلا قيرط نم «للعلا» يف ينطقرادلا هاورو
 .(7//491) «ظافحلا ةريخذ)

 هححصو «(71/7 5ه)«راثآلا ناعم حرشاا ف يواحطلا اًضيأ هاورو .( )١1768 مقرب )030

 .«دنسملا» وققحم

 .هيف ملكتم ةاطرأ نب جاجح هدانسإ يفو )791/١1(( هجام نباو ١( 7155 دما (6

 0١(. 59 /5) «مألا - دواد يبأ حيحص» :رظنا .دهاوشلاب حصي ثيدحلاو

 .ينطقرادلا هوري مل ثيدحلاو ءلوصألا فالخ «ينطقرادلا» :عوبطملا يف (5)

6 



 ٍدايز نب سامرهلا ثيدح نم ؟١"دمحأ مامإلا هاور ام :اهرشع عبارو

 .ةرمعلاو ٌجحلا نيب عادولا ةَّجح يف َنرق لكي هللا لوسر نأ يلهابلا

 :لاق فوأ 585 نبا ىلإ حيحص ٍدانسإب 2" ”راّزبلا هاور ام :اهرشع سماخو

 هماع دعب ٌخحي ال هَّنأ ملع هّنأل ةرمعلاو ٌجحلا نيب كي هللا لوسر عمج امّنإ

 ال :نورخآ لاقو «؟؟*”هدانسإ يف أطخأ ءاطع نب 60د نإ لق دقو .كلذ

 .ليلد ريغب هتئطخت ئلإ ٌليبس

 هللا دبع نب رباج ثيدح نم 0*2دمحأ مامإلا هاور ام :اهرشع سداسو

 هاورو .اًدحاو اًفاوط امهل فاطف «ةرمعلاو ّّجحلا نرق ِةكَي هللا لوسر نأ
 مل ام نسحلا ةجرد نع لزني ال هثيدحو «ةاطرأ نب جاّجحلا هيفو ءيذمرتلا

 .تاقثلا فلاخي 21)وأ ٍءيشب درفني

 :تلاق ةملس مأ ثيدح نم ؟"7دمحأ مامإلا هاورام :اهرشع عباسو

 )١( «هدئاوز» يف دمحأ نب هللا دبع هاور )١1541/1(« يف يناريطلا هقيرط نمو ١المعجم

 فاحتإلاو (187 /1) متاح يبأ نبال «للعلا» :رظنا .لاقم هيفو «(0)57717طسوألا

 رجح نبال «ةرهملا )١7/ 157١(.

 .(1794 /5) «للعلا»يف ينطقرادلا هاورو ,(7754) مقرب (؟)

 .فيرحت «(ديز) :بم «ج ءص «ب .«ك ()
 .(491/ /7) ينارسيقلا نبال «ظافحلا ةريخذ» ,(7775 5) «رازبلا دنسم» :رظنا (5)

 .(1517) يذمرتلا ظفل فنصملا هقاس يذلا ظفللاو )١594147(« مقرب (5)

 .كقتسيلةوا# (90)

 يناعم حرشا# يف يواحطلاو (715”7) ةماسأ يبأ نب ثراحلا هاورو «(5560144) مقرب (0)

 - نابح نبا هححصو ؛«(7” 504 /5) يقهيبلاو )1١970( نابح نباو (”17/71) «راثآلا
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 .(ٌجح يف ةرمعب دمحم لآ اي اولِهأ» :لوقي َدئَلَع هلل هلئأ لوسو كيس

 كرد ملسمل ظفللاو - (7١(نيحيحّصلا» يف هاجرخأ ام : اهرشع نماثو

 ؟كترمع نم ُلِطحَت ملو اوُلَح ساّنلا نأش ام :هلكَي ّتلل تلق :تلاق ةصفح
 اذهو .(ّجحلا نم لحأ تح رب لحأ الف .يسأر ُثدّبلو ءيِْذَه ٌثدّلق يّنإ» .هلاق

 0008 لحي ال هنو «ٌجح اهعم ةرمع يف ناك هنأ ئلع لدي
 ال ةورفمٌةرمع رمتعملا نا ُمزلأ ٌيعفاَّشلاو كلام لصأ ئلع اذهو .جحلا
 له تيدسلاف ءازارقلا ةرسغ ةعتعي امّلإو :للحلا رم ٌيدهلا امغدتع دعتمي

 نق اههلصأ

 نب هللا دبع نب دمحم نع (')ٌيذمرّتلاو ٌيئاسنلا هاور ام :اهرشع عساتو

 يبأ نب دعس عمس هّنأ ,بلطملا دبع نب ثراحلا نب لفون نب ثراحلا

 ناركذي امهو «نايفس يبأ نب ةيواعم ّجح ماع سيق نب ٌكاَحّصلاو صاّقو

 هللا ّرمأ لهج نم الإ كلذ عنصي ال :كاحضلا لاقف ءٌجحلا ئلإ ةرمعلاب عت لا

 باّطخلا نب رمع ©)ّنِإف :كاحضلا لاق !يخأ نبا اي تلق ام سكب :دعس لاقف

 لاق .هعم اهانعنصو ِةَلِلَي هللا لوسر اهعنص دق :دعس لاق «ءكلذ نع ليمن

 .ٌحيحص ٌرسح ثيدح :يذمرتلا

 نبا حيحص) قيقحت يف طوؤانألا بيعشو (7574) «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف ينابلألاو -

 .(7947) «نابح

 .(١ا7/7//7579١) ملسمو )/١551( يراخبلا هاور 0

 نباو يذمرتلا هححصو )١507(« دمحأ هاورو :.(877) يذمرتلاو (77/75) يئاسنلا (؟)

 )١9794(. نابح

 .«لاق» :عءك (9)

 رصحب_
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 ّنإف «نارقلا عّممت وهو «هيعون ٌدحأ :ٌجحلا ئلإ ةرمعلاب عّتمّتلاب انه هدارمو
 لاق اذهلو ءكلذب دهشت ليوأتلاو ليزنّتلا اودهش نيذلا ةباحّصلاو نآرقلا ةغل

 ّمث «ةرمعلاب ٌلهأف أدبف «ٌجحلا ىلإ ةرمعلاب كي هللا لوسر مَّنمت» :(١)رمع نبا
 .()ةشئاع تلاق كلذكو ««ٌجحلاب ّلهأ

 هب عطق امك ءُكش الب نارا ةعتم وه كَ هللا لوسر هعنص يذلاف اًضيأو

 لكي هللا لوسر عّتمت لاق نيس نب ارسم نأ كنق :لعلدبر فمع

 ا

 هللا 'رسع اًثيدح كئّدحأ :فّرطمل لاق يذلا وهو .("9هيلع ّقفتم : ,ةعم ًاتعتمتو

 ئّتح هنع َهْنَي مل َّمث ءةرمعو ٌّجح نيب َممج هلي هللا لوسر نإ :هب كعفني نأ

 :هلوقبو ؛«عّتمت» :هلوقب هنارِق نعع ربخأف .(67«ملسم حيحصا يف وهو .تام
 .(ةرمعو ٌجح نيب ٌعمجا

 :لاق بّيسملا نب ديعس نع ؛نيحيحَّصلا» يف تبث ام اًضيأ هيلع ٌلديو
 لاقف «ةرمعلا وأ ةعتملا نع ئهني نامثع ناكف «نافّسعب نامثعو ىلع عمتجا

 «كنم انعَد :نامثع لاقف ؟هنع ئهنت ْةِْكَو هللا لوسر هلعف رمأ ئلإ ديرت ام :يلع

 اذه .اًعيمج امه ّلهأ كلذ ٌيلع ئأر اًملف .َكَعَدأ نأ عيطتسأ ال يّنِإ :لاقف

 .8 ليس لفل

 )١( يراخبلا هاور )١1191( ملسمو )١7717(.

 )١578(. ملسمو )١1597( يراخبلا هاور (0)

 .هل ظفللاو )١72١7/1١777( ملسمو )١651/١( يراخبلا هاور (*)

 .اًبيرق مدقت دقو )١777/1577(« مقرب (5)

 .يئاسنلا ظفل اًبيرق مدقت دقو 20١1770« مقرب (4)
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 لاقت هةعتسلا يف نافشت امهر امر يلع فقلتخا» :أ7 يراها ظفلو

 كلذ ٌّيلع ئأر اًّملف هِي هللا لوسر هلعف رمأ نع ئهنت نأ الإ ديرت ام : يلع

 .ظاةيبد اسيب لعل

 اًيلع تدهش :لاق مكحلا نب ناورم ثيدح نم هدحو 21)ٌيراخبلا جّرخو
 لهأ كلذ ٌيلع ئأر اًّملف ءامهنيب عمجي نأو ةعتملا نع ئهني نامثعو « نامثعو

 .دوحأ لوقل 9 يبل نس ٌعكأ ثنكام:هلاقو :ؤلئجو ةرممب كي مه

 هلعف يذلا وه اذه ْنأو مهدنع اًحّتمتم ناك امهنيب عمج نم نأ ني ب اذهف

 لاق اَّمل هّنإف :كلذ لعف ِككي هللا لوسر نأ ىلع نامثع هقفاو دقو هَدكَي يبنلا

 لوسر هلعفي ْمَل :هل لقي مل «هنع ئهنت َُو هللا لوسر هلعف ٍرمأ ئلإ ديرت ام :هل

 كَ يتلا ةقفاوم يلع دصق رم .هركنأل كلذ ئلع هقفاو هنأ الولو لي هلل

 + شل اشيمج امي لهأف نص مل هل نأ ايو فانك يق ةبةادالاو

 لئنيحو ءالوأتم نامثع اهنع نئبن ةّئسل اًراهظإو «نارقلا يف هتعباتمو هب ءادتقالل

 .نيرشعلا مامت ٌلقتسم ٌليلد اذهف

 نع «ةورع نع «باهش نبا نع .ءكلام هاور ام :نورشعلاو يداحلا

 قرمعب انللهأف «عادولا ةَّجح ماع ِِكَي هللا لوسر عم انجرخ :تلاق اهّنأ ةشئاع

 ال مث .ةرمعلا عم ٌجحلاب للهيلف ٌيْذَه هعم ناك نم» .كك هللا لوسر لاق م

 .©"0(أطوملا» يف هاور . ةثيمج امهنع لحي نح لحب

0 

 )١( برقم)١19059(.

 )١971(. مقرب (؟)

 كلام هاورو )١١١/1١71١١(. ملسمو (5795) يراخبلا هقيرط نمو )١77(« مقرب ()

 .اًهْنَعْدَنلََر ةشئاع نع هيبأ نع مساقلا نب نمحرلا دبع قيرط نم )/١771( اًضيأ
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 ّلد دقو هب رمأ ام ئلإ رداب نم ئلوأ وهف ءيدهلا هعم ناك هنأ مولعمو
 .اهركذنو اهانركذ يتلا ثيداحألا رئاس هيلع

 نم (١)املع نارقلا باجيإ ئلإ فلخلاو فلّسلا نم ةعامج بهذ دقو

 مهنم ؛يدهلا ٍقّسَي مل نم ئلع ةدرفملا ةرمعلاب عتمتلاو ءيدهلا قاس
 هل الور لعق انرع لردسلا زوجي ال محتمل هل هاج نسايم نب هلك ديع

 لإ خسفلاب هعم يده ال نم لك رمأو قاسو َنرقّنإف هباحصأ هب رمأو يك

 نم ٌحصأ لوقلا اذهو .رمأ امك وأ هلعف امك لَعفُي نأ بجاولاف ؛ةدرفم ٍةرمع

 ءاش نإ اهركذنس 7"2ةريثك ءوجو نم «ةرمعلا لإ ٌجحلا خسف مرح نم لوق
 .اىلاعت هللا

 نع «ةبالق يبأ نع 7«نيحيحّصلا# ين اجّرخام :نورتشعلاو قاشلا

 رصعلاو ءامبرأ رهظلا ةنيدملاب هعم نحنو يك يبنلا ئّلص :لاق كلام نب سنأ

 هتلحار هب توتسا ئتح بكر .حبصأ تح اهب تابف «نيتعكر ةفيلحلا ىذب

 اًملف .امهب ساّنلا ّلهأو ءٍةرمعو ٌجحب لهأ مث حّبسو هللا وح «ءاديبلا ئلع

 .ٌجحلاب اوُلهأ ةيورّتلا موي ناك اذإ َّتح ءاوُلحف َساَّنلا رمأ انمدق

 :لاق سنأ نع «ينزملا هللا دبع نب ركب نع اًضيأ 2؟7«نيحيحّصلا» يفو

 كلذب ٌتثّدحف :ركب لاق ءاًعيمج ةرمعلاو ّححلاب يلي ِةِكَي هللا لوسر تعمس
 لاقف رمع نبا لوقب هتثّدحف ءاّسنأ ٌتيقلف .هدحو ٌجحلاب بل :لاقف رمع نبا

 .«لىلإ» :ع.ك 0010

 .ك يف تسيل «ةريثك) (0)

 .(1940) ملسمو )١1281( يراخبلا (*)
 .هل ظفللاو (186 )١777/ ملسمو (5757) يراخبلا (54)
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 .ةرمعو اًجح كبل :لوقي هلل هللا لوسر تعمس هاًنايبص الإ انوّدعت اه: سنأ

 أ مالا ل كوي ف 5
 .ءيشو ةنس وأ ةنس نَسلا يف رمع نباو سنأ نيبو

 2 زمزم بخ نيسوؤم كراس يسن

 .اًجسوٌةرمع كيل اًكحو ًةرمع

 سنأ نع «يراصنألا ٍديعس نب ئيحي نع يضاقلا فسوي وبأ ئورو

 .(")( اًعم ةرمعو حبحب كيّبلا :لوقي كي ىِبْنلا تعمس :لاق

 لوسر تعمس :لاق سنأ نع ؛ءامسأ يبأ ثيدح نم (7ُتئاسْنلا كورو

 .امهب يبيك هللا
 لهأ ِِلكب يملا نأ سنأ نع ّيرصبلا نسحلا ثيدح نم «)اًّضيأ ئوّرو

 .رولالا راس رس ةيمسلاو كسلا

 نع .«.ساطخلا نب رمع يو ملسأ نب دير 359 نم الا ئورو

 .ةرمعو جحب لأ ِةِكَك يبنلا نأ سنأ

 )١( برقم)١5601/5١5(.

 )١١5/5(. (رينملا ردبلا» :رظنا (0)

 تاعياتملاب ثيدحلا حصيو «لوهجم يبحرلا ءامسأ وبأ هدانسإ يفو .(71770) مقرب (*)

 .تمدقت دقو «نيخيشلا دنع

 هححص ثيدحلاو «(54١//9)دوادوبأو (57١1١)دمحأ هاورو «.(75757) مقرب (4)

 .(71/9 /5) (مألا - دواد يبأ حيحص» يف ينابلألا

 «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا هحح صو «تاقث مهلك هلاجرو «(5557) مقرب (4)

 .رجه .ط (5 2 /0)
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 نع ةمادق ىبأ نعو ١7 كلذك سنآ نع رميا ةاميلس يد نمد

 0 مصم اذ ةيكو ركذد

 ةمش الل «رفعج دب دام ان هرب نب دكسم ا :407 علا ركذو

 .هلغم ىسنأ نع «ةعّرق ىبأ نع

 هلي هللا لوسر رمتعا :سنأ نع «ةداتق نع 217 (ٌيراخبلا حيحص) يفو

 .مدقت دقو .هتّجح عم ٌةرمعو :لاقو اهركذف «رمع عبرأ

 لاله نب ديمحو ةبالق يبأ نع «بويأ نع ءرمعم انث :قازرلا دبع ركذو
 ,27)هلغم سنا نع 7 ا 31

 ظفل نأ 0 سنأ نع نوقفّتم مهّلك ءتاقّثلا نم اًسفن رشع ةّنس ءالؤهف

 طرش لولع وهو» :(571/ /1/) «ةياهنلاو ةيادبلا) يف ريثك نبا لاق )66١١«.« رازبلا هاور )١(

 .(هوجرخي ملو حيحصلا
 57/١(. /1/) «ةياهنلاو ةيادبلا )يف ريثك نبا هاوقو هدوجو )١١15548(« دمحأ هاور (؟)

 .(89494١5١)دمحأ هاور (9)

 ينزملا ركبب عبوت هنكلو «هيف ملكتم ئليل يبأ نبا هدانسإ يفو .237894(2) دمحأ هاور 05

 .نيرخآ ةعامج يف ليوطلا ديمحو ةبالق يبأو

 .( ١ 1/42) دمحأ ةاورب (6)

 .مدقت دقو )/5١5(( مقرب (1)

 .(5565 /ا/) «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا هاّوقو هدّوجو «(71/457) رازبلا هاور (0)

 .«سنأ ئلعا :ع«ج ك )4(
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 :ةبالق وبأو «ٌيرصبلا نسحلا :مهو ءاّعم ةرمعو ٌّححب الالهإ ناك ِةِلك ئيبنلا

 نب بحير ةحاحتر ءليوطلا !١"نمحرلا دبع نب ديمحو «ٍلاله نب ديمحو
 نب زيزعلا دبعو «يزملا هللا دبع نب ركبو «ينانبلا ٌتباثو «ٌيراصنألا ٍديعس

 .ملسأ نب ديزو ءقاحسإ ىبأ نب ئيحيو «ُيميَتلا ناميلسو ؛بيهص

 ةعّرَق وبأو «0"2رتْبَح نب مصاع ةمادق وبأو ءءامسأ وبأو ءميلُس نب بعصمو

 .يلهابلا "”ريَجحح نب ديوُس وهو

 ءاربلاو يلع اذهو ؛هنم هعمس يذلا هلالهإ ظفل نع سنأ رابخإ اذهف

 هللا لوسر نأ ربخي اًضيأ ٌيلع اذهو «نارقلاب هسفن نع يي هرابخإ نع ناربخي

 نأب هرمأ هّبر نأ كي هللا لوسر نع ربخي ٍباّطخلا نب رمع اذهو «هلعف لك

 هَّنأ ربخي اًضيأ ٌيلع اذهو .مارحإلا دنع هلوقي يذلا ظّْللا همَّلعو وه هلعفي

 هّنأب هنع نوربخي انركذ نم ةّيقب ءالؤهو .اًعيمج امهب يّبلي كك هللا لوسر عمس

 .يدهلا قاس نم هب رمأيو «هلآ هب رمأي ِةَِلَي وه اذهو .هلعف

 نب هللا دبعو «نينمؤملا م ةشئاع :نايبلا ةباغي نارقلا اوُوُر نيذلا ءالؤهو
 نب ٌيلعو ؛باطخلا نب رمعو ءِساّبع نب هللا دبعو «هللا دبع نب رباجو «رمع

 نب نارمعو .هل يلع ريرقتو ّيلعل هرارقإب ناّمع نب نامثعو «بلاط يبأ

 يبأ نباو «ةداتق وبأو «نينمؤملا ٌمأ ةصفحو .بزاع نب ءاربلاو ءنيصحلا

 بيذهت) رظنا .ديمح دلاو مسا يف لاوقألا دحأ اذهو .«نمحرلا دبع» لدب «ريت» :ع.ك )١(

 .(7 /7) «بيذهتلا

 ام باوصلاو .فيحصت امهالكو .«نيسح) :عوبطملاو ع«ق .«نينح» :ب ءج ءك (؟)

 .(77717/0) «تاقثلا»و (587 /5) («ريبكلا خيراتلا» :رظنا .تبثأ

 .أطخ ءارجح» :عوبطملاو بم يف 60
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 :كلام نب سنأو «ةملس مأو ٍقايز نب سامزهلاو ؛:ةحلط وبأو «قوأ
 ؛هلعف ئور نم مهنم هايباحص رشع ةعبس ءالؤهف .صاقو يبأ نب كيغيسروو

 نم مهنمو «هسفن نع هربخ ور نم مهنمو ؛همارحإ ظفل ئور نم مهنمو

 .هب هرمأ ور

 ؟ِساّبع نباو ةشئاعو اًرباجو رمع نبا مهنم نولعجت فيك :ليق نإف

 اّجحلا درفأ)» :ظفل ىفو .2ججحلاب دلو هللا لوسر ّلهأ) :لوقت ةشئاع هذهو

 ءامهدحأ اذه ناظفل هلو .("”هلسم يف يناثلاو (١)0نيحيحّصلا» يف لّوألاو

 هركذ (هدحو ححلاب ىَبل» :لوقي رمع نبا اذهو ««ادرفم ححلاب لهأ» :يناثلاو

 هأآور (جحلاب كك هللا لوسر ّلهأ» :لوقي سابع نبا اذهو :©9ئراشبلا

 ..؛*7هجام نبا هاور «ٌّجحلا درفأ» :لوقي رباج اذهو 151 لسف

 فيداحت نإق تطقاستو تضراعت الوان ينام لا تنك نإ : ليق

 نارقلا :لعاهت ةّكحال متركذ نم ثيداحأ نأ ْبّهَف 0 ضراعتت مل نيقابلا

 مين نيقابلا كيداسا نبع لودعلل بسوملا امن ذ ءاهضراعتل دارفإلا الع الو

 َضّراعت الو اًضعب اهضعب قّدصي مهثيداحأو فيكف ؟اهتّحصو اهتحارص

 )١١8/١5١١(. ملسمو )١575( يراخيبلا 010(

 41572317113 قرف (90)

 .(1806 )١575/ ملسم هاور امنإ رض

 )5( مقري )١55٠/1١99(.

 .حيحص ثيدحلاو (5957) مقرب (6)

 .!ىضراعتا» :ىبه (3)
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 نس ةياسّلا دارمي + دطاحإ مدعل ضراسلا قط نم رظ اد لاهي
 .مهدعب ثداحلا حالطصالا ئلع اهِلْمَحو ,مهظافلأ

 قافتا يف اًئسح الصف ")هحور هللا سَّدق ةيميت نبا مالسإلا خيشل تيأرو

 ٌةقفّتم بابلا اذه يف ثيداحألا َّنأ باوّصلاو :©0لاق ؛هظفلب هقوسأ مهئيداحأ
 هول هاعشملا طيش اق روغ يل هلم ع سم العا قطن, تسيب
 ا ا مهنع

 عّتمت هنأ أ مهنع يور

 نامثع عمتجا» :بِّيسملا نب ديعس نع '”0«نيحيحّصلا» يفف :لّوألا ام

 ديرت ام :ٌيلع لاقف «ةرمعلا وأ ةعتملا نع ئهني نامثع 27ناكو ءَناَفْسْعِب يلعو

 ال ينإ :ل :لاقف .كنم اند :نامثع لاقف ؟هنع ئهنت ِْكَي هللا لوسر هلعف ٍرمأ ئلإ

 دس أ نب "5 (اًعيمج امهب ّلهأ كلذ يلع ئأر اًملف .كعدأ نأ عيطتسأ

 هقفاوو هُو هللا لوسر هلعف يذلا وه اذه ّنأو ءمهدنع اًعّيمتم ناك امهنيب عمج
 لضفألا كلذ له :امهنيب عارّتلا ناك نكل ؛كلذ لعف قي يلا نأ ئلع نامثع
 هبف عزانت امك انقح يف ةرمعلا ىلإ ٌجحلا خسف عّرشُي لهو ؟ال مأ انقح يف

 فلا

 .نارقلا مهدنع عّنمَّتلاِب دارملاو ؛عّنمت ِهَّنَأ لع نامثعو يلع قفتا دقف ؟ءاهقفلا
 ص

 .«امهنيبا :بم .عءص )١(

 .بم ءب «ق يف تسيل «هحور هللا سدق ةيميت نبا» (؟)

 .هخيش مالك فلؤملا رصتخا دقو .(575577/5757-725) «ئواتفلا عومجم)ا :رظنا ()

 .(هتعاوور# :2ك (5)

 .هجيرخت مدقت ))

 بم «ق نم تبثملاو .«ناكف» :ع«ج «ك ءص (5)
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 لوسر نإ :نيصُح نب نارمع لاق :لاق فّرطم نع (176نيحيحّصلا يفو
 نآرق هيف لزني ملو ءتام تح هنع ةني مل نإ مل ' «ةرمعو بح نيب عمج ٌِكَو هلل

 نم وهو نارمع اذهف .«هعم انعّتمتو كي هللا ٌيبن عّنمت» :هنع ةياور يفو .همّرحي

 .ةرمعلاو جحلا نيب عمج هنأو ءعّتمت هلأ ربخأ نيلّوألا نيقباّسلا لجأ

 هلوق يف لخدو «يدهلا هيلع اوبجوأ اذهلو «ٌعتمتم هه ةباحصلا دع ةراقلاو

 ل

 مقنو 1151 :ةرقبلا] 4 قدما ا 6 0 ا

 600 ىف ةرهج

 نب نارمعو ىلعو نامثعو رمع نودْشاَّرلا ءافلخلا ءالؤهف :©0لاق

 ةرمعلا نيب َنّرق كو هللا لوسر نأ ديناسألا ٌمصأب مهنع يوُر ءنيصح

 يّبلي كك َيِبَنلا عمس هنأ ركذي سنأ اذهو ءاًحتمت كلذ نوُمسي اوناكو «ٌجحلاو

 .اًعيمج ةرمعلاو جحلاب

 .اهدحو ٌجحلاب ْئَّبل» هَّنأ رمع نبا نع ينزملا هللا دبع نب ركب هركذ امو

 عفانو هنبا ملاس لثم ركب نم رمع نبا يف ٌتبثأ مه نيذلا تاقّثلا َّنأ :هباوجف
ا ئلإ ةرمعلاب كَ هللا لوسر عّتمت» «لاق هنأ هتعاوور

 تبثأ ءالؤهو ««ٌجحل

 *'ملاس طيلغت نم ئلوأ رمع نبا نع ركب طيلغتف .ركب نم رمع نبا (؟7نع

 .هجيرخت مدقت (0)

 .هجيرخت مدقت (١؟)
 7٠١(. /7) «ائواتفلا عومجمل يف مالسإلا خيش يأ 0

 .2يف» :ئواتفلا يفو .خسنلا يف اذك )0

 .ئواتفلاو خسنلا يف تسيلو ««عفانو» :هدعب عوبطملا يف 6١
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 (ّمحلا درفأ» :هل لاق رمع نبا نأ هبشُيو لكَ تبنلا 2١7 نلع وه هطيلغتو «هنع

 دارفإ هب نوديريو هنوقلطي اوناك ٌجحلا دارفإ ْنِإف «ٌجحلاب بل :لاق هنأ نظف
 نيفاوط هيف فاط اًنارق نرق هّنِإ :لاق نم ئلع مهنم در كلذو ؛ٌجيحلا لامعأ

 ئور نم ةياورف .همارحإ نم 21)لحأ هَّنِإ :لوقي نم ئلعو «نييعس هيف ئعسو
 .ءالؤه ئلع ٌدرت حلا درفأ هن أهنأ كي ةباحّصلا نم

 :لاق رمع نبا نع عفان نع ('7(هحيحص) يف ملسم هاورام اذه نّيبي

 هذهف .«اًدرفم ٌححلاب ّلهأ» ةياور يفو ءاًدرفم ٌجحلاب كي هللا لوسر عم «ةلانللهأ

 تبث دقق :ليقا .«2)درفم ٌجحب لهأ كَ يلا َنأ اهدوصقم نإ :ليق اذإ ةياورلا
 أدب هّنأو ٌجحلا لإ ةرمعلاب عّتمت كي يلا َنأ رمع نبا نع كلذ نم ٌحصأ ٍدانسإب

 .رمع نبا نع ملاس نع ٌيرهُزلا ةياور نم اذهو «ٌجحلاب ّلهأ مث ةرمعلاب ٌلهأف

 ةوقوأ اقزو :ةيلع ؟ةاًطلغ ةوقكي نأ امإ :رسمع نبا نعاذه ضراعافو

 نأ ّنظ لحي مل يك ينل نأ ملع امل رمع نبا نوكي نأ اًمإو هل اًقفاوم هدوصقم
 8 خم هلوق يف مهو امك «درفأ

 رفأ هنأ رظ- اهو رقملا لانس اه اكو هعارسإ نم ٌلسي من اكل

 .(نععا) :ع 010

 .«لح» :ع ()

 )١57١(. مقري (9)

 .«تللهأ» :ك (:)

 .«ادرفم» :بم (0)

 .«طلغ» :ع.ك (5)

 أطخ .(درفملا الا» :ص («0)



 كي هللا لوسر عّبمت :هيبأ نع ملاس نع ٌيرهُزلا ثيدح (١)7قاس من
 نع ملاس ثيدح لشمب ةشئاع نع ةورع يئئَّدحو :ٌيرهزلا لوقو .ثيدحلا
 ثيدح نم وهو «ضرألا هجو ئلع ٍثيدح ّحصأ نم اذهف :2لاق .؟؟ةغببأ

 ثيدح ٌحصأ نم وهو :هيبأ نع ملاس نع ةئّسلاب هنامز لهأ ملعأ  ّيرهزلا

 .ةشئاعو رمع نبا

 ؛ٍرَمُع عبرأ رمتعا لو يلا نأ /7«نيحيحّصلا يف ةشئاع نع تبث دقو

 نوكي نأ نّيعتف «ء ءاملعلا قافتاب ٌجحلا دعب رمتعي ملو .هتّجح عم ةعباّرلا
 .ٌصاخلا عَتمّتلا وأ ٍنارق َّمتمت اًمّممتم

 لعف اذكه :لاقو ةرمعلاو ّجحلا نيب َنّرق هَّنأ رمع نبا نع مص دقو

 .2)(حيحّصلا» يف يراخبلا هاور .ِةلِكَي هللا لوسر

 ءرمع نباو .ةشئاع :ةثالث مهف ححلا دارفإ مهنع لقُن نيذلا اًمأو :21)لاق
 هلا مهنع لقث ةثالثلاو ءرباجو ةرمعلاب عمت هَّنأ رمع نباو ةشئاع ثيدحو «عت 5

 امهنع كلذ نم َّمِص امو ؛0"2جحلا درفأ هنأ امهثيدح نم ّحصأ حلا ئلإ

 )١( «ئواتفلا» يف مالسإلا خيش يأ )757/ 1/1- 77(.

 .«ئواتفلا»و خسنلا ةيقب يف تسيلو .اْدِْلَي هللا لوسر عتمت» :ك يف اهدعب )2

 .مالسإلا خيش يأ 22

 اذهب سنأ ثيدح نم (1767) ملسمو 515811/8٠0( «11/17/4) يراخبلا دنع وه (5)
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 )5( برقم)١11759(.

 .هلبق امب لصتم مالكلاو «مالسإلا خيش يأ (1)

 .بم «ب «قو عوبطملا نم ةطقاس «جحلا درفأ هنأ» 0
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 ّنِإف ؛هرئاظنك ')طلغ ١2)هيف عقو نوكي نأ وأ «ٌّجحلا لامعأ دارفإ هانعمف
 نامثعو ىلغو رمعك ةباحّصلا رباكأ اهاوز ٌقرتاوقم عّممتلا تيداحأ

 نع اهاور لب «رباجو رمع نباو ةشئاع اًضيأ اهاورو ءنيصح نب نارمعو

 .ةباحّصلا نم رشع ةعضب كي يبا

 كك يلا نأ ئلع ٍساّبع نباو رمع نباو ةشئ ةشئاعو سنأ قفتا دقو :تلق

 مهّلكو ءبجر يف ٌنهادحإ نوك يف رمع نبا ٌمِهو امّنإو هرمع عبرأ رمتع

 عمو هٌجحلا درفأ هن تعيس و جو 8

 رابتعاب اًنراق ناكف .نيكلا نيب نرقو حلا لامعأ درفأو هارق مت

 ؛نييعّسلاو نيفاوّطلا دحأ ئلع هراصتقا رابتعاب اًدرفمو ؛نيكسنلا نيب هعمج

 .:يرغكلا دحأ كرتيمهلرت © ةرابتعاب اتمتع

 هدع تعشقتاو ءباوَّصلا حبص هل رفسأ -ةباحّصلا ةغل مهفو «ضعبب اهّضعب

 قيرطل ققوملا داشألا ليبسل ىدامهلا هللاو هبارطضالاو فالتخالا ةملظ
 .دادَّسلا

َ 

 هنم غرف َّمث ءادرفم ّجحلاب ؟7تأ هنأ هب دارأو ««ّجحلا درفأ هّنِإ) :لاق نمف

 .«هنم) :بم هب ءع.ك )١(

 .«اطلغ» :سم ()

 .عوبطملا نم ةطقاس (رابتعاب» ()

 .«لبل) :ج (4)



 ٌطلغ اذهف -ساّنلا نم ٌريثك نظي امك «هريغ وأ ميعنّتلا نم هدعب ةرمعلاب ئتأو
 لهأ نم ٌدحأ الو «ةعبرألا ةّمئألا الو «نيعباتلا الو «ةباحّصلا نم ٌّدحأ هلقي مل

 نم ةفئاط هلاق امك .هعم رمتعي مل اًدرفم اًجح ّجح هنأ هب دارأ نإو .ثيدحلا

 امك هّدرت ةحيرّصلا ةحيحّصلا ثيداحألاو ءاّضيأ مهوف -فلخلاو فلّسلا

 ةرمعلل درفُي ملو .هدحو ّجحلا لامعأ ئلع رصتقا هّنأ هب دارأ نإو .نّيبت

 .ثيداحألا عيمج ّلدت هلوق العو ءباصأ دقف ءالامعأ

 ةدح ئلع افاوط ٌححلل فاط هّنأ هب دارأ نإف ««َنّرق ِهَّنِإ) :لاق نمو
 ثيداحألاف ءاّيعس ةرمعللو ءاّيعس ٌححلل ئعسو ءةدح ىلع اًفاوط ةرمعللو

 اًمحاو اًقاولع امها فاطو ءنيكستلا نيب ةرق هنآ دارآ نإو .هلوق ٌةرتاةعباثلا
 .باوّصلا وه هلوقو .هلوقل دهشت ةحيحّصلا ثيداحألاف ءاّدحاو اًيعسو

 ححلاب مرحأ مث ءهنم 5 اًمتمت متمت *!كييآ دارأ نإف ا عّتمتاا :لاق نمو

 اًعتمت عّممت "هنأ دارأ نإو .ٌطلغ وهو «هلوق ٌدرت ثيداحألاف ءاّقنأتسم اًمارحإ

 ةريثكلا ثيداحألاف ءيدهلا قْوَس لجأل همارحإ ئلع ىقب ©)لب .هنم لحي مل
 ّلدت يذلا ٍباوّصلا وهف نارقلا مّثمث دار نإو .اًطلغ ٌلقأ وهو ءاضيأ هلوق درت

 لاكشإلا (؟)اهنع لوزيو ءاهُّلْمَش هب فلتأيو «ةتباثلا ثيداحألا عيمج هيلع
 .فالاتخالاو

 .بم «ق نم تبثملاو .«هب) :عوج «ص .ك )١(

 .بم «ق نم تبثملاو .(هب» :ج ءص يفو .ع«ك يف تسيل «هنأ» (؟)

 .ع يف ريبك طقس اهدعب )0

 .(هنع» :ك (*)
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 لصف

 فئاوط سمخ ِي يلا رَمُع يف طِلَغ
 ةطوبضم هرَمُع َّنإف ٌطلغ اذهو .بجر يف رمتعا هَّنِإ :لاق نم :اهادحإ

 .ةّنبلا اهنم ٍءيش ئلإ بجر يف جرخي مل «ةظوفحم
 هللاو  رهاّظلاو ,١2)بهو اًضيأ اذهو ارش ف رمتحا هلأ لاق نم :ةينثل

 يف رمتعا» :لاقف ٍلاَّوش يف فكتعا هّنأو ءاذه يف طِلَغ ةاوّرلا ضعب نأ ملعأ

 ءٍلاّوش يف ًةرمع :ٍرّمع ثالث رمتعال : :هلوقو ثيدحلا قايس ّنكل ؛(ٍلاوش

 .ةرمعلا دصق املإ ايتوذ نم وأ ةشن ةشئاع َّنأ زيلع لدي -«ةدعقلا يذ ىف نيترمعو

 نم ٌدحأ هّلقي مل اذهو .هّجح دعب ميعنّتلا نم رمتعا ِهَّنِإ :لاق نم :ةثلاثلا

 .ةّنّسلاب هل ةربخ ال نمو ٌماوعلا هنظي امّنِإو ؛ملعلا لهأ

 ةعيحّصلا ةنّسلاو .الصأ هتّجح يف رمتعي "'مل هن :لاق بم :ةعيالا

 .لوقلا اذه لِطبَت اهَّدر نكمي ال يتلا ةضيفتسملا

 نم ّجحلاب اهدعب مرحأ من : ءاهنم لح ًةرمع رمتعا هن :لاق نم :ةسماخلا

 .هذرتو لوقلا اذه ]ظت ةسيدّصلا تيداحلألاو ,ةكم

 لصف

 :فئاوط سمخ هّجح يف مهوو

 .هعم رمتعي مل اًدرفم اًجح ٌجح :تلاق يتلا :ئلوألا ةفئاّطلا

 .«طلغ» :ج )١(

 .ك نم ةطقاس «مل» (؟)



 امك «ٌجحلاب هدعب مرحأ مث ؛هيف لح اًعتمت اَعّنمتم ٌجح :لاق نم :ةيناّثلا

 ريغو 2١7 ئلعي وبأ يضاقلا هلاق

 ملو يدهلا قّوَس لجأل هيف لحي مل اًمتمت اًميمم بح :لاق نم :ةئلاثلا
 :ةريشو ليس وبأ هلاق امك ءاتراق نكي

 .نييعس هل وعسو «نيفاوط هل فاط اًنارق اًنراق مح :لاق نم :ةعباّرلا

 .ميعنتلا نم هدعب رمتعا ءاّدرفم اًجح مح :لاق نم :ةسماخلا

 لصف

 :فئاوط سمخ همارحإ يف ًطِلغو

 .اهيلع ٍّرمتساو ءاهدحو ةرمعلاب نيل :لاق نم :اهادحإ

 :ةيلغ "مقساأو .هدحو ٌححلاب بل :لاق نم :ةيناثلا

 َّنأ معزو «ةرمعلا هيلع لخدأ مث ءادرفم ©)ٌبحلاب بل :لاق نم :ةئلاّثل
 .هب صا كلذ

 يناث يف محلا اهيلع لخدأ مث ءاهدحو ةرمعلاب ْئََّبل :لاق نم :ةعباّرلا

 .لاحلا

 دعب هنّيع َّمث ءاكسن هيف نّيعي : مل اقلطم اًمارحإ مرحأ :لاق نم :ةسماخلا

 رهاظ اذه :لاقو ءجحلاب مرحأ مث هنم تقبس ةرمعلا نأ (217/1) ؟ةقيلعتلاا يف 00

 .جحلاب لهأ مث ةرمعلاب لهاف هل# هللا لوسرو [دب ةرمص حبا يدع
 «ينغملا» :رظناو .خسنلا يف تسيلو .«ينغملا بحاص ةمادق نبا :عوبطملا يف اهدعب (؟)

 .(اهدعب امو 86 /6)

 .رظنلا لاقتنا ببسب ص نم ةطقاس «جحلاب ...هلحو) ()
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 .همارحإ

 ملو جارحإلا قنا نيح نمانم ةرمعلاو ٌّححلاب مرحأ هنأ :بناوبعلاو

 قاسو ءاًدحاو اًيعسو اًدحاو اًفاوط امهل فاطو ءاًعيمج امهنم لح بح اب

 لأ هسلعي اًوتارغ ترئاوغ ىلا ةفيقسملا نصوصتلا هيلع تلد امك .يدهلا

 .ثيدحلا

 لصف

 طلغلاو مهولا ًاشنم نايبو «لاوقألا هذهب نيلئاقلا راذعأ يف

 ل يلا َنأ رمع نب هللا دبع ثيدحف ءبجر يف رمتعا :لاق نم رذع ام

 (1)(نيحيحّصلا» يف امك ءاهريغو ة ةففاع هلطلش دقو .هيلع فتم .بجر يف رمتعا

 رمع نب هللا دبع اذإف ءدجسملا رييزلا نب ةورعو انأ تلخد :لاق دهاجنم نع

 :لاق برِسٌُشلا ةالص دجسملا ق نولصي كان اذإو قشت ةغتاع# ضيع لل اسلاج

 :لاق ؟ِلَي هللا لوسر رمتعا مك :هل 21)لاق مث .ةعدب :لاقف .مهتالص نع هانلأسف

 مأ ةشئاع َنانتسا انعمسو :لاق .هيلع ٌدرن نأ انهركف .بجر يف نهادحإ اًعبرأ
 لوقي ام نيعمست الأ «نينمؤملا َّمَأ اي ءهَّمأ اي :ةورع لاقف «ةرجحلا يف نينمؤملا

 مبرأ رسال لا لوسرنإ :لوقي لاق ؟,لوقيام ةكمااق ؟نمحرلا ديعوبأ

 طق ٌةرمع رمتعا ام ءنمحرلا دبعابأ هللا محري :تلاق .بجر يف نهادحإ هِرَّمع

 .طق بجر يف رمتعا امو «دهاش وهو الإ

 .مدقت دقو )١100(. ملسمو )١1/7/111/1/5( يراخبلا )10(

 ريغو )١155(. ملسم ةياور يف امك ةورع «لاق» لعافو .«نيحيحصلا»و خسنلا يف اذك 5

 .(«انلق» بتكف عوبطملا يف
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 اذهو «ةدعقلا يذ يف تناك اهّلك هرّمُع ْنِإ :ساّبع نباو سنأ لاق كلذكو

 نع (')(أًطوملا» يف كلام هاور ام هرذعف ءلاَّوش يف رمتعا :لاق نم اًّمأو

 يف ًنهادحإ ءاًنالث الإ رمتعي مل كي هللا لوسر نأ هيبأ نع ةورع نب ماشه

 .ةدعقلا يذ يف نيتنثاو لاَوش

 نم اّمإو ماشه نم اَّمإ ءاًضيأ طلغ وهو «لسرم ثيدحلا اذه ّنكلو

 نع اًعوفرم "7
 هتياور سيلو :2؟”ربلا دبع نبا لاق .هعفر ٌحصي ال اًضيأ ٌطلغ وهو «ةشئاع

 دوادوبأهاوردقو .رمع نبا باصأ ام هيف هباصأ «ةورع

 نب نستأو سايع نرياو ةففاع نأ ةفئاع نم هتالظب الع ٌلدير تلق

 ءباوّصلا وه اذهو .ةدعقلا يذ يف الإ لكي هللا لوسر رمتعي مل :اولاق ِكلام

 يف تناك امَّنِإ نارقلا ةرمعو «ةدعقلا يذ يف اتناك ةّيضقلاو ةيبيدحلا ةرمع َنإف

 عقو امّنِإو ,ةدعقلا يذ لَّوأ يف تناك اًضيأ ةنارعجلا ةرمعو «ةدعقلا يذ

 .«ملعأ هللاو» :طقف ص يف اهدعب )١(

 .(917/5) مقرب (0)
 .(1941) مقر (0)
 ماشه نع نمحرلا دبع نب دواد ةياور ركذ دعب هيفو .(7589 /7؟5؟) «ديهمتلا» يف )0

 دلاخ نب ملسمو يواهّرلا نانس نب ديزي :ماشه نع اًدنسم اذكه هاورو» :اًعوفرم

 .«لقنلا ةحص يف كلام عم ركذي نمم ءالؤه سيلو «يجنزلا

 نا ١



 َمّسقو ؛هودع نم غرفو ءٌودعلا ءاقلل ٍلاَّوش يف ةّكم نم جرخ هَّنأ هابتشالا

 ُتيفخف ءاليل اهنم جرخو «ةنارعجلا نم اًرمتعم اليل ةّكم لخدو «مهمئانغ

 .©1)يبعكلا شّرحُم لاق كلذكو ءساّنلا نم ريثك ئلع هذه هترمع

 لصف
 اذه نِإف ءاًرذع هل ملعأ الف ٌجحلا دعب ميعنتلا نم رمتعا ِهّنأ ّنظ نم اّمأو

0 
 نم حلا درفأ نم لك نأ ئأرو ّجحلا درفأ ِهَّنأ عمس اذه َناظ ّلعلو

 راع للا لوس كس زن :بيمشلا ىلإ دمب جرطم نأ هل دب الف قاف

 درفأ هّنأ عمس اَّمل ِهَّنأ هرذعف ءالصأ هتّجح يف رمتعي مل هَّنِإ :لاق نم اّمأو

 ةّجحلا كلت يف رمتعي مل ِهَنِإ :لاق -هتّجح دعب رمتعي مل هنأ اًنيقي ملعو ءّجحلا

 امك «هلوق درت ةحيحّصْلا ةضيفتسملا ثيذاحألاو .ةمّدقتملا ةرمعلاب هتم ًءافتكا

 .2"!(اهب انعتمتسا ٌةرمع هذه» .لاق دقو .اًهجو نيرشع نم رثكأ نم مّدقت

 فو ؟دلارم نم تنأ لت لويس سا نائم: مام هن تناقو

 نأ ةشئاعو «0اّيع نباو سنأ حّرصو «ساّبع نباو نيصح نب نارمعو

 الو ءبيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو :.(910) يذمرتلاو )١5517( دمحأ هجرخأ 010

 .ثيدحلا اذه ريغ ديلي يبنلا نع يبعكلا شرحمل فرعن

 .اًهْنَعْدَيْإَو سابع نبا ثيدح نم )١74١1( ملسم هجرخأ (؟)

 .ص نم ةطقاس «سابع نباو سنأ حرصو» ()
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 .عبرألا هرّمع ئدحإ يهو هتّجح يف رمتعا

 لصف

 نمو ئلعي وبأ يضاقلا هلاق امك ءاهنم لح ًةرمع رمتعا ِهَّنِإ :لاق نم اّمأو
 هنأ مهريغو ٍنيصح نب نارمعو ةشئاعو رمع نبا نع ّحص هنأ مهرذعف ؛هقفاو

 ربخأ اًملف ءلحي مل ِهَّنأ لمتحيو ءهنم لح ُعّتمت هنأ لمتحي اذهو . عّممت كي
 يف هئيدحو «ةورملا ىلع ٍصَقْشِمِب هسأر نع رّصق هّنأ ةيواعم

 يف اذه نوكي نأ نكمي الو .همارحإ نم لح هّنأ ئلع لد :(7١«نيحيحّصلا»
 ّنمز نكي مل كي ْيَِّلاو ,حتفلا دعب ملسأ امَّنِإ ةيواعم ّنأل ؛عادولا ةّجح ريغ
 يف ةاناممدعلا «نيهجول ةنارسبلا ةربع يف نوتكيرنأ نكسي الو ءاقرسم حفلا

 يئاسنلا ةياوو ق نأ :يناشلا . (هتّجح يف كلذو» :227(حيحّصلا ظافلأ ضعب

 .هتحح يف ناك انهن اذهو .(رشعلا ماّيأ يف كلذو» ." ”حيحص دانسإب

 نأ الع!" ' اخ 2؟7وهل تناك ةعتملا نأ ور نم ةياور ءالؤه لمحو

 قاس نس تود يدهلا قوش عم ءارحإلا نم للعلا اَوُضَحُح مهنم ةفااط

 )١755/ 1١١(. ملسمو (١ا/75) يراخبلا هاور 010(

 .(7 04 )١9/ يناربطلاو )١18٠01( دواد يبأ دنع لب (0)

 17/١6(. /7) «يرابلا حتف» :رظنا .ةدايزلا هذهب ذاش ثيدحلاو «(5989) مقرب (9)

 أطخ .«هل» :عوبطملا يف (5)

 هجام نباو )١804( يئاسنلاو (4١18)دواد وبأو (15867) دمحأ هجرخأ )00

 جحلا خسف «هللا لوسر اي :تلق :لاق هيبأ نع لالب نب ثراحلا ثيدح نم )١198(

 لاح ةلاهجل فيعض هدانسإو .«ةصاخ انل لب» :لاق ؟ةماع سانلل مأ ةصاخ انل

 .هنع ثيدحلا اذه ةياور يف نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر درفنا دقف ءلالب نب ثراحلا
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 : انخيش مهنم :نورخآ مهيلع كلذ ركنأو «ةباحّصلا نم ؛17١يدهلا

 نأ دل وكر ةريبشلا ةيشيطسلاوك واعللا 128 نه :اولاقو «" 7 يابعلا

 .يدهلا قاس نِّمم ٌّدحأ الو وه ال ّلحي مل ِةِلكَب بنلا

 لصف

 هتّحح ةفص ىف اومهو نيذلا راذعأ ىف

 يفامهرذعف ؛هعم رمتعي مل اًدرفم اًجح ّجحهّنإ:لاق نماَمأ

 ةجح ماع هللا لوسر عم انجوخ :تلاق اهَّنأ ةشئ *ئاع اع نع " ”«نيحيحّصلا)

 .عحلاب لهأ نم نمو ءقرمعو حب ّلهأ نم نمو ءقرمعب ّلهأ نم مف ؛عادول

 .هدحو ححلاب

 .اًدرفم ٌجحلاب لحأ ِةَِْي هللا لوسر ْنأ اهنع ؟”ملسملو

 ٌجحلاب 217 بل كَ هللا لوسر نأ رمع نبا نع 0*2«ٌيراخبلا حيحص" يفو
 .هلجححو

 .عحلاب لك هلل لوس ٌلهأ :سابع نبا نع 17 ملسم حيحص» يفو
 .ك يف تسيل «(يدهلا قاس نم نود» (0)

 .(87 /77) (ئواتفلا عومجم) يف )30

 .مدقت دقو )١١8/1١75١١(. ملسمو )١577( يراخبلا 02

 .مدقت دقو )١١5/1١5١1١(. مقرب (:5)

 .مدقت دقو )١7777(. «ملسم حيحص# يف لب )0(

 :به «لق حره تبقملاو: 6 لهأاا : نص هك (5)

 ) )00ىقر 54/5923 ١(.
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 ."”جحلا درفأ هك هللا لوسر نأ رباج نع (1١)(هجام نبا نئس) فو

 .ةرمعلا فرعن انسل «ّجحلا

 لَك هللا لوسر ّجح :لاق ريبزلا نب ةورع نع ؟7«ٌيراخبلا حيحص) يفو

 تيبلاب فاط ّمث ءأّضوت هَّنأ ةكم مدق نيح هب أدب ٍءيش.لّوأ هنأ ةشئاع ينتربخأف

 فاوطلا هب أدب ٍءيش لَّوأ ناكف ءركب وبأ ّجح مث ؛2*”[ةرمع نكت مل ّمث]

 01 05 ل 5 م دا 5 2 2 - 01

 ءيش لوا هتيأرف ءنامثع جح مث .,كلذ لثم رمع مث .ةرمع نكت مل مث «تيبلاب

 مث .رمع نب هللا دبعو ةيواعم مث ةرمع نكت مل مث .تيبلاب فاوطلا هب أدب

 :«تيبلاب فاوطلا هب أدب ءيش لَّوأ ناكف .ماّوعلا نب 2”ريبزلا يبأ عم تججح

 نكت مل مث ءكلذ نولعفي راصنألاو نيرجاهملا تيأر مث :ةرمع نكت مل مث

 .- 4 2 ٠ 3 ]1 أ
 ,8!ةرمعب اهضقني مل مث ءرمع نبا كلذ لعف (")ٌتيأر نم رخآ مث «ةرمع

 اوناك ام ءئضم نّمم دحأ الو 297[ هنولأسي الف ؛مهدنع رمع نبا اذهو]

 .مدقت دقو .حيحص هدانسإو .(1977) مقرب )١(

 .«جحلاب» :ك (0)

 )9( مقري )١57/171١4(.

 )5:( مقرب )١157501١551(.

 .يراخبلا دنع يهو .خسنلا يف تسيل (5)

 .أظخم ««روزلا بالا ةيموموق (5)

 حيحصاو خسنلا عيمج يف ةتبثم يهو ءعوبطملا نم ةطقاس «تيأر ...نيرجاهملا» (0)

 .«يراخبلا

 .«ةرمع» :يراخبلا يفو .خسنلا يف اذك )0

 .يراخبلا دنع يهو .خسنلا يف تسيل (9)

 نا/ ١



 .ثوّلسي ال ذا تييلاب لاوطلا نيم لآ ميمادقأ ةومضي نبع عيتم ةوقادو

 .تيبلا نم َلَّوَأ ءيشب ٍنآدبت ال ٍناَمَدَقَت نيح يتلاخخو 2١7 ٍيّمأ تيأر دقو

 ريبزلاو اهتخأو يه 0)"2ثلبقأ اهَّنأ يّمأ ينتربخأ دقو .ِناَلَحَت ال مث .هب نافوطت

 :(ولمس نككلا اوسع ملف 013 ةرمسب االقو الالفو

 ةملس نب داّمح انث ؛ليعامسإ نب يسوم انث :؟؟7«دواد يبأ نئس# يفو

 :تلاق ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع امهالك .ٍدلاخ نب بيّموو

 ةفيلحلا يذب ناك اًّملف «ةّجحلا يذ لالهل نيفاوم ِةَِكَي هللا لوسر عم انجرخ

 .(29ًزهيلف ةرمعب لهب نأ ءاش نمو .220لعفيلف بحب ٌلِهُب نأ ءاش نم» :لاق

 ٌتللهأل ٌثيدهأ ينأ الول ينإف» :ِّكَي هنع لاق نأب هثيدح يف "9دامح درفنا مث

 هنأ نيتياورلا عومجمب ّحصف .«ححلاب ٌلهأف انأ اًمأو» :7رخآلا لاقو .«ةرمعب

 .اًدرفم ٌجحلاب لهأ

 ملت يأ مهرشم أه نلكلو «ئرت امك ْرهاظ مهرذع لوقلا اذه بابرأو

 يدهلا تقش س١ :هلوقب اهنع ربخأو .هسفن ئئلع هب مكح يذلا هربخو

 .أطخ ««يبأ» :ك )١(

 .«تّلهأ» :يراخبلا يفو .خسنلا يف اذك (؟)
 .يراخبلا دنع ةملكلا هذه تسيلو .«طقف» :ك ينو .بم «ج ءص «ق يفاذك (9)

 .(717 /7) «مألا - دواد يبأ حيحص» :رظنا ءتاقث مهلك هلاجرو .(1717) مقرب (:)

 .كلذك عوبطملا يف هلعجف ««لهيلف» :دواد يبأ دنعو .خسنلا يف اذك )2(

 .خسنلا يف تسيلو .«ةرمعب» :عوبطملا يف هنعو دواد يبأ دنع اهدعب 03(

 .«بيهو ثيدح يف ئسوم لاق» :دواد يبأ دنعف .فلؤملا نم مهو وهو .خسنلا يفاذك (0)

 .«ةملس نب داّمح ثيدح يف لاقو» :دواد يبأ دنع (6)
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 وهو ؛هريغ نم ٍذئنيح هيلإ برقأو «هتقان نطب تحت وه نم ربخو ؟2102تنرّقو

 وه نم ربخو .(("7ًةرمعو اًجح كبّبل» :لوقي ("7هعمسي .ساّنلا قدصأ نم

 امهب ّلهأ هَّنأ ؟)هنع ربخي نيح .بلاط يبأ نب ٌيلع هنع هب ساّنلا ملعأ

 هَّنأ ئلع (1)هل اهريرقت يف ةصفح هتجوز ربخو ««*)اًعيمج امهب بلو ءاًعيمج
 عم ِهّنأب اهباجأو ءاهقّدص لب ءاهيلع كلذ ركني ملف ءاهنم ّلحي مل ةرمعب ٌرمتعم
 .هركني لب ءالأصأ هعمسي لطاب ئلع ٌرقي ال ِةِكَي وهو «2")ًحاح كلذ

 هيف هرمأي ءهّبر نم هءاج يذلا يحولاب هسفن نع هربخ نع (7)هرذع امو
 ؛ٌنرق هنأ هباحصأ نم هنع ربخأ نم ربخ نع هرذع امو ؟ةرمع يف ةّجحب لهي نأ

 ؟هتَّجح عم رمتعا ِهَّنأ هنع ربخأ نم ربخو ءاهدعب ٌححي ال هنأ ملع ِهَّنأل

 دحأ لقي ملف «ةّتبلا كلذ نم ٌءيش ّجحلا درفأ هّنِإ :لاق نم عم سيلو

 ام :دحأ لاق الو دارفإلاب ينرمأي يّبر نم ِتآ يناتأ الو .تدرفأ نإ :هنع مهنم

 هدانسإو .بزاع نب ءاربلا ثيدح نم (77/70) ىئاسنلاو )/١17/41( دواد وبأ هجرخأ )١(

 .(هتعمسفا :بم يفو .ك يف تسيل (هعمسياا )030

 نب سنأ ثيدح نم (7911) هجام نباو )١17759( دمحأ هجرخأو .خسنلا يف اذك (*)

 .«ةرمعو ةجحب كيبل) :مهظفلو .(79757) نابح نبا هححصو «كلام

 .بم «ق يف تسيل «هنع» (5)

 .يلع ثيدح جيرخت مدقت دقو .ج «ك ءص يف تسيل «اعيمج» (5)

 .خسنلا ةيقب نم تبثملاو .«اهل هريرقت» :بم «ب «ق 05(

 ١848



 دحل لاقالو قرم مه ولع امك هكا نم لحت لو ءاوليس ساّنلا لاب

 نإ فس لاقل يرش جحيالو قيل لور شم قرممب كويل لوقو هعدسم هل

 "١!مهّنأ ةباحّصلا نم ةعبرأ هيلع دهش دقو ههتّججح دعب ةعباّرلا ِرَمَع عبرأ رمتعا

 مل :لاقي نأب الإ كلذ عفد ئلإ ٌليبس الو «نراق ِهَّنأب هسفن نع ربخي هوعمس

 .هوعمسي

 وه هّمهف امع ربخأ نم ئلإ طلغلاو مهولا ٌقُّرطت نأ اًعطق ٌمولعمو

 لوقي هتعمس :لاق نم ئلإ بيذكتلا ٍقٌّرطت نم ئلوأ كلذك هّنظو هِلْعف نم
 ربخ فالخب «بيذكٌتلا الإ هيلإ قّرطتي ال اذه َنإف .هعمسي مل ِهّنإو اذكو اذك
 هزت ادقتو بدلا لإ بسال هاف ءاعاو ناكر هلقف نم هلل اًيع ريخأ دم
 ملو ءاذك لوقي هانعمس :اولوقي نأ نع ةصفحو ءاربلاو اًسنأو اًيلع هللا

 ملو ءاذكو اذك لَعفا نأ :هيلإ لسري نأ ئلاعتو كرابت هّبر ههّزنو ؛هوعمسي

 تاآرق الا |نوكذ يدنا قيكت ذ ءلطابلا لطبأو لاحملا لحمأ نم اذه .هلعفي

 دارفإ اودارأ اّنإو :مهوضقات الو مهدرصقم يف ءالؤه ار فلاشي مل هنع

 (27 لمع ئلع ٌةدايز هلمع يف سيل ِهّنإف .درفملا لمع ئلع هّراصتقاو لامعألا
 ف شعل

 امك .همهف ام بسحب رَّبع ِهّنِإف اذه فالخ مهوي ام مهنع ئور نّمو
 .كهدحو ّححلاب ّْبَل» :لاقف «ّجحلا درفأ :لوقي رمع َنبا هللا دبع نب ٌركب عمس

 لهأف أدبف «عّتمت هّنِإ :هالوم ٌعفانو هنع هنبا ٌملاس لاقو .ئنعملا ئلع هلمحف

 .(هنأ) :ج 01(

 .(لمح»:ق (6)

 | و



 حصي الو ركب ربخأ ام فالخب ربخي ٌملاس اذهف .ٌجحلاب ّلهأ مث ةرمعلاب

 لهأ مث ةرمعلاب ّلهأف ًأديو# :هلوقب هرّسق ِهّنإف :هب رمأ هّنأب (1)هنع اذه ليؤأت

 .(«جحلاب

 ورو «مساقلاو ةورع :امه ةشئاع نع دارفإلا اوور نيذلا كلذكو

 يرهزلاو .دارفإلا ةورع نع ىوري دوسألا وبأو ءدهاجمو ةورع اهنع نارقلا

 نإو تهاجم ةياور ٌثملس نيعاوٌرلا طقاست انرّدق قاف .نارقلا هفغ ضورب

 قّدصو تاياوّرلا تقداصت ّجحلا لامعأ درفأ هنأ ئلع دارفإلا ةياور ٌتلِمُخ

 :ناعم ةثالثل لمتحم .(ّجحلا َدرفأ) : مع خباو ةفاضرل ولأ نآ كيراآألو

 .اذرفم هب لالهإلا :اهلخأ

 .هلامعأ دارفإ :يناثلا

 اهنإف ةرمعلا فالخب ءاهريغ اهعم صحي مل ةدحاو َةَّجح ّجح هنأ :ثلاثلا

 .ِتاّرم عبرأ تناك

 ٌلهأ م :ةرمعلاب لهأف أدبو .جحلا ئلإ ةرمعلاب عّتمت» :امهلوق اّمأو
 هدر زوجي الف ءٍحاو ئّنعم ريغ لمتحي ال ٌحيرص اذهف «هلعف ايكحو ؛«ٌجيحلاب

 ام ٌجحلاب لهأ هّنأ ةشئاع نع ةرمَعو دوسألا ةياور يف سيلو .لسوملاب

 ٌجحلاب لهُم ٌجاح نراقلا َنإف «ًنرق نأ اهنع ةورعو دهاجم ةياور ضقاني

 نيع وهف ٌجحلاب لهم هّنأ هنع ربخأ نمف ءهّجح نم ٌءزج هترمعو ءاّعطق

 .ك يف تسيل «هنع» (0)
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 ىلإ امض مث دوسألاو ةرمع ةياور ىلإ دهاجم ةياور تَّمَض اذإف ,17(2قداضصلا

 لضم اهشعم قدع و ءاثراق ناك هلأ تاباودلا عومجمم نم نبين <ةورع ةياور

 اًدرفم هب لالهإلا ئنعم الإ رمع نباو ةشئاع لوق لمتحي مل ول ئتح

 يف رمتعا» :رمع نبا ٍلوق ٌليبس هليبس نوكي نأ اًعطق بجول «7'2ٌبْسح
 ثيداحألا كلت 29ْنأل ؛(لاّوش يف رمتعا هَّنِإ) :ةورع وأ ةشئاع لوقو ««بجر

 اهلمسو اهليوأت الو ءابتاور بيدك لإ كضأ ليسأل ةسيرّصلا ةحيسّلا

 د1 يبلا 41سم ةيورتا + مون نإ ليس الو هيلع تمأع ام ريغ يولع

 وأ مهنم قثوأ وه نم مهضراعو ؛مهنع فيلتخاو اهتاور «“ ”نع برطضا

 ٌءيش هيف سيل هثيدح نم حيحصلاف ؛«ّجحلا درفأ ِهّنإ) :رباج لوق اّمآو

 اذه يف نيأف «ّجحلا الإ نووني ال مهّنَأ مهسفنأ مهنع هرابخإ هيف امّنإو ءاذه نم

 ؟اًدرفم ٌجحلاب بل كو هللا لوسر نأ ئلع ٌلدي ام

 هرقأ ل كلا لوسر نأ 7 هجام نبا هاور يلالا رعنألا ؟9هفيدسانتآو
 :قرط ثالث هلف .ّححلا

 .فيرحت ««قداص ريغ» :عوبطملا يفو .باوصلا وهو .خسنلا عيمج يفاذك (0)

 .عوبطملا يف تسيل «بسح» (؟)

 .«نأ الإ» :عوبطملا يفو .باوصلا وهو «خسنلا يفاذك (6)

 .«ةلمتحملا» :ك (5)

 .«ئلع تبرطضا» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك ()

 .(«(ثيدحلا» :ص (0)

 )10( مقرب )١550(.

 ا



 الب دوم سب لب نسيتربارد نيس ةددربا

 ديراب لدار هشسلاب لهآ :اولاقو «كلذ يف ّيدرواردلا

 مزاح يبأ نب زيزعلا دبع نمع*' !بعصم نب فرطم اهيف :يناثلا قيرّطلاو

 .ٌلوهجم وه :©”مزح نبا لاق ")اذه فّرطمو .رفعج نع

 يراخبلا هنع ئور ءكلام تخأ نبا هّنكلو .ءلوهجمب سيل :تلق

 وه :ثيدحلا برطضم قودص :متاحوبأ لاق .ٌةعامجو ئسوم نب رشبو

 .ريكانمب يتأي :؟؟!ٌيدع نبا لاقو .سيوأ يبأ نب , ليعامسإ نم ّيلإ بح
 فرظع رع امّثَو ليج هيعضت ني فاطم ةخيشلا ف ماو مدس ايآ أكو

 .راسي نب ناميلس نب فرطم نب هللا دبع نب فرطم وهو ءبعصم وبأ

 هباتك يف يبهذلا نامثع نب دمحم اًضيأ اذه يف طلغ نّممو

 ركتم ءبئذ 82 نبا نع يندملا بعصم نب فّرطم :لاقف ,205)(ءافعُضلا»

 .ثيدحلا

 وبأ فّرطم وه ِكلامو ّيدرواردلاو بئذ يبأ نبا نع يواّرلاو :تلق

 يتأي» :ٌيدع نبا لوق هَّرغ امَّنِإو ,ثيدحلا ركنمب سيلو «2«")يندملا بعصم

 .فلؤملا دنع هيلع مالكلا آيس )010(

 .ك نم «اذه» (؟)

 .(١50ص) «عادولا ةجح» يف ()

 ١١١(. /8) «لماكلا» يف (5)

 .(7515 /5؟) «نيكورتملاو ءافعضلا ناويد» (6)

 .«ينيدملا» :ح ءص .ك (5)

١77 



 هاد نب دمحأ ةياؤ نم ين نت ةلمج يدع نبا اهنم هل قاس ّمث 3 «ة ريكانمت

 (؟)هنم اهيف ءالبلاو ينطق اَّدلا هبّذك .هنع ١)حلاص يبأ

 هيف رظنُي .باهولا دبع نب دمحم اهيف :رباج ثيدحل )ثلاّثلا قيرّطلاو
 نبا دنع ٌةقث وهف ٌيفئاَطلا ناك نإ ءملسم نب دّمحم نع ؟هلاح امو وه نم

 هذه رأ ملو كلا طقاس 1و ود 9 لاقو .دمحأ مامإلا دنع ففيعض «نيعم

 الف هريغ ناك إو :(60ءرح نبا لاق .ملسم هي دهشتسا دقو «هريغل هيف ةرابعلا

 .(5)اًيقي ٌيفئاّطلا وه لب «هريغب سيل :تلق .وه نم يردأ

 ةشئاع نع ّيورملا مكح همكح ناكل رباج نع اذه حمص ولف ٍلاح لكبو
 ءالؤه ّلعلف ؛«ٌجحلاب ّلهأ» :ارلاقامّنإ تنافقثلا وألا كاسر ءرمغ خنباو
 يف تلخد اذإ ةرمعلا ّنأ ٌءولعمو .«ًّمحلا درفأ» :اولاقو «ئنعملا ئلعه هولمح

 (90 لّصف اذه لب ءامهب َّلهأ :لاق نم ضقاني ال «ٌجحلاب ّلهأ :لاق نمف ّجحلا
 .ةثالثلا هوجولا نم انركذ ام لمتحي (ّمحلا درفأ» :لاق نمو .ٌلمجأ كاذو

 )١( «نازيملا» رظناو .خسنلا نم تبثملاو .أطخ ««حلاص نب» :عوبطملا يف )١1/47(.

 وبأ هللا دبع نب فرطم :باوصلا ئلع (175+116 /5) «نازيملا» يف يبهذلا هركذ (0)

 ليطابأ هذه» دارك يقاجح دف قاس اميف ىدع قنا لهن يلطو «قدعلا بعجم

 نبا ئلع اذه يفخ فيكف «دواد نب دمحأ نم ءالبلا امنإو ءاهتاياور نم افرطم ئش

 .«ىنطقرادلا هبذك دقف 0

 04 /) راشب ت «دادغب خيرات» يف بيطخلا هآور (9)

 .(١50ص) «عادولا ةجح» يف (:4)

 هسفن ردصملا (0)

 .(5 ١7 /7؟5) «لامكلا بيذبت» :رظنا (0)

 .فيرحت «(«لضفأ» :بم ءص جك (0)

11 



 ام اذه ؟ٍةدرفم ٍةّجحب كيب :لأ رقي هعمص هلأ :هنع طق ٌدحأ لاق له نكلو

 نه انركق ينل نيلملسألا كلت نم ملأ مل كلذ ديو رق نع ها لس

 نايف نع انمّدقأ دقو كلذ تنث تبثي ملو فيكذ : ءاتيعتم هئانثأ ىف اًراق راص نو

 يف ٌةرق هل للا لوسر ذأ رباج نع هيأ نع داحس نب رج نم ير
 نب ديز نع «يناوطقلا ١2)دايز نب هللا دبع نع ءٌنِجاَّسلا ايركز هاور .هّجح

 درفأو «ٌجحلاب لهأ :هلوق نيبو اذه نيب ّضقانت الو .نايفس نع «بابخلا

 .مدقت امك «.جحلاب ئبلو «جحلا

 :ةرشع '!7هوجول نارقلا ئور نم ةياورل حيجرتلا لصحف

 .مّدقت امك دك مِهّنَأ :اهدحأ

 ا امك تعوتت كلذ رابعألا قرط نأ :قاثلا

 ملو .كلذب هل هّبر رمأ نع ربخأ نم مهيفو «كلذ لعف هنأب هسفن نع هرابخإ

 .دارفإلا يف كلذ نم ءىش عئجي

 .اهل رّمع عبرأ رمتعا هّنأ ئور نم تاياور قيدصت :عباّرلا

 .دارفإلا تاياور فالخب «ليوأتلا لمتحت ال ةحيرص اهّنأ :سماخلا

 .عوبطملاو «بيرقتلا» يف امك «دايز يبأ نب» :باوصلاو .خسنلا عيمج يفاذك )١(

 .ا(هوجو نمل :٠ ج « ص نك 0
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 ركاذلاو ءاهرق وأ هارقإلا لهآ اهتع تقاس ةدايز ةنكشسم اهنأ :ىساّشلا
 .يفاثلا ىلع ٌمَّدقم تبثملاو .تكاّسلا ئلع ٌمّدقم دئاّزلا

 سابع نياو رباجو هرسع نباو «ةشلاع اير دارفألا كادر نأ :عباَسلا

 م ةيآورتسلش عع :اباور طئاست لا اقر قف هتارقلا اوور ةعرألاو

 نم ةياورب ذخألا بجو حيجرتلا ئلإ انرص نإو «ضراعم نع نارِقلل مهادع

 ءباَّطخلا نب رمعو ءسنأو «ءاربلاك «تفلتخا الو هنع ةياوّرلا برطضت مل

 .مدقت نِّمم مهعم نمو ؛ةصفحو «نيصخ نب نارمعو

 .هنع لِعَيِل نكي ملف هّبر نم هب رِمأ يذلا كسنلا هنأ :20) ماعلا

 هب مهرمأيل نكي ملف ءيدهلا قاس نم ّلك هب رمأ يذلا كسّشلا هنأ :عساّنل

 .هفلاخيو يدهلا وه قوسي مث يدهلا اوقاس اذإ

 نكي ملو ؛مهل هراتخاو هيب ّلهأو هّلآ هب رمأ يذلا كسنلا هنأ :رشاعلا

 .هسفنل 7"2راتخا ام الإ مهل راتخيل

 موي ئلإ ٌححلا يف ةرمعلا تلخد» :هلوق وهو ءرشع يداح حيجرت ٌمثو

 هيف لْخاَّدلا ءزجلاك وأ هنم اًءزج تراص دق اهَّنأ ىضتقي اذهو ««ةمايقلا

 يف لخاّدلا نوكي امك ّجحلا عم نوكت «؟)اهنأو «هنيبو اهنيب "7لَّصفُي ال ثيحب
 عع عشا

 .ب نم ةطقاس «نماثلا ...ءاربلاك» (0)

 .«هراتخا» :ج ءص .ك (؟)

 .(هنع لصفي ال» :ك (9)

 .«امنإو» :بمءس«ق (:5)
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 دقو دبعَم نب يبصلل باطخلا نب رمع لوق وهو :رشع يناث حيجرتو
 هل لاقف «ةعيبر نب ناملس وأ ناحوّص نب ديز هيلع ركنأف ءةرمعو ٌّححب لهأ

 نم هءاج يحولا نأ هئع رمع ةياور قفاوي اذهو .(1)كّيين ةّئسل ٌتْيِدُم :رمع

 هللا رمأ لثتماو ءاهّلعف ىتّلا هتتس نارقلا نأ اولع ٌلدف ءاًعيمج امهم لالهإلاب هللا

 ايم هل

 عقيف «نيكسنلا نم لك نع هلامعأ عقت نراقلا ْنأ :رشع ثلاث ٌحيجرتو

 امهدحأ نع هعوقو نم لمكأ كلذو ءاّعم امهنع هيعسو هفاوطو همارحإ

 نال ا

 كوم بع فكة يدها نع المخ كلسن نم بيرالب لضفأ

 م قي 0 يده نم امهم لس لخي ملفه «نيكستلا نم لحاو

 ا.ه يدها ثق ين هوب اولا ثيدح نم هيلع ملا يف

 دارفإلا نم لضفأ عت تلا | نأ تبث دق هّنأ وهو :رشع سماخ ٌحيجرتو

 ه -)5١
 :7"2ةريثك ٍهوجول

 هححصو «لئاو يبأ نع روصنم قيرط نم )945٠١”( يئاسنلاو )١1744( دواد وبأ هاور )١(

 يبأ نب ةدبع قيرط نم )791١( هجام نباو )١19( دمحأ هاورو )79451١(. نابح نبا

 .(04 /5) (مألا - دواد يبأ حيحص) :رظنا )7١079(. ةميزخ نبا هححصو «ةبابل

 .بم «ب «ق يف تسيل «ناك» (0)

 .ك يف تسيل «ةريثك) ()
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 لضافلا نم مهلقني نأ ٌلاحمو «١2)هيلإ ٌجحلا خسفب مهرمأ ِةِك هنأ :اهنم
 .هنود وه يذلا لوضفملا لإ

 ام يرمأ نم ٌتلبقتسا ول» :هلوقب هلعفي مل هنوك ئلع فّسأت هنأ :اهنمو

 .(ةعتم اهتلعجلو يدهلا تقس امل تربدتسا

 .يدهلا قُّسَي مل نم لك هب رمأ هنأ :اهنمو

 نمل ٌنارقلا :هباحصأ لعفو هلعف هيلع ٌرقتسا يذلا ّجحلا نأ :اهنمو

 .قسي مل نمل عتمّتلاو «قاس

 عّتمتم نم لضفأ وهف يدهلا قاس اذإ عّتمتملاو ؛هذه ريغ ٍةريثك هوجولو
 ّلحلا نيب هيف عمج امالإ يذهال :تيلوقلا دج ىف لب :ةكام نم هارتشا

 عّشمتم نمو كسي مل ٍعّتمتم نم لضفأ قئاّسلا نراقلاف اذه تبث اذإوا .مرحلاو

 نم يدهلا قوسي امّْنإ عّممتملاو ,مرحأ نيح نم يدهلا قاس دق َّنأل «قاس

 نم هقاس عّبمتم نم ّلضفأ ايده قسي مل ")ةرفم لعجُي فيكف «لحلا ئندأ
 انهو 3 كاقيملا نه (7هقاس راق نم ًايفقأ ]يش اف] فيكف ؟ حلا نأ

 .حضاو هللا دمحب

 عاضص

 ةيورّثلا موي مرحأ مث .همارحإ نم هيف لح اًعتمت اًعّتمتم ّجح ِهَّنِإ :لاق نم اّمأو

 نع رّصق هّنأ ةيواعم ثيدح نم مدقت 47م هرذعف -يدهلا قوس عم

 .1ةخيلا> 23 )

 .عفرلا هجولاو .بصنلاب «اًدرفم» :خسنلا يف (0)

 .ب نم ةطقاس (هقأس .. .لحلا نيندأ نم )17( ١

 .«أمك» :ج ءص عك (2)
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 هركلأ امه اذهو . (هتجح يف كلذو» :ظفل يفو رشعلا يف صم كي هللا لوسر

 5 :هلوق يف رمع نبا باصأ ام هيف هباصأو «هيف هوطّلغو ةيواعم ئلع سنا

 هوجولا نم ةضيفتسملا ةحيحّصلا ثيداحألا رئاس نِإف هبجر يف رمتعا

 ريخأ كلذبو ءرحّنلا موي ئلإ همارحإ نم لحي مل هنأ ئلع ٌلدت اهلك ةدّدعتملا

 يدهلا ٌتقس يْنإ) :هلوقو .«تللحأل ّيدهلا يعم َنأ الولا كسا
 .طلغلا الو مهولا هلخدي الف .هسفن نع ٌربخ اذهو . (رحنأ مح لحأ الف ٌتنرقو

 هنع ربخأو .هسفن نع هب ريخأ ام فلاخي ريخ امّيس ال «هنع هريغ ريخ فالخب

 يقب هّنأو ءٍقلح الو ريصقتب ال ءاًئيش هرعش نم ذخأي مل هن :ريفغلا مجلا 0١2هب

 رآ
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 ةرمع يف هسأر نع رّصق ةيواعم ّلعلو .رحتلا موي قلح ئَّتح همارحإ ئلع
 امك ءرشعلا يف ناك كلذ َّنأ ٌرظو يسن مث ,ملسأ دق ٍذئنيح ناك ِهّنإف «ةنارعجلا

 ناك دقو ءبجر يف تناك :لاقو «ةدعقلا يذ يف تناك هترمع نأ رمع نبا يسن

 .اًبجاو رام هيلع ليلّدلا ماق اذإف ءلوسّرلا ئوس نم ىلع ٌرئاج مهولاو .اهيف هعم

 قالاحلا هافوتسا نككي مل ٍرعش قب هسأر نع رّصق هلعل ةيواعم نإ :ليق دقو
 اكيأ البهو كا 'ءزح نب دّّمحم وبأ هركذ ؛ةورملا ئلع ةيواعم هذخأف ءرحّنلا موي

 ريصقتلا دعب هنم يقيي مث ءهنم رّصقُياًرعش اًطلغ يقيم ال قاّلحلا إف همهو نم

 ةّيقبو هنيِشلا ٌدحأ ةحلط ابأ باصأف :ةباحّصلا نيب هسأر رعش مسق دقو يب

 هن ايشنأو .(47تارعّشلاو نيترعيتلاو ةرعشلا (00 رخآلا ّقَشْلا اومستفا ةءاحصلا

 .«هنع هب :ج «ص «ك 6

 .(57/8ص) «عادولا ةجح» يف )١(

 .هَنَعدَيإَوَو كلام نب سنأ ثيدح نم )70/١1705"( ملسم هاور (')

 .«ثالثلا» :ك (؟)
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 بيقع َعْسَي مل لوألا هيعس وهو اًدحاو اًيعس الإ ةورملاو افّصلا نيب َّعْسَي مل

 .ضحم مهو اذهف ءاًعطق جحلا دعب رمتعا الو ؛ةضافإلا فاوط

 هيف أطخأ ءًأطخو ٌطلغ هيف عقو ةيواعم ئلإ دانسإلا اذه 2 يلو
 8 : ١

 ف : 8 ريع ئ

 لوسر نع ترّصق# :ةيواعم نع (7يراخبلا ىف يذلا ثيدحلاو :ثتلق

 سأر نم ترّصق» :2؟7هلسم دنع يذلاو ءاذه ئلع دزي مل «صقشيب كي هلل

 .كلذ ريغ «نيحيحّصلا» يف سيلو .«ٍصقشب ةورملا دنع كَ هللا لوسر

 يهو «(حيحّصلا) يف تسيلف *'«رشعلا ماَيآ يفا ئور نم ةياورامأر

 سابع نبا نع ءاطع نع اهيوار ٍدعس نب سيق لاق .ةيواعم نم مهو وأ ةلولعم

 ال كا ييفلست سنت بيق قشور .ةيواعم ئلع اذه نوركني ساّتلاو :هنع

 .طق رشعلا يف ناك ام اذه

(010 

00 

0 

(0) 

(3) 

 ا 2 ةفأأ )دواد وبأ هاور يذلا ثيدحلا يف ُهَنَعُدَناَيي
 ِهكَر ةيواعم مهو اذه هبشيو

 .(578ص) «عادولا ةجح) :رظنا

 نب نسحلا اهب درفت ««هتجحلا هلوق نود حيحص ثيدحلاو )١107(« دواد وبأ هاور

 .(37/57) (مألا - دواد يبأ حيحص ١ :رظناو .ىلع

 .(19/7) مقرب

 07 5/111 )قرب

 :ائلوألا ؛نيتلعب لعأ دقو ؛فيعض هدانسإو .(1909١)دمحأو )١11/5(« مقرب

 يق ةداكقل ريثك ىبأ نب ١ ائيحي ةفلاخم : :ةيناثلاو .ثيدحتلاب حرصي ملف ةداتق ةنعنع

١ 



 له :ِِك َيِمَنلا باحصأل لاق ةيواعم نأ ءيئاَنُهلا خيش يبأ نع «١2)ةدانتق

 معن :«'اولاق ؟رومثلا دولج بوكر نعو ءاذك نع ئبن كَ يلا َّنأ نوملعت
 .الف )اذه اَمأ :اولاق ؟ةرمعلاو ٌجحلا نيب نّرقُي نأ ئم هنأ نوملعتف :لاق

 . متيسن يتككلو ءايعم اينإ ام :لاقف

 لوسر ةني ملف ؛هيلع ٌبذك وأ ةيواعم نم مهو اذه ّنأ هللاب هشن نحنو

 ىلع مَّدقُي نأ نع الضف هب ٌحتحيال ٌحيش خيش وبأو ءّطق كلذ نع كي هلل

 همساو .ريثك يبأ نب ئييحيو ةداتق هنع ئور نإو ؛مالعألا ظاّمحلا تاقثلا

 1290 رجس وهو ةةسيععلا ءانلاب تلاع نم قاري

 لصف

 هلاق امك يدهلا قْؤَس لجأل هيف لحي مل اتم مّنمتم يح :لاق نم ام

 قلك هللا لوسر عتمت :رمع نباو ةشئ ةشئاه لوق مهرلعف :ةفئاطو «ينغملا» بحاص

 :ةعتملا يف دعس لوقو ؟كترمع نف ٌلحت ءلو اوُلَح ساثلا نآشام :ةصفح لوقو

 ةعتم نع هلأس نمل رمع نبا لوقو .هعم اهانعنصو دلي هللا لوسر اهعنص دق

 ةلسلسلا» :رظنا ,...نامح هيخأ نع يئانهلا خيش وبأ ينثدح :ئيحي لاقف «هدانسإ

 .(51/757) («ةفيعضلا

 .أطخ ء«ةداتق يبأ» :ك )١(

 .«لاق» :ج ءك )١(

 .(هذه» :ق «سم (7)

 يف يبهذلا هقيثوت يف امهعبتو «(5 07 /7) يلجعلاو ١1١0( /9) دعس نبا الإ هقّثوي مل (4)
 («بيذهتلا بيذبت» :رظناو )8١77(. «بيرقتلا» يف ظفاحلاو (5787) «فشاكلا»
(078/5). 
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 ناك نإ َتيأرأ :لاقف ءاهنع ئه دق كابأ َّنِإ :لئاّسلا هل لاقف «ٌلالح يه :ٌجحلا

 لاقف ةدكك هللا لوسر ٌرمأ مأ عِبّتُي يبأ ٌرمأأ كي هللا لوسر اهعنصو اهنع ئبن يبأ

 .211هكَع هبا لوسر اهعنبم دق ةيئاقل ءل]مللا لوسررمأ لب ؛لببرلا

 هعم َيدهال يذلا عّنمتملا لحي امك لحل يدهلا الولو ذل وع لاق

 لحلا نم هل عناملا نأ ربخأف ؛«ُتللحأل يدهلا يعم َنأ الول» :لاق اذهلو

 اذه بابرأو .يدهلا ال نارقلا ّلحلا نم هعنمي امّنِإ نراقلاو ءيدهلا قوس

 نم لّلحَُتلا لبق ٌّيحلاب مرحأ هنوكل ءاّنراق عّتمتملا اذه نوُّمسي دق لوقلا
 ةرمعلاب مرحي وأ ءاًعيمج امهب مرحي نأ فورعملا نارقلا ّنكلو «ةرمعلا

 .فاوّطلا لبق ّجحلا اهيلع لخدُيو

 :نيهجو نم قئاّسلا عتمتملاو نراقلا نيب قرفلاو

 فاوّطلا لبق ٌجحلاب مرحي يذلا وه نراقلا َّنِإف ؛مارحإلا نم :امهدحأ
 .هئانثأ يف وأ مارحإلا ءادتبا يف اّمِإ

 ئعس اّلإو ءاَلَّوأ هب تأ نإف ٌّدحاو ئيعس الإ هيلع سيل نراقلا َّنأ :يناّثلاو

 ديوحلا دعو . .يبسبلا دنحؤلال يمس هيله متمتملاو ءاابغاقإلا فاوط بقع بيق
 اناث اًيعس ّعْسَي مل ِةِلَي ٌيِبلاو .نراقلاك ٌدحاو عيعس هيفكي هنأ روش ةيلعر

 ؟لوقلا اذه لع اًعّتمتم نوكي فيكف «ةضافإلا فاوط تبيقع

 اهلو «مازلإلا هّجوتي الو ءاًعتمتم نوكي ئرخألا ةياوّرلا ئلعف :ليق نإف

 نع (17(هحيحصا) يف ملسم هاورام وهو .حيحّصلا ثيدحلا نم ىوق ةجو

 .(171741716) مقرب (؟)
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 اًفاوط الإ ةورملاو افَّصلا نيب هباحصأ الو ِةِلي يلا ففْطَي مل» :لاق رباج

 نايفس ئور دقو .نيعّبمتم اوناك مهرثكأ نأ عم ««اذه لّوألا هفاوط اًدحاو

 باعصأ نمدسأ قاطام : مواط قلح :لاق ليبك نب ةسلس نع 03ةيررفلا

 .اًدحاو اًقاوط الإ هترمعو هّجحل ِِكَي ىبنلا

 :«لرقلا اذ هول رقي أل اًضاش امتمت انتيعم ناك هنأ )و ريصن نيذثا :ليق
 ءادحاو اّيعس الإ مسي مل هنأ لي هننس نم مولعملاو «نييعس هيلع نوبجوي لب

 تيبلاب فاطف «ةّكم مدقو نرق هنأ :رمع نبا نع 200حيحّصلا» يف تبث امك
 ءيش نم لحلو ءرّصق الو ٌقِلَحي ملو «كلذ ئلع دزي ملو «ةورملاو اّضلابو

 :رشق نق 220ه اورو هسار قلخو رحت رحتلا موي ناك ئّتح هنم مرح

 هدارمو كي هللا لوسر لعف اذكه :لاقو ءلّوألا هفاوطب ةرمعلاو ٌّجحلا فاوط
 لب ةورسلاو اقّصلا نييدفاوّطلا :هترمعو ةّجحب هب نيضق يذلا لوألا هفاوطب
 .ءاأاسمل )

 مع

 هلل َِّلا نأ ةرباجو رس نبا نع ءعفالو ءاطع نع 22)ثنطقراّذلا ركذو

 يم ما ءاقتس مق[ هنو ايس انعاو أر هارمعو هكسلا قا امل

 ءاًنراق نوكي نأ ام | دب الو نيرمأ دحأ ئلع ٌلدي اذهف .ولصلا ةعب امم

 لاقو «(515 /7) «يرابلا حتف»و ١74( /1) «ئلحملا» يف امك قازرلا دبع هجرخأ )١(

 501٠ ١(. ) ةبيش يبأ نبا هجرخأ هوحنبو .حيحص دانسإ اذهو :ظفاحلا

 .خسنلا فالخ «اورظن» :عوبطملا يف (0)

 .(187/11770) ملسمو )١1710( يراخبلا (*)
 .«نأ» :ك (5)

 .ينارحلا دواد يبأ نب ناميلس ةلاهجل ؛فيعض هدانسإو (11510) مقرب (6)
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 اّمإو ؛هّريغ لوقي نأ نييعس عتمتملا ئلع بجوأ نم نكمي ال يذلا "وهو

 ةا# لأ نابب ف تمدقت يتلا ثيداحألا ٌنكل ءدحاو يعس هيفكي عّتمتملا 9

 .اهنع لّدعُي الف ءكلذ يف ةحيرص اًنراق

 نب نارمع نع فّرطم نع لاله نب ديمح نع ةبعش ئور دقف :ليق نإف

 نمع ("”ٌينطقرادلا هاور .نييعس ئعسو نيفاوط فاط كي يِبْنلا نأ :نيصحخ

 :ةيعش نع هذواذ نب هللا دبع انث «ىدزألا اريحي نب دمحم انث :؟"دعاض عربا

 .طلش رهو «لرلعم ريغ اذه :لبق

 مهوو .هظفح نم اذهب ثَّدح ئيحي نب دّمحم َّنإ :لاقي :ٌُينطقراّدلا لاق
 هللاو ؛«ةرمعلاو ٌجحلا نيب َنرق يي يلا ن١ :دانسإلا اذهب باوّصلاو «هنتم يف

 ماج نيل اعل يطياج ان اان لاسر .ملعأ

 نم لضفأ عَتمّتل 5 ىلع عن دق دمسأ املا ارث ءاعّبمتم ناك ِةكي

 ئأرو ءلضفألا الإ هلوسرل راتخيل نكي مل هناحبس هللا َّنأ ئأرو «نارقلا

 نم ذخأف «لحي مل هنأ يف ةحيرص اهّنأ ئأرو ؛ّنمت هَّنأِب تءاج دق ثيداحألا

 مل دمحأ ّنكلو ؛هنم لحي مل اًصاخ اًعّتمت (4)عّنمت هنأ عبرألا تاَمَّدقملا هذه
92 

 نأ َكشأ ال :لئاقلا وهو فيك ءاعّتمتم ّجح لك َِبَنلا نوكل عّتمّتلا حجري

 .«اذهو» :صءك )١(

 .(071 /7) «قيقحتلا حيقنت» :رظنا . تبثي ال ثيدحلاو ,.(5177) مقرب 030

 .«دعاص يبأ» :ص «ك ()

 .رظنلا لاقتنا ببسب ك نم ةطقاس ؟«عتمت ...ئأرو» 6

١ 



0 
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 كوسو نس ةيرصألا علا هلوكل مكمتلا راععلا امنإ و ترافق ذاك هل هللا لوسر هس وي

 .هتوف ىلع فَّسأتو هيلإ مهّجح اوخسفي نأ هباحصأ هب رمأ يذلا وهو دلي هللا

 نمف .لضفأ نارقلاف يدهلا قاس اذإ هّنأ )يذورملا هنع لقن نكلو
 ةدحاو ةياور ةلأسملا لعج نم مهنمو «ةيناث ةياور اذه لعج نم هباحصأ

 ةقيرط هذهو .لضفأ عتمتلاف ُقُسَي مل نإو ءلضفأ نارقلاف يدهلا قاس نإ ِهّنأو

 (”9ناك هّنأ ّنمتي مل ِهِلي ٌئِبْنلاو .دمحأ لوصأب قيلت يتلا يهو 0

 .يدهلا قسي ملو ةرمع اهلعج ناك هنأ دو لب ءّيدهلا هقوَس عم ًةرمع اهلعج

 قوّسلا كرتي وأ ءنرقيو قوسي نأ :لضفأ نيرمألا ّيأف :لاقي نأ اوقبي

 ؟هلعف هنأ لي ٌئبنلا دو امك عتمتيو

 :نارمأ ةلأسملا هذه ف ضراعت دق :ليق

 لضفأ الإ هل راتخيل هللا نكي ملو .يدهلا قاسو نرق لي هنأ :امهدحأ

 هيده يدهلا ريخو «ئلاعت هّبر نم هب يحولا هءاج دقو امّيس الو «؟؟)رومألا
- 

 يدهلا ثتقس امل تربدتسا ام يرمأ نم ٌتلبقتسا ول» :هلوق يناثلاو

 تقو وه هيف مَّلكت يذلا تقولا اذه ناك ول هنأ ىضتقي اذهف .«ًةرمع اهّيلعجلو

 ئلعي يبأل «ةقيلعتلا» يف هذه يذورملا ةياورو .أطخ ؛«يزورملا» :عوبطملا يف 01(
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 .(17/4/757) «ئواتفلا عومجم» :رظنا (0)

 .ك قف تبسيل «ناكذ (0)

 .«نيرمألا) :ك (5)



 هلعف يذلا وه هربدتسا يذلا َنأل ؛يدهلا ٍقّسَي ملو ةرمعب مرحأ ناكل همارحإ

 .همامأ وه لب ءٌدعب هلعفي مل يذلا وه هلبقتسا يذّلاو ؛هفلخ راصف ئضمو

 نود ةرمعلاب '''مرحأل مارحإلا وهو  هربدتسا امل البقتسم ناك ول هنأ نيف

 لوز« هولا لا لقال نم لذا الأ رتل هل ومعي ينم

 55 لا حيجرت هنم نيزمألا رخآ َّنأ ئلع لدي اذهو «ءلضفألا راتخي

 ذأ لجإل اذه لقي مل لي وه: :لوقي نأ قوسلا عم تارقلا حجر نحلو

 نم اوُلحي نأ مهيلع ٌّقش هباحصأ َّنأل لب «ٌحوجرم ٌلوضفم هلعف يذلا

 غم ةياورِمأ ام اولعقي مهتقفاوم راتخي ناكف ءاّمرحم وه هئاقب عم مهمارحإ
 نم هيف امل لوضفملا ئلإ لضفألا نع لقتني دقو .لوبقو ةّبحمو حارشنا

 لهع وثيدح ِكموق نأ الول» :ةشئاعل لاق امك «بولقلا فالتتاو ةقفاوملا

 ئلوألا وه ام كرت 29انهف :«“7(نيباب اهل تلعجو ةبعكلا تضقنل ةّيلهاجب

 كلذكف «لاحلا هذه يف ئلوألا وه اذه راصف ؛فيلأتلاو ةقف ةقفاوملا لجأل

 .هاّنمتو هَّذو ام نيبو هلعف ام نيب ٌعمج اذه ينو .يده الب ةعتملل هرايتخا

 هينمتب رخآلاو «هل هلعفب امهدحأ :نيرمألا نيب هل عمج دق هناحبس هللا نوكيو
 فيكو .هانمتو ةقفاوملا نم هاون ام ٌرجأو ءهلعف ام رجأ هاطعأف «هل هدادوو

 هلّلختي مل (؛)ِكسن نم ّلضفأ يدهلا هيف قي , مل للحُتلا هللختي ٌكسن نوكي
 كسن نم هل ىق لضفأ ٌكلست وكي فيكو ندي ةلام هيف قاس دقو طا

 .طرشلا باوج نودب مالكلا حبصأف ءعوبطملا ءبم نم ةطقاس «مرحألا )١(

 .(1777) ملسمو )١5/85( يراخبلا هاور (؟)

 .«اذهف» : عوبطملا يف 2١

 .رظنلا لاقتنا ببسب ص نم ةطقاس («كسن ...هللختي» (4)

 5/ا١ا



 ؟هب هير نم ىحولا هاتأو هل هللا هراتخا

 7 ا ََس م هي

 هؤاشنإو «مارحإللا هيف رركت دق نكل للحت هللخت نإو عتمتلاو :ليق نإف

 .مارحإلا هيف رّركتي ال نارقلاو ءٌبّرلل ٌةبوبحم ٌةدابع

 ام لضفلا نم كلذب هيلإ بّرقتلاو يدهلا ٍقوسب هللا رئاعش ميظعت يف :ليق
 قوَّسو .هرّركت ماقم ةمئاق هتمادتسا ْنِإ مث ,مارحإلا (١)ر ٌركت دّرجم يف سيل

 .هماقم موقي هل لباقم ال يدهلا

 هنم لحي ٌمّدمت عتمت وأ «ةرمعلاب هّبيقع يتأي ٌدارفإ :لضفأ امّيأف :ليق نإف

 ؟هبيقع ٌححلاب مرحي

 (؟)هللا هراتخا يذلا كسّشلا نم لضفأ طق اًكسن َّنأ نظن نأ هللا ًداعم : ليق

 الو ِةِْلَك هللا لوسر هلعفي مل ِكسن يف لوقن نأو «ةّمألا تاداسو قلخلا لضفأل

 لضفأ هّنِإ :ةباحصلا نم مهريغ الو لب ؛هعم اوجح نيذلا هباحصأ نم ٌّدحأ

 حححلا نم لضفأ ضرألا هجو ئلع جح نوكي فيكف «هرمأب هعم هولعف امم

 مهل هراتخاو قلخلا لضفأ هب رمأ وأ ؛هيلع همالسو هللا تاولص هّببح يذلا

 لمهأ ق يح الف ؟هلعف نكهة وو هيل كانألا نم ادع ام خسفب هرمأو

 إف كلذ بوجوب نيلئاقلا ُةَّلق كّيشج والو ماو و كلاب

 رهاّظلا لهأ نم ًةعامجو ساّبع نب هللا دبع فّرُي ال يذلا ٌرحبلا 20ههيف

 ..بم (ق نم تبكملاو . (راركت» :ج ج «ص .ك 60

 .عوبطملا يف كلذك وهو «هانتبثأ ام يضتقي قايسلاو .«هللا لوسر» :خسنلا عيمج يف )1(

 .(مهنم) :ب .(هيف) :ق ()

 اا ١



 .ناعتسملا هللاو ءساّنلا نيب مّكَحلا يه ةّنَّسلاو

 امك «نييعس هل ئيعسو نيفاوط هل فاط اًنارق اًنراق ّجح هّنِإ :لاق نم اّمأو

 دهاحم ثيدح هم 17 ةيطقرادلا ةاور اه هرذعف ةفوكلا ءاهقف نم ةيتك هلاق
 :لاق ءٌدحاو امهليبس :لاقو ءاّعم ةرمعو ٌّجح نيب عمج هّنأ رمع نبا نع

 لع هللا لوسر تيأراذكه :لاقو .نرييعس امهل اوعسو ءةنيفاوط امهل فآطو

 .تعنص امك عنص

 :لاقو «نييعس ليعسو «نيفاوط امهل فاطو ءامهنيب عمج هنأ ّيلع نعو

 .227تعنص امك عنص ِةَِكَي هللا لوسر تيأر اذكه

 ؛نيفاوط فاطف ءاًنراق ناك ِةكَي َيِبْنلا نأ اًضيأ بلاط يبأ نب ىلع نعو

 1 نييعس ْىعس و و ١

 هترمعو هتّبحل للي هللا لوسر فاط :لاق 247هللا دبع نع ةمقلع نعو

 .(07دوعسم نباو يىلعو رمعو ركب وبأو «نييعس ئوعسو «نيفاوط

 .21'نييعس ليعسو «نيفاوط فاط ِةِكَي ئبنلا نأ نيصخ نب نارمع نعو

 .ةيتآلا ثيداحألا ئلعو هيلع فلؤملا مالك يتأيسو :(75041) مقرب )١(

 .(5158) ينطقرادلا هاور ()

 .(1577250) ينطقرادلا هاور و

 .خسنلا يف تسيلو ««دوعسم نبا :عوبطملا يفاهدعب (5)

 )5771١(. ينطقرادلا هاور (5)

 .(55775) ينطقرادلا هاور (5)
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 حصي ال لب «ةحيحص ثيداحألا (1)هذه تناك ول ٌرذعلا اذه ّنسحأ امو
 جاو ف ةسابدم

 هوري مل :؟7)2كنطقراَدلا لاق «ةرامع نب نسحلا هيفف رمع نبا ثيدح اّمأ

 .ثيدحلا كورتم وهو «ةرامع نب نسحلا ريغ مكحلا نع

 سامح لف .ةروأذ ىبأ نب ١ صفح هيوريف «لّوألا يلع ثيدح اّمأو

 و. 2قيب ثيدحلا عضي ٌباَّذك وه 0-00 يم

 ا

 .ءيلع نب رمع نب دمحم نب ف يعزي سيح ديري كلا هيد انآ

 هل لاقي هللا دبع نب ْئسيع :26) ةءطقراّدلا لاق ا نع ةنأ نع ىف ىدح

 .ثيدحلا كورتم وهو «كرابم

 نع ديزي نم ورمغ ةَدرّب وبأ ةيوريف «هللا دبغ نع ةمقلع ثيدح امأو

 نمو «هلقيعرف ةدرب وبأو :؟)ٌينطقراّدلا لاق .ةمقلع نع ميهاربإ نع دامح

 وه :اىيحي لاق «نابأ نب زيزعلا دبع هيفو ليهتتا فافعرع ءانسإلا يق هنوم

 .(07ثيدحلا كورتم :ُيِئاسّنلاو يزارلا لاقو .ثيبخ ٌباَّذك

 .ك ىف تسيل «هذه» )١(

 .(56091/) «نئنسلا» يف (0)

 ٠١(. /ا/) «لامكلا بيذهت» :رظنا (*)

 .(577 /؟80) «لامكلا بيذهت» :رظنا (5)

 ,.(171725) «نئسلا» يف (ه)١

 )71771١(. «نئسلا» يف ()

 .(١١ا//8١1) «لامكلا بيذهت» :رظنا (0)
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 ئيحي نب دمحم هيف طلغ امم وهف «نيصخ نب نارمع ثيدح اّمأو

 ءارارم باوَّصلا ئلع هب ثّدح دقو «هيف مهوف هظفح نم هب ثّدحو «يدزألا

 .(1)ىعّسلاو فاوّطلا ركذ نع عجر نإ :لاقيو

 نم (هحيحص) يف ')ناّبح خوصأو يذم رَّتلاو دمحأ مامإلا ئور دقو

 لاق :لاق رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع نع يدرواردلا ثيدح
 ظفملو .(ذحاو فاوط امهل هأزجأ هترمعو هتّحح نيب َنرَق نم» :ط هللا لوسر

 ,"”امهنم ٌدحاو يعسو ٌفاوط هأزجأ ةرمعلاو ٌّجحلاب مرحأ نم) :يذمرتلا

 .ةاةيبج ابين لحي ع

 ةّجح يف كو هللا لوسر عم انجرخ :ةشئاع نمع 66 :يحيحّصلا» يفو

 مث ءةرمعلاو ٌيحلاب ٌلهبلف يده هعم ناك نما لاق مث فرمسب اللعتت عادوا

 اوفاط مث ءاولح ّمث «ةرمعلاب اوّلهأ نيذلا فاطف ,امهنم لحي ئّتح لحياال

 ةرمعلاو ٌّجحلا نيب اوعمج نيذلا اّمأو ءْىَّنم نم اوعجر نأ دعب رخآ اًفاوط

 .اًدحاو اًفاوط اوفاط امّنإَف

 افّصلابو تيبلاب كفاوط ّنإ) : ةشئاعل لاق كي هللا لوسر نأ ")ٌّحصو

 )١( ثيدحلا بقع ينطقرادلا مالك اذه )7777(.

 .أطخ ءاهجام نبا» :ص (؟)

 .«امهنع» :يذمرتلا يفو ,خسنلا يفاذك ()

 هعفر يف فلتخاو )7941١7(. نابح نباو (448) يذمرتلاو (27860:0)دمحأ هاور (4)

 )951١"7(. «راثآلا يناعم حرشاو (45/) «يذمرتلا عماج» :رظنا .هفقوو

 )65( يراخبلا )١778( ملسمو )١151١١(.

 سيل ظفللا اذهب ثيدحلاو .بم «ق نم تبثملاو ؛.«ملسم حيحص ٍيفو» :ج .ص .ك (1)

 آم



 .«كترمعو كّجحل كيفكي ةورملاو

 لوسر 3 :ٍساَّبع نبا نع ءاطع نع ناميلس ىبأ نب كلملا دبع ئورو

 تاقثلا )دحأ كلملا دبعو .(١)هترمعو هّجحل اًدحاو اًقاوط فاط ِةلِلك هللا

 ملو «نازيملا :هل لاقي ناكو .ننَّسلا باحصأو ملسم هب ّحتحا ءنيروهشملا

 .©9ةعفّشلا ثيدح هيلع ركنأ امّنإو .حرج الو يفعضب هيف ملكتي

 2 ةاهداع هع هالك ةاكك فلذكو

 :ةرمعلاو ٌجحلا نيب َنرق للك َيَِنلا َنأ رباج نع «*0يذمرتلا ئور دقو
 ئوردقف «ةاطرأ نب جاّجحلا هيف ناك نإو ")وهو .اًدحاو اًفاوط امهل فاطف

 ٌدحأ يقب ام :ٌيروثلا لاق .قلخلاو قازرلا دبعو ريمُت نباو ةبعشو نايفس هنع
 لاقو .هنم مِلَس نم ّلقو ءسيِلدَّنلا هيلع ٌبيِعو هنم هسأر نم جرخي امب فرعأ

 كعسيا )1777/171١1(: ملسم دنع هظفلو )١841(. دواد وبأ هاور لب «ملسم دنع ب

 .«كترمعو كجحل ِكفاوط
 .(6 ١ /7) «حيقنتلا» يف يداهلا دبع نبا هححصو ؛(7719) ينطقرادلا هاور )010

 .«نم اذه» :ص (؟)

 .فيرحت «(«ةعافشلا ثيدحل) :ص يفو )377/١1(. «لامكلا بيذبت» :رظنا (9)

 ردصو .بصتنلاب «اًرهاظ» :خسنلا يفو .فلؤملا اهيف فّرصت ««اهراع كنع» :ةياورلا (:1)

 :ةيببلا

 اهي أ ةوعاولا انهكعَو
 )١/ 01١(. «نييلذهلا راعشأ حرشا# يف يلذهلا بيؤذ يبأل تيبلاو

 .هنّسحو ((441/) مقرب (4)

 .«اذهو» :بم «ب«ق (5)

 8١م



 .©27هظفحو هقدص يف باترُي ال .حلاص وهف انثّدح لاق اذإ :متاح وبأ لاقو

 ينثذح :لاق ٍميلُس يبأ نب ثيل ثيدح نم ("7ُئِنطقراّدلا ئور دقو

 يملا نأ :ساّبع نبا نعو رمع نبا نعو رباج نع ءدهاجمو سواطو ءاطع

 مهمرمعل اًدحاو اًناوط الإ ةورملاو اّصلا نيب هباحصأو وه فطي مل كَ

 هب دهشتساو «ةعبرألا ننّسلا لهأ هب جتحا ميلس يبأ نب ثيلو .مهجحو

 اهنإ وت اذس باس قاكأ: ٌينطقراّذلا لاقو ءهب سأب ال :نيعم نبا لاقو ءملسم

 :ثراولا دبع لاقو .ءبسح دهاجمو سواطو ءاطع نيب عمجلا هيلع اوركنأ

 هنع ثدح نكلو .ءثيدحلا برطضم :دمحأ لاقو «ملعلا ةيعوأ نم ناك

 مل نإو ٌنسح هئيدح اذه لثمو .(2)ةياور يف ئيحيو ٌيئاسّنلا هفّمضو .ساثلا

 .ةحَصلا ةبتر غلبي

 .ةشئاع الع ِةِِكَي هللا لوسر لخد :لاق رباج نع (4)( نيحيحٌّصلا فو

 نماتْلا لمع نقو :«ثتضح نق -:تلاقف 297[؟كناشام :لاقف] 4 :يكبت اهلجو مل

 ٌتلعفف .«جحلاب يّلهأ مث يلستغا» :لاقف «قيببلاب فطأ ملو لحاولر

 :لاق مث «ةورملاو افَّضلابو ةبعكلاب تفاط ثرهط اذإ ئَّتح .فقاوملا ٍتفقوو

 :(47 ١ /5) لامكلا ييذبع :رظلا (0)

 .(5594) مقرب (5)
 .(107/9١7/؟5) «لامكلا بيذبت» :رظنا (©)

 قايسب رباج نع )١75١( يراخبلا دنع وهو .ظفللا اذهب )١17/1١517( ملسم هاور (5)
 .رخآ

 .قايسلا ميقتسيل «ملسم حيحص» نم تديزو ءلوصألا يف تسيل (4)

 ١5



 .(اًعيمج كترمعو كّحح نم ِتللح 7١2دق»

 نراقلا َّنأ :يناّثلاو «ةنراق تناك اهَّنأ :اهدحأ ءرومأ ةثالث ئلع لدي اذهو

 كلت ءاضق اهيلع بجي ال ")هنأ :ثلاّثلاو .ٌدحاو يعسو ٌّدحاو ٌفاوط هيفكي
 مارحإ ضفرت مل اهَّنَأو «ّجحلا اهيلع تلخدأ مث اهيف تضاح يتلا ةرمعلا

 فطت مل ةشئاعو .اهيلع راصتقالاو اهلامعأ تضفر امَّنِإو ءاهضيحب ةرمعلا

 ناك اذإف ءكلذ عم ْثَعَسو .فيرعتلا دعب الإ ففطت مل لب ءمودق َفاوط اَلَوأ

 عمم ودقلا فاوط هيفكي "7نآلف «َنراقلا يفكي هدعب يعّسلاو ةضافإلا فاوط

 رّذعت ةشئاع ّنكل «ئلوألا قيرطب امهدحأ عم ٌدحاو يعسو ةضافإلا فاوط
َ 

 رذعتي '؟7يذلا قهارُملا نأ يف َةَّجَح اهتّصِق تراصف ء.لّوألا فاوّطلا اهيلع
 ةرمعلا ئلع ّجحلا لخدُي .ةشئاع تلعف امك لعفي لَّوألا فاوطلا هيلع

 .ةبيقع يعّسلاو ةضافإلا فاوط امهل هيفكيو ءانراق لا

 مل كي هّنأ نّيبي اّممو :« 'هحور هللا سّدق ةّيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 .ج يف تسيل «دقا 0010

 .«اهغأ» :ك (؟)

 .«الفأ» :ك (*)

 ام باوصلاو «ثنؤملا ةغيصب ةيتآلا رئامضلاو لاعفألاو «يتلا ةأرملا نإف» :عوبطملا يف (5)

 ةيورتلا موي مدقي نأك تقولا رخآ يف ةكم ءيجي يذلا صخشلا :قهارملاو .خسنلا نم هانتبثأ
 فاوطلاب لغتشا نإ ةفرعب فوقولا هتوفي نأ فاخيو «تقولا هيلع قيضيف «ةفرع مويوأ

 :رظناو )23١87(. «ًأطوملا» يف ُهَنَعدَنَلََيو صاقو يبأ نب دعس نع رثأ هيف درو دقو .لوخدلل

 «راكذتسالا»و (قهر) «سورعلا جاتاو (7؟/5 /7؟) «ةياهنلا»و (799 /0) «ةغللا بيذبمت)

 .فيرحت عوبطملا يف اهعبتي امو «ةأرملا» نأ رهظي اذهمبو .(147141/10)

 .017/0 /77) «ئواتفلا عومجم) 06(
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 ٌّجحلا اوعمج نيذلا اًّمأو» :ةشئاع ٌلوق نييعس ئيعس الو نيفاوط ْفطي

 فطي مل :رباج لوقو .١2)هيلع ٌقْمَّتم «اًدحاو اًفاوط اوفاط امّنِإف ةرمعلاو

 هاور ؛(لّوألا هفاوط ءاّدحاو اًفاوط الإ ةورملاو افّضلا نيب هباحصأو كي يلا

 كّجح نع ةورملاو افّصلاب كفاوط ِكنع ئزجُي» :ةشئاعل هلوقو ."")هلسم

 تيبلاب كفاوط» :2؟7دواد يبأ ةياور يف اهل هلوقو .؟7هلسم هاور .«كترمعو

 ثيدحلا يف 7*2اهل هلوقو .«كترمعو كّجحل كيفكي ةورملاو افَّصلا نيبو

 كّجح نم ٍتللح دق» :ةورملاو افّضلابو ةبعكلاب تفاط امل 21)هيلع قفتملا
 .(اًعيمج كترمعو

 امل مهَّنأاولقن مهلك كي هللا لوسر ةّجح اولقن نيذلا ةباحّصلاو : لا

 هّنإف .يدهلا قاس نم الإ لّلحتلاب مهرمأ ةورملاو اّصلا نيبو تيبلاب اوفاط

 ئوعسو فاط مهنم اّدحأ نأ مهنم ٌدحأ لقني ملو هرحّنلا موي (؟7 ىلإ لحي (80ال

 ئلع يعاوّدلاو ممهلا رفوتت امم اذه لثم نأ مولعملا نمو .ئعسو فاط ّمث
 .نكي مل ِهَّنَأ ِمِلَع ةباحّصلا نم دحأ هلقني مل اًّملف «هلقن

 )١( يراخبلا هاور )١1555( ملسمو )١75١١/١١١7(.

 مقرب (؟) )١5٠/١5١6(.

 017775110 قو

 ):( برقم)/!1١891(.

 .رظنلا لاقتنا ببسب ك نم ةطقاس «اهل ...دواد يبأ ةياور يف» )0(

 .رباج ثيدح نم ظفللا اذهب )١1755/1١15١7( ملسم هأور ()

 .(71/ /؟57) «ئواتفلا عومجم» يف مالسإلا خيش يأ (0)

 .(مل» :ك )0

 .خسنلا ةيقب فالخ («الإ) :بمو عوبطملا يف (9)
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 رخآو «يلع نع نوُيفوكلا هيوري ٌرثأ نيبعّسلاو نيفاوّطلاب لاق نم ةدمعو
 نراقلا نأ :يلع نع «هيبأ نع ٍدَّمحم نب رفعج ئور دقو .ٍدوعسم نبا نع
 هاور امو «7١2ةفوكلا لهأ هاور ام فالخ ءّدحاو كعسو ٌدحاو ٌفاوط هيفكي

 اذهلو ءنوحورجم وأ نولوهجم هلاجر ام هنمو «عطقنم وه ام هنم :نويقارعلا

 دبع كلذ ل ىورام لك ""'مزح نبا لاق ئتح .كلذ يف لقثلا ءاملع نعط

 وه ام لكي َيَِّئلا نع كلذ يف لتُث دقو .ٌةدحاو ةملك الو هنم ٌحصي ال ةباحّصلا

 هللا لوسر باحصأ نم ٌدحأ فاط ام :ٌسواط فلح دقو .بير الب ٌعوضوم

 رمع نبا نع اذه لثم تبث دقو .(؟)اًدحاو افاوط الإ هترمعو "9هتّجبحل للي

 الف كي هللا لوسر ةّجحب ساّنلا ملعأ مهو .مهريغو رباجو ساّبع نباو

 ؛ٌءم الإ ةورسلاو افّصلاب اوفرطي مل وهنأ يف ةسيرس راثآلا ءذه لب لجوفئاخب
 .ةدحاو

 ؟دحاو ئعس وأ نايعس امهيلع له عتمتملاو نراقلا يف سانلا عزانت دقو

 :هريغو دمحأ بهذم يف لاوقأ ةثالث ئلع

 دمحأ هيلع صن امك ءدحاو ععس الإ امهئم ٍدحاو الع سيل :2؟*)اهدحأ

 .(17/5 /1) «ئلحملا» يف مزح نبا هركذ 0

 .(17 /1/) «ئلحملا» يف (؟)

 .«هجحلا :ج ءص ()

 -117 60 /7) (حتفلا» يف رجح نبا هححصو ١75(. /10/) «ئلحملا» يف مزح نبا هركذ )0

1 

 .ص يف تسيل «اهدحأ» (0)
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 نيب ئعسي مك عّتمتملا :يبأل تلق :7١2هللا دبع لاق .هللا دبع هنبا ةياور يف

 الف اًدخاو اًفاوط فاط نإو «دوجأ وهف نيفاوط فاط نإ :لاق ؟ةورملاو افّصلا
 .فلَّسلا نم ٍدحاو ريغ نع ٌلوقنم اذهو :انخيش لاق .ّسأب

 وهاذهو ٌدحاو ئعس هيلع نراقلاو «نايعس هيلع عّممتملا نأ :ياثلا
 .َيِعفاَّشلاو كلام باحصأ نم لوقي نم لوقو .هبهذم يف يناثلا لوقلا

 ركذ#و ةفينس ىبأ بهقمك :قييعسامهتم وحاو لك نيلع نأ :ثيلاثلاو

 ظ .ملعأ هللاو .دمحأ بهذم يف الوق

 .)قيفوتلا هللابو هحْرَشو '”انخيش لوق طب وه مَّدقت يذّلاو

 لصف

 ملعن الف «ميعنّتلا نم هبيقع رمتعا اًدرفم اًّجح ّجح ِهّنِإ :اولاق نيذلا اّمأو
 ةداع َّنأو ًّجحلا درفأ هّنأ اوعمس مهَّنأ نم مّدقت اماالإ ةّنبلا (؟)اًرذع مهل
 .«60كلذك لعف هَّنَأ اومّموتف «ميعنتلا نم اورمتعي نأ نيدرفملا

 لصف

 ٌدمتساو اهدحو ةرمعلاب بل ِهّنِإ :لاق نمف :هلالهإ يف اوطلَغ نيذلا اّمأو

 )١( «دمحأ مامإلا لئاسم» يف )ص5١١(.

 .(1/4 -ا/5 /75) (ئواتفلا عومجم» يف (0)

 .ج « ص ه2 نه اةيشملاو .«ملعأ هللاو) :بمءاس«ق (0)

 .(رذع مهل ملعي» :ق (:)

 .«كلذ» . ب « ص )0(
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 ةدرفم ةرمعب ّلهأ نَم هدنع عّممتملاو «عّن عّبمت ِةِكَو هنأ عمس هّنأ هرذعف ءاهيلع
 ؟كترمع نم ّلحت ملو اوُلح ساّنلا نأش ام :ةيصفتس هل تلاق دقوءاهطورشب

 هنع دحأ اذاه لقني ملو هقدرفم ةرمعب كتل اق لل نس لدي ال لاح لك

 .اذه لطبت هلالهإ

 نّمع انركذ ام هرذعف «هيلع ٌرمتساو هدحو ّجحلاب بل نإ :لاق نم اّمأو

 لقني مل هّنأو كلذ ئلع مالكلا مّدقت دقو «ٌّجحلاب ىّبلو ّجحلا درفأ :لاق

 فالخب اوحّرص هظفل اولقن نيذلا نأو «ةدرفم ٍةَّجحب كيّبل : لاق هنأ طق أ

 .كلذ

 كلذب هّنأ ّنظو «ةرمعلا هيلع لخدأ مث ؛هدحو ٌجحلاب بل :لاق نم اّمأو

 اهلمحف :ةحيحص ّجحلا هدارفإ ثيداحأ دارها هول .ثيداحألا عمتجت

 ٍةَّجح يف ةرمع :لق :لاقف ئلاعت هّبر نم ِتآهانأ ِهّنِإ مث همارحإ ءادتبا ئلع

 :بزاع نب ءاربلل لاق اذهلو .اًنراق راصو «ٌجحلا ئلع ٍذئنيح ةرمعلا لخدأف

 . هئانثأ ف اًنراق «همارحإ ءادتبا يف ادرفم ناكو .«تنرقو ىدهلا تقس ىلإ

 درفأ الو «ةرمعلاب ْئّبل الو «ةرمعلاب ّلهأ ِهّنِإ :©")لقي مل اًدحأ َّنإف اًضيأو

 ىّبلو «ٌجحلاب لهأ :اولاقو «ةرمعلا الإ يونن ال انجرخ :لاق الو «ةرمعلا

 .ص يف تسيل «هظفل يف» (0)

 .بم «ق نم تبثملاو .«لقني مل» :ج ءص ؛ك (0)

 ما/ ١



 ءارحإلا َّنأ ئلع لدي اذهو «ٌّجحلا الإ يونن ال انجرخو «ٌجحلا درفأو «ٌجحلاب
 سنأ هعمسف ءامهب ئّبلف «نارقلاب هّبر نم يحولا هءاج َّمث «ٌجحلاب اَلَّوَأ عقو

 الٌوأ هدحو ٌححلاب يِّبلي رباجو رمع نباو ةشئاع هتعمسو ءقّدصو امه يبلي

 .اوفدصو

 .بارطضالا اهنع لوزيو «ثيداحألا قفتت نيو اولاق

 هنوريو «ٌححلا ئلع ةرمعلا لاخدإ نوزيجي ال ةلاقملا هذه بابرأو ءاذه

 .هريغ نود كي تئلاب ٌصاخ كلذ َّنِإ :نولوقيو ءاّوغل
 سنار سفحو سلا زك :لاق رسم نيا نأ كلذ نلع لدي امو :اوثات

 نارقلاب هلالهإ نوكي نأ نكمي الف ءناقداص امهالكو ءاًعيمج امهم لهأ :لاق

 دعب مرحي نأ نكمي مل اًنراق مرحأ اذإ ِهّنأل ؛هدحو ٌّجحلاب هلالهإ ىلع اقباس

 ءاّدرفم ٌحجحلاب مرحأ هّنأ نّيعتف «دارفإلا ىلإ مارحإلا ّلقنيو ,درفم ٌجحب كلذ

 :ةرمعلا هيلع لخدأ مث ؛هوعمس ام اولقنف «رباجو ة ةشئاعو رمع نبا هعمسف

 ام لقنف ءامهب ُلِهُي سنأ هعمسف ؛هّبر نم يحولا هءاج اّمل اًعيمج امهب ّلهأف

 ةباحَّصلا نم هرّك مّدقت نم هنع ربخأو «نرق هّنأب هسفن نع ربخأ مث «هعمس

 .ضقانّتلاو بارطضالا اهنع لازو «مهثيداحأ تقفتاف «نارقلاب

 دارأ نم» :لاقف كو هللا لوسر عم انجرخ :ةشئاع لوق هيلع ّلديو :اولاق

 دارأ نمو .لهيلف ٌجحب لهي نأ دارأ نمو :لعفيلف ةرمعو بحب لهب نأ مكنم

 ٌسان هب ّلهأو «ٌجحب كي هللا لوسر لهأف :ةشن ةشئاع تلاق .«لهيلف ةرمعب , لهي نأ

 دعب ناك هنارق َّنأ ملعف ؛همارحإ ءادتبا يف اًدرفم ناك هنأ ئلع لدي اذهف .هعم

 - كلف
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 ئوعدو ةمّدقتملا ثيداحألا ةفلاخم نم لوقلا اذه يف َّنأ "17 بير الو

 ذرب اعف .هلطبُيو هذري ام ةّمألا ٌقح ين ٌحصيال مارحإب كي يبل صيصختلا

 بج ّدعصو ؛بكر مث «ءادييبلاب رهظلا كي للا لو سر اليه :لاقاتنأ نأ

 يللا نأ رمع تيدنح قو رولا راس نيا ةرمعلاو ٌجحلاب ّلهأو «ءاديبلا

 .اًوَّجح ىفًةرمع :لقو ؛كرابملا يداولا اذه ين ّلَص١ :هل لاق هير نم هءاج

 ٌءاوس هلعف هَّنأ سنأ ئورو هب رمأ هّنأ رمع ئور يذّناف .ةكلَي لعف كلذكو

 .اًجحو ًةرمع كيل :لاق ّرث 2")ةفيلحلا يداوب رهّظلا َّلصف

 امهو «نيلوق ئلع ّجحلا ئلع ةرمعلا لاخدإ زاوج يف ساّنلا فلتخاو
 يبأك  ةّحّصلاب اولاق نيذّلاو «ٌّحصي ال هنأ :امهرهشأ ءدمحأ نع ناتياور

 ئعسيو نيفاوط فوطي نراقلا َنأو ؛مهلوصأ ئلع هونب  هباحصأو ةفينح
 مارجإلا ئلع لمع ةدايز مزتلا دقف ٌجحلا ئلع ةرمعلا لعصأ اذإ3 :ةييعس

 دظسي مل :لاق ءٌدحاو ئيعسو ٌدحاو ٌفاوط هيفكي :لاق نمو .هدحو ٌٌححلاب

 لب لمع ةدايز هب "7مزتلي ملو «نيرفّسلا دحأ طوقس الإ لاخدإلا اذهب

 .روهمجلا بهذم اذهو ءزوجي الف «هناصقن

 نبا لوق مهرذعف .ّجحلا اهيلع لخدأ مث ةرمعب مرحأ هنأب نولئاقلا اّمأو

 قاسف .ئدهأو «ٌجحلا ىلإ ةرمعلاب عادولا ةَّجح يف ِةكَي هللا لوسر عّنمت :رمع

 .نيروكذملا نيلئاقلا الع فلؤملا نم بيقعت اذه )١(

 .«ةفيلحلا يذب» :عوبطملا يف (0)

 . مزلي» :ج ج «ص 2*)
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 ّلهأ مث ةرمعلاب ّلهأف ِكي هللا لوسر أدبو «ةفيلحلا يذ نم يدهلا هعم
 اهيلع لخدأ مث «ةرمعلاب اَلَّوأ مرحأ هنأ يف ٌرهاظ اذهو .١2)هيلع ٌقْفَتم .ٌجحلاب

 .ّجحلا

 :لاق وم من ةرمعب لهأ ريبزلا نبا َنمز ٌجح امل رمع نب نأ اًضيأ كلذ نيبو

 1 ويتطور ايد ندعو ايترمع عم اكس تبعت دف يلا مديد

 ئلع دزي ملو «ةورملاو افّصلابو تيبلاب فاطف ةّكم مدق تح امهب لهي قلطنا

 ار هنس مربح ةيربش م لاسم يلو هرب متو قاسور بلو هرنووأو فل
 ةرمعلاو ٌجحلا فاوط ئضق دق كلذ نأ ئأرو ءقلحو رحنف هرحّبلا م وب ناك

 .(؟1هيع هللا لوسر لعف اذكه :لاقو .لّوألا هفاوطب

 ُرَّدعَأ ءال وهو .هئانثأ يف اًنراق .همارحإ ءادتبا يف اًعّتمتم ناك هنأ ءالؤه دنعف

 رمأ دقو «فرعُي عازن الب زئاج ةرمعلا ئلع ّجحلا لاخدإو .مهلبق نيذلا نم

 قايس نكلو «ةنراق تراصف «ةرمعلا ئلع ٌّجحلا لاخدإب ةشئاع ل يلا

 هيس هنأ ربك اننأ نإف هةلاقملا هذه بابرآ خلع( يب ةحبحّصلا ثيداحألا

 عم انجرخ :تلاق ةشئاع نع «حيحّصلا» يفو .اًعيمج امهب ّلهأ رهظلا ئَّلص
 هللا وسر لاقف .ةجحلا يذ لالهل َنيِفاوُم عادولا ةجح يف و هللا لوسر

 .(ةرمعب ثللهأل ٌُثيدهأ يّنأ الولف ٠ .لهيلف ةرمعب لهي نأ مكنم دارأ نم» ع

 ٌتنكف :تلاق «ٌجحلاب ّلهأ نم مهنمو «ةرمعب لهأ نم موقلا نم ناكو :تلاق

 .مدقت دقو )187/1١770(. ملسمو )١15٠( يراخبلا هاور )0

 .لعفلا ثينأتب خسنلا ضعب يف (©)
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 .(«7ءلسم هاور .ٌتيدحلا (1)ِتّركذو .ةرمعب ٌلهأ نّمم انأ

 ةشئاع لوق نيب ٌتعمج اذإو ءةرمعب كاذ ذإ لهي مل هنأ يف ٌحيرص اذهف
 نيبو ««عادولا ةّجح يف و هللا لوسر عّتمتا : 'حيحصلا١ يف اهلوق نيبو اذه

 اهّنأ ّتملع - ؟ميسسلا# يف ّلكلاو .«ٌجحلاب كب ف هللا لوسر لهأو» :اهلوق

 امك اًعتمت اهوُّمسي اوناك ٍنارِق ًةرمع ِفْنت مل اهّنأو «ٌةدرفم ًةرمع ْتَقنامّنِ
 ةرجو هنلمض يف تارقلا ةرمع ّنإف ؛ٌجحلاب هّلالهإ ضقاني ال كلذ َّنأو ؛مّدقت
 لامعأ يف تلخد امل ةرمعلا لامعأ َنإف «ٌجحلا درفأ .اهاوك ياني كو ةقنم

 وهف اًدرفم جحلاب ةيبلّثلا اًمأو «لعفلاب اًدارفإ كلذ ناك -هلامعأ ثدرفأو ّجحلا

 .لوقلاب ٌدارفإ

 عادولا ةّجح يف عّنمت كي هللا لوسر ّنأ رمع نبا ثيدح َّنِإ :ليق دقو
 ٌيورم - ٌجحلاب ّلهأ مث :ةرمعلاب ٌلهأف كك هلل هللا لوسر أدبو «ٌجحلا ئلإ ةرمعلاب
 ةنتف يف ٌجح ماع كلذ لعف يذلا وه رمع نبا نو رخآلا هثيدح نم ىنعملاب

 يّنَأ مكدهشأ ءاّدحاو الإ امهُنأش ام :لاق َّمث «ةرمعلاب ّلهأف أدب هَّنِإو «ريبزلا نبا

 :ثيدحلا رخآ يف لاق مث .اًعيمج امهب ّلهأف «يرمع عم اًجح ٌتبجوأ دق

 يعسو ٍدحاو ٍفاوط ئلع هراصتتقا دارأ امّنإو كي هللا لوسر لعف اذكه

 قربسلاب لهأف ادب لأ لوصر ةأو فيويورو نيسملا عراه لمسف ساو
 .رمع نبا كلذ لعف يذلا امّنإو .ٌجحلاب ّلهأ مث

 يعم َّنأ الول» :هنع تلاق ةشئاع َنِإف «ٌنّيعتم لب ٍديعبب ديعب سيل ©" ةلدهو

 .اركدو» :ح ج « ص 00

 .(١١7١/90١١)مقرب 62

 .هل دييأتو قباسلا لوقلا الع فلؤملا نم بيقعت (")
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 اًجح ّبجوأ رهّظلا ىَّلص نيح هّنإ :هنع لاق سنأو ««ةرمعب تللهأل ّيدهلا

 .كلذب هرمأي هير نم هءاج يحولا نأ هنع ربخأ رمُعو ةرمعو

 شيب ةشقاع نع ةريخأ ةورع نإ !يرعرلا لوقب ةوعنست امه: قيق نإف
 ؟رمع نبا نع ملاس ثيدح

 نع اًدحاو اًفاوط فاط ِةلِكَي ِهَّنأ وه كلذ نم ةشئاع هب تربخأ يذلا :ليق
 فاطو) :«نيحيحَّصلا؛ يف اهنع ةورع ةياورل قفاوملا وه اذهو «هترمعو هّجح

 اًقاوط اوفاط مش ءاوّلح مث «ةورملاو اّصلا نيبو تييبلاب ةرمعلاب اولهأ نيذلا
 امّنإف ةرمعلاو ّجحلا اوعمج نيذلا اًمأو .مهّجحل ئّئم نم اوعجر نأ دعب رخآ
 لوقت ةبقيكاو ٌءاوس هيبأ نعع ملاس هاور يذلا لثم اذهف ؛«اًدحاو افاوط اوفاط

 نإ :تلاق دقو «ٌجحلاب ّلهأ مث «ةرمعلاب لهأف أدب لي هللا لوسر ْنِإ) :ةشئاع

 ٌلهأو» :تلاقو .«ةرمعب ُتللهأل ّيدهلا يعم َّنأ الول» :لاق ِكَك هللا لوسر

 همارحإ ءادتبا يف لهي مل ِكي هللا لوسر نأ مِلُعف ؟«ٌجحلاب كو هللا لوسر

 .ملعأ هللاو «ةدرفم ةرمعب

 لصف

 دعب هنّيع مث ءاكسن هيف نّيعب ب مل ءاقلطم اًمارحإ مرحأ هّنِإ :اولاق نيذلا اّمأو

 ّصن َيعفاّشلا لاوقأ دحأ وهو «ةورملاو امَّصلا نيب وهو ءاضقلا هءاج امل كلذ

 .ءاضقلا رظتني جرخ هّنأ تبثو :23)لاق ؛«ثيدحلا فالتخا» باتك يف هيلع

 ناك نم نأ هباحصأ رمأف «ةورملاو افَّصلا نيب اميف وهو ءاضقلا هيلع لزنف

 .ًةرمع اهلعجي نأ يده هعم نكي ملو ّلهأ مهنم

 )١( «مألا» باتك نمض «ثيدحلا فالتخا» )٠ 1

155 



 ةنيدملا نم ّجحي مل ذإ ءءاضقلا َِِي ئبنلا ٌراظتنا تففصو نّمو :١2)لاق ّمث
 نأ هبشُي -ةرمعلاو ّجحلا نم هلا عسو اميف رايجخالل ابلط سقرقلا لوزت دعب

 يف هنع ظِفُح كلذك ءءاضقلا رظتناف نينعالتملا يف يِتَأ دق هَّنأل ؛ظفحأ نوكي

 .ءاضقلا رظتني حلا

 :تلاق ةشئاع نع «نيحيحّصلا» يف تبثام لوقلا اذه بابرأ ٌرذعو

 ركذن ال يّبلن :''ظفل يفو .ًةرمع الو اًجبح ركذن ال ِةِكَي هللا لوسر عم انج ر خ

 الإ ئرن ال كك هللا لوسر عم انجرخ :اهنع ٍةياور يفو ."7ًةرمعالواًّجح

 اذإ (؟) يده هعم نكي مل نم ِلِكَي هللا لوسر رمأ ةّكم نم انوند اذإ تح حلا

 59 اميئاقأ ةورملاو اال نيبو تيبلاي فاط

 ًةرمعالو اًجح ىّمسي ال ةنيدملا نم كو هللا لوسر جرخ :سواط لاقو

 هباحصأ رمأف «ةورملاو افّصلا نيب وهو ءاضقلا هيلع لزنف ءءاضقلا رظتتي

 ...ٌةرمع اهلعجي نأ يده هعم نكي ملو ٌّجحلاب ٌلهأ مهنم ناك نم

 ,؛ 0ع ردا

 ئلصف :هكي يلا ةّجح قايس يف )ليوّطلا هئيدح يف رباج لاقو

 معلا هذ فاسلا ونصملا 53

 .«ةياور» :ج ءص ءك )0

 .(1١؟9/1911) ملسع هاور ()

 .أطخ ؛«يده هعم ناك نم» :ج «ص ال

 .(١/55١؟١١) ملسمو )١77١( يراخبلا هاور (5)

 .(5/0) يقهيبلا هقيرط نمو )1١/ 18 7١19( «مألا» يف يعفاشلا هاور (7)

 )١517/١5١18(. ملسم هاور_(0)
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 ئلع هّنقان هب توتسا اذإ ئّتح ءءاوُصَقلا بكر ّمث ءدجسملا يف ِككَي هللا لوسر

 لقم هديمي نعو ؛شامو سار خم «7هيتي نيب ىرصو دنا خيلإ تءرظن ءاذنيبلا

 نيب هك هللا كوصرر كلذ لثم هفلخ نمو .«كلذ لثم هراسي نعو .؛كلذ
 .هب انليع ٍءيش نم هب َلِعَع امف «هليوأت ملعي وهو «نآرقلا لزني هيلعو ءانٍرهظأ
 دمحلا َّنِإ كبل كل كي رشال كبل ءكيّب َمهّللا كيلا دبحوّنلاب لهأف
 مزلو هب نوُلِهُي يذلا اذهب ساثلا لهأو .«كل ٌكيرشاأل :كلملاو كل ةمعتلاو

 .هتيبلت ٌهْيِلَع هللا لوسر

 اًجح اهيلإ فاضأ هّنأ ركذي ملو «ةيبلّتلا هذه ئلع دزي مل هنأ رباج ربخأف

 هنييعت ثيداحأ ضقاني ام راذعألا هذه نم ٍءيش يف سيلو ءاّنارق الو ةرمع الو

 .نارقلا هّنأو «ءادتبالا يف هب مرحأ ")يذلا َكِسْشلا

 ة_ 3

 ؟عاو

 الو «ُتادّتسملا ٌنيطاسألا هب ضّراعُي ال لسرم وهف ءسواط ثيدح اًمأف

 اميف ناك ءاضقلل هراظتناف حمص ولو .نسح الو حيحص هجوب هلاصّتا فرعُي

 :لاقف هّير نم ِتآ هاتأ .يداولا كلذب وهو ءابشقلا هءاجف «تاقيملا نيبو هنيب

 هرظتنا يذلا ءاضقلا اذهف .ةّجح يف ةرمع :لقو «كرابملا يداولا اذه يف لص

 نبز رو ماضقلا هيلع رتل :سواط لوقو .نارقلا هل نّيعف ,مارحإلا لبق هءاج

 كلذ ٌنِإف ؛همارحإب هيلع لزن يذلا ءاضقلا ريغ رخآ ءاضق وه «ةورملاو افّصلا

 ءاضق ةورملاو اًفَّصلا نيب هيلع لزن يذلا ءاضقلا امنإو «قيقعلا يداوب ناك

 ")هعم نكي مل نم ّلك رمأ ٍذنيحف «ةرمعلا ئلإ هباحصأ هب رمأ يذلا خسفلا

 .ملسم دنع امل قفاوم بم «ق نم تبثملاو .«هيدي نيب نم» :ج ءص ءك 60

 .ص يف تسيل «يذلا» (00

 .(مهنم هعمل : ج «ص 00
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 امل تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ول» :لاقو «ةرمع ئلإ خسفي نأ يده

 امل مهّنإف .يحولاب مّمَحّرمأ اذه ناكو .«ًةرمع اهتلعجلو ءيدهلا تقس

 ا .«هولعفاف هب مكئرمأ يذلا ١2)!ورظنا» :لاق هخاونقرت

 ةاق نإ اذيف«#ةرمع الواخح ركذنال انج رخ# :ةشقاغ لوقامأو

 تاياوّرلا ٌرئاس ٌضقان اّلِإو ؛ءارحإلا لبق ام ىلع هلمح بجو اهنع اًظوفحم
 :ةرمعب ّلهأ نم مهنمو «ٌجحب تاقيملا دنع ّلهأ نم مهنم نأ :اهنع ةحيحّصلا

 .ةرمعب لهأ نِّمم اهّنأو

 ملو «ءارحإلا ءادتبا يف اذهف «ةةرمع الو اح ركذن ال يبلنا اهل اهلوق اًّمأو

 اوعمس نيكلا نإف ءانطق لظاياته ةكم ئلإ كلذ ئلع اوٌرمتسا مهن : لقت

 ٌليبس الو هب اوربخخأو «ءكلذ ئلع اودهش هب ّلهأ امو كب هللا لوسر مارحإ

 مهلالهإ ظفحت مل اهنأ هتياغ ناكل كلذ ةشئاع نع مص ولو .مهتاياور در ئلإ

 ملعأ لاجّرلاو .هتبثأو ةباحّصلا نم اهريغ هظفحو هتفن وأ ءتاقيملا دنع

 .ءاستلا نم َكَلَذَ

 نع هرابخإ الإ هيف سيلف «(ديحوّنلاب كي هللا لوسر ّلهأ» :رباج لوق اّمأو
 .هوجولا نم ٍهجوب هب مرحأ يذلا َكسنلا هنييعتل كيفن هيف سيلو «هتيبلت ةفص
 تناكل نيِيعّتلا يفن يف ةحيرص ثيداحألا هذه تناك ولف لاح ٌلكبو

 اهّنأو ءاهلاصتاو اهتّحصو ابهترثكل ؛اهنم ذخألاب ئلوأ تابثإلا لهأ ثيداحأ
 )ل ولاا . ب ِ . 2 د ا ل هي 7 _ ىف

 هللابو ؛حضاو هللا دمحب اذهو لفن نم ىلع تيفخ ٍةدايزل ةنمضتم ةنيبم ةتبثم

 .ك يف تسيل «اورظنا» )١(
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 لصف

 ك0 اشعل :لاب هَّسأر ٍةِلكَي هللا لوسر َدّلو :ِةِلكَي هتّجح قايس ئلإ عجرنلف

 7 ملط نم ورتؤلا هب لسلام ودوم اه يع امج تاو دعم

 درع رعشلا هي 1 1قلك و وحن

 يسر ولا
 نيح لهأو .هالصم يف بجوأ دقلوفلا مِنَ :ساّبع نبا لاق .ءاديبلا 'يلع

 ٌجحلاب لهي ناكو .(70ءاديلا فرش ئلغ الغ نيس ّلهأو ءدتقات هب تّلقتسا

 «نرق :لبق ّهث نمف .هنم ٌءزج ةرمعلا ْنأل ؛ًةرات ٌجحلابو ««؟ًةرات ةرمعلاو

 .درفأ :ليقو «عتمت :ليقو

 منعبصعو الو .ريسييب رهظلا لبق كلذ ناكو : "مزح نبالاق

 ادت ةارعإ لإ أ لا عاود رتل ةخسدج فاك. 3 وسلا

 «حتفلا» يف ظفاحلا لاق .نيتلمهملا حتفب «لَّسَعلا» :هتياورو )١1/5/8(, دواد وبأ هاور )١(

 هدانسإو .ئئهتنا .نيتلمهملاب «دواد يبأ ننس) يف انتياور يف هانطبض :(50 5 /)

 «مألا - دواد يبأ فيعض» :رظنا .ثيدحتلاب حرصي ملف ءقاحسإ نبا ةنعنعل ؛فيعض

0 

 .4 سلبا ةجف ونس وق 0

 نب فيصخ هدانسإ يفو )40١/١(. مكاحلاو (171/0) دواد وبأو (7108) دمحأ هاور )0

 ١15١(. /7) «مألا - دواد يبأ فيعضا :رظنا .نيل هيف ءيرزجلا نمحرلا دبع

 .ك. ىف قسيل «ةراثاا 0

 .(5١١ص) «عادولا ةجحا يف 6
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 قريشا اص دهنإ :سنأ لاق دقو «هريعب هب ماق َنيح ةرجبشلا دنع نم آلإ

 هنأ نيبت رعأألا خلإ امهدحأ كح ااذإف .'١"«حيحّصلا» يف ناثيدحلاو .بككر

 .رهظلا ةقابس دحب ّلهأ ا

 دمحلا َّنِإ ءكّبل كل كيرشال كبل ءكّبل ّمهّللا كيّبل» :لاقف بل مث
 اىّتح ةيبلتلا هلم هيوص عفرو 0)(2(كل كيرشال :كنيلاو كل ةمعتلاو

 .20ةيبلتلاب مهتاوصأ اوعفري نأ (4)هل هللا رمأب مهرمأو «2)هباحصأ اهعمس

 هتلمازو 4" اةّيراَّمع الو جدوَه الو لِوْحَم يف ال ءلْحَر ىلع هجح ناكو

 جدو هلار ليسيلا يق مرسلا بوكر زارج لا فلما دقر هوبا

(010 

6 

4 

(0 

(060 

00) 

(17/2) 

 يبأو (17107) دمحأ دنع سنأ ثيدحو )714/١1١85(. ملسم هاور رمع نبا ثيدح

 «مألا - دواد يبأ حيحص» يف ينابلألا هححصو )١777(« يئاسنلاو )١71/5( دواد

(730/4/5). 

 دنع رفسلا يف الإ فنصملا هركذ يذلا ظفللاب ُهَنَعْدَناَي هر سنأ ثيدح دجأ مل : :ةيسثث

 .(57 7/1١ 5) ملسمو )١١١١( يراخبلا

 .اًهُنَعدَتََر رمع نبا ثيدح نم )7١/١١85( ملسمو (0915) يراخبلا هاور

 .« سانلا# كل

 .ق يف تسيل «هل»

 (71/51") يئاسنلاو (8759) يذمرتلاو (5١18١)دواد وبأو )١16717( دمحأ هاور

 نباو يذمرتلا هححصو .ُهَنَعَدَيبَاَ ديزي نب بئاسلا ثيدح نم (7977) هجام نباو

 يبأ حيحص) يف ٍنابلألاو )١/ 40٠( مكاحلاو )78٠17( نابح نباو (7175) ةميزخ

 .(1/4/7) «مألا - دواد

 .(75١ص) قبس دقو ءلمحملاو جدوهلا ئنعمب ةيسرافلاب ةواّجكلا يه

 كرو تسيل يف مردسلال
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 عا ## 3

 ب ووو بكيس دع بولا

 .ةورملا دنع مهيلع كلذ َّح

 ةقيلحلا يذي قيدصلا ركب ىبأ ةجوز سيم تدب ءامسأ ثدلوو

 مرتو برشب رظتستو هب]قتل نأ هللا لوسر اهرماف هرككب يبأ نب ةممعم

 نأ :ةيناثلاو ؛مرحملا لسع : اهادحإ ءننس ثالث اهتّصق يف ناكو 01ه

 .ضئاحلا نم ٌحصي مارحإلا أ :ةئلاثلاو ءاهمارحإل لستغت ضئاحلا

 هعم ساشثلاو «ةروكذملا هتيبلتب يّبلي وهو كي هللا لوسر 2'”راس مث

 هتيبلت مزلو .7"2ههيلع ركني الو مهُرَقُي وهو ءنوصقنيو اهيف نوديزي

 كشري هناف دوش :لاقق ءاةينك شو رام يأ ءادسو لاب اوتاكاكلف
 هللا لوسر اي :لاقف هِي هللا لوسر ئلإ هبحاص ءاجف ؛(هبحاص يتأي نأ

 .(؟)قافّرلا نيب همّسقف ركب ابأ ِدِكَي هللا لوسر رمأف «رامحلا اذهب مكتأش

 .ُهْنَعْدَناََصَو رباج ثيدح نم(١١51١١/١١1١)و(1١//4١5١151)ملسم هاور )١(

 .فيرحت ««قاس» :ك ()

 )*( رواه.مسلم)١51/15١8(.

  «حتسفلا» يف امك ةميزخ نبا هحح صو «((75814) يئاسنلاو )٠١١8( كلام هاور )0(
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 هْدِصَي مل اذإ لالحلا ديص نم مرحملا لكأ زاوج ئلع ٌليلد اذه يفو

 يبأك وهف ؛ةفيلحلا يذب ّرمي مل هلعلف «مرحُي مل هبحاص نوك اّمأو لبا

 لب ««تبهو» ظفل ئلإ رقتفت نت ال ةبهلا نأ ئلع ةّصقلا هذه ٌلدتو .هتصق يف ةداتق

 :ىاظع عم مَحُللا ةمسق ئذع لدنو .اهيلع لدي ")ظفل لكب حصن

 نمل هّنأو ؛هعانتما ةلازإو تابثإلاب كّلمُي ديّصلا ّنأ ئيلع لدتو 70 ىبحتلاب
 وه

- 

 يف ليكوتلا ئىلعو ؛ّيشحولا رامحلا لكأ لح ئلعو .هذخأ نمل ال هتبثأ

 .اًدحاو مساقلا نوك ئلعو .ةمسقلا

 لصف

 ّلظ يف ٌففقاح عيبظ اذإ جْرعلاو ةَئيَوّرلا نيب ةياثألاب ناك اذإ بح ئضم من

 4 )زواجي ىّتح ساّلا نم ٌدحأ بيري ال .هدنع فقي نأ الجر رمأف «ٌمهس هيف

 ناك رامحلا داص يذلا نأ :رامحلا ةّصقو ىبّظلا ةّصق نيب قرفلاو
 2 ف هَ : ِع 3

 نذأي ملف .نومرحم مهو لالح هنأ ملعي مل اذهو .هلكأ نم عنمي ملف ءالالح

 نم ثيدحلا له فلتخا نكلو ,.حيحص ثيدحلاو )0١١١(. نابح نباو (55/5)

 نم ةياور باوصلاو ؟ُهَنَعْدَبَلََوَو ةملس نب ريمع دنسم نم وأ ُهَنَعَدَنََو يزهبلا دنسم

 يرهوجلل «أطوملا دنسم» :رظنا .ُهنَعََنَلَوَوو ةملس نب ريمع دنسم نم هلعج
 ربسلا دبع نبال «ديهمتلا»و (7 077-741 )١7/ «ينطقرادلا للع»و ( 5١5 ص)

(50/ 23-851 3). 

 .«هلجأ نم» :ج ءك 01١

 .(ظفلب» :بم .ءب «ص «ق )١(

 .«يزجتلاب» :ج )20

 .قباسلا ثيدحلا نم ةعطق ثيدحلاو .«اوزواجي» :عوبطملا يف (5)
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 ليلف هيفي. .زواجي ئّتح ٌدحأ هذخأي الكل هدنع فقي نم لّكوو ؛هلكأ ين مهل

 ناك ون ذإ .لحلا مدع يف ةنيملا ةلزنمب هلعجي ديّصلل مرحملا لتق َّنأ ئلع

 .هتّيلام عّيضي مل الالح

 لصف

 ًةدحاو ركب يبأ 7١2ةلامّرو هتلامر تناكو ءجْرَعلاب لزن اذإ ئّتح راس مث

 .هبناج ئلإ ركب وبأو لكي هللا لوسر سلجف ءركب يبأل مالغ عم تناكو

 مالغلا رظتني ركب وبأو «هبناج ئلإ هتجوز ءامسأو ءرخآلا هبناج ىلإ ةشئاعو

 :لاقف ؟كريعب نيأ لاقط ءرصيلا هعم نينو مالشلا ملط ةإ ”*ةظمزؤلاو

 نأ وسوو ههريخر قطف ةءلاق !هليفت لحاو عب : ري مبأ لاقق ةسرابلا هتلاذقل

 لوسر ديزي امو .«عنصي ام مرحملا اذه ئلإ اورظنا» :لوقيو ءمّسبتي كك هللا
 .(7هسبتيو كلذ لوقي نأ ىلع كي هللا

 .بّدؤي مرحملا باب :ةّصقلا هذه ئلع دواد يبأ مجارت نمو

 لصف

 نب بعّصلا هل ئدهأ ءاوبألاب ناك اذإ ايتح ةح كَ هللا لوسر ئضم م

 انأ الإ كيلع هّدرن ملاّنِإ» :لاقو هيلع : هّدرف 247 . ٍشْحَو رامح ٌرُجع ةماثَج

 )١( ةميزخ نبا ركذ امك نيظفللاب ةياورلا تدرو دقو .«ةلمازو هتلماز» :ك )11/9 ١(.

 .«ةلامزلاو» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك (0)

 (751/94) ةميزخ نباو (7977) هجام نباو )١18١1( دواد وبأ )١1591١7( دمحأ هاور (0)

 .قاحسإ نب دمحم ةنعنع هيف .(5 01“ )١/ مكاحلاو

 .مكحلا نع ةبعش ةياور يف (04 )١145// ملسم دنع (4)
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 ظفل ٍفو ءاشكحو اذان هل نودع ل (7)(.يحيحٌّصلا) فو .11ةرحخ

 .رامح محل السل

 ٌدائلَع هللا لوسرل ثيدهأ» :قيدحلا يف لوقي نايفس ناك :يديمحلا لاق

 ؛كلذ لقي مل امّبرو «ااّمد رّطقي» :نايفس لاق امّبرو ؛««شحو ٍرامح ّمحل
 .(؟) تام تح «محلا لإ راص مث ««شحو رامح» :لاق امّنر الخ اميفق ناكو

 ُ 8 00 .(11)- ظ : 2 20 .((0- ,
 .«سشحو رامح لجرا ةياور فو ,2سشحو رامح قشال :' ”ةياور يفو

 نع يرمصلا ةيمأ نب ؟"ورمع نب رقعج نعدبعس نب نئيحي لعورو

 لكأف «:ةفخجلاب وهو رامح رجع لك هللا لوسرل ئدهأ (/7ِبُعَّصلا نأ :هيبأ

 اًظوفحم ناك نإف .ٌحيحص ٌدانسإ اذهو :يقهيبلا لاق .17هوقلا لكأو هنم

 .محللا لبقو ّيحلا در هّنأكف

 رامحلا هلي عدلا ئدهأ ةماكج نب بْهّصلا ناك نإق 250 هعفاشلا لاقو

 .اهنَعُدَََر سابع نبا ثيدح نم (50 )1١97/ ملسمو )١1875( يراخبلا هاور )١(

 .قباسلا ثيدحلا نم ةعطق (؟)

 )9( مقرب )07/1١١97(.

 «ئربكلا نئسلا»و (7717/5؟) «خيراتلاو ةفرعملا»و )8١١( «يديمحلا دنسم)ا :رظنا (5)

 ١97(. /0) يقهيبلل

 .بيبح نع ةبعش ةياور يف )05/١١915( ملسم دنع )0(

 .مكحلا نع روصنم ةياور يف (04 )1١١945/ ملسم دنع (7)

 .أطخ «(ورمع نع رفعج» :عوبطملا ءبم ءب يف (0)

 .يقهيبلا دنع اذكو .«ةماثج نب» :اهدعب ك يف (8)

 ١97(. /5) يقهيبلا هاور (9)

 537١(. /1) «راثألاو نئنسلا ةفرعم»و ١97( /5) يقهيبلل «ئربكلا نئسلا» :رظنا(١)

 ا



 دقف ١2)اّمحل هل ئدهأ ناك نإو ءيشحو رامح ٌحبذ مرحملل سيلف ءاّيح

 :لاق .رباج ثيدح يف هحاضيإو «هيلع هّدرف «هل دّيِص هنأ ملع نوكي نأ لمتحي

 هل 192 عدهأ هنأ ثدح زق قيد هم تيقأ ارامح هل ةيدهأ هلأ كلام كيدجحو

 ,راعتس مجبل نم

 ةعقاولا نِإَف كلش ذلي ٌطلغف قسيس نع ديعس ني رسب ثيدحااكأ :تلق
 .ةركنملا ةّذاَّشلا ةياوٌّرلا هذه الإ ؛هنم لكأي مل هنأ ةاوّرلا قفتا دقو ٌةدحاو

 اّمحل ئور نم ةياورف ءاّمحل وأ اًيح هادهأ يذلا نوك يف فالتخالا اّمأو

 :هجوأ ةثالثل الوأ

 ءاقورطقت امل طيف ارح ةعقاولا طبضو ءاهظفح دق اهيوار نأ :اهدحأ

 .هل ِهَبْوُي ال يذلا رمألا اذهل تح ةّسقلل هلظفع رع لدي اذهر

 ضقاني الف «هنم ٌجحل هّنأو ءرامحلا ضعب هنوك يف ٌحيرص اذه نأ :يناّثلا

 ةيمست («اًمحل» ئور نم ةياور الع هلمح نكمي لب ««اًرامح هل ئدهأ» :هلوق

 .ةقللا ءابآث ال اكس اذهو ةتاويحلا مساب همحلا

 7-5 .هضاعبأ نم ٌضعب ِهّنأ ئلع ٌةَقفّتم تاياوّرلا رئاس نأ :ثلاّعلا

 الو ؟هنم ٌمحل وأ هلجر وأ هَقِش وأ هُجَع وه له :ضعبلا كلذ يف فلتخا

 هيفو ُجَعلا هيف يذلا ٌقّشلا نوكي نأ نكمي ذإ ؛تايياوّرلا هذه نيب ضقانت

 .(«اًرامح» :هلوق نع ةنيبع نبأ عجر دقو . اذهو اذهب هنع ريبعتلا ّمصف  ءلجّرلا

 امنا هّنأ هل نيت هنأ ؛يلع لدي اذهو .تام تح «رامح محلا» :هلوق 'يلع تبثؤو

 .«رامحلا» :سم س«ق )١(

 .عوبطملا يف تسيل «ئدهأ هنأ» (؟)



 .اًناويح ال اًمحل هل ئدهأ

 يبأ ةّصق ٌنِإف «ةداتق وبأ هداص (١)اّمم هلكأ نيبو اذه نيب ّضراعت الو

 هنأ ٍدحاو ريغ ركذ دق بْعّصلا ةّصقو تس ةنس ةيبيدحلا ٌماع تناك ةداق

 هل (17(عادولا ةَّجح» باعك ق ىريطلا بحمل :مهنم «عادولا ةّجح يف تناك

 تناك له :(؟)ٍيَرَهَبلا رامحو ىبّظلا ةّصق فو .هيف رظنُي امم اذهو ؟ةوديطو

 .ملعأ هللاف ؟هرّمع ضعب يف وأ عادولا ةّجح يف

 ٍبْعَّصلا ثيدحو ؛هلجأل هُدِصَي مل هّنأ لىلع ةداتق يبأ ثيدح لمح نإو

 :عوفرملا رباج ثيدح كلذل 22)دهشيو .لاكشإلا لاز «هلجأل ديِص هّنأ ئلع

 دق ثيدحلا ناك نإو .2)(مكل داصُي وأ هوديصُت مل ام ٌلالح مكل ّربا ليصاا

 هلاق .هنم ٌعامس هل فرعُي ال رباج نع هيوار بطنَح نب بيلطملا نآي لعأ

 .90 كسلا

 .«ام»:بءق (0)

 .ناوضر دمحم ناوضر .ط (١3ص) «ئفطصملا ةجح ةفص يف ئرقلا ةوفص» (0)

 .خسنلا فالخ «هرمع ضعب يف وأ» :عوبطملا يف (*)

 رامح» :عوبطملا يفو .«ربلا» :بم .اطوبضم «يربلا» :ب «ق يفو .ج ءص «ك يناذك (5)

 نب ديز همسا يزهبلا نأ (7” 57 /71) «ديهمتلا» يفو .«يزهبلا يملسلا بعك نب ديزي

 يشك
 .(دهشوا :بم «بس«ءق (6)

 ثيدحلا ٌلعأو :(7877) يئاسنلاو (843) يذمرتلاو (1401) دواد وبأ هاور 5

 اهريغب اًضيأ لعأو «سيلدتلا ريثك هنأو عامس هل فرعُي مل هنوكل بطنح نب بلطملاب
 ١11١(. /7) «مألا - دواد يبأ فيعض» :رظنا .للعلا نم

  :رظنا ءيذمرتلا مالك نم هنأ فورعملاو .يئاسنلا ئلإ هازع نم دجأ مل )1700(

 ا



 داطصا قيرَّطلا ضعب ين ناك اًملف : هل 1)(عادولا ةَّجح» يف ٌيربّطلا لاق

 نأ دعب هباحصأل َِ يلا هّلحأف ءاّمرحم نكي ملو اّيشحو اًرامح ةداتق وبأ

 نإف هنت هنم مهو اذهو ؟هيلإ راشأ وأ ٍءيشب مكنم ٌدحأ هرمأ له :مهلأس

 ثيدح نم 17«نيحيحّصلا» يف اذكه «ةيبيدحلا ماع تناك امْنإ ةداتق يبأ ةصق

 ملو هباحصأ مرحأف «ةيبيدحلا ماع ِِكَ َيِبْنلا عم انقلطنا :لاق هنع هنبا هللا دبع
 .ٌيشحولا رامحلا ةّصق ركذف .مرحأ

 لصف

 يداو :لاق .«؟اذهٍِداو يأ ءركب ابأ اي» :لاق ءنافْسَع يداوب َرماًملف

 فَلا امِهُمْطُح نيرمحأ ٍنيِرْكَب ليلع خلاصو دوه هب رم دقلا :لاق .نافسع
 مامإلا هركذ .«قيتعلا تيبلا نوُجحي نويل رامْثلا مهتيدرأ و فاعلا 5 ,

 9 ةييسملا )ا ف دي

 لخدف قرمعب تّلهأ تناك دقو «ةشن اع تضاح فرّسب ناك اّملف

 ءمعن :تلاق #4 تشقت كلعف كيكو اما :لاقف «يكبت يهو هلي يملا اهيلع

 ال نأ ريغ ؛ًٌحاحلا لعفي ام يلعفا «مدآ تانب ئلع هللا هبتك ٌءيش اذه» :لاق

 .(655) «يذمرتلا نئس»

 هل «ئرقلا» يف كلذك صنلاو (١737ص) يربطلا نيدلا بحمل «ئرقلا ةوفص» )١(

 :(1؟ هه رص)

 )09/١١95(. ملسمو )١18757( يراخبلا هاور )20

 ملكتم حلاص نب ةعمز هدانسإ يفو .اَنَعْدَيْلَعََو سابع نبا ثيدح نم )73١717( مقرب (6)

 )/5١5717(. ةلاسرلا ط «دمحأ دنسم» :رظنا .هيف فلتخم مارهو نب ةملسو «هيف
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 .72١2تيبلاب يفوطت

 اذإو ؟ٌةدرفم وأ ةعتمتم تناك له :ةشئاع ةّصق يف ءاملعلا عزانت دقو

 اهيلع ثلخدأ وأ .دارفإلا ئلإ ْثلقتناو اهترمع تضفر لهف ةعّتمتم تناك

 مأ ةبجاو تناك ميعنّتلا نم اهب تنأ يتلا ةرمعلا لهو ؟ةنراق تراصو ّجحلا

 اوفلتخاو ؟ال مأ مالسإلا ةرمع نع ٌةئزجم يه لهف ًةبجاو نكت مل اذإو ؟ال

 كلذ يف يناشلا نايبلا ركذن نحنو ءاهرهط عضومو ءاهضيح عضوم يف اًضيأ
 .هقيفوتو هللا لوحب

 اذإ ةأرملا نأ يهو ؛ةشئاع ةّصق ئلع ٍةّينبم لاسم ىف ءاهقفلا قلتو

 ضفرت لهف .؛فيرعتلا لبق فاوّطلا اهنكمي ملو تبضاحف .ةرمعلاب تمرحأ
 ريصتو ةرمعلا ئلع ّجحلا ليِدُت وأ ءادرفم ٌجحلاب لهو ةرمعلاب م ارحإلا

 :يناثلابو هباحصأو ةفينح وبأ مهنم «ةفوكلا ءاهقف لوألا لوقلاب لاقف ؟ةنراق
 مامإلاك ثيدحلا لهأ بهذم وهو «كلامو ٌيعفاشلا :مهنم ءزاجحلا ءاهقف

 :تلاق اهّنأ ةقئاع نع ةورع نع"! ؟يسيحّصلا# ف تف :نريفوكلا لاك

 افّصلا نيب الو تيبلاب فطأ مل ءٌضئاح انأو ةكم ٌتمدقف «ةرمعب انللهأ
 كسأر يضقنا» :لاقف هِي هللا لوسر ىلإ كلذ ٌتوكشف ؛ةورملاو
 حلا انيضق اًّملف .ٌتلعفف :تلاق .«ةرمعلا ىعّدو .ٌجحلاب ىّلهأو ,يطشتماو

 ترمتعاف ؛ميعنتلا ىلإ ركب يبأ نب نمحّرلا دبع عم ِةْدْنَو هللا لوسر ينلسرأ

 )١١١/١5١١(. ملسمو )7١65( يراخبلا هاور )010

 )١١١/١151١١(. ملسمو )١655( يراخبلا هاور )3
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 .«كترمع ناكم هذه» :لاقف .هعم

 ابترهع تضفر اهنأ خيلعو ةعتمتم تناك اهّنأ ليلع لدي اذهف :اولاق

 كَسأر يضّقنا» :هلوقلو ««كترمع يع :ِكَي هلوقل ؛ٌجحلاب تمرحأو

 لاق هنألو ءطشتمت نأ اهل زاج امل اهمارحإ ىلع ةيقاب تناك ولو . (يطشتماو

 اهترمع تناك ولو. «كترمع خاتم دعا :ديمثتلا نما تنلأ سلا ةرمعلل

 .ةلقتسم ٌةرمع تناك لبا ءاهناكم هذه نكت مل ةيقاب ئلوألا

 اهقرط نيب متعمجو لّمأَتلا ّقح ةشئاع ةّصق متلّمأت ول :روهمجلا لاق

 ١!(ملسم حيحص» يفف «ةرمعلا ضفرت ملو ْتَنرق اهّنأ مكل نّيبتل ءاهفارطأو

 4 .*"”ثكَرَع فرَسب تناك اذإ ئتح هةرمعب ةشئاع ْتلبقأ :لاقق رباج نع

 :تلاق .«؟كئأش ام» :لاقف ,يكبت اهدجوف ةشئاع ئلع كي هللا لوسر لخد

 ساّنلاو «تبيلاب ُففطأ ملو «ّلحأ ملو سّنلا لح دقو «ٌتضح دق يّنأ ينأش

 .يلستغاف ءمدآ تانب ئلع هللا هبتك ٌرمأ اذه َّنِإ» :لاقف «نآلا ٌححلا ئلإ نوبهذي

 ةبعكلاب تفاظ هثيرهط اذإ مح .فقاوملا ٍتفقوو ثلعفف .«جحلاب يّهأ ٌمل

 لوسراي تل «ةقلارمعو كبس نم تالق :لاق م مث «ةورملاو افّصلابو
 عسا ع

 اهب بمهذاف» :لاق ب 7 ويسب يسفن يف ٌدجأ ينإ هلا

 تمدقف «ةرمعب تللهأ :اهنع سواط ثيدح نم 0 حيحصا)ا فو

 اد مقرب 49

 .تضاح يأ 4

 10 131 مقرب



 موي َِي يتلا اهل لاقف ءاهّلك كسانملا تكسنف «ٌتضح ّنح فطأ ملو

 .«ِكترمعو ِكّجحل كفاوط ِكْعسي» :رْمَّنلا

 .درفم ٌجح يفال ةرمعو ٌّجح يف تناك اهّنأ ةحيرص ٌصوصن هذهف
 اهّنأ يف ةحيرصو ءّدحاو ئيعسو دحاو ٌفاوط هيفكي نراقلا 00 يف ةحيرصو

 ضعب يفو .هنم لحت مل يه امك اهمارحإ يث تيقب لب «ةرمعلا مارحإ ضفرت مل
 ضقاني الو .«اهكقزري نأ هللا ايسسعف .كترمع يف ينوك» :220فىدحلا ظافلأ

 :اهل لاق امل اهكرتو اهضفر هب دارملا ناك ولف :««كترمع ىعدا :هلوق اذه

 سيل ءاهلامعأ يِفَك :ةارملا نأ ىلقف :ةكترمغو كحل كفاولع ككسبا
 اها رجل ىشقو ةاوملا

 ءساّنلا اىلع لضعأ امم اذهف .«ىطشتماو كسأر ىضَقنا) :هلوق اّمأو

 ”:قللاسقف ("7عبرأ همف مهلو

 .ةّيفنحلا تلاق امك «ةرمعلا ضفر نئلع يلد هنأ :اهدحأ

 الو .هسأر طشمي نأ مرحملل زوجي ِهّنأ ئلع ٌليلد هّنأ :يناثلا كلسملا

 اذهو ؛هميرحت الو كلذ نم هعنم ىلع عامجإ الو ٍةّنس الو باتك نم ٌليلد

 ْ .هريغو مزح نبا لوق
 ءابب درفنا ةورع َنأب اهٌّدرو «:ةظفّللا هذه ليلعت :ثلاّثلا كلسملا

 بهموم قف تسل «قلا كك ىفقفسبل نأ# (15)

 .اَهنَعُدَلَدَو ةشئاع ثيدح نم )177/171١١( ملسمو )١1575( يراخبلا هاور )2

 .«ثالث» :ح .ك )020
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 دوسألاو مساقلاو ٌسواط اهثيدح ئوردقو هةاوّرلا رئاس اهب 0فلاخو

 ٍديز نب داّمح ئوردقو :اولاق .ةظفّللا هذه مهنم ٌّدحأ ركذي ملف «")ةرمعو

 :هيق لاذ جسما يف اهضيح ثينع ةئ ةشئاع نبع هيبأ نع ةورع-نب ماشخ نغ

 كسأر يضّقناو ءكترمع يعدل :اهل لاق كي هللا لوسر ّنأ ٍدحاو ريغ ينئَّدح

 هد ممسي مل ةورع نأ نيلع لدي اذهل :اولاق .ثيدحلا مامت ركذو .«يطشتماو

 .(”)ةشئاع نم ةدايّرلا

 ىج رحب يأ ءاهلاحب اهيعد يأ «ةرمعلا ىعدا) هلوق نأ :(؟7عِباَّرلا تاايدسلا

 :ناهجو هيلع لديو :اولاق .2*”اهكرت دارملا سيلو ءاهنم
 .(كترمعو كّححل كفاوط ِكعسي :هلوق :انهفلحلا

 ىلع هدلمح نم نيلوأ اذهو !اولاقق ,«كاترمع ىف وك ؛هلوق :يناشلا
 .ضقانتلا نم هتمالسل ءاهضفر

 ةرمعب تأت نأ تّبحأ ةش ةشئاعف «كتترمع ناكم هذه» :هلوق اًمآو ا ولاق

 دق اهترمع َّنأو ءاهترمعو اهّجح نع عقو اهفاوط نأ ِكَي ُيَنلا اهربخأف ءةدرفم
 .الَوأ ثدصق امك ًةدرفم ًةرمع الإ ثبأف «ةنراق تراصف ءاهّجح يف تلخد

 .«(كترمع ناكم هذه» :لاق كلذ اهل لصح اًملف

 .«(هفلاخو» :ك )١(

 -/.1/7 /؟) ملسم دنع ءالؤه تاياورو .خسنلا فالخ «مهريغو» :عوبطملا يف (0)

 .اهركذ قأيسو 4

 ,(559-11-/6) ةعاذقا نياآل (ينغملا» :رظنا ©9)

 «عبارلا كلسملا» لدب «ليق دقو» :ج ءك (:4)

 .«اهيكرتا» حج )0(
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 دعب ترمتعا :ةشكاعل تلق :لاق دوسألا نه ؟١؟ىرقألا قنا يو

 .تيبلا ثرز ًةرايز الإ تناك ام «ًةرمع تناك ام هللاو :تلاق ؟ٌجحلا

 هيلع تَّحلأ نيح ًةشئاع ِِكَي ٌيبْنلا رمعأ ("0امّنِإ :()دمحأ مامإلا لاق

 .نمحرلا دبع اي» :لاقف ؟كسنب عجرأو نيكسنب ساثلا عجري :تلاقف
 .هنم اهّمعأف «لحلا ندأ ةرلإ رظنف ««اهاوعأ

 لصف

 ::يلكوق :لعالوأ 3 ةشئاغ هب تمرحأ اميف ساّثلا فلتنخاو

 .ةيداحألا مسهاتركذ امل باوّصلا وه اذهو ةدرقع ٌةرمع هنأ :امههدحأ
 نيفاوُم عادولا ةّجح يف كي هللا لوسر عم انجرخ :تلاق اهنع (حيحّصلا١ يفو

 .قرمعب ٌلهُي نأ مكنم دارأ نم» :ْكَك هللا لوسر لاقف «ةجحلا يذ لالهل

 ٌلهأ نَم موقلا نم ناكف :ثلاق (ٍةرمعب ُتللهأل ٌثيدهأ يأ الولف :. اهيذف

 تركذو .ةرمعب ّلهأ نّمم انأ ٌتنكف :تلاق ٌجحلاب ّلهأ نم مهنمو «ةرمعب

 اهل هلاق .«ٌجحلاب يَّلهأو ةرمعلا يع د)) :ثيدجملا يا هلوقو. تيدحلا

 .ةرمعب ناك اهمارحإ نأ يف ٌحيرص وهو «ةّكم نم اًبيرق فرَسب

 ثا لاق :ةةرقم ةتاكو ححلاب لَو كثف رجأ هنأ :يناشلا لوقلا

 .هيلع فقأ ملو 737٠١(, /5) ةمادق نبال «ينغملا» :رظنا )١(

 .قباسلا عجرملا رظنا (0)

 .ك يف تسيل «امنإ) 0)

 .اًبيرق هجيرخت مدقت (5)
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 نع مهّلك ةرْمَعو ديزي نب دوسألاو ٍدَّمحم نب مساقلا كور :©7ريلا دبع

 :اهنع ةرمع ثيدح :اهنم قرمعب ال ٌجحب ةمرحم تناك اهَنأ ىلع لدي ام ةشئاع

 ؛هلثم ديزي نب دوسألا ثيدحو حلا هنأ الإ ئرن ال ِِكي هللا لوسر عم انجرخ

 :لوق قةورعاوطلغو :لاق ." 'جحلاب كي هللا لوسر عم اني "مسالا ثونسر

  ءالؤه عمتجادف :فاسسإ نب ليعامسإ لاذ : ةرمحي لغأ نميق تنك اهنع

 نأ كلذب انملعف ءانركذ يتلا تاياوّرلا ئلع- ةرمعو مساقلاو دوسألا ينعي
 هيف عقو امّنِإ طلغلا نوكي نأ هبشُيو :لاق .ًفلغ ةورع نع تيور يأ تاياوُلا

 قسي مل نم ّلعف امك ءٍةرمعب ّلحت نأو تبيبلاب ٌفاوّطلا اهْنِكِمُي مل نوكي نأ

 اذهب اومّموتف ٌجحلا ئلع يضمتو فاوّطلا كرتت : نأ ِةِكَي ئبنلا اهرمأف ءيدهلا

 .ٌححلا تأدتباو اهترمع تكرت اهّنأو «ًةرمتعم تناك اهّنأ ونعملا

 امك ةةرمعب ٌةلهم تناك اهّنأ هللا دبع نب رباج نئور دقو :"7رمع وبأ لاق

 :هلوق يف ناك امّْنِإ ةورع ئلع لخد يذلا طلغلاو :اولاق .(4)ةورع اهنع لور

 نب داّمح ئئورو . (ّجحلاب يّلهأو ةرمعلا يعدو يل قعاو ءفاستو سدا

 :اهل لاق ٌةيِكَلَم هلل هللا لوسر ّنأ ٍدحاو ريغ ينئَّدح هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ِديز

 نّيبف .«ٌحاحلا لعفي ام يلعفاو .يطشتماو كسأر يضقناو ,كترمع يعد»

 ةشئاع نم مالكلا اذه عمسي مل ةورع نأ دامح

 )8///171١١-51١١(. «ديهمتلا» يف )١(

 دنع دوسألا ثيدحو )١70/171١١(« ملسمو (1704) يراخبلا دنع ةرمع ثيدح (؟)

 ملسم دنع مساقلا ثيدحو 42128/1١1١5١١7 ملسمو )151١( يراخبلا

(41155 

 17-١77(. 575 //8) «ديهمتلا» يف ربلا دبع نبا يأ (9)

 ال



 َعفدم ال يتلا ةحيرّصلا ةحيحّصلا صوصتلا هذه ٌدر بجعلا نم :تلق

 اهّنأ يف اًرهاظ سيل لمجم ٍظفلب ةّنبلا اًليوأت لمتحت الو ءاهيف ّنعطم الو ءاهل
 عم انجرخ :اهّلوق ًةدرفم تناك اهَّنأ معز نم هب ٌجتحا ام ةياغ َّنإف ٌةدرفم تناك

 جرخ هنأ عّتمتملاب ْنَظْيَأ !بجعلا هلل ايف .جحلا هنأ الإ ئرن ال كي هللا لوسر

 ال أّضوتف أدب اذإ ةبانجلل لستغملا َّنأ امك ءاعتمتم ٌجحلل جرخ لب ؟ٌجحلا ريغل

 ال تناك ؟7١ذإ نينمؤملا َّمأ ٌتقّدصو .ةيانجلا سقت تجرم :لوقي نأ عنتمي

 هضعب قّدصي اهمالكو ِهِكِللَي هرمأب ةرمعب ثمرحأ تح .جحلا هّنأ الإ ئرت

 .اًضعب

 يف اهنع رباج لاق دقف «ٌجحلاب و هللا لوسر عم انيَّبل :اهلوق اّمأو

 حيحصا)ا يف اهنع ٌسواط لاق كلذكو ءٍةرمعب تّلهأ اهَّنإ :©"00نيحيحٌّصلا»

 اهنع 227ناتياورلا تضراعت ولف :(؟”اهنع دهاجم لاق كلذكو كا ملبس

 َصراعت الو فيك «نيعباتلا ةياور نم اهب ذخؤي نأ ئلوأ اهنع ةباحّصلا ةياورف
 .هباحصأ لعفبو هلعفب هنم كلذ قّدصي «اذك انلعف» لئاقلا َّنإف َّنبلا كلذ يف

 ئلإ ةرمعلاب يي هللا لوسر عتمت» :رمع نبا لوق يف نولوقي ٍمهَّنَأ بجعلا نمو
 لوق يف متلق الهف ءهب هرمأل هيلإ لعفلا فاضأف هباحصأ عمت :هانعم ء«جحلا

 ؟خحلاب اوَّبل نيذلا ةباحّصلا سنج هب دارملا نإ : (جحلاب اكيبلا ةةشكقاع

 .«اذإ» :ك )1١(

 )11737/1١511(. ملسم يف ثيدحلا ؛هجيرخت مدقت هو

 .اًضيأ هجيرخت مدقتو )177/171١١(« مقرب (0)

 )1١777/١5١1١(. ملسم هاور )0

 .«تاياورلا» :عوبطملا يف (4)



 .هوحنو هعم انرفاسو ِةَْي هللا لوسر عم انجرخ :تلاق امك «انلعف» :اهلوقو
 ثيداحألل كلذ ىلع لمحت نأ اًطلغ ةياوٌرلا هذه نكت مل نإ_اًعطق نّيعتيو

 يف ةورع بّسنُي فيكو «ةرمعب تمرحأ ١)دق تناك اهّنأ ةحيرّصلا ةحيحّصلا

 الب ةهفاشم اهنم عمسي ناكو ءاهثيدحب ساثلا ملعأ وهو «طلغلا ئلإ كلذ

 .ةظساو

 :اهل لاق كي هللا لوسر نأ ٍدحاو ريغ يئئَّدح :دامح ةياور يف هلوق اّمأو
 ةَياّعلا تاياورلا فلاخخ اذإ هّدرو هليلعت الإ جاتحي مّن اذهف .«(كترمع يعدل

 نأ ئلع لدي اذهف هةرمعب تمرحأ اهأ دهشو اهقّدصو اهقفاو اذإاًمأف ءاهنع
 درفنا ٍديز نب داّمح نأ عم اذه. .هظفحو هطبض هئّدح يذلا ّنأو «ٌظوفحم

 ةعامج هفلاخو ؛(ٍِاحاو ريغ يئئّدحفا : :هلوق يهو «ةلّلعملا ةياوّرلا هّذبم

 نئلوأ نورثكألاف رادللا رث ذل انللاع نم ةورم نجالصتم ةيورل

 بنا صاب

 يف ةورع وهو  اهثيدحب ساّنلا ملعأ طيلغت نوكي فيك !بجعلل ايو

 هب ئضقُيو ءلمتحم لمجم ٍظفلب اًقئاس «ةرمعب ٌلهأ نميف تنكو» :اهنع هلوق
 دق ٍدَّدعتم ووجو نم ةّصقلا قايس هل دهش يذلا حيرّصلا حيحّصلا ّصّنلا ئلع
 :ةورعو «رباج :ةرمعب تّلهأ اهّنأ اهنع اوّوَر ٌةعبرأ ءالؤهف ؟اهضعب ركذ مّدقَ
 ةياورل ةضراعم دوسألاو ةرمعو مساقلا ةياور تناك ولف دهاجمو ؛سواطو

 لضفلو هارباج مهيف نألو «مهترثكل ميدقّتلاب ئلوأ مهتي ةياور تناكل ءالؤه

 .هتلاخ ثيدحب هملعو ةورع

 .بم .ب «ق يف تسيل : (دق» )١(



 يضمتو «فاوّطلا كرتت نأ اهرمأ امل ِلب َىَبَلا ّنِإ :هلوق بجعلا نمو
 عدت نأ اهرمأ امّنإ لي ٌيبنلاف «ًةرمتعم تناك اهّنأ اذهب اومّهوت «ٌجحلا ئلع

 يّرمتسا :لقي ملو .«ٌٌجحلاب يّلهأو» :اهل لاقف «ٌجحلاب الالهإ ئشنّتو ةرمعلا
 هتفلاخم دّرجمل طاشتمالاب رمألا يوار طلغي فيكو «هيف يِضْما الو هيلع
 ىلع مّرحي ام ةّمألا عامجإو هلوسر ةّئسو هللا باتك يف ١2)نيأف ؟داَّرلا بهذمل

 ؟ديلقّتلاو ءارآلا ةرصنل تاققثلا طيلغت غّوسي الو هرعش َحيرست مرحملا

 نم نمأي مل نإو .هسأر حيرست نم عّنمُي مل رعشلا عيطقت نم َّنمأ اذإ مرحملاو
 .داهتجاو عازن لحم هنم عنملا اذهف ؛حيرسُنلاب رعّشلا نم ءيش طوقس

 ىلع ٌعامجإ الو ةئس الو ٌباتك لدي مل نإف «نيعزانتملا نيب لصفتي ليلذدلاو

 لصف

 :كلاسم ةعبرأ ميعنّتلا نم ةشئاع اهب تتأ ىلا ةرمعلا هذه يف ساّنللو

 اهيعسر ايقاوطق الإ و هاه أ يو اهبلقل اًيطت ٌةدايز تناك اهنأ :اهدحا

 ؛ةرمعلا ئلع ّجحلا تلخدأ َّمث ةعّتمتم تناكو ءاهترمعو اهججح نع عقو

 ذهو «هريغ ئلع ٌلدت ال ثيداحألاو «لاونألا ٌخصأ اذهو .ةنراق تراصف

 يتلا اهترمعل ًءاضق ؛رمتعت نأ اهرمأ ٌجحلا نم تّلح اًملف ءدرفم مح لإ

 .«اذه» :ةدايز ك يفاهدعب )١(
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 لوقلا اذه ئلعو .١2)هعبت نمو ةفينح يبأ كلسم اذهو .الَّوأ اهب ثمرحأ

 تناك (")لّوألا لوقلا ئلعو ءاهنم دب ال ةبجاو اهقح يف تناك ةرمعلا هذهف

 زيلع يهف فيرعُتلا لبق ٌفاوَّطلا اهنكمي ملو تضاح ٍةمّمتم لكو ةزئاج

 لقتنت نأ اّمإو ةنراق ريصتو ةرمعلا ئلع ّجحلا لخدت نأ اّمإ :نيلوقلا نيذه

 .ةرمعلا يضقتو «ةدرفم ريصتو ّجحلا لإ ةرمعلا نع

 ْنأل قدرفم ٍةرمعب تأت نأ نم دب نكي مل ُثنرق اّمل اهّنأ :ثلاثلا كلسملا
 .دمحأ نع نيتياوّرلا ئدحإ اذهو «مالسإلا ةرمع نع ئزجت ال نراقلا ةرمع

 مودقلا فاوط نم تعنتما امّنِإَو «ةدرفم تناك اهنأ :عباّرلا كلسملا

 هذهو ءٌجحلا تضقو ثرهط تح دارفإلا ىلع تّرمتساو ءضيحلا لجأل

 هريغو قاحسإ نب ليعامسإ ىضاقلا كلسم اذهو .مالسإلا ةرمع يه ةرمعلا

 فيضأ وه ليوكئشلا نم كلسملا اذه ق ام خئققي الو .ةّيكلاملا نم
 .ثيدحلا يف كلاسملا

 :قاماقملا لوصأ 9م ةميظع لوصأ تم دع وراه ةشفاع قيددحو

 .دحاو ىعسو دحاو ٍفاوطب نراقلا ءافتكا :اهدحأ

 يف ّلصأ ةيفص ثيدح َّنأ امك ءضئاحلا نع مودقلا فاوط طوقس :يناّثلا
 .اهنع عادولا فاوط طوقس

 رهاَّطلل زوجي امك ٌرئاج ضئاحلل ةرمعلا ئلع ّجحلا لاخدإ ْنأ :ثلاثلا

 .«(هعم» :ص )1١(

 .ك نم ةطقاس «لوألا ...هذهف» (؟)

 .ك يف تسيل «نم ةميظع لوصأ» ('9)
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 .كلذ اولإ ةجاتحم ٌةروذعم اهني ؛اىلوأو

 56 ححلا لاعفأ لعفت ضئاحلا 3 : عباّرلا

 .ةيلايهفوطت آل اهنا 07 ساشا

 .دحاو رهش يف لب «ةدحاو ٍةنس يف نيترمع زاوج :عباسلا

 ّجحلا لخدُي نأ َتاوفلا نمأي مل اذإ عّيمتملا ٌّح يف عورشملا َّنأ :نماثلا
 .هيف لصأ ةشئاه ثيدنسو هةرسعلا راع

 نق :هريغ اهححسا نه" ”ءم سيلو ؛ةّيكمل ؛ةرسعلا ف لأ هلأ : عسأتلا

 ةشئاع الإ اهنم اًجراخ ةّكم نم هعم ّجح نّمم ٌدحأ الو وه رمتعي مل لي يلا

 ةلالدالو .مهلوقل الصأ ةشئاع ةّصق ةّيكملا ة ةرمعلا باحصأ لعجف ءاهدحو

 :لوقي نم دنع ةضوفرملا ةرمعلل ًءاضق نوكت نأ اّمِإ اهترمع َنإف ءاهيف مهل

 اهبلقل اًبييطتو «ةضحم ؟"7ًةرايز نوكت وأ ءاهل ًءاضق ٌةبجاو يهف ءاهْئضفر اهّنإ
 اهّجح نع اهأزجأ اهيعسو اهفاوط ْنإو «ةنراق تناك اهَّنإ :لوقي نم دنع

 ءاهقفلل نالوق هيفف «مالسإلا ةرمع نع ةئزجم كلت اهترمع نوك اّمأو

 صقنب اهدعب يتلا ماقرألاو ءاهلبق امب ةلصتم «سماخلا» ناكم «الإ» :عوبطملا يف )١(

 .دحاو

 .ق نم ةطقاس «عم» (1)

 يتلا «مرثألا نئس» ةياورو خسنلا يف امك «ةرايز» :باوصلاو .«ةدايز» :عوبطملا يف ()

 .اًبيرق تقبس

 ا



 ةعورشملا ةرمعلا : لاق ييوجف آل ارتاق خيللاو هدمحجلا ص ناعاور امهز

 يهو هعّتمَّتلا ةرمع :امهل ٌتلاث ال ناعون اهّلعفو ِدلكَو هللا لوسر اهعرش ىلا

 مل نم ئلع اهبجوأو «قيرّطلا ءانثأ يف اهيلإ َبّدنو «تاقيملا دنع اهيف َنِذأ يل
 ,(١)هل أشنُي رفسب ةدرفملا ةرمعلا :ةيناثلا .ةورملاو افّصلا دنع يدهلا ٍقُسي

 رمتببلا ابهينلك يلو ؛نيتاع ريغ ادرشم ارمع عرشب ملو ؛ةمدقتملا هرَمُعك
 .عرشت ملف لحلا ئندأ ئلإ جراخلا ةرمع اّمأو .ةكم ئلإ لخاد

 تار ديفا رقة رييعف لإ و :ةضحم ارايز تناكت ةقدقاح# ر مع اًهأَو

 ةرمع نع ئزجت نراقلا ةرمع ْنأ ئلع ٌليلد اذهو كَ هللا لوسر ٌّصنب اهنع
 كعسيا» :ةشئاعل لاق ب ىلا نإ هب عوطقملا باوّصلا وه اذهو .مالسإلا

 .«كيفكي» :ظفل يفو ,20(كئزجي» :ظفل يفو .(كترمعو كّححل كفاوط

 يدهلا قاس نم ّلك رمأو ,20«ةمايقلا موي ئلإ حلا ين ٌةرمعلا تلخد» :لاقو
 يدهلا قاسو هعم نرق نّمم اًدحأ رمأي ملو «ةرمعلاو ٌجحلا نيب نرقي نأ

 مالسإلا ةرمع نع نراقلا ةرمع ءازجإ ٌمصف «نارقلا ةرمع ريغ ئرخأ ٍةرمعب
 .قيفوتلا هللابو ءاّعطق

 لصف

 فلتخا دق اهرهط عضومو .بير الب فرَسب وهف اهضيح عضوم اّمأو

 .«اهاشني) :ق )١(

 ءاطع ةياور نم «كيفكي» ظفلو «(177 )1١7١١/ اًضيأ ملسم دنع دهاجم ةياور نم 40

 .ةحيحص ىهو )/١/91( دواد ىبأ دنع

 .اهنَعَُتِاكَر سابع نبا ثيدح نم (7١؟51) ملسم هاور )0
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 اهَّلظأ اهَّنأ اهنع ةورع ئورو «١2)هنع دهاجم ئور اذكه «ةفرعب : ليقف «هيف

 دقو «ناحيحص نائثيدحلاو ءامهنيب يفانت الو ." 57 ضئاح يهو ةفرع موي

 ؛هدنع فوقولل لاستغالا وه ةفرع رْهّطف «نيينعم ئلع مزح نبا امهلمح
 ركذ دقو :لاق .رهطلا ريغ (©) قطّتلاو :«ةفرعب تروطتلا :تلاق اهنأل :27لاف

 دقو :لاق .«*0«ملسم حيحص# يف هثيدحو ءرحنلا موي هنأو اهرهط موي مساقلا

 ساّلا ٌُبرقأ امهو ءاًضئاح ةفرع موي تناك اهَّنأ ئلع ةورعو مساقلا قفتا

 .اهنم

 :ةيلس دب داع انث 19 اعامسإ نب دمحم اكث :؟"!دوادوبآ فور دقو

 لاله َنيِفاوُم ِِكَي هللا لوسر عم انجرخ :اهنع «هيبأ نع ؛ةورع نب ماشه نع
 ٌترمهط ءاحطبلا ةليل تناك اًّملف :هيفو .,ثيدحلا تركذف ...ةّجحلا يذ

 كافس 5 ثيم .«4/مزح نبا لاق نكل ؛ .حيحص ٌدانسإ اذهو . .ةشئاع

 ةليلو ««ءاحطبلا ةليل ثرهط اه :هلوق وهو ءاهنع مهلك ءالؤه ئور امل

 ارامل انثال) فاس امو يول راب رعت مويدمب تناك ءاحطبلا

 يه امنإ اهّنأل ءاهب قّلعَتلا طقسف «ةشئاع مالك نم تسيل ةظفللا هذه اندجو

 )١( اًضيأ ملسم دنع )177/1١5١١(.

 .اهنع ةورع ةياور نم )١١5/17١١( ملسمو (10817) يراخبلا هاور (؟)

 .(١77ص) «عادولا ةجحا يف ()

 .(ريهطتلاو» :ج ءص (5)

 ظ 211 */151127مقرب (ه)١

 .(5715 /7) ناطقلا نبال «ماهيإلاو مهولا نايب) :رظناو )١17708(. مقرب (1)

 .باوصلا وهو ««ليعامسإ نب لئسوم# :(171/8) «دواد يبأ ننس» ينو .خسنلا يفاذك (0)

 077 نب «عادولا ةجحا يف )4
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 ةملس نب داّمح ثيدح ئور دقو :لاق .اهسفنب ٌملعأ يهو «ةشئاع نود نّمم

 .ةظْمّللا هذه اركذي ملف ءديز نب داّمحو ٍدلاخ نب ُبيَعُو اذه

 نب داّمح ثيدح ئلع هعم نمو ٍديز نب داّمح ثيدح ميدقت نّيعتي :تلق

 :هوجول ةملس

 .ةملس نب داو دم تبثأو دو هلأ ةعدسل

 .اهنع رابخإلا هيف هثيدحو ءاهسفن نع اهرابخإ هيف مهثيدح نأ :يناثلا

 لزأ ملفا :هيفو ؛ثيدحلا اهنع ةورع نع ئور ّيرهلا َّنأ :ثلآّتلا
 مساقلاو دهاجم اهنّيب ىَتَّلا يه ةياغلا هذهو ««ةفرع موي ناك ىّتح اًضئاح

 موي) :لاق مساقلاو ء(ةفرعب ترّهطتف» :217فيع لاق دهاجم نكل ءاهنع

 .« حلا

 لصف

 هعم نكي مل نم» :هباحصأل لاق فرَسِب ناك اًملف :هتّجح قايس ئلإ اندع

 هذهو .70"2الف يده هعم ناك نمو «لعفيلف ًةرمع اهلعجي نأ ٌّبحأف يده

 نم اًمتح اًرمأ رمأ ةّكمب ناك اًملف «تاقيملا دنع رييخُّتلا ةبتر قوف ئرخأ ٌةبتر

 ئلع ميقي نأ يده هعم نمو ؛همارحإ نم ٌلحيو ًةرمع اهلعجي نأ هعم يده ال
 هذه نع كلام نب ةقارّس هلأس لب «ةّنبلا ٌءيش كلذ "7خسني ملو «همارحإ

 لب» :لاقف ؟دبألل مأ كلذ مهماعل يه له ءاهيلإ خسفلاب مهرمأ يتلا ةرمعلا

 .(هنع) :بمءسءق )١(

 .«خسفي :ج ءص (9)



 موي ىلإ مصعلا يف 1 ,211:ةمايقلا ءوم هلا حلا 3 تلد دقة معلا داو هدذرألل

 ةراسسسملا نم رشه ةعبرأ ةرمعلا ئلإ جحلا خسفب رمال و هنع يور دقو

 :ثيمؤملا اك] ةيملسو ةكفام :مهو ٌاحص اهلك مهثيداحأو نعد

 ركب يبل تدب ءامسأو «46 هللا لوسر تدب ةمطاقو «بلاط ىبأ نب كلعو

 :؛بزاع نب ءاربلاو «ٌيردخلا ٍديعس وبأو هللا دبع نب رباجو «قيدصلا

 نب هللا ديغو :ىرعشألا يسوم وبآو هكالاع وب ساو 77 ريغ نب هللا ليعو

 ريشن نحنو ءيِجِلْدملا كلام نب ةقارّسو ءينهجلا دبعَم نب ةرْبَسو ءساّبع

 .ثيداحألا هذه دولا

 هباحصأو د خبل َمدَف :ساّبع رست نع :(00(-:يحيحّصلا» ىفف

 كلذ مظاعتف ةرمع اهولعجي نأ مهرمأف «ٌجحلاب نيّلهم ٍةعبار (؟7ةحيبص

 .(هلك لح» :لاق ؟ ّلحلا يأ !هللا لوسر اي :اولاقف «مهدنع

 رشعلا نم نولخ عبرأل هباحصأو كَ ُنِبْنلا مدق» :(*”هلسمل ٍظفل يفو

 هباحصأ رمأو» :2«)ظفل يفو .«ًةرمع اهولعجي نأ مهرمأف «ٌجحلاب نوُبلي مهو

 .ُهَنَعْدَناََر رباج ثيدح نم(7١75١/١51١)ملسمهاور )١(

 نب ةقارسو .ينهجلا دبعم نب ةربسو» :يلي امك ءامسألا بيترت ك «ج ءص يف هدعب (؟)

 .«سابع نب هللا دبعو ءكلام نب سنأو ءيرعشألا ئسوم وبأو ,ءيجلدملا كلام

 .ق نم تبثملاو

 .(198/17150) ملسمو )١15114( يراخبلا هاور (5)
 .(ةحبص)ا :ج «ص )0

  (0)مقرب )1١755٠0/5١١(.

 .(717 )1١1715/ اًضيأ ملسم دنع )3
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 .«يدهلا هعم ناك نم الإ ةرمعب مهمارحإ اوّلحُي نأ

 هباحصأو كي ُيَمَنلا ّلهأ :هللا دبع نب رباج نع «نيحيحّصلا" يفو

 نم يلع مدقو «ةحلطو ِيلَب َيِبْنلا ريغ يده مهنم ٍدحأ عم سيلو «ٌجحلاب
 نأ ِةلكي ْنَِنلا رمأف للك ُيِمَّنلا هب ّلهأ امب ٌتللهأ :لاقف «ٌيده هعمو نميلا
 :ارلاق ديلا همم ناك نمآلإ ارلميو ءاررشتيو كرقوطيو هأرمع اهراس

 تليقعسا ىلا :لاقف كك تلا كلذ غلبف .رطقي اندحأ ٌرَكَذو نم ئلإ قلطنن

 .170(2تللحأل يدهلا يعم َنأ الولو .تيدهأ ام تربدتسا ام يرمأ نم

 مكئدصأو هلل مكاقتأ يّنأ متملع دق" :لاقف انيف ماقف :(")ِظفل يفو
 ع و 2 و 85 يف ع

 ام يرمأ نم تلبقتسا ولو .نولحت امك تللحل يبدَم الولو ءمكرباأو

 .انعطأو انعمسو ءانللحف (اولحف .يدهلا ٍقّسأ مل تربدتسا

 .ئتم ئلإ انهّجوت اذإ مرحت نأ انللحأ امل ِةِلَك يبنلا انرمأ :"7ظفل يفور

 !هللا لوسر اي :مُشْعج نب كلام نب ةقارٌس لاقف .حطبألا نم انللهأف :لاق
 .«دبأل» :لاق ؟دبأل مأ ادع اهدا

 لاطبإ يف ٌحيرص ريخألا ظفّللا اذهو ءحيحّصلا ين اهلك ظافلألا هذهو
 ال هدحو كلذ مهماعل نوكي ٍذئتيح هّنإف ,مهب اًصاخ ناك كلذ نإ :لاق نم لوق
 .دبألل هّنِإ :لوقي ٍيِكت هللا لوسرو .دبألل

 )١501١(. يراخبلا هاور 60

 )١517/١75157(. ملسمو (9/7571/) يراخبلا هاور )0

 )١179/١15١5(. ملسم هاور 00
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 نيّلهم هباحصأو ةّكم كي هللا لوسر مدق :رمع نبأ نع فيستا قو

 هعم ناك نمالإ ًةرمع اهلعجي نأ ءاش نم» :ِبِلكَي هلل هللا لوسر لاقف ,جحلاب

 :لاق ؟اّينم رطقي هٌركَدو ئّنم ئلإ اندحأ ٌحوريأ !هللا لوسر اي :اولاق .«يدهلا

 .رماجملا تعطَسو .(170معنا

 لَو هللا لوسر عم انجرخ :هيبأ نع ةرّبَس نب عيبرلا نع ("70ننّسلا» ينو

 هللا لوسراي :يجِلْذّملا كلام نب ةقارّس هل لاق نافْسْعب ؟7َناك اذإ ئّتح

 لخدأ دق ّلجو رع هللا َّنإ» :لاقف ؛مويلا اودِلُو امّنأك موق ًءاضق انل ضقا

 افّصلا نيب ئعسو تيبلاب فّوطت نمف «متمدق اذإف ٌةرمع ٍةّجح يف مكيلع
 .(يده هعم ناك نم الإ لح دقف ةورملاو

 الإ ركذن ال ِةْكَي هللا لوسر عم انجرخ :ةشفاع ةعغ# ةيحيحصُتا) يفو

 :هباحصأل ِِكك ْئَِنلا لاق ةَّكم ٌتمِق اًًملف :هيفو ,ثيدحلا ٍتركذف ...ٌجحلا
 يفاب تركدو ....يدهلا هعم ناك نم الا ىساثلا لحأف ,(ًةرمع اهولعجا»

 121 يللا

 21057871 جور يشبلا يل راش ل ساو فنصملا يسمو 10718# ملاوب 01(

 نب دامح درفتل ؛«ةرمع اهلعجي نأ ءاش نم» :ةظفل ينابلألا لعأو «دنسملا وققحمو

 (مألا - دواد يبأ حيحص»و (548757) ةلاسرلا ط «دمحأ دنسم) :رظنا .اهب ةملس

0110 

 .ك نم ةطقاس «معن لاق» )١(

 ئلع حيحص :لاقو ينابلألا هححصو 227١7 /1) يقهيبلاو )١18٠١١(.« مقرب دواد يبأل 2

 .(59/7) («مألا - دواد يبأ حيحص» :رظنا .ملسم طرش

 .«نئسلا» يف امل قفاوم وهو «خسنلا ةيقب نم تبثملاو .«انك» :بم ءب «ق (5)
 )١5١/١5١١(. ملسم ظفل اذه )0(
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 ّجحلا الإ ئرن الو ِِكَو هللا لوسر عم انجرخ :' ١)ٌيراخبلل ظفل يفو

 ا

 أف نفسي مل هؤاسنو «ّيدهلا قاس نكي مل نم لحف

 ا
 ساّثلا ٌثرمأ ينأ ٍترعش اموأ» :لاق .راثلا هللا هلخدأ هللا لوسر اي كبضغأ

 يدهلا ثقس ام ثربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا لو «نودذرتي مه اذإف رمأب

 .اولحامك لجأ ن : «هيرتشأ لوتح ىعم

 ةشئاع تعمس :تلاق «ةرمع نع «ذيعس نب لييحي نع :©27كلام لاقو

 الإ ئرن الو .ةدعقلا يذل نيقب ٍلايل سمخل ِةَِك هللا لوسر عم انجرخ :لوقت

 اذإ يده هعم نكي مل نم ِةِكَي هللا لوسر رمأ ةكم نم انوند اًّملف «ٌجحلا هنأ
 اذه ٌثركذف :ةيسيلاق . اسي اتأةورسلار افلا خيب "عمو تيلاب لاط
 .ههجو لع ثيدحلاب هللاو كتتأ :لاقف ءٍدّمحم نب مساقلل ثيدحلا

 هلك يبنلا نأ ةصفح يننئّدح :لاق رمع نبا نع (؟!«ملسم حيحصاا يفو
 ىْنإ» :لاق# سك نأ كتم ام :تلقف هعادولا ةيسس ماع نللممي نأ هجاوزأ رمأ

 .«يدهلا رحنأ ئّتح لحأ الف «يتنَدَب تدلقو .يسأر تدي

 )١( مقرب )١5751(« ملسم دنع اًضيأ وهو )١118/1١171١1١(.

 .( 1 9110 يقريا0

 قيرط نم ملسم هاورو ؛.(75157) يراخبلا هقيرط نم هاورو )١1١71(( «أطوملا» يف ()

 ١70(. /7١؟1١1) لالب نب ناميلس

 .(1794/175179) مقري (5)
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 لاقف نيمرحم انجرخ :ركب ىبأ تنب ءامسأ نع 2١7 «ملسم حيحص) يفو
 يده هعم نكي مل نمو .همارحإ ئلع ْمَقيلف يده هعم ناك نم» :هللا لوسر

 :كيدسلا 97 ىؤو .تللحق 5 ا( ًالحيلف
 و

 عم انجر خ :لاق ّيردخلا ٍديعس يبأ نع اًضيأ '' '؛ملسم حيحصا يفو

 ًةرمع اهلعجن نأ انرمأ ةّكم انميق اًملف ءاَارُص ٌجحلاب حّرصن ْكَي هللا لوسر

 .جحلاب انللهأ ئئنم ىلإ انحّرو ةيورّتلا موي ناك اًملف .يدهلا قاس نمالإ

 نورجاهملا ّلهأ :لاق سابع نبا نع (*!«ٌيراخبلا حيحص» فو

 لاق ة مامر اعلق انللهأو عادولا ةّجح يف لكي يملا ٌجاوزأو راصنألاو

 ركذ و +4... .يدهلا دّلق نم الإ ًةرمع حيحلاب مكلالهإ اولعجا» : 1ع هلل هللا لوسر

 .ثيدحلا

 هباحصأو ِةِْكَي هللا لوسر جرخ :بزاع نب ءاريلا نها 71 ديشلا» فو

 لاقف .«ًةرمع مكّجح اولعجا» :لاق ةكي انمدق اقل ٌجحلاب ' ''انمرحأف
 اورظنا» :لاق ؟ًٌةرمع اهلعجن فيكف «ٌجحلاب انمرحأ دق «هللا لوسر اي :ساّنلا

  (10)مقرب )١191/1775(.

 .«تركذو» :عوبطملا يفو ةاورلا دحأ عجرملاو .لعفلا ريكذتب خسنلا يفاذك (؟)

 )6( مقرب )١151(.

 )4:( مقرب )١61/5(.

 يبأ ةنعنع لجأل فيعض هدانسإو «(18071) دمحأ اًضيأ هاورو ؛(759/7) هجام نبا ه١

 .(51/61) «ةفيعضلا ةلسلسلا» يف ينابلألا هلعأ اذهبو .هطالتخاو يعيبسلا قاحسإ

 4 قعسيل ةايمرسلألا 03(

 مصحوب
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 لخد ئّتح قلطنا مث بشت هذولا هيلع" !اونرف :ةءوتمقالا ب مكمل

 هيبضغأ كبضغأ نم :تلاقف ههجو يف ٌبضغلا ٍتأرف نابضغ ةش اع ايلع

 .«عبتأ الف اًرمأ ُرمآ انأو بضغأ ال يل امو» :لاق هللا

 ئلإ هّحسف انيلع اًضرف انيأرل ٌجحب انمرحأ ول اّنأ انيلع هللا دهشُ نحنو

 يف اذه خت ام هللاوف .هرمأل اَعابتاو ِةلَي هللا لوسر بضغ نم اًيدافت «ةرمع

 نود هباحصأ هب ّصخ الو .هضراعي دحاو فرح ّمِصاالو ؛هدعب الو هتايح

 كلذ له :هلأس نأ ةقارٌس ناسل ئلع هناحبس هللا ئرجأ لب ءمهدعب نم

 هذه ئلع مّدقن ام يردن امف .دبألا دبأل ٌنئاك كلذ َّنأب هباجأف ؟مهب ٌصتخم
 نم ْئلع ِةيِكَي هللا لوسر بضغ دق يذلا دّكؤملا رمألا اذهو «ثيداحألا
 .هقلاخ

 ابآاي :" "هل لاق دقو ءِبْيِبَّش نب ةملسل لوقي ذإ دمحأ مامإلا "رد هللو

 لوقت :لاق ؟يهامو :لاق هةدحاو ٌةّلع الإ ةرسح ىدتع كرمأ لك ءللا ديغ

 كلذ يف يدنع ءالاقع كل ئرأ تنك !ةملس اي :لاقف «ةرمعلا ئلإ ٌجحلا خسفب

 (4)!؟كلرقل اهكرتأ كِلكَي هللا لوسر نغ اًحاحص اًثيدح رشع دحأ

 هلا لوسر ئلع ميقاّمل يلع نأ :بزاع نب ءاربلا نع (*0«ننّشلا» يفو

 .رداصملا يف امل قفاوم خسنلا ةيقب نم تبثملاو ««اوددرف» :بم ءب «ق )١(

 .ج يف تسيل ارد 220

 .ج «ص يف تسيل «هل لاق دقو» 02

 )١54/١-١59( «ةلبانحلا تاقبط» يف ئلعي يبأ نباهاور (5)

 ثيدحلل نكلو «يعيبسلا قاحسإ يبأ ةنعنع هدانسإ يف )/١11/41(« دواد وبأ هاور (5)

 0١(. /5) (مألا - دواد يبأ حيحص» :رظنا ُكْنَعَهَيلَََي رباج ثيدح اهنم هيوقت دهاوش

 ا



 تيبلا ٍتَحضنو هاْعيِبَص اًبايث ثسبل دقو ةمطاف كردأ ءنميلا نم هلك

 .اولحف هباحصأ رمأ كي هلل لرسر تق ةحلاف ؟ك اع ؟لاقق 217 وضتب

 لاق :لاق دهاجم نع .ديزي نع «ليضف نبا انث :0ةبيش يبأ نبا لاقو
 نب هللا دبع لاقف .اذه مكامعأ ّلوق اوُعَدو َّجحلا اودرفأ :ريبزلا نب هللا دبع
 ءاهيلإ لسرأف ؟اذه نع كّمأ لأست الأ ءتنأل هبلق هللا ئمعأ يذلا نإ :ٍساّبع

 .ةرمع اهانلعجف ءاجاَجَح لَو هللا لوسر عم انثج «سابع نبا قدص :تلاقف

 .ءامثلاو لاجأللا نيب ةءاجسلا تيطت الس ءدل# لاولجالا اننلسف

 ءاطغ ايلع تلخد :لاق ,*!باهش يبأ نع (7ٌيراخبلا حيحص١ فو

 َنْدَّبلا قاس موي ِكي ّيبْنلا عم عم حب هلأ هلا ليع نيب رياجج ينط :لاقف «هيتفتسأ

 تببلاب يفاوطب مكمارحإ نم اولحأ» ' يهل لاقف ءاكرقم ٌيحَلأب اوُلهأ دقو ءدعم

 ةيورتلا موي ناك اذإ ئّتح :الالخ اوسيقأ عق ءاورصقو قورملاو افضلا نيبو

 دقو ةعتم اهلعجن فيك :اولاقف . ةعنم اهب متم يتلا اولعجاو :ّيسناب اونهأت

 ّلثم ٌتلعفل يدهلا ٌتقس يأ الولف « ؛مكئرمأ ام اولعفا» :لاقف ؟ّححلا انيّمس

 .اولعفف اهّلِجم ٌيدهلا غلبي تح ٌءارح ينم ّلحي ال نكلو .مكّبرمأ يذلا

 .هتحئار حوفت بيطلا نم عون :حوضنلا )١(
 «فنصملا» يف وهو .مامتلا اذهب هقيرط نم (7 5 ص) «عادولا ةجح) يف مزح نباهاور (؟)

 (...اذه نع كمأ لأست الأ» ةلمج نود )١١15( «ةيلاعلا بلاطملا» و( 705)

 .هيف ملكتم دايز يبأ نب , ديزي دانسإلا يفو ؛هوحنب )/١1911( دمحأ هاورو «خلإ

 )©( مقرب )١15548(.

 عفان نب ىسوم همساو ««يراخبلا حيحص» نم بيوصتلاو ««باهش نبا» :خسنلا يف 6

 )١15/8/79(. «لامكلا بيذبت» :رظنا .يدسألا
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 ذو ...ٌجحلاب هباحصأو لكي ُيِبَنلا لهأ :هنع اًضيأ 217 (هحيحص) فو

 ًمثاوفوطيو «ًةرمع اهولعجي نأ هباحصأ كي ئيبثلا رمأف :هيفو ثيدحلا

 غلبف ؟رّطقي انيحأ ُرَكَّذو م ىلإ قلطنن :اولاقف ءيدهلا قاس نم الإ اورّصقي
 نأ الولو ,ٌثيدهأ ام ٌثربدتسا ام يرمأ نم ُتلبقتسا ول» :لاقف كي َىبْلا
 .«تللحأل ّيدهلا يعم

َ 

 ادقُط ةكم انمدق اذإ رح , :عادولا ةّجح يف هنع '17(ملسم حيحص» يو

 هعم نكي مل نم اّنم لحي نأ يك هللا لوسر انرمأف «ةورملاو اّصلابو ةبعكلاب

 «بيطلاب انّسطتو ءعاستلا انعفاوف هلك لحلا "لاق ؟اذام لح : :انلقف :لاق .ىده

 .ةيورتلا موي انللهأ مث «لايل عبرأ الإ ةفرع نيبو اننيب سيلو ءانبايث انسبلو

 لحلف يده هعم سيل مكنم ناك نمفا :"" ”ملسمل رخآ ٍظفل يفو
 هعم ناك نمو يَ يلا الإ ءاورّصقو مهلك ساّنلا ّلحف ««ٌةرمع اهلعجيلو

 .ٌيسلاب ارطعأف هيثم نئل اوبك رت ةيورتلا د وي ناك اًملف ءيده

 وه لهأ ْكي يلا نأ سنأ نع حيحص ٍدانسإب (؟)«رازبلا دنسم" يفو

 .ةورملاو افّصلاو تبيبلاب اوفاط ةّكم اوميق اًملف «ةرمعلاو ٌّجحلاب هباحصأو

 اوّلحأ» 8 هللا لوسر لاقف .كلذ اوباهف ءاوّلحي نأ كيلا لوسر مهرمأ

 .ءاسّنلا ئلإ اوُلح ّتح اوُلَحأف .«ُتللحأل يدهلا يعم َّنأ الولف

 .ُهَنَعْدََِكَر رباج ثيدح نم )١101١( مقرب قي

 )1١75/1١171١7(. مقرب (0)

 .ُةْنَعْةَلِلاوَْر رباج ثيدح نم )17١4//١157( مقرب )ع0

 .فنصملا هححصو ؛.(5516064) مقرب 0
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 كح اهب تابوا يشكر ةفياكلا يلب ةيسملاو ءاقيرأ رولا ةينبلاب همس

 لهأ عن : حّبسو هللا دوَح «ءاديبلا ئلع هتلحار هب توتسا ىّتح بكر مث ؛حبصأ

 راك الإ يس هاوس متل رسأ انمي ان هامهب سال لما هيرمصو جس

 ّيبْنلا لالهإك :ٌتلق :«؟َتللهأ مب» :لاقف ءءاحطبلاب وهو ٌتئجف «نميلاب
 افّصلابو تيبلاب تفطف ينرمأف ال تلق ا ؟ ىذه نم كعم لعل :لاقف دلع

 .تللحأف ينرمأ مل : .ةورملاو

 دق يتلا ايتفلا هذه ام :ساّبع نبال لاق الجر نأ ."”«ملسم حيحصا يفو'

 نإو هِكَي مكين ةّنس :لاقف ؟ّلح دقف تيبلاب فاط نم نأ ءساّنلاب ٌتبْعْسَت

 .متْمْغَر

 وأ ٍدِرفم نم هعم يده ال نّمم تيبلاب فاط نم لك ءساَّبع نبا قدصو

 هل دار ال يت نشلا يه هذه . اًمكح اّمإو ءابوجو اّمِإ لح دقف متم وأ ٍنراَ

 ءانهاه نم ٌليَّللا لبقأو ءانهاه نم ٌراهَّنلا ربدأ اذإ» :ِِكي هلوقك اذهو .عفدم الو

 تقو لخد وأ ءاّمكح رطفأ :ئنعملا نوكي نأ ام «؟7«مئاّصلا رطفأ دقف

 .(1901) مقري )010

 .(569١)مقرب (6)

 15١5/175(. 50 مقري 0

 .هجيرخت مدقت (4)



 فاط «١)دق يذلا اذه اذكهف .راطفإ تقو هّقح يف تقولا راصو ءهرطف
 سيل هّقح يف تقولا كلذ نوكي نأ اًمإو ءاّمكح لح دق نوكي نأ اّمإ ؛تيبلاب
 حيرص اذهو .ٌيده هعم نكي مل ام الإ سيل لح تقو وه لب ؛مارحإ َّتقو

 ب و

 ةحملا

 هيأ :لوقي ساّبع نبا ناك : لاق ءاطغ نغاشيإ '!ةةيلسم يسيا يفو

 عين ووولب نيس يح

 ا هذه) :علاق 0 نأ ٍساَّبع ني نع للا حيحصأاا فو

 ف ةرمعلا تلخد دقف هلك ّلحلا ٌلحيلف يده هعم نكي مل نمف ءاهب انعتمتسا

 .(«ةمايقلا موي 3 ححلا

 نبا نع «.ءاثعشلا بأ عع .ةداتق نع ءهرمعم انث 421قازملا دبع لاقو

 ءاش ءةرمع ئلإ هرّيصي تيبلاب فاوّطلا َنإف ٌجحلاب لَهُم ءاج نم :لاق ساّبع

 نإو (20ههّيبن ةئس يه :لاق ءكيلع كلذ نوركتي ساّنلا نإ :تلق .ئبأ وأ

 .اومْغَر

 مهنع كلذ ئورو ؛مهريغو انيّمس نم ِةكَو ئبنلا نع اذه ئور دقو

 «َنيقيلا بجويو كسلا عفري القن اَلوقنم راص ئتح «نيعباتلا رابك نم فئاوط

 .ك يف تسيل «دق» )١(

  030مقرب )١550(.

  0مقرب )١551(.

 .هقيرط نم (7 573 ص) («عادولا ةجح) يف مزح نبا هاور )0

 .«مكيبن :ك )0(
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 هللا لوسر تيب لهأ بهذم وهو «عقي مل :لوقي وأ هركني نأ اًذحأ نكمي الو

 لهأو «لبنح نب دمحأ هعابتأو ثيدحلاو ةنّشلا لهأ مامإ بهذمو ؛ىرعشألا

 :ةرصبلا يضاق يرينعلا نسحلا نب , 7١2هللا يي «هعم ثيدحلا

 (9) هاَّظلا لهأ بهذمو

 :ٌراذعأ مهل ثيداحألا هذه اوفلاخ نيِذّلاو

 فاي وسلام هنأ لولا ريذعلا

 يف مهتكراشم مهريغل زوجي ال «ةباحّصلاب ةصوصخم اهّنأ :يناثلا رذعلا

 .اهمكح قالخ مولع لدي امي اهتضراعم :ثلاثلا رذعلا

 .اًرذع اًرذع راذعألا هذه ركذن نحنو .اهنع هب اورذتعا ام عومجم اذه

 .هقيفوتو هللا ةنوعمب اهيف ام نيبنو

 اهنم اوتأي مل ٍرومأ ةعبرأ ئلإ جاتحيف خسنلا وهو -ل لوألا رذعلا امأف

 دوق مضل ان ضرقمم ساربصتلا كلل موك مك رتتأ صوص لإ : ء يسب

 .اهنع اهرخأت تبقي د : مث ءاهل ةمواقم ةضراعملا عم

 ( 1477 قاتسجيسلا باطخلا ني رسعحلاف انف ةوعدملا لاق

 نبا نع .صمح نب 7-5 ينثدح :لاق ,مزاح قا وب نابأ .يبايراملا

 .(7 /17) «بيذهتلا بيذبت» :رظنا .أطخ «(هللا دبع :عوبطملا يف )١(

 .(7 5 ؟ص) مزح نبال «عادولا ةجح» :رظنا (0)

 .(704ص) «عادولا ةجح» يف امل قفاوم ق نم تبثملاو .«ينايتخسلا» :بم ءب ءص «ءج ()
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 كي هللا لوسر نإ ءساّنلا هيأ اي :يلو امل لاق نأ باّطخلا نب رمع نع ءرمع

 هنع 7١2(هدنسم) يف رازبلا هاور .انيلع اهمّرح مث ةعتملا انل ّلحأ

 ينل يساولا لابجلا مرام يف مك ع :خيضلل ثوبحتسملا لا

 ال ثيدحلا اذهف !الامشو اًنيمي ؛ حايّرلا ")هيت ٍليِهَم بيثكب حايّرلا اهعزعزت

 لف هنتم اّمأو ءثيدحلا لهأ دنع ٌةّجح هب موقت ال هّنِإف هدنس اّمأ «َنتم الو دنس

 زوجي ال ءاهمّرح ٌءن لكي هللا لوسر اهّلحأ يتلا ءاسّنلا ةعتم هيف ةعتملاب دارملا

 :هوجول ةّتبلا كلذ ريغ هيف

 وأ ةبجاو اَّمِإ لب ٍةمَّرحم ريغ ٌّجحلا ةعتم نأ ئلع ةّمألا عامجإ :اهدحأ
 و ةّمالل ملعن الو ةزئاج وأ م وأ «قالطإلا ايلع كاسنألا لضفأ

 .ميرحتلاب اهيف اًسماخ

 ٌتججح ول :لاق هَّنأ هجو ريغ نم هنع ّحص باّطخلا نب رمع نأ :يناثلا

 .هريغو (هنئس» يف مرثألا هركذ .تعّتمتل ٌتججح ول َّمث ءتعتمتل

 ئبنأ :لثش هّنأ هللا دبع نب ملاس نع 20«هفتصم» يف قازرلا دبع ركذو

 ؟ ايلاعت هللا بساتك دعبأ ال :لاق ؟ حلا ةعتم نع رمع

 .ك :لاق ؟ٌجحلا ةعتم نع رمع ئبنأ :هل لاق الجر نأ عفان نع «؟ةركذو

 نع ينالقسعلا فلخ نب دمحم قيرط نم )١9571( هجام نبا هاورو )١1487(« مقرب )١(

 ١8(. 5 /7) «ريبحلا صيخلتلا» يف رجح نبا هححصو «هوحنب يبايرفلا

 .بم ؛ق نم تبثملاو .«هفسنت) :ك .ج ءص ()

 .(701ص) هقيرط نم «عادولا ةجح١ يف مزح نبا هاورو «هتعوبطم يف سيل (9)

 هسفن ردصملا (:)
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 .تعتمتل تججح مث ترمتعا ول :لوقي هتعمس «رمع ينعي «©"7ةعتملا

 يهَّنلا دعب عتمَّتلاب لوقلا ئلإ عوجّرلا رمع نع ّحص :2”مزح نبا لاف
 وسم هنأ (ةددتغ مح امب لوقلا لإ مج ريأ ٌلاسمو نم

 مهماعل يه له :هلأس نمل لاق دقو اهنع ئهني نأ لاحملا نم هنأ :ثلاثلا
 .اهيلع خسَّنلا دورو مّشوتل ٌمطق اذهو .دبألل لب :لاقف ؟دبألل وأ كلذ

 يذلا مكحلا وهو ءاهيلع خسَّنلا دورو ليحتسي يتلا ماكحألا دحأ اذهو

 .هريكل تفاح الل هّلإف هماودو هرارهتساب قودصملا قٍداّصلا سغأ

 لصف

 :هوجوب اوُجتحاو «ةباحّصلاب كلذ صاصتخا ئوعد :يناثلا رذعلا

 نب ةييحي نغ قايقس اك أ"! يديسحلا ريزلا ني هللا ثيعدلور اهةةعدحلا
 انل لكَ هللا لوسر نم ٌجحلا خسف ناك :لاق هنأ رذ يبأ نع «عقرملا نع ءديعس

 جثث | لمح

 .ةصاخ

 :لاق رذ ىبأ نع «ديز نب ترقعي أنك «ةديبع نب ئسوم انث :2"عيكو لاقو

 فيس رتبعسعلا 3

 .2جحلا ةعتم) :ج كل م

 1١ ١(. ص) «عادولا ةجح» يف (؟)

 ,«هنع) :4 (5)

 .(1575) «هدنسملا يف )6(

 ةديبع نب ىئسوم هدانسإ يفو )5١١(. «عادولا ةجح» يف مزح نبا هقيرط نم هاور (5)

 .هيف ملكتم يذبرلا
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 باحصأ انل ةصخر تناك اهَّنِإ ةرمع يف هتّجح لعجي نأ اندعب ٍدحأل نكي مل

 .لِلَو دمحم

 اق زضقلا نب ةيلصال يسوم ةسفصسوي ان ؟ 13و :ل1لاقو

 يبأل انلق ءكيرش نب ديزي نع ءيدسألا نمحرلا دبع نع .ءقاحسإ نب دمحم
 ٌءيش كاذ امْنِإ ءكاذو متنأ امو :لاق ؟هعم متنأو كي هللا لوسر مّنمت فيك :رذ

 .ةعتملا ينعي «هيف انل صخر

 ع -. 1 ع 5

 هيبأ نغ ؛(7يميتلا ركب يبأ نع ءرجاهملا نب ميهاربإ نع «ليئارسإ

 اهاناطعأ ةصخر :ةعتملاو حلا يف رذوبأ لاق :الاق ٍديوُس نب ثراحلاو

 .هلكَع هللا لوسر

 نب لهجوم انكيأ :ةدئاز يبأ نبا نع «يرّسلا نب داثغ انث :(2دواو وبأ لاقو

 بكررلل الإ كلذ نكي مل :ًةرمع اهخسف ّمث مح 217نميف لوقي ناك رذابأ َن نأ

 .(دوسألا نب» :باوصلاو «يدسألا» :خسنلا يف اذك .(5001) «هدنسم» يف )١(

 .هيف ملكتم يلجببلا رجاهم نب ميهاربإ هداتسإ يفو«(4 *1) مقري (0)
 .«يميتلا ميهاريإ)ا :« را لا قدسمال 2 66

 .نعنع دقو «قاحسإ نب دمحم هدانسإ يفو .(18017) مقرب (:5)

 يف سيلو .دواد يبأ دنع هركذ دجوي الو .بم «ق نم تبثملاو .«ناملس" :ج ءص كل (0)

 ويم الأ كي ناميلس وأ ناملس :همسا نم:ةتسلا لاجر

 .«نئسلا» نم تبثملاو .«نم» :خسنلا عيمج يف ا
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 ٌجحلا يف ةعتملا تناك :لاق رذ يبأ نع 2١7 (ملسم حيحص) يفو

 يف ةعتملا ينعي ؛ةصخر انل تناك :؟'7ظفل يفو .ةّصاخ ِةِكَي دمحم باحصأل

 ءاسنلا ةعتم ينعي «ةّصاخ انل الإ ناتعتملا ٌحلصت ال :"7رخآ ٍظفل يفو .جحلا
 ةعتم ىنعي .مكنود ًةّصاخ انل تناك امّْنِإ :؛؟*)رخآ ٍظفل يفو .ٌجحلا ةعتمو
 .ححلا

 نع «هيبأ أ نع «ّيِميَتلا ميهاربإ نع حيحص ٍدانسإب (*01ّيِ ةاستلا عدس قو

 ادل ةصخر تناك امّلِإ يوش يف اهنم مدسلو ءينكل تسيل :ٌححلا ةعتم يف رذ يبأ

 .ِةيِللَك دمحم تاحصأ

 :لاق تراسل نب لالي اطيل نم ول اسنلاو دواد يبأ ننس » فو

 .كديسأ مامإلا هآورو .«ةّصاخ انل لب» يع هلا لاوس لاقق

 :لاق هيبأ نع «ّيِميَتلا ميهاربإ نع حيحص ٍدانسإب !" )(دواد يبأ ننس ١ فو

 + 1911 يقرب (1)
 .(111/1154) مقرب (0

 :(17517/1713) مقرب 5

 .(177/5975) مقوي (8)

  (0)مقرب )18٠١١(.

 مامإلا هفَعضو ؛(75184) هجام نبا هاورو «(7808) يئاسنلاو )١1804( دواد وبأ 030

 لئاسم»و (5 8٠ص «دواد يبأ ةياور دمحأ لئاسم) :رظنا .ثراحلا نب لالبب دمحأ

 )٠١١7(. «ةفيعضلا ةلسلسلا»و ١١5( /7) «حلاص هنبا ةياور دمحأ

 -هاورو .امهيف رثآلا دجوي الو ««ةناوع يبأ دنسم»ب عوبطملا يف هبّوصو «خسنلا يفاذك (0)
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 .مكل تسيل ءانل تناك :لاقف «ٌجحلا ةعتم نع نامثع لئس

 اق ع جيحص نيو بلاي بيث نع حصا طا يرث ند

11201111111010 

 دقو. لبس نب همحأ لاق, يق ردلا ريغ حيا نسرسلتلا نم
 ةلكع لا نع (”رذ وبأ ئور دقو ؟يدسألا عقرملا نمو : هثيدحب ضروع

 كلذ (7ْنأ مص نإ هنع لمت ام ةياغو .ةرمعلا ئلإ ٌجحلا خسفب رمألا

 | يرعب :ألا ىسوم وبأو ٍساّبع نبا لاق دقو تيار ويف ةيادكلاب ٌسدشم
 ةحيحّصلا صوصتلا تمِلَسو ءامهيأري شراعم رذ يبأ ُيأرف .ةثألل ءاع كلذ

 را

 .ةعيرّشلا

 نع قاحسإ نب ةيواعم نع ةناوع يبأ قيرط نم (177ص) «عادولا ةجحا) يف مزح نبا -
 وه لب ؛جرختسملا وأ دنسملا بحاص سيل اذه ةناوع وبأو .هب يميتلا ميهاربإ

 هازع رثألاو .«ةناوع يبأ دنسم) يف هنأ مهوت نم أطخأف ءيركشيلا هللا دبع نب حاضولا

 قيلعتلا رظناو .روصنم نب ديعس ئلإ (378/5) «ةدمعلا حرشا يف مالسإلا خيش

 .هيلع

 .«ةعوفدملا» ب عوبطملا يف هرّيغو «هيلع رابغالو ءخسنلا يفاذك )١(
 .ج «ك نم تبثملاو .«دواد وبأ» :ص «ق )١(

 .2 ىف تسسبل هنأ» 00

5258 



 كلت َّنأ لكي يتلا ٌصنب ٌةلطاب صاصتتخالا ئوعد َّنأ مولعملا نم
 نرقب ٌصتخت ال دبألاديأل خسف ةرمع تناكو انع لاؤشلا عقو يل ةرمعلا

 ول هم هب لخ وي نأ ؛لوأو هذ ىب مبأ نع ّيورملا نم اًدنس حصأ اذهو ءِنرق نود

 .هنع ّحِص

 نع مص رمأ يف اوفلتخا دق كَ هللا لوسر باحصأ انيأر اذإف ءاًضيأو

 لاقو ءٌٌصاخ وأ ٌحوسنم وه :مهضعب لاقف هب رمأ وأ هلعف هّنأ كي يبنلا

 ٌفلاخم هصاصتخا وأ هّحسن ئعّدا نم لوقف «دبألا ئلإ ٍقاب وه :مهضعب

 تاي :يغألا نم لوقي هلضراعم بابلا قام لكآو هنناعربب لإ ليي الف لصالل
 هللا ئلإ عزانّتلا دنع ٌدرلا بجاولاو «نيعزانتملا نيب لصفت ةّجحلاو ؛همومعو

 وبأ لاقو ءٌصاخ وأ ٌحوسنم خسفلا ْنِإ :نامثعو رذوبأ لاق اذإف هوس
 خسنلا ئعَّذا نم ئلعف ٌماع همكحو قاب ِهّنإ :سابع نب هللا دبعو ايسوم

 .ليلَّدلا صاصتخالاو

 ااا تقال ةيدحق ثراحلا نب لالب ثيدح عوفرملا هثيدح اّمأو

 .ةتباثلا نيطاسألا كلت (")هلثمب ضَراعُي الو

 هّجح خسفي نأ ٌجحلاب ٌلهملل ئري يبأ ناك :©)دمحأ نب هللا دبع لاق

 نم نيرمألا رخآ وه :ةعتملا يف لاقو .ةورملاو افَّصلا نيبو تيبلاب فاط اذإ

 :يبأل تلقف :هللا دبع لاق .«ًةرمع مكُجح اولعجا» :ِهِكَي لاقو لَو هللا لوسر

 .خسنلا فالخ «بتكي ال» :عوبطملا يف )١(

 هيلا ةك (5)

 (هلئاسم» يف دجأ ملو ؛(١77ص) «عادولا ةجح# يف مزح نبا هقيرط نم هاور (9)

 .(7 594 /5) «ةدمعلا حرش :رظناو «هنم ةرقف الإ 3١( 5 ص)
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 لوقأ ال :لاق ؟ةّصاخ انل هلوق ينعي «ٌجحلا خسف يف ثراحلا نب لالب ثيدحف

 ثيدح سيل «فورعملاب هدانسإ سيل ثيدح اذه ءلجّرلا اذه فّرعُي ال هب

 .هظفل اذه .تبثي يدنع ثراحلا نب لالب

 ال ثيدحلا اذه ّنأو دمحأ مامإلا لوق ةّحص ئلع لدي اّممو :تلقا

 اهيلإ مهّجح اوخسفي نأ مهرمأ يتلا ةعتملا كلت نع ربخأ كب ىلا َّنأ :ٌحصي

 (17)لحمأ نم اذه ؟ةّضاخ مهل اهّنأ اذه دعب هنع تبشي ه؛ فيكف «دبألا دبأل اهّنأ

 موي ئلإ ٌجحلا يف ٌةرمعلا تلخد» :لوقيو خسفلاب مهرمأي فيكو .لاحملا

 نحنف ؟مهدعب نم نود ةباحّصلاب ٌصتخم كلذ نأ هنع تبثي مث ««ةمايقلا

 وهو هِي هللا لوسر نع ٌحصي ال اذه ثراحلا نب لالب ثيدح نأ هللاب دهشن
 ِء ٍ و 5

 تابثالا تاقثلا تاياور ئلع ثراحلا نب لالب ةياور مدقت فيكو .هيلع طلغ

 ؟هتياور فالخ ِةَِْي هللا لوسر نع اوور نيذلا ملعلا ٍةلمح

 .هفالخب يتفي ٍساَّبع نباو ِةِْكَي هللا لوسر نع اًنباث اذه نوكي فيك مث

 لكك هللا لوسر باحصأو «ٌماعلاو ٌصاخلا نم ٍدهشمب هرمع لوط هيلع رظانيو
 ءانريغل سيل انب اًصتخم ناك اذه :مهنم ٌّدحاو ٌلجر هل لوقي الو ءنورفاوتم

 كلذ ٌساصحعا 7)0يوريو خرب ناك رق ابآ نأ ةباحشلا توه دعب رهظي رح

 مه
 ءمهريغل تسيل مهل تناك امن :جسلا ةستم يف نقيا هر نامثع لوق اّمأو

 لمتحي نامثعو رذ يبأ نع ّيورملا نأ ئلع ٌءاوس رذ يبأ لوق مكح همكحف

 :رومأ ةثالث

 .بم «ب «ك «ق يف تسيل «لحمأ» 6

 .عوبطملا يف تسيل ل (يوريو)ا 030
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 مرح نم همهف يذلا وهو «ةباحّصلاب كلذ زارج صاصتخا :اهدحأ

 .خسفلا

 هللا سرق انخيش ءاري ناك يذلا وهو ؛ةباحّصلاب هبوجو صاضتخا :قاثلا

 مهل ٍةكَب هللا لوسر رمأل خسفلا مهيلع '")اًضرف اوناك مهن :(1)لونقي :هحور
 زاوجلا اّمأو «هلاثتما ئلإ ةردابملا يف اوفّقوت امدنع هبضغو «مهيلع همّْدَحو «هب
 لعجو ءٍساّبع نبا رحبلا كلذ ئبأ نكل .ةمايقلا موي ىلإ ةّمأللف بابحتسالاو
 تسي مل ٍنراقو ٍدرفم لك ئلع اًضرف ْنأو «ةمايقلا موي ئلإ ةّنألل بوجولا

 ائلإ ينم ٌليمأ هلوق ئلإ انأو .أشي مل نإو لح دق لب َّدب الو لحي نأ يدهلا
 .انخيش لوق

 وأ اًكرقم اًميح يدعي نأ ةباحّصلا دعب دحأل سيل هنأ ةكلاثلا لامجحألا
 هب رمأ اه [عقاأ هيلع شرف ركل« .عيسفلا رز نعم جانحي :هيده الب الرق

 نمل نارقلاو ءيدهلا قسي مل نمل ل نم رمألا رخآ يف هباحصأ كي يلا

 فاول دنع سيل هير عب مري .كلذ هنع ّحِص امك «قاس

 ؛ةباحّصلل ناك امْنِإ اذه لب ؛كلذ هل سيلف < -ةعتم هلعجيو «ةدرفم ةرمع ىلإ

 ؛هيلإ خسفلاو عتمّتلاب لي ينل رمأ لبق درفملا ٌجحلاب م ارحإلا أوؤدتبا مهن

 بث درفيو هفلاخي نأ دحأل نكي مل هيلإ خسفلاو عَتمّتلاِب هرمأ ٌرقتس ااملف

 .هحسفب
 و

 ص

 املغ نيحجارامإ امهتيأر نيريخألا نيلامتحالا نيذه تلّمأت اذإو

 .ةدوجوملا هبتك يف همالك دجأ مل )010(

 .(«ضرف دق اوناك» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك (0)
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 ةعيرصلا ةهاثلا ثداحألا ةيقراعم ظقسل ل نييواسم وأ «لّوألا لامتحالا

 تناك ٌجحلا يف ةعتملا نأ :رذ يبأ نع (هحيحص» يف ملسم هاور ام اّمأو

 نيملسملا نم ٌدحأ هب لوقي ال اذهف ةعتملا لصأ هب ديرأ نإ اذهف «ةّصاخ مهل

 خسفلا ةعتم ديرأ نإو .ةمايقلا موي ئلإ اهزاوج ئلع نوقفّتم نوملسملا لب

 .ةعدشتملا ةثكلكل[ هوسولا لمعسأ

 رض ةرهجع ىلا ةبع نأ لع نب دمحأ ائل ركذ :217«هننسا يف مرثألا لاق

 نع ؛2؟)هيبأ نع ءئميتلا ميهاربإ نع «شمعألا نع «نايفس نع هثّدح يدهم

 رذ ابأ هللا محر :لبنح نب دمحأ لاقف .ةّضاخ انل تناك :ّجحلا ةعتم يف رذ يبأ

 0 ةرقبلا] 4 يلام نيف# :لجو ّزع هللا باتك يف يه

 وأ خوسنم كلذ نإ :نامثعو رذ يبأ لوق :خسفلا نم نوعئاملا لاق
 نم ئلع ثيفخ ملع ٌةدايز هلئاق عمف «يأّرلاب هلثم لاقي ال «ةباحّصلاب ٌصاخ
 ةلزنميوهف :اسومعو ةاقي صنلا لاعل تحجصقسم هنا .همومعو هءاقب اوعّدا

 بحاص ةلزتمب ةضاضتخا وأ ةكست ىعدمو .ةاعّدملا نيعلا ىف ديلا بحاص

 .ديلا بحاص ئلع مّدقُي ىذلا ةنيبلا

 ٌكشال ٌيأر اذه لب «هيف ٌكشال ٌدساف ٌلوق اذه :خسفلل نوزّوجملا لاق

 نب نارمع :رذ يبأو نامثع نم مظعأ وه نَم يأر هنأب حّرص دقو هيف

 .(١57ص) «عادولا ةجح» يف هقيرط نم مزح نباهاور ()

 .عوبطملا نم ةطقاس «هيبأ نع» (؟)
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 هللا لوسر عم انعّتمت : ّيراخبلل ظفّللاو 2 7١«نيحيحّصلا» يفف «ٍنيصُح
 شاب هنارب اجيبللا :نآرقلا لزنو هلل

 ةعتم ينعي «لجو ْزع هللا باتك يف ةعتملا ةيآ تلزن :؟'*ءلسم ظفلو

 ينحني رار هيوجلا امس خبصت هيث هانا ملأ ملا ك8 40 لوسر ايي رمأو هييبسلا
00 

 .رمع ليري :٠ ظفل فو ءاشام هيأرب لجو لاق ساو اوتح ايلي هللا لوسر

 6و وأ عبتُي نأ أ لك هل لو

 لزنت نأ كِشوُي :رمعو ركب يبأب اهيف هضراعي ناك نمل ساّبع نبا لاقو

 وبأ لاق :2'نولوقتو هِي هللا لوسر لاق :لوقأ ءءامَّسلا نم ٌةراجح مكيلع
 ."7!رمعو ركب )ع

 يس مكبس ميل جيانا 01(

 :(11/1/173) مقرب )00

 )0( مقرب )١11/1١177(.

 )017٠١( (دمحأ دنسم) يف امك خسنلا نم تبثملاو .«لوسر رمأأ» :عوبطملا يف (5)

 ١١(. /5) يقهيبلاو

 .هجيرخت مدقت (6)

 .«اولوقتو» :ج .ك (50)

 2,50 /5717185 )7١/ «ئواتفلا» يف مالسإلا خيش هركذ دقو .ظفللا اذهب هدجأ مل (0)

 جرخي رخآ ظفلب يتأيسو ٠١(. 77 /7) «ةلسرملا قعاوصلا» يف فلؤملاو ١

 .كانه
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 هللا لوسرب ٌملعأ رذ وبأو نامثع لوقي نم باوج ال «ءاملعلا باوج اذهف

 ٌملعأ رمعو ركب وبأ :رمع نب هللا دبعو ٍساَّبع نبا لاق الهف مكنم هِي

 اذهب ئضري نيعباتلا نم الو ةباحّصلا نم دحأ نكي ملو ءانم كي هللا لوسرب

 ئقتأو هلوسرو هللاب ّملعأ اوناك مهو لَ هللا لوسر نع ّصن عفد يف باوجلا
 قت 4 هع ْ ها | 00

 ني قلع اهناقيب لاق دقو :هةمابقلا مري زرلإ ةيقاب اهب موصسملا نم
 نوير جيل مار يبل دب سو هيل

 40 يبَّلا رريمجر افيسملا دب كدليعسو

 :هللكك يتلا ئلإ ٌعوفرم ِهّنأ ئلإ بَسنُي ال صحم ٌّيأر كلذ َّنأ ئلع ٌلديو

 اي :ٌيرعشألا يسوع وبأ هل لاق اهنع ين امل ة45985 باطخلا نب رمعأ
 هللا َّنإف انّير باتكب ذخأت نإ :لاقف ؟كسّشلا نأش يف ٌتئاحأ ام !نينمؤملا ريمأ

 هك هللا لوسر نسب ذخأت نإو + ةرقبلا] © هَل وَما ربي ًأوُميأَو» :لوقي
 رصعو ميسوم ىبأ نم ٌقافتا اذهف .رحت ليثح و

 هّندحأ هنم ّيأر وه امّنإ ًءادتبا اهب مارحإلا وأ ةعتملا ئلإ خسفلا عنم نأ ")نىلع

 ةيمرس وبار لصقل دب هل لتس نو فل هلل فرسو نع ريل اسأل

 .رمع ةفالخ نم اًردصو ءاهّلك ركب يبأ ةفالخ يف خسفلاب ساّنلا يتفي ناك

 يف رمع هثدحأ أر ِهّنأ ئلع اقفتاو .كلذ نع هيهن يف رمع ضواف تح
 تع وبلا هنح سيم يك هفاسفلا

 )١( ثيدح دنع مزح نبال «عادولا ةجح» :رظنا )5765(.

 أطخ .«ىلعو» :ص (؟)
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 لابغت

 ءاهفالخ ئلع لدي امب خسفلا ثيداحأ ةضراعم وهو ثلاثلا رذعلا امأو

 ةورع نع ّيرهزلا ثيدح نم (17(هحيحص» يف ملسم هاور ام اهنم اوركذف
 لهأ نم انمف ؛عادولا ةّجح يف قي هللا لوسر عم انجرخ :تلاق ةشئاع نع

 مرحأ نم» :لكي هللا لوسر لاقف «ةّكم انميق ئَّتح حب لهأ نم انمو هقرمعي

 ؛هيده رحني ئَّتح لحي الف ئدهأو ٍةرمعب مرحأ نمو «للحيلف ٍدُهُي ملو ةرمعب
 .ثيدحلا يقاب ركذو ؛(هّجح ٌتيلف بحب لهأ نمو

 .دوسألا يبأ نع كلام ثيدح نم اًضيأ '27(هحيحص» يف هاور ام :اهنمو

 لهأ نم اّنمف ؛عادولا ةّجح ماع كي هللا لوسر عم انجرخ :اهنع ةورع نع

 هللا لوسر ّلهأو جحلاب لهأ نم امو " !ةرمعو ٌجحب لهأ نم امو ةرمعب
 ّعحلا عمج وأ ٌجحب لهأ نم اّمأو لحف ةرمعب لهأ نم اف «ٌجحلاب كَ

 .رحتلا موي ناك ئّتح اوّلحي ملف ةرمعلاو

 نع «يدبعلا رشب نب دّمحم انث :لاق ؛«؟0ةبيش يبأ نبا هاور ام :اهنمو

 ؛بطاح نب نمحرلا دبع نب ئيحي ينئّدح :لاق «ةمقلع نب ورمع نب دّمحم
 هيماثوف :عاونأ ةثالث ىلع ٌجحلل يك هللا لوسر عم انجرخ :تلاق ةشئاع نع

 نمف «ٍةدرفم ٍةرمعب لهأ نم انمو .درفم ٌّجحب لهأ نم انمو .ةّجحو ةرمعب لهأ
 يضقي ىّنح هنم مّرَح امم ٍءيش نم للحي مل اًعم ٍةرمعو ٌجحب ّلهأ ناك

011/1911 0 
 )0( برقم)١1١؟١7/١1١18(.

 .ك نم ةطقاس «ةرمعو جحب لهأ نم انمو» (')

 .(7/5) «عادولا ةجح» يف مزح نباو )7١1/5( هجام نبا هقيرط نم هاور (:4)
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 : ىّتح هنم مرح اًّمم ٍءيش نم للحي مل ٍدرفم جحب لهأ نمو «ٌجحلا كسانم
 ةورملاو افّصلابو تيبلاب فاطف ةدرفم ةرمعب لهأ نمو .حجحلا كسانم يضفي

 نع ءبهو نبا ثيدح نم ؟١"(هحيحص# يف ملسم هاور ام :اهنمو

 :هل لاق قارعلا لهأ نم الجر نأ لقول نب كسحع نع هقيواسلا نإ قرم
 ؟ال ءأ لسيأ تيبلاب فاط اقإف ؛ ؛ٌجحلاب لهأ لجر نع ريب نب ةورع يل لش

 ه4 لا لوسر جحد :هيفو .ثيدحلا ركذف . .« لحي ال :كل لاق نإف

 .تيبلاب فاطف أّضوت هَّنأ ةّكم مدق نيح هب أدب ٍءيش لَّوأ هنأ ةشئ ةشئاع ينتربخأف

 ت مث .ٌةرمع نكت مل مث ءتيبلاب فاول هب أدب ءيش لّوأ ناكف ءركب وبأ ٌجح ّمث

 5 ؛تيبلاب فاوطلا هب أدب ءيش لّوأ هتيأرف «نامثع جح مث كلذ لثم رمع

 نب رييبزلا يبأ عم ٌتججح مث .رمع نب هللا دبعو ةيواعم مث .ٌةرمع نكت

 تيلرقت .ةرسع نفت ملل مث «تيلاو فاوطلا هب أدب ٍءيش لّوأ ناكف ماّرعلا

 ّلعف تيأر نم رخآ مث .ةرمع نكت مل مث «كلذ نولعفي راصنألاو نيرجاهملا
 الو ؟هنولأسي الفأ مهدنع رمع نبا اذهف ءقرمعب اهضقني مل مث ءرمع نبا كلذ

 نم ّلوأ مهتادقأ ةوعضي نيه عيشب نوؤدمي اوناكام زئضم نقم دعا

 نآدبن ال نامت نيحح يتلاعبو يمأ ٌثيأر دقو نوّلحي ال مث «تيبلاب فاوّطلا
 .نذلحت آل مث هب نافوطت «تيبلا نم َلَّوأ ٍءيشب

 هللا دمحب اهيف ةضراعم الو ,خسفلا ثيداحأ هب اوضراع ام عومجم اذهف
5 

 .ةنمؤو

  600مقرب )١71705(.
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 طنش ةقئاف نع ةروره نع قئرعزلا كيفعس رهو لوألا كيسا ا

 ليقع هخيش وأ ؛ثيللا هدج وأ ءبيعش هوبأ وأ ءبيعش نب كلملا دبع هيف
 :اهتعةورص نع قرهزلا نع سائلاورمعمو كلام ءاور ذق كيدحلا نإق
 : لحي نأ لوعسو فاط اذإ يده هعم نكي مل نم رمأ كو ئينلا نأ اونّيبو

 هللا لوسر عم ائجرخ :اهنع ةرمع نع ٍديعس نب ئيحي نع كلام لاقف

 رمأ ةكم نم انوند اّملف «ّجحلا الإ ئرن الو «ةدعقلا يذل نيقب ٍلايل سمخل لِي

 افّصلا نيب ئعسو تبيبلاب فاط اذإ يده هعم نكي مل نَم ِِكَي هللا لوسر

 ثيدحلااذهتركذف :ائييحي لاق .ثينعلا ركثو:لسيمأ ةورملاو

 010 ههجو ئلع ثيدحلاب هللاو كتتأ :لاقف دمحم نب مساقلل

 لك هللا لوسر عم انجرخ :اهنع دوسألا نع ميهاربإ نع روصنم لاقو
 قاس نكي مل نم كَ ٌيبنلا رمأف «تيبلاب انفّوطت انمي اًملف ؛جحلا الإ ئرن الو

 .("0«للحأف ع نْفُسَي مل هؤاسنو ءيدهلا قاس نكي مل نم ٌلحف لحي نأ يدهلا

 عم انجرخ :اهنع ةورع نع باهش نبا نع امهالك رمعمو كلام لاقو

 نما .26 هللا لوسر لاق مث «ةرمعب انللهأف عادولا ةجح ماع كو هللا لوسر

 امهنم لحي ئّنح ٌلحيالو «ةرمعلا عم ٌٌجحلاب ٌللهيلف يده هعم ناك

 0 آ

 نع هيبأ نع ملاس هربخأ يذلا لثمب ءاهنع ةورع نع باهش نبا لاقو

 .كلام قيرط نم )١7١9( يراخبلا هاور 48

 )١118/1١5١١(. ملسمو )١1551( يراخبلا هاور ١)

 .امهقيرط نم )١١701١١١7/1١51١1( ملسم هاور (
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 ٌّجحلا ئلإ ةرمعلاب عادولا ةَّجح يف كي هللا لوسر عّتمت :هظفلو كي يِبنلا
 ةرمعلاب لهأف لي هللا لوسر أدبو «ةفيلُحلا يذ نم يدهلا هعم قاسف ؛ئدهأو

 نم ناكو حلا ئلإ ةرمعلاب و هللا لوسر عم ساّنلا عّنمتف جحلاب لهأ م

 هلك تلا َمدق اًّملف .ٍدهُي مل نم مهنمو ؛يدهلا هعم قاسف ئدهأ نم ساثلا

 هنم َمُرَح ٍءيش نم ٌلحي ال هّنإف ئدهأ مكنم ناك نما : ساّنلل لاق 17[ةكم]

 .ةورملاو افّصلابو تييبلاب ْفطيلَف ئدهأ نكي مل نمو هّجح يضقي تح
 ّجحلا يف ِماّيأ ةثالث مايصف دجي مل نمف «ٌجحلاب لهيل َّمث «للحيلو رّصَ
 فد وشما ابرك كلم نر رسبر ا قعبسو

 نع ءهيبأ نع .مساقلا نب نمحرلا دبع نع نوشجاملا زيزعلا دبع لاقو

 :هيفو .ثيدحلا ركذف ...ّجحلا الإ ركذن ال لك هللا لوسر عم انجرخ ةشئاع

 .(ًةرمع اهولعجا» :هباحصأل هِي هللا لوسو لاف ةكم سد كنق :تلاق

 ,(7ئىدهلا هعم ناك نم الإ سائلا لحأف

 .(؟7ثيدحلا ركذو ...«ٌلحن نأ انرمأ انمدق اًملف ٌّجحلا الإ

 هللا لوسر عم انجرخ :ةشئاع نع هيبأ نع مساقلا نب نمحرلا دبع لاقو

 ّيلع لخدف :تلاق .ٌتشوط َفِرَس انئج اًّملف ٌّجحلا الإ ركذن الو هلك

 .خسنلا يف تسيلو «جيرختلا رداصم نم ةدايزلا 010

 )1١751// 1١75(. ملسمو )١591( يراخبلا هاور (؟)

 .( ١١ /١١؟١١)ملسم هاور 000

 )١١/1/7(. يراخبلا هاور 40
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 نأ تددول هللاو :تلقف :تلاق :«؟كيكبي ام١ :لاق ءىكبأ انأو ِدِيكَي هللا لوسر

 :هلِلك ْئَِتلا لاق ةّكم انمدق اًملف :هيفو .ثيدحلا ركذف ....َماعلا ٌجحأ ال

 .(2120يدهلا هعم ناك نم الإ ساّنلا لحف :تلاق .«ًةرمع اهولعجا»

 ؛رمع نباو ؛رباج هاور امل ٌققاوم اذهو :«حيحّصلا) يف ظافلألا هذه ٌلكو

 .ةصفحو «ءاربلاو ءءامسأو ءديعس وبأو ءٍساَّبع نباو ءئسوم وبأو ءسنأو

 نأو ءيدهلا قاس نم الإ لالحإلاب مهَّلك هباحصأ ِلكي هرْمَأ نم مهريغو

 هباحصأ رمأ كي يبنلا نأ ئلع مهلك ءالؤه قافّتا ينو .ةرمع مهّجح اولعجي

 ايل -يدهلا قاس نم الإ ةمسم هياوميق يذلا اولعجي نأو اولعم نأ مهلك

 نرض ثييللا ةياور حمايتأ كلذ رب دي ءاهيف عقو مهوو ةياوّرلا هذه ٍطلغ ئلع

 نع ليقُم نع (؟”اور يذلا وه هسفن ثيللاو ؛ةورع نع يرهّزلا نع ليقع
 عمت يف هيبأ نع ملاس نع ٌيرهّزلا نع هاور ام لثم اهنع ةورع نع ّيرهّزلا
 .لحي نأ ئدهأ نكي مل نم هرمأو كب يلا

 ةاوّرلا ضعب امّنِإو ءاًضعب اهضعب قّدصي ةشئاع ثيداحأ اذإف ءانلّمأت مث

 :هضعب ئلع رصتقا مهضعبو «ثيدحلا رصتخا مهضعبو ء«يضعب ئلع داز

 نم ٌجحلاب ّلهأ نم ُعنم هيف سيل روكذملا ثيدحلاو .ئنعملاب هاور مهضعبو

 هؤاقب هب دارملاو اًظوفحم اذه ناك نإف .ّجحلا متي نأ هرمأ هيف امّنِإو .لالحإلا

 نوكيو «ًةرمع هلْعَجو لالحإلاب رمألا لبق اذه نوكي نأ نّيعتيف ؛همارحإ ىلع

 ةارفرلا هين ,رييخَتلا ئلع أرط امك ؛مامتإلاب رمألا ئلع أرط دق اًدئاز اًرمأ اذه

 :خسفلاب رمألل اًحسان اذه ناك اّلإو ءّدب الو اذه نّيعتيو «نارقلاو عتمّتلاو
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 نأ دعب هّنِإَف ءاحطق لاحم ادعو ؛(0دارقألا ىف نزال اًخِسان خسفلاب رمألاو

 ءاّمطق لطاب اذه لوألا مارحإلا ئلع ءاقبلاو هضقنب مهرمأي مل ّلحلاب مهرمأ

 اذه ريغ زوجي ال .خسفلاب مهل رمألا لبق نوكي نأ اًظوفحم ناك نإ نّيعتف

 .ملعأ هللاو «ةتبلا

 لصف

 وأ ٌجحب ّلهأ نم اًمأو» :هيفو :اهنع ةورع نع هرسألا نبأ ثيدح انآ

 نب ئيحي ثيدحو .(رحنلا موي ناك ليقح  اوّلحي ملف «ةرمعلاو حلا ٌممج

 نم للحي مل ءاّعم ةرمعو ٌجحب لهأ ناك نمفا : اهنع بطاح نب هما
 -«كلذك ٍدرفم جحب لهأ نمو ؛ٌّجحلا كسانم يضقي ئتح هنم مرح امم ٍءيش

 اركي نأ لهأ امهر ءكافسلا امهرقتأ دق ةاتيدسف

 ب نس لا درع اكد لاك ؛لبنح نب دمحأ انثّدح :(10. ألا لاق

 انجرخ ةشئاع نع «ةورع نع «دوسألا يبأ نع «سنأ نب , كلام نع يدهم
 لهأ نم اًنمو «ةرمعلاب ّلهأ نم نمو «ٌجحلاب ّلهأ نم انمف كو هللا لوسر عم

 اوُلَحأفة ةرمعلاب لهأ نم اّمأف كي هللا لوسر ّجحلاب ّلهأو «ةرمعلاو ٌجحلاب

 ملف «ةرمعلاو ٌجحلاب ّلهأ نم اّمأو «ةورملاو افّضلابو تيبلاب اوفاط نيح

 نع ةولسلا اذه يري :لبنح نب دمحأ لاقف .رحْتلا موي ئلإ اوّل

 ةشئاع نع ةورع نع ٌيرِهُزلا :هل تلقف :مرثألا لاق .ًأطخ اذه !بجعلا

 .ةورع نب ماشهو ءمعن :لاقف ؟هفالخب

 .خسنلا يف امك تبثملاو .«دارفإلاب» :عوبطملا يف )١(

 أ 26ه (عادولا ةجح» يف هقيرط نم مزح نبا هأآور )30
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 :لاق .اذج نا كتم قافيدح ثاذه *' مزح نب دمحم وبأ ظفاحلا لاقو

 بجعلاو «هنالطبو ِهيَهَوو هترّكتب ءافخ ال ٌثيدح وحّنلا اذه يف دوسألا يبألو

 هللا دبع نأ هنعأ" ”ٌيراخبلا قيرط نم قاس مث ؟هاور نم ئلع زاج فيك

 املك لوقت قيدصلا ركب يبأ تنب ءامسأ عمسي ناك هنأ هثدح ءامسأ ئلوم

 لكموي نحنو انهاه هعم انلزن دققل «هلوسر يلع هللا رلص :نوُجَحلاب تدم

 نالفو ريبزلاو ةشئاع ىتخأو انأ ٌثرمتعاف ءانداوزأ ٌةليلق ءانرهظ ٌليلق :فافخ
 .ٌححلاب يشعلا نم انللهأ مث ءانللحأ َتيبلا انحسم اًملف «ٌنالفو

 .ثيدحلاب ملع لقأ هل نّمم ٍدحأ ئلع اهب َءافخ ال ةلْهَو هذهو :©)لاق

 كاف ذاب لوم :يلقناب نييسول

 نم دحأ نيب فالخ الو ؛«ةشئاع ىتخأو انأ ترمتعاف)ل :هلوق :امهدحأ

 نم اهّرمعأ (20كلذلو «ةّكم اهلوخد ٌلَّوأ رمتعت مل ةشئاع َّنأ يف لقّتلا لهأ
 نع هاورو «هللا دبع نب رباج هاور اذكه «ةبصحلا ليل ٌجحلا مامت دعب ميعنَتلا

 دمحم نب مساقلاو .ةكيلُم يبأ نباو «'')دوسألا يبأك :تابثألا ةشئاع

 )١( 58ص) «عادولا ةجح» يف 7(.

 )( برقم)١1797(.

 .(7 ؟ 5 ص) قباسلا ردصملا يف مزح نبا يأ (*)

 .«هيف» :قباسلا ردصملا يفو .خسنلا يفاذك ()

 .«كلذكو» :ك (6)

 «عادولا ةجح) يف امك «ديزي نب دوسألا» :باوصلاو ءأطخ وهو .خسنلا عيمج يف اذك (7)

 ملسمو( 5 )١65١.« يراخبلا دنع ةشئاع نع هتنياورو .(9:”7ص)

 ا 1
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 .دهاجمو .ءسواطو «ةورعو

 نم انللهأ ٌمث ءانللحأ َتيبلا انْحَسَم اًملف» :هيف هلوق :يناثلا عضوملا

 نباو ِكلام نب سنأو اًرباج ّنأل ؛هيف كش ال ٌلطاب اذهو ؛«ٌجحلاب ٌّيشعلا

 َنأو .ةّكم مهلوخد َموي ناك لالحإلا نأ اوور مهّلك «ةشن ةاعو سابع

 الب ٍماّيأ ةثالث نيروكذملا نيمويلا نيبو «ةيورتلا موي ناك جحلاب '١'مهلالهإ

 دمحم وبأ ين امّنإو ٌميحص وهو «لطاب الو ركنمب سيل ثيدحلا :تلق
 اذكهو «ةشئاعو يه ترمتعا اهّنأ ثربخأ ءامسأ َّنإف ؛همهف نم هيف هن

 ءايسفت ايدع ؟'2ايغإ :ةامللحا ثيبلآ انحسم آّكلقا :اهلوق اّمأو .ُكش الب عقو

 اهداغ نأ يبست ل يغو داش اع باصأ يذلا ضيحلا رذع بصي مل نّمعو
 قع نأ تبىألاو .مويلا كلذ تّلح اهّنأو «ةّكم مهلوخد م وي تيبلا تحسم

 .جحلا اهيلع تلخدأف ءفرّسب تضاح ئتح اهيلع لزت ملو «ةرمعب ُتمِدق

 قرمعب ْتَمِدَق وأ لَك يبنلا عم ةشئاع ترمتعا :ليق ")اذإف .ةنراق تراصو

 .اًيذك اذه نكي مل

 نم اوُلهأ مهن :لقت مل يهف .«ججحلاب ٌيشعلا نم انللهأ مث» :اهلوق اّمأو

 .ةيورّتلا موي يشع تدارأ امَّنِإو .دمحم وبأ لاق ام َمزليل .مودقلا موي ٌيشع

 مويلا كلذ ّيشعب : هيف حّرصي نأ ئلإ هنايبو هروهظ يف جاتحي ال اذه لشمو
 ٌدرف ؛هريغ لإ ماهوألا بهذت ال امم ِهّنأو «هب ٌماعلاو ٌصاخلا ملعل ؛هنيعب

 .فيرحت ««مهلالحإ» :عوبطملا يف 0

 .ءافلا نودب خسنلا يف اذك 00

 .«نإف» :ك (9)



 .هيلإ ليبس ال امم مهولا اذه لثمب تاقثلا ثيداحأ

 ةشئاع نع نيروكذملا نيثيدحلل هوجولا 'جدسأو :(17لمحم وب لاف
 93 :اهلوقب دارملا ّنأ ئلع امهتياور جّرخُت نأ - امهركذأ نب ذّللا ينعي -

 اردشلا نيم رحت موي ناك شع اولحي مل ,ةرمعو ٌجحب وأ ٌجحب ؛ اوُلهأ نيذلا
 نع ة ةركذلا يفتت نت اذهبو «يدهلا هعم ناك نم كلذب ْتَنَع مّن «ّجيحلا كسانم

 ةورع برع نذل ؛اهلك ثيداحألا ("7فلآتت اذبهو «نيثيدحلا نيذه

 يبأ نم ًظفحأ ٌكشالب ٌيرهزلاو ؛ةورع نع دوسألا وبأ ركذ ام فالخ ركذي
 ال هم:بابلا اذه ىف ةشتاع عرع نمحرلا دبع نب اريحي فلا دقو ؟؟ةدوسألا

 .ةلالج يفالو «ةقث يف الو ءظفح يف ال ءهيلإ نمحرلا دبع نب لئيحي '*)ن رقي

 ركب يبأ نب دّمحم نب مساقلاو ءديزي نب دوسألاك :ةشئاعب ''!ةناطب يف الو

 يف تناكو ءنمحرلا دبع تنب ةرْمَعو ؛ةشئاع ئلوم ناوكذ 2"”ورمع يبأو

 0 : ءاهب ةناطبلاو ةيصوصخلا لهأ مه ءالؤهو «ةشئاع رْجِح
 ذخْوُي نأ بجاولا يه درفنا ول مهنم ٍدَحاو ةياور وأ مهتياور تناكل ؛كلذك

 لَْمَغ وأ لهج نم سيلو .ئيحيو دوسألا يبأ ةياور لع ةدايز اهيف نذل ؟اهم

 390١(. ص) «عادولا ةجحا 6

 .(يذلا» :ح ءص (؟)

 .«عادولا ةجح» يف امل قفاوم خسنلا ةيقب نم تبثملاو .«فلتأت» :بم ءب «ق (*)

 .ص نم ةطقاس «دوسألا يبأ ...ةورع نع» (5)

 ,«بارظي ال123 (9)

 يف امل قفاوملا وهو .يأيسو .بم «ق نم تبثملاو .فيرحت ««ةناطف» :ج ءص ءك (5)
 .«عادولا ةجحاا

 .أطخ .«ورمع نباو» :ج ءص .ك (0)
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 ؟ةشئاع نع ةَّلجلا ءالؤه قفاو دقو فيكف «ربخأو ركذو مِِلَع نم ئلع ةّجح
 .نركذ (7١نيِذّللا ئيحيو دوسألا ىبأ خيبتحمب َقّلمُتلا طئاسن

 ؛نيدنسم ٌريغ نافوقوم ئيحيو دوسألا يبأ يثيدح ناف ءاضيآو :40لاق

 هك يِبنلا َنأ اركذي نأ نود ءْتّركذ ام لعَف نم َلْعِف اهنع اركذ امّنِإ امهّنأل

 داركذ ام ثم ولف نقل للا لوسر توم دنأ يف هيي الو ءاولسي ال نأ مهرمأ

 كلذب نورومأملا ئدامتف ؛خسفلاب هعم ّيده ال نَم لي ّيبنلا رمأ مص دق

 اًنيقي تبثف .هنم مهْأّربو كلذ نم هللا مهذاعأ دقو هلل ًةاصع اوناكل ءاولحي ملو

 تبدا (لكعو .يده هعم ناك نم هيف يِنُع امّنِإ ئيحيو دوسألا يبأ ثيدح نأ
 عمجي نأب يدهلا هعم نم رمأ كي َ هّنأِب © 7اهاندر وأ يتلا حاحّصلا ثيداحألا

 .اًعيمج امهنم لحي ئّبح لحي ال َّمث :ةرمعلا عم اًجبح

 نم١ :هعفرت اهنع ةورع نع باهش نبا نع كلام قيرط نم 4” قاس مث
 ."اًعيمج امهنم ّلحي بح لحي ال مث :ةرمعلاو ٌجحلاب لِِهُّيلف يده هعم ناك

 هّنأ انركذ ام نّيبي ةشئاع نع ةورع قيرط نم ئرت امك ثيدحلا اذهف :لاق
 :ةشئاع نع ئيحي ثيدحو ؛ةورع نع دوسألا يبأ ثيدح يف كش الب دارملا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ةلمج ٌلاكشإلا نآلا عفتراو

 ادرغ نه# عرق هلو اًفدس ةوسألا ىبأ تيدحق نأ نر ادم "لان

 .«نيذلا» :ب .ج ءص «ك )١(

 01 7” 5 ٠ ص) قباسلا ردصملا يف مزح نبا يأ )030

 .«اهدروأ» :بم .«اندروأ» :ج ءص ءك ()

 )١778(. يراخبلا هاور ثيدحلاو .(5”١7ص) «عادولا ةجح» (:4)

 ١(. 07 ص) هسفن ردصملا (5)
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 الو ااوّلح نكُرلا اوحسم اًّملف ءطقف ٍةرمعب اولبقأ ريبزلاو هتلاخو هم َنأ

 نيب ئوعسي تح «نكّرلا حسمب ؛ لحي ال ٍةرمعب لبقأ نم َّنأ ٍدحأ نيب فالخ
 رئاس هنّيبُي افذح ثيدحلا يف نأ م ٌّحصف ءنكّرلا حسم دعب ةورملاو اّصلا

 .قيفوّتلا هللابو «ًةلمج هب بْخَّشلا لطبو ءانركذ ىلا حاحّصلا ثيداحألا

 لصف

 رمعو ركب يبأ لعِف نِم ةورع نع دوسألا يبأ ثيدح يفاماَّمأو

 هّياوج نسحأف ساّبع نبا هباجأ دقف ءرمع نباو راصنألاو نيرجاهملاو
 ْ .هباوجب 217 يضكتن

 :ساَّبع نبا نع ريبج نب ديعس نع ورمع نب ليّضف نع شمعألا ئورف
 نبا لاقف «ةعتملا نع رمعو ركب وبأ ئبن :ةورع لاقف لب هللا لوسر عمت
 وبأ لاق :©7لوقتو ِةِلِلَكَي هللا لوسر لاق :لوقأ ,"7نوكلهيس مهارأ : سابع

 .(40رمعو ركب

 ' سابع نبال ةورص لاف :لاق بويأ نع ءرمعم انث ؟*”قزارلا دبع لاقو

 0 ل دبع نبا لا ؟ةدتسلا يف صحوت ل يتتال
 هم

 رع

 .«يفكيف» :ق 600

 .خسنلا نم تبثملاو .«نوكلهتس مكارأ» :عوبطملا يف )00

 .«نولوقي» :ك (7)

 نب كيرش هدانسإ يفو .(741) «عادولا ةجح» يف مزح نباو (7”١؟١1)دمحأ هاور (:4)

 .يتأيس امك برح نب ناميلسو قازرلا دبعب عبوت هنكل ,يعخنلا هللا دبع
 .(795) «عادولا ةجح) يف هقيرط نم مزح نباهاور (5)

50١ 



 ع م اليم كي خ04 رش م
 ؟رمعو ركب يبأ نع انوثدحتو ٌةِيلَي هللا لوسر نع مكثدحأ هللا مكبذعي تح

 لاق ريبزلا نب ةورع نأ :ةكيلُم يبأ نبا نع 217 0ملسم حيحص) يفو

 رشعلا (")ءالؤه يف ةرمعلاب ساّنلا رمأت :ِكي هللا لوسر باحصأ نم لجرل
 ركب ابأ َنِإف :ةورع لاق ؟كلذ نع كّكأ لأست الَوأ :لاق !؟ٌةرمع اهيف سيلو

 الإ لجو َّرع هللا ئرأ ام متكله انهاه نم :لجّرلا لاق ءكلذ العفي مل رمعو

 لاق !رمعو ركب يبأب ينوربختو كو هللا لوسر نع مكثدحأ يّنِإ .مكبّدعيس
 .لجّرلا ٌتكسف .كنم كَ هللا لوسر ةّنسب َملعأ اناك هللاو امِهّنِإ :ةورع

 ركذنو ؛هركذن ٍباوجب اذه هلوق نع ةورع مزح نب دّمحم وبأ باجأ مث

 .انخيشل هنم ّنسحأ اًباوج

 هللا لوسر ةئسب ٌملعأ ٍساَّبع نبا :ةورعل لوقن نحنو :7دمحم وبأ لاق
 يف ُكشي ال ءكنم مهتئالث مهب ئلوأو كنم ٌريخو ؛كنم رمعو ركب يبأبو

 قيرط نم قاس مث .كنم قدصأو ٌعلعأ نيثمؤملا مأ ةشئاعو .ملسم كلذ

 لمعتسا نم :ةشئاع تلاق :لاق هللا دبع نع يعيبّسلا قاحسإ يبأ نع ٌيروثلا

 .ٌجحلاب ساثلا ٌملعأ وه :تلاق ءِساّبع نبا :اولاق ؟مسوملا ئلع

 بولا نع ةيزوب هانح نم برح ب ناميلس نم يلا لسم بأ جرخأوا

 مقرب هقيرط نم هاور دقف ««عادولا ةجح» نع اّلقن «ةكيلم يبأ نبا نع ينايتخّسلا

 .(5؟99)

 .(|ذه» : ص )ع0

 .(7 5 ؛ص) «عادولا ةجحا١ 02



 وه نم ةورع لاق ام ٌفالخ «")امهنع ئوّر دق ِهَّنَأ عم :١2)دمحم وبأ لاق

 (؟)راّزبلا قيرط نم قاس مث .ٌقثوأو ٌقدصأو ٌملعأو لضفأو ةورع نم ٌريخ
 .سواطو ءاطع نع «ثيل نع ؛ٌئدوألا سيردإ نب هللا دبع نع «ّجشألا نع

 هنع بن نم لَّوأو ءرمعو ركب وبأو كي هللا لوسر عّشمت :ٍساّبع نبا نع
06 

 نبا نع «سواط نع «ثيل نع :ٌيروثلا نع (؟!7قازرلا دبع قيرط نمو
 لّوأو ءكلذك نامثعو رمعو «تام ئّتح ركب وبأو كي هللا لوسر عّتمت :ٍساّبع

 .ةيواعم اهنع لوب نم

 (دنسملا» يفدمحأ مامإلا هاوراذه ساّبع نسبا ثيدح :تلق

 .ةرسح ثيدح :لاقو ((*)ٌيذمرتلاو

 لاق :لاق هيبأ نع ءسواط نبا نع ءرمعم انث : :(10قازرلا دبع ركذو

 هذه ّرمأ سانلل نّيبتف ٌموقت : الأ :باّطخلا نب رمعل ئسوم وبأو بعك نب بأ

 .اهلعفأف انأ اّمأ !اهّمِلَع دق الإ ٌّدحأ ىقب لهو :رمع لاقف ؟ةعتملا

 .هلبق امب لصتم مالكلاو .هسفن ردصملا )١(

 ةجحاو عوبطملا ينو .رمعو ركب يبأل ريمضلاو .باوصلا وهو .خسنلا يفاذك (؟)
 .يتآلا رثآلاو قايسلا هيضتقي ام فالخ وهو .«اهنع» :«عادولا

 .(5/1/5) «هدنسم) ىف وهو ()

 01110 ؛عطدولا ةجس# يل هقيرط نم مز نبأ هاد )0

 .هيف ملكتم ميلس يبأ نب ثيل هدانسإ يفو «.(877) يذمرتلاو (758577*) دمحأ 0(

 .(79/) «عادولا ةجح» يف هقيرط نم مزح نياهاور (5)
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 انث :لاق «لاهنجلا نب ؛ ٍجاّجح انث :21)ٌيوغبلا زيزعلا دبع نب ٌيلع ركذو

 هارآ ص انأ ديحلا دم .ديمح وأ تاميلس يبأ نب داّمح نع ةةملس خي دامح

 لهأ :يهتي نأ دارأو ءلاملا اذ نع ةِّبغ ةبعكلا :لاقو «ةبعكلا لام ذخأي نأ

 :بعك نب ّيِبأ لاقف «ٌجحلا ةعتم نع ئهني نأ دارأو «لوبلاب اوغبصي نأ نميلا

 .هذخأي ملف «©"7ةجاحلا هيلإ هباحصأبو هبو «لاملا اذه ِةِكَي هللا لوسر ئأر دق

 بايثلا قرسمبلي نبا سار ه6 ه1 لوسر خاف دقو هلع ةشضقأو

 هللا لوسر عم انعّتمت دقو .لوبلاب غبصت اهّنأ مِلَع دقو ءاهنع ةني ملف «ةّيناميلا

 .ايهن اهيف ئلاعت هللا لزني ملو ءاهنع هني ملف ديدي

 ٌتعّتمتل ٌتججح ّمث ةنّسلا طسو يف ٌُترمتعا ول :رمع لوق مّدقت دقو

 نع «سيف نع «.ةينس دب لتس ةيو .تعتمتل ةّجح نيسمخ تججح ولو
 سابع نبا نع ءسواط نع «ليهك نب ةملس نع «ةبعشو .(؟

00 

 هنع «سواط

 'رمخ يشايح عم تلصيل «تدصيس مل نيتورع الس يل ترمتفا وأ : . هنع

 ُترمتعا ول :هنع ءِساّبع نبا نع ءسواط نع «ليهُك نب ةملس نع «ٌيروثلاو

 .ثيلو ريجح نب ماشه نع «ةنييع نباو 00 ثصتمتل ثجمحح مف ٌثيرمعما ع

 مل نسحلا ؛عاطقنا هدانسإ يبو 20 «عادولا ةجح)» يف هقيرط نم مزح نبا هاور )١(

 .ُهَنَعُدَيِلَوَ رمع كردي

 .(هيلإ ةجاحلا» :ق )١(

 .ك يف تسيل «هباحصأو» (6)

 .قيرطلا اذهب )١314( «عادولا ةجح» يف مزح نباهاور (5)

 .قيرطلا اذهب (5 )١ ١٠ «عادولا ةجح» يف مزح نبا هاور (4)

 .قيرطلا اذهب (5 )٠7 «عادولا ةجح» يف مزح نباهاور ()
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 1 نب و

 .217ةعتتمب ةعتسب الإ اق لج ةجبح تنام كرم اذكو

 نع ةني مل ُهنَعهَتَََيَر رمع نأ وهف ,")انخيش هركذ يذلا باوجلا اّمأو
 راتخاف ءامهنيب اولصفَت نأ مكترمعو مكّجحل ّمتأ ْنِإ :لاق امّنإو «ةّبلا ةعتملا

 نم هل هئشني هبِشَنُي رفسب امهنم ")دحاو لك دارفإوهو .رومألا لضفأ مهل رمع
 ٌصن دقو ؛ئرخأ ٍةرفس نودب ٌصاخلا عّنمَّتلاو نارقلا نم لضفأ اذهو «هدلب

 دارفإلا وه اذهو .مهريغو ُيعفاَّشلاو كلامو ةفينح وبأو دمحأ كلذ ئلع

 .يلع كلذكو «ساثلل هراتخي رمع ناكو ءرمعو ركب وبأ هلعف يذلا

 [1 ةرقبلا] 4ع ةرَمحلاَو دش أوسَْو» :ئلاعت هلوق يف يلعو رمع لاقو

 ةشئاعل كي يبنلا لاق دقو ««؟7كلهأ ةريوُد نم امهب مرحت نأ امهمامتإ :الاق

 هنغأ ةرَيَوُذ ىلإ جاحلا عجر اذإف :(00*2كبَّصَت ردق ئلع ِكّرجأ» :اهترمع يف
 يف رمتعا وأ «ٌجحي ئّتح ماقأو ٌجحلا ٍرُهشأ لبق رمتعاو ةرمعلا اهنم أشنأف

 ةريوُد نم نيكسنلا نم ٍدحاو ّلكب ئنأ دق انهف ؛ٌجحح ّم هلهأ ىلإ ٌعجرو هِرهشأ

 .هريغ نم [ضفأ وهف «لامكلا !لعامس ناتإ اذهو هلعأ

 .قيرطلا اذهب (5 ١ 5) «عادولا ةجحا يف مزح نباهاور )١(

 عومجملاو (777 /54) «ةدمعلا حرشا يف هوحنب هيلع ملكت دقو ءّصنلاب همالك دجأ مل (؟)

 .(5 5 /75) («لئواتفلا

 .ك يف تسيل «دحاو» 00

 )171١1١1179٠١( ةبيش يبأ نباو ("61) «خوسنملاو خسانلا» يف ديبع وبأ هاور (4)

 .امهثع
 .اَهَنَعُدَنلَدَو ةشئاع ثيدح نم )١15177/117١١( ملسمو (17/817/) يراخبلا هاور )0(
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 نع ئبم ِهَّنأ مهنم ًطِلغ نم نظف «ساّثلل رمع هراتخا يذلا اذهف :تلق

 كرت ئلع ةلمج نم مهئمو ؛خسفلا ةعتم ئلع هيب لمح نم مهئم مث «ةعتملا
 تاياورب هنع يهنلا تاياور ضراع نم مهنمو «هيلع دارفإلل اًحيِجرت ىلوألا

 هنع امك «رمع نع نيتياور كلذ يف لعج نم مهنمو ءاهانركذ دقو بابحتسالا
 هنع عجر اًميدق الوق يهنلا لعج نم مهنمو «لئاسملا نم 'اهريغ يف ناتياور

 نم هآر اّيأر يلا َدُحَي نم مهنمو .مزح نب دسم وبأ كلسامك / '/ريغل

 وبأ لاق امك كارألا ّلظ يف مهئاسنب نيسرعُم جاحلا ّلظي نأ هتهاركل هدنع

 ٌفقاو انأ انيب :لاق ديزي نب دوسألا نع ,ئيعختلا مي مير نع دامب نم ةليج

 حوفيُرعَش ٍلُجرُم جرب وه اذإف ةفرع ةّيشع ةفرعب باطخلا نب رمع (" !عم
 كتتئيهام :رمع لاق معن لاق ؟تنأ ٌمرحمأ :رمع هل لاقق ؛ ءبيطلا حير هنم

 ءاتمتم تمدق ين :لاق ءرفذألا ربغألا ثعشألا مرحملا انهن ؛مرحم ةئيبب

 هذه يف اوعتمتت ال :كلذ دنع رمع لاقف . ويلا ٌتمرحأ امَّنِإو .يلهأ يعم ناكو

 (””)اوحار مث «كارألا يف ّنبب اوسّرعل مهل ةعتملا يف ٌتصخر ول يّنإف األ

 ار 00ةبار رده ند اذهذا كي اذهو 90

 .هئاسن ىلع ِِلي ٌنْنلا فاط دق !كاذ اذّبحو ؟اذام ناكو :2")هزح نبا لاق

 :ةاربخاو :ك ()

 . ؟يعماا : ج 2

 .«اوعجر» :ك (9)

 .هقيرط نم (5 ١٠ 5) «عادولا ةجح» يف مزح نبا هاور 20

 .2هل يأر» :كءج (5)

 .رثألا بقع «عادولا ةجح» يف (7)
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 .نيع ِةفْرَطب مارحإلا لبق ٌحابم ءطولا ْنأ فالخ الو ءاّمرحم حبصأ ّمث

 لصف
 ع - ٠ . ٠

 نيبنو امهركذن «نييرخأ نيتقيرط خسفلا نم نوعناملا كلس دقو

 :امهداسف

 دع ايزل [يبيي ال اكن ابا قيس :هتنملل يعني ايت ل بحس

 .مهرثكأ لب ملعلا لهأ نم ريثك

 ا اا ل احلا رهشأ

 مهرمأف ؛(رمتعا نمل ةرمعلا تلح دقف هرَفَص خلسناو هرثألا افعو ِهرَبَّدلا أرب اذإ

 .ٌححلا رهشأ يف ةرمعلا زاوج مهل نبيل ؟'7مخسفلاب لكي يلا

 :ناتلطاب ناتقيرّطلا ناتاهو

 تنبت اذإف ءةْنَّسلا نّيبتت مل اذإ عرشُي امَّنِإ طايتحالا نإف ئلوألا اَمأ

 فونسالا لجل ايكرت ناك نإف ةايقلاشام كا رتو ايعاثا وه طاينستلاف
 ًطايقعلا :ناسوت طايتحألاف ءظوحآو ظوحلا اهعاتاو اهقلابخ ام كزتف هاما

 الو َهَنُّسلا فالخ نم جورخلل ًطايتحاو «ءاملعلا "7”فالخ نم جورخلل

 .رخآلا الع امهدحأ ناحجر ايفخي

 .«ةيلهاجلا لهأ» : عوبطملا يفو .باوص وهو .خسنلا عيمج - يف اذك 00

 .اَهْنَعدَيإَوَوو سابع نبا ثيدح نم )١198/1750( ملسمو )١1575( يراخبلا هاور (؟)

 .«فاللعخا» :ك (9*)
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 :لاوقأ ةثالث خسفلا يف ساّنلل َّنإف ءانه ٌعنتمم طايتحالا َنإف اًضيأو
 .مّرحم هنأ :اهدحأ

 .فلخلاو فلّسلا نم ٍةعامج لوق وهو ءبجاو هنأ أ :يناثلا
 يحتم هنأ :ثلاعلا

 نم طايتحالاب ئلوأ همّرح نم ٍفالخ نم جورخلاب طايتحالا سيلف
 فالخلا نم جورخلاب طايتحالا رذعت اذإو .هبجوأ نَم فالخ نم جورخلا
 .ةنسلا فالخ نم جورخلاب طايتحالا نّيعت

 لصف
 .(1)ةديدع هوجو نم اًنالطب ٌدهظأف ةيناّثلا ةقيرطلا اّمأو

 ذ يف ٌجحلا رهشأ يف ثالثا هَرَمُ ء كلذ لبق رمتعا ِةِكب ىلا نأ :اهدحأ

 ل ةباعصلا نأ لفي فيكت .ٌجحلا رهشأ طسوأ وهو كلذ مّدقت امك «ةدعقلا

 .ةرمعلا ئلإ جحلا خسفب اوهرمأ دعب ل[ جملا رهشأ يف رامجعالا زاوج اوملعي

 ؟ِتاَّرم ثالث كلذل هّلعف مّدقت دقو

 :تاقيملا لثغ مهل لاقدلا (5)(.يحيحّصلا) قاتبثدف هنأ :يناشلا

 ءاش نمو .لعفيلف ٍةَجحب َّلهُي نأ ءاش نمو «لعفيلف ةرمعب لهي نأ ءاش نم»
 دنع ٌجحلا رهشأ يف رامتعالا زاوج مهل نيف .«ٌلعفيلف ةرمعو بحب لهب نأ
 ؟خسفلاب الإ "7اهزاوج اوملعي مل فيكف «هعم نيملسملا ةّماعو ؛تاقيملا

 يف هوجولا هذه ضعبل هنايبو مالسإلا خيش مالك رظناو .ص يف تسيل «ةديدعا 010

 .(اهدعب امو 55 /77) «ئواتفلا عومجم»

 )0( يراخبلا )١17/87( ملسمو )١١15/17١١(.

 .«اذه زاوج» :ك (9)

 ” ب



 اوملعي ال نأ ٌردجأ مهف كلذب اهزاوج نوملعي اونوكي مل نإ هللا ٌرْمَعلو

 تا

 اهو هجرصنو عرس نب قر هس ينهلا غاو مر 200

 تملا ءلّلحتلا نم عناملا وه يدهلا قوس نأ ئلع لدي

 يف ريثَنلا لعج كي ُيئلاف .مرحم نود مرحمب ٌصتخت ال اهوركذ يتلا ةّلعلاو

 .هريقل 17 ككدعر اةوجو اهلل همدعو ٌّلحلا

 اذه ناك «نيكرشملا ةفلاخم ّدصق ِةِْكَي ئيبنلا ناك اذإ :لاقي نأ :عباّرلا

 كلذب مهرمأ امن ناك اذإ هنإف ؛ةَّلعلا هذهل لضفأ خسفلا َّنأ ئلع اليلد

 موي ئلإ "' اًعورشم خسفلا نوكي نأ يضتقي :ةي اذه ناك «نيكرشملا ةفلاخمل

 يف هنّمأل هعرشو كي يتلا هلعف ام َنِإف ءاًبابحتسا اّمإو اًيوجو اّمِإ «ةمايقلا

 وأ اًيوجو اَّمِإ «ةمايقلا موي ىلإ ٌعورشم وه نيكرشملا يدهل ةفلاخم كسانملا

 اوناكو ءسمشلا بورغ لبق ةفرع نم نوضيفُي اوناك نيكرشملا نإف ءاًبابحتسا
 اميك ٌريِبَت قرشأ» :نولوقي اوناكو ءسمّشلا علطت َّتح ةفلدزم نم نوضيفُي ال

 ملف 297( يكرس شسملا ىده انُيدَه فلاخ) :لاقو )دلع ملا مهفلاخف « يشل

 .«ىقبي» :عوبطملا يفو .خسنلا عيمج يف اذك )010

 .ك نم ةطقاس «ال)» (؟)

 .«اعورشم ئقبي خسفلا نأ ئلع اليلد نوكي ناك» :عوبطملا يف ()

 دمحأ هاورو ُكَنَعَهَنَلَوَوو رمع ثيدح نم اريغن اميك» هلوق نود )١785( يراخبلا هاور (5)

 .ةدايزلا هذهم )7١77( هجام نباو (7 86 ,*"هرى.7594)

  (ةفرعملا» يف يقهيبلاو )١01( «ليسارملا» يف دواد وبأو )١55١5( ةبيش يبأ نبا هاور )6(
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 .سمشلا ِتبرَغ نيتح ةفرع نم (1) في
 لوقك «ٌمد هربجَي ٌبجاو اّمإو .كلام لوقك نكراّمإ ةفلاخملا هذهو

 هل رخآلا لوقلاك ةكس اكو :قيلوقلا دحأ ف ععفاشلاو ةفيتح ىبأو دمحأ
 .نيملسملا قافتاب ٌةَّنس سمّشلا عولط لبق ةفلدزم نم ةضافإلاو

 يربألا مهفلاخف هيب نم رضيت ب هلق رعب بفقت الل تقلق شيرق كلو

 أوصيفا ته :ئلاعت هلوق لزن كلذ يفو ءاهنم ضافأو «تافرعب فقوو هك

 ٌجحلا ناكرأ نم ةفلاخملا هذهو «[144 :ةرقبلا] © ٌساَّيلَآَض اَقَأ ةاكي ره

 .«يملسملا قاقتاب

 سيل «ٌبحتسملا وأ بجاولا يه نيكرشملا اهيف "7تفلاخ يتلا رومألاف
 رمأ ِكَي ىلا نإ :لاقيافيكف؟ ٌمَّرحم اهيف نوكي فيكف ةوركم اهيف

 نم لضفأ هنع مهابن يذلا نوك عم «نيكرشملا ٌكسن فلاخي ِكسنب هباحصأ
 و َس

 هحيحف يعل عتمتي ملف نوكرشملا ّجح امك مح نم :لاقي وأ ؟هب مهرمأ "يذلا

 ؟لب ىنلا رمأب راصنألاو نيرجاهملا نم نيلّيألا نيقباكلا ٌح نم ٌلضفأ

 يف ةرمعلا تلخد) :لاق هنأ هةنع :ع (؟7(حيحّصلا» ف كني لق هنأ :سماخلا

 .ةليمرم ةمرخم نب نسق نب دمحم ثيدح نه (759/0)

 سيلو .عوفرملا ثيدحلا نمض هلبق امب اًلصتم هلعجو ؛.«ضفن ملف» :عوبطملا يف )١(
 .كلنلك

 .«فلاخن» :عوبطملا يف (0)

 . ص يف تسيل «يذلا») )0

 .يراخبلا هوري مل ثيدحلاف .أطخ ««نيحيحصلا» :عوبطملا يف (5)
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 :لاقف ؟دبألل مأ اذه انماعل هذه انترمع :هل ليقو .«ةمايقلا موي ئلإ محلا
 .227«ةمايقلا موي ئلإ ٌّجحلا يف ةرمعلا تلخد .دبألا دبأل لب ,١2)ال»

 روت تونسي يرسم تعج اعت نسل يمك ندي ساا

 وللا :لاق ةورملا نيلرع 197 ىلا ناك اذإ ندع :لاق 107 ايولعلا هقيبتح

 ناك نمف ًةرمع اهتلعجلو .يدهلا ٍقُسأ مل ثربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا

 اي :لاقف كلام نب ةقارّس ماقف .«ًةرمع اهلعجيلو لحيلف يده هعم سيل مكنم

 يف ةدحاو هعباصأ َِي هللا لوسر كّبشف ؟دبألل مأ اذه انماعلأ هللا لوسر

 .«22)ديألا ٍدبأل لب ءال» «نيتّرم (بحلا يف ةرمعلا ٍتلخد» :لاقو ءئرخألا

 دل [ يذ درسا تشم 2 ٍةعبار َحّبص لَو هللا لوسر مدق» :7"2ظفل يفو

 نأ انّرمأ ءٌسمخ الإ ةفرع نيبو اننيب نكي مل امل :©)انلقف :لاق ءلحن نأ انرمأف

 :هيفو «ثيدحلا ركذف ...«عنملا انريكاذم رطقت ةفرع ىأنف ءانئاسن ئلإ ىضُت 8.2
 .«دبألل» :لاق ؟دبألل مأ اذه انماعل :كلام نب ةقارٌس لاقف

 .بم «ب ,ك يف تسيل «ال» ()

 .ُهَنَعَُللا رباج ثيدح نم )١57/١7١( ملسم هاور 4

 .قباسلا ثيدحلا وه (9)

 .ةياورلا اذكو .«هفاوط» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك (5)

 .«دبأ دبأل١ :ص (4)

 .ُهَنَعَُنإَوَر رباج ثيدح نم )١51١/١7١7( ملسم هاور (7)

 ايار :لاق :ءاطع لاق» :ةياورلا يفو .«لاق» عوبطملا يف سيلو .خسنلا يف اذك (0)

 .«انلقف ....ءاسنلا
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 هذه مكلأ :هللك تنل لاق ةقارشس نأ : هنع 217 ٌيراخبلا حيحص) يفو

 .«دبألل لب» :لاق ؟هللا لوسر اي ةّصاخ

 "")هّجح مهنم خسف نم خسف يت ةرمعلا كلن َنأ كي هللا لوسر نيف

 ةرمخ نأ نيس داذهو .ةمايقلا موي ئلإ ٌجحلا يف تلخد ةرمعلا نو .دبألل اهيلإ

 .ححلا ضعب ههكلا

 «ذبألا دبأل لبق :هلوقب لال دعسألا نئلع سانلا ؟7سعي نضرتعا دقو

 :نيضارتعاب

 لب ؛ماعلا كلذب ٌصتخي ال اهب ضرفلا طوقس نأ دارملا نأ :امهدحأ
 .«دبألل» :لقي مل كلذ دارأ ول هَّنإف «لطاب ضارتعالا اذهو .دبألا ىلإ هطقسي

 هّنألو .نيملسملا عيمجل نوكي امّنِإ لب «ةنّيعم ةفئاط ٌقح يف نوكي ال دبألا ْنِإف

 كلذب اودارأ ول هلأ .«ةمايقلا موي لإ ححلا يف ةرمعلا تلخد»:لاق

 نع لاؤّسلا ناك لب هةرمعلا ئلع اورصتقا امل بوجولا رركت نع لاوّشلا

 رركت اودارأ ولو «؟دبألل مأ انماعل هذه انترمعا :هل اولاق مهنألو .ححلا

 مهباجألو ؟هللا لوسر اي ماع ّلكأ :ٌجحلا يف اولاق امك هل اولاقل ماع ّلك اهبوجو

 .(؟!(ثبجول ؛معن :ٌتلق ول ؛كتكر تاع نوقف :هلوغب ٌجحلا يق دب مهب .انحأ امن

 لاؤَّسلا اذهف .«دبألا دبأل لب» :لاقف ؟ةَّصاخ مكل هذه :هلاولاق مهّنألو
 .صاصتخالا مدع يف ناحيرص باوجلاو

 .(1/86) مقرب 010

 .«ةجح» :عوبطملا يف )١(

 . ص يف تسيل «ضعبا) 00

 دكت لا م كا
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 رهشأ يف رامتعالا زاوج هب ديرب امن ؛دبألا ديأل كلذ ن١ :هلوق نأ : يناثلا

 الكي ئبنلا لأس امّنِإ لئاسلا ٌنإف .هلبق يذلا نم ٌلطبأ ضارتعالا اذهو .ٌجحلا

 هّنأل ؛ٌححلا رهشأ يف ةرمعلا زاوج نعال ؛جحلا خسف يه يتلا ةعتملا نع هيف

 اذه :ٍظئنيح (1)هل لاقف «ٌجحلا خسفب هعم ّيده ال نَم هرمأ ١)بقعب هلأس امّنإ

 .هنع هلأسي مل اًمع ال هنع هلأس ام سفن نع كك هباجأف ؟دبألل مأ "”انماعل

 يده ال نَم هرمأ َبيقع «ةمايقلا موي ئلإ ٌجحلا ين ةرمعلا ٍتلخد" :هلوق ينو
 ئوعد لطبف «ةمايقلا موي ئلإ ٌرمتسم كلذ نأ ؟)تلج ناب لالحإلاب هعم
 قيفوتلا هللابو ءصوصخلا

 هيف الو ءثيدحلا يف تسيل اهومتركذ ىتّلا 20ةّلعلا هذه نأ :سداّسلا

 ال اهّنإف ةحيحص تناك نإو ءاهب مكضارتعا لطب ةلطاب تناك نإف ءاهيلإ ٌةراشإ
 ٌتضتقا تّحص نإ لب ؛هوجولا نم هجوب ةباحّصلاب صاصتخالا 217مزلتست
 ةّرقو هتّوق نيكرشملا يِرْيل عرش لمّرلا نأ امك «هّرارمتساو اهلولعم ماود
 ةّلعلا كلتب جاجتحالا لطبف «ةمايقلا موي ئلإ هتيعورشم تّرمتساو «هباحصأ

 .ريالقت لك ىلع مهب صاصتخالا ئلع

 .«بقع» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك )١(

 .خسنلا يف تسيلو ««ةقارس» :عوبطملا يف اهدعب (؟)

 .«انماعلا» :ك (9)

 .ةانلخ انايبق :ص عج (:)

 .ك يف تسيل «ةلعلا» )0(

 .«مزلت ال» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك ()

 نيف



 زاوجب ١'ملعلا يف اوفتكي مل اذإ مهيلع هللا ناوضر ةباحّصلا نأ عباّسلا

 دنع اهيف مهل هنذإب الو «ماوعأ ةثالث هعم اهل مهلعف ئلع جحلا رهشأ يق ة ةرمعلا

 ال نأ ئرحأ مهّدعب ْنَمف «ةرمعلا ىلإ ٌجحلا خسفي ب مهرمأي ئتح تاقيملا

 ًءادتقاو ِِكي هللا لوسر رمأل اَعابَتا «ةرمعلا ئلإ ٌّجحلا خسفي ىَّتح كلذب يفتكي

 هب يفتكأ امهقودب كلذ نم ىفكت نحت انثإ :لئاق لوقي نأ الز 2؟7هباحصأب
 هللاب ذوعن لهج اذهو .هيلإ مه اوجاتحا ام ئلإ زاوجلا يف جاتحن الو «ةباحّصلا

 .هنم

 وه يذلا خسفلاب هباحصأ رمأي نأ ِةِْكَي هللا لويسرو ليال هَّنَأ :نماثلا

 .روظحملا اذه باكترا ريغب هُميلعت نكمي اًحابم كلذب مهملعيل ءٌمارح

 .ًةفلك لقأو «ةلالد َحضوأو ءاّنايب هنم لهسأبو

 .اًمارح هب مهرمأ نيح خسفلا نكي مل :ليق نإف

 امهنم ٍدحاو لكب لاق دقو .«بحتسم 0 7وأ بجاو انإ اذ وهف لبق

 عفر عامجإ وأ صن يأو ؟هبابحتسا وأ هباجيإ دعب همّرح يذلا نّمف «ةفئاط

 .اهنع_ سيحيمال ةبلاطم لهو ؟بابحتسالا وأ بوجولا اذه

 ٌتقس امل ٌتربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ول» :لاق ِةِكي ِهّنأ :عساتلا

 ةرسعلا زاوجب ملعلا كلذ دنس قل هل دمت نئرتقأ قرص اهتامججاو «يدهلا

 .لاحملا مظعأ نم اذه ؟اهتوف ىلع فّسأت تح .جحلا رهشأ يف

 .«ملعلاب» :عوبطملا يف )١(

 .«ةباحصلاب» :ك «بم (؟)

 .«امإو) 13 2220
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 ٍقُسَي ملو ّنرق نمو َدرفأ ناك نم ١2)ةعتملا ئلإ خسفلاب رمأ ِهّنأ :رشاعلا
 هرمأي فيكف .هتّبح عم ٌجحلا رهشأ يف رمتعا دق نراقلا نأ ٌمولعمو .يدهلا

 و اهب ئنأ دقو ٌجحلا رهشأ يف ةرمعلا زاوج هل نيل ةرمع ىلإ هنارق خسفب
 ؟ٌجحلا اهيلإ

 ال ءلوصألا سايقل ٌقفاوم ةرمعلا ئلإ ٌجحلا خسف نأ :رشع يداحلا
 012 .هزاوج يضتقي سايقلا ناكل صنلا هب دري مل ولف "١ 1نل لاش

 ّنأب هرّرقو «؟7ةيميت نبا مالسإلا خيش هلاق ءسايقلا قفو ئلع هب ّصْنلا
 بث ةرمعلاب مرحأ ولف «ةّمئألا قافتاب زاج همزل ناك امم رثكأ مزتلا اذإ مرحملا

 مل ةرمعلا هيلع لخدأ َّمث ٌجحلاب مرحأ اذإو «عازن الب زاج جحلا اهيلع لخدأ
 .هبهذم رهاظ يف يعفاشلاو دمحأو كلام بهذم وهو ءروهمجلا دنع زجي
 :مسيو نيفارط فوطي ةراقلا نأ ف هلصأ خيلع ادب. كلذ زوجي ةفيتحح وبأو

 . نييعس

 فوطي هَّنأ :نراقلا يف دمحأ نع ةّيكحملا ةياورلا سايق اذهو :20)لاق

 الإ مزتلي مل ٌجحلاب مرحملاف كلذك ناك اذإو .نييعس ئعسيو نيفاوط
 خسفلاب همزتلا ام ناكف ٌجحو ةرمعل اًمزتلم راص اًعّتمتم راص اذإف .')جحلا

 .«ةرمعلا» :عوبطملا يفو .خسنلا عيمج يف اذك )010

 .خسنلا فالخ «هل» :عوبطملا يف (0)

 .«ءاجف» :عوبطملا يفو .«ئيجيف» :بم ()

 .(01 /71) «ئواتفلا عومجم» يف همالكو .عوبطملاو بم .«ب «ق يف سيل «ةيميت نبا» (0)

 .قباسلا ردصملا يف مالسإلا خيش يأ (4)
 .«جحلاب» :ص 00(
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 اذه لكشأ امنإو .اًيسبتسم ناك لضفأ ناك ادلو .كللذ زاجل هيلع خاك امم رثكأ

 خسفي نأ دارأ ول هّنإف .كلذك سيلو ءةرمع ىلإ اًجح خسف نأ ّنظ نم ىلع

 هنّين نم ناك نمل ٌرئاج خسفلا امّنإو «عازن الب ْزجي مل ٍةدرفم ٍةرمع ىلإ ّجحلا

 ءٌجحلا يف ٌلخاد وهف ةرمعلاب مرحي نيح نم عّممتملاو ؛ةرمعلا دعب يحي نأ

 ماّيألا موصي نأ هل زوجي اذهلو .«ٌجحلا يف ٌةرمعلا ٍتلخد» كَ ٌنِبْنلا لاق امك

 اَّمأو .ٌجحلا يف لاحلا كلت يف هّنأ ئىلع لدف «ةرمعلاب مرحي نيح نم ةثالثلا
 كلذكو .هدعب لستغي مث ءوضولاب بنجلا ًادبي امكف «كلذ دعب ٌجحلاب همارحإ

 َنأدبا» :هتنبا لْسَغ يف ةوسنلل لاقو «2)ةبانجلل لستغا اذإ لعفي ِةِلَي ٌيبنلا ناك

 "”ضعب ءوضولا عضاوم لْسْغف ."70اهنم ءوضولا م عصضاومو اهمايمب
 : لسغلا

 .هجوأ ةثالثل ّلطاب اذه :ليق نإف

 همارحإب هنم اًعونمم ناك (؟)الِح خسفلاب دافتسا خسف اذإ ِهّنأ :اهدحأ
 .همزتلا ام نود وهف ءلّوآلا

 خسف يذلا كسنلا نم لمكأ اَلَوأ همزتلا دق ناك يذلا كسنلا نأ :يناثلا
 يده ئلإ جاتحي هيلإ خسفي يذ ذلاو ءٍناربجج ىلإ لّوألا جاتحي ال اذهلو «هيلإ

 يفامل قفاوم بم «ق نم تبثملاو .«ةبانجلا نم» :عوبطملا .«هتبانجلا :ج ءص )١(

 .«ئواتفلا عومجما

 .اَهْنَعْدَنلََوَر ةيطع مأ ثيدح نم (57 /9479) ملسمو )١571( يراخبلا هاور 00

 .فيرحت امهالكو .(«لبق هلعلا) : اهشماه يفو «(دعب» :بم با كلا (19)

 .ك ىف تسيل الحا 00
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 .روبجم ِكسن نم لضفأ هيف 2١7 َناربج ال ٌكسنو هل اًناربجم

 اهلادبإ زوجي ال نألف محلا ئلع ةرمعلا لاخدإ زجي مل اذإ هنأ :ثلاثلا

 .ىرحألاو ئلوألا قيرطب اهيلإ هخسفو هب

 .لّصفمو لمع «نيتيرط نم هوجولا هذه نع باوجلال

 سلا وك بسم الع كاسل عا ةرجولا هذه نأ ريفا [مجبلا انآ
 ةّنسلا فلاخي يأر ّلك َّنأو «ءارآلا ئىلع يحولا ميدقت مازتلاب اهنع باوجلاف

 10 ةمي ملا ةيسّصلا ةنشلا ةقلاخسب هقالط ناييو مطلق لظان رفق

 .”ءارآلل اًعبت ةنسلا تسبلو «ةئسلل عبت ءارآلاو

 قفو ىلع خسفلا نأ انمزتلا امّنإف .هددصب نحن يذلا وهو :لّضفملا امو
 نأب :هباوج لّوألا هجولاف اذه ئلعو «مازتلالا اذبم ءافولا نم دب الف «سايقلا

 رمأل هيف َّلِح ال يذلا دارفإلا نم ُلضفأ وهف (؟*0ٌلالحإلا هلّلخت نإو تمّت

 .هيلإ جحلا خسفب هباحصأ هرمألو :2*)هب مارحإلاب هعم يده ال نم كَ ئيبنلا
 ّنألو ؛هللا باتك يف هيلع صوصنملا كسلا هّنألو .هب مرحأ ناك هنأ هيّنمتلو

 .نيلوق ئلع هريغ يف اوفلتخاو «هبابحتسا ئلع لب هزاوج ئلع تعمجأ ةّمألا

 50 حلا مارحإلا دعب هيلإ خسفلاب مهرمأ ثبح بضغ لك يلا ألو
 .«ناربج لإ جاتحي آل» :ك 010

 .ج يف تسيل (هل» (6)

 .2«يأرلل» :ج ءص 2

 .«للحتلا» :عوبطملا يفو .خسنلا يف اذك (5)
 .ك يف تسيل «هب١ (6)

 .ك يف تسيل «جحلاب» (1)
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 ريخ (1)ٌجح نم لضفأ طق (1)ٌجح ةيكيلا اًمط# لاسملا عم هلألو كوشن وف

 ةعتم اهولعجي نأب مهّلك مهرمأ دقو كو مهّيبن عم نيملاعلا لضفأو نورقلا

 ّجح الإ هنم ٌلضفأ جحلا اذه ريغ نوكي نأ لاحملا نمف ءيدهلا قاس نمالإ

 هبل هللا هراسخا يذلا وه اذهف هيبتل هللا هراقجا امك «يدهلا قاسو ثرق نم

 نأ لاحملا نم هّنألو ؟نيذه نم لضفأ ٌجح أف هعّتمّنلا هباحصأل راتخاو

 سين ريتك رس وريسولو وجرملا كونفقملا لإ لمغاقلا كسنلا نم مهلقني
 يذلا مارحإلا ئلع ءاقبلا نم ٌلضفأ كسلا اذه ٌناحجرف ءاهعضوم اذه

 .يناثلا هجولا الطب اذبي نيت دقو .خسفلاب (7هتوفي

 :هوجو نم لطاب ٌمالكف ,يدهلاب ٌروبجم ٌكسْن هن :مكلوق اّمأو

 هد وهو «كسنلا مامت نم وه ٌةدوصقم ٌةدابع عّبمتلا يف يدهلا َّنأ :اهدحأ
 اذه ةدابع مامت نم (؟7يه ميقملل ةيحضألا ةلزنمب وهو ءِناربُج مدال ٍناركُش

 ئلع «*7لمتشملا ديعلا ةلزنمب مَّدلا اذه ئلع لمتشملا كسّنلاف «مويلا
 .لئاس مد ةقارإ لثمب مويلا كلذ يف هللا ئلإ بّرقت ام هّنإَف ؛ةيحضألا

 ٍهلَص يبنلا نأ قيدّصلا ركب يبأ ثيدح نم 217هريغو يذمرتلا ئور دقو

 .«ةجح نوكت» :عوبطملا يف )١(

 .ج «ص «ك نم تبثملاو .«ةجحا :بم ءب «ق (؟)

 .فيرحت «(هنرقيا :ص ()
 .(وهو» :عوبطملا يف (5)

 .«ةلمتشملا» :ج ءص (5)

 نإف ؛عاطقنا هدانسإ ينو .هل ظفللاو (7975) هجام نباو (8717) يذمرتلا هاور (1)

  .هيوقي دهاش هل نكل ؛ءعوبري نب نمحرلا دبع نم عمسي مل ردكنملا نب دمحم
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 توّصلا عفر :حعلاو . (جتلاو حيَعلا» :لاقف ؟لضفأ 217لامعألا يأ :لئس

 .يدهلا ءامد ةقارإ :ٌحفلاو :ةيبلتلاب

 .ةليضفلا هذه لّصحي نأ ًدرفملا نكمُي :ليق نإف

 ريدقت ئلعو «عتمتملاو نراقلا قح يف تءاج امْنِإ اهتيعورشم :ليق

 ؟نراقلاو عتمتملا يده باوث نم اهباوث نيأف هقح يف اهبابحتسا

 يذلا نع تبث دقو «هنم لكألا زاج امل ٍناربج مد ناك ول نأ : يناثلا هجولا

 نم لكأف ءِردِق يف تلعُجف ٍةَعْضَبِب ةندب لك نم رمأ هّنإف هيذَه نم لكأ هنأ هك

 نس لكل ا هؤلنو خش يلع رجالا لاك ذي .2"'اهقّرَم نم برشو ءاهمحل
 رس

 ةمسقب نيعتي ؛ مل ٌعاشُم اهيف بجاولاو «ةئاملا نم ندب ّلك

 يذلا يدهلا نم هءاسن معطأ هنأ ("7(حيحّصلا» يف تبث دق كاف ءكاضبأو

 (؟)(«يحيحّصلا) ف تسف 556 مامإلا هب حتحا «تاعتمتم تنك نهنع هحبذ

 0 هحببد يذلا يدهلا نم يهبل لسرأ مث «.هئاسن نع ئدهأ هنأ ةشئاع نع

 ل قف قو : | ا 3

 0 ةلاحيس هللا 0 ءاَضيأو

 ةلسلسلا» :رظناو )١/ 55٠(. مكاحلاو (75171) ةميزخ نبا هححص ثيدحلاو 5

 ٠ ١8٠(. ) (ةحيحصلا

 .نيهجولاب ةياورلاو ,خسنلا نم تبثملاو .«جحلا» :عوبطملا يف 03

 .ُهنَعْدَنلَ رباج ثيدح نم )١7١4//١51( ملسم هاور )0

 .«نيحيحصلا» :عوبطملا يف 00

 )١10/1١51١١(. ملسمو )17/5١( يراخبلا (5)

 .«يدهلا» :عوبطملا يف (5)
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 .نارقلاو ةعتملا يده حبذ كانه عورشملا ّنإف هب ّصتخي مل نإ اًعطق نارقلاو
 ٍردِق يف تلعّجف ِةعْضَبِب ةندب لك نم كي ٌئبنلا رمأ  ملعأ هللاو - انهاه نمو
 .هيده عيمج هب ّمعيل «لكألاب ئلاعت هّبر رمأل الاثتما

 ءادقإلا زوجي الف «لصألا يف ٌدوظحم ناربجلا ببس نأ :ثلاّثلا هجولا
 رمأ اّمِإ :هب ٌرومأم عتمّتلاو ءروظحم ٌلعف وأ بجاو كرت ام هَّنإف ءرذعل الإ هيلع

 ولف «نيرثكألا دنع بابحتسا رمأ وأ ؛هريغو ٍساَّبع نباك ٍةفئاط دنع باجيإ

 مددَّنِإ مهلوق لطبف ءرذع زيقب هيرس يلع ماذقإلا زجي مل ناربُج مد همس ناك

 هببسب مهل حابأو «هدابع ئلع هب هللا عّسو ؟١'يدهو ِكسن مد نأ مِلَعو «ناربج

 وهف ؛ةّقشملا نم مهيلع مارحإلا رارمتسا يف امل «مارحإلا ءانثأ يف لّلحَتلا

 يده ناكو «نيّفخلا ئلع حسملا ةلزنمبو ءرْفَّسلا يف رطفلاو رصقلا ةلزنمب

 ذخوي نأ بحي ئلاعت هللاو ")!ذهو اذه لْعِف هباحصأ ىدهو ِكلكَب هللا لوسر

 هيلع ركب امم دبعلا كسل هدادمق يعمم 3و خل ءركي ام ههصتاب

 .هنم هعنمو هيلع همّرح ام هباكترال هنم هتيهارك 247 لثم هل هلّهسو

 نوكي دق لدبلاو .0*2هبيقع رمتعيو ٍدرفم حب يتأي نأ نم جحلا رهشأ يف مِدق

 .خسنلا فالخ «اذهو» :عوبطملا يف (0)

 .تارم ثالث «(اذه» :ص يف (0)

 نبا هححصو «(0914/) رازبلاو (08757) دمحأ هاور يذلا رمع نبا ثيدح يىفامك (7)

 .(9 /7) «ليلغلا ءاورإ» يف ينابلآألاو (717/57) نابح نباو )/7١71( ةميزخ

 :لثمبلا :ك (5)

 .ففيرحت «(هسفنب») :س (0)
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 ءاملا لامعتسا نع زجاعلل مّميتلاكو ءالدب اهلعج نم دنع ةعمجلاك اًبجاو

 يحتسم هنوكف ءاّبجاو نوكي دق لدبلا ناك اذإف «ٌلدب وهو هيلع ٌبجاو هَّنإف
 ًدحاو ٌةدابع عيمجلا نوكي نأ عنمي ال لالحإلا للتو ءزاوجلاب ئلوأ

 لوألا لتحتلا دعبالا اكق ةلو «قاضتالاب ركاو هّلإف «ةيفاقآألا قاوطك

 داضمر موصو بالا لحلا دعب لمقُي وهو ءوّتم مي رامجعلا يمر كلذكو

 كلام لاق اذهلو .ةدحاو ةدابع نوكي نأ كلذ عنمَي الو «هيلايل يف رطفلا هللختي

 .ملعأ هللاو .ةدحاو ةدايع هّنأل 013ه ةدحاو كب ئوزجي هن ةهريطو

 لصف

 هخسف زوجي ال نآلاف «ٌجحلا ئلع ةرمعلا لاخدإ ْزُجَي مل اذإ :مكلوق اّمأو

 نيب مزالتلا جو امو .اًنْحِط ئرناالو ةعجْعج عمسنف -ئرحأو ئلوأ اهيلإ
 ؟اهيلع ناهرب مكيديأب سيل ىتّلا ئوعّدلا هذه ئلع ليلّدلا امو ؟نيرمألا

 (”7داسفب ("7فرتعم وهف ةفينح يبأ باحصأ نم ناك نإ اذهل لئاقلا مث

 .ايبس هيلإ دجي الف .هسايق ةَّحصب ٍبِلوُط مهريغ نم ناك نإو .سايقلا اذه

 فوطي ناك هّنِإف .همزتلا ناك ؟)امب ّصقن دق ةرمعلا لْخدُم :لاقي مث

 دحاو عسو ٌدحاو ٌفاوط هافك َنرق اذإف «ةرمعلل رخآ افاوط مث «ٌجحلل افاوط

 قاوباة اعلا ةاكاشب صقنادق نويمحلا لوق وهو فدويحملا ةذّثلاب

 .خسنلا يف تسيلو .«هلك» :عوبطملا يف اهدعب 23

 .ئنعملا بلق دقو «خسنلا فالخ «فرتعم ريغ» :عوبطملا يف (؟)

 :ةةاسفإب# كل (9)

 .(امم» :عوبطملاو بم يفو .خسنلا ةماع يفاذك (:1)

 .«همزلي» :ك «ج ءص 2(

 5ى7/



 لضفأو هنم لمكأ وه ام ئلإ هّكسُن لقن لب «همزتلا امم صقني مل هّنإف خسافلا
 .دمحلا هللو «ريدقت ّلك ئلع سايقلا لطبف ءتابجاو ٌرثكأو

 لصف
 يهو .ئّوط يذب لزن نأ ئلإ لذي ضم مث كي هتّجح قايس لإ اندع

 يذ نم نول ؟”عيرأل دحألا ليل مب تابف ره ابأب ويلا ةفورعملا

 اهلعمق فكم لإ ىف منو ؛هموي نم لستغا مل "حبٌصلا اهب ىّلِصو «ةّجحلا

 ةرمعلا يف ناكو ,نوجحلا ئلع فرشت يتلا ايلعلا ةّينثلا نم اهالعأ نم اًراهن

 راس مث «"”اهلفسأ نم جرخو اهالعأ نم لخد ّجحلا ينو ءاهلفسأ نم لخدي

 .ائحض كلذو دجسملا لخد لوتح

 سانلا هيٌّمسي يذلا ءيفانم دبع ينب باب نم هلخد هّنأ (؟7يناربطلا ركذو

 .ةبيش ينب باب مويلا

 َتيبلا لبقتسا ئلعي راد نم اًناكم لخد اذإ ناك هّنأ 27دمحأ مامإلا ركذو

 .اعدف

 .«نآلا» :عوبطملا يف )١(

 .ةةعيرالا# :2 (؟)

 .اًهْنَعدَناَد رمع نبا ثيدح نم )/١1177/1701( ملسمو (0 )2١81/5, يراخبلا هاور 0

 عفان نب هللا دبع هدانسإ ينو اَعَنَعُهَنلَوَو رمع نبا ثيدح نم (591) «طسوألا» يف (5)

 صيخلتلا»و (17/8/5) «ريئملا ردبلا» :رظناو ءامهيف ملكت ناورم يبأ نب ناورمو

 )3١8/0(. (دئاوزلا عمجم ماو (؟ 57” /7) (ريبحلا

 ةياورلاب درفنا دقو .ةمقلع نب قراط نب نمحرلا دبع هدانسإ يو )/١165/1(.« مقرب (ه)

 قيلعت رظنا .نابح نبا ريغ نع هقيثوت رثؤي ملو «يكملا ديزي يبأ نب هللا ديبع هنع
 .(دنسملا» اىلع نيققحملا
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 اذه كنيب دز َمهَّللا» :لاق تيبلا ئلإ رظن اذإ ناك هَّنأ (١)يناربطلا ركذو

 هيدي عفري هتيؤر دنع ناك هّنأ هنع يوُرو .«ةباهمو اًميركتو اًميظعتو اًفيرشت
ّحف ءمالّسلا كنمو «مالّسلا تننأ َمهّللا» :لوقيو ءرّبكيو

 افكر (")ت

 نم ْدِزو «ةباهمو اًميركتو اًميظعتو اًفيرشت تيبلا اذه ْدِز َمهّللا» ." 7(مالّسلاب

 عمس نكلو «ٌلسرم وهو ««؟)اّربو اًميظعتو اًميرشتو اًميركت هرّمتعا وأ هّجح
 .ةارقي فاطقلا ني ربع رمديكسلا و بيس ذه

 ةّيحت نِإف ,دجسملا ّيحت عكري ملو «تيبلا ئلإ َدَمَع دجسملا لخد اّملف
 مجازي ملو «هملتسا دوسألا رجحلا ئذاح اًّملف .فاوّطلا مارحلا دجسملا

 تيون :لقي ملو «هيدي عفري ملو ؛يناميلا نكّرلا ةهج ئلإ هنع مّدقتي ملو «هيلع

 امك 2 *0ةالصلل رّبكي امك ريبكتلاب هحتتفا الو ءاذكو اذك عوبسألا اذه يفاوطب

 ا

 ُكْنَعَُبلَوَو ديسأ نب ةفيذح ثيدح نم )١17( «طسوألا»و ١181١(. /7) «ريبكلا» يف )١(

 :هيف يجاسلاو يدع نباو سالفلا ورمع لاق ءيزوكلا ناميلس نب مصاع دانسإلا يفو

 ثيدحلا نع عافد»و )7١5:( «ةفيعضلا ةلسلسلا» :رظنا .«ثيدحلا عضي ناك»

 .(77ص) ينابلألل امهالك «يوبنلا

 .«انيح» :بمءسءق (؟)

 يقهيبلاو (5915 )١/ «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلاو )١147( «للعلا» يف دمحأ هاور ()

 «ةرمعلاو جحلا كسانم» يف ينابلألا هنسح رثألاو َُنَعْهَنَلَيَر رمع لوق نم (7 /5)

 نإو هل رسيت امب وعديف ءصاخ ءاعد انه ٌةْدكَي يبنلا نع تبثي ملو»:لاقو 23١« ص)

 . (هنَعْدَيااََعَر هنع هتوبثل نسحف ...رمع ءاعدب اعد

 :رظنا .تبثي ال ثيدحلاو ءالسرم جيرج نبا نع )١١8/5( يقهيبلا ءاعدلا اذه ئور (:)

 .(7157 /1؟) « ريبحلا صيخلتلا)

 .عوبطملا يف تسيل «ةالصلل ربكي امك» )6:
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 رديسلا خيتلس الو هه راتملا خاولا نم ره ليدعتت# ماع ال نم لسنا

 مث ؛هملتساو هلبقتسا لب ءهقِش ” لع هلعجو هنع لتفنا مث هندب عيمجب دوسألا

 الو ءءاعدب بابلا دنع ٌعدي ملو ؛هراسي نع تيبلا لعجو هنيمي ئلع ذخأ

 انعم 5 فارطلل تذواللو ةيتاكرأو ةيعقلا ريظ دنع الو «هبناويملا كون

 اتينا ىفاتواء ت1 بقا نيب دنع ظفقُح اب ههميلعم الو هلعفبأل

 1[ ةرقبلا] © ٍراَّشلأَب اذعاتقو هدم ةيبيقو عوقلا ىفَوُهَكَسَح

 براقيو ههّيِسَم عرسي ناكو «لوألا طاوشألا ٌةثالثلا اذه هفاوط يف ّلمرو

 ئرخألا هقتك ئدبأو ؟"7هيفتك ئدحإ ئلع هلعجف «هئادرب عيطضاو اطخت نيب

 لور بنكشيب بلطيناوسيلإ راقآ دوسألا ريسلا نئاس املكو هبكتسو

 «يناميلا نكّرلا ملتسا هّنأ هنع تبثو .سأّرلا ةّينحَم اصع :نّجحملاو .نَجْحِملا

 نع ©"7كنطقرادلا ئور دقو .همالتسا دشع هذي لّبق الو «هلّبق هنأ هنع تبقي و

 نب هللا دبع هيفو .هي هيلع هّدخ عضيو «يناميلا نكّرلا لّبقُي كي يبنلا ناك : :سابع نبا

 .هريغ ةفّعشو )كيب ثيدحلا حلاص :دمحأ مامإلا لاق ءزمره نب ملسم

 «يناميلا ئّمسي هَّنإف .دوسألا رجحلا انهاه يناميلا نكّرلاب دارملا َّنكلو

 هححصو «بئاسلا نب هللا دبع ثيدح نم )١18947( دواد وبأو )4"١1651( دمحأ هاور )١(

 يبأ حيحص) :رظناو .(505 )١/ مكاحلاو (7875) نابح نباو )51/7١( ةميزخ نبا

 141 /1) ؛مألا - دواد

 .«هيفتك دحأ ىلع هيفرط لعجف» :عوبطملا يف ()
 هداتسإ يفو «(51065) ئلعيوبأو (778)ديمح نب دبع هاورو «(707/57) مقرب ()

 .اذه هللا دبع لجأل (77/0) يقهيبلا هفعض ثيدحلاو .هيف ملكتم ملسم نب هللا دبع

 117١(. /17) «لامكلا بيذبت» يف هتمجرت رظناو

 51١(. /65) يدع نبال «لماكلا» :رظنا )0

 ريب
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 يلي يذلا نكّرلا عم هل لاقيو «7١2نييناميلا :امهل لاقي رخآلا نكّرلا عم

 : رجحلا ةابثب نيذللا هيقزلل لاقوة نيبقارعلا ةبانبلا ةيضلاث نيه رجلا

 .نييبرغلا :ةبعكلا رهظ نم رجحلا يلي يذلاو يناميلا نكرلل لاقيو .نييماشلا

 هدي عضوف هديب هملتسا هنأ هنع تبثو ءدوسألا رجحلا لّبق ِهَّنأ هنع تبث نكلو

 يورو .تافمص ثالث هذهف .نجحمب (؟9هملتسا هّنأ هنع تبثو ءاهلق مث هيلع

 ."7يكبي اًليوط هيلع هيتفش عضو هنأ هنع

 هللا مسب :لاق نكّرلا ملتسا اذإ ناك هنأ :دّبج ٍدانسإب هنع 2؟7يناربطلا ركذو

 .ربكأ هللاو

010 

(00 

00 

05 

6 

2-0 

 0 هللا :لاق دوسألا رجحلا ارلع تأ املك ناكو

 نب هللا دبع نب رفعج نع ليبُنلا مصاع وبأو 217 ُيسلايطلا دواد وبأ ركذو

 .خسنلا نم تبثملاو «نايبرغلا ...نايماشلا ...نايقارعلا ...نايناميلا) :عوبطملا يف

 .«ملتسا» :ج ءك

 مكاحلاو (7715)ةميزخ نباو (١١؟7١/١) رازبلاو (5955) هجام نبا هاور

 دمحم هيفو .رمع نبأ ثيدح نم (71/55) «ناميإلا بعش# يف يقهيبلاو ( 504 )١/

 «بيذهتلا بيذهت»و (585- 5/6 /1/) يدع نبال «لماكلا» :رظنا .كورتم نوع نب

 )١١77(. «ةفيعضلا ةلسلسلا»و (؟ 86 /9)

 نأ :هظفلو ءافوقوم رمع نبا نع (8845) قازرلا دبع قيرط نم (877) «ءاعدلا» يف

 تاقث هلاجر ؛«ربكأ هللاو هللا مسب» :لاق نكرلا ملتسا اذإ ناك ُهَنَعَدَيلَوَعَو رمع نبا

 .حيحص هدانسإو

 .اَهْنَعْدَنِلَدَو سابع نبا ثيدح نم )١17177( يراخبلا هاور

 سابع نبا ثيدح نم «(1/5 /5) يقهيبلاو )7517/1١5( ةميزخ نباهاورو .(58) مقرب

 73١١(. /5) «ءاورإلا» يف ينابلألاو (555 )١/ مكاحلاو ةميزخ نبا هححصو اَغْنَعََبَلَِ

572 



 ل كيم ديس رجلا عا واج ذي بم نو احد انك ذا املج

 هلّبق مث هيلع دج سك لخلط اعل دن

 ليسا رح جس ل19 يف ير ذل دعا "رقي

 لاق ءطقف َنيّيناميلا الإ ناكرألا نم سمي ملو ِهلِكَو ملتسي ملو

 ملتسا ام ملتسا نكلو «هللا تيبل ًةرجه امهّمالتسا دحأ ْعَدَي ملو : :() ةعفاشلا

 .هنع كسمأ اًبع كسمأو كي هللا لوسر

 لصف

 مها ماَعَمنيْوْدكَو# : أرقف باقملا فلبخ نيلإ ءاجفاوط نم غرف علف

 دعب امهيف أرق «تيبلا نيبو هنيب ٌماقملاو نيتعكر ئّأصف 6 :ةرقبلا] 4 صم

 نآرظلا ريسفنل هنم نابي ةروكتملا ةيآلا هتءارقو :صالغالا قروسب ةحفافلا

 دوسألا رجحلا ئلإ لبقأ هتالص نم غرف اّملف كي هلعفب هنم هللا دارمو

 :أرق هنم (؟)اند اًملف «هلباقي يذلا بابلا نم افّصلا ئلإ جرخ مث .هملتساف

 :رظنا .حيحص رثألاو «(8417) قازرلا دبع هاورو «(75 /5) «ئربكلا ننسلا» يف )١(

 ١١"(. /5) «ءاورإلا»

 3١1(. /5) «ءاورإلا» :رظناو .هيف ملكتم نامي نب لئيحي هدانسإ يفو .(76/0) (؟)

 .(87 0 /؟) (مألا» باتك يف (*)

 .خسنلا فالخ «برق» :عوبطملا يف (:)
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 يو .0)21هب هللا أدب امب ًادبأ [7 ةرقبلا] 4 هر ياَعَس نةَوَرَمْلاَو وافيملا نأ |[
3 

 .تيبلا ئأر ئتح هيلع َىَقَر مث .رمألا ئلع «اوؤّدبا» :“'7تئاسنلل ةياور

 هل ؛هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال» :لاقو هرّبكو هللا دّحوف ةلبقلا لبقتساف

 ّرجنأ .هدحو هللا الإ هلإ ال .ٌريدق ٍءىش لك لع وهو .دمحلا هلو ؟7كلملا

 اذه لثم لاق .كلذ نيب اعد مث .«(هذحو بازحألا مزهو .هذبع رصنو .هذعو

 .تاّرم ثالث

 :هل ليقف ءافّصلا يف يذلا ّقَّشلا وهو ؛عدّصلا ئلع ٍدوعسم نبا (؟)ءاقو

 هيلع تلزنأ يذلا ٌماقم هريغ هلإ ال يذّلاو اذه :لاق ؟٠ نمحرلا دبع ابأ اي انهاه

 200 قهيبلا هركذ .ةرقبلا ةروس

 .ئعس يداولا نطب يف هامدق تّبصنا اًّملف ءيشمي ةورملا ئلإ لزن ّمث

 لبق وهلا كلذو ءهنع حص يذلا اذه ءئشم دعصأو ّيداولا زواج اذإ ئح

 رّيغتي مل يداولا نأ رهاّظلاو .« ١لهرخآو لعسملا لَّوأ يف نيرضخألا نيليملا

 .ُهَنَعَنلَدَوَر رباج ثيدح نم )١1١4( ملسم هاور 01(

 «ءاورإلا»و ١5١( /7)«ريبحلا صيخلتلا»:رظنا .ةذاش ةياورلا هذهو .(5917)مقرب (؟١)

 )/71١17(.

 .(6 5”ص) أدب يذلا «م ةخسن يف ريبكلا مرخلا ئهتنا انه ئلإ ()

 ظ .أطخ ؛«لاقو» :ك (4)

 .هيف ملكتم يكملا ملسم نب ليعامسإ هدانسإ يفو .(46 /0) «ئربكلا نئسلا» يف (5)

 /١9(. /7) «لامكلا بيذبت» :رظنا

 .بم «ب «م «ك «ق يف تسيل «هرخآو» (5)
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 ناك هّنأ :اذه رهاظو .217(ملسم حيحص) يف هنع رباج لاق اذكه ؛هعضو نع

 نب رباج عمس هّنأ ريبزلا يبأ نع 217(هحيحصا#ا يف ملسم ئور دقو ءايشام

 نيبو تيبلاب هتلحار ئلع عادولا ةّجح يف ِةِلَ ٌيبنلا فاط :لوقي هللا دبع

 الو ِدِكَي هللا لوسر فطي ملو .(29فرُّشَيلو ؛ساثلا هاريل ؛ةورملاو افَّصلا

 داو افاوظ الإ ةورملاو افّضلا نيب هباعصأ

 هج 21 قكستا اذإ بكاآلا نأل *اسهدي كاس ال :(*!مزح نبا لاق

 .هدسج رئاس عم اًضيأ هامدق تّبصناو هلك ٌبصنا دقف

 را الم ايس وعر ةلع نع يمل اج راعمنيب عسبلا يق هدام

 نع 1!«ملسم حيحص» يفف هب اًحّرصم كلذ ءاج دقو ءابكار هيعس منأ مث

 ةورملاو افَّصلا نيب فاوّطلا نع ينربخأ : سابع نبال تلق :لاق ليفطلا يبأ

 :لاق ءاوبذكو اوقدص :لاق قس هنأ ومعري كموق نإف #ىه نس ابقار

 :ساّشلا هيلع رثك لع هللا لوسر نإ :لاقق ؟اوبذنكو اوقدص :كلوق ام :تلق

 هللا لوسر ناكو :لاق «تويبلا نم ٌقتاوعلا جرخخ تح ءدّمحم اذه نولوقي

 ..[شفأ "1 ءعيقملاو :«بكر هيلع رك ملف ةلاقأ هوني نيب ٌسانلا ب رضي ال ِدْيِكَي

 .هنَعُهبِلََو رباج ثيدح نم )١1١4( مقرب ()
 .(156 )١1/7/ مقرب )١(

 ريبزلا يبأ نع ملسم ئورو .هوُّشَغ دق سانلا نإف ؛هولأسيلو» :ةدايز عوبطملا يف اهدعب ()

 .خسنلا عيمج يف تسيلو ««رباج نع

 .(51١/ص) «عادولا ةجح» يف (5)

 .«بصنا» :عوبطملاو بم يفو .خسنلا ةماع يفاذك (5)

 )51377/1١55115(. مقرب )3(

 .ةياورلا يف اهنكلو .خسنلا يف تسيلو .«يعسلاو» :عوبطملا يف اهدعب )1/0
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 ناك وأ هيّمدق ئلع ناك له :هيف فلتخاف «همودق دنع تيبلاب هفاوط اّمأو

 كار

 ةّجح يف لَك ئيبنلا فاط :تلاق ةشئاع نع 2١7 0ملسم حيحص» يفف

 .سانلا هنع بَرْضُي نأ ةيهارك «نكّرلا ملتسي هريعب ئلع ةبعكلا لوح عادولا

 وهو ةكم 355 ّيبنلا َمدق :لاق سابع نبا نع ؟270دواد يبأ نئس ١ يفو

 ايلف ءنجسوب ©ةركرلا ملتسا َنكلا نثأ امّلك ههتلحار ئولع فاطف :يكتشي

 .نيتعكر ئَّلصف خانأ هفاوط نم غرف

 ملتسي ريعب ىلع تيبلا لوح فوطي ِةِلَي ىبنلا تيأر :ليفطلا وبأ لاقو

 دنع وهو «ريعبلا ركذ نود '*7ملسم هاور .هلّبقي هلّبقي مث '؟!هنجخيوب ّرجحلا

 ةضافإلا فاوط يف ملعأ هللاو_اذهو :ريعبلا ركذب ملسم دانسإب 8 يقعبلا

 ال كلذو لوألا ةئالّثلا يف لمّرلا هنع ئيكح اًرباج َّنِإف .مودقلا فاوط يف ال

 .يشملا عم الإ نوكي

 )١( مقرب )1774(.
 هيف ملكتم دايز يبأ نب ديزي هدانسإ يفو «(7//71)دمحأ هاورو «(1881) مقرب )0

 «ئربكلا نئسلا» :رظنا .ديزي اهب درفت دقف ««يكتشي وهو» هلوق نودب حصي ثيدحلاو

 ١74(. /7) «مألا - دواد يبأ فيعض»و (494/6)

 .«هملتسا» :عوبطملا يفو ««ننسلا»و خسنلا يفاذك (9)

 .(نجحمب» :ك (:)

 )6( مقرب )١51/5(.

1 /60( 0 
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 ؛هيمدق ئلعف هِمّدقمل هفاط يذلا ('0هُْعْبَس اَمأ :هَئَدَب )١( كعفاّشلا لاق

 الف ةعبرأ ايشمو طاوشأ ةثالث لمر هّنأ :(4)هيف نو 10 اسما تراه نأآل

 دقو ءدحاو (*)ْبَس يف اًبكارو اًيشام فاوّطلا هنع يكحي رباج نوكي نأ زوجي

 ,رستلا موي هفاوط يف ' /)ويف بكر يذلا ؟1)هعببس نأ ظفر

 0 ةةيبأ نع سواظ نبا نه ةديبع نبا نع (2)كعفاشلا ركذ مث

 ئلع اليل هئاسن يف ضافأو «ةضافإلاب اورُّجَهُي نأ هباحصأ رمأ كي هللا لوسر

 .نجحملا فرط فيو :لاق هيي هنّجحمب نكرلا ملتسي هتلحار

 (١1)(حبحّصلا» يف رباج هاور ام فالخ وهف ءلسرم هنأ عم اذه :تلق

 نباو ةشئاع تور كلذكو ءاّراهن رحّتلا موي ةضافإلا فاوط فاط هّنأ هنع

 .يأيس امك ءرمع

 لىلع فاطف .يكتشي وهو ةكم َمِدق كي يتلا نإ :ٍساّبع نبا لوقو

 .(5 17 /7) «مألا» يف )010(

 .فيرحت «(هيعس) :ب «ج ,ك (6)

 .(مآلا» يف امل قفاوم خسنلا نم تبثملاو .«ليكح» :عوبطملا يف )00

 .ك يف تسيل («هيف» (؟)

 .(مألا» يف كلذكو ««يعس» :رخآ ملقب ج يفو .خسنلا يفاذك (5)

 «عبس) قايسلاب ئيلوألاو .(مألا» يف اذكو ءاهيعساا :رخآ ملقب ج يفو .خسنلا يفاذك (5)

 .يتآلا ثيدحلا هيلع لدي امك «(هعبسو

 . نص ىف تسيل «هيف» (0)

 ,(4 447-490 /0) بألا" يف (0)

 .«نع» :ك (9)

 .«نيحيحصلا» :قء«بم()
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 رقع قدجإ ف رهق اًظرفسم ناك نإ اذه ىدملعسا وقألا منآ املك هعلحار

 "يلو نأ الإ برهن فرط نسووألا الدلتا لإ سلام عم دحالإر

 ٌريعب ")هب ٌلمر نم َنِإف ؛هريعب ئلع مر هّنِإ :«' ”يعّسلا يف مزح نبا لاق امك
 .مودقلا فاوط يف اًبكار ناك هَّنأ ثيداحألا نم ءىش يف سيل نكل ءلهر دقف

 .ملعأ هللاو

 لصف

 .هريعب ىلع اًبكار اًعبس اًضيأ ةورملاو افَّصلا نيب فاطف 24 مزح نبا لاق

 .اًميرأ يشميو اكلك بشي

 اور الو ريغ طق اذه لقي ملانحأ إف هلي هطلغو هماهوأ نم اذهو

 دمحم وبأ طلغف «تيبلاب قاوّطلا قوه امّنإ اذهو .ةّتبلا ِةِيكَي تينلا نع دحأ

 .ةورملاو افَّصلا نيب فاوّطلا لإ هلقنو

 نبا نع( ”ٌيراخبلا قيرط نم هاور امب هيلع هلالدتسا كلذ نم بجعأو

 مث يش ٌلَّوأ نكُرلا ملتساو «ةكم مدق نيح فاط ِيكَي هللا لوسر َّنأ رمع

 دنع ١2'تيبلاب هفاوط ئضق نيح عكرف ءاّعبرأ ئشمو ءٍفاوطأ ةثالث بخ
 ةعبس ةورملاو افّصلاب فاطف ءافّصلا ئتأف ءفرصناو مّلس مث «نيتعكر ماقملا

 يبا

 6و

 .«لوقي» :عوبطملا ءبم «م يف )١(

 .«اهبكارب ةبادلا لمر ينعي لمرلا ركذ» :لاق «(017١ص) «عادولا ةجح» (؟)

 .خسنلا ةيقب فالخ «ئلع» :عوبطملا ءبم ءب يف (*)

 .(7١81761١ص) «عادولا ةجح#» يف (:4)

 )5( مقري )١1511(.

 .اهنع ينغي «عكرف» لعفلاو .يراخبلاو خسنلا يف تسيلو .«للصو) :اهدعب عوبطملا يف 050(
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 افّصلا نيب لمّرلا ددع دجن ملو :؟7١لاق :فيدحلا ىفاي ركذو ...طاوشأ

 :ةلظفل اذه هيلع قم 20 وهام وصلا ورملاو

 لمَّرلا امأو ءاهلك طاوشألا يف ىداولا نطب يف ىعَّسلا هيلع قفّتملا :تلق

 انخيش تلأسو .هٌريغ ملعن اميف هّلقن الو هّلقي ملف ٌةَّصاخ لوألا ةثالثلا يف

 .هنتلا5#ب ّجحي مل وهو .هطالغأ نم اذه :لاقف «هنع

 ناكف هةَّرم ةرشع عبرأ ئعس هّنِإ ")لاق نم ٌطلغ طلغلا اذه هبشُيو
 هلقنيمل للك بلح طلق اذه و دسار م ههوسر و هباعتي سعي

 بهذ نإو مهلاوقأ '7ترهتشا ةيرلالا ةّمكألا ميه لحس هلاق الو لأ عرس

 .(")ةّمئألا ئلإ نيبستنملا نم نيرخأتملا ضعب هيلإ
 هيعس َمتخ ِهَّنأ هنع َفالخ ال لي هَّنأ لوقلا اذه نالطب نّيِبياّممو

 ئلع عقي امّنِإ همتخ ناكل ًةدحاو ٌةَّرم عوجّرلاو باهذلا ناك ولو «ةورملاب

 .افصلا

 )١( قباسلا ردصملا يف مزح نبا يأ )ص١58(.

 .«هلاق» :ج ءص (؟)

 .(بسحيلا :ج ءص (9)

 .خسنلا ةيقب نم تبثملاو .«هنع هلقي مل :بم «ق )0

 .فيرحت 2«ترمتسا» :ك (5)

 ديعس وبأو «ناريخ نب يلع وبأو ءيعفاشلا تنب نب نمحرلا دبع وبأ مهنم ()

 ريرج نباو «ةيعفاشلا نم يفريصلا ركب وبأو «ليكولا نب صفح وبأو ءيرخطصإلا
 رحيلا»و (556 )١/ ينامركلل «كسانملا» يف امك يواحطلا ئلإ بسنو «يربطلا

 ةعبس اهنأ (رصتخملا» يف همالك نأ الإ ١1١85( /7) يكملا ءايضلا نبال «قيمعلا

 .(45/4) يوونلل «عومجملا» :رظنيو .طاوشأ

 اريل



 هللا رّبكو ءتيبلا لبقتساو ءاهيلع َيِقَر ةورملا ئلإ لصو اذإ كك ناكو

 نم لك رمأ ةورملا دنع هيعس لمكأ اّملف ءافّصلا ئلع لعف امك لعفو ءهدٌحوو
 اوّلسي نأ مهرمأو ءاكرشم وأ داك اكرنف كب الواتنم_ ادي ةأ دس يدهالا

 موي ىلإ كلذك اوّقبي نأو «2237طيِخّملاو ءبيّطلاو ءءاسُنلا ءطو نم :هّلك ّلحلا

 ام يرمأ نم ٌتلبقتسا ول» :لاق كانهو ؛هيده لجأ نم وه ّلحي ملو «ةيورّلا

 .«ًةرمع اهتلعجلو ,يدهلا تقس امل ٌتربدتسا

 .مّدقت اميف هاّنيب دق ءاّعطق ٌطلغ وهو ءاًضيأ وه ٌلحأ هَّنأ يور دقو

 هلأس كاتهو 215 نيرّصقمللو ءاثالث ةرققملاب نيقلحملل اعد كاتسو

 كلذ له :لالحإلاو خسفلاب مهل هرمأ َبيقع مْشْعُج نب كلام نب ةقارُشس

 الو رمعالو ركب وبأ لحي ملو .«دبألل لب» :لاقف ؟دبألل مأ ةّصاخ مهماعل
 نكو «نللحأف و هؤاسن اأو .يدهلا لجأ نم رييزلا الو ةحلط الو يلع

 . )يشرح ؟'!اييلع .ّلحلا رّذعت لجأ نم ّلحت مل اهَّنإف ةشئاع الإ ؛تانراق

 دمأو .هيده لجأ نم لحي مل يلعو ءٌيده اهعم نكي مل اهّنأل ؛تَّلح ةمطافو

 نأو يده هعم ناك نإ همارحإ ئلع ميقي نأ ِِي هلالهإك ٍلالهإب ّلهأ نَم

 .يده هعم نكي مل نإ ّلحي

 هيف لان وه للا هلزنمب ةيورّتلا موي ئلإ 20هِماقُمةَّدم ىَلصي ناكو

 .خسنلا نم تبثملاو .«طيخملا سبلو» :عوبطملا يف )١(

 .ُهَنَعْدَياَو ةريره يبأ ثيدح نم (3 7) ملسمو )١7748( يراخبلا هاور (؟)

 .ك يف تسيل «اهيلع» 2

 .«اهضيحل» :عوبطملا يف (5)

 .خسنلا يف تسيلو .«ةكمب» :عوبطملا يف اهدعب )00

 ها



 نيدتالاو دحألا موي ةالّصلا رّصقي ماي ةعبرأ '١ماقأف 35 رهاب نيملسملاب

 نيملسملا نم هعم نمب جوت ئَحض سيمخلا موي ناك اًملف «ءاعبرألاو ءاثالثلاو

 ىلإ اولخدي ملو مهلاحر نم مهنم لحأ ناك نم ٌّجحلاب مرحأف «ئنم ئلإ
 ىنم ئلإ لصو اًّملف : .مهروهظ فلخ ةّكمو اومرحأ لب ءهنم اومرحأف .دجسملا

 اًملف ؛ةعمجلا ةليل ناكو ءاهب تابو ءرصعلاو رهّظلا اهب ْئَّلصو ءاهب "7لزنف

 ٍقيرط نيمي ئلع ٌبَض قيرط ئلع ذخأو «ةفرع ىلإ اهنم راس سمّشلا تعلط
 الو كلف عسي وهو ربكم مهنمو هيما ةباحسعلا نم اكو ؛مويلا نت

 و ” اهومأب ةوبيتي هل تبول دل ةينلا تمير .277ءالل وه ةرلع الو ءال وع الع ركذي

 تلاز اذإ ئّتح ءاهيف لزنف «مويلا ٌبارخ يهو ؛0*2ٍتافرع َيقرش ةيرق يهو
 ضرأ نم يداولا ّنطب لوتأ تح 21)راس مث ءٌْتلِحٌرف ءاوصقلا هتقانب رمأ سمّشلا
 مالبإلا دمارت اهيل ريل :ةميظع ٌةبطخ هئلحار الع وهو ّسانلا بطخشف ةّنَرَع

 تقفتتا يتلا تامّرحملا ميرحت اهيف رّرقو .ةّيله اجلاو كرّشلا دعاوق اهيف مدهو
 رومأ اهيف عيضوو «يقارهألاو لارمألاو ءامث أل يمر 4 هميرحت يلع للملا

 مهاصوأو .هلطبأو هّلك ةّيلهاجلا ابر اهيف عضوو «'")هيمدق تحت ةّيلهاجلا

 .قبس امل راركت وهو «خسنلا ةيقب يف تسيلو .«ةكم رهاظب» :عوبطملا ءبم «ب يف اهدعب )١(
 .«لزن» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك (0)

 .ةَنَعهََإَو سنأ ثيدح نم )707/5/١785( ملسمو (910) يراخبلا هاور ()
 ص يف تسيل «هرمأب» (:)
 :رظنا ءزاب نبا خيشلا هبّوص امك ««تافرع ئبرغ» :باوصلاو «خسنلا يفاذك (5)

 .(١؟ 5 ص ) «ةيزابلا تاقيلعتلا»

 .ك يف تسيل «راس مث (6)

 .(همدق» :ك (0)
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 :رسدكلاو قزّرلا ّنهل بجاولا نأ و ٌريهبلعو ريل ىذلا ٌقسلا ركذو ءاويغ ءالاب

 ئلإ نلخدأ اذإ َنِِبْرَض جاوزألل حابأو «١2)ريدقتب كلذ رّدقي ملو .فورعملاب
 ريخأو هللا باتكب ماصتعالاب اهيف ةَّمألا ئصوأو «ٌنهجاوزأ ههركي نم ّنهتويب

 هنع نولوؤسم مهن | مهري رالي نييصتس وداد ام وهي وت مبلا

 تيذأو تخلي دق كلتا ديف :اولاقف ؟نودهشي اذامبو ,نولوقي اذام :مهقطنتساو

 .ٍتاَرم ثالث مهيلع هللا دهشتساو ءءامّسلا ئلإ هعبصإ عفرف ءتحصنو

 :7ههبتاغ مهدهاش غّلبي نأ ريمأ و

 يهو  ةيلالهلا ثراحلا تنب لضفلا مأ هيلإ تلسرأف : 6 'مزح نبا لاق

 َمتأ املف «هريعب ئلع وهو ساّنلا مامأ هبرشف «نبل حَدَقب سابع نب هللا دبع م
 .ةالّصلا ماقأف الالب رمأ ةبطخلا

 رام نيح ءاذه دع كفاك امن ؟1دو رش ةّصق نإف تلا همهو نم اذهو

 :ةنوميم نع هب اًحَّرصم "72نيحيحّصلا» يف ءاج اذكه ٠ اب فقوو ةفرع ىلإ

 وهو: بالاجب هيلإ ثلسرأف :ةفرع ءوي ل6 ىبنلا مايص يفاوكش ساّنلا َّنأ

 .ةفرعب فقاو وهو :ظفل يفو .نورظني ساّنلاو هنم برشف «فقوملا يف ٌفقاو

 .خسنلا ةيقب نم تبثملاو .«ردقب» :ج ءص )١(

 .ك يف تسيل هبال (0)

 . ص يف تسيل (مه) ل

 )/١51(. ملسم دنع ليوطلا رباج ثيدح يفامك (:4)

 ١١١(. ص) «عادولا ةجحل) يف )0(

 .خسنلا يف تسيلو .«نبللا» :ع وبطملا يفاهدعب (50)

 6 .اهنَعُدَنلَوَوَو ةنوميم ثيدح نم )١١7761١75( ملسمو )١989( يراخبلا هاور 4

 ت6



 نم تسيلو «١2)ةّنّرْعب بطخ ِهَّنإف .فقوملا نم نكي مل هتبطخ عضومو
 ةبطخخ بطخو ؛ةفرعب فقوو «ةّنّرْعي بطخو «ةّرهتب لزن هلي وهو :«فقوملا

 .")ماقأ مث ءنّذأف الالب رمأ اهّمنأ ملف ؛ ادهني سلج نيتيطخ نكت مل قدحاو

 نأ ئلع ٌلدف .ةعمجلا موي ناكو «ةءارقلاب امهيف رسأ نيتعكر رهّظلا لصف
 لهأ هعمو ءاًضيأ نيتعكر رصعلا ئَلصف ماقأ ٌمث ةعمج يّلصي ال رفاسملا

 كراب الو ماسئإلاب معربأب مللو هربيز الب اًمججو اًرق تالسسب اولصو هلك

 طلغ دقف «ٌرفَس : موق اّنإف مكتالص اوُمَتأ» :مهل لاق هّنِإ :لاق نمو .عمجلا

 حتفلا ةازغ يف كلذ مهل لاق امّنِإو ءاًحيبق اًمهو مهوو هاَنّيِب اطلغ "هيلع

 .(40 ديميقم مهرايد يف اوناك ثيح «ةكم فوجب

 ؛ةفرعب نوعمجيو نورّصقي ةّكم لهأ نإ | :ءاملعلا لاوقأ ٌحصأ ناك اذهلو
 دّدحتي ال رصقلا رفس نأ ئلع ليلد ٌحضوأ اذه ينو كي يلا عم ا ولعق امك

 سثإو هةنيلا ةالَّصلا رصق يف كسل ٌريثأت الو «2*:ماّيآب الو «ةمولعم ٍةفاسمب

 بعذامل ةعو لو قتشلا : يتم ادع .يقكلا وهو اًييسدللا هلعج امل ريكأللا

 ريتال

 .فيحصت «(«ةفرعب) :ص .«بم )1١(

 .خسنلا يف تسيلو .«ةالصلا» :عوبطملا يفاهدعب (0)

 .خسنلا نم تبثملاو .«هيف» :عوبطملا يف ع

 نب ديز نب يلع هدنس يفو ءنيصح نب نارمع ثيدح نم )١774( دوادوبأ هاور (5)

 .(07 5 /؟) «مألا - دواد يبأ فيعض» :رظناو .هيف ملكتم ناعدج

 .خسنلا يف تسيلو .«ةمولعم» :عوبطملا يف اهدعب )0(
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 .هريعب الع ناكو «هيدي نيب ةاشملا َلّبَح لعجو «ةلبقلا لبقتساو «تارَخّصلا

 نأ ساَّنلا رمأو ءسمّشلا بورغ ئلإ لاهتبالاو عّضّتلاو ءاعدلا يف ذخأف
 :لاك لب هفللا هقئارمب صخب اإل ةفرع آر بغا و ب2106 وطي نعارعشرب

 50قسم اهلك ةفرعو انعام ٌكققود

 ثرإ نم اهّنإف ءاهب اوفقيو ,مهرعاشم ئلع اونوكي نأ ساّنلا لإ لسرأو

 ٌححلا نع هولأسف ءٍيدجن لهأ نم ٌسان لبقأ كلانهو .2؟7هيهاربإ "'”مهيبأ

 ,237جحلا كردأ لدقف حبصلا ةالص لبق كردأ نم ,227ةفرع موي خحلا) :لاقف

 رخأت نمو هيلع َمثإ الف نيموي يف لّجعت نمف ."")قيرشتلا مايأ ةثالث تم ْ د

 هدانسإ يفو ,معطم نب ريبج ثيدح نم )7١97/9( يقهيبلاو (78255) نابح نبا هاور )١(

 ئوقتي دهاوشو قرط ثيدحللو «نابح نبا ريغ هقثوي مل نيسح يبأ نب نمحرلا دبع
 )١5515(. «ةحيحصلا ةلسلسلا» :رظنا .اهم

 .ُهَنَعُدلاََر رباج ثيدح نم (5١/59١؟8١) ملسم هاور (؟)

 .ك يف تسيل «مهيبأ)» (6)
 نياركا 110 يتاسنلاو اذهل ينسيتلاو(141 ديد باو( 19170 نعاوب )5

 ةميزخ نبا هححصو «يذمرتلا هنسحو ُكنَعْدَيلَوََو عبرم نبا ثيدح نم )7١1١1( هجام

 .(15177 /5) «مألا - دواد يبأ حيحص» يف ٍنابلألاو ( 577 )١/ مكاحلاو (5815)

 .دواد يبأو دمحأ ةياور يف ةتباث يهو «عوبطملا يف تسيل «موياا )0(

 مت عمج ةليل نم حبصلا ةالص لبق ءاج نم :ت تبثأف عوبطملا يف رّيغو «خسنلا يف اذك 030

 , (هجحح

 .خسنلا عيمج - يف ةتباث يهو .عوبطملا يف تسيل «قيرشتلا مايأ» )170

 (*016) هجام نباو )١55"7( يئاسنلاو (884) يذمرتلاو (959١)دواد وبأ هاور (4)

 -دمحأ هاورو ءرمعي نب نمحرلا دبع نع ءاطع نب ريكب نع يروثلا قيرط نم مهلك

 1 /ا/



 نأ مهربخأو «نيكسملا ماعطتساك هردص نلإ هيدي اًعفار هئاعد يف ناكو

 .17(2!ةفرع موي ءاعد ءاعذدلا ريخ

 ,"0لوقن يذّلاك دمحلا كل ّمهللا» :فقوملا يف ِِلَي هئاعد نم ركُدو

 .يبآم كيلإو ءيتاممو يايحمو يكسنو ىتالص كل ّمهللا .لوقن امم اًريخو

 ردَّصلا ةسوسوو ءربقلا باذع نم كب ذوعأ ين ّمهّللا ءيئارُث "بر كلو
 هركذ .(حيّرلا هب ءيجت ام رش نم كب ذوعأ ينإ ّمهّللا .رمألا ٍتاتّشو

 .(؟9يذمرتلا

 .يناكم ئرتو .يمالك عمست (0)كنإ َمهّللا» :كانه هئاعد نم ركذ اًممو

 .ريقفلا سئابلا انأ ءيرمأ نم ءيش كيلع ئفخي ال ؛يتينالعو يّرس ملعتو
 كلأسأ :2”هبونذب فرتعملا ٌرقملا ءقفشملا لجولا ريجتسملا ثيغتسملا

 ةميزخ نباو يذمرتلا هححص ثيدحلاو .ريكب نع ةبعش قيرط نم (41١/ا/ل") ت-

 .(5655/5) «ءاورإلا» :رظناو .(577 )١/ مكاحلاو ,.(738457) نابح نباو .(35875؟)

 نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم (761/4) يذمرتلاو )514751١( دمحأ هاور )١(

 :رظنا .هيوقت دهاوش ثيدحللو هيف ملكتم ديمح يبأ نب دمحم هدانسإ يفو ؛هدج
 )١6١7(. «ةحيحصلا ةلسلسلا)

 .(«لوقت» :ةميزخ نبا دنعو .يذمرتلا ةياور يفاذك (6)

 .يذمرتلاو لوصألا فالخ «يبر» :عوبطملا يف (*)

 عيبرلا نب سيق هيفو ُهَنَعْهَبِا' يلع ثيدح نم )585١( ةميزخ نباو (79070) مقرب (:4)

 .«يوقلاب هدانسإ سيلو .هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق «هيف ملكت

 )591١7(. («ةفيعضلا ةلسلسلا» :رظناو

 .عوبطملا يف تسيل «كنإ» (5)

 . نينثالا فالخ «يبونذب» :عوبطملا يفو ««هبنذب» :ةياورلاو .خسنلا عيمج يف اذك 03(

5 



 فئاخلا ءاعد كوعدأو ليلَّذلا بنذملا ٌلاهتبا كيلإ ٌلهتبأو ,نيكسملا ةلأسم
 هُقنأ ٌمِغرو .هدسج ّلذو «هانيع كل ٌتضافو .هتبقر كل ْتعَضَح نَم ءريرّضلا
 ٌريخ اي ءاميحر اًفوؤر يب ْنّكو هّيق ١ (١)كئاعدب ينلعجتال َمهْللا ءكل

 .(2)ارّطلا هركذ .«نيطعملا ٌريخ ايو ,نيلوؤسملا

 :هذج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم (7دمحأ مامإلا ركذو
 هل هل كيرشال هدحو هللا الإ هلإ ال» :ةفرع مولي ّيبنلا ءاعد رثكأ ناك
 .(ريدق ءيش ّلك ئلع وهو .ريخلا هديب ءدمحلا هلو كلملا

 يئاعد ٌرشكأ» :لاق كَ (6) هنأ هنع يلع ثيدح نم ةليقببلا ريكذو

 هلو ؛كلملا هل .هل كيرش اال هدحو هللا الإ هلإ ال :ةفرعب 2 ١)7ىلبق ءايبنألا ءاعدو
 . كا يف كا 3 7 َ هيف د 1

 يعْمَس ينو ,")اًرون يبلق يف لعجا ّمهللا .ٌريدق ٍءيش لك ئلع وهو .دمحلا

 .يناربطلاو خسنلا يف تسيلو .«ٌبر» :ةدايز عوبطملا يف اهدعب )١(

 نبا ثيدح نم (1457) «ريغصلا مجعملا» ينو )١١/ ١75( مقرب «ريبكلا مجعملا» يف (؟)

 «ءافعضلا» يف يليقعلا لاق «يليألا حلاص نب ئيحي هدانسإ يفو .اَهْنَعَهََلَوَبي سابع

 «ريكانم هثيداحأ ءاطع نع ةيمأ نب ليعامسإ نع يليألا حلاص نب ئيحي :(509/5)

 ١١- 9 /9) «لماكلا» يف يحي ثيداحأ نع يدع نبا لاقو .ةبلقنم نوكت نأ ئئشخأ

 .ةظوفحم ريغاهلكو ٠

 .اًبيرق مدقتو ((214351) مقرب (*)

 اًيلع هوخأ كردي ملو ءفيعض وهو «ةديبع نب ىئسوم هب درفت»:لاقو )١١17/6((« رس 50

 .ك ف تسيلاةلأا (8)

 .«ىلبق نما :عوبطملا «ءبم .ب يفو .يقهيبلاو خسنلا رثكأ يف اذك 0

 .يقهيبلاو خسنلا ف تسيلو .«اًرون يردص يفو» :عوبطملا يف اهدعب )ع7(
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 كب ذوعأو ,يرمأ يل ٌرّسَيو ءيردص يل خرشا ٌمهللا .اًرون يرصب يفو ءاًرون

 ام رش نم كب ذوعأ ينإ ٌمهللا .ربقلا ةنتفو رمألا ٍتاتّشو ءردّصلا ساوسو نم

 منت اخ 9 2 دا تاو "وع ب خو ف "ون 4 اير
 قئاوي رش !2١ نمو «حايّرلا هب ّبهَت ام ٌرشو ءراهنلا يف َحِلَي ام رشو «ليللا يف َحِلَي
 .(رهدلا

 ف 255 “ نو 0#
 . "نيل اهيف ةيعدآلا هذه ديناسأو

 اوت ىف ل 2 لس و رو ع

 ٌتيِضَنَو قمن دكَيلَعتَمَمَتاَوؤ يدل تح ْأَمْوْلا# :هيلع تلزنأ كانهو
0 

 129 لائم « نيِدلَسِإل احل

 ع 9 8 ١ ده 5 3

 رمأف «تامف «مرحم وهو هتلحار نع نيملسملا نم لجر طقس كانهو

 ءردسو ِءامب لّسْغُي نأو ءبيطب ّسَمُي الو «هيبوث يف نفكُي نأ ِةَِكَي هللا لوسر

 .©9ىّبلي ةمايقلا موي هثعبي هللا نأ ربخأو .ههجو الو هسأر ئّطغي الو

 :(؟)امكح رشع انثا ةّصقلا هذه يفو

 .هب لكم هللا لوسر رمأل .تّيملا لّسَع بوجو :لّوألا مكحلا

 الإ هَّلسغ هذزي مل 2”سجن ول هّنأل ؛توملاب سْجنَي ال هنأ :يناثلا مكحلا
 هنأ الع نوسّجنملا دعاس نإق ةةّييع ناويحلل توملا ةساجن نأل ؛ةساجن

 .جيرختلا ردصمو خسنلا يف ةتباث يهو ءعوبطملا نم ةطقاس «نم) )010(

 .اهنَعياَوَصَو سابع نبا ثيدح نم )98694/1١7١5( ملسمو )١1851( يراخبلا هاور (9)

 .فلؤملا هركذيس امل قفاوملا وهو ءبم «ق نم تبثملاو .«ماكحأ ةرشع» :ص «ج ؛ك )0

 .قايسلا نم مولعم وهو .خسنلا ةيقب يف تسيلو .«توملاب» :عوبطملاو بم يف اهدعب (5)
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 ِدزَي مل ءرهطي ال :اولاق نإو «توملاب اًسجن نوكي نأ لطب لسغلاب رهطي

 يناسب الإ هاساشكو هبأيثو هّنافكأ املا

 ءردسو ءامب لّسْمُي نأ تّّبملا ٌّقح يف عورشملا نأ :ثلاثلا مكحلا
 عضاوم (١)ثالث يف ردّسلاب كي ٌيبْنلا رمأ دقو .هدحو ءاملا ئلع هب رصّنقُي ال

 (0ىف :ثلاّثلاو :2")ردّسلاو ءاملاب هتنبا لْسَع يف :يناثلاو ءاهدحأ اذه

 بهذم يف نالوق ضئاحلا ٌقح يف ردّسلا بوجو يفو .(؟*”ضئاحلا لسغ
 .ذدمحا

 وه امك هتّيروهط هبلسي ال تارهاّطلاب ءاملا رّيغت نأ :عباّرلا مكحلا
 نم نورخاتملا ناك نإو هدمحأ نع نيكاودلا صنأ وهو ءروهمجلا بهذم

 لش يف رمأ لب «جارق ءامب كلذ دعب هلسْغعب رمأي ملو .اهفالخ يلع هباحصأ

 ةيروهطلا هباس ولو بوقاكلا نم اًيش ةريعألا ةلشقلا ىفا") زمبع نأ هبا

 رقت نكي اتعب هدوبقاو نب ءاملا تاسعا هجم ةعقلا سبلو هع ايهقل

 روفاكب لصحي «١)امَّنإ اذهو .هتيوقتو هبيلصتو ندبلا بييطت لب ؛ةرواجم
 .رواجم ال ٍطلاخم

 .ددعلا ريكذتب خسنلا يف اذك )010

 .اهْنَعَهَتََِوَر ةيطع مأ ثيدح نم (”8/919) ملسمو )"١751( يراخبلا هاور )0

 .ج « ص .ك يف تسيل «يف» 00

 .اهْنَعَدَناََر ةشئاع ثيدح نم 1١( /975)ملسم هاور (4)

 .«نلعجي» :عوبطملا ينو .خسنلا عيمج يفاذك (5)

 .ك يف تسيل «امنإ) (1)
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 لكك يبنلا نأب يراصنألا بوُيأ وبأ امهنيب ّلَصَقَف ؛ةمرُخَم نب روْسِملاو سابع

 كلام هرك نكلو «ةبانجلا نم لستغي ِهَّنأ ئلع اوقفتاو .(1)ٌةرحم وهو لستغا
 هلعف دقف هب سأب ال هنأ حيحّصلاو هل ِرْثَس عون هّنأل ؛ءاملا يف هسأر بّيغي نأ

 .(")ساَّبع نباو باّطخلا نب رمع

 فلتخا دقو .ردسلاو ءاملا نم عونمم ريغ مرحملا ّنأ :سداسلا مكحلا

 وبأو كلام هنم عنمو «هنع نيتياوّرلا رهظأ يف دمحأو ٌيعِفاَّشلا هحابأف «كلذ يف

 ابحاص لاقو .؟29ندتفا لعف نإف :لاق ,هنع جيلامص دنيا ةياور يل دمححأو ةقينب

 :للع ثالث نيعنامللو

 .يَلّتلا نم ٌعونمم وهو .هسأر نم ٌءاوهلا لتقي ِهّنأ :اهادحإ

 .مارحإلا (؟0نئَّفاَنَق ءْثَعَش ةلازإو ٌةفرت ِهّنَأ :ةيناثلا

 .ٌئمطخلا امّيس الو :بيطللا 011 هيلا سارا "1ةدلعسب هنأ :ةثلاثلا

 هللا مّرحي ملو ءٌصنلل هزاوج باوّصلاو ءاَّدج ٌةيهاو ثالثلا للعلاو

 نيل ءلْمَقلا لتق الو .لاستغالاب ثَعَّشلا ةلازإ مرحملا ئلع (")هلوسرو

 )4١/١5١60(. ملسمو )١1815٠( يراخبلا هاور 010

 )17٠17(. ةبيش ىبأ نبا هاور (؟)

 .أطخ .«ليدهأ» :عوبطملاو بم يفو .باوصلا وهو «خسنلا رثكأ يف اذك رق

 .«يئانيف» :ص «ق (:)

 .«للتستا :م .ج ءص (6)

 .«هبشأف» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك (5)

 .«هلوسر الو» :ك (0)
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 لوسر َّنأل ؛نيَّدلا ئلعو ثاريملا ىلع ٌمّدقم نفكلا نأ :عباّسلا مكحلا
 ولو ؛هيلع ٍنيَد نع الو هئراو نع لأسي ملو «هيبوث يف نّمكي نأ رمأ هلل

 نقوش ءاضق ئلع ٌةمَّدقم ةايحلا يف هتوسك نأ امكو ,لاسل لاجلا« فلوعا

 يلع ليث ال اش الع هنو ءرويسبلا لوقا هفنامملا دعب كلت

 0 مكحلا

 نم ّلقأ ")ئر زجُي ال :(2)ئلعي وبأ يضاقلا لاقو .روهمجلا لوق اذه

 نوب كلا جي أ يرث م راصتال اج لل رد دع باول

 عم نشخلاب "7ضقتني هركذ امو .هلوق فالخ حيحّصلاو .ٌماتيأ هل نمل
 .عيفّرلا

 نأ ئس لي ّيبنلا َّنأل ؛بيّطلا نم ٌعونمم مرحملا نأ :عساّتلا مكحلا

 عنم يف لصألا وه اذهو هاّييلم ْتَحِبُي هنأب هل هتداهش عم ءاّبيط (؟!برقي
 .بيطلا نم مرحملا

 اًئيش بايثلا نم اوسبلت ال١ :رمع نبا ثيدح نم 00*2نيحيحّصلا١ يفو
 و 8 ىو سدس 2

 .«نارفعز وأ سرو هسم

 .(7 /1/ /”) (ىنغملا» يف امك )1(

 .«زوجي ال» :عوبطملا يفو .«ينغملا»و خسنلا يف اذك 00(0

 .«ضقني» :عوبطملا يف رف

 سميا :عوبطملا يف هرّيغو .هي هيلع رابغ الو «خسنلا عيمج يفاذك (5)

 .(11١١/ا/) ملسمو )١1657( يراخبلا هاور (4)
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 ةّبجلا هنع )عنّي نأ قوُلَخلاب خّمَصَت ام دعب ِةَّبُج يف مرحأ يذلا ٌرمأو

 ب 0 ا نول 57
 7 قولخلا هنأ هنع لبيشيو

 اهحرصأو .بيّطلا نم مرحملا عنم ٌرادم ةثالثلا ثيداحألا هذه ئلعف

 نم صاخ عون نع رع امنإ 1 ريخألا نيثيدحلا يف يلا إف قّصقلا هذه

 .هريغو مارحإلا يف ماع هنع ىَمّنلا َنإف ءقوُلَكْلا امّيس ال بيلا

 َسأَّرلا كلذ لوانت هب ّسميوأ اًبيط برقي نأ ئبن : دق ِلَك بْنلا ناك اذإو

 4 سايقلاب هب م همومك امنا مه ويش ومما ىاقأو_باعلاو ةدبلاز

 نكلو ءهيلإ ريصملا بجي هيف مولعم ٌعامجإ الو .هحيرصب هلوانتي ال ىَهَّنلا ظفلف
 ندبلا يف ؟)هتسبالم ئلإ وعدي هِّمش نِإف ؛لئاسولا ميرحت باب نم هميرحت

 ميرحت مّرحخ امو «هريغ ئلإ ةليسو هّنأل ؛ةّيينجألا ىلإ رظّنلا مّرُح امك «بايثلاو

 ةمألا ئلإ رظنلا حابي امك «ةحجاّرلا ةحلصملاو ةجاحلل 7*2)حابُي هّنِإَف لئاسولا

 و ءاهلماعيو ءاهيلع دهشي نمو .ةبوطخملاو (17ةماتسملا

 اًمأف .ةّدللاو هفرّتلل بيّطلا مش دضق نم مرحملا عنمُي امَّنِإف ءاذه ئلعو

 يبنلا نأ ثيدحلا قايس يفو .لوهجملل ينبملا ةغيصب «لّسْغُيو ...عزنت» :عوبطملا يف )١(

 ,ءريخلال :قرطلاب عئاصتو ب ف مرخأ يذلا صخشلا كلذ هب رمأ لي
 .ُةَنَعْدَيأَو ةيمأ نب ئلعي ثيدح نم )5/11١85( ملسمو (17/89) يراخبلا هاور (؟)

 .«نيرخآلا» :بم ءب ءص .ك (*)
 .ج «ص «ك نم تبثملاو .«هتسمالم» :بم .ءب «م «ق (:4)

 .«حابم» :ج «ص )20(

 .اهؤارش بلطي ىتلا يأ (5)

 .اهيوادي يأ )17/0
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 (17همالعتسال اًدصق هّمش وأ .هنم دصق ريغ نم هفنأ ئئلإ ةحئاّرلا تلصو اذإ

 .ةأجفلا رظن ةلزنمب لّوألاف .هفنأ َدَس هيلع بجي ملو «هنم عّتمُي مل «هئارش دنع

 .بطاخلاو ماتسملا رظن ةلزنمب يناثلاو

 لبق بَِّطلا ةمادتسا مرحملل اوحابأ نيذلا نأ :اذه حٌّضوياًّممو

 كلذب حّرص ؛مارحإلا دعب هّمش دّمعت ةحابإب حّرص نم مهنم «مارحإلا
 نأب ّسأب ال :فسوي يبأل 2')(هقفلا عماوج» يف اولاقف «ةفينح يبأ باحصأ

 ٍبِيَّطلا (40ْنِإ :29(ديفملا» بحاص لاق .همارحإ لبق هب بّيطت اًبيط مشي

 روحّسلاك ريصيف .همارحإ دعب 22)ثَمَتلا ئذأ هب عفديل ؛هل اًعبت ريصيف هب لصّتي
 هَّنإف بوُثلا فالخب ءموّصلا يف شطعلاو عوجلا ئذأ هب عفدي «مئاّصلا ٌّقح يف

 نم ٌعونمم وه امك هتمادتسا نم ٌعونمم وه له :ءاهقفلا فلتخا دقو

 .«هلامعتسال» :ك )١(

 وهو 20857 ةنس فوتملا يفنحلا يباّتعلا دمحم نب دمحأ رصن يبأل (هقفلا عماوج» 00

 «ةيضملا رهاوجلا»و )2717/871١/١( «نونظلا فشكا :رظنا .تادلجم عبرأ يف ريبك

1 

 يردركلا نامقل نب رافغلا دبع نيدلا جاتل «ديرجتلا حرش يف ديزملاو ديفملا» وه رف

 رهاوجلا»و (757 750 )١/ «نونظلا فشكا :رظنا .5057 ةنس وتملا يفنحلا

 .(5 5 5 /7”) «ةيضملا

 .2نآأل» :ج ءص (5)

 .خسنلا ةيقب نم تبثملاو .فيحصت ««بعتلا» :بم «,ب «م «قو عوبطملا يف (5)
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 لبق بّيطتي ناك هّنأ لي َئيِبنلا نع ةحيحّضلا ةّئّسلاب تبث امل اَعاِبَتا «هتمادتسا

 وهوا :ظفل ينو .١2)ارحإلا دعب هِقرافَم يف بيّطلا ٌصيِبَو ىَرُي َّمث .همارحإ
 يذلا لطابلا ليوأتلا عفدي اذه لكو .(270ثالث دعب» :ظفل فو ا

 :ظفل يفو .هرثأ بهذ لستغا اًّملف «مارحإلا لبق ناك كلذ َّنِإ :لاق نم هلّوأت
 (*/ئرأ مث .دجي ام بيطأب بّيطت مرحُي نأ دارأ اذإ كي هللا لوسرناك»

 ةرصنو ديلقّتلا عنصي ام هلو .*7«كلذ دعب هتيحلو هسأر يف بيلا ٌصييَو
 !هباحصأب ءارآلا

 :نارمأ اذه ٌدريو .هب اًصتخم )ناك كلذ نإ :مهنم نورخآ لاقو

 .ليلدب الإ عمست ال صاصتخالا ئوعد نأ :امهدحأ

 ةكم ىلإ ِةَكَي يبنلا عم جرخن انك :ةشئاع نع 2")دواد وبأ هاورام : يناثلا
 لع لاس انادحإ تقرع ادإف .مارحإلا دنع بِّيط ١١ (20ٌكّشلاب انهابج ٍِس و

 نع )547/١١910( ملسمو (؟!١) يراخبلا هاور ثيدحلاو .«همارحإ» :ج ءص 460

 .اًهْنَعُدَناوَِر ةشئاع

 .(95١١/١5)ملسم دنع (؟)

 .(77/5/) نابح نبا هححصو .(71707) يئاسنلا دنع ()

 .جيرختلا ردصمو خسنلا ةيقب فالخ (ئري» :عوبطملا يفو .«ئأر» :بم ءب )0

 )55/١١95(. ملسم دنع 6

 .ك نم ةطقاس «ناك» (5)

 ,(119 /1) «عومجملا» يف يوونلا هنسحو :(5/8/5) يقهيبلا هاورو )١18750(« مقرب )17/0

 .(17 /5) (مألا - دواد يبأ حيحص» يف ينابلألا هححصو

 :كّسلاو .جيرختلا رداصم يف امل قفاوم خسنلا ةيقب نم تبثملاو .«كسملا» :ص (4)

 .كمارو كسم نم بكري بيطلا نم برض
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 .اناهني الف ٍدِللَم ئبنلا هاريف ءاههجو

 هيف يتارهلاو ؛هسأر ةيطغت نم ٌعونمم مرحملا نأ :رشاعلا مكحلا

 :هبف تلادكمو :قافثالاب ئاجو :قاقتالاب كيم عونمم : 21 22

 ,©)ءبقلاو :ةمامعلاك :سأّرلا رتسل دارُي 2)سب الم لصّتم لك لّوألاف
 ريغو وكلا كاملا

 لَك ئيبنلا نع حص دقو . جا

 هبوث عضي نأ مرحملا عنم اًكلام َنأ الإ «ٌمرحم وهو َةَرَتب بق هل تبرُض نأ

 يشمي نأ ٌمرحملا هباحصأ عنمو «نورثكألا هفلاخو هب 77 لظتسي ةرجش ئلع

 .لمخَملا ّلظ يف

 .زاوجلا :لاوقأ ةثالث هيف .جدوهلاو ."”ةراَحملاو .لمحملاك ثلاّثلاو

 بهذم وغو «ئذتفا لعق إف .عنملا :ىناثلاو .ةفينح يبأو ٌيعفاّشلا لوق وهو

 لمح عع. ٌتاياور ةثالاثلاو .هيلع ةيدف الف لعف نإف .عنملا :ثلاثلاو .كلام

 .ددعلا ثينأتب خسنلا عيمج يفاذك )١(

 .خسنلا ةيقب نم تبثملاو .(سمالم» :عوبطملا ءبم يف ()

 «ةيبرعلا مجاعملا ةلمكت» :رظنا .ةيقاطلاو ةوسنلقلا ئنعمب وهو «خسنلا عيمج يف اذك (9)

 .رييغتلل يعاد الو .«ةعّبقلا» :لئلإ عوبطملا يف اهرّيغو )/١17١(.

 .امهوحنو نطقلا وأ فوصلا نم سأرلل ءاطغ (54)

 سأرلا ئلع لعجي رفغملا (5)
 .خسنلا فالخ «لظتسيل» :عوبطملا يف (0)

 5١(. 5 /0) (ةيبرعلا مجاعملا ةلمكت» :رظنا .ءاسنلا لماحم نم برض (0)

 لماذ



 هذه يف فلتخا دقو .ههجو ةيطغت نم مرحملا عنم :رشع يداحلا مكحلا

 يبأو كلام بهذمو «هّتحابإ ٍةياور يف دمحأو ٌَيعفاّشلا بهذمف :ةلأسملا

0 

 إو ؛ههجو ةيطغت هلف اح ناكذإ داش ثلاث ٌلوق هبفو ©” راجو «صاَّنو

 .هتيرهاظب قئاللا وهو ,"7هزح نبا هلاق .ههجو ئّطغُي نأ زجي مل اًنّيم ناك

 موهفمبو «ةحابإلا لصأبو «ةباحّصلا ءالؤه لاوقأب نوحييبملا ٌجتحاو

 لغه ةههجر اويتش الو# وق نعاوباجأي ةةسآر اورّسخت لوا ةلوق

 : 2 0ةعش لاق .هيف ةلظرفسم ريغ ةظنلا

 الو هسأراو رخُمالا :لاق هَّنأ الإ ءناك امك ثيدحلاب ءاجف «نينس رشع

 اذه يف يوردقو :اولاق .«07اهفعض ئلع لدياذهو :اولاق .(هّهجو

 .؟؟ةضأو اورّمخت الو .ههجو اورّمَخ» :(10عئ دولا

 .أطخ وهو «ريبزلا» :عوبطملا يف )١(

 .(47 91١- /1) مزح نبال «ئلحملا» يف ةباحصلا ءالؤه لاوقأ رظنا (؟)

 ١6١( /5) «للحملا» يف (9)

 «يقنلا رهوجلا» :رظناو ,6,2) 0 ب ف يئاسنلا هاور (0)

(6/ 05). 

 )5//191-5١١(. «ءاورإلا»و (78 /؟) «ةيارلا بصن»و ١57( /5) «ينغملا» :رظنا (6)

 .ك نم ةطقاس «ثيدحلا اذه ...اورمخت ال» (0)

 (0 5 /5) «ئربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو 2١( 5 /7) «مألا» يف يعفاشلا هاور )100

 .(575/60) «ةفرعملا»و

 ؟ ١



 اذهو .©1١)هب عطقني ال ِهَّنأو ءتوملا دعب مارحإلا ءاقب :رشع يناثلا مكحلا
 ٌيعفاَشلاو دمحأ لاق هبو ,مهريغو ٍساّبع نباو يلعو نامثع بهذم

 هب عّتصُيو ,توملاب ("”عطقني :ٌيعازوألاو كلامو ةفينح وبأ لاقو .قاحسإو
 نمالإ هّلمع َعطقنا مكدحأ تام اذإل :ِكَي هلوقل ءلالحلاب عَئصُيامك
 .(700ثالث

 امك هبي ٌصاخ هّنأل ؛هتلحار هتّصقو يذلا ثيدح يف ؟؟/ًةجح الو :اولاق

 .هب ةّصتخم اهَّنِإ :ئشاجنلا ئلع هتالص يف اولاق

 هلوقو .لّبقت الف ءلصألا فالخ ئلع صيصخّنلا ئوعد :روهمجلا لاق

 مل هب اًضتخم ناك ولو «ةّلعلا ئلإ هر اشإ ااًييلم (20ثَحبُي هْنِإَف» :ثيدحلا يف

 لاق دقو .ةرصاقلا ةّلعلاب ليلعُتلا ٌحصيال : ليق نإ امّيس الو هةّلعلا نولإ رشي

 مهّنِإَف ,270ههموُلكب مهبايث يف مهولّمْر» :لاقف .حأ ءادهش يف اذه َريظن

 اذهو ,2308) كعمل 0 |حير حيبّرلاو ,017مّذلا دول نوللا ةمايقلا موي نوثعبي

 .ك يف تسيل «هي» )١(

 .قايسلا نم ةموهفم يهو .خسنلا يف تسيلو .«مارحإلا» :ةدايز عوبطملا يف اهدعب (؟)

 .هَنَعَُتآَِوَر ةريره يبأ ثيدح نم (757) ملسم هاور 0

 .«ليلد الو» :عوبطملا يف 00

 .خسنلا يف دجوت الو .«ةمايقلا موي» :ةدايز اهدعب عوبطملا يف (ه)

 .(مهمولكو» :ك ()

 .بم «م «ق نم تبثملاو .«مد) :ص ءج ءك (0)

 .بم «ق نم تبثملاو .«كسم» :م ءص .ج «ك ()

 ةبلعث نب هللا دبع ثيدح نم (١٠73؟) يئاسنلاو (717558712561/) دمحأ هاور (9)

 .حيحص هدانسإو .ُهَنَعْدَنِلََي

 م



 ةمايقلا موي ْثَعِبُي هّنإف هيبوث يف هونّفك» :هلوق ريظن وهو ءمهب ٌّصتخم ريغ

 ئلإ َمكحلا ٍتيَذَع لب "احل ءادهشب_صاخ اذيه نإ ؟ لوقت ملو ء«اًيبلم

 ةداهشو قرفلا امو .هيف صيصختلا نم متركذ ام ناكمإ عم ءادهشلا رئاس

 ؟ةدحاو نيعضوملا يف هلي ئينلا

 2 3 3 3 هل 2 2 سا ع

 اهيلع بتر يتلا ةمكحلاو عرشلا لوصأل قفاوم ثيدحلا اذه نإف اضياو

 هيلع كعب ةلاح ةرلع تام نمو هيلع تاعام :رلغ تكي ديلا نإف ءداعملا

 .ملعأ هللاو .هب ًةدهاش عرَّشلا لوصأ تناكل ثيدحلا اذه ْدِرَي مل ولف

 ءاهيورغ مكحتساو ء«سمشلا تبرش اًملف لو همّجح قايس نإ اند

 ضافأو .هفلخ ديز نب ةماسأ فدرأو :ةقرعغ نم نضاقأ ةرثصلا تيهذ تيب

 وهو «("7هلحر فرط بيصيل اهسأر ْنِإ ئتح «هتقان َءامز هيلإ ٌمضو «ةنيكّسلاب

 :يأ .؟72عاضيإلاب سيل ّربلا َّنِإف «7"2ةنيكّسلاب مكيلع ساّنلا اهّيأ» :لوقي

 تناك اذكهو ءّبَض قيرط نم ةفرع لخدو ءَنيَمْزَأَملا قيرط نم ضافأو

 مالكلا دنع كلذ ةمكح مّدقت دقو «قيرطلا فلاخي نأ دايعألا يف ِِي هتداع

 .؟21نيعلا ىف هينع لولع

 .لوصألا يف تسيلو .«طقف» :ةدايز عوبطملا يفاهدعب )١(

 .«هلجر» :بم .«هتلحار» :ك (؟)

 .يراخبلاو خسنلا ةيقب فالخ (ةنيكسلا) :عوبطملاو بم «ب 2م ف 0(

 . هنن سابع نبا ثيدح نم )١51/١( يراخبلا هاور )ع

(85) (555/5): 

 "وو



 .ءيطبلا الو عيرّسلاب سيل ريَّسلا نم ٌبرض وهو «َقْنَعلا ريسي لعج ّمُث
 املك دكاتك قوف قار : يأ ك7 ا عّسّتملا وهو  َةوُجَف دجو اذإف

 .دعصت ىّبح اليلق اهّمامز ةقاثلل ئيخرأ ئبّرلا كلت نم َةوُبَر

 لزن قيرّطلا ءانثأ يف ناك اًملف .ةيبلّتلا عطقي ال ءكلذ هريسم يف يّبلي ناكو
 :ةماسأ هل لاقف ءانينع !ءومقو اضوتو «لابق هيلع هعالسو هللا تاولض

 .00"2كتمامأ ةراصملاو :لاقف هللا لوسو اي ةالصلا

 ىن

 نّذَأف «ناذآلاب رهأ ممل + علا ءوصو أَضوتف ؛.ةفلدزملا ئتأ ئتح دنس داس 1

 اوّطح اًملف «لامجلا ِكيربتو لاحّرلا ًطح لبق برغملا ئَلصف ماقأ َم ؛ ثذؤملا

 صب ملو «ٍناذأ الب ةماقإب ةرخآلا غاي الع مي + ىدلملا تميقأف 0 مهلاحر

 الب نيتماقإب يورو «نيتماقإو نيناذأب (؟!امهالاص هَّنأ يوُر دقو ؛2؟)اًئيش امهنيب
 1/2 87 اق امك «نيتمافإو ٍناَذَأب اهتم هنأ :حيحصلاو ءٍناذأ

 ينليل ءايحإ يف هنع ٌٌمصاالو «ةليّللا كلت يحي ملو .حبصأ ئّتح مان مث

 1 يش نيديعلا ّّ 4 /١

 .ض ىفاتسيل «ةريس# (1)

 يناذكو ءظفللا اذهب )575/1١50./737( ملسمو (181159) يراخبلا هاور )0

 .«كمامأ ئلصملا وأ ةالصلا» :عوبطملا يفو .خسنلا عيمج

 .(151//141/) ملسم دنع رباج ثيدخ هيلع لدي امك (6)
 .بم نم تبثملاو .«اهالص» :خسنلا رثكأ يف (5)

 .(هلعف» :ص (6)

 .(76 ص) ينابلآلل هك يبنلا ةجحاو /7-7١( /5) «ةيارلا بصن» :رظنا (5)

 )01١57.66571١(. «ةفيعضلا ةلسلسلا» :رظنا (0)
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 رجفلا عولط لبق ئّئم ىلإ اومّدقتي نأ هلهأ ةفعضل ةليّللا كلت يف نِذَأو

 علطت ئّتح ًةرمجلا اومري ال نأ مهرمأو ءرمقلا ةبوبيغ دنع كلذ ناكو

 .هريغو (١)يذمرتلا هحّحص «ٌحيحص ثيدح .سمّشلا

 تمرف ءرحتلا ةليل ةملس مأب ل هللا لوسر لسرأ :ةشئاع ثيدح اأو

 لوسر نوكي يذلا مويلا كلذ ناكو ءتضافأف تضم ّمث ءرجفلا لبق ةرمجلا

 دمحأ مامإلا هركنأ ءٌّركنم ثيدحف «")دواد وبأ هاور .اهدنع ينعت يكب هلل

 :الص قارت نأ اهرمأ 208 هللا لوسر ذأ ديفّنأ ةهراكتإ نرلع لدي اًكَهو ,هريغو

 ,2)هيفاوت نأ ّبحأف ءاهموي ناكو هيفاوت :ةياور يفو «ةكمب رحّنلا ماوي حبصلا

 .اًءظق لاحبملا نم اذهو

 نع ءماشه نع «ةيواعم وبأ انث :هللا ديب بأ 82 ل لاق 40 قالا لاق

 هيفاوت نأ اهرمأ َِِي يبنلا نأ 17 ةملس مأ نع «ةملس مأ تنب بنيز نع «هيبأ

 يف ٍينابلألاو وه هحح صو هعَْعَدَيَلَوو سابع نبا ثيدح نم (8947) مقرب هاور )١(

 ١0/7(. /5) «ءاورإلا»

 «ينطقرادلا للع» :رظنا .اثتمو اًدانسإ هبارطضال فيعض ثيدحلاو )١9457(« مقرب )0

 .(7077ا//5) «ءاورالا»و ( )١6/ 6١

 .«هقفاوت» :ج ءص كك 03

 «راثآلا يناعم»و ١179-١5٠( /9) «راثآلا لكشم حرشا يف هقيرط نم يواحطلا هاور )0(
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 .ص يف تسيل «يلا )20(

 دنع امل قفاوم خسنلا ةيقب نم تبثملاو .عوبطملاو ب «م .ق يف تسيل «ةملس مأ نع» (5)
 .يواحطلا

 سى



 هيبأ نع :عيكو لاقو .أطخ وهو «هريغ هدنسي مل .١2)'ةكمب رحنلا موي

 ."4' ةكمب "" رحنلا موي حبلا ةالص هيفاوت نأ اهرمأ يي نأ :(77لسرم

 عنصي ام حبّصلا ّتقو رحّنلا م موي ِهِلَك ئبنلا ءاًضيأ '27ٌبجع اذهو .اذه وحن وأ

 زيك :لاقق ملاسف هيوعس ني نيو نرل] ثدجلا :لاق .كلأ كني !؟ةكس

 لاقو :لاق . .قرف نيذ َنيِب دو : *لاق . «هيفاوت» سيل «يفاوت نأ اهرمأ :هيبأ نع ماش

 :ةيبأ نع ماشه نع :اذكه لاقف «هتلأسف ةهنع نمخرلا دبع لس :لويحي ىل

 (1)هفإ َي
 . ”يقاوت

 :عيكو لاق امّنإو هيا :عيكو نع هتياكح يف مرثألا اهس :لالخلا لاق

 :هلوق قاآظعأو هباسمأ لاقامك قاوت ؛هلوق لق باصآو .ررثم قاوت

#0 

 نع «نارمع نب نوراه انث .ءبرح نب يلع انربخأ :لالخلا لاق

 «ينطقرادلا للع» :رظناو .دانسإلا اذهب )١515947( «دنسملا» يف دمحأ هاور )١(

(1 08 | 

 :عوبطملا يفو .«هلسرم» :بم ءب«م «ق يفو . .راثآلا لكشمو ج ء«ص «ك يف اذك 000

 .(السرملا

 .ك يف تسيل «رحنلا موي) 00

 .عيكو قيرط نم (17919) ةبيش يبأ نبا هجرخأ 0

 .يواحطلا دنع امل قفاوم خسنلا ةيقب نم تبثملاو .(بجعأ» :عوبطملاو ق (5)

 دنع امل قفاوم خسنلا ةيقب نم تبثملاو .عوبطملاو بم ؛ب ؛م «ق يف تسيل «يفاوت» (5)
 .يواحطلا

 .رظنلا لاقتنا ببسب ك نم ةطقاس «لاونم هلوق ...باصأو» (10)

0 



 00 ناَميلَس

 سنن سر .حبشلا اب تيلصف كم لإ ثيضمو ؛ليلب

 نما :لاقيو 317 الوحبلا يقشمدلا وه اذه دواد ىفأ نب ناميلس :تلق

 لاقو .ءيشب سيل ةريزجلا لهأ نم لجر :دمحأ نع ةعرز وبأ لاق .دواد

 377 :كيعس نب نامثع

 نع يسانلا نم (00نيحيحّصلا» يف تبث ام هنالطب ئلع 556

 هلبق عفدت نأ ةفلدزملا ةليل كي هللا لوسر ةذوس تنذأتسا :؟؟!تلاق .ةقئاع

 لبق ثجرخف ءاهل َنذأف تلاق ,2*)ةطبّت ًةأرما تناكو ءماشلا ةمطخ لبقو

 لوسر تنةأتسا نوكأ نآلو عقدي انككّدف ءانحبصأ ارح انْسّيَكو «' "هد

 حيحّصلا ثيدحلا اذهف .هب حورفم نم ّيِلإ ٌبحأ ةدوس هئنذأتسا امك كي هللا

 .هةعم ةبقذ امثإ ةدوس ريغ مءاسل نأ ندي

 ريغو (7) ثنطقراّذلا هاور يذلا ةشئاغ ثيدحب نوعنصت امق :ليق نإف

 .«ينالوجلا» :ج .«ينالوخ» :ص (1)

 )515/1١1(. «لامكلا بيذبت» :رظنا .نورخأ هقثوو 0)

 )١515(. ملسمو )١10( يراخبلا (9)

 .«لاق» :ج ءص .ك (5)

 .ةليقثلا ةطبثلا :ملسم ةياور يف امك مساقلا لاق (5)

 .ةياورلاو خسنلا ةيقب فالخ (سانلا ةعفد» :ك ()

 .هيف ملكتم ديمح نب دمحم هدانسإ يفو «.2531171) مقرب (0)
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 نيمريو ؛عشج ةليل عقمج نم نجرشي نأ ءاسنرساأ و ا لوسر نأ اهنع

 :ةةفاس ا تح كلذ عنصت تناكف 0 !اهلزنم يف حبصت مث : .ةرمجلا

 درئونحاو ريغديلف هتاور نيحأ ؟ةزيوك ءب دمحم ذرب ؛لبق

 تقواعشا تنك 5 َتدْدَو :اهلوقو ,(00(-يحيحّصلا» ف يذلا اهثيدحب

 .ةدوس هتنذأتسا امك كي هللا لوسر

 ثيدحلاب نوعنصت امف «ثيدحلا اذه در مكنكمُي مكّنأ ٌْبهف ة :ليق نإف

 اهب ثعب كي هللا لوسر نأ :ةبيبح مأ نع (؟)«هحيحص» يف ملسم هاور يذلا

 ؟ليلب عمج نم

 ةفعَض ةليّللا كلت مَّدق لي يبنلا نأ 20«نيحيحّصلا» يف تبث دق :ليق

 سبح هنأ تبثو «ةدوس مالق 101 تبثو .مّلف نميف سابع نبا ناكو ءهلهأ

 ذاك نإف ةملسم دب دربغتا ةيبح أ ثيدحو . 1 نحلل ليتم هدنع هءاسن

 نأ :ساّبع نبا نع 9دمحأ مامإلا هاور ")مب نوعنصت امف :ليق نإف

 .ينطقرادلا ةياور قفاوي عوبطملا نم تبثملاو .«انلزنم» :خسنلا يف ()

 .(9ا/ /7؟0) «لامكلا بيذبت» يف هتمجرت رظنا (0)

 )190/١595(. ملسمو )١581( يراخبلا هاور 009

 )5( برقم)598/1١5917(.

 .اَهُنَعََنإَعَو سابع نبا ثيدح نم )7١١/1797( ملسمو )١774( يراخبلا هاور (6)

 .(هنأ هنع» :ك (5)

 .«اميف» :ص (590)

 . سابع نبا ئلوم ةبعش فعضل فيعض هدانسإو .(7975) مقرب (4)

 م



 ؟رجفلا عم ًةرمجلا اوّمرف «رحنلا َموي نم ئلإ هلهأ عم هب ثعب ِةِكَي يبنلا

 ىذمرتلاو 3 وأ مامإلا هآور ىذلا رخألا هثيدح هيلع مّدَقُي :ليق

 علطت ئتح ًةرمجلا اوُمرَت ال١ :لاقو هلهأ ةّفعَض مّدق كي ّيبنلا نأ ءهحّحصو

 ينب ةمِليَغَأ  ِئي هلل لوسروانكذق :هيف ؟'ةنمحأ ظفلو . شظظ5ظ5ظ5

 انذاخفأ 3 مطلإ لامع عْمَج نمانل '"ٍتارّمُح ئلع- بلطملا دبع

 هيفو ؛هنم حصأ هّنأل .«سمشلا علطت ئّتح اتح ًةرمجلا اوُمْرَت ال 24)تِنْي تأ3 :لوقيو

 ةّصقلا ركذب ٌظوفحم وهو ءسمّشلا عولط لبق ةرمجلا يمر نع كب ٌيبنلا يبن

010) 

00 

00 

 قيرط نم ,.(70١3)هجام نباو (1150)دوادوبأ اضيأ هاورو «23087) مقرب

 «ءاورإلا» :رظناو .حيحص ثيدحلاو .(847) يذمرتلا دنع مسقم نع مكحلا

 .(؟ا/ا/ -”ا/7 /5)

 .رامح عمج رّمحو رمح عمج

 .كيدشلاب سيلو: كلاب برعشلا# مطقلاو .فيحصت «(خطلي» :ص هيدي

 .ةيبصلا ريغصق ل ةيبيصأ :اولاق امك «ةملغلا ريغصت :ةيليغألاو

 يف هيوبيس لاق .باوصلا وه تبثملاو . ةياورلاو خسنلا فالخ «ينُب يأ» :عوبطملا يف

 لق لمعتسملا ةرككم رّبكم ءانب ريغ ئلع (رّْغصي يأ) رّقحُياممو :(5//485) «باتكلا»
 رميت لعفاو ةايسنإا ورح باق «قوتبا :ةونب قو تاييبلأ قوق : ناسنإ :مالكلا

 يف ديبع وبأ لاقو . مهمالك يف اهايإ مهلامعتسا ةرثكل ءايشآلا هذهب اذه اولعفو ,ئمعأ

 :رعاشلا لاق .ىنَب اي ةيرزةيززلا ريثستا وه )١79/١(: «ثيدحلا بيرغ»

 غار ريغ ىلإ كيب كرت ينءاس دقف ءاس ال كي نإ
 ةقوب ارتألا ريخبعت «رتيعألا نؤوب ةرمَألا :07/5 /7) «قئافلا» يف يرشخمزلا لاقو
 حرشااو )1٠١/١1-77( «ثيغملا عومجملا» :رظناو .نبالل عمج مسا وهو .ئمعألا

 .(7379 /5) «ةيفاكلا ئلع يضرلا

 م.



 .رجفلا عم اهوَمَر ِمهّنَأ :هيف امَّنِإ رخآلا ثيدحلاو .هيف

 ال نأ نايبّصلا رمأ هّنإف ءثيداحألا هذه نيب ٌضراعت ال هنأ اذإف ءانلّمأت مث
 ا .يمّرلا ميدقت يف مهل َرْذع ال هنإف ءسمّشلا علطت تح ةرمعملا !وهري

 نم َنهيلع ٍفوخلاو ءرذعلل سمّشلا عولط ّلبق 17َنيَمرف ءاسنلا نم همَّدق
 لبق يمّرلا زاوج هََّنَّسلا هيلع تَّلد يذلا اذهو .مهتمطحو ىمأتلا مسام

 ؛هلجأل ساّنلا ةمحازم هيلع ٌّقشي ربك وأ يضرمب "”روذعملل سمّسلا عولط

 .كلذ هل زوجي الف حيحّصلا رداقلا اّمأو

 :بهاذم ةثالث ةلأسملا يفو

 ٌيعفاشلا لوقك ءزجاعلاو رداقلل اًقلطم ليَّللا فصن دعب زاوجلا :اهدحأ
 .دمحأو

 .ةفينح يبأ لوقك ءرجفلا عولط دعب الإ زوجي ال :يناثلاو

 نم ةعامج لوقك ءسمّشلا عولط دعب الإ ةردقلا لهأل زوجي ال :ثلاثلاو

 .ملعلا لهأ

 فصن ال :رمقلا ةبرييغ دعب ليجعتلا وه امنإ هنكلا هيلع تلد ىذلاو
 .ملعأ هللاو «ٌليلد فصّنلاب هَّدح نم عم سيلو ءليّللا

 لصف

 موي ةماقإو ٍناذأب  اًعطق هّلبق ال تقولا لَّوأ يف اهاّلص رجفلا علط اّملف
 هللا ةءاربب ناذألا موي وهو «ربكألا محلا موي وهو ءديعلا موي وهو ءرحّتلا

 .«نيمريفا :ص 201

 .خسنلا ةيقب نم تبثملاو .«رذعلل» :عوبطملاو بم «ب م .ءىف )١(

 ا/ ١



 .كرشم لك نم هلوسرو

 يف ذخأو «ةلبقلا لبقتساف «مارحلا رعشملا دنع هّققوم تأ تح بكر ّمْث

 عولط لبق كلذو ءاّدج ٌرفسأ َّبح ركّذلاو ليلهّتلاو ريبكّتلاو عّرضّتلاو ءاعّدلا
 .نسمشلا

 ٌتئج (١)يّنإ هللا لوسر اي :لاقف يئاطلا سّرْضُم نب ةورع هلأس كلانهو

 (0لْبَح نم ٌتكرت ام هللاو ءيسفن ٌتبعتأو ءيتلحار ُتللكأ هيّيط ْيَلبج نم

 انّتالص ٌدهش نم» :لكي هللا لوسر لاقف ؟ّجح نم يل لهف أ" هيلع تفق ةوذلا

 دقف ءاّراهن وأ اليل كلذ لبق ةفرعب َفقو دقو «َعفدّن ئتح انعم ٌفقوف هذه

 .حيحض ٌنسح ثيدح :( 7يذمرتلا لاق . اّنَفَت ئىضقو «هجح (؟ )جت

 :ةقرعك ٌنكر اهب تيبملاو ةفلدزمب فوقولا نأ ئيلإ بهذ نم ٌجتحا اذببو
 ميهاربإ بهذ هيلإو «ريبزلا نباو ٍساّبع نبا :ةباحّصلا نم نينثا بهذم وهو

 .صض ىف تسيل «ينإ) (1)

 نم عفتراو عمتجا ام :لبحلاو .يذمرتلا هيلع هّبنو «ءاحلاب ةياورلاو خسنلا يف اذك (؟)
 .«لبج» :عوبطملا يفو .لمرلا

 .ك يف تسيل «هيلع» ()

 رداصملا يف امل قفاوم خسنلا نم تبثملاو .يذمرتلا ةياور يف امك «متأ» :عوبطملا يف 00

 .ئرخألا

 يئاسنلاو (1950١)دواد وبأو (1708١١)دمحأ اًضيأ هاورو «(891) مقرب هاورو 0(

 نابح نباو )7587١( ةميزخ نباو يذمرتلا هححصو )7١١١57(. هجام نباو 9*2)

 ةمئأ ةفاك طرش ىلع حيحص ثيدح اذه» :لاقو )477/١(« مكاحلاو )861١"(

 .«مالسإلا دعاوق نم ةدعاق يهو .ثيدحلا

 م



 ٌيعازوألا بهذم وهو ءٌيرصبلا نسحلاو ةمقلعو ُيبعّشلاو ٌنيعخَنلا
 هراتخاو ءٍمالس نب مساقلا ديبع يبأو ٌيرهاّظلا دوادو ناميلس يبأ نب داّمحو
 فلو 2 كيم :ةفاشلا هوجولا دحلا وهو «ةميزخ نباو ٍريرج نبا :نادّمحملا

 َدْسِعَهَّسَأ اوركْدَأَف» :اللاعت هلوق :ةيناّثلاو ءاهادحإ هذه :ججح ثالث

 رخ يذل ذلا ِةْيِكَي هللا لوسر لغف :ةعلاثلاو .[ 15: ةرقبلا] «ضاَرَحْلَآِر َحَّمَصْل

 .هب رومأملا كذا اقهل نايبلا جحرخم

 :نيرمأب انكر هري مل نم ٌجتحاو

 اذهو ءرجفلا عولط ئلإ ةفرعب فوقولا َتقو لم ِلي ىبنلا َّنأ :امهدحأ

 ناك ولو هّجح َّحص ٍنامز رسيأب رجفلا عولط لبق ةفرعب فقو نم َّنأ يضتقي
 .هجح ححصي مل انكر ةفلدزمب فوقولا

 هللا لوسر ِمّدق اًملف ءءاسّنلاو لاجّرلا هيف كرتشال اًنكر ناك ول هّنأ يناثلا

 .نكرب سيل هنأ ملع ليللاب ءاسنلا كك

 ٍرْكِْؤو :ةفلدزمب ٍتيبملا دعب َّنهمَّذق امّنإ لب ئبنلا َنِإف ٌرظن نيِليِلَّدلا يفو
 تيفقوت اّمأآو .كلذ وه بجاولاو قرخألا ءاشغ 7'2ةالضكاس 'للاعت هللا

 دوكتي ءانكر ةقلدزمب تييملا نوكيا يلادج الق رمجقلا ئلإ ةلرعب فوتولا

 تقولا !؟؟ىيضتو .تارتّصلا نم نيسومملا تقوك ابيل اكو ةلبللا كلق

 .ةردقلا لاح امهل اًنقو نوكي نأ نع هجرخُي ال امهادحإل

 )١( «تاغللاو ءامسألا بيذبت» :رظنا )؟7//7١91(.

 .ج «ك نم تبثملاو .«ةالصلا) . بم 2م «ص «ق (؟)

 (قيضمو)ل : ج «ص هر .
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 لصف

 نم راس مث ؛ٌففقوم اهّلك ةفلدزم نأ َساَّنلا َملعأو هفقوم يف ِةِكَي فقوو
 ٍديز نب ةماسأ قلطناو .هريسّم يف يّبلي وهو ِساَّبع نب لضفلل اًفِدرُم ةفلدزم

 .شيرق قابس يف هيلجر ئلع

 عبس رامجلا ئصح «١)هل طفلي نأ ٍساَّبع نبا رمأ كلذ هقيرط يفو

 الو ؛هدنع ملع ال نم لعفي امك ةليّللا كلت لبجلا نم اهرسكي ملو ؛ٍتايصح

 َنِهْضُفَنَي لعجف ءفّذَخلا ىصح نم ِتايَّصَح عبس هل طقتلاف ؛ .لبألاب اهطقتلا

 كلهأ امّنإف ءنيّدلا يف ٌلغلاو مكاّيإو ءاوُمراف ءالؤه 2')لاثمأ» :لوقيو هفك يف

 .(270نيذلا ف لعل مكلبت ناك نم

 نع ٌجحلا نع هتلأسف «ةليمج معئَح نم ٌةأرما هل ْتَضرَع كلت هقيرط يفو
 لعجو .هنع ّححت نأ اهرمأف «ةلحاّرلا ئلع كسمتسي ال اًريبك اًيش ناكو ءاهيبأ

 (0) آلا ٌقّشلا ىلإ هَقَّرَصو ههجو ئلع هدي عضوف «(؟/اهيلإ رظني لضفلا
 .اهيلإ هرظن نع هّقرص :ليقو «هيلإ اهرظن نع ههجو فرص :ليقف ءاّميسَو لضفلا

 .م .بم «ق نم تبثملاو . (مهل» :ج «صص 2ك ()

 .نيهجولاب ةياورلاو .خسنلا فالخ «لاثمأب» :عوبطملا يف هه

 سابع نبا ثيدح نم (70794) هجام نباو )/7١01( يئاسنلاو )١1851( دمحأ هاور 02

 مكاحلاو (7817/1) نابح نباو (758571) ةميزخ نبا هححص ثيدحلاو . اهني

 «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف ينابلآلاو )7737/١( «ءاضتقالا» يف ةيميت نباو )١/57((

 .(17١؟88)

 امك ةياورلا يف تناك نإو ءخسنلا عيمج يف تسيلو .«هيلإ رظنتو : عوبطملا يفاهدعب (:4)

 .اهْنَعُهَيلَووو سابع نبا ثيدح نم )5"١77( ملسمو )١15١7( يراخبلا هاور (4)
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 .هيلإ رظنتو اهيلإ رظني لعج هنأ ةّصقلا يف ْنِإف ءنيرمألل هلعف هنأ :باوّصلاو

 مل اهتلمح نإو «ةريبك ٌروجع اهّنِإ لاقو ءهّمأ نع كلانه رخآ هلأسو

 ِكّمأ الع ناك ول َتيأرأ» :لاقف ءاهلتقأ نأ تيشحخ اهتطبَر نإو .كسمتست
 ع اوت
21(كّمأ نع جحف» *لاق «معن : :لاق .(؟هيضاق تنكأ نيد

7. 

 يف هقداع تناك هاهو هريشلا عرسأو هتان كوم ِرْسَْحُم نطب تأ امنف

 ام ليفلا باحصأ باصأ كلانه نإف «هئادعأب هللا سأب اهيف لزن يتلا عض ذاوملا

 .«"اهيف َرْسَح ليفلا أل ؛ٍرسَحُم .فاهمأو يداولا ينش كنلظو ءانيلع هللا ّصق

 .(©0ريّسلا ٌعرسأو هبوثب عنقت هّنإف .دومث

 .هذه نم الو هذه نم ال «ةفلدزم 21)نيبو تم نيب خزرب :ٌرّسحُمو

 سيل خزرب نيرعشم لك نيبف «مارحلا رعشملاو ةفرع نيب خزرب :ةنّرعو وو م 1 : 5 . 2 5
70 

 هيفو ءاَقْنَعَدَيِاَ سابع نب لضفلا ثيدح نم (5755 :77157) ىئاسنلا هاور )١(

 «ةدمعلا حرش» :رظنا .تابثألا ظافحلا تاياورل ةفلاخمو ءاثتمو اًدئس ٌتارطضا

201 

 )5//١15(. (مجعتسا ام مجعما يف امك ءسّمغملا يف رسح ليفلا نأ فورعملا (؟)

 .خسنلا يب تسيلو .«ةكم ئلإ) :عوبطملا يف اهدعب (9)

 .دومث رايد يه رجحلاو .اهفذحب عوبطملا يفو ءواولا تابثإب خسنلا يفاذك (5)

 .اًهُنَعُدَناَ رمع نبا ثيدح نم )44١9( يراخبلا هاور (5)

 .بم ؛ب «م يف تسيل «نيب) ()
 .ك نم ةطقاس «امهنم سيل» (0)

١1١ 



 رصقسي سيئوعرهلا نم :رسحمو ءٌرعْسَم يهو مرحلا نم : 3 كمف

 )5-5 :ةفرعو . .لحلا نم يهو ءاّرعشم تسيل ةنّرعو «ٌرعشمو ٌمرح : :ةملدزمو

 (101 4 و

 ةرمجلا ئلع جرخت يتلا يهو «7©2نيقيرّطلا نيب ئطسولا ٌقيرَطلا كلسو
 .يداولا لفسأ يف فقوف «ةبقعلا ةرمج نتأف «ئّنم ئتأ (7نّتح ؛لئربكلا

 .هتلحار ئلع وهو ةرمجلا لبقتساو «هنيمي نع نمو ؛هراسي نع تيبلا لعجو
 اصح ّلك عم رّبكي ءةدحاو دعب ٌةدحاو ءسمّشلا عولط دعب اًبكار اهامرف
 .ةيبلتلا عطق ٍلئنيحو

 ةماسأو لالبو ئمرو ؛يمّرلا يف عرش ئّتح يّبلي كلذ هريسم يف ناكو
 اذه يفو .«؟)ّرحلا نم بوث هّلِظُي رخآلاو .هتقان ماطخب ٌدخآ امهدحأ ءهعم

 اذه ةّصق تناك نإ .هوحنو لمخَّملاب هرحملا لالظتسا زاوج ئلع ليلد

 يف سيلو ءاهيف ةّجح الف نم ِماِّيأ يف هدعب تناك نإو «* سلا موي لالظإلا

 0 لع هاو 10 تناك نم ز يأ يف نايب ثيدحلا

 .رع قل تسيل (رعشمولا 0

 .رظنلا لاقتنا ببسب ق نم ةطقاس «نيقيرطلا ...لحلا نم يهو» ()

 .«نيحل :ج ءص (*)

 اتَعُدَنْلَ نيصحلا مأ ثيدح نم )7١7/١194( ملسم هاور 40

 .خسنلا يف تسيلو .«ةتباث) :عوبطملا يف اهدعب (65)

 .(ناك» :ج ()

 .«ناعتسملا» :ج (0)

5215 



 موي ةمرحب اهيف مهّملعأ «ةغيلب ةبطخ ساّنلا بطخف ءئّئم ئلإ عجر مث

 1 ايلا ميم وا انكسر اا ادا و يرعما

 .217(اذه يماع دعب حيحأ ال ىّلعلا» :لاقو

 ساّنلا رمأو ؛مهلزانم راصنألاو نيرجاهملا لزنأو ءمهّكسانم مهمّلعو

 .هنع ْعيَِْتلاِب رمأو ءضعب باقر مهضعب برضي اًرافك هدعب اوعجري ال نأ

 .©")عماس نم ئعوأ ْعّلبم بر نأ ربخأو

 ." ”«هسفن ئلع الإ ٍناج ينجب ب ال» :هتبطخ يف لاقو

 ٌتانلاوءاه راسب نع ةاصنألاو ةليقلا نيمن نم ةيهامملا لوتأو

 .مهلزانم يف نم لهأ اهعمس ئتح سانلا ٌعامسأ هل هللا حتفو ,مهلوح

 اوموصو .مكّسُمخ اوُلَصو مكر اودبعا» :كلت هتبطخ يف لاقو

 .؟!«مكير ةئج اولخدت .مكرمأ اذ اوعيطأو .مكر هش

 .ُهَنَعُدللَ رباج ثيدح نم )/١791( ملسم هاور 010

 .ُهْنَعْدَئاَو ةركب يبأ ثيدح نم )7١/1717/4( ملسمو )١7/51( يراخبلا هاور (؟)

 نب ورمع ثيدح نم (7779) هجام نباو )١١094( يذمرتلاو )١15١75( دمحأ هاور (*)

 :رظناو .يذمرتلا هححص دقو .هدهاوشب حيحص ثيدحلاو ُكَنَعَهَنْلَوَبو صوحألا

 )١91/5(. «ةحيحصلا ةلسلسلا)

 هححصو ُهنَعَدَيلَوََو ةمامأ يبأ ثيدح نم )١7"( يذمرتلاو (5١؟71١) دمحأ هاور )0

 «ةنسلا حرش») يف يوغبلا هنسحو )41/١(« مكاحلاو (5577) نابح نباو يذمرتلا

 )/851١( «ةحيحصلا ةلسلسلا» :رظناو .(355 0)
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 .عادولا ةَّجح :اولاقف ءساّنلا ٍظئنيح عَّدوو

 )١( اصف

 :لاق الإ ءيش نع وب لكس هتيأر امف قرص نب هللا دبع لاق .«جرح

 .070حرح الو اولعفا»

 ميدقّتلاو يمّرلاو قلحلاو حبّذلا يف لكي هل لبق ِهَّنِإ :ساّبع نبا لاقو

 .(؟7(جرح ال١ :لاقف ريخأتلاو

 ساّنلا ناكف ءاجاح ِةكي يبنلا عم ٌُتجرخ :كيرش نب ةماسأ لاقو
 ول يف ةيرا وأ هقرظأ نأ لق ةيعس هللا لوسراب: فاق ىعق هقوتأب

 ضرع ٌضرتقا لجر ئلعالإ جرح ال َجرحال» :مهل لوقي ناكف «ُتمَّدق
 .(©0(كلهو جرح يذلا كلذف ٌجلاظ وهو ملسم لجر

 يف ريبك طقس «ضعب ىلع اهضعب قلحلاو» ئلإ انه نمو .ص «م «ق يف تسيل «لصف» )١(
 .بم ب «م.ق

 .ك يف تسيل «ذئموي» (0)

 (17505/*7737) ملسم هاورو )١755((, كلام قيرط نم )١775( يراخبلا هاور 2

 .ةصفح يبأ نب دمحم قيرط نم هل ظفللاو

 .(1701/) ملسمو )١7/75( يراخبلا هاور

 امك «فوطأ نأ لبق تيعس» :هلوق نود حيحص ثيدحلاو )75١١5(« دواد وبأ هاور

 حيحص) :رظنا .هيف تاقثلا فلاخ «ديمحلا دبع نب ريرج هب درفت ء«فلؤملا هيلإ ريشي
 .(75067/57) «مألا - دواد يبأ

 (5 رمصص»

 ووسص» 00

1-0 



 .ظوفحمب سيل ثيدحلا اذه يف «فوطأ نأ لبق ٌتيعس» :هلوقو

 .ضعب ئلع اهضعب قلحلاو رحنلاو يمّرلا ميدقت ١١يف ظوفحملاو

 ناكو ؛2)هديب َةنَدَب نيتسو اًنالث رحنف ءْمّئمب رحنملا ئلإ فرصنا م 10

 ينس ددع هرحن يذلا اذه ددع ناكو 1 رسبلا اهني ةلوقعم ةمئاق اهرحني

 نأ اًيلع رمأ مث ؛ةئاملا نم يقب ام رحني نأ اًيلع رمأو كسمأ ّمث ِكِلَي هرمع

 راَّرجلا يطعي ال نأ هرمأو ؛نيكاسملا ين اهموحلو اهدولجو اهلالجب قّدصتي
 هيطعن نحنا :لاقو 15 )[ىيكم ايش اهترازج يف

 انك نما» :لاقو «(اندنع نم

 .22/0عطتقا

 سنأ نع (170نيحيحّصلا» يف يذلا ثيدحلاب نوعنصت فيكف :ليق نإف

 ةفيلُحلا يذب رصعلاو ءاّميرأ ةنيدملاب رهّظلا لي هللا لوسر َّلِص :لاق
 الع اّملف «حبسيو لّلهي لعجف «هتلحار بكر حبصأ اًملف ءاهبب تابو «نيتعكر

 رحتو هاولحي هلأ سربل هلم لغم اليا يسج امي نو ؛ءاديبلا الع

 .عوبطملا يف تسيل «يف» )١(

 .ُهَنَعُدَنِلَوَ رباج ثيدح نم )١57/١51١4( ملسم هاور 4

 وهو لجر ئلع تأ اَهنَعََيَلََوَر رمع نبا نأ )١1770( ملسمو (17/17) يراخبلا ئور (*)

 رباج نع بابلا يفو .ادْيِقَو مكيبن ةنس «ةديقم اًمايق اهثعبا» :لاقف «ةكراب هتندب رحني

 ١6(. /5) «مألا - دواد يبأ حيحص» :رظنا .طباس نب نمحرلا دبعو

 .ك يف تسيل «اهنم» (5)

 .هجيرخت يتأيس (9)
 .مدقت دقو .قايسلا اذهب )١17١5( يراخبلا هاور (7)

 .«لهأ» :ك (0

 ا



 .نيحلمأ نيشبك ةنيدملاب ئّحضو ءاّمايق ٍندُب عبس هديب ِةِكَو هللا لوسر
 ١)ءزح نب دمحم وبأ لاق .:تيدسلا خيم شراع ال هنأ ةباوجعتاق

 .ةثالث هوجو دحأ ئلع سنأ ثيدح جرخُي

 رمأ هّنأو ءسنأ لاق امك ءِندّب عْبَس نم رثكأ هديب رحني مل لي ِهّنأ :اهدحأ
 رمأو ءناكملا كلذ نع لاز مث «نيتسو ِثالث مامت ئلإ كلذ دعب ام رحن نم

 . يعب ام 292 ”حنف اًيلع

 َدَهاَشَو ههشيب طق اًعبس 4 ءرسن آلإ !”ةدهاشي مل سنا ةوكويذأ :ىلاثلا

 .(؟7دهشو ئأر امب امهنم لك ربخأف «يقابلل ٍةيِكَي هرحن ًمامت رباج

 وه ذخأ ٌهث ء.سنأ لاق امك ندب عبس اًدرفم هديب رحن ليكي هنأ :ثلاثلا

 نب 19035 لاق امك +ةيتسو كن : مامت كلذك اًرحنف ءاّعم ةبرحلا ٌيلعو

 افلح رمآو دقيت نلعأب طمعا دف فموي 484 قيل تعاد لإ ؛يدعكلا تراسلا

 لاق امك «ةئاملا نم ىقابلا رحنب ىلع درفنا مث ندَبلا اهب اًرحنو ءاهلفسأب ذخأي

 .ملعأ هللاو .رباج

 وبأو دمحأ مامإلا هاور يذلا ثيدحلاب نوعنصت فيكف :ليق نإف

 .(١٠73ص) «عادولا ةجح» يف ()

 .«(رحني نأ) :ك (6)

 .«دهشي مل» :ك 00

 .«دهاشو» :عوبطملا يفو .خسنلا عيمج يف اذك )00

 يبأ دنع هثيدحو .(51/7 /8) «ةباصإلا» :رظنا .هفيرحت ««ةورع#» :بم «ب م «ق (0)

 )١17/55(. دواد
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 ينرمأو «هديب نيثالث ٌرحنف هّندب ِةَِكَي هللا لوسر رحن امل :لاق ىلع نع 7١2دواد

 و .٠

 ّنِإَف ىلع وه نيثالث رحن يذلا َّنِإف «يواّرلا ئلع بلقتا ٌطلغ اذه :انلق

 نيتسو انالث رحن مث «رباج الو يلع هدهاشي مل «هديب اًعبس رحن ِةِكَي ىبنلا

 ام ٌددع يواّرلا ئلع بلقناف «يلع اهرحنف ؛؟57نيثالث ةئاملا نم يقبف ءئرخأ

 315 ٌيبنلا هرحن امب ٌئلع هرحن

 مهني دعب دلال ٠ نيو ييباج هبا

 ؟أديب باب هبلإ ندري "نفط «ٌسمخ تانيا لوسر بنو

 :لاق ؟لاق ام تلقف ءاهمهفأ مل ةّيفخ ةملكب مّلكتف لاق اهيونج ُثّيجو اًملف

 .21)عطتقا ءاش نما

 ملو هنعنع دقو «ءقاحسإ نب دمحم هدانسإ فو )١7/75(« دواد وبأو )١11/5( دمحأ 00

 :رظنا )2١7١14(. ملسم دنع رباج ثيدح هتفلاخمل ركنم هنتمو «ثيدحتلاب حرصي

 ١(. 517 /؟) «مألا - دواد يبأ فيعض»

 .فيرحت ««طاريق» :ك (9)

 .جيرختلا رداصمو خسنلا ةيقب فالخ «رفنلا» :ك (:)

 .«قفطف» : ص )0(

 نم )5١0948( «(ئربكلا» يف ىئاسنلاو )١7565( دواد وبأو (1907/5) دمحأ هاور 5(

 نابح نباو (5911/) ةميزخ نبا هححصو هُهَنَعَدَبِلَوَر طرق نب هللا دبع ثيدح

 يقهيبلا لاقو «(19 /1/) «ءاورإلا» يف ينابلألاو (7١؟54/١) مكاحلاو )581١(

 .نسح هدانسإ :(738/0)
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 بكت تناك اهنا ءةلمج هيلإ بّرقت مل ةئاملا نإف قة دايعاو هلبقن : ليف

 نرداي لكلا كلذ ناقوءعكاصت َتانَدَب سمخ اهنم هيلإ بّرقف :ةلاسرأ هيلإ

 .نهنم ٍةدحاو ّلكب أدبيل هيلإ نبّرقتيو
 ثيدح نم ١7 «نيحيحّصلا» يف يذلا ثيدحلاب نوعنصت امف :ليق نإف

 ىلإ أمَكَنا مث :هرخآ يف لاقو ءىّنمب رحنلا موي كي ّيبنلا ةبطخ يف ةركبب يبأ

 ظفل .اننيب اهّمّسَقف منغلا نم !'!ٍةعيَرُج ئلإو ءامهحبذف نيحلمأ نيشْبَك
 ناك هَّنأ سنأ ثيدح يفو «ةّكمب ناك نيشبكلا حبذ نأ اذه يفف 00
 .ةفدملاب

 :سانلل ناقيرط اذه ىف :لبق

 نيحلمأ نيشبكب ةنيدملاب ئَّحض هَّنأو .سنأ لوق لوقلا ّنأ :امهادحإ
 هرحن نيب زّيمو سنأ لّصفف ؛نيشبكلا ئلإ أفكنا ّمث ديعلا ىّلص هَّنأو «نينرقأ
 اذه راس ل ديو .ناتّصق امهّنأ نّيبو «نيشبكلل ةنيدملاب هرحن نيبو دبل ةّكمب

 يدهلا وهو «لبإلا رحن هنأ اوركذ امَّنِإ مب كب يبنلا رحن ركذ نم عيمج نأ
 ةفص يف لاق دق رباجو .َقْوَس الب كانه منغلا رحن نم لضفأ وهو .هقاس يذلا

 ةاوّرلا ضعب ئلع هبتشا امَّنإو ندبلا رحنف يمّرلا نم عجر نإ :عادولا ةّجح

  000ملسمو (71/) يراخبلا )1١51/9/ 7١(.

 ةعطقلا :ةَعْيَّرِجلاو .«ملسم حيحص» نم بيوصتلاو .لاذلاب «ةعيذج» :خسنلا عمج يف (1)

 («ةغللا لمجم» يف سراف نبا هطبضو .ءيشلا نم ليلقلا وهو «ةعزج ريغصت «منغلا نم

 («ةياهنلا» :رظناو .ةلوعفم ئنعمب ةليعف اهنأك يازلا رسكو ميجلا حتفب (عزج)

 )١71/١١(. يوونلل «ملسم حيحص حرش» 0)

 را قلق قروي 6
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 .مهوف «ئئمب ناك هّنأ نظف ءديعلا موي تناك نيشبكلا ةّصق نأ

 نالمع امهّنأ .هكلسم كلس نمو ؟١'هزح نبا ةقيرط :ةيناثلا ةقيرطلا
 هتيحضت سنأو «ةكمب هتيحضت ةركب وبأ ركذف .ناحيحص ناثيدحو «نارياغتم

 :ةشئاع تلاق امك «لبإلاو رقبلا رحنو «منغلا رحّتلا موي حبذو :لاق .ةنيدملاب

 .()0(نيحيحّصلا» يف وهو .رقبلاب هجاوزأ نع ذئموي لكي هللا لوسر ئّحض

 .رحتلا موي ًةرقب ةشئاع نع كك هللا لوسر حبذ :02ملسم حيحص)ا يفو

 .ٌةدحاو ًةرقب عادولا ةّجح يف دمحم لآ نع رحن هّنأ :؟7«ننّسلا يفو

 .يدهلا عم ةيحضتتلا هل عّرشُي ّجاحلا نأ :هبهذمو

 ةلزنمب هل ٌحاحلا يدهو ؛ئلوألا ةقيرطلا :هللا ءاش نإ حيحّصلاو

 يدهلا نيب اوعمج هباحصأ الو ِةَِكَو ىبنلا نأ ٌدحأ لقنَي ملو ءميقملل ةيحضألا

 .اهريغب ةيحضأو ئّئمب يده وهف .مهيحاضأ وه مهيده ناك لب «ةيحضألاو

 هيلع قلطأ يده وهف «؟*7)«رقبلاب هئاسن نع نَّحض» :ةشئاع لوق اّمأو
031 

 نهنع هرحن يذلا رقبلاف .يدهلا ةيهيلعو تاعئمتم ّنك ّنِهّنإ «ةيحضألا مسا

 )١( «عادولا ةجحا يف )ص7١١(.

 )١119/171١(. ملسمو (505/) يراخبلا (؟)
 .(5057/1519) مقرب (9)

 نباو )5١١7( «ئربكلا» يف يئاسنلاو (1/60١)دواد وبأو (75109) دمحأ هاور (:)

 .(179 /0) «مآلا - دواد يبأ حيحص) يف ينابلألا هححصو «(*176) هجام

 .خسنلا ةيقب نم تبثملاو .«ةرقبلاب» :ج ءص (4)
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 .نهمزلي يذلا !١ يدهلا وه

 ةرقبلا ءازجإ وهو «لاكشإ  ٌعسِت ّنهو  ًنهنع ةرقبلا رحن ةّصق يف نكل

 .ٍةعبس نم رثكأ نع

 نأ وهو ؛هلصأ ئلع باوجب هنع ")مزح نبا دمحم وبأ باجأ دقو

 ال هدشغو اشتم رهو ةنراق تناك هّإف هكنذ يف يعم نكت لة سام

 ثيدح نم "”هلسم هاور يذلا ثيدحلاب هلوق دِّيأو .نراقلا ئلع يده

 لالهل نيفاوم 200041 لرسر عم اهيرخإلا ةمئالاع نم ديبأ نع ةورع نب ماشع
 موي ينكردأف «ةكم انمدق تح انجرخف «ةرمعب لهأ نميف ٌتنكف ةّجحلا يذ

 :لاقف ٠ و ئبنلا ئلإ كلذ ثوكشف «يترمع نم لحأ مل ٌضئاح انأو ةفرع
 .ُتلعفف :تلاق .«ٌجحلاب يَّلهأو ءيطشتماو كسأر يِضقناو .كترمع يِعد»

 نب نمحّرلا دبع يعم لسرأ ءانّجح هللا ئىضق دقو ةبصحلا ةليل تناك اًّملف

 انّجح هللا ىضقف ءةرمعب تللهأف ؛ميعنتلا ئلإ جرخخو ينفدرأف ءركب يبأ
 .ةوص الو ةقدص الو يده كلذ يف نكي ملو ءانترمعو

 ةباسصلا هيلع يدلاَو .ساّنلا نع ؟؟7بدرشاٌةِساف ٌكلسم انهو
 وه لب« م | مزلي امك يدهلا همزلي نراقلا نأ :مهدعب نّمو نوعباّتلاو

 نأ حيحّصلاف ثيدحلا اذه اًّمأو .مّدقت امك «ةباحّصلا ناسل يف ةقيقح ٌمّدمتم

 .ك يف تسيل «يدهلا» )١(

 715 7 + وص ) ادولا ةجح» يف 62

  02يرقم)١75١1١/١١6(.

 .قايسلا نم موهفم وهو «خسنلا يف تسيلو ««مزح نبا» :ةدايز عوبطملا يفاهدعب (:)

 مم



هيبأ نع «ةورع نب ماشه انث «ٌعيكو انث ءبيرك وبأ انثدح :لاقف هب اًحّرصم
 نع 

 اهّجح هللا زئلضق هّنإ) :كلذ يف ")هرخآ فو .ثيدحلا تركذف ...ةشئاع

 .«ةقدص الو ٌمايص الو يده كلذ يف نكي ملو :ماشه لاق .اهترمعو

 ريت نياف باشبل مالكلا اذه لم عيكر ناك ذإ :0نيحم وبأ لاق

 هّنأل ءاشه ئلإ هبسن ٌعيكوف «ةقث امهنم لكو «ةشئاع مالك يف هالخدأ ةدبّعو

 دقق همئلاق ةشئاع نوكت نأ عقادب ءايإ ماشه لوف سيلو ءهلوقي اماشه عمس

 اذه نم ٌءيش سيلف ؛هدنسي نأ نود هب يتفي مث .هدنسي اًنيدح ءرملا يوري

 حبحّصلاو «هاوه عبتا نمو فصنُيال نم اذه لثمب لّلعتي منو .عفادتمب

 ئلإ لوقلا ريمُث نباو ةدبع فاضأ اذإف .لاميف ٌقّدِصمف ةقث لك نأ كلذ نم

 .هتلادعل اًضيأ قَّدُص ماشه ئلإ ٌعيكو هفاضأ اذإو ءامهتلادعل اقّدَص ةشئاع
 .هلاق ماشهو هتلاق ةشئاع نوكتو ٌميحص كلذ ٌلكو

 ةقف ال نّمم ؛هلاثمأ ةّيرهاظو هتّيرهاظب ةقئاللا يه ةقيرطلا هذه :تلق

 ال ءالؤهو ءابب ةيانعلا لهأو هللع هللع ِءاَبطأ داّقْنلا ةّمئألا هقفك ثيداحألا للع يف

 نوعطقي لب ؛مهتفرعمو مهقوذ هل سيل نّمم مهفلاخخ نم لوق ئلإ نوتفتلي
 الو ءيدكلاو دّيجلا نيب نوزّممي نيذلا داقثلا فرايّصلا ةلزنمب 2 )هفاطخب

 .كلذ فرعي مل نم طخ ئلإ نوتفتلي

 11 157م

 .خسنلا يف تسيلو .«ةورع لاق» :ةدايز عوبطملا يف اهدعب 6

 67١١ ١1١١(. ص) «عادولا ةجح» يف (9)

 .«هتطخب) :عوبطملا يفو .باوص وهو ءادودمم خسنلا عيمج - يىفاذك (:)
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 تلاق٠ :مالكلا اذه ينالوقي مل ريمن نباو ةدبع نأ مولعملا نمو

 ()اهيمذلك نم نوككي نأ لمتحي ءاجارحإ ثيدحلا ىف هاجردأ امّنِإَو :«ةشئاع

 لصف نمو ءزّيمو لّصفف عيكو ءاجف ,ماشه مالك نمو ةورع مالك نمو

 تلاق» :ةدبعو ريمن نبا لاق ول «معن .هريغ هقلطأ ام نقتأو ظفح دقف 1"2رّيمو

 رظن عضوم ناكو .دمحم وبأ هلاق ام غاسل .(ماشه لاق» :عيكو لاقو 6 ةيكئاغ

 .حيجر نو

 :اهدحأ .ظافلأ ةث *ءاج دقاذهف ٌةدحاو ٌةرقب يهو اًعسن نيش رك اكو

 لمخد :ثاّتلاو قبلا تسوي رهنع اهحض هّلاناثاو (ةهني ةدحاو رب اه

 ةعبس :ليقف «ةرقبلاو ةندبلا مهنع ئزجت نم ددع يف ساّنلا فلتخا دقو

 .قاحسإ لوق وهو «ةرشع :ليقو «هنع روهشملا يف دمحأو ٌيعفاشلا لوق وهو

 .("7وايش رشعب َروزَجلا ٌلَّدعف «مناغملا مهنيب مَسَق كب يبنلا نأ تبث دقو

 .24)ةرقبب ٌعست ّنهو هئاسن نع حض هَّنأ ثيدحلا اذه تبثو

 (2).هّجح يف ةندبلا اورحن مهن :رباج نع ريبزلا يبأ نع نايفس لوردفو

 .خسنلا عيمج فالخ «امهمالك» :عوبطملا يف (0)

 .ص يف تسيل «زيمو» ()
 .ُهَنَعََباَوَر جيدخ نب عفار ثيدح نم )/١9٠01( يراخبلا هاور ()
 .هجيرخت مدقت )0

 .ج .ك يف تسيل (مهجح يف» (6)
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 اهنإو هجرخي ملو ملمس طرس ليلع وشو . (17: ع ردع نعال ةكءاوسو عب

 نادلرلاو اسأل ادم سدا نأمل هللا لوسر عم انجرخا١ :هلوق ؟"' 7 رخ

 رتشن نأ كو هللا لوسر انرمأو «ةورملاو اّضلابو تيبلاب انفط «ةّكم انمدق اًملف

 .«ةندب يف نم ٍةعبس لك رقبلاو لبإلا يف

 رضحف ٍرفس يف ل ّيبنلا عم انك :ٍساّبع نبا ثيدح نم (؟7«دنسملا» فو

 ٌئئاسّنلا هاورو . ةرشع روزّججلا يفو «ةعبس ةرقبلا يف انكرتشاف ءائىحضألا

 .ٌبيرغ خرسح :لاقو «ئذمرتلاو

 ةتدبلا :ةيبيدحلا ماع هلي هللا لوسر عم انرحن :هنع (؟7(نيحيحّصلا يفو

 .ةعبس نع ةرقبلاو ٍةعبس نع

 نع ةرقبلا يف نيملسملا نيب هتجح يف ِةِلِكَي هللا لوسر كّرش :ةفيذح لاقو

 .227دمحأ مامإلا هركذ .ةعبس

 عاص

 ِع ع ِع َ

 :هنالث هوجو دحأ ئلع جّرخت ثيداحالا هذهو

 ثيداحأ حجرو «مهولاب ةياورلا هذه ئلع يقهيبلا مكحو 7١(: /5) مكاحلا هاور )01(

 .(7170 /0) «لئربكلا ننسلا» :رظنا .ةعبسلا

 )501١/١1١14(. مقرب اًملسم ينعي )0

 نم (7171) هجام نباو (57947)يئاسنلاو (400) يذمرتلاو )١5585( دمحأ هاور 2

 .(5 ٠ ٠ا/) نابح نبا هححصو «يذمرتلا هنسحو «سابع نبا ثيدح

 نم هدجأ ملو .ُهَنَعََتلَََر رباج ثيدح نم قايسلا اذهب )1١18/ 70٠( ملسم هاور 6

 .«نيحيحصلا» يف سابع نبا ثيدح

 .(17 401 27774 545) «دنسملا» وققحم هححصو .(775057) مقرب (6)
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 حصأو رثكأ ةعبّسلا ثيداحأ :لاقي نأ ام

 لجأل «مئانغلا يف ٌجيوقت منغلا نم ةرشعب ريعبلا ٌلُذَع :لاقي نأ اّمإو
 .ٌيعرش ٌريدقت وهف ايادهلا يف ةعبس نع هنوك اّمأو .ةمسقلا ليدعت

 يفقد «لبإلاو ةنكمألاو ةنمزألا فالتخاب فلتخي كلذ َّنإ :لاقي نأ امو

 ٌلِعَي اهضعب يفو ءةرشع نع هلعجف وايش َرشع ليم ريعبلا ناك اهضعب

 ٌنهنع ئّحضو .يدهلل ًةرقب هئاسن نع حبذ ِهَّنِإ : )دمحم وبأ لاق دقو

 تفرع دقو .اًيده 7 و اثاث "2رحتو بيق , هسفن نع (1)؛ ٌكِضو ءةرقبب

 .يه يه لب ءيدهلا ةرقب ريغ ةّيحضلا ةرقب نكت ملو ءمهولا نم كلذ يف ام

 نأو ءّرحنم اهلك ئّنم نأ مهملعأو «ىّنمب هرحنمب ِةِكَو هللا لوسر رحنو

 لب «ئثمب صتخي ال رحنلا نأ ئلع ليلد اذه ينو .ٌرحنمو ٌقيرط ةكم َجاجِف

 تفقو» :لاق ةفرعب فقو «؛0اّمل هّنأ امك ؛هأزجأ ةكم جاجف نم رحن ثيح

 ةفلدزمو ءانهاه تفقو» :لاقر ةفلدزمب فقوو كناوم ايلك ةفرعو دعاه

 )١( ص) «عادولا ةجح» يف ١95(.

 .ق يف تسيل «ائىحضو» (0)

 .خسنلا يف تسيلو «(«هسفن نعا :ةدايز عوبطملا يفاهدعب (9)

 أطخ .اول» :ك (5)
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 وثم «ال» :لاقف ٌرحلا نم 7١2ةّلظم اّنمب هل اونبُي نأ ٍةِكَي لئسو .(فقوم اهلك

 خانم
 قبس

 ئه ُنأَو ءاهيف نيملسملا كارتشا ئلع ٌليلد اذه فو ,200410©2قبَس نَم

 .كلذب هكلمي الو «هنع لحتري تح هب قحأ وهف اهنم ٍناكم ئلإ

 لاقف ؛هسأر قلحف «قاّلحلاب ايعدتسا هّرْحن ِِكَو (؟)هللا لوسر لمكأ اًملف
 يف رظنو ءئسوملاب هسأر ئلع ٌمئاق وهو هللا دبع نب رمْعَم وهو - قالحلل
 كدي يفو هنذأ ةمّحخش نم ِةِِكَي هللا لوسر كّتكمأ ءّرمعم اي» :لاقو ههجو

 ىلع هللا ةمعن نمل كلذ نإ هللا لوسر اي هللاو امأ :رمعم لاقف ,«ئئسوملا
 .(7)3دمحأ مامإلا كلذ ركذ .«كلذ 0*2رق لجأ» :لاق :لاق .هّنَمو

0010 

030 

00 

00 

 .«هلظي ءانب) :عوبطملا يف

 .«هيلإ قبس نمل خانم» :عوبطملا يف

 هجام نباو (881) يذمرتلاو )١١١9( دواد وبأو (591/18.75551) دمحأ هاور
 م

 .حيحص نسح :يذمرتلا لاقو .اَهْنَعَهَبِلَووَو ةشئاع ثيدح نم )٠03700"(

 .فيعض وهو رجاهم نب ميهاربإ هدانسإ يفو )5177/١(. مكاحلا هححصو

 .ج «ص .ك يف تسيل «هللا لوسرا

 لعف (2) ف .باوص وهو ةملكلا تحت «حص١ تبتك م «ق يفو «خسنلا عيمج يف اذك

 هوحنو ««كل ّرَقَأ» :«دنسملا» يفو .«كل ٌّرَأ اَذِإ لجأ» :عوبطملا يفو .ئري ئأر نم رمأ

 دزف) :(55/ )7١/ يناربطلل «ريبكلا مجعملا! ينو 511١(. /7) «دئاوزلا عمجم) يف

 مجعمالو )11/١( «يناثملاو داحألا» يف ثيدحلا نمض ظفللا اذه ركذي ملو .«كلذ

 يف ام ٌتبثأو )١7817(. عناق نبال «ةباحصلا مجعم»و )١111/5( يوغبلل «ةباحصلا

 .لوصألا عيمج

 «لامكإلا» يف ىنيسحلا لاق «ةبقع نب نمحرلا دبع هدانسإ يفو «(71/7559) دمحأ هاور

 ْ ؤ .«لوهجم» :(7557ص)
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 بريال | سعرا عيال لتر

 ٌمّسِق هنم غرف اًّملف ءنميألا هبناج ئلإ راشأو 58 قولا لاقف

 انهاه» :لاق مث ءرسيألا هبناج قلحف قالحلا ئلإ راشأ مث هيلي نم نيب هرعش

 ."7(ملسم حيحص) يف عقو اذكه .هيلإ هعفدف ؛(؟ةحلط وبأ

 لكك هللا لوسر نأ :سنأ نع نيريس نبا نع :2(؟7(ّيراخبلا حيحص" يفو

 .هرعش نم ذدشأ عم لوأ ةحلط وبأ ةاك هيمار قلحال

 ٌّقسلا نم ةحلط ابأ بيصي نأ زاوجل «ملسم ةياور ضقاني ال اذهو

 يف ملسم ئور دق نكل .رسيألا قشلاب صتخيو ءهّريغ باصأ ام لثم نميألا

 ةرمجلا هلك هللا لوسر امر اّمل :لاق «سنأ ثيدحب نم اًضيأ 297 8ةدييصصاا

 ةحلط ابأ اعد مث .هقلحف َّنميألا هقش ٌقالحلا ٌلوان ءقلحو هّكسُن ٌرحنو
 هآ طعاق هقلحف .(قلحا» ':لاقف رجلا ّقْشلا هل وان م م ” هاّيإ ةاظطَعَأَف يراصنأآلا

 ببضُت نأ ارت امك ةياوّرلا هذه ىفف .«ساّنلا نيب هُمِسقا» :لاقف «ةحلط ابأ

 .رسيألا نآك هلأ :نيلوآلا قو يميألا قّشلا ناك ةسلط ىبأ

 نبا قيلعت رظناو «235970) ةميزخ نبا دنع وهو ««يراخبلا حيحص» يف هدجأ مل )١(

 .(0 7 /7) «حتفلا» يف رجح

 .(هذخ» :ص ()

 )9( مقرب )١500/5155(.

 )( برقم)١91١(.

  (0)مقرب )١11٠5/17557(.
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 ملسم هاور :١)يسدقملا دحاولا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ ظفاحلا لاق

 نب ماشه نع ,2")ئلعألا دبع نب ئلعألا دبعو ِثايغ نب صفح ةياور نم

 هَّنأ :ٍناَّسح نب ماشه نع «ةنييع نب ةايقس ةياوو خم هآورو ءرسبألا هقش رعش

 نبا نغ نوع نبا ةياورو: نميالا هقش رعش ةحلط يبأ ئلإ عفد (5)لاق 00

 قيرط نم نيريس نما نغعداتركذام نوع نيا ةياورب ديري :تنلق

 هللاف .هب ّصتخا يذلا ّقّشلا وه ةحلط وبأ هيلإ قبس يذلا لعجو «220ٌيراخبلا
 .ملعأ

 ءرسيألا ٌّقسلا ناك هب ٌصتخا يذلا ةحلط ىبأ بيصن نأ لئوقي يذلاو
 .تاياوّرلا رثكأ اذه ئلعو «هئاطع يف هنّدس تناك هذهو ءّصخ ّمث مع ِِكَي ِهّنأو

 َمَسقف «نميألا هبناج اىلإ راشأو :«ذَخ» :قالحلل لاف هنأ '')اهضعب يف ٌنِإف

 .هقلحف رسيألا بناجلا ئلإ قاّلحلا ()نئىلإ راشأ مث «هيلي نم نيب هرعش

 )١( «ماكحألاو نئنسلا» يف ءيسدقملا ءايضلا )5/ 71١(.

 .ك لافسيلاةةراعألا نيع نبال 90)

 ملسم دنع ئلعألا دبع ةياورو «(775 /1700) ملسم دنع ثايغ نب صفح ةياور (*)

 )71777/117١5(. ملسم دنع ةنييع نبا ةياورو «(73376/117205)

 .يسدقملا ءايضلا ينعي (5)

 )6( مقرب )١11١(.

 .07714/11:6) ملسم دنع (7)

 .ك نم ةطقاس «للإ) (00)

١ 7/ 



 .هتأرما اهّنإف ء:ةحلط يبأ لإ هْعفد اذه ضراعي الو .ميِلّس مأ هاطعأف

 ةيب ةيترستل او ةوعشل ا هعّزوف ءنميألا ٌقشلاب أديف :'١)”رخآ ظفل يفو

 .؟ةحلط وبأ انهاه» :لاق َّمث .كلذ لثم هب عنصف ءرسيألاب لاق مث ءساثلا

 .ةيلإ ةمقدت
 مّلق مث هرسيألا هسأر ٌقش رعش ةحلط يبأ ئلإ عفد» :2")ثلاث ٍظفل يفو و

 .(سانلا نيب اهقتقو هراقأ

 نأ كنييز ب (6)[ هللا دبع نب] دمحم ثيدح نم ؟ة نما مامإلا () كذو

 مِيقَي وهو ؛شيرق نم لجرو ءرحنملا دنع ِلَي يبنلا دهش هّنأ :هئّدح هابأ
 يا يا ا و يي ا تا

 اندنع هّنإف :لاق . هبحاص هاطعأف هرافظأ مّلقو ءلاجر ئلع هنم ٌمَسقف هاطع

 را ير

 نم يك ياسو! أ نيرو اوف ء فلاب ىيقاسملا اعوو

 َدجْسمْلأ نحن :ىلاعت هلوق عم اذهو ؛مهضعب رصقو ءمهرثكأ لب ةباحصلا

 لوق عمو[ 517: :حتفلا] 4 َننِر ار نقم نماء اش نرخ

 .ةقباسلا ةياورلا بقع ملسم دنع )١(

 .هانعم ىلع لدي قبس ام نكلو .ظفللا اذه دجأ مل (0)

 .«هركذ) :بم «م .ج «ك ءب ءق )

 هححصو )415/١(« مكاحلاو (1971) ةميزخ نبا هححصو «(1541/4) مقرب (5)

 .(دنسملا» وققحم

 .«دنسملا» نم ديزو «خسنلا يف سيل (5)

 .هجيرخت مدقت 000
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 لبق هلالحإلو مرحي نأ لبق همارحإل كَ هللا لوسر َتِّيط :اَهتَعَهَتَْوَبَو ةشئاع

 .روظحم نم قالطإب سيلو «ٌكسن قلحلا َّنأ ئلع ٌليلد -١)ّلحي نأ
 لصف

 وهو :ةضافإلا فاوط فاطف ءاّبكار رهّظلا لبق ةَّكم ىلإ لَو ضافأ م
 وه اذه .هعم َّعْسي ملو ؛هريغ فطي ملو هرَّدَّصلا فاوط وهو «ةرايزلا فاوط

 ؛نيفاوط فاط هنأ تمعز ةفئاط :فئاوط ثالث كلذ ىف فلاخ دقو ءباوّصلا

 هنأ تسعد ةلئاطو .ةضاقإلا قاط مك ةيقافإلا قاوط ليو عودقلل افارط

 .مويلا كلذ فطي مل هَّنأ تمعز ةفئاطو .اراق هنوكل فاوّطلا اذه عم ئعس
 اقدم نبقو دفان يل :بااوشلا رئاادق هليثلا للا ايئيألا فاوط مشا مناف

 فوطي مك - عّيمتملا ينعأ  عجر اذإف :هللا دبع يبأل تلق :(')ءرثألا لاق
 يف هاندواع .ةرايّزلل رخآ افاوط فوطيو ءهّجحل ئعسيو فوطي :لاق ؟اوعسي
 .ةيلعع بثق قرم َريغ ا

 مل اذإ درفملاو نراقلا يف مكحلا كلذكو :27«ينغملا» يف (4)ثَشلا لاق

 فاطف» :تلاق «ةشئاع تور امب ٌّجتحاو ءدمحأ هيلع ّصن .ةرايّرلا فاوط لبق

 )١( يراخبلا هاور )١619( ملسمو )77/1189(.

 ١١6(. /6) «(ىنغملا» يفامك (؟)

 .ك ىف تسيل «اذه» 0

 .خسنلا عيمج يف سيلو ««يسدقملا دمحم وبأ» :عوبطملا يف هدعب (4)

 .مرثألا لوق ئلع اًبيقعت )5( )١6/5(
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 اًكاوطةوفاط 23 ءاوذح م3 «ةورملاو افلا نيبو تيبلاب ةرمعلاب اوُلعأ نيفلا
 ؛ةرمعلاو جحلا اوعمج نيذلا اأو .مهجحل ئثم نم اوعجر نأ دعب رخآ

 مهفاوط َّنأ ىلع ةشئ ةشئاع لوق دمحأ لمحف .«اًدحاو افاوط اوفاط ١2)امّنِإَف

 .ٌعورشم مودقلا فاوط نأ تبث دق هّنألو ")لاق د4 كارارع ميزا

 نسيلتلا لبق هل تخو قع كما ةيس# دل اطقم ةرايزلا فاوط نكي ملف

 .ضرفلا ةالصب

 ءاعبس تيبلاب فوطيف اًمتمعم نآأك نإو :(096: رضتخماا 2 يقرخلا لاقو

 يوني افاوط تيبلاب فوطيف دوعي َّمث «ةرمعلل لعف امك ءاًعبس ةورملاو افّضلابو

 .[؟9 :جحلا] © َقيِتَعْل ِتََبْلَاِب اوفَوَطْيلَو# :لجو زغ هلوق وهو «ةَرايزلا هب

 (؟)اذكه مهدنع_ هباحصأو يضاقلاك - اًعّتمتم ناك ِِلَي ىبنلا َّنِإ :لاق نمف
 لعفي مل نكلو «ٌصاخلا عّنمّتلا اًحّتمتم ناك هّنأ هدنع دمحم وبأ ْخيَّشلاو ؛لعف
 هركذ يذلا فاوَّطلا اذه ىلع هللا دبع ابأ قفاو اًدحأ ملعأ الو :220لاق ءاذه
 تميقأ دقو دجسملا لخد نمك «ةرايٌزلل ٌدحاو ٌفاوط عورشملا لب «يقرخلا

 الو ِةِلَك ئيبنلا نع لقنُي مل هّنألو .دجسملا ةّيحت نم اهب يفتكي 210هنإف ةالَّصلا
 .اًدحأ هب كَ ٌيبنلا رمأ الو «عادولا ةَّجح يف هعم اوعّتمت نيذلا هباحصأ

 (مهناف» :ك )١(

 .هلبق امب لصتم مالكلاو ؛«ينغملا» بحاص يأ )١(
 .(7 ١5 /60) «ينغملا» هحرش عم 0

 .«اذه» :ك (:5)

 7١6(. /6) (ىنغملا» يف )ه9

 .«اهخإفلا :م 0020

 ما ٠



 اًدحاو اًقاوط اوفاط :تلاق اههَّنإف ءاذه لع ليلد ةشئاع ثيدحو :١2)لاق

 افاوط ركذت ملو «ةرايزلا فاوط وه اذهو ؛مهّجحل ئئم نم اوعجر نأ دعب

 فاوط ركذب تّلخأ دق تناكل مودقلا فاوط هثركذ يذلا اذه ناك ولو .رخآ

 ّلك ئلعو .هنع ئنغتسُي ام ثركذو ءهب الإ متي ال ٌجحلا نكر وه يذلا «ةرايزلا

 ؟نيفاوط ئلع هب لدتسُي نيأ نمف ءاّدحاو اًقاوط الإ ثركذ امف لاح

 ملو هِي بنلا رمأب ةرمعلا ئلإ ٌّجحلا تنرقف تضاح امل اهّنإف ءاًضيأو

 فاوط نآلو كك ٌئبنلا هب اهرمأ الو .مودقلل فطت مل -مودقلل تفاط نكت

 فاوط رمتعملا ٌّقح يف ")عِرشل بجاولا فاوّطلاب طقسي ملول مودقلا
 نم ئلوأ هب وهف ,تيبلا ئلإ همودق َلّوأ هَّنأل ؛ةرمعلا فاوط عم مودقلا

 .ةماللك 'يهتلا .ةب هقاوطو ةتيؤر دعب تيبلا لرلإ دوغي ىذلا عتمتملا

 وه هركنأ يذلا ناك نإو لاكشإلا ")دمحم يبأ مالك عفري مل :تلق

 امل ةباحّصلا َّنِإ :لقي مل اًدحأ َّنِإف ؛هراكنإ يف باوّصلاو «هركنأ امك قحلا
 ّيئبنلا الو .هدعب ةضافإلل اوفاط ّمُث ءاوَعَسو مودقلل اوفاط ةفرع نم اوعجر

 نيب تقّرف نينمؤملا َّمأ نأ لاكشإلا أشنم نكلو ءاّمطق عقي مل اذه لكي

 اًقاوط ئّنم نم اوعجر نأ دعب اوفاط نينراقلا نأ تريخأف «نراقلاو عّتمتملا

 ركع نم اوعجر نأ دعب رمآ اًفاوط اوقاط ةريعلاب العا نويقلا أو السار

 .عّتمتملاو نراقلا هيف كرتشي ِهَّنِإف ءاعطق ةرايّزلا فاوط ؟؟)ريغ اذهو .مهّجحل

 . لصتم مالكلاو .(7 ١0 /0) «ىنغملا) يف 040

 .ق نم تبثملاو .«عرش#» :بم «م «ك ء.ج ءص ب (")
 . طع ىلا دبع يبأ» :ج 0

 .أطخ ؛«نع» :ج ءص ءك (5)

5١ 



 :نيعتمتملا يف اهلوق ىأر امل دمحم وبأ خيّشلا ٍنكلو .هيف امهنيب قّرفي الف
 لديام اذه يف سيل :لاق ««ئنم نم اوعجر نأ دعب رخآ افاوط اوفاط مهنا

 تلاقف ءلاكشإلا عفري مل هنكلو «ٌقح هلاق يذّلاو .نيفاوط اوفاط مهن ئلع
 ال اذهو .ثيدحلا يف ْتجِردَأ ماشه هنبا وأ ةورع مالك نم ةدايٌزلا هذه :ةفئاط

 .لاسرإلاب هنع لاكشإلا عفتري ملو «لسرم هنأ هتياغف ناك ولو ءنّيتي

 م ا نيبدب ٌتقرفَو :ةشئاع هب تريغأ ىذلا فاوطلا نأ ؛بارّصلاف

 لاكشألا لازو هسييلاب فارطلا آل ةورملاو افضل خيي قاوّطلا وع ؛ةراقلاو
 هيلإ اوفيضي مل ءامهنيب ٍدحاو ٍفاوطب اوقتكا مهنأ ن نينراقلا نع ثرصخأف «ةلمج

 اوفاط مِهّنَأ نيعّتمتملا نع ثربحخأو ءٌقحلا وه اذهو هرحّنلا موي رخآ اًقاوط

 .ةرمعلل ناك لّوألا كلذو .ٌجحلل ئّنم نم عوجّرلا دعب رخآ اًفاوط امهنيب

 وهو ءرخآلا اهثيدحل ٌقفاوم اذه ئلع ثيدحلا ليزنتو ءروهمجلا لوق اذهو

 كحجحل ةورملاو افّصلا نيبو تيبلاب كفاوط ِكَعسي» :ِةِلَي يبنلا لوق
 .روهمجلا لوق قفاويو «ةنراق تئاكو :.«كترمعو

 مل» :؟!7(هحيحص)» يف ملسم هاور يذلا رباج ثيدح هيلع لِكشُي نكل
 هفاوط ءاًدحاو افاوط الإ ةورملاو افَّضلا نيب هباحصأ الو كي ٌييبنلا فطي

 وه امك ءذحاو ئعس ّعتمتملا يفكي :لوقي نم لوق قفاوي اذهو .«لّوألا

 .(9ريغو (7)هلا دبع هنبا ()ةياور يف اهيلع ّصن هدمحأ نع نيتياولا ئدحإ

 .مدقت لقو )١1١5(( مقرب 202

 . «كسانم» :ج ؛ك )00

 ١ ١5١(. ص) «هلئاسم# :رظنا ()

 .(514 /1) «ةقيلعتلا» يف دمحأ نع يذورملا ةياور رظناو .ج «ك يف تسيل «هريغو» 46
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 وأ .يناّنلا ىلع ٌمَّدقم تبثملاو ءئفن رباجو تتبثأ ةشئاع :لاقيف اذه ئلعو

 ةحلطو رمعو ركب يبأك ءيدهلا قاسو ِةَِي ٌيبنلا عم نر نّم رباج دارم :لاقي
 مومع هب دارملا سيلو ءاّدحاو اًيعس اوعس امّنِإ مهّنِإف ,راسيلا يوذو ىلعو

 .ماشه لوق نم ٌةجردم هيف ةدايٌرلا كلت َّنأب ةشئاع ثيدح لّلعُي وأ .ةباحّصلا
 .ملعأ هللاو ءاهثيدح يف ساّثلل قرط ثالث هذهو

 لبق ٌححلاب همارحإ دعب مودقلل ليعسيو فوطي عّمتملا :لاق نم اّمأو

 مأ هنع صوصنمأ يردأ الو َيعفاَشلا باحصأ لوق وهو «ئنم ئلإ هجورخ

 ةّثبلا ةباحّصلا نم ٌدحأ الو ِةِلدَي ٌئبنلا هلعفي مل اذهف :١2)دمحم وبأ لاق ؟ال

 اوفوطي نأ ةكم لهأل ئرأ ال :(")ساّبع نبا لاق .ٌدحأ هلقن الو هب مهرمأ الو
 .ائَّنم نم اوعجري ئّتح ٌجحلاب مهمارحإ دعب ةورملاو افَّصلا نيب اوَعْسي نأ الو

 (6)ةفينح يبأو دمحأو كلام روهمجلا (0لوق ِساَّبع نبا لوق "”ئلعو

 .مهريغو قاحسإو

 زوعسيو فوطيف ؛مداقلاك راص ٌجحلاب مرحأ امل :اولاق هوُيحتسا نيِذدَّلاو
 مودنللا فاوط يتوق ؛ةرمملا نم عقر. لزألا فاوطلا ©"ةزالو ةرئا .مودقلل
 .ٌححلاب مارحإلا بيقع هلعف هل ٌبحتساف هب ِتأي مل

  1١«ينغملا» :رظناو .خسنلا ةيقب نم تبثملاو .(دمحم لوق» :ج ءص )0/ ١0 "7(.

 «ينغملا» يفامك (؟) )6/ 571١(.

 .(لثمتو» :ح ج «ص كك ()

 .«لاق» :ج ءص .ك (:)

 .«ةفينح وبأو» :ج ءص ءك (5)

 .«(ناو» :ج ءص .ك (5)
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 ناكف «ةرمعلل فاط اَّمل ١2)انراق ناك امّنإ ِهّنِإف ناتيهاو ناتّجحلا ناتاهو

 ةالّصلا ئأرف دجسملا لخد نمك «مودقلا فاوط نع اًينغم ةرمعلل هفاوط

 .اهنع هتتغأو دجسملا ةّيحت ًماقم تماق ءاهيف لخدف «ةمئاق

 :هئيقع اوفوطي مل لكي يبنلا عم جحلاب اومرحأ امل ةباحّصل إف اهي
 موي مرحأ (0نإ هّنأ ةفينح يبأ نع 2")نسحلا ئورو .اًعّنمتم مهرثكأ ناكو

 .فطي مل لاوّزلا دعب مرحأ نإو .مودقلل ئيعسو فاط لاوّزلا لبق ةيورّتلا

 نع لغتشي الف «ئّنم ئلإ هروق نم جرخي لاوزلا دعب ِهّنأب نيتقولا نيب قّرفو
 روهمجلاو سابع نبا لوقو .فوطيف جرخي ال لاوّزلا لبقو «هريغب جورخلا

 .قيفوتلا هللابو «ةباحّصلا لمعل «؟)قفاوملا حيحَّصلا وه

 لصف

 ةجح اذه :اولاقو ءفاوّطلا اذه عم ئعس ِكي هن :تلاق ةيناثلا ةفئاّطلاو

 امك هيلع ملغ اذهو .نيفاوط ئلإ جاتحي امك نييعس لإ جاتحي نراقلا نأ ف

 را اهنامهنلال املا ليال يسال مسي مل هنآ باوشلاو مه

 م

 .بم «ب ؛ق نم تبثملاو .«اًمداق» :ج ءص «ك ع

 .خسنلا ةيقب نم تبثملاو .«نإ لاق هنأ» :ق ()

 .كلا قم بيل «قفاوملا» (5)
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 ٌسواط مهو ءليّللا ئلإ ةرايٌزلا فاوط رَخأ :اولاق نيذلا ةثلاثلا ةفئاّطلاو

 يبأ ثيدح نم !!'هجام نباو ّي ٌيئاسنلاو دواد يبأ ننس يفن .ةورعو دهاجمو

 ىلإ رحنلا يي فاوط رخأ لي يبنلا نأ :")رباجو ةشئاع نع يكحعلا رسزلا
 08 :ىذمرتلا لاق . «ةرايزلا فاوط» :ظفل يو :ليللا

 هيف كسي ال يذلا ِِِلَي هلعف نم مولعملا ٌفالخ يب طلغ ثيدحلا اذهو

 :هيف سانلا مالك ركذن نحنو هلك هتّجحب ملعلا لهأ

 ليعامسإ نب دمحم تلأس :هل (00للعلا» باتك يف يذمرتلا لاق
 ؟ سابق نبات ةشئاع نم ريبزلا وبأ عمس :هل تلقو ثيدحلا اذه نع يراخبلا

 .اًرظن ةشئاع نم هعامس يف ْنِإو «معنف ساّبع نبا (؟7نم اّمأ :لاق

 عب نسيم ثيدحلا اذه نأ يدنع : :(2)ناَّطقلا سس نسحلا 5 لاقو

 رآ كب هللا اس لسا :اوفلتخا امّنإو ءاّراهن ٍفئموي كَ ٌيبنلا فاط امّنإ

 عجر ِهَّنِإ :لوقي رمع نباف ؟هفاوط نم غرف نأ دعب اهب ئَّلصف ءئّئم ىلإ عجر

 هدانسإو )5١505(.: «ئربكلا» يف يئاسنلاو )45١( يذمرتلاو )39٠٠١( دواد وبأ هاور )١(

 نكلو .(7059) هجام نبا دنع سواطب عبوت هنكلو «ريبزلا يبأ ةنعنع لجأل فيعض

 رثكأو رهشأو حصأ اهنوكل هيلع مدقت ةشئاع نع ةملس يبأو رمع نباو رباج تاياور
 .(؟7/4١) « عومجملا» :رظنا .اهميدقت بجوف «ةاور

 .رداصملا يف امك «سابع نباو ةشئاع نع» :باوصلاو .خسنلا عيمج يف اذك )١(

 ١١(. 5ص ) «ريبكلا للعلا» (9)

 .ج «ص «ك يف تسيل «نم» ()

 .(11/-515 /5) «ماهيإلاو مهولا نايبا 2(

6 



 رهاظ وهو هةّكمب رهّظلا ئّلص هَّنِإ :لوقي رباجو «(١)اهب رهّظلا ئَّلصف «ّبم ىلإ
 ئلإ فاوّطلا رحخأ هَّنأ اهيف يتلا هذه رييزلا يبأ ةياور ريغ نم ةشئاع ثيدح

 ركذي مل ٌسّلدم ريبزلا وبأو «قيرّطلا ")هذه نم الإ َوِرُي مل ٌءيش اذهو «ليّللا
 نبا نم اًضيأ الو ءةطساوب اهنع يوري دهع دقو «ةشئاع نم اًعامس انهاه

 بجيف .هنم عمس دق ناك إو قطساوب هنع يوري كلذك دهع دقف «سابع

 هعامس هيف ركذي ال امم ِساّبع نباو ةشئاع نع ريبزلا وبأ هيوري اميف فقوتلا

 اة كل عريغلا# ةامينم هعاعس فشولو ءييادألا نم دب كرشامإ مهتم

 .هيف فقاوُتلا بوجسو ىف ني رمألاف قغ اع نم عمس هنأ «؟)انل مي ملو

 ملُعدق نّمع ناك اذإ سّلدملا ثيدح لوبق يف ءاملعلا فلتخي امّنإو
 هنعنعي ام دري :نورخآ لوقيو «لبقُي :ٌموق لوقي انهاه .هنم هعامسو هل هؤاقل

 نّمَع سّندملا هنعنعيام اأو .ييدح ثيدح يف لاصْنألا نّيبتي نرد مهنع
 ولو .لبقُي ال هّنأب هيف فالخلا ملعأ الف «هنم هعامس الو هل هؤاقل ملعُي (*0هل

 ولو لاصتالا ئلع ٌلومحم نيرصاعتملا نعنعم نأ ")يف ملسم لوقب لوقن انك

 .نيسلدملا ريغ يف كلذ امْنإف ءامهؤاقتلا ملعي مل

 يف فالخلاو .اًراهن ٍفئموي كَ ئبنلا فاوط ةّحص نم هانمّدق املف اًضيأو

 .رظنلا لاقتنا ببسب ق نم ةطقاس «اهم رهظلا ...غرف نأ دعب» )١(

 .ثّنؤيو رّكذي قيرطلاو .خسنلا ةيقب نم تبثملاو ««اذه» :ق (؟)
 .ناطقلا نبا دنع امل قفاوم خسنلا ةيقب نم تبثملاو .«اهنم) :بم ءب م «ق (9)

 .ك.ىف تسيل «انل» )

 . ص يف تسيل («مل» )6(

 بم «ب م :ق يف تسيل («يف) 03(

 ناو



َِ 

 وه امّنإ .هعاطقنا ملعي تح هلوبق وأ هلاصتا ملعُي ىّتح نيسُأدملا ثيدح در

 يف كش الام هضراعدقف اذهو ؛(١)هتّكص يف كشال ام هضراعي ملاذإ
 .همالك اىهتنا .هتحص

 نخ فور نمحّدلا دبع ني ةملس ابأ َّنأ ةشئاع 'ملع ()هطلغ 'ملع ٌلديو

 .©9رحّتلا موي انضقأف ِِكَي هللا لوسر عم انججح :تلاق اهَّنأ ةشئاع

 :اهنع هيبأ نع مساقلا نب نمحرلا دبع نعع قاحسإ نب دمحم ئورو

 .ئنم ئلإ عجر مث ءرهظلا ئاص نيح هموي رخآ نم ُةْكَي هللا لوسر ضافأ]

 دمحم نب مساقلا نع مساقلا نب نمحرلا دبع نع سيق نب رمع هاورو
 ًةريهظ رحّبلا موي َتيبلا اورازف هباحصأل َنِأ لكي ئبنلا ْنأ (47[:ةشئاع نع

 .اًضنأ 0 اديحو 2-1922 دفا عم دك هللا لوسررازو

 «رمع خو نع عفان ثيدح تاياوّزلا هذه حصأو 0 لا لاق

 .اًراهن فاط هنأ :ينعي .ةشئاع نع ةملس يبأ ثيدحو «رباج ثيدحو

 .ناطقلا نبا دنع امل قفاوم خسنلا ةيقب نم تبثملاو .«هتحلصمال :بم ءب م «ق )1١(

 يبأ طلغ» :عوبطملا ينو .باوصلا وه نتملا يف امو .(هتحص :هلعل» :ب شماه يف )2(

 .خسنلا فالخ ؛ريبزلا

 ١(. 55 /5) يقهيبلا هاور )00

 .لوألا خسانلا وأ فلؤملا دنع رظنلا لاقتنا ببسب تطقس اهلعلو «يقهيبلا نم ةدايزلا (5)

 :رظنا .هيف ملكتم لدنسب فورعملا سيق نب رمعو ١5(« 5 /5) يقهيبلا دنع ناتياورلا )0(

 ١556(. /5) (« ءاورإلا»

 .ةقباسلا تاياورلا الع اًبيقعت (0)
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 فاوط رح لَك ىينلا َّنإف .فاوطلا ةيمست نم طلغلا أشن «١)امّنِإو :تلق
 :تلاق ةشئاع ثيدح نم ("70نيحيحّصلا» يف تبث امك ؛ليللا ئلإ عادولا

 انلزنف :تلاق نأ ئلإ .ثيدحلا تركذف ...ِكك هللا لوسر عم انجرخ

 .مرحلا نم كتخأب خرخا» :لاقف ءركب يبأ نب نمحّرلا دبع اعدف :بصحيملا

 هللا ئىضقف :تلاق . ؛بّصحملاب انهاه !'”ينايتأت مث ءامكفاوط نم اغرفا مث

 ؟امتغرف :لاقف ءبّصحملاب هانيتأف .ليللا فوج يف انفاوط نم انغرفو «ةرمعلا

 اًهّجوتم لحترا مث «هب فاطف تيبلاب ٌرمف «ليحّرلاب ساَّنلا يف نْذأف . معد املك

 وبأ هيف طلغف بير الب ليّللا ىلإ هرخشأ يذلا فاوّطلا وه اذهف .ةنيدملا الإ

 قنوملا هللاو «ةرايألا فاوط :لاقو أ ايي هد ةهوأ ريبؤلا

 يف لمر امّنإو «*”عادولا فاوط يف الو فاوَّطلا اذه يف ِةكَي لّمري ملو
 .مودقلا فاوط

 وهو برشف هولَّدلا هولوان مث .«"70مكعم ٌتيقسف ٌتلزنل ساّنلا مكبِلغت

 .ب يف تسيل «امنإو» (0)

 )١17177/١5١١(. ملسمو )١550( يراخبلا (؟)

 .«ينايتثا» :عوبطملا يفو .خسنلا عيمج يف اذك )00

 .ك يف تسيل «هب» ()

 نايك انك سلا يفر" )5٠ هجام نباو )5١١١( دواد وبأ هاور (0)

 .(1 5 5 /5) («مألا - دواد يبأ حيحص» ف

 .ُهَنَعُدَِاََر رباج ثيدح نم )1١75١78//١51( ملسم هاور (5)

 واو



 نأل هنم ناب لب :ليقو ءاّمئاق برشلا نع هيهنل ٌحسن اذه :ليقف .2')ةئاق
 .رهظأ اذهو ةقجلاسلا لب ؟ ليقف لرألا ةلرتو رابعشالا هو ارلع وللا

 ("7(هحيحص)» يف ملسم ئورف ؟اًيشام وأ اًّبكار اذه هفاوط يف ناك لهو

 .هتلحار ئلع عادولا ةّجح يف تيبلاب ِةِْلَي هللا لوسر فاط :لاق رباج نع

 سائلا ٌنِإف :هولأسيلو «َفرْشُّملو ءساّنلا هاري نأل هِنَجْحِمِب "”رجحلا ملتسي
0 

 .هوشغ 2

 ةّجح يف لَك ٌيببنلا فاط :لاق ٍساّبع نبا نع (*”(نيحيحّصلا ينو

 .ٍنَجْحِحب نكرلا ملتسي ريعب ىلع عادولا
 مودقلا فاوطب سيلو ءاليل ناك هّنإف عادولا فاوطب سيل فاوّطلا اذهو

 :نيهجول

 :ًاعق ٌدحأ لقي ملو ؛مودقلا فاوط يف لمّرلا هنع مصدق هنأ امهدحأ
 ويب لكز !اولاق امتإو ةهلعلار هلم

 تّسم امف هِكِلَك هللا لوسر عم تضفأ :2)ديرشلا نب ورمع لوق :يناثلاو

 .اًهْنَعَدتَلََوو سابع نبا ثيدح نم )١117/7011( ملسمو (1711/) يراخبلا هاور )١(

 .ُهَنَعَُنلَدََر رباج ثيدح نم ١1604( /1717) مقرب (؟)

 .«(ملسم حيحص»و خسنلا فالخ «نكرلا» :عوبطملا يف ()

 .اهْنَعَمَنَوَوَر سابع نبا ثيدح نم )١17/75( ملسمو )١701( يراخبلا هاور (5)

 .ُهَنَعَُيِاَكَر رباج ثيدح نم )١177( ملسم هاور (6)

 يف هبوصو .جيرختلا ردصم يف امك هوبأ «ديرشلا» :باوصلاو .خسنلا عيمج يف اذك (5)

 .«ديوس نب ديرشلا» :ئلإ عوبطملا
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 امهعم ضافأ نيح نم هّنأ هرهاظ اذهو .(١)اًعُْمَج مّتأ 'رتح ٌضرألا هامدق رع

 ٌنِإف .فاوّطلا يتعكرب اذه ضقتني الو .عجر نأ ئلإ '”صضرألا هامدق تّسم
 .مولعم ' ”امهنأش

 .ةفرع نم هعم ةضافإلا دارأ امّنِإ (')ديرّشلا نب ورمع نأ رهاظلاو :تلق
 تيبلا ئلإ ةضافإلا دري ملو «0*2ةفلدزم يهو اًعْمَج تأ ئتح "لاق أديل

 هّنأل ؛بكر ّجث لاب 212نيح بعشلا دنع هلوزنب اذه ضقتني الو .رحنلا موي

 .اًضراع اسم ّضرألا هامدق تّسم امّذِإو ءٌرقتسم ٍلوزنب سيل

 لصف

 ”ةيسيحبتلاا ويف هذ لئموي رهّظلا ئّلص نيأ فلتخاو «لوتم ىلإ عجر مث

 تسب رهظلا ئأصف عجر م ” هرحّتلا موي ضافأ ِِكَ هنأ رمع نبا نع

 تلاق كلذكو .ةّكمب رهّظلا َّلص هنأ رباج نع (270ملسم حيحص» يفو

 )١( دنسملا وققحم هححصو «ديرشلا ثيدح نم (1557560١)دمحأ هاور ثيدحلا )١9556(.

 .رظنلا لاقتنا ببسب ص نم ةطقاس «ضرألا ...ليتأ اوتح» (؟)

 :ةايقايك) دوب ج«ءص(ء.ك (9)

 .مريطملا يف هيَرصو .فلؤملا نم مهرلا نأ نلع لدي انهو هخسنلا حيمج يق انك )5(

 .ك يف تسيل «ةفلدزم يهو» (0)

 .«ايتحا :ك ()

 .(770 /11708) ملسم دنع الإ هدجأ مل (0)

 يبأو )١1597( دمحأ دنع ةشئاع ثيدحو )١517/1714(. ملسم دنع رباج ثيدح )0(

 - دواد يبأ حيحص) :رظنا .ةراكن هلمج ضعب يفو ء.حيحص وهو )١91/7(. دواد

 .(717 /5) «مألا
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 وبأ لاقف ءرخآلا ئلع نيلوقلا نيذه دحأ حيجرت يف فلتخاو .ةشئاع

 :ةعامج اذه ئلع هعبتو «ئلوأ رباجو ةشئاع لوق :١2)هزح نب دمحم

 :؛2”هوجوب لوقلا اذه اوحّجرو

 .دححا ولا م ةيلوأ امهو :2"2نانثا هتاوز نأ ءاهذحأ

 ةّيزملاو صاصتخالاو برقلا نم اهلو «هب ساَّنلا ٌصخأ ةشئاع نأ :يناثلا
 اهب ريظلا سبل ام

 ؛قايس ّجتأ اهرخآ ئلإ اهلَّوأ نم هِي ئينلا ةّجحل رباج قايس َّنأ :ثلاّثلا
 ٠ ًرمأ اهتعطبسل تع ءاهتايئزج طبض نيتح ءاهطبضو ةّصقلا ظفح دقو

 ئضقف «قيرّطلا يف ؟7عمج ةليل كو ّيبنلا لوزن وهو «كسانملاب قّلعتي
 بق ردقلا اذه ظبق مف .افيفخ اًءوضو أضوت مث «بعّشلا دنع هتجاح

 .ئلوأ رحّتلا موي هتالص ناكم طبضب

 دقو امهّنلاو ليلا يواست وهو .راذآ يف تناك عادولا ةَّجح نأ :عباّرلا
 اَنَدُب رحنو «سانلا اهب بطخو «ىّنم ىلإ سمشلا عولط لبق ةفلدزم نم عفد

 ع 2 و ع رد :

 .هسأر قلحو «ةرمجلا مرو «هنم لكأو اهمحل نم هل خبطو ءاهّمّسقو ةميظع

 ءرمع نبا نم كلذل طبضأ  ملعأ هللاو  امهو :(5١3ص) «عادولا ةجح» يف لاق )١(

 يف هنكلو .هنم (95١ص) رظناو .سانلا عيمج نم مالسلا هيلع هب صخأ ةشئاعف

 دحأ نأ كش الو .كلذ يف قرطلا ةحصب هيف لصفلا انيلع لكشأ :لاق (5١١ص)

 .وه امهيأ يردن الو .حيحص ٍِناثلاو مهو نيربخلا

 .(797ص) «عادولا ةجحا يف مزح نبا دنع اهضعب رظنا (؟)

 .«نينثا ةياور هنأ» :عوبطملا يفو .«هياور» :بم يفو .خسنلا رثكأ يف اذك 0

 .بم «م يف تسيل «عمج ةليل» (5)
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 ةياقلا كببن نمو مزمز ءاس نم برشو «فاطف «ضافأ من 2570 ىّيطتو

 يف يضقنت ال اهّنأ رهظألا يف ودبي لامعأ هذهو .نوقسَي مهو مهيلع فقوو

 .راذآ لصق يف رهظلا تقر كردي ثيحب رم ئرلإ عوجأألا هعم نكمي رادقم

 هتداع نإف «يقبُملاو لقاّنلا ئرجم نايراج نيثيدحلا نيذه َّنأ :سماخلا

 ئرجف «نيملسملاب هيف ٌلزان وه يذلا هلزنم يف ةالّصلا هنّجح يف تناك هلك
 .هتداع نع حراخ وه يذلا رمألا ةشئاعو رباج طبضو «ةداعلا ئلع رمع نبا

 .ظوفحملا وه نوكي نأب ئلوأ وهف

 :هوجوب رمع نبا لوق ئرخأ ةفئاط تحّجرو

 الو اًادحُو ئّنمب هباحصأ ّلصُي مل ةّكمب رهّظلا ىَّلص ول هّنأ :اهدحأ

 لقني ملو «هنع اًبئان نوكي مامإ فلخ ةالّصلا نم ذب مهل نكي مل لب «تافارّز
 عجري هّنأ هملع الولو م« يْصي نم باتسا لأ دحأ لقن الو أت ٌدحأ ذه

 ٌنالف مكب ٌلصيلف مكدنع ٌتسلو ةالّصلا ترضح نإ :لاقل مهب يّلصيف
 1, اس فد فاد داسشلا نص لو اقع الواتس عل كي

 لع ببارّتس مهلا لع دير عاولسي نأ اوعصبا اذإ مدام نم اك

 .مهةداع

 ؟) يقم وهو دلبلا لهأ ضعب هفلخ ناكل ةّكمب ئَّلص ول هّنأ :يناثلا

 .بم ءب .م .ق يف تسيلو .«بطخو» :ج «ك ءص يفاهدعب )١(

 .ك يف تسيل «كانه» (؟)

 .ةقرفتم تاعامج يأ (9)

 .(نوميقم مهو» :عوبطملا يف )0
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 همالس دعب اوّمتأف اوماق مهّنأ ١7" لِقئلو ءمهتالص اوّمتي نأ مهرمأي ناكو

 هنأ مِلع ءاًعطق ءافتنالا مولعم وه لب ءاذه الو اذه لقنُي مل ثيحو .مهتالص

 ةّكم ّلهأ اي» :لاق هَّنأ هدنع َملع ال نم ضعب هلقني امو .ةكمب ٍلئنيح ٌلصي مل

 .هتَّجح يف ال ,حتفلا َماع هلاق امَّنِإف ")ٌرْفَس ٌموق اّنإف مكتالص اوُمَتأ

 أ ٌمولعمو «فاوّطلا يتعكر عكر فاط امل هنأ مولعملا نم هنأ :كلاغلا

 عكر اّمل هّلعلف هكسانمو هلاعفأ ين هب نودتقي هفلخ اوناك نيملسملا نم | يشك

 الو رهّظلا ةالص امن َنّللا ّنظ ءهب نودتقي هفلخ ساّنلاو ءفاوّطلا يتعكر

 هلامتحا "”ةفر نكمي ال مهولا اذهو .رهّظلا تقو يف كلذ ناك اذإ امّيس

 ضرفلا ريغ لمعحت ال اهّنِإف ارمي هتالص فالخي

 لب ؛ةّكم فوجب ضرفلا ئّلص هّنأ ؟”هتجح يف هنع ظفحُي ال هنأ :عباّرلا

 ال قولزت نيأ مبب ىلصي ناك هههاقم ةّدُم نيملسلاب "ةدنرتسب  يّلصي ناك امّنإ
 ماعلا لزنملا ريغ رخآ ٍناكم يف يصب

 .ملسم دارفأ نم رباج ثيدحو «هيلع ٌقفَتم همم زنا ةشييزعسدأ :سماخلا

 رهشأو ظفحأ هتاور ّنِإف «هدانسإ يف وه كلذكو «هنم ٌحِصأ رمع نبا ثيدحف

 .خسنلا فالخ «لقني ملو» :عوبطملا يف )١(

 نيصخح نب نارمع ثيدح نم امهريغو )١157( ةميزخ نباو )١774( دواد وبأ هاور (؟)

 .فيعض وهو .ناعدج نب ديز نب ىلع هدانسإ يفو ُهَنَعَهَنِلَجَ

 .بم «ب «ق نم تبثملاو .«عفد» :ج ءص .ك (9)

 .(هجحا) :بم «م ءب )ء)

 .خسنلا يف تسيلو .«حطبألاب» :عوبطملا يف اهدعب (4)

 ني



 رفعج ظفح عقي نيأو «0١2هللا ديبع نم ليعامسإ نب متاح عقي نيأف «نقتأو
 ؟عفان ظفح نم

 اهنع يورف ؛هفاوطءتبقو يف برطسضا دق ةشد ةةقاع ثيدح نأ نيداسلا

 ءليّللا الإ فاوّلا رشخأ هنأ : يناثلا ءاًرابغ فاط هنأ :اهدحأ ءهجوأ ةثالث ئلع

 ناكم الو ةضافإلا تقو هيف طبضي ملف ؛هموي رخآ نم ضافأ ِهَّنأ :ثلاثلا
 .رمع نبا ثيدح فالخب ةالَّصلا

 نم ةشئاع ثيدح َنإف «عازن الب هنم ٌحصأ رمع نبا ثيدح نأ :عباّسلا

 نباو ءاهنع هيبأ نع مساقلا نب نمحرلا دبع نع قاحسإ نب دمحم ةياور

 فيكف «هنعنع لب عامّسلاب حّرصي ملو .هب جاجتحالا يف ""7فّلتخم قاحسإ

 .رمع نبا نع عفان ينثَّدح :هللا ديبع ")لوق ئلع مده

 هظفل نإف ؛ةّكمب رهّظلا ئّأص هّنأ نّيبلاب سيل ةشئاع ثيدح َّنأ :نماّنا
 ئلإ '*'عفد مث 1 يللا 1ع ةيسدنعوو أ حم يلع هللا لوسر ضافأ» :اذكه

 لك ؛سمشلا تلاز 13]ةرمجلا ىسري قيرشكلا ماي ىلايل ابي كمدكمفا :لولم

 ةدض هنأ لع "!ةييرشلا ثيدحلا اذه ةلالو أف ,تايصح عبسب ٍةرمج

 ضافأ» :رسغ نيا لوق نلإ ةلالّدلا ميرسم يف اذه نيآو ؟ةّكسي لمي رهظلا

 .خسنلا يف تسيلو ««يرمعلا رمع نبا :عوبطملا يناهدعب ()

 .«فلتخي» :ج ءص (؟)

 .«(ثيدح ١ : ص 0

 .«عجر» :عوبطملا يف ()

 .«حيرصلا» :ك )00(
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 باحصأ قى قفتا ٌتيدح نيأو ءاًعجار ينعي ؟«مئئمب ؛ رهّظلا ىّلص ّهث هرحّتلا موي

 .ملعأ هللاو ؟هب جاجتتحالا يف فلتخا ثيدح ىلإ هجارخإ ئلع حيحّصلا

 لصف

 ءارو نم اهريعب ئلع مويلا كلذ يف ةملس مأ تفاطو :؟١)هزح نبا لاق

 هيلع ّجتحاو .اهل نذأف مويلا كلذ يف لكي ىبنلا تنذأتسا ٌةيكاش يهو سَّنلا

 «ةملس مأ نع ةملس مأ تنب بنيز ثيدح نم (27(هحيحصا يف ملسم هاورامب
 سانلا ءارو نم ىفوط» :لاقف ,يكتشأ يّنأ كي هللا لوسر ىلإ توكش :تلاق

 (يناج نلإ يّلصي ٍلئنيح هلي هللا لوسرو ٌتفطف :تلاق ,«ةبكار ٍتنأو

 .[؟ - ١ :روطلا] © ٍروظَسَ بتكون روطلاو# :أرقي وهو «تيبلا

 يف أرقي مل كي يبنلا َّنأل ؛ةضافإلا فاوط وه فاوَّطلا اذه َّنأ نيتي الو

 ةملس مأ هعمست ثيحب راهّنلاب ةءارقلا يف رهجالو ءروُطلاب فاوّطلا كلذ يتعكر

 باصأو ؛. ]يللا خرلإ ةريخأ هّنِإ لاق نم ٌطلغ دمسم وبأ ني دقو .ساّثلا ءارو نم

 ةليل ةملس مأب لسرأ ِلت ىبنلا *)َّنأ ةشئاع ثيدح ()وه حصص دقو .كلذ يف
 عم اذه مئتلي فيكف .2)تضافأف ٌثضم ّمث ,رجفلا لبق ةرمجلا تمرف هرحّنلا

 ١١(. 5ص) («عادولا ةجح) يف )1(

 )0( برقم)١11/5(.

 .خسنلا فالخ «بنج# :عوبطملا يف (9)

 .خسنلا ةيقب نم تبثملاو «نم حص دقو» :عوبطملا يفو .«نم ححص دقو» :بم (:4)

 .ص يف تسيل «نأ» (5)

 .هنتمو هدنس يف بارطضا عم «نيل هيف كاحضلا هدانسإ يفو )١957(« دواد وبأ هاور 03(

 .(71/ا/ /5) «ءاورإلا»و (17/7/5) (مألا - دواد يبأ فيعضا :رظنا
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 ىلصي تيبلا بناج ئلإ ِةَِكَو هللا لوسرو «سانلا ءارو رحنلا موي اهفاوط

 ةلّضلا ةذه نِإف ؛لاحملا نم اذه 9 ِروظَسَت بتكو © روظلاو# (١)أ يو

 موي تناك '9هّنإو ءاشعلا وأ فبرغملا وأ رجفلا ةالص يف تناك ةءارقلاو

 .هُنَلاََ همهو نم اذهف ءاّمطق ةكمب ٍةِكب هللا لوسر تقولا كلذ نكي ملف ءرحّنلا

 اًدحاو اًيعس ٌتعسو ءاًدحاو افاوط مويلا كلذ يف ةشئاع تفاطو

 يف كي هنتس تّرقتساف .(7عّوت ملو «عادولا فاوط نع كلذ اهفاوط 0 اس 7 * م ' + : :

 دجاو قاوطب ىقتو نرقت نأ (27قاوطلا لبق تقاح ]243 رعاطلا ةأرملا
 فاوط نع هب تأزتجا ةضافإلا فاوط دعب تضاح نإو ءدحاو يعسو

 .عادولا

 لاوز رظتنا حبصأ اًّملف ءاهب تابف «كلذ هموي نم ئنم ئلإ ِةَكَي عجر ّمث

 ًادبف ءبكري ملو رامجلا ئلإ هلحر نم ئشم سمشلا تلاز اًملف ءسمشلا

 دعب ًةدحاو ءِتايَّصَح عبسب اهامرف .فيخلا ّدجسم يلت يتلا ئلوألا ةرمجلاب

 ئّتح اهمامأ ةرمجلا 217 نع مّدقت مث «ربكأ هللا :ةاصح لك عم لوقي ءةدحاو

 .خسنلا يف تسيلو ««هتالص يف :عوبطملا يف اهدعب ()

 .ئنعملا بلقي أطخ .«اهنأ امأو» :عوبطملا يف (5)

 .اَهَْعْدَناََوَر ةشئاع ثيدح نم )787/١15١١( ملسمو )55٠١( يراخبلا هاور (9)

 .ضئاحلا لثم رهاطلاو .خسنلا فالخ «ةرهاطلا» :عوبطملا يف (5)

 .خسنلا يف تسيلو .«فوقولا لبق وأ» :عوبطملا يف اهدعب ()

 .«ئلع» :عوبطملا يف ()
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 ةروس ردقب اًليوط ًءاعد اعدو هيدي عفر مث «ةلبقلا ٌلبقتسم ماقف .١)لهسأ

 راشسملا تاذ ردحنا مث .ءكلذك اهامرف « «اىطسولا ة ةرمجلا ئلإ ئتأ مث «ةرقبلا

 هفوقو نم اًبيرق وعدي هيدي اًعفار ةلبقلا لبقتسم فقوف «يداولا يلياّمم

 ضرعتساو ّيداولا نطبتساف ةبَقَعلا ةرمج يهو ةئلاّثلا ةرمجلا ئينأ مث ءلّوألا
 ٍتايصح عبسب اهامرف «هنيمي نع ئثمو هراسي نع تيبلا لعجف «ةرمجلا

 .17(2كلذك

 لبقتساو هنيمي نع اهلعج الو «لاّهجلا لعفي امك اهالعأ نم اهِمْرَي ملو
 .ءاهقفلا نم دحاو ريغ هركذ امك ءىمّرلا تقو تيبلا

 ناكملا قيضل :ليقف ءاهدنع فقي ملو ؛هروف نم عجر ىمّرلا لمكأ اًّملف

 اًملف ءاهنم غارفلا لبق ةدابعلا سفن يف ناك هءاعد َنِإ :ٌحصأ وهو ليقو «لبجلاب
 (؟9هنم غارفلا لبق ةدابعلا بلص يف ءاعدلاو ءْئمّرلا غرف ةبقعلا ةرمج ئمر

 ناك ؛ةالَّصلا يف هئاعد يف هتّنس تناك «* !ءلهو .اهنم غارفلا دعب ؟؟7هنم لضفأ

 نمو «ءاعّدلا داتعي ناك هنأ هنع تبثي ملف اهنم غارفلا دعب اًمأو ءاهبلص يف وعدي

 وعدي اًنايحأ ناك هنأ حيحّصلا ريغ يف يوُر نإو «هيلع طلغ دقف كلذ هنع ئور

 .ضرألا نم لهسلا ئتأ :لهسأو .فيرحت ؛«لهتبا» :ج 010

 دوعسم نبأ ثيدح نم (730716501/1195) ملسمو )١7/5١0( يراخبلا هاور )٠(

 .ُهَنَعَدَنِلَو رمع نبا ثيدح نم )*١7/57( يراخبلا هاورو .َُنَعَهَنلَوَ

 .ب نم تبثملاو .بم «م «ج «ك «ص «ق يف تسيل «اهنم غارفلا لبق» 0

 .ك يف تسيل «هنم» (5)

 .«امك اذهو» :عوبطملا يف (5)
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 .رظن هتكص يفو 7” هلشلا دعب ضراع ءاعدب

 قيّدَصلا اهمّلعو ءاهب وعدي ناك ىلا هتيعدأ ةّماع َّنأ بير الف «ةلمجلابو
 لوقت نأ ٌسفالا :لبج نب ذاعم ثيدح اّمأو .ة ةالّصلا بلص يف يهامَنإ

 ريدف ,00(كندابع نسحو ءاركشو كركذ ئلع يّنعأ َمهّللا : ةالص ّلك "ريد
 مالّسلا دعب ام هب داريو «ناويحلا ربدك ءاهنم مالَّسلا لبق اهرخآ هب داري ةالّصلا

 ةودسلا (7)(ةالص ّلك 200م (4)هللا جوجل :هل وقك ءاهدم

 لصف

 يذّناو ؟اهدعب وأ رهّظلا ةالص لبق يمري ناك له :يسفن يف لزي ملو
 باج نأ ؛يَلصيف عجري مث 2" الّصلا لبق يمري ناك نأ ٌنظلا ئلع بلغي

 .ةيمرب سعشلا لاوذ | ىذعف :سمشلا تلاز اذإ يمري ناك اولاق هريغو

 :رهظلا ةالص ربد يف وعدي ناك ِةِككَي هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع (4185) دمحأ ئور )010

 فيعض «ناعدج نب ديز نب ىلع هداتسإ يفو«6...ديلولا صّلخ مهللا»

 ريك قدك (9)

 ةميزخ نبا هححصو ؛(17207١) يئاسنلاو )١577( دواد وبأو )55١77( دمحأ هاور 2

 .(77ص) «راكذألا» يف يوونلاو (7177 )١/ مكاحلاو )7١70( نابح نباو 0)

 - دواد يبأ حيحص» يف ينابلألا هححصو ؛«(45ص) «مارملا غولب» يف رجح نبا هاوقو

 .(1 07 /0) «مألا

 .خسنلا يف تسيلو .«نودمحتو نوربكتو» :عوبطملا يف اهدعب (4)

 .(ربد يف» :ج (6)

 .هَنَعْديلَوو ةريره يبأ ثيدح نم ١47( /545) ملسمو (5779) يراخبلا هاور (5)

 .«رهظلا ةالص» :ك (0)
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 موي يمرل سمشلا عولطك ئّئم َماّيأ يمّرلل لاوزلا تقو نإف اًضيأو

 نم اًئيش هيلع مّدقي مل يمّرلا تقو لخد امل رحنلا موي ِةكَي ٌيبنلاو ءرحنلا

 .مويلا كلذ تادابع

 ناك :ٍساّبع نبا نع 21)"امهننس» يف ايور هجام نباو يذمرتلا َنإف اًضيأو

 عرف اذإ ام ردق» :هجام نبا داز .سمُّشلا تلاز اذإ رامجلا يمري ب هللا لوسر

 ثيذح ةاتسإ ف نكلو برسم ثيدح :يىذمرتلا لاقو . ارهذلا :لامص هير هم

 نب ميهاربإ هجام نبا ثيدح دانسإ يفو «ةاطرأ نب , حاّجحلا يذمرتلا

 .اذه ريغ بابلا يف سيل نكلو ." !هب جتحي الو ةبيش وبأ (')

 يف اًيشام نم َماّيأو ءاّبكار رحّتلا موي يمري ناك هّنأ ؟7دمحأ مامإلا ركذو

 .هعوجرو هباهد

 ةبيش نب لاأمثع

 لوصف
 2 ف س اا َّ ُّ رم

 .امهدانسإ ىلع فلؤملا مالك يتأيسو :(7055) هجام نباو (898) يذمرتلا )١(

 ئمرا :هظفلو )731157/١599(( ملسم دنع رباج ثيدح هل دهشي جاجحلا ثيدحو

 .«سمشلا تلاز اذإف دعب امأو ءئحض رحنلا موي ةرمجلا ٍةِلَت هللا لوسر

 :باوصلاو .أطخ امهالكو .«ةبيش يبأ نب» :ب يفو .بم ؛م .ج ءص «ك«ق يفاذك (؟)

 .مجارتلا بتك يف امك (يتساوخ نب تامثع نب ميهاربإ)

 «سلغملا نب ةرابج اًضيأ هدانسإ يفو )١517/7(. «لامكلا بيذبت» يف هتمجرت رظنا (9)

 .(584/5) «لامكلا بيذهت» :رظنا .فيعض

 :رظنا .حيحص وهو «اَهْنَعَدَيَلَوو رمع نبا ثيدح نم (5777)و (0954 5) «هدنسم» يف (:)

 )5١11١7/57(. (مألا - دواد يبأ حيحص)و (؟01/7) «ةحيحصلا ةلسلسلا»
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 :ةفرعي :ثيلاثلاو ةةورملا :يلغ:قاقلاو افّصلا نيلع لوألا لقوملا
 ةرمجلا كددع :سفاشلاو .ايلوألا ةرمجلا دنع :سماخلاو .ةملدزمب : عيارلاو

 .ةيناثلا

 لصف

 .تمّدقت دقو رحتلا موي ةبطخ :نيتبطخ ئّتمب َساّنلا ِةِلَو بطخو

 وهو «رحتلا موي يناث وه :ليقف «قيرشتلا ماّيأ طسوأ يف ةيناثلا ةبطخلاو
 تلاق ءَناهّبَت تنب ءاَّرَس ثيدحب كلذ لاق نم ٌّجتحاو ءاهرايخ يأ اهطسوأ

 مويلا وهو :(١)لاق ««؟اذه موي يأ نوردت» :لوقي ِلِكَِك هللا لوسر تعمس

 ماَّيأ طسوأ اذه» :لاق .ملعأ هلوسرو هللا ا ولاق .ٌسوؤرلا موي نوعدي يذلا

 اذه» :لاق .ملعأ هلوسرو هللا :اولأق .«؟اذه لب يأ نوردت له .قيرشتلا

 نو الأ ")ذه دعب مكاقلأ ال يَّلعل يردأ ال يّنِإ) :لاق مث .«مارحلا رعشملا

 اق

 1! مااسمل ملاعا ايطأالا» .مكلامعأ نع مكلأسيف مكبر اوُقْلَت ايّتح ءاذه

 ويأ هاور كف تام ةىتح هح اليلق (*!ثبلي مل ةنيدملا انمدق اّملف .(ُتغّلِب له

 .قافتاب رحّتلا موي يناث وه سوؤُّرلا مويو .« 0)دواد

 .«تلاق» :عوبطملا يفو .ةاورلا دحأل ريمضلاو «يقهيبلاو خسنلا يف اذك )01(

 .يقهيبلاو خسنلا فالخ «اذه يماع دعب» :عوبطملا يف )١(

 .ةياورلا هذهو خسنلا يف تسيلو .«اذه مكرهش يف» :عوبطملا يف اهدعب (9)

 .خسنلا يف تسيلو .«الإ» :يقهيبلاو عوبطملا يف اهدعب (4)

 فيعض هدانسإو )١10١/5(« هل ظفللاو همامتب يقهيبلاو )"١1461(« اًرصتخم دواد وبأ هاور )0,

 .(178/7) «مألا - دواد يبأ فيعضا :رظنا .يونغلا نمحرلا دبع نب ةعيبر ةلاهجل
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 راسي نب ةقَّدَص نع هيذَبَّرلا ةديبع نب ئسوم قيرط نم ١'يقهيبلا ركذو

 لع 4 ْحْنَمَلأَو هر ضن ءاَجاَذِإ# ةروُّسلا هذه تلزنأ :لاق هرمع نبا نع
 هتلحارب رمأف «عادولا هَّنأ فرعو «قيرشّلا ماّيأ طسو يف ِةِكَك هللا لوسر

 ركذ مث .«ساّنلا اهّيأ "7اي» :لاقف ساثلا عمتجاو ءتلِجحّرَف ")ءاوُصَقلا

 .هتبطخ يف ثيدحلا

 ,50(2هل نذأف «هتياقس

 مهل صخرأف ءلمأآلا دنع 0 جراخ ةتوتيبلا 0 لبإلا ءاعر ةثذاعساو

 يف هنومري رحنلا موي دعب نيموي يمر اوعمجي مث ءرحنل اموياومريذأ
 110 قا

 .هيف ملكتم يذبرلا ةديبع نب نيسوم هداتسإ قو 1617(4 /8) ئربكلا قئسلا يقف (1)

 .م «ق نم تبثملاو .«ئوصقلا) :بم «ج «ص «كءب (0)
 .ص نم ةطقاس (اي) (9)

 نبا ثيدح نم )١1715( ملسم هاورو «سابع نبا ثيدح نم )١1725( يراخبلا هاور )0

 .ص نم ةطقاس «يف» (5)

 نم ( 7071/) هجام نباو (405) يذمرتلاو )١91/5( دواد وبأو )1١8( كلام هاور (5)

 مكاحلاو يذمرتلا هححصو .هيبأ نع يدع نب مصاع نب حاّدَبلا يبأ ثيدح
 - دواد يبأ حيحص»و ١8٠١( /5) «ءاورإلا» :رظناو .«كلام هدوج» :لاقو )/ 57١(

 .(517/5) «مآلا
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 .رفثلا موي نومري ّمث ءامهنم موي وأ يف :لاق هنأ تددظ : :217قللام لاق

 اوعّدَيو اًموي اومري نأ ءاعرلل صضخرلا :ةيدحلا اذه.ف ةنييع نبا لاقو

 ١
 ِ )6م وب

 :هنوكرثي ال مُهَّنإف ىمّرلا اًمأو :ئّئمب تيبملا كرت ةّنِّسلاب نيتفئاّطلل زوجيف
 يف نيموي يمر اوعمجي نأ مهلو «هيف نومريف ليللا ئلإ هورخؤي نأ مهل لب

 نمف «ةتوتيبلا يف ءاعّرللو ةياقّسلا لهأل صخر دق كي يبنلا ناك اذإو . .موي

 ال كيرم اك وأ مدع هئاقل نم فلاشي ٌكيرم وأ ضايق فاضي لام هل

 .ملعأ هللاو ,ءالؤه ىلع صنلا هيبنتب هنع تطقس «ةتوتيبلا هنكمَي

 لصف

 قيرشتلا ماّيأ ىمر لمكأ لئتح رأت لب «نيموي يف لي لّجعتي ملو

 وهو .حطبالاوهو هبّصحملا ئلإ رهّظلا دعب ءاثالثلا موي ضافأو ةثالثلا

 - ِهِلَقُت ئلع ناكو كانه (؟)هَتّيَق برض دق عفار ابأ دجوف «ةنانك ينب فْيَح

 رمهّظلا هب ئَلصف كك هللا لوسر هب هرمأي نأ نود ّلجو رع هللا نم اًقيفوت

 عادولل فاطف ءةّكم ئلإ ضم من .“2ةلقر ٌدقرو «ءاشعلاو سرغملاو رضعلاو

 )١( «ديهمتلا»و (405) «يذمرتلا نئس» :رظنا )/١1/ /١0( «راكذتسالا»و )5/ 5 70(.

 يدع نب مصاع نب حادّبلا يبأ ثيدح نم (4055) يذمرتلاو )١91/7( دواد وبأ هاور (6)

 «مألا - دوأدذ يبأ حيحصاا ِق ينابلألاو (78/8/) نابح نبا هحح صو :ةببأ نع

 ايلا

 .«ةبق هيف هل برض» :عوبطملا يف (©)

 .هجيرخت قأيس 00
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 :لاقف ٌضئاح اهّنأ ةيفص هتربخأو «فاوَّطلا اذه يف لمري ملو هاَرَحَس الي

 ."70اذإ ٌرِفَنَتْلَفا :لاق .تضافأ دق اهّنِإ :(2)هل اولاقف :«؟يه انتسباحأأ

 اهقاوط نأ اهريخأق ٌقدرقم ٌةرسع اه رمت نأ ةليللا كلن ةشئاع هيلإ تسغرؤ

 رمتعت نأ الإ تبأف ءاهترمعو اهّجح نع أزجأ دق ةورملاو افّصلابو تيبلاب

 .اليل اهترمع نم ٌثغرفف «ميعنتلا نم اهروعُي نأ ")اهاخأ رمأف ٌةدرفم ًةرمع

 :هللكك هللا لوسر لاقف ءلَِّللا فوج يف ايتأف ءاهيخأ عم َبّصحملا تّاو مث
 فاط ّمث «سانلا لحتراف «هباحصأ يف ليحّرلاب ئدانف معن :تلاق ««؟امتغرف»

 ؟7يراخيلا ظفل اذه.حبّصلا ةالص لبق تيبلاب

 يف يذلا اهنع دوسألا ثيدح نيبو اذه نيب نوعمجت فيك :ليق نإف

 الإ ''ئرن الو كي هللا لوسر عم انجرخ :تلاق ؟اًضيأ (*70حيحّصلا»

 لوسر اي :تلق ةبصحلا ةليل تناك اًملف» :هيفو ءثيدحلا تركذف ...ٌجحلا

 تفط تنك اموألل :لاق ؟ٍةَّجحب انأ عجرأو ةرمعو جحب سائلا عجري «هللا

 .ميعنتلا نئلإ كيخأ عم يبهذاف» :لاق .ال :تلق :تلاق (؟ةّكم انمدق يلايل

 هللا لوسر ينيقلف :ةشئاع تلاق .«اذكو اذك ٌُناكم ِكُدعوم مث ءةرمعب يّلهأف

 .«اهنم ٌطبهنم وهو ٌةدِعِصُم انأ وأ ءاهيلع ٌةطبهنم انأو «ةّكم نم ٌدِعصُم وهو هل

 .ك يف تسيل «هل» ()

 .اَهْنَعُدَيَدَوَو ةشئاع ثيدح نم )787/١75١١( ملسمو )550١( يراخبلا هاور (؟)

 .خسنلا يف تسيلو .«نمحرلا دبع» :عوبطملا يف اهدعب )030

 .(1788) مقرب (:)

 )1718/١75١١(. ملسمو )١1511( يراخبلا هاور (5)

 .«رن ملو» :عوبطملا يف (5)
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 ىف اهرظتتا هَّنأ لّوألا يفو ءقيرّطلا يف ايقالت امهَّنأ ثيدحلا اذه يفف
 وهو ءرخآ ٌلاكشإ هيف مث .هباحصأ يف ليحّرلاب ئدان تءاج اًّملف «هلزنم

 نإف ءسكعلاب وأ ««اهيلع ٌةطبهنم انأو ةكم نم ٌدِعِصُم وهو ينيقل» :١)اهلوق
 ةطبهنم يهو «ةنيدملا ئلإ اًمجار اهنم اًدعصم اهيقل دق نوكيف لّوألا ناك

 .بّصحملاب اهل هراظتنا يفاني اذهو «ةرمعلل اهيلع

 تيناكايتأ هيف كشال يذلا بارّصلا 1 عوام نبي اسس وبا لاقو

 هك اهرظتناو ةرمعلا ئلإ تمّدقت اهنأل ؛ًطبهنم وهو ةّكم نم ًةدعصُم

 نع بّصحملا لإ ةفرصنم اهيقلف «عادولا فاوط ئلإ ضمن ّمث .تءاج ئتح
 ا

 دعب نوكي نأ يضتقي اذهو ءاهنم ٌطبهنم وهو :تلاق اهّنإف ءٌحصي ال اذهو

 فاوط ىلإ ضم هّنِإ :دمحم وبأ لوقي فيكف «ةكم نم جورخلاو بّصحملا
 ةيكحو .ٌمحيول امحموبأو لحس اذه ؟ةّكم نم طيهتم وهو عادولا

 تلا دعب هلزنم يف اهرظتنا كَ هللا لوسر َنأ يف مّدقت امك ٌحيرص اهنع مساقلا
 اذه دوسألا ثيدح ناك نإف ..انيحكلاب سانلل نؤأو لحتراق هقءاع مرتح
 ٌطبهنم وهو ةّكم نم ٌةدِعِصُم انأو لَك هللا لوسر ينيقل :هباوصف اًظوفحم

 دق وهو ()هنفاوف «هداعيمل ثدعصأ مث ءاهترمع تضقو تفاط اهّنإف ءاهيلإ
 ةجو الو .ليحّرلاب ساّنلا يف نَّذأو لحتراف «عادولل ةّكم ئلإ طوبهلا يف ذخأ
 .اذه ريغ دوسألا ثيدحل

 .«هلوق» :ك )١(

 .(177ص) «عادولا ةجح» يف (؟)

 .«هتقفاوف» :ك ()
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 :مهو امهو «نيرخآ نيعمجب امهنيب عوج دقو

 ٌةَّرمو ءاهغارف لبقو اهثعب نأ دعب ٌةَّرم «نيتّرم عادولل فاط هَّنأ :امهدحأ

 :هديزي لب لاكشإلا عفري ال هّنإف نيب ٌمهو هّنَأ عم اذهو .عادولل اهغارف دعب
 .هلّمأتف

 ىلع ةقشملا فوخ ةبقعلا رهظ ئلإ بّصحملا نم لقتنا هّنأ :يناّثلا
 ىلإ ٌدِعصُم وهو ةّكم ئلإ ةطبهنم يهو هنيقلف ءبيصحتتلا يف نيملسملا
 امّْنِإو ءالصأ ةبقعلا نم جرخي مل كي هنأ ؛لّوألا نم حبقأ اذهو .7١2ةبقعلا

 ال كلذ ريدقت ئلعف ءاًضيأو .قافتالاب ئلفُسلا ةّيثلا نم ةّكم لفسأ نم جرخ

 .نيثيدحلا نيب عمجلا لصحي

 ىلإ ةّكم لفسأ نم هجعورخ ثخيب عصحر هنأ "مزح نب ٍدَمحم وبأ ركذو

 دعب هللا لوسر عجري مل ءاًضيأ ٌمهو اذهو .ليحّرلاب رمأو ءبّصحملا
 .ةنيفملا نيل هروق نم مامتإو «هيّصصملا ملإ ةغاذو

 يف ةرئادب "0كم قلمك نوكيل كلذ لع هنأ هفيلاوت ضعب يف ركذو

 نم جرخ مث «ةكم ئلعأ نم لخد ّمث ءئّوُط يذب تاب ِهَّنإف ههجورخو هلوخد

 ىَّتح ةّكم ينامي نم عوجّرلا اذه نوكيو .بصحملا ئلإ عجر مث ؛ ءاهلفسأ
 نم ةّكم ئلع ئتأ مل : «ىّوُط يذب لزن ءاج املك هّنإف «ةرئاّدلا لصحت

 .«ةيقعلاب» :ك )١(

 1411 يفر عادولا ةجحا» ىف (؟)

 .خسنلا فالخ «ةكم ئلع قلحملاك» :عوبطملا يف ©6)

 مهمه



 «.. هلو فلسا عيمصم نم عرف امل 83 «قاوأعلا نم غرف 301 هب لون مكاو دك

 هرمأ لمحيو .بصخملا :قأ كج ّح اهنيمي نم ذخأو ةكم لفسأ نم جرخ مْ

 اوني مل اًموق بّصحملا نلإ كلذ هعوجبر يف يقل هلأ نرلع ايلا ليجإللا
 .ةنيدملا ئلإ كلذ هروف نم هّجوتو «ليحّرلاب مهرمأف

 .هنم كَحضُي يذلا حِمّسلا درابلا نايّذهلا اذهب هباتكو هّسفن (17َناش دقلو

 .مالكلا اذه لثم ركذ نع انبغرل كي هيلع ًطِلغ نم طالغأ ئلع هيبنتلا الولو

 رصعلاو رهّظلا هب ئَّلصو ءبّصحملاب لزن ِهَّنأ هلعف نم هارت كّنأك يدّلاو

 عادولا فاوط اهب فاطو «ةّكم ئلإ ضب ّمث «ًةدقر َدقرو «ءءاشعلاو برغملاو

 راد الو بّصحملا ئلإ عجري ملو «ةنيدملا ئلإ اهلفسأ نم جرخ ّمث ءاليل

 رهّظلا لص كي هللا لوسر َّنأ سنأ نع '7(ٌيراخبلا حيحص» يفف ؛ةرئاد

 تبيبلا لإ ببكر مك :بيميلاب دكر َلقرو فاشعلاو برقملاو رصعلاو

 .هب فاطو

 تركذو ...ِِكَي هللا لوسر عم انجرخ :ةشئاع نع (؟7«نيحيحَّصلا# يفو

 هيسعسملاب [نلرتق هيرتم نم انرظو جملا قلاب ارفق 9! يح :تلاق «ةيذحلا

 نم اغُرْفا م مث ,مرحلا نم كتخأب جرخا» :لاقف ركب يبأ نب نمحّرلا دبع اعدف

 .ك قلق. تسيل ةءادك نما ()

 .قايسلا نم موهفم وهو .خسنلا يف تسيلو ««دمحم وبأ» :عوبطملا يفاهدعب (؟)

 )١755(. مقرب (9)

 .هجيرخت مدقت (5؟)

 . « تح :ج « ص .ك (0)
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 انغرفو ةرمعلا هللا ئىضقف :تلاق .(بّصحملاب انهاه (١ينايتأت مث ءامكفاوط

 .معن :انلق «؟امتغرف» :لاقف .بّصحملاب هانيتأف ليلا فوج نم انفاوط نم
 ىلإ اًهّجوتم لحترا َّمث .هب فاطف تيبلاب ّرمف ءليحّرلاب سانلا يفنذأف

 .ةنيدملا

 نبا هركذ ام داسف ئلع هلدأو ءضرألا هجو ئلع ٍثيدح حصأ نم

 هيد نأ لم ليدو هاهم يش عقيل نأ تالا كلت نم هوو مزح

 كابر ءانرت امريغ هلهجو الق اًظوقسم ةاكأ إو وفم يغدوسألا

 .قيفوَتلا

 ْئلع ؟قافتا لزنم وأ ةئس وه له :بيصحتلا يف فلّسلا فلتخا دقو

 :نيلوق

 يبأ نع 70'2نيحيحّصلا يف نإ محلا ننس نم وه :ةفئاط تلاقف

 ءابش نإ قولزات نسق" : رم نم ري نأ دارآ ميح لاق هلك هللا ل وسر نأ :ةريرع

 كلذب ينعي .«رفكلا ئلع اومساقت ثيح «ةنانك ينب ٍفّيَحِب ")ًدغ هللا

 يشيو ماع ىثب يلع اومسا#ت ةئانك ينبو اش يرق نأ كلفو !بّضنيملا

 مهيلإ اومّلسي تح يش (4ههنيب نوكيالو :مهوحكانم ال نأ بلّطملا

 يذلا ناكملا يف مالسإلا 2*”راعش راهظإ لي ٌيبنلا دصقف هدب هللا لوسر

 .«ينايتئا» :عوبطملا يف )١(

 .(731414 /11715) ملسمو )١15950( يراخبلا هاور (؟)

 .(«هللا ءاش نإ اًذغ» :ق ()

 .خسنلا يف تسيلو .«مهنيبو» :عوبطملا يفاهدعب (:4)

 .خسنلا ةيقب نم تبثملاو .«رئاعش) :بم ءب «م «ق (6)
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 هللا تاولص هتداع تناك هذهو .هلوسرو هلل ةوادعلاو رفكلا راعش هيف اورهظأ

 امك ءكرّشلاو رفكلا راعش عضاوم يف ديحوّتلا راعش ميقي نأ هيلع همالسو

 .(2)تاّلا عضوم فئاّطلا دجسم ئنبي نأ ١2)رمأ

 ّ ؛ ل سصحُتلا ئري ناك هن :تم 40 سم ةياور قو .ةلوكاوي ارثا#

 :هانفعلاو برشملاو ربمعلاو يللا هب ىلسي ناك :هده ؟©1نيراهبلا لاقو

 .كلذ لعف كي هللا لوسر ْنأ ركذيو ءعجهيو

 وينهباسنإو تسب سيل هنأ ىلإ - ةشئاعو ٍساَّبع نبا :مهنم - نورخآ بهذو

 .ءيشب بّصحملا سيل :ٍساّبع نبا نع 2172نيحيحّصلا» يفف ذ «قافتا لزنم

 .هللك هللا لوسر هب لزن ٌلزنم وه امّنإو

 نوكيل 41و هللا لوسر هب لزن الزنم ناك امنإ :ةشئاع نع '"!امهيفو

 .خسنلا يف سيلو اهلي يبنلا» :عوبطملا يف اهدعب 010(

 .خسنلا يف تسيلو ««ئزعلاو» :عوبطملا يف اهدعب )20

 .(7/171-) مقرب

 )5( مقرب )78/1١51١١(.

 .(1778) مقرب (0)

  030يراخبلا )١7/557( ملسمو )١17١7/7141(.

 ) 0يراخبلا )١775( ملسمو )١17١7/710(.

 .رظنلا لاقتنا ببسب «عوبطملا نم ةطقاس اْدِْكَي ...امهيفو» ()

 مب



 لزنأ نأ لب هللا لوسر ينرمأي مل» :عفار يبأ نع 2١7 0ملسم حيحص» يفو

 ف هللا هلزنأف .«لزنف ءاج مث هني ٌتبرض انأ نكلو :حطبألاب يعم نمب
 اًذيفنتو ««ةنانك ينب ٍفْيَحِب اًدغ نولزان نحن» :هلوسر لوقل اقيدصت هقيفوتب
 .هيلع همالسو هللا تاولص هلوسرل هنم ةقفاومو هيلع مزع امل

 لصف

 ؟ال مأ 7هتّجح يف َتيبلا ِةِكك هللا لوسر لخد له :لئاسم ثالث انهاه

 ةّكمب عادولا ةليل حبّصلا ىَّلص لهو ؟ال مأ عادولا دعب مزتلملا يف فقو لهو
 ؟اهنم اًجراخ وأ

 يف تيبلا لخد هَّنأ مهريغو ءاهقفلا نم ٌريثك معزف .ايلوألا ةلأسملا اّمأف

 يبنلاب ًءادتقا ٌجحلا ننس نم تيبلا لوخد ْنأ ساّنلا نم ٌريثك ئريو ءهتّجبح
 ,"7هترمع يفالو هتّجبح يف تيبلا لخدي مل هنأ هس هيلع ّلدت يذّلاو .لل
 لوسر لخد :لاق رمع نبا نع (؟7«نيحيحّصلا» يفف .حتفلا ماع هلخد امّنإو
 اعدف «ةبعكلا ءانفب ّحانأ ئَّنح «ةماسأل ٍةقان ئلع ةّكم حتف موي لكي هلل
 لالبو ةماسأو ِةْكَ ٌئيبنلا لخدف «حتفف ءهب ءاجف «حاتفملاب ةحلط نب نامثع

 هللا دبع لاق .هوحتف مث «"لاّيلَم ّبابلا مهيلع اوفاجأف ؛ةحلط نب نامثعو

  00مقرب )١5١١(.

 .«تيبلا هتجح يف» :ك (؟)

 .فيرحت «(هريغ) :ق .(«ةرمعال :م .ج «ص كل (9)

 .(5917/117759) ملسمو ٠ 65../١169( 5) يراخبلا هاور 00

 .اليوط اًنمز بابلا مهيلع اوُدر يأ )0(

 م0



 ؟ ِدِيَبَع هلل هللا لوسر ئَلص ني :تلقف «بابلا الع الالب ٌتدجوف «ساثلا ٌتردابف

 .ئّلص مك هلأسأ نأ تيسنو :لاق .نيمّدقملا نيدومعلا نيب :لاق

 مدق اّمل كي هللا لوسر نأ :ٍساَّبع نبا نع ١7 «ٌيراخبلا حيحص# يفو

 اوجرخأف «ُتجرخأأف اهيرمأف : :لاق «ةهلآلا ةيفو تييبلا لخدي نأ يبأ ةكم
 مهلتاق» :ةلك هللا لوسر لاقف ؛مالزألا امهيديأ يف ليعامسإو ميهاربإ ةروص

 يف رّبكف ٌتيبلا لخدف :لاق .«طق اهب اميقتسَي مل امهْنَأ اوملع دقل هللاو امأ ! هللا

 .هيف لصي ملو «هيحاون

 .رخآلا يف ّلصي ملو ءامهدحأ يف ئَّلص «نيلوخد كلذ ناك :ليقف

 ؛ئرخأ ٌةّصق هولعج ٍظفل ٌفالتخا اوأر امّلك ءدقّتلا ءافعض ةقيرط هذهو

 يرعب رعي نمار وطي هاذ قالتمال ارم ءارسإلا ارسم اعل

 .هقايس فالتخال نين رم عادولا فاوط اولعجو .هظافلأ فالتخال اًرارم

 كلل كاجو

 طيلغت نع نونيْجَي الو «ةقيرّطلا هذه نع نوبغريف داّقلا ةذباهجلا امو
 نم هريغو يراخبلا لاق .مهولا ئلإ هتبسنو ءطلغلا نم اًموصعم سيل 5

 .ٍساّبع نبا فالخب «هتالص ٌدهاش تبثم 25 ةيبكم هنأل ؛لذاب لوقا لوقلاو قف

 يا فارع كك اق اكتم ل سقس

 يبأ نب هللا دبعل تلق :لاق ٍدلاخ يبأ نب ليعامسإ نع ؟17(ٌيراخبلا حيحص»

 )١5١1(. مقرب 010

 .خسنلا يف تسيلو ««تيبلا» :عوبطملا يف اهدعب (")

 .(1177) ملسم اًضيأ هاورو )١172/41(« مقرب 2

 مجم



 .ال :لاق ؟تيبلا هترمع ىف ِةِِللَج ٌئيبنلا لخّدأ :ففوأ

 بِّيط نيعلا ريرق وهو يدنع نم ِهلَك هللا لوسر جرخ :7١2ةشئاع تلاقو
 نم تجرخ هللا لوسر اي :تلقف ءبلقلا نيزح وهو ىلإ عجر مث ءسفنلا

 نكأ مل يّنأ ُثددوو ؛ةبعكلا ٌتلخد يّنِإ) :لاقف .اذكو اذك تنأو يدنع

 ناك هّنأ هيف سيل اذهف .«ىدعب نم ىتّمأ ثبعتأ دق نوكأ نأ فاخأ ىْنِإ :ٌتلعف
 ةارغ ىف ناك هنأ يلع لآتلا كعلطأ لماتلا قح هعلكأت اذ] لب مج (0يف رع عش

 هلعف ِهَّنأ هنع يوُر يذّلاف ,مزتلملا يف هفوقو يهو :ةيناثلا ةلأسملا امأو

 امل :لاق *!ناوفص نب نمحرلا دبع نع 2؟7(دواد يبأ ننس» يفف «حتفلا موي

 هدانسإ يفو .(73555) هجام نباو (87/) يذم رتلاو (59١5١)دوادوبأ هاور )١(

 «مألا - دواد يبأ فيعض» :رظنا .هيف ملكتم ريفصلا يبأ نب كلملا دبع نب ليعامسإ

 .(71755) «ةفيعضلا ةلسلسلا»و )7/ ١195(

 .خسنلا فالخ «هيف» :عوبطملا يف (0)

 )591١17( يئاسنلاو (8757) يذمرتلاو )75١78( دواد وبأو )١5717( دمحأ هجرخأ ()

 )7١١14(. ةميزخ نباو يذمرتلا هححصو .اَهْنَعْهَنلاَو ةشئاع ثيدح نم

 - دواد يبأ فيعض) :رظناو .هيف ملكتم دايز يبأ نب ديزي هدانسإ فو .(184) مقرب (54)

 17١(. /7) «مألا

 .أطخ ««ناوفص يبأ» :عوبطملا يف (5)
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 مهّدودخ اوعضوو ؛ميطحلا ئلإ بابلا نم نكّرلا اوملتسا دق ؛هباحصأو وه
 .مهطسو لَو هللا لوسرو تيبلا ئلع

 هدج نع هيبأ نلع بيعش نب ورمع ثيدح نم اًضيأ '7١دواد وبأ كورو

 ذوعن :لاق ؟ذّوعتت (10لأ :تلق ةبعكلا َرْبَُد ئذاح املف «هللا دبع عم تفط :لاق

 عضوف «بابلاو نكّرلا نيب ماقف ءرجحلا ملتسا ئّتح ئضم ّمث ءراثلا نم هللاب

 تيأر اذكه :لاقو ءاطسب ؟!اهّطسبو ءاذكه (0)هيفكو هيعاردو ههجوو هردص

 .هلعفي ٍدلِلَي هللا لوسر

 لاق نكلو .هريغ ين نوكي نأو ؛عادولا 7ّتقو نوكي نأ لمتحي اذهف

 فاوط دعب مزتلملا يف فقي نأ ٌبحتسُي ِهَّنِإ :امهريغو هدعب ٌيعفاّشلاو دهاجم

 :لوقي ناكو «بابلاو نكّرلا نيب ام ؟7مزلي ِساّبع نبا ناكو .وعديو عادولا

 .ملعأ هللاو "ني هاطعأ الإ ايش ىلاعت هللا لسن 5 امه ام مزتلي الل

 نأل ءمحقم وهو .فلؤملا نم وهس «هدج نعاو ,(7977) هجام نباو )١1895( مقرب )١(

 ؛فيعض حابصلا نب نثملا هدانسإ يفو .هللا دبع هدج عم فاط هنإف ءبيعش وه لئاقلا
 يذلا ثيدحلا هل دهشي ؛ثيدحلا اذه يف روكذملا بابلاو نكرلا نيب ام مازتلا نكل
 (177 /؟) «مألا - دواد يبأ فيعض» :رظنا .ةحيحص ةفوقوم ئرخأ ثيداحأو «هلبق

 .(7؟78١5) «ةحيحصلا ةلسلسلا»و

 .(امأ» :ك (؟)

 .«هعارذ» :ج ()

 .«امهطسب» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك ()

 .خسنلا فالخ «تقو يف» :عوبطملا يف (0)

 .«مزتلي» :نيعضوملا يف عوبطملا يفو .«مزتلي» :يتآلا عضوملا يفو .انه خسنلا يفاذك (7)

 ١115(. /5) يقهيبلا هاور )ع370
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 لبق

 ةليل (1)ةحيبص َحِبّصلا كي هتالص عضوم يهو :ةئلاّثلا ةلأسملا اّمأو

 هلي هللا لوسر ئلإ توكش :تلاق ةملس مأ نع 21)(نيحيحّصلا» يفف «عادولا

 ٌتفطف :تلاق .«ةبكار ٍتنأو ساّنلا ءارو نم يفوُط» :لاقف ءيكتشأ ين

 باتكو روطلا) ب أرقي وهو «تيبلا بنج نلإ يلصي ٍلئايح ٌدَو هللا لوسرو
 رسم

 فاوط يف نوكي نأو ءاهريغ يفو "7رجفلا يف نوكي نأ لمتحي اذهف

 يف (؟)(هحيحصا يف ئور دق يراخبلا اذإف كلذ يف انرظنف «هريغ وأ عادولا
 ؛تيبلاب تفاط ةملس مأ نكت ملو ؛جورخلا دارأ اّمل كي هنأ :ةّصقلا هذه

 يفوطف حبّصلا ةالص ْتميقأ اذإ» :ةائاعهللا دوسر اهل لاقل «جووخملا تدارأو

 لاحم اذهو . 23 لصت ملو هّيلعفف . «نولصي سالو كريعب ئلع

 حبّصلا ئّأص نأ رهظف «بير الب عادولا ٌفاوط وهف هرحّنلا م موي نوكي نأ اًعطق

 .روّطلاب اهيف أرقي ةملس مأ هتعمسو «تييبلا دنع ٍذئموي

 لصف

 مّلسف ءاَبْكَر يقل ءاحوّرلاب ناك اًّملف «ةنيدملا ىلإ اًمجار ِكَو لحترا مث

 .ج «ك يف تسيل «ةحيبصا 6

 .اهَتَعُدَنلاوَر ةملس مأ ثيدح نم (17177) ملسمو )١1719( يراخبلا هاور 0(

 .«رجفلا ةالص» :ك (9)

 افك ةملس مأ ثيدح نم (1595) مقرب (4)
 .ب يف تسيل «تجرخ لوتحا١ )0(
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 لوسرا :لاقف ؟موقلا نمف ءنوملسملا :؟١)اولاقف .«؟موقلا نم» :لاقو مهيلع

 ةيلآ كلا لوسو آي :تلاقف 17! ةنه نم اين ايس ةأرمأ ديلإ تحف رف ه1 هلل

 ."7(ٌرجأ كلو .معن» :لاق ؟ّحح

 :لاقو ٍتاَّرم ثالث رّبك ةنيدملا ىأر اًّملف ذ ءابم تاب ةفيلحلا اذ لوتأ اًملف

 ءىش لك اولع وهو .دمحلا هلو كلملا هل هل كيرشال هدحو هللا الإ هلإ ال١

 رصنو .هّدعو هللا قدص .نودماح انيرل .نودجاس نودباع نوبئات نوبتآ ءزيدق

 جرخو ءسّرعُملا قيرط نم اًراهن اهلخد مث .؟؟”«هدحو تازحألا مزهو ءهّدبع

 .ملعأ هللاو م80 جيشا قيرط خوف

 لصف

 ماهوألا يف

 يروا ويصاب يوجا س لدم :اهنمف
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 ةجح ٌةّجح لِدعَت ناضمر يف ًةرمع نأ هجورخ ّتقو َساّنلا َملعأ ِِكَب ئيبلا

 .ك يف تسيل «اولاقف» )١(

 .اهيلع ةبق ال هنأ الإ جدوهلا هبش يه (؟)

 ملسمو ١00( /5) يقهيبلا هقيرط نمو (71/5 /7) «مألا» يف يعفاشلا هاور 4

 .ملسم دنع تسيل «ةفحملا» ةظفلو اَعْنَعَدَيَزَوَو سابع نبا ثيدح نم 0 )

 .اًهْنَعْدَنلََو رمع نبا ثيدح نم )5787/١755( ملسمو )/١7/91( يراخبلا هاور (5)

 .اهْنَعُدَيَلَو رمع نبا ثيدح نم )/١1751( ملسمو )"١677( يراخبلا هاور (4)

 )5( )ص١١6١(.
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 نم ةنيدملا ئلإ هعوجر دعب كلذ لاق «١)امّنإ هّنِإف ؛ٌرهاظ مهو اذهو

 .(؟انعم تججح ينوكت نأ ِكَعنم ام» :ةيراصنألا نانسي مأل لاق .هتّجح

 كرتو ءحضان ئلع ينباو يدلو وبأ ّجحف .2'”ناحضان الإ انل نكي مل :تلاق

 يف ًةرمع َّنِإف ءيرمتعاف ناضمر ءاج اذإف» :لاقف .هيلع حّضنن ضن احضان انتل

 ."7(«حيحصلا) يف ملسم هاور اذكه .«ًةَّجح يضقت ناضمر

 ربأ ةلور امك ةنيذحلا نيل هعوجر دعب لقت مآل اذه لاق اضيأ كلذكو

 :تلاق ٠ ءلِقعَم مأ هتدج نع مالس نب هللا دبع نب فسوي ثيدح نم ؟؟ادؤاد

 ليبس يف لقعَم وبأ هلعجف ٌلمج انل ناكو «عادولا ةّجح ب هللا لوسر ّجح امل

 (0) غرف اًّملف ِكلِكَي هللا لوسر جرخو ءلقعم وبأ كلهف ءٌضرم انباصأف هللا

 وبأ كلهف انأّيبت دقل :تلاقف ؛«؟انعم ىجرخت نأ ِكاعنم ام» :لاقف ءهّتئج

 .هللا ليبس يف لِقعَم وبأ هب ئصوأف «هيلع جحن يذلا وه ٌلمج انل ناكو «لقعم
 انعم ةّجبحلا هذه كتاف ذِإف ؛هللا ليبس نم بحلا َّنإف ؟هيلع تجرخ اًلهف» :لاق

 .(27)ةّجح اهّنإف ؛ناضمر يف يرمتعاف

 .«امنإف» :ج ءب «ك )١(

 .اهيلع ئقتسي ةبادلا :حضانلا هيف

 .اهْنَعُدَلَدَوو سابع نبا ثيدح نم )١757( مقرب ()

 اًضيأو «تاقثلا يف نابح نبا الإ هركذي مل لقعم نب ئسيع هدانسإ ينو )١9895(« مقرب (5)

 .هلبق يذلا ثيدحلا كلذ نم «هيوقت دهاوشو قرط هل ثيدحلا نكلو «قاحسإ نبا هيف

 ماو «مألا - دواد يبأ حيحصاو )١17/5( (ريبحلا صيخلتلا» :رظناو

 .ب يف تسيل "غرف )ه9

 .ةياورلا قفو «ةجحك» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك (1)
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 ميو يي ل يالا:

 لصف

 17 277«عادولا ةَجح١ يف يربطلا "'ءركذ مهضعبل رخآ ٌمهو :اهنمو

 يف هّلوق حيبقلا مهولا اذه ئلع هلمح يذلا .ةالّصلا دعب ةعمجلا موي جرخ

 جورخلا نوكي نأ الإ نكمم ذل اذه نأ نظف .( نيفب تسل جرخا :ثيدحلا

 الب سيمخلا ناك ةَّجحلا يذ لّوأو «ءاعبرألا موي ّتَّسلا مامت ذإ ؛ةعمجلا موي

 ءاسب ز

 رهّظلا ئّلص هّنأ هيف بير ال يذلا مولعملا نم هّنإف ؛شحاف أطخ اذهو ٠  . 3 8َّس م ُ

 يف كلذ تبث نيتعكر ةفيلحلا يذب رصعلاو ءاًعبرأ ةنيدملاب هجورخ موي

 .(نيحيحّصلا»

 تبَّسلا موي ناك هجورخ ْنِإ :اًملاث الوق ؟4)(هتّجح١ يف ّيربطلا ئكحو

 مهو ّيدقاولا ّنكل ءاّلَّوأ هانحّجر يذلا لوقلا وهو :2*)ٌيدقاولا رايتخا وهو

 ١١5(. ص) «عادولا ةجح» :رظنا ()

 .«ركذ» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك (0)

 .(١١ص) «ئئفطصملا ةجح ةفص يف ئرقلا ةوفص» ()

 .(١١ص) هسفن ردصملا (:)

 1 .هل نيرخآ نيمهو ركذ هيفو «( ١١/9 /7) هل «يزاغملا» يف (45)
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 :ماهوأ 7١2ةثالث كلذ يف

 ةفيلحلا ذنب ٌرهّظلا هجورخ موي لص ل ئبنلا َّنأ معز هنأ :اهدحأ

 .نيتعكر

 نم مرحأامّنإو هلا ةالص ٌبيقع مويلا كلذ مرسأ هنأ يناثلا مهولا

 .ةفيلحلا ىذب تاب نأ دعب دغلا

 وهو ءهريغ هلقي مل اذهو «2")تبّسلا موي تناك ةفقولا نأ :ثلاّثلا مهولا
 .نيب مهو

 لصف

 :هلسغ لبق كافه بّيطت هلك هنأ :هريغو 0 ضايع يضاقلل مهو :اهنمو

 .لستغا امل هنع بيّطلا لسغ مث

 ةشئاع ثيدح يف (؟”(ملسم حيحص# يف عقو ٍقايس نم مهولا اذه أشنمو

 مث ,كلذ دعب هئاسن ئلع فاط مل هو هللا لوسر ُتسِّيط :تلاق اهّنأ

 هللا لوسر تِيطا :اهلوق مهولا اذه دري يذّلاو اًمرحم حبصأ َّمث 0 120 ا

 يف  هقيرب يأ بطلا ٍصيِبَو ئلإ رظنأ ينأك» :اهلوقو «7١2(همارحإل

 .ك نم ةطقاس (ةثالث )١(

 .ةعمجلا موي ةيورتلا موي لعج ثيح 1١١١١+١١١١( /7) «يزاغملا» يف امك قيس

 ١184(. /5) «ملعملا لامكإ) يف (*)

 .(19١؟) مقر (5)

 .ملسم دنع تسيلو .«لستغا مث» ةدايزب خسنلا يفاذك (5)

 )١١89(. ملسمو )١579( يراخبلا هاور (5)
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 فو .«يّبلي وهو» :(2ظفل قو 217 (ٌةرحم وهو هللا لوسر قرافم

 اذإ (5 )هع هللا لوسر ناك)» ا يفو .«همارحإ نم ثالث دعبل :( 2غ

 هتيحلو هسأر يف بيَّطلا ّصيبو ئرأ مث ءدجي ام بيطأب بّيطت مِرحُي نأ دارأ

 .حيحّصلا ظافلأ ظافلألا هذه ل «كلذ دعب

 حبصي َّمث ؛هئاسن ئلع فوطي ّمث لكك هللا لوسر بِّيطأ تنك» :اهنع هيبأ نع

 لضف

 وهو .رهّظلا لبق مرحأ هك هنأ "مزح نب دمحم يبأل رخآ مهو :اهنمو
 يف رهّظلا ةالص َبيقع ّلهأ امّنإو «ثيداحألا ٠ نم ءيش يف لقني مل ٌرهاظ مهو

 اًنيقي اذهو لهي وهو ءاديبلا ئلع هب توتساو «هتقان بكر مث ءهالصم عضوم

 .رهظلا ةالص دعب ناك

 .(9450١١/57)ملسمو (7ا/١) يراخبلا هاور ()

 .(95١١/١5)ملسم دنع 0(

 دنع ظفللا اذهو .اهتابثإ باوصلاو .خسنلا ةيقب يف تسيلو .ج «ك نم «ظفل يفو» (2)

 .«حيحصلا» يف سيلو «(7 6 /5) يقهيبلا

 )45/١١940(. ملسمو (59717) يراخبلا هاور (4)

 .رظنلا لاقتنا ببسب بم نم ةطقاس اهلي ...مرحم وهو» (0)

 .(945١١/58؟)ملسم هاور 03(

 .(90١١ص) «عادولا ةجحل يف (0)
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 لصف

 يده ناكو .هسفن عم ّيدهلا ٌقاسو :هلوق وهو «١)هل رخآ مهو :اهنمو

 ال نراقلا نأ ")ةّمئألا نع هب درفنا يذلا هلصأ ئلع هنم ًءانب اذهو .عّوطت
 .لوقلا اذه نالطب مَّدقت دقو «مّبمتملا مزلي امَّنِإو يده همزلي

 لصف

 .هقلطأ لب ءاكسن همارحإ يف نّيعي مل هَّنِإ :لاق نمل رخآ ٌجهو :اهنمو

 يضاقلا هلاق امك ءاهب اًعّتمتم ناك ًةدرفم ًةرمع نّيع هَّنِإ :لاق نم ٌجهوو

 ةوسم اًقارفإ نيع لاق نعجخوو ,"7امهريغو «ينغملا» بحاصو ىلعي وبأ

 نم مهوو «ٌجحلا اهيلع لخدأ مث ًةرمع نّيع :لاق نم مهوو .هعم رمتعي مل
 ريس

 .هصئاصخ نم ناكو كلذ دعب ةرمعلا هيلع لخدأ َّمث ءاّدرفم اًجح نّيع ١ :لاق
 نيع

 .هيف باوّصلا هجوو كلذ دنتسم نايب مَّدقت دقو

 لصق
 مهّنأ .*'هل «عادولا ةّجح١ يف يربطلا هللا دبع نب دمحأل م مهو :اهنمو

 لكأف ءمرحُم نكي ملو اًيشحو ارامح ةداتق وبأ داص قيرطلا ضعي ب اوناك امل

 (0ئيراخبلا هاور امك «ةيبيدحلا ةرهع ىف ناك امّنِإ اذهو .َلِبلَع تيبنلا هنم

 )١( قباسلا ردصملا رظناو .بم «ق «ك يف تسيل «هل» )ص١١6(.

 .(«ةمألا» :ك (؟)

 .رظنلا لاقتنا ببسب قف نم ةطقاس «امهريغو ...لاق نم مهوو» ()

 ١١(. ؟ص) هيلع هيبنتلا قبس دقو .(737ص) («لئرقلا ةوفص» (5)

 .ةداتق يبأ نب هللا دبع ثيدح نم )١1871١( مقرب (5)
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 موي ةكم لخد كي هنأ «هنع ١7 يربطلا هاكح مهضعبل رخآ مهو :اهنمو

 .ةّجحلا يذ نم ةعبار ّحبص دحألا موي اهلخد امَّنإف ءطلغ وهو .ءاثالثلا

 يضاقلا هلاق امك ؛هيعسو هفاوط دعب لح كي ِهَّنِإ :لاق نم مهو :اهنمو

 ئور نم وأ ةيواعم مهو مهولا اذه دنتسم نأ اَنيِب دقو .هباحصأو ئلعي وبأ

 .هتّجح ىف ةورملا لع صّقشميب هلك هللا لوسر نع رّصق هنأ هنع

 كلذ امّنِإو .هفاوط يف يناميلا نكرلا لّبقي ناك هّنأ معز نم مهو :اهنمو

 رجعق :نيناميلا رخآلا 'يلعو هيلع قلطي هنأل قاميلا هاّمسو .دوسألا رجحلا

 15 رقتع قاميلاب هع ةاوزلا شعت

 مت 0 2 ةيعب 5ك وو د
 ةثالث يعّسلا يف لمر هنأ ''”'هزح نب دمحم يبأل شحاف مهو :اهنمو

 ىلع قافتالا ةياكح يف همهو مهولا اذه نم ٌبجعأو .ةعبرأ ئشمو «طاوشأ

 .هاوس ٌدحأ هلقي مل يذلا لوقلا اذه

 )1١( "ص) («ئرقلا ةوفص» 5١(.

 ) )0.«اًعبرأ يشميو نوف تقي» ؟لاق ,(7١١.١5١/ص) «عادولا ةجح» يف
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 لصف
413 

 ءاطوش رشع ةعبرأ ةورملاو افَّصلا نيب فاط هنأ معز نم مهو :اهنمو

 .هنالطب نايب مّدقت دقو «ٌةدحاو ٌةَّرم ")هيعسو هباهذ ناكو

 للشسمو تاويل دا سم هنو

 .هين اهيأسي نأ ا ع .لبق هب دارأ امنا ادعو .؟' ناقم

 لدي امّنإ ووعسم نبا ثيدحو «ليوَتلا اذه نم ٌدب الو ءذئموي هيلع اهلّجعف

 نال جت ناتككسص معلا :لاق هَّنأ هع (4)(ٌيراخبلا حيحصا) يف هنِإف ءاذه الع

 ْعْرِبَي نيح رجفلاو .ةفلدزملا سانلا أي امدعب برغملا ةالص :امهتقو نع

 حبّصلا هل نّيبت نيح حبّصلا ئّلصف» :0*2عادولا ةّجح يف رباج لاقو ؛«رجفلا
 .«ةماقإو ٍناذأب

 برغملاو ؟7ةقرغ موب رصعلاو رهظلا نَلِص هنأ ف يف مهو نم مهو :اهنمو

 .«ةرشع عبرأ) :بم «ك .«رشع عبرأ» :بءم«ق )١(

 .(هبايإو» : عوبطملا يفو .خسنلا عيمج - يقاذك (6)

 .ُهَنَعََنلَوَصَر دوعسم نبا ثيدح نم )١789( ملسمو )١1787( يراخبلا هاور 0(

 .ُهَنَعَُلِلَوَور دوعسم نبا ثيدح نم )١717/45( مقرب )0

 )١5١78//١51(. ملسم هاور )0(

 .ج ءص يف تسيل «ةفرع موي” (5)
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 الب نيتماقإب امهاّلص :لاق نم ٌجهوو «نيتماقإو نيناذأب ةليّللا كلت ءاشعلاو
 هنأ حيحّصلاو .ةدحاو ٍةماقإب امهنيب عمج :لاق نم مهوو .اللصأ ٍناذأ

 .ةالص لكل ةماقإو دحاو ناذآب امهالأص

 نذأ ١ مث ؛امهنيب سلج نيتبطخ ةفرعب بطخ هَّنأ معز نم مهو :اهنمو

 ملا ذهو .ةالّصلا ماقأ اهنم غرف اًملف «ةيناّلا ةبطخلا ىف ذخأ غرف اّملف ءنذؤملا

 لمكأ اَّمل ِهّنأ يف ٌحيرص رباج ثيدحو ٌّقَتبلا ثيداحألا نم ٍءيش يف ىجي

 .ةبطخلا دعب رهظلا ئّلصف :277ةالّصلا ماقأو لالب نّذَأ هتبطخ

 بطخف ماق غرف اًّملف ءنّذؤملا نّذأ دعص اّمل هنأ روث يبأل ٌمهو :اهنمو
 .ةبطخلا دعب ناك امَّنِإ ناذألا نإف ؛ٌرهاظ مهو اذهو

 هيفاوت نأ اهرمأو ءرحّتلا ةليل ةملس ّمأ مّدق هّنأ ئور نم مهو :اهنمو

 .هنايب مَّدقت دقو «ةّكمب حبّصلا ًةالص

 دقو .ليّللا لإ رحّتلا موي ةرايزلا فاوط رخأ هنأ معز نم مهو :اهنمو

 مهولا اذه دنتسمو .عادولا ٌفاوط ليّللا ئلإ هرأ يذلا َنأو ؛كلذ نايب مّدقت

 لاق كلذك ءهموي رخآ نم ِِكَو هللا لوسر ضافأ :تلاق ةشئاع نأ  ملعأ هللاو -

 .بم .ب ىف الإ تسيل «ةالصلا» )١(
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 :ليقو .ئنعملا ئلع اهنع لمحف «(١)اهنع هيبأ نع مساقلا نب نمحرلا دبع

 .ليللا ىلإ ةرايّزلا فاوط رخأ

 عم َةَّرمو «راهنلاب َةَّرم :نيتّرم ضافأ هّنإ :لاقو مهو نم مهو :اهنمو

 نع سيف نب (ا")ورمعهاورام مهولا اذه دنتسمو .ليآللاب هئاسن

 هباحصأل َنذأ ٍةِكَو تبنلا نأ :ةشئاع نع هيبأ نع مساقلا نب نمحرلا دبع

 اذهو .7"2ايل هئاسن عم َِِي هللا لوسر رازو «ًةريهظ رحنلا َموي تيبلا اورازف
 هذهو .ًةدحاو ةضافإ اًرابخ ضافأ هَّنَأ اذه فالخ ةشئاع نع حيحّصلاو ءٌطلغ

 .ملعأ هللاو «هلايذأب نوكّسمتملا ملعلا فاعض اهكلسي «(؟)اًدج ٌةميخو ٌةقيرط

 .ةرايزلل هدعب فاط ّمث ءرحنلا موي مودقلل فاط هنأ معز نم مهو :اهنمو

 .هنالطبو كلذ دنتسم مّدقت دقو

 كلذب ٌحتحاو «فاوُطلا اذه عم 2*)نيعس ٍذئموي ِهَّنَأ معز نم مهو :اهنمو

 مسي مل هّنأو .هنع كلذ نالطب مّدقت دقو .نييعس ئلإ جاتحي نراقلا ْنأ ئلع

 .رباجو ةشئاع تلاق امك ءاذحاو اًيعسالا

 اذهب مهريغو (87"7/) نابح نباو (19177)دواد وبأو (55917١)دمحأ هجرخأ )١(

 .نسح ثيدح وهو «دانسإلا
 .باوصلا وهو ء«رمع# ١5(: 5 /5) يقهيبلا دنعو .خسنلا عيمج يفاذك (؟)

 .هجيرخت مدقت ()

 .ك يف تسيل «ادج» (5)

 .«ذئموي لوعس) :ج ءك )0(

 انف



 لصف

 رحّتلا موي رهّظلا ئّلص «!)هّنِإ لاق نم ٌمهو حجاّرلا لوقلا ئلع :اهنمو
 .مّدقت امك ىّمب اهاّللص هَّنَأ حيحّصلاو .ةكمب

 نم ضافأ 7نيح ٍرسَحُم يداو يف عرسي مل ِهّنأ معز نم مهو :اهنمو

 ني لوقو هولا اذسااخسو .بارعألا لعف وه امّنإ كلذ نأو «ىّئم ىلإ عْمَج

 .ساّثلا يتفاح نوفقي اوناك ةيدابلا لهأ نم 7عاضيإلا ءدب ناك امن :ساّبع

 دقلف ءساّنلاب ثرفنأف 2©)اوعقعقت اوضافأ اذإف ء.يصعلاو 2؟7باعقلا اوقلع دق

 اي :لوقي وهو ,"")اهكراح ٌسمتل هتقان "7ىٌَرف نو هِي هللا لوسر تيأر
 .(4)(ةنيكّسلا مكيلع .سانلا اهي

0370 
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 امف ؛«ةنيكّسلاب مكيلعف «لبإلاو ليخلا فاجيإب سيل ّربلا َّنإ» :ظفل ينو

 .ك يف تسيل «هنإ)»

 . «ىتح» :ج «ص ءك

 .عيرسلا ريسلا ئلع ةبادلا لمح :عاضيولا

 .بشخلا نم ظيلغلا مخضلا حدقلا :بعق عمج

 .هلرحسلا دنع اًبكضو اتوص اوثدحلأ يأ
 .نذآلا لصأ :ئرفذلا

 . لهاكلا :كراحلا

 .هل ظفللاو )١17/5( يقهيبلاو )١1877( ةميزخ نباو )75١97( دمحأ هاور

 (دنسملا» وققحم هدانسإ نسحو .هيلع هقيلعت يف ينابلألاو ةميزخ نبا هححصو
 ة(دتسملا) ظفل قياطيل اًريثك ارييغت عوبطملا يف ثيدحلا ظفل ريغ دقو ,«)

 .يقهيبلا ظفل وهو ءلوصألا يف ام انتبثأو

١ / 



 (2١هواد وبأ هاور رع ارت اتبع اهيدب ةعفار اهتيأز

 هنأ ديز نب را ل

 ع ("7ةيداغ اهيلجر هتلحار عفرت ملف «ةفرع نم كو هللا لوسر عم ضافأ

 201ه هللا لوسر َفيدر ناك هنأ سابع نب لضفلا ينثّدحو :لاق .اًعمج غلب

 :ءاطع لاقو .؟؟'ةرمجلا ئمر تح ةيداغ اهيلجر هتلحار عفرت ملف «عمج نم

 02مل اوتومي نأ لوديري .عارسإلا ءال وه كر لحل اهلإ

0 

 هلعفي يذلا ةفرع نم عفّدلا ّتقو عاضيإلا هابتشا مهولا اذه أشنمو

 مع كانه عاضيإلا َّنإف ءرّسحم يداو يف عاضيإلاب ساّنلا ةافججو بارعألا
 نع اهلقن نس ٍرّسحم يداو يف عاضيإلاو ءهنع ىبخ لب و هللا لوسر هلعفي

 ليفو هبلطملا ددبع و ىماعلاو بلاط يب نب ٌيلعو رباج ٌةِلَي هللا لوسر

 شدا هئلعقو ؛عاضمإلا ةشأ عمتي رسزلا نبا اكو «باطخلا نب رمع

 ثقل ينقل دبا نسل الم ل تر ايست 0 مهريغو

 .ملعأ هللاو

 )١55/5(., يقهيبلاو .(١/576)مكاحلاو (1١10١)دمحأ هاورو «.(1970) مقرب 00

 اًرصتخم رخآ قيرط نم يراخبلا دنع ثيدحلاو «ينابلآلاو مكاحلا هححصو

 .(178 /5) «مألا - دواد يبأ حيحص) :رظناو .(217)

 نيهجولاب رداصملا يف ةياورلاو .خسنلا ةيقب نم تبثملاو .«ةيداع اهلجر» :بم ءب «ق (؟)

 .ةعبطلا هذه نم ةحفص ةئم غلبي م يف ريبك مرخ اهدعب (9)

 )١1717/0(. يقهيبلاو (1815)دمحأ هاور (5)

 )0//١71(. ىقهيبلا هدروأ (5)

 .«اهريغو» :ك 000

 ١57178(. /05) يقهيبلل «ئربكلا ننسلا» يف راثآلاو ثيداحألا هذه رظنا (0)

 ل4



 يلايل نم ٍةليل لك ضيفُي ناك ِةِْكَي يبنلا نأ هريغو سواط مهو :اهنمو

 نع ناسح ىبأ نع ركذيو :؟7هيبيهض» ف ىراخللا لاقوة تييلا ةلإ دم

 :لاق 115 رَعَدَع نما هاورو .ئنم ماَّيأ تيبلا روزي ناك دلك ئيبنلا نأ سابع نبا

 هنتي 76 تكرازواو نيف نساهم 000 سمانا ل

 ع امسناجلا ل يروا اورو د هيلع هأطاو اًدحأ تيأر امو :لاق ءاّرمب

 .(29ةلاسرم هيبأ نع سواط نبا

 عجرو ةضافإلل فاط نأ دعب ةكم ئلإ عجري مل ٍةكَي ّيبنلا نإف مهو وهو
 .ملعأ هللاو ءعادولا نيح ئلإ ئنم ىلإ

 : اد ةكم لعجج نإ :لاق نم ٌمهوو «نيتّرم عقر هنإ :لاق نم مهو :اهتسو

 يا ' نير يلاب تابف هبدوخو وعد يف

 .ققرلا فاير نسم الام ايام اني ناموألا نم اهل ليغ

 يقهيبلاو )١5117( «راثآلا لكشم حرش# يف يواحطلا هلصوو :(0717/) اًقلعم 01(

 :رظناو .حيحص ثيدحلاو .حيحص دنسب ةرعرع نبا قيرط نم امهريغو (1)

 8١(. :) «(ةحيحصلا ةلسلسلا)

 ١57(. /0) يقهيبلا هجرخأ (0)

 .هنع )١57/6( يقهيبلا هركذ (9)
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 لصف

 ةقيقعلاو اياحضلاو ايادهلا يف 32 هيده يف

 فرعُي ملو «ماعنألا ةروس يف ةروكذملا ةيئامثلا جاوزألاب ٌةّصتخم يهو

 اذهو ءاهريغ نم ةقيقع الو ةّيحضأ الو ئده ("7هباحصأ نع 7١2الو ِةيكي هنع

 0 عومجم نم نآرقلا ديف ةرلأو

 ١[. :ةدئاملا] # تيفي فلين َتلِعَأ# :لاعت هلوق :اهادحإ

 امالعتلمولعَماَيأ قفههارسا اوركْرَيَو# :ايلاعت هلوق :ةيناثلاو م 501 ا 0 ها

2 

 .[18 :جحلا] « ريلعتالا ةَميِهَننسوُهَفَرَر

 رمكسفر 2ةيااشسا كر فو ةلوحح واذال ات و# :نلامت هلو :ةفلاثلاو
 م | »< رو ساس 11 ريق ساوإت 5 و كق
 # جوزأ ةيزلمث _ٍ ا : : أت اَوطْخْأوعِْبَص تاو وهل

 اهركذ هش جا 46 147 :ماعنألا

 .[40 :ةدئاملا] 4 ٍةَبحْحْل َمَباَيَدَه :ئلاعت هلوق :ةعباّرلاو

 ةينامّثلا جاوزألا هذه وه يدهلا جمامدلا غلبي يذلا َّنأ ئلع ٌلدف

 .*تَعْهَلَإَََو بلاط يبأ نب ٌيلع طابنتسا اذهو

 .«وأ»:ك )١(

 .«ةياحصلا) .اسم )30

 .«اوركذيل» :خسنلا عيمج يف (3)

 .يلعو رقابلا دمحم نيب عاطقناو قاحسإ نبا هنعنع هيفو «(7574 /5) ىقهيبلا هاور )00

 اا



 ةّيحضألاو .يدهلا :ةثالث يه ٌةدابعو هللا ىلإ ةبرق يه يتّلا حئابذلاو

 قعلاو

 )١( قبلا هئاسن نع ئذهأو .لبإلا ئدهأو .منغلا ٍةْدِقَك هللا لوسر ائدهأف

 نود منغلا ديلقت هتئس تناكو .2")هتّجح يفو هترمع ©" !)يىفو هماقم يف ئدهأو

 20ه راسك

 .200/الح هنم ناك ٌءيش هيلع مّرْحَي مل ٌميقم وهو هيلهم ثعب اذإ ناكو

 2و
 دميألا اهماحتت ةيقص قّشيف لمرعشأو اعدلق لبألا نئدعأ اذإ ناكر هس

 .ئئنميلا ةحفّصلا يف راعشإلاو 8 ٌكيعفاشلا لاق "ملا ليسي تح

 نأ هنم ٌءيش ٍبَّطَع ئلع فرشأ اذإ هلوسر رمأ هيدهب ثعب اذإ ناكو

 نم )١١9/1١11١١( ملسمو (2054 .5915) يراخبلا دنعف هئاسن نع رقبلا ءادهإ اّمأ )١(

 ملسمو )١70١( يراخبلا دنعف منغلا ءادهإ امأو .مدقت دقو «ةشئاع ثيدح آ

 يراضبلا ورق ليآلا ءادعأ سار اواو هدام كيد نم

 .اهْتَعْدَناو ةشئاع ثيدح نم (١77027/1755)ملسمو (15)

 .2 قدقكسيل قو :(5)

 هترمع يف هؤادهإو ,(١7777/11777)ملسمو )١597( يراخبلا هاور هماقم يف هؤادهإ ()

 .عادولا ةجح يف هجح يف هؤادهإو )١595(.: يراخبلا دنع

 .اًهْنَعَهَيلَوَوَو ةشئاع ثيدح نم )77037/177١( ملسم دنع (5)

 .اهَْعَمَناَوَر ةشئاع ثيدح نم (377/11777517) ملسمو )١15949( يراخبلا هاور (5)

 .اًهُنَعْمَلَدو سابع نبا ثيدح نم )١1757( ملسم هاور 03(

 .("57/0) (مألا» يف )0900

 اذ



 وه هنم لكأي الو .هتحفص ئلع هلعجي 7١2جث .همد يف هّلعن غبصي َّمث ؛هرحني

 اذِس لكلا اذه نم هعتمو كا ةةبحل 2 يمت هتقفُر لهأ نم ٌدحأ الو

 لكأيو هرحنيف .بطعلا "7فراشيل هظفح يف رّصق امّبر هلعل ِهَّنإف ؛ةعيرذلل

 .هظفح يف دهتجا ءاًئيش هنم لكأي ال ِهَّنأ ملع اذإف «هنم

 ةرقبلاو ٍةعبس نع ةندبلا :مّدقت امك يدهلا يف هباحصأ نيب كَّرشو

 ,27(2)كلذك

 اًرهظ دجي ئّتح ؛هيلإ جاتحا اذإ فورعملاب هّبوكر يدهلا قئاسل حابأو
 .«!)اهدلو نع َلَصَف ام اهنبل نم برشي :يلع لاقو .0*2هريغ

 .ثالث ىلع ئرسيلا ةلوقعم َةدّيقم ءامايق لبإلا رْحَن دلي هيده ناكو
 يف لّكو امّبرو «هديب هّكسُن حبذي ناكو «رّبكيو هرحن دنع هللا يٌّمسي ناكو

 .ةئاملا نم يقب ام حبذي نأ اًيلع رمأ امك .هضعب

 رّبكو ,ئّمس َّمث اهِحافِص ئلع همدق عضو منغلا ("9َرحئ اذإ ناكو

 . ص يف ريبك مرخ انه نم 010

 .اهْنَعْدَيإَوو سابع نبا ثيدح نم )١770( ملسم هاور تت

 .1فراشبلو» 48: 09

 ل

 .هجيرخت مدقت (5)

 .ُهَنَعَنْإَوَو رباج ثيدح نم (770 )١775/ ملسم هاور 05:0

 («تاقبطلا» يف دعس نباو (71217/1-1375 )١7/ «ينغملا» يف امك روصنم نب ديعس هاور (7)

 :رظناو 01١(. /5) «للعلا» يف ةعرزوبأ هححصو «(784 /9) يقهيبلاو (371/)

 )١5577/5(. (ريبحلا صيخلتلا»

 .«حبذ» :عوبطملا يفو .خسنلا عيمج يف اذك (10)
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 ا



 )انتو

 نبا لاقو «2")«ٌرحنم اهّلك ةَّكم جاجفَّنإ :لاقو «ئمب ٌرحن هنأ مّدقت دقو

 نأكو كم نم 1 لعو املا نع تسأل ايتكلو تكمي نّدبلا سايب : سابع

 3 ةّكمب رصي سابع نب

 .*!اهنم اودّوزتيو مهاياحضو مهاياده نم اولكأي نأ هدّمأل حابأو
 نم ماعلا كلذ مهيلع (20تْفد ٍةفادل ثالث دعب اهنم اورخّدي نأ ٌةَّرم مهاهنو
 نب ريب ثيذح نم ©77دواد وبأ ركذو .20بهيلع اوعّسوي نأ ٌبحأف «ساثلا
 محل انل حِلصأ «نابوث اي» :لاق م مث كك هللا لوسر ئحض :لاق نابوث نع ريف

 يملا يل اهنم هنيعطأ تنؤامث :لاق .«ةاّشلا هذه

 يف هل لاق ِلِكَي هللا لوسر نأ :اهيف هظفلو ؛ةّصقلا هذه (*'ملسم ئورو

 ئتح هنم لكأي لزي ملف هعسمأ ضاق :لاق ,(محّللا اذه خلصأ» :عادولا ةّجح

 .ةنيدملا غلب

 .هَنَعْدَياَ سنأ ثيدح نم )١9477//١1( ملسمو (20075) يراخبلا هاور )١(

 رباج ثيدح نم (5/4١7)هجام نياو (1977١)دوادوبأو )١5598( دمحأ هاور (0)

 .هجيرخت مدقتو ُةْنَعَةَِلَوصَ

 274 -76476) ىنقاهبيلا امهاور (0)

 .ك يف تسيل «اهنم»

 .مهل ةاساوم «ةنيدملا تدرو بارعألا نم ةعامجل يأ )0(

 10195 لقاح ةيينس نما 150001 ملسملاوو 030

 .يتأيس امك اًضيأ ملسم دنع وهو ُكَتَعَُنْإَعََو نابوث ثيدح نم )58١5( دواد وبأ هاور (0)

 .ُنَعُدَلااَ نابوث ثيدح نم (؟©91/0١/77) مقري 4

 اي



 لعف ('"”«َعطتقا ءاش نم» :لاق امّبرو (١2)يدهلا موحل ِمَسَق امّبر ناكو

 رهو سرعلا ل راشلا ف ةبهتلا زارع ايثع ان ليثساو .اًدهواذه

 .نيبتي ال امب امهنيب قّرفو
 لصف

 كلذكو «عئثمب نارقلا يدهو «ةورملا دنع ةرمعلا ىده حبذ هيده ناكو

 هرحني ملو ؛لح نأ دعب الإ طق لو هيده رحتي علو 150 اعقب رمع نبا ناك

 عولط دعب الإ اًضيأ هرحني ملو قّنبلا ةباحّصلا نم ٌدحأ الو رحّنلا موي لبق
 : مث'ءيمرلا ؛اهلؤا .رحتلا موي (””ةبترم رومأ ةعبرأ يهنف .يمّرلا دعبو سمشلا

 رحتتلا ُق صخري ملو ,(10ولع اهبتر اذكهو ؛فاوّطلا مث : «قلحلا مث ” رحّتلا

 مكح همكحف ؛هيدهل ٌفلاخم كلذ نأ بيرالو دهّنبلا سمّشلا عولط لبق
 .سعشلا عولط لبق ُثحبذ اذإ ةيحضألا

 لصف
 يّحضي ناكو «ةّيحضألا عدي نكي مل ِةِي ِهَّنإف :يحاضألا يف هيده اّمأو

 ةالَّصلا لبق حبذ نم نأ ربخأو :ديعلا ةالص دعب امهرحني ناكو «نيشّبكب

 تلد يذلا اذه .©0هلهعأل همّدق حل وه امّنإو ءيىش يف كسلا نم سيلف

 هَنَعْدََوَر يلع ثيدح نم (؟7497/1117) ملسمو (17/18) يراخبلا هاور 001(

 .هجيرخت مدقت ()

 ةهيالاك (9)

 )١57/5(. ىقهيبلل «نئربكلا عتسلا# :رظنا «5)

 ٠ .(«ةبترتم» :ج 2(

 )11١6(. (ملسم حيحصا) :رظنا )03(

 .ُهَنَعُفَلل ُهَنَعْهَنََِْكَر ءاربلا ثيدح نم )١951//( ملسمو (565 55) يراخبلا هاور (0)
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 اذهو .اهلعف سفنب لب «ةبطخلاو ةالّصلا تقوب رابتعالا ال ءهيدهو هتنس هيلع

 امم َئنثلاو (1)نأَّضلا نم َعَذَجلا اوحبلذي نأ مهّرمأو هب هللا نيدن يذلا وه

 .209ةنسلا وهو 1و

 ال ٌعطقنم ثيدحلا ّنكل «2470حيبذ قيرشتلا ماي لك :لاق هنأ هنع يورو

 .هلصو تشب

 ان َنأ ئلع لدي الف *0ٍثالث قوف يحاضألا موحل راخّدا نع هع اأو
 قوف اًنيش رخَّدي نأ حباّذلا يه ئلع ٌليلد ثيدحلا َنأل ؛ ةف ةئالث حبّذلا

 يف راخّدالا هل زاجل ثلاثا دبل ل ىلا ثا سين موي نم ماّيأ ةثالث
 هيبخ نم اومهف ثالّلاب هودّدح نيِذّلاو .ماّي نيبو هني ام ؟؟"يِهّنلا تقو

 نوكي نأ زئاج ريغو د يا را

 ُكنَعدََإَدَو رماع نب ةبقع ثيدح نم (4504) دوراجلا نباو (787) يئاسنلا هاور )١(

 ةووجو 517(2 ) حتفلا يف رجح نبا هدانسإ ئوقو 204٠١« 5) نابح نبا هححصو

 .(08/5"7) «ءاورإلا» يف ينابلألا

 .ُهنَعُةَلِلاَوَر رباج ثيدح نم (97١)ملسم هاور (؟)

 .«ةنسملا يهو» :عوبطملا يفو .خسنلا يف اذك 0

 «فيعض هدانسإو كنَعََيِلَوَوو مطعم نب ريبج ثيدح نم (71767١)دمحأ هاور (5)

 :رظناو .(7841) نابح نبا هححص دقو ؛هقرط عومجمب حيحص ثيدحلاو

 .( 780/57 5515) (ةحيحصلا ةلسلسلا)

 بلاط يبأ نب يلع ثيدح نم )١5/1١979( ملسمو (5017) يراخبلا هاور (5)

 .ُهنَعُدَتَديو

 .بم «ب «ق يف تسيل «يهنلا تقو يف» (5)

 .ج «ك يف تسيل «اهلوأ نأ» (0)

 ا



 يقبف لكألا ميرحت خسن م :اولاق ؛لكألا هيف مرحي ٍتقو يف اًعورشم حبلا

 .هلاحب حبّذلا تقو

 نع ةني مل ءثالث قوف راخّدالا نع ")الإ هني مل ِةِكي ٌيبنلا :17مهل لاقيف
 نيبو هنع ئهن ام نيب ًمزالت الو ؟رخآلا نم امهدحأ نيأف «ثالث دعب ةيحضتلا
 :نيهجول ِثالثب حبذلا صاصتخا

 راخّدالا هلز وجيف «ثلاثل و يناثلا م ويلا يف حبّذلا ")غوسي هنأ ؛امعدحأ

 نع ثلا تبني أ ىَّتح لالدتسالا مكل متي الو حبّذلا موي نم ثالّثلا مامت ىلإ

 .اذه ئلإ مكل ليبس الو ءرحّتلا موي دعب حبّذلا

 هن داث ٌراخّدالا ٍئئتيح هل غاسل رحّنلا موي نم ٍءزج رخآ يف حبذ ول هنأ :يناثلا

 موي رحنلا ماّيأ :بلاط يبأ نب يلع لاق فقو :ثييفدلا نيظنامي هذعب ماي

 لهأ مامإو «نسحلا ةرصبلا لهأ مامإ بتكلم وهو .هذعب ماّيأ ة ةثالثو ئحضألا

 لهأ ءاهقف مامإو ؛ّيعازوألا ماَّشلا لهأ مامإو 'حابر يبأ نب ءاطع 2

 َماَّيَأ اهبنوكب ٌصتخت ةث ةفالثلا نآلو ؛(6)رذنملا خيا هراتخخأو «َعْفاّشلا عريق

 ماكحألا هذه يف ةوخإ يهف ءاهمايص مرحيو .قيرشتلا ماّيأو يمّرلا ماّيآو نم

 نيهجو نم يورو ؟عامجإ الو ٌصن ريغب حبّذلا زاوج يف 227قرتفت فيكف

 .(هل» :ب )١(

 .ك يف تسيل «الإ) (0)

 .أطخ .«غوسي ال» :ك ()

 .(7 5756-57 /6) «راكذتسالا» يف راثألا هذه رظنا (4)

 36١(. /7) «فارشإلا» يف (6)

 .«قرفي» :ك (0)

 اانت



 لكو ءٌرحنم اوئم لك» :لاق هنأ ِةَكَي تبنلا نع رخآلا امهدحأ دشي نيفلتخم

 نمو ؛ٌعاطقنا هيفو «2!؟معطم نب ريبج ثيدح نم يور ؛«ٌحبذ قيرشتلا ماي

 :7تايفبس نب بوقعي لاق «رباج نع ءاطع نع ديزنب ةفاسأ قيس

 .ن ودام 3 ةنيدملا لهأ دنع ديز نب 0

 اهدا اله لاوقأ ةعموأ اسما هذه يو

 دمحأ بهذم اذهو .هدعب نامويو رحتلا موي حبّذلا تقو ْنأ :يناثلاو

 هللا لوسر باحصأ نم ٍدحاو ريغ لوق وه :دمحأ لاق «ةفينح ىبأو كلامو

 .217 سابع نباو رمع نبأ نع "7مرثألا هركذو دي

 ٌصتخا هّنأل 250 نيريس نبا لوق وهو ءّدحاو ٌموي رحّتلا تقو نأ :ثلاثلا

 :اهل ليقل ةثالثلا ىف زاج ولو «هب اهمكح صاصتخا ئلع لدف ةيمسّتلا هذهب

 ديعلا نألو .قيرشتتلا ماّيآو ئّئم ماّيأآو يمّرلا ماّيأ :اهل ليق امك هرحْنلا ماي

 .رطفلا ديع لاقي امك ٌدحاو ٌموي وهو ءرحّنلا ئلإ فاضي

 ه8 1 2 / ا 7
 يثدحاو موي هنإ يي نب رباجو 17 ريبج نب ديعس لوق :عبارلا

 .هجيرخت مدقت )000

 )١( /؟) «خيراتلاو ةفرعملا» :رظنا 57(.

  02«ينغملا» يف ةمادق نبا هركذ )٠ /0ه ”(.

 )5( «نيلحملا» :رظنا )17/ /7371(.

 . 377371 /1/) «لئلحملا» :رظنا (4)

 7١(. 5 5 /0) «راكذتسالا» :رظنا ()

 .(71/1/ /1/) «نيلحملا» :رظنا (0)
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 قيما نم كاسانملا لامعأل ماي كد ه1 ينسب د ةثالثو راسل

 هرعش نم ذخأي الق ةشعلا لمتوو ةيحضلا ةارآ نم نأ :ةيده ىمو

 9 كطقراّدلا اًمأو .2")«ملسم حيحص» يف كلذ نع يهّْنلا تبث ءاّئيش هترشتبو

 ةملس مأ ىلع ٌفوقوم هنأ يدنع حيحَّصلا :لاقف

 «بويعلا نم اهتمالسو ءاهناسحتساو ةيحضألا رايتخا هيده نم ناكو

 ةرقلا رستم نقلا عيطتم يأ ترا دلال ؛ابضتب نسف لعب

 :ىأ «نذآلاو ديعلا ةفارشتست 7 نأ روب د 0 )دواد وبأ هركذ .ةأّز امك فصلا

 ءاقُرَش الو ة رتادم الو ةلباش الو ةاروعب ئَحضب ال نآو ءاهتمالاس نئلإ رظني

 رخؤم عطق يتلا سك مادارا ةلباقملاو .ءاقزخ الو

 وبأ هويكذد .اهنفأ تفرغ يتلا : ءاقرخلاو ءاعشذأ تقش ]1 ءاقرّشلاو ءاهنذأ ْ

 ا )دواد

 .ط نم ةطقاس «راصمألا» يف )١(

 .اَهْنَعَهَيَوَصَر ةملس مأ ثيدح نم (794/141//) مقرب (؟)

 نقلملا نبال «رينملا ردبلا» «(0571/ /7) يداهلا دبع نبال «قيقحتلا حيقنت» :رظنا ('*)

 .(؟777/49)

 نم (4771/)يئاسنلاو )١16١5( يذم رتلاو (77”)دمحأ هاورو «(735805) مقرب )5(

 وققحم هنسحو «(775 /1) مكاحلاو يذمرتلا هححصو هُكَنَعَهَيلَوَو يلع ثيدح

 :(1550) (دنسملا)

 _ يبأ نع قرط نم «(4771) يئاسنلاو )١548( يذمرتلا هاورو .(2805) مقرب (5)

 مه



 اهَرَوَع ْنَّيبلا ءاروعلا :يحاضألا ين ئزجت ال عبرأ :اًضيأ ١)هنع رّكذو

 :يقثمال يذلا ريسكلاو ءامهملَظ نّيبلا ءاجرملاو ءاهّضرم ٌنيلا ةضيرملاو

 .اهيف خم ال اهلازه نم يأ (ىّقْنُت ال ىنلا ءافجعلاو

 0-0 رتصملا نس نو هلا لوسر نأ "ةاضيأ 7 ركذو

 ئنح اهنا لقال ين اريام يحوي يامل و ا دقعببلا و

 7 مرش د ما دكا ديب
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 لصف
 دهش هَّنأ رباج نع (؟دواد وبأ ركذ ءاولصملاب ىًّحضي نأ هيده نم ناكو

 قاحسإ وبأ هدانسإ يفو ُهَنَعْهَنِلَوَ يلع نع نامعنلا نب حيرش نع يعيبسلا قاحسإ

 (8/7/”57”)«للعلا»و(97/54١١)(ريبكلا خيراتلا» :رظنا .مالك هيف ءيعيبسلا

 .(١٠ا/1/ /؟) «مألا - دواد يبأ فيعضاو

 ْ نباو (5779)يئاسنلاو (491١)يذمرتلاو )١185١1١( دمحأ هاورو «(75807) مقرب

 :لاق )571/١( يذمرتلا نأ الإ كَنَعْدَتََو بزاع نب ءاربلا ثيدح نم )١55”7( هجام

 (0477) نابح نياو يذمرتلا هحح ص ثيدحلاو «(ريسكلا) لدب (ءافجعلا)

 ,.(464/4) (عومجملا» يف يوونلاو (317/5و ؛451//١)مكاحلاو

 ُكنَعَدَنََْو يملسلا دبع نب ةبتع ثيدح نم )١77657(« دمحأ هاورو )78٠01(« مقرب

 يبأ فيعضا :رظنا .ديزي هخيشو «ينيعرلا ديمح يبأ ةلاهج لجأل فيعض هدانسإ

 .(70/7 /7) «مألا - دواد

 .ك يف تسيل «اًضيأ)

 مل بلطملا هدانسإ يفو )١157١(. يذمرتلاو )١577( دمحأ هاورو ١« :) مقرن

 .(957) «ةفيعضلا ةلسلسلا» :رظناو .يذمرتلا هلاق ءرباج نم عمسي

 لا
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 هحبذف شبكب يتأو «هربنم نم لزن هتبطخ ئضق اًملف «الصملاب ايحضألا هعم

 فو . (يتّمأ نم حضي مل نّمعو يّنع اذه ءربكأ هللاو هللا مسبا :لاقو هذين

 .:لصيبلاب مقيو حبذي ناك ِةِْكلَ ىبنلا نأ 2176 ءيسيحملا)

 نيحلمأ نينرقأ نيشبك رحنلا موي جيف هَّنأ هنع )دوادوبأ ركذو

 ضرألاو تاومّسلا ّرطف يدلل يهجو َتِهَّجو١ :لاق امههجو اًّملف «نيءوجوَم

 بر هلل يتاممو يايحمو يكسنو يتالص نإ :نيكرشملا نم انأ امو ءاقيتح

 كلو كنم َجهّللا « .نيملسملا لّوأ انأو «ُترِيأ كلدبو هل كيرش ال ءنيملاعلا

 .حبذ مث (ربكأ هللاو هللا مسب هتّمأو ٍدَّمحم نع

 .لتقلا اونسحُي نأ اولتق اذإو «حبذلا اونسحي نأ اوهيقاتا سانلا رمآو

 .«70ب يش ّلك ىلع ناسحإلا بتك هلل َّنِإ) :لاقو

 رثك ىلو .هتيب لهأ (؟/نعو لجّرلا نع ئزجت ةاشلا نأ :هيده نم ناكو

 تناك فيك :ّيراصنألا بوّيأ ابأ ٌتلأس :راسي نب ءاطع لاق امك ءمهددع

 نعو هنع ةاشلاب يّحضي لجّرلا ناك :لاقف ؟هِكَي هللا لوسر دهع ئلع اياحضلا

 .حبحص ٌنسح ٌثيدح :يذمرتلا لاق .*قوبعطتو (0)ن ءلكأيف ( هيب لهأ

 .ملسم دنع هدجأ ملو .اًهْنَعَْنلَوَوَر رمع نبا ثيدح نم (0007) يراخبلا هاور )١(

 نبا ةنعنع هيفو ُهَنَعْدَناََر رباج ثيدح نم )7١7١(« هجام نبا هاورو «(701/45) مقرب 000

 .(١701-ه٠ /5) «ءاورإلا» :رظنا .قاحسإ

 .ُهَنَعْدَناَور سوأ نب دادش ثيدح نم )١1455( ملسم هاور (*)

 .ك يف تسيل «نعا» )0

 .« زكايفت :ك 68)

 - يف ينابلألاو يذمرتلا هحح صو «(417١7)هجام نباو )١16١6( يذم رتلا هاور ()
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 لصف

 تح ال» :لاقن ةقيقعلا نع لقسم 86 هللا لوسرنأ 27 طوملا# ف و ع 2 .

 ارمسف يتب نع لجو نع ءملسأ نب ديز نع هركذ .مسالا هرك هّنأك ««قوقلا
 يبيك قلو قا ذيع هك اه هليئاسل نسحأو :17نلا ديع حبا لاق .هيآ نع
 :لاق ؛هدج نع هيبأ نع ثّدحي بيعش نب ورمع تعمس :لاق .ءسيق نب دواد

 .يسالا هرك هثاكو .«قرقملا بحل الد :لاقف «ةقيقعلا نع ِةيِلَم هللا لوسر لئس

 َكّسنَي نأ مكنم ٌّبحأ نم» :لاقف ؟هدلو نع انّدحأ َكَسْنَي هللا لوسر اي :اولاق

 .«ٌةاش ةيراجلا نعو «ناتاش مالغلا نع «لعفيلف هدلو نع

 و9

(00) 

 .(17(ةاش ةيراحلا نعو .ناتاش مالغلا نعأا) :ةشئاع ثيدح نم هنع ّحصو

 هةسأر قلختو عباّسلا موي هنع حبذُت .هتقيقعب ةنيهر مالغ لك» :لاقو

)60) 7 , 

 .(" ه6 /5) «ءاورإلا»

 :رظناو .يقآلا بيعش نب ورمع ثيدح هل دهشي نكل مهبم وار هدانسإ يفو )2١551(.

 .(هذعب امو "6 )١6/ «راكذتسالا»و (هدعب امو ”' ١ 5 /5) «ديهمتلا»

 .(7 ٠5 /5) «ديهمتلا» يف

 )57١7(, يئاسنلاو (5847)دواد وبأو )571١17( دمحأ هاورو ,((١07975)مقرب

 )١566(. «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف ينابلألاو (7518/5) مكاحلا هححصو

 يذمرتلا هححصو «(7177) هجام نباو )١5117( يذمرتلاو )١1074( دمحأ هاور

 .(384 /5) «ءاورإلا» يف ينابلألاو )٠١"01( نابح نباو

 )١176"5(, هجام نباو )577٠( يئاسنلاو (75878) دواد وبأو )١١١79( دمحأ هاور
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 يف نهّرلاو .هيريأ ل ةعافقلا نبع سريع هنأ كدب :*!ةيبجل مامإلا كلان

 رهاظو «[* :رثدملا] 4 ةَئيِهَر َتَيَمكاَم كل » :'لاعت لاق ء«سبحلا ةغّللا
 حم عزلي الو دعب دارك ريغ نم ريس ركع سلتول نهر أ ةيدحعلا

 اًمع ةقيقعلا هيوبأ "كرت ببسب سبح نإو «ةرخآلا يف اهيلع بَقاعُي نأ كلذ

 مل نإو «نيوبألا طيرفت ببسب ٌريخ َدلولا توفي دقو «هاوبأ هنع ّقَع نَم هلاني
 اذإو ءهّدلو ناطيّشلا رضي مل هوبأ ئّمس اذإ عامجلا دنع هَّنأ امك «هبسك نم نكي

 .ظفحلا اذه دلولل لصحي مل ةيمستلا كرت

 اهعورت يشف أ" اهنم دب ال ٌةمزال اهَّنأ ئلع لدي امّنإ اذه َّنإف ءاًضيأو

 هةسوعا كوب انبب لكي نقار نيب ا همديلرسلا كالا عمو

 .ملعأ هللاو .' ؟7 ىاثتلا لهأو نسحلاو فيللاك

 :ةيلسلا انهي اةكاقق يه ماشه ةراور ل نر ساامست فيكف !زيغنإلا

 ؟مذلاب عنمعي هيك «نشداجر» هلوق نم ةماعق لغش ياعم هلال (اّمديو»

 مث ءاهجادوأ اهب تلبقتساو ةقوض اهتم تذخأ ةقيقعلا تحبذ اذإ :لاقف

 هسأر لَسْغُي مث «طيخلا لثم هسأر ئلع ليست ئّنح َيبَّصلا خوفاي ئلع عضوت

 )١60717( يذمرتلا هاورو .ُهَنَعْدَنِلاََو بدنج نب ةرمس نع نسحلا نع ةداتق قيرط نم -

 هححص ثيدحلاو .ُهْنَعْةَيَوِوو ةرمس نع نسحلا نع نسحلا نب ليعامسإ قيرط نم
 .(85/"7 /5) «ءاورإلا» يف ينابلألاو (570 /8) «عومجملا» يف يوونلاو يذمرتلا

 )١( يباطخلل «نئسلا ملاعم» :رظنا )5/ 755(.

 .«كرتبي»:ب ()

 .«اهنم» :عوبطملا يفو .ك ءج يف اذك ()
 .بم «ب «ق نم ةطقاس اهمامتب ةرقفلا هذهو 1716-7١5(. /0) «راكذتسالا» :رظنا (5)

1 
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 نع نسحلا ةياور نم اذه :("7لئاق نمف «كلذ يف ساّنلا فلتخا :لبق
 ٌتيدح ةرمس نم نسحلا عامس :لئاق نمو .هنم هعامس ٌحصياالو «ةرمس

 ل ىراشيلا رقث دقو «ريقو يلمرلا سكيس » .حيحص اذه ةقيقعلا

 بهذا :ةيريس حب دّمحم يل لاق :لاق ةيهشلا نب نيويح ةزغأأ 7 ديرما

 .ةرمس نم هتعمس :لاقف «هلأسف ؟ةقيقعلا ثيدح عمس نِّمم ّنسحلا لّسف

 .(؟)نيلوق ىلع ؟ًطلغ وأ ةحيحص يه له «ٌدعب ةيمدّتلا يف فلتخا مث

 .(ئّمديو» هلوق ئيحي نب ماَّمه نم مهو يه :«“ /«هننس) يف دواد وبأ لاقف

 :لاقف ٌةَْعْنَل امه ناسل يف ناك :هريغ لاقو .«ئّمسيو» وه امّنإ :ينعي
 2106 سوو دارأ املأ (نّمديو)

 دقف ءهناسل هْمِقُي ملو ظفّلا يف مهو ناك نإو اًماّمه َنإف «ٌحصيال اذهو
 هلمتحت ال اذهو «كلذب باجأف اهنع لكس هَّنأو «ةيِمدّتلا ةفص ةداتق نع ئكح

 نسسلا نم ركاطادلا يس وب :ذظمرو تع ةيعاقلا قل 3: 3 مبوبة قل

 "5 نرخ (دواد ىبأ نئس» 600

 .«لاق» :ك )00

 )051١(. مقر تحت (9©)

 .(095 25937" /9) «يرابلا حتف» :رظنا (:)

 .(58710)مقرب (6)

 .ك ىف تسيل «ليومسيو ...هريغ لاقو» (0)
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 :اولاق قاحسإو دمحأو َيِعفاَّشلاو كلامك - ةيمدَّتلا اوعنم نيذّلاو «ةداتقو
 هلطبأف «ةّيلهاجلا لمع نم ناك اذهو :اولاق ,(لوّمسُي 29 ونه امو طاق (اّمدي)

 يف انك :لاق ٍبيَّصُحلا نب ةديرُب نع ١2)دواد وبأ هاور ام ليلدب «مالسإلا

 هللا ءاج اًّملف ءاهمدب هسأر ْخّطلو اش َحبذ ٌمالغ اندحأل دِلُو اذإ ةّيلهاجلا
 .نارفعزب هخّطلنو .هسأر قلحَتو «ٌةاش حبذن انك مالسإلاب

 ادإف هب ٌحتحياالو ياو نب نيسعملا هدانا يق ناك إي اذهو :اولاق

 فيكف «ئّذأ مّدلاو «"7(«ئذألا هنعا هنعاوطيمأ» :ِهلَع ئبنلا لوق ئلإ فاضنا

 ؟دعؤألاب هوكلطلت نأ مهرمأي

 ملو (؟7نيشبكب نيسحلاو نسحلا نع َىَع ِةَِ يبنلا نأ ٌمولعمو :اولاق

 .هباحصأ يدهو هيده نم كلذ ناك الو ءامهُمدي

 فاش ذيل نيآو ةدوكوملا ىبآز يجت هلع دم نوقي بقيقو كولا

 ةياغاجلا لهأب اذه قيلي املإو ؟هعكس ق ديلقنو

 مكاحلا هححصو ؛(707/9) يقهيبلاو (718/54) مكاحلا هاورو «(75847) مقرب )١(

 (ريبحلا صيخلتلا» يف رجح نباو (57/9”7)«ريئملا ردبلا» يف نقلملا نباو

 .(784 -78/ /5) «ءاورإلا» يف ينابلألاو )١87/5(

 ظ .(441 /5) «لامكلا بيذبت» يف هتمجرت رظنا (0)

 حتف» :رظناو ُكَنَْدَنلَدِيَو يبضلا رماع نب ناملس ثيدح نم (0 517) يراخبلا هقلع ()

 5941١(. /9) «يرابلا

 .خسنلا فالخ («(شبك شبكب» :عوبطملا يف (:1)
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 لصف

 هيده نأ ئلع ١2)لدي شبك شبكب نيسحلاو نسحلا نع هَقَع :ليق نإف

 كرم كاكاو "ربك نيسحلا نعو بكب حلا نع لع يب

 :لاق :اٌةِضف هرعش ةنزب ىقّدصتو هشآر ىقلحا ةمطاف اي) :لاقو «ةاشب نسحلا

 اللصتم هدانسإ نكي مل نإو اذهو .مهرد صعب وأ اًمهرد هنزو ناكف عا وف

 .نايفكي ساٍّبع ل نباو سنأ ثيدحف

2 
0. 

 5 | مدو ةّيحضألاك «هلثم سأّرلا نع ناكف «ُكسْن هّنألو :اولاق

 نأ ؛نوأ ايفألا نع ةاشلاو ركذلا نمع نيئاشلا «يداجلا نأ :باوحلاف

 :هوجول اهب دخؤي

 .ك يف تسيل «لدي شبك» (0)

 2١51١ ١57(. /5) «نئطسولا ماكحألا» يف (؟)

 نبا هححصو سابع نبا ثيدح نم )4١١( دوراجلا نباو )785١( دواد وبأ هاور ()

 ثيدح امأو .(7 5٠ /9) «رينملا ردبلا» يف نقلملا نباو 01١( //) «ئلحملا» يف مزح

 :رظنا .ناحيحص امهو .(794/94) ىقهيبلاو )٠9*61( نابح نيا هاورف سنأ

 ٠ .(77/9 /5) «ءاورإلا»

 اضيأو يلع كردي مل رقابلا يلع نب دمحم ّنأل ؛عاطقنا هدانسإ يف «(31519) مقرب (4)

 ثيدحلاو ءْثَعُهَتَِعبَ, سابع نبا نع هيوقي دهاش ثيدحلل نكل .قاحسإ نبا ةنعنع
 .(387 /5) «ءاورإلا» :رظناو .يذمرتلا هنسح
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 زْرُك مأو ءورمع نب هللا دبعو «ةشئاع :اهتاور ْنِإِف ءاهترثك :اهدحأ
 .ءامسأو «ةيبعكلا

 نعأاا :لوقي كي هللا لوسر تعمس :تلاق زْرَك مأ نع( 7١دواد وبأ ئورف

 .(ةاش ةيراحلا نعو .ناتئفاكم ناتاش مالغلا

 :تبلق .ناتيراقتم وأ ناتيوتسم ناتتفاكم :لوقي دمحأ تعمس :دواد وبأ لاق

 لاق «حتفلا نوراتخي نوثّدحملاو ءاهرسكب ناَِّفاكُمو ءافلا حتفب ناتقاكُم وه

 .كأفاك دقف هتأفاك نم لك نأل بيقياوُرلا نيب قرفال 0 5 لا

 ئلع ٌريطلا اوُرِقَأ» :لوقي ب هللا لوسر تعمس :اهنع اًضيأ ئورو
 مكرضيال اش ةيراحلا نعو .ناتاش مالغلا نعاا :لوقي ةةعيسسو .«اهتانَكَم

 , 27 اًنانإ وأ ّنك انا رْكْذأ

 لاق .1(2(ةاش ةيراحلا نعو «نالثم ناتاش مالغلا نع» :هعفرت اضفأ اهنعو

 .كلذ يف هّدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح مّدقت دقو

 نعو ناتئفاكم ناتاش مالغلا نع :مهرمأ ِةِكَي بنلا نأ ةشئاع نعو

 00 سس سب ثيدس :ىيذسرتلا لاق قاش ةيراجلا

 ١91١(. /5) «ءاورإلا» يف هححصو ,(575) مقرب )000

 .(77177/7) «قئافلا» يف (؟)

 هححصو ؛(4711/64718) يئاسنلاو )١1515( يذمرتلاو (5*1817) دواد وبأ هاور 20

 "6 22 «ءاورإلا» 5 ينابلألاو يذمرتلا

 .(77/157) دمحأو (775) دواد وبأ هاور 6

 .نيثيدحلا جيرخت مدقت )000
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 ءامسأ نم داساججم نع البجع نب ؟تباث نع شايع نب ليعامسإ طور

 لاق ب ةيراجلا ندعو .نايازاعاب اش تاع وحيا 1 هك ّينلا نع

 :لاق ءيشادجي نب دلاخ انئدح :دمحال تلق : انهم لاق لالخلا باتك ىفو

 هئّدح ئسوم نب بوُيأ َنأ ثراحلا نب ورمع انث :لاق ءبهو نب هللا دبع انث

 ؛مالغلا نع ّقَمُيا :لاق ِلكي ىينلا َّنأ هيبأ نع هثَّدح ينزملا هللا دبع نب ديزي َّنأ

 :كمحأ لاقق ,"00عَرَف مدغلا فو عرف ة لبإلا يف» :لاقو .(مدب هكا ل الو

 تلقف .ثيدحلا اذه الو «ينزملا (؟)هللا دبع نب ديزي فرعأ الو !©)هقرظأ ام
 داو كيس هيبسسلاو سس ةّشقاو نقرأ ال :يلاق 7. ركتتأ هول

 هلوقو «هلوق نم نيِتاَّشلا 27”ثيداحأو هِي ئبنلا لعف نم اهّنأ :يناثلا

 )١( «ءاورإلا» يف ينابلألا هححصو ,«(71/587)دمحأ هاور )5/ 75947(.

 (55مقر/5١)(«ريبكلا مجعملا» يف يناربطلا دحاو قايس يف نيثيدحلا ئور هه

 الإ ئىسوم نب بويأ نع نيثيدحلا نيذه وري مل :لاقو (775 77) «طسوألا»و

 نبا ئورو .(707 /4) يقهيبلا امهدروأو .بهو نبا امهب درفت ءثراحلا نب ورمع

 :«دئاوزلا» يف يريصوبلا لاق .«هيبأ نع» :هيف سيلو ءلوألا ثيدحلا )7١77( هجام

 هاور دقو ء«تاقث هلاجر :(58 /5) «دئاوزلا عمجم) يف ىمثيهلا لاقو .نسح هدانسإ

 نع هللا دبع نب ديزي» انهو ««هيبأ نع» لقي ملو «ينزملا هللا دبع نب ديزي نع هجام نبا
 .ملعأ هللاف ««هيبأ

 «هفرعأ ام» :عوبطملا يفو .(717/4 /7) «نئسلا بيذهت»و /1) (ىنغملا» يفاذك ()

 .رداصملاو خسنلا فالخ

 .أطخ «ء«ديزي نب دبع» :عوبطملا يف (4)

 .فيرحت ««لاخداو» :ك (0)
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 .صاصتخالا لمتحي هلعفو ماع

 .ةللوأ اب لعتلا ناكف قدايزت (7١ةنيضعم اهّنأ :فشلاغلا

 .امهدحأ ليطعتل ةجو الف «ٌنكمم امهب ذخألاو

 و 00 ل ع جداا ع #5 ًه
 ماعلاو ٍدحا ًءاع ' اهنناك نيسحلاو نيسسلا نع جيبنلا سنت نأ :سماخلا

 دعب تس ةنس ةيبيدحلا ماع هتور ام لَك يبنلا نم تعمس ززك مأو ءهدعب يذلا

 .©7«ريبكلا هباتك» يف يئاسنلا هلاق ءنيسحلاو نسحلا نع حبّذلا

 ستج ناب اب ارك نأ امسي ةيسمحلاو هيسعبلا ةّسنق نأ :سواّسلا

 :ةدحلا لاب صيصختتلا ال ٌسنجلا اهدارمو 9 ةكيق كو ٌقرقب هفاست نع

 ا :لاق امك ا قآلا الع ركذلا لصف هناحبس هّللا نأ : عباَسلا

 .ماكحألا يف اهيلع هحيجرت لضافتلا اذه ئضتقمو «['7 :نارمع لآ] * قنا 6 2 ا

 ةداهشلا يف نييثنألاك ركّذلا لعج يف ليضفتلا اذهب ةعيرشلا تءاج دقو
 ع ُ ع 8 ب

 .ماكحالا هدبم ةقيقعلا تقحلا كلذكف .ةيدلاو قباريهلاو

 :يقسلاف ففقيقعب ريهر هّنإَف هدولوملا عع قدعلا هيشث ةقيقحلا نآ :نرماكلا

 امك قاشب نيكنألا نو نيتاشب ركذلا نع قعي نأ مىلوألا ناكف ىقتعتو هكفت

 .«نمضتت» :ج ؛ك )1

 تاق 23

 )57١1(. «ئئبتجملا»و .(5079) مقرب ()

 .هجيرخت مدقت (4)

 م



 نع هريغو (١!«يذمرتلا عم اج يف امك .ركّذلا قتع ماقم موقي نييثنألا قتع نأ

 ناك ءاّملسم أرما ّقتعأ ملسم ئرما امّيأ :355 هللا لوسر لاق :لاق «ةمامأ يبأ

 قتعأ ملسم ئرما امّيأو هنم اًوضع هنم وضع لك يجي راَنلا نم هكاكف

 .هنم اًوضع امهنم وضع لك يزجَي انا نم ")هكاكف اتناك نيتملسم نينأرما

 لك يزجقي اّنلا نم اهكاكف تناك ٌةملسم ةأرما ثقتعأ ةملسم ةأرما امّيأ

 .ٌحيحص ٌثيدح اذهو .«اهنم اًوضع اهنم وضع

 لصف

 ّيبنلا نأ هيبأ نع ٍدَّمحم نب رفعج نع ("7(ليسارملا يف دواد وبأ ركذ

 ئلإ اوثعبي نأ :نيسحلاو نسحلا نع ةمطاف اهتّقع ىَنّلا ةقيقعلا يف لاق كي
 .اًمظع اهنم اورسكت الو ءاومعطأو اولكو ءلجرب ةلباقلا تيب

 ام دعب هسفن نع ّىع ِهِكَي عيبنلا نأ نك ثيدح نم با نبا رك

 .مدقت دقو )!١1951( مقرب )١(

 أطخ .«امهكاكف» :ج ,ك (؟)

 :رظناو .السرم رقابلا يلع نب دمحم نع 7١7(: /9) يقهيبلاو «(7794) مقرب (*)

 )6١١٠(. «ةفيعضلا ةلسلسلا»

 نب دمحم هللا دبع وبأ سلدنألا دنسم ةمالعلا مامإلا وهو .فيرحت ءارغا نبا» :ب (:)

 ةمالع هقفلاب اًريصب ناك ءخيصأ نب مستق قيفر يطرقلا جرف نب نميا نب كتملا دبع

 :دواذ ىبأ نتس ئلع اًجّرخم نئنسلا يف اًباتك فنص هل اًظفاح ثيدحلاب افراع ايتفم

 )55١/١65(. «ريسلا»و (78 /7) «ظافحلا ةركذت» :رظنا .ها7 ٠ ةنس يفوت

 .«سنأ ثيدح نم» لدب «سنأ نع» :ج ءك (5)
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 يا كتحعمس :(5)(هلئعاسم)» ُْق دواد وبأ لاق ثيدحلا اذهو .؟352ةبكلا هتءاح

 نع «ةمامُث نع «ئنثملا نب هللا دبع نع «ليمُج نب مثيهلا ثيدحب مهثدح

 ةداتق نع ءرّدحملا نب هللا دبع :دمحأ لاقف .هسفن نع نع ِهِللَي ىبنلا نأ سنأ

 ةكنم اذه :(؟)دمحأ لاق :اًثهم لاق .(27هسفن نع قع للي قيبنلا نأ سنأ نع

 نذأ يف نذأ لَك كبنلا تيأر :لاق عفار يبأ نع «*كدواد وبأ ركذ ًِ تكا دهس وص ع 5 1 8 3 ,

 .ةالّصلاب ةمطاف هتدلو نيح ىلع نب نسل

 يواحطلا ًالوصوم هاورو :.(578 /1/)«ئيلحملا» يف نميأ نبا قيرط نم مزح نبا هركذ )١(

 ءايضلاو .(454) «طسوألا» يف يناربطلاو )٠١57( «راثآلا لكشم حرشاا يف

 ننسلا» :رظنا .هّدرو هلوبق يف فلتخا ثيدحلاو )١1877(. «ةراتخملا» يف يسدقملا

 (ريبحلا صيخلتلا)و (7797/9)«ريئملا ردبلا»و 3٠١( /9)يقهيبلل "ئربكلا

 .(77/55) «ةحيحصلا ةلسلسلا»و (545 /9) «يرابلا حتف»و( 0)

 لالخلا نع (١؟19ص) «دودوملا ةفحت» يف فلؤملا هلقنو .«هلئاسم» يف هدجأ مل (؟)

 .دواد يبأ ئلإ هدانسإب

 .(11717/1) ينايورلاو (7/75/51) رازبلاو (9475) قازرلا دبع هاور ()

 .ك يف تسيل (دمحأ لاق» (5)

 هللا ديبع نب مصاع لجأل فيعض هدانسإو )15١15(« يذمرتلاو )27١9( مقرب )0(

 «ةفيعضلا ةلسلسلا» :رظنا .هيوقت دهاوش ثيدحلل سيلو «هيف ملكتم وهو «يرمعلا

11 

١ / 



 لصف

 هناتخو دولوملا ةيمست يف هلك هيده يف

 حَبْذُتا :ةقيقعلا يف ةرمس نع نسحلا نع ةداتق ثيدح يف هلوق مّدقت دق

 لاقف ؟ُتبَّصلا ْئّمسُي ْمَكِل انركاذت :''”ينوميملا لاق .2170ّمسُيو هعباس موي

 تسي هلا ةرمس اكأو قليل ةكسم 3 د ىسلا نع ةميورب :هللا يع وبأ انل

 بالا ةويلا

 .(27كردُي تح مالغلا نونتخي ال اوناك : سابع نبا لاقف ناتخلا اّمأو

 ٌئبَصلا نتخُي نأ هركي نسحلا ناك :لوقي دمحأ تعمسو :ينوميملا لاق

 ,؟ انوفا موي

 امَّنإو ءسأب الف عباّسلا موي نتحخ نإو :لاق هللا دبع ابأ َّنِإ :لبنح لاقو

 .(7* يش اذه يف سيلو «دوهيلاب هّبشتي الثل نسحلا ههرك

 .هجيرخت مدقت )١(

 .(١65١ص) (دودوملا ةفحت» يف امك «هعماج» ىف لالخلا هنع هاور ()

 الو سنأ ثيدح يف دري ملف «ئنعملا رّيغ عينش فيرحت وهو .«ةثالثل» :عوبطملا يف (*)

 .ةثالثل امسي هنأ هريغ

 ةليللا يل دِيلَو» :لاق ِةِكَي هللا لوسر نأ هيفو ,((7716) ملسم هجرخأ سنأ ثيدح (4)

 .هجيرخت مدقت دقف ةرمس ثيدح اَّمأو .«ميهاربإ يبأ مساب هتيّمسف «ٌةالغ

 .(175949) يراخبلا هاور (6)

 .لالخلا نع (؟ 25ص) «دودوملا ةفحت» ف فلؤملا هلقن ()

 7١(. 9 /7”) («ةلبانحلا تاقبط» :رظنا (0)

 1 ا



 يأ ةعبسل قاحسإ هنبا ميهاربإ نتخ :لوحكم لاقو

 7 7لكاشلا هركذ .ةنس ةرشع ثاللدل
 ف

 ناتخو «هدلو يف ًةنس قاحسإ ناتخ راصف :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ,؟؟1ودلو. ف ةنس ةنس ليعامسإ

 .©"0كلذ ناك وتم :م هيي ٌيبنلا ناتح ف فاالخلا هد دقو

 لصف

 نكلاو ءامسألا يف كي هيده يف

 ايإ داراسلالا كلزع نست لم أل دسم سن عمل ب ؟لاق هنأ هنع تيف

 .247(هللا الإ ٌكْلَم

 .نمحّرلا دبعو هللا دبع هللا الإ ءامسألا بحأ :لاق هنأ هئع تبنو

 27و ٌترح اهحبقأو ماَمهو ثراح اهقدصأو

 )١( 8ص) («دودوملا ةفحت» :رظنا 5١(.

 .(؟559ص) قباسلا ردصملا رظنا ()

 .ج «ك يف تسيل «كلذ» (*)

 الإ ُهنَعدَيلَدِو ةريره يبأ ثيدح نم )3١271/1147( ملسمو (5707) يراخبلا هاور 0

 .يراخبلا نود ملسم دنع (هللا الإ كلم ال» ةلمج نأ

 هَنَعُدَتََِر يمشجلا بهو يبأ ثيدح نم (5560) دواد وبأو )١9:077( دمحأ هاور (5)

 «بيطلا ملكلا جيرخت»وى )٠ «ةحيحصلا ةلسلسلا» :رظنا .حيحص ثيدحلاو

 :(1 55 نصل
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 الو اًحيجن الو اًحابرالو اًراسي كمالغ َنيٌّمسُت ال :لاق هنأ هنع تبثو

 200( :لوقيف ,نوكي الف ؟وه (١)ِهَنأ :لوقت 7 كّنإف ؛حلفأ

 0 ةليمح تقآذ :لاقو قيصاع مسا ريش هنأ هتنع تميثاو

 .(؟7ةيريوج مساب ِِكَو هللا لوسر هرّيغف «ةّرَب ةيريوج مسا ناكو

 .مسالا اذهب ئّمسي نأ ِةِْلَي هللا لوسر بن :ةملس مأ تنب بنيز تلاقو

 © ١ 2 و

 عما يلا لمأب 0 هللا .مكَسفنأ اوكزت ال١ :لاقو

 3 دوا موج هيب اطعم هسا

 كانه ئنعمب (ّمَث» نإف «ةغللا فاالخو ,ةياورناو خيصلا فالع ةدعل (َتّنَثأ» :عوبطملا يف 01(

 .فطع فرح تناك اذإ (َتَّمُدَو ا :لاقي امنإو ءءاتلا اهقحلت الو ءاهلا اهقحلت

 ُةَنَعُةَنلَاَََو بدنج نب ةرمس ثيدح نم )١7/751721( ملسم هاور 000

 .اهْنَعْدَيلََوَر رمع نبا ثيدح نم )١5١79( ملسم هاور 02

 .اًهنَعْيَنلَ سابع نبا ثيدح نم )١١55( ملسم هاور 0

 )4( رواهمسلم)١9/5١57(.

 مكاحلا هححصو ُكْنَعَدَنلَعَص يردخأ نب ةماسأ ثيدح نم (5905) دواد وبأ هاور (5)

 يف ينابلألا هدانسإ دّوجو ,.(797ص) «راكذألا» يف يوونلا هنسحو ؛(7757/)

 ١55(. ص) «بيطلا ملكلا جحيرخت»

 نبا هححصو ُهَنَعةَئلايَ | ئناه ثيدح نم (012817/) يئاسنلاو (5 156) دواد وبأ هاور )03070

 ا (ءاورإلا» يف ينابلألاو (5 ٠ 5) نابح

 .خسنلا يف تسيلو «بيسملا نب» :عوبطملا يف اهدعب (4)

 :4ةنو دع هلو اتيضيس هنأ تسظلا :ديعس لاق :هفمتتو (5-513) دواد ىبأ اور 0)

  لهّسلا»:هلوق لدب هدنعو (651940”1197) يراخبلا اًضيأ هاورو ءحيحص هدانسإو

 م٠ و



 ٍناطيشو ةّلْثَعو زيزعو صاعلا مسا لي ٌيبنلا رّمغو :؟' 'دواد وبأ لاق

 اّمْلَس اًبرح ىّمسو ءاًماشه هاًّمسف باهشو «" 'بابُحو بارغو مكَحلاو

 م 4 داق و 2 ا 2 2
 َبْعِشو «ةرضح اهاّمس ًةرفع "7ّمست اًضرأو ءثعبنملا عجطضملا ئّمسو

 ىسب ايمو ةدشلا ىسب مهاّمس ةينّزلا وسمبو عنعدملا بعش ةأآكَش ةلالَصلا

 .ةدشر ينب ةيوغُم

 لصف

 بابلا اذه هقف ىف

 نأ ةمكحلا تضنتقا ءاهيلع ةَّلادو يناعملل ّبلاوق ءامسألا تناك امل

 خيبتجألا ةلونمي اهعم توك أل نأو (19!تسياتتو طابترا اهنييو اهنيي نونكي

 عقاولاو ءكلذ ئبأت ميكحلا ةمكح نإف «0*2اهب هل ٌقّلعت ال يذلا ضحملا
 اهئامسأ نع ٌوثأت تايّمسمللو :تايّمسملا يف ٌريثأت ءامسألل لب «هفالخب دهشي

 :(17ليق امك «ةفاثكلاو ةفاطّللاو «لقثلاو ةفخلاو «حبقلاو نسحلا يف

 ةنوزحلا تلاز امف :بيسملا نبا لاق .يبأ هيناّمس اًمسا ريغأ ال١ :(...نهتميو أطوي -

 .(دعي انيف

 يف اهجيرخت رظناو .راصتخالل اهديناسأ تكرت :اًلئاق متخخو ءقباسلا ثيدحلا بقع )١(

 .(؟ ١6 /5) يوانملا ردصلل («حيقانتلاو حهانملا فشكا»

 .ك يف تسيل «بابحو» (0)

 .ج ءبم يف تسيل ل (ليمستال 00

 .بصنلاب «اًبسانتو اًطابترا» :خسنلا عيمج يف (54)
 .«ابعاهل) :ك (6)

 «قرفلا نيب قرفلا» يف ةبسن البو ؛«(8١3ص) «فيفللا عومجملا» يف دربملل تيبلا (5)

 ١(. 56 ص) يدادغبلل
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 هبقل يف تركف نإهانعموالإ بشل اذ كانيع ٌترصبأ 177 نأ لق

 نأ اًديرب هيلإ 2")اودربأ اذإ رمأو «نسحلا مسالا ٌبحتسي لَو يبنلا ناكو

 .(7هجولا ٌنسح مسالا ّنسح نوكي

 هباحصأو هنأ ئأر امك «ةظقيلاو مانملا يف اهئامسأ نم ٍيناعملا ذخأي ناكو
 ع 2 7 - وع و

 مهل ةبقاعلا نأب هلوأف ءّباط نبا بطُر نم بطرب اوتأف «عفار نب ةبقع راد يف
 ّبطرأ دق مهل هللا هراتخا يذلا (*)نيّدلا َّنأو ««؟7ةرخآلا يف ةعفرلاو ءاينّدلا يف
 ادن باطو

 .«؟كمساام» :لاقف ءاهبلحي ٌلجر ماقف ءقاش بلح ئلإ ةعامج بدنو
 - .هنظأ لاق «##قمصا امت :لاققف هرعلا ماقف .«سلجا» :لاقف ةّرُم :لاق

 .خسنلا فالخ «امّلقو» :عوبطملا يف )١(
 .«اودرب اذإ) :جءك (؟)

 :رظنا .ينابلألاو رجح نبا هححصو ُهْنَعدَنَِكَصَر ةديرب ثيدح نم (87"57) رازبلا هاور (9)

 «غ85/١١) «ةحيحصلا ةلسلسلا»و )١17١١( رجح نبال «رازبلا دئاوز رصتخم»
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 قباطيل «ةرخآلا يف ةبقاعلاو ايندلا يف ةعفرلا» :هلعجف : عوبطملا يف هرّيغو .خسنلا يفاذك (4)

 ,ةياورلا
 .ك يف تسيل «نيدلا» (6)

 .ُهَنَعََبلَدَوو سنأ ثيدح نم )١117١( ملسم هاور )5(

 )7717١(. «يراخبلا حيحص» يف ةيبيدحلا حلص ةصق يف كلذو (0)
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 :لاقف .شيعي :لاقف ««؟كمسا ام» :لاقف «رخآ ماقف .«سلجا» :لاقف .ءبرح

 .2(١)(اهئلحا»

 ضعب يف ّرم امك ءاهيف ٌروبعلا هركيو ءامسألا ةركنملا ةنكمألا هركي ناكو

 لدعف ,"7ئرخُمو حضاف :اولاقف ءامهيفسا دع لاسف «نيلبج نيب هتاوزغ

 .امهنيب َْجَي ملو ءامهنع

 ىهةبارقلاوهيساتلاو ظابقرالا نم تايكسملاو ءامسألا نيب ناك الو
 2 و ف ِِع ِع ْ

 :لوقيف :«.صخشلا يري هريظو (؟1ةيواعس وب سايز ةاك ام يضكلا الإ مهدد

 نم روبعلا اذه دضو .عيطخي داكيالق :تيكو ثبك ةمسا نوكي نأ ىغبني

 .ةرمج :لاقف ةهمسا نع الجر باطخلا نب رميع لأس انهك دا كيسم ئىلإ مسالا

 :لاف واثلا ةّرحب :لاق ؟ كل ةدمف :لاق 3512يبايش :لاق ؟كيبأ مساو :لاقف

 يناربطلا هلضوو ءاللسرم يراضتألا ديعس نب اييحي نع (؟864) كلام هاور )١(

 (ديهمتلا» يف ربلا دبع نباو (571/9/) «ةباحصلا ةفرعم» يف ميعن وبأو ((97/10)

 لدب (ةرمج) :الاق ميعن ابأو يناربطلا نأ الإ ؛011(2* /8) «راكذتسالا» يفو (77؟/175)

 .(57///) «دئاوزلا عمجم») يف يمثيهلا هنسح ثيدحلاو «(برح)

 ةريس) يف يذلاو .«زخم» :عوبطملا يفو .«يزخم» :ك .«رمخم) :ب .ارخم» :ق «ءبم (؟)

 .(ئرخمو حلسم) :امهريغو )20١/١( «يدقاولا يزاغم»و )١/ 1١5( «ماشه نبا

 ام مجعم) يف يركبلاو (/" 2١55 /65) «نادلبلا مجعم» يف توقاي امهطبض اذكو

 .ردب ةوزغب قلعتم ربخلاو )١171717/5(. (مجعتسا

 .(77 )١/ 751١-4 «ةاضقلا رابخأ» يف هنكزو هئاكذ رابخأ ضعب رظنا ()

 .خسنلا يف تسيلو .«ةقرحلا نم :لاق ؟نمم :لاق» :عوبطملا يفاهدعب (5)

 ع1



 بهذف «كنكسم قرتحا دقف ْبهذا :لاق «ايظل تاذب :لاق ؟كنكسم نيأف

 اهحاورأ ئلإ ظافلألا )نم ُهَنَعُدَتَآََر رمع رّبَعف .60كلذك رمألا دجوف

 ةيبيدحلا موي مهرمأ ةلوهس ىلإ ليهس مسا نم ٌةِْكَي ٌيبنلا ربع امك ءاهيناعمو
 ا .(”)كلذك رمألا ناكف

 ةمايقلا موي نوَعْدُي مِهَّنَأ ربخأو ءمهئامسأ نيسحتتب هّمأ كي ٌيبنلا رمأ دقو

 نيسحتل ةبسانملا لاعفألا نيسحت ئلع ٌهيبنت  ملعأ هللاو اذه ينو .(4)اهب

 فصولاو نسحلا مسالاب داهشألا سوؤر ئلع ةوعدلا نوكتل ؛ءامسألا

 هل بساتعلا

 امهو «هانعمل ناقباطم نامسا هفصو نم ِةلَِي يبنلل ٌقّئْشا فيك لّمأتو

 اهفرشلو نيحم ةدومحملا تانصلا نم ةيق اهةرككل وهق هدكحمو دمحأ

 حورلا طابترا ئّمسملاب مسالا طبتراف .دمحأ هريغ تافص ئلع اهلضفو

 ةقباطم ةينك لهج يبأب ماشه نب مكَحلا يبأل ِهَِكَي هتينكت كلذكو .دسجلاب

 ىّزعلا دبعل هللا ةينكت كلذكو .ةينكلا هذهب قلخلا ٌقحأ وهو «هانعمو هفصول

 هداتسإو ءباطخلا نب رمع نع يراصنألا ديعس نب ئيحي نع )4٠0/!7( كلام هاور )١(

 عبوت هنكلو ُهَنَعََيإَدََو باطخلا نب رمع كردي مل ديعس نب ئيحي نأل عطقنم
 هنكلو مسي مل وار هدانسإ يفو ؛((9875١) «هعماج يف رمعم دنع بيسملا نب ديعسب

 .هب ىوقتي
 .ك قف سل «نمال (9)

 .هجيرخت مدقت 020

 هدانسإو ُهَنَعَدَنََيَو ءادردلا يبأ ثيدح نم (5944/) دواد وبأو )7١١797( دمحأ ةاوو (5)

 حتف١ :رظنا .ءادردلا ابأ كردي مل اًضيأو «هيف ملكتم ايركز يبأ نبا لجأل فيعض

 .(0575) «ةفيعضلا ةلسلسلا»و )١8/١١,( «يرابلا
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 هب ٌقيلأ ةينكلا هذه تناك بهل ٍتاذ ران ئلإ هريصم ناك امل ؛بهل يبأب
 .قلمخاو ىلا اهي وهو «قفوأو

 مسالا اه ريش فرع .برثي اهمساو ةنيدملا ِِكَي ٌبنلا مِدق املو

 نعم يف امب بيرل نم بريا ظفل يف ام اهنع لازال ؛(17ةئطب ريغ
 يف اهّبيِط رثأف ءرخآ اًبيط هب ثدادزاو ءمسالا اذه ٌتّقحتسا «بيّطلا نم «ةبيط»
 .اهبيط لإ اًبيط اهدازو مسالا قاقحتسا

 ٌيبنلا لاق برق نم هيعدتسيو هاّمسم يضتقي نسحلا مسالا ناك اّملو

 نإ هللا دبع ينب ايا :هليحوتو هللا لإ مهوعدي وهو برعلا لئابق ضعبل دك

 هللا ةيدوبع ئلإ مهاعد فيك رظناف .؟2)«مكيبأ َمشاو مكَمشا نَّسَح دق هللا

 ءامسأ لّمأتو .ةوعّدلل "”يضتقملا ئنعملا نم هيف امبو مهيبأ مسا نسحب

 مهلاوحأل مهئامسأ ةقباطم ٌردقلا ئىضتقا فيك ردب موي نيزرابتملا ةتسلا
 هل ديلولاف ءفعّضلا نم ٍءامسأ ةثالث «ديلولاو ةبتغو ةبيّش رامكلا ناكف «ِذئموي
 ففعِض نش قي ىِذَلأ هّمأ» :'للامت لاق امك ها هل ةيبكو هقعشلا اذن

 نب رباج نع (1/41"7) ةناوع وبأو (748) يسلايطلا دواد وبأ هاور ام ئلإ ريشي )١(

 هدانسإو .ةبيط دك هللا لوسر اهامسف «برثي ةنيدملا نومسي اوناك :اَهْنَعَدَنََوو ةرمس

 .٠ سسح

 «هخيرات» يف يربطلاو (575 )١/ «ماشه نبا ةريس»يف امك قاحسإ نبا هاور 0

 «ليدعتلاو حرجلا» يف متاح يبأ نباو )١1907/1١( «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا هركذ

 .(5 17 /ا/) «تاقثلا» يف نابح نبا هركذو «ليدعت وأ حرج نود ("117/0)

 .ك يف تسيل «ىضتقملا» (9)
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 و

 ء(685:مورل] 4ةَبَِطَواَفْعََصَ ةرفرعبنم لحج 5 قع لقب ارم عجين

 .مهلاني عبو مهب لحي بك يلع مهؤامسأ تلدف 237بّتَكلا نم ةبتعو

 بسانت ءامسأ ةثالث((0تراحلاو ةديبغو ىلع نيملسملا نم ىبارقأ ناكو
 مهيلع اوّلَعف .ثرحلا وه يذلا ىعّسلاو ةّيدوبعلاو ٌولعلا يهو .مهقاصوأ

 .ةرخآلا ثرح يف مهيعسو مهتّيدوبعب

 جب
 ريس
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 هللا ئلإ ءامسألا ٌبحأ ناك هيف اًرُيؤمو هاّمسمل اًيضتقم مسالا ناك اّملو
 ةفاضإ ناكو «نمحَّدلا دبعو هللا ديعك ءهيلإ فاصوألا ّبحأ ائضتقا ام

 نم اسهريخ ئلإ اهتقاسف] نع هيلإ بحأ نمسزلا مساو هللا مسا ئلإ ةيدوبعلا

 هلآ ديهر رفاقلا ديع دم هيلإ تحل نمحّرلا دبعف ,رداقلاو رهاقلاك .ءامسألا
 وهامتإ هللا يبو ذيعلا نيب يذلا قّلعتلاَّنأل اذهو ؛هّبر دبع نم هيلإ ٌبحأ

 .:ةضحملا ةمحّرلاب ديعلا نيبو هللا نيب 7ىذلا قلمُتلاو :ةضحملا ةةدويعلا

 ههلاك نأ ايليأل هدجوأ يتلا ةياغلاو .هدوجو ٌلامكو هدوجو ناك هتمحربف

 امب هدبع دقو «هلل اًدبع نوكيف ءاّميظعتو الالجإو ًءاجرو افوخو ةّبحم هّدحو

 هتمحر تبلغ اًّملو .هريغل نوكت نأ ليحتسي ىتلا ةّيهلإلا ئنعم نم هللا مسا يف
 هيلإ ّبحأ نمحّرلا دبع ناك .بضغلا نم هيلإ ٌبحأ ةمحّرلا تناكو «هّبضغ

 .رهاقلا دبع نم

 :تاتعلا ”نعمي بتعلا نوكي نأ نكميو .هيركلا رمآلاو ةدنقلا :بثعلا )

 «ماشه نبا ةريس» :رظنا ءلاق امك وهو .«ةزمح ثراحلا ناكم هباوص» :ك شماه يف (0)

 .ك نم ةطقاس (يذلا ...دبعلا نيب») 220
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 لصف

 ئلع ٍبّنرتو «ةدارإلا ًادبم ٌمهلاو «ةدارإلاب ,!)كرحتم دبع لك ناك اّملو

 ال ذإ ؟؟كراحما ء مساو مانعا مسا ءامسألا قدصأ ناك - - هّيسكو هثرح هتدارإ

 الو نعول قدسلا كلتا قاف اقلو .امهادس ةنقيقس نسمع ع كفي

 مسا هل هيضغأو هللا دمع هعضوأو عسا عتخأ ناك -ءاوس ةقيقحلا ئاع كِل

 دجال سيل كلذ نإف «نيطالسلا ناطلسو كولملا كلم يل «هاش ناهاش»

 .. |طايلا بحي الل هللاو «لطابلا لطبأ نم اذه هريغ ةبمستق هللا ريغ

 يضاق سيل :لاقو ؛«ةاضقلا يضاق» اذهب '7ملعلا لهأ ضعب قحلأ دقو

 امّنإف اًرمأ ئضق اذإ يذلا «نيلصافلا ريخ وهو ٌّقحلا يضقي نم الإ ")ةاضقلا
 ديس بمكلاو حيقلاو ةعاركلا يف عسألا اذه ينبد .نوكيف نك :هل لوقي

 انأ» :لاق امك َدَّض اخ كو هللا لوسرل الإ كلذ سيلو ءلكلا دّيسو ءسّنلا

 ديم دّإ ةريغ نع لوشب انآ ف دعأل زوجي الخد 141 ءدآ دلو ديس

 .مدآ دلو دّيس هّنِإ :لوقي نأ زوجي ال امك )سائلا

 .«(كرحتم» :ك (؟)

 ما /9) «جاتحملا ةفحت» يف امك «ةيعفاشلا ضعب نع يعرذألا هلقن ١)

 .ك نم ةطقاس «ةاضقلا ىضاق سيل لاقو» (9)

 .خسنلا يف تسيلو .«رخف الو ةمايقلا موي» :عوبطملا يف اهدعب 050

 ديب وسوم نقف ةريرخ يبأ ثيدح نم (111/1) ملسم هاور )ه)

 «...ةمايقلا موي موقلا ديس انأ» :ظفلب :اب «ليوط ثيدح نمض ُهْنَعْهَنَلَوَوو ةريره يبأ نع

 .خسنلا يف تسيلو .«لكلا ديسو» :عوبطملا يف اهدعب (0)

 هد



 ءاهدنع اهحبقأو سوفنلل ءىش ةركأ ةرارملاو برحلا ايّمسم ناك اّملو

 ءامههبشأ امو ْنْرَحو ةلظنح اذه سايق ئلعو «ةّرمو اًبرح ءامسألا حبقأ ناك

 يف ةنوزحلا ٍنْزَح مسا رثأ امك ءاهتايّمسم يف اهريثأتب ءامسألا هذه ٌردجأ امو

 لصف

 مهلامعأو «قالخألا فرشأ مهقالخأو مدآ ينب ٍتاداس ءايبنألا ناك اّملو

 ئلإ هنّمأ كي ئيبنلا َبدنف ءامسألا فرشأ مهؤامسأ تناك -لامعألا '7حلصأ

 ءامسأب اوّمَسَتا :هنع '"72(«تئاسنلاو دواد يبأ نئسا» يف امك ءمهئامسأب يّمستلا

 يضتتقيو هاّمسمب ركذي مسالا نأ الإ حلاصملا نم كلذ يف نكي مل ولو .«ءايبنألا
 ءاهركذو ءايبنألا ءامسأ ظفح نم كلذ يف ام عم ًةحلصم هب ئفكل هانعمب قّلعَتلا

 .مهلاوحأو مهفاصوأب مهؤامسأ ركذت نأو ,ئسنت ال نأو

 لصف

 اذهف ؛؟؛7حابرو حيجّتو َصلفأو راسي :ب مالغلا ةيمست نع يهنلا امو

 .خسنلا يف تسيلو .«بيسملا نب» :عوبطملا يفاهدعب )١(

 .«فرشأ» :ج )١(

 يبأ ثيدح نم )7”١1907(« دمحأ هاورو ,(7070) يئاسنلاو (5160) دواد وبأ ١)

 «ءازرإلا» :رظنا .بيبش نب ليقع ةلاهجل فعض ءداتسإ قود ىمقجلا بهو
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 .«احابرو احيجنو) :ج ءك ()



 ؟وه 1١2جأ :لوقت : كنإف» :هلوق وهو «ثيدحلا يف هيلإ راشأ دق رخآ نّنعمل

 وأ عوفرملا ثيدحلا مامت نم ةدايزلا هذه له "7ةلعأ هللاو .0)"2ال :لاقيف

 بجوت دق تناك اّمل ءامسألا هذه ّنإف لاح ٌلكبو ؟تباحصلا لوق نم ٌةجردم

 ءادنعأ :لجرل تلق اذإ امك «هددصب يه اًمع اهدصيو «سوفتلا ههركت اًريطت
 ةريّطلا عقت دقو .كلذ نم وهو تنأ َترّيطت ءال :لاق ؟حلفأ وأ ٌحابر وأ ٌراسي

 هباصأو ««*0هتريِط هب (؟)ثعقو الإ رّيطت نم ّلقف «نيرّيطتملا ئلع امّيس الو
 :ليق امك «هرئاط

 00 (01يف 1 تم ؛ ع ل [رِيطاله ئاؤ عت

 نم مهعنمي نأ مهب . ميحّرلا هتّمأب فوؤّرلا عراّشلا ةمكح (57تسم -ةاف
 ءامسأ ئلإ اهنع لدعي نأو .هعوقو وأ هوركملا ًعامس مهل بجوت بابسأ

 قيلعت نم كلذ ئلإ فاضني ام 17اىلإ اذه .ةدسفم ريغ نم دوصقملا لّصح

 .ةغللاو ةياورلاو خسنلا فالخ وهو ءأطخ «َتَّمَثُأ» :عوبطملا يف )١(

 .هجيرخت مدقت 0,30

 .ك يف تسيل «ملعأ هللاو» (')

 .(تعقوو» :بمءامب (:8)

 .«ةريطلا» :ك (5)

 .نيهجولاب ةياورلاو .بم «ءب نم تبثملاو .«يهف» :ق ءجءك (7)

 2.151 /7)«ناويحلا»و 7١86( /7) «نييبتلاو نايبلا» يف رايس نب نازل تيبلا (0)

 .ينايبذلا ةغبانلل اهلوقي تايبأ نمض )7717/١( «ريبكلا يناعملا»و ( 05 © /ه

 .رطسأ لبق «تناك امل» باوج (4)

 .خسنلا فالخ «عم ئلوأ اذه» :عوبطملا يف (9)
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 ال نم اًحيجنو «ساثلا رسعأ نم وه نم اًراسي ئّمسي نأب :هيلع مسالا ٌدِض

 هيلع بذكلا يف عقو دق نوكيف «نيرساخلا نم وه نم اًحابرو «هدنع حاجن

 دجوي الف همسا ائضتقمب اّمسملا بلاطي نأ وهو ءاضيأ رخآ ٌرمأو .هللا ئلعو

 :(17 اقامك هّيسو هّمذل اًييس كلذ لعجيف هدنغ

 ةياسفلاو وكلا ملاعيف اًذاسف هترق ينلا تسنأ

 :تايبأ نم ىلو هب خرّكسملا م3 نيلإ مسالا اذهب رعاشلا لّصوفف

 ارتاس خةرولا ل هيسا يهم "كتاف اعلاه ةنيّولمو

 افاشاد هفةايمرأال ةاسميسا أبدو

 حودمملا ةبترم طوقسل اّبجومو اذ نوكي ام حدملا نم نأ امك اذهو

 كتنخ هتظتو هب سدم آمب سوفنلا هبلاطتف هيف سيل امب حدمي هّنإف ءساّنلا دنع

 هذه هل لصحت مل ٍةحَدِم ريغب كرت ولو ءاّمذ بلقنيف .كلذك هدجت الف

 صققنَي ِهَّنإف ءاهنع لزغع ّمث ,"0ةّيئس ديالو يلو نم لاح هلاح هبشُيو .ةدسفملا

 :اينبق هيلع ناك اع سانلا سوفت لف صقتيو ؛ةبال ولا لبق تناك اع هتبترم

 ' لئقل لاق اذه ىفو
 5. ايف هم

 دصقاوههصو يف لغت الف يرمأآل ا رما تقبضهو اماذإ

 .رداصم نم هيلإ تعجر اميف نيتيبلا دجأ مل )١(

 . ص يف ريبكلا مرخلا يهتني انه ()

 .فيرحت «(ةئيس) :عوبطملا يف 02

 .(58/ /5؟) «هناويد» :رظنا ءيمورلا نبا وه (5)
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 دعبألادمألا ئيلإه يف ن ونظلا لفت لفت نإ كنف
 ٍدهْسَملا (١)ئىلع ٍبِيِغَملا لضفل هم رع و تلا

 يف عقيف ءكلذك هّنأ هسفن يف هداقتعاو ئّمسملا ْنظوهو ««')اًضيأ رخآ ٌرمأو

 هك يلا ئمن يذلا ئنعملا وه اذهو هريغ ئلع اهيفرتو اهميظعتو هسفن ةيكرت
 ." ”«مكنم ربا لهأب ٌملعأ هللا ءمكَسفنأ اوُكَرُتال» :لاقو قب ديكس نأ هلجأل

 ءيضاّرلاو ؛عئاّطلاو ؛عيطملاو ءيَفّتملاو يتلا :ب ةيمسّنلا هركّتف اذه ئلعو

 كندي رانكلا ةيمست اثآو .دودّكلاو ءديشّرلاو هسنملاو «صلخسلاو «رسحملاو

 مهنع رابخإلا الو ؛ءامسألا هذه نم ٍءيشب مهؤاعد الو «هنم نيكمّتلا زوجي الف

 .كلذب مهتيمست نم بضغي لجو َّرع هللاو ءاهب

 لصف

 :260لاق امك هب هيونتو ئينكملل ميركت (؟)ًعون يهف ةينكلا امأو
 ضل م َ 0 5 ع 0 0

 19 بقللا ةَءةوُسلاَوهِسَقلأ الو هقمركال هيدانا نيح هسينكأ

 .ةياورلاو خسنلا فالخ «نعا :عوبطملا يف )010

 يمان ق ف تيسيل «اًضيأ١ (0)

 .هجيرخت مدقت (')

 .«عاونأ» :ك (:)

 ناويد» يف نييرازفلا ضعبل تيبلاو .خسنلا يف سيلو ؛«رعاشلا» :عوبطملا يف اهدعب (5)

 401/5 /1) («ةسامحلا

 نم وهو ؛خسنلا عيمج يف اذكو ءبصنلاب ةياورلاو .«بقللا ةءوسلاو#: عوبطملا يف (5)

 ينيعلل «ةيوحنلا دصاقملا» يف بصنلا هيجوت رظناو .ةروهشملا وحنلا دهاوش

 .(5/5) «سدآلا ةنازخ»و ١ ١١5( «ينومشألا حرشاو (4/)
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 هةييرك نيلإ بارت ىبأب اياه نكو 13 7ريحب أب اًبيهَص 35 ٌئبنلا ىنكو

 ناكو كلام نش ىعنأ هنأ انتكو "0هيلإ تيك ّتحأ تناك و بست || أب

 ,؟7ريّمع ىبأب غولبلا نوذ اًريغض

 مخ هنأ هنع تبثي ملو هل َدلو ال نمو دلو هل نم ةينكت لَ هيده ناكو

 اوُنَكَت الو ,يمشاب اوّمسَت١ :لاق هنأ هنع ّحصف «مساقلا يبأب ةينكلا الإ ةينك نع
 :لاوقأ ةعبرأ ئلع كلذ يف ساثلا فلتخاف 2470 يتينكب

 وأ ةمسا نع اهدرفأ ءاويم ءاقلطم هتينكب ينكتلا زوجي ال هلأ ؛اهدحأ

 نيالا 00 موربم ينسصو دفئاقو هدير طيحم اوس دياب

 يهنلا نآلو :اولاق .عفاّشلا نع كلذ 97 رقهيبلا ئكح .هقالطإو مهحصلا

 لإ راشأ دقو هب ةّصخخم ةيمسّنلاو ةبنكلا هذه "7ننعم نأل ناكاسلا

 ُثيح ٌعَضأ ٌمساق انأ امّنِإو ءاًدحأ ٌعنمَأ الو اًدحأ يِطعأ ال هللاو» :هلوقب كلذ

 .هريغل لامكلا لع تسيل ةفصلا هذه نأ ٌمولعمو : اولاق .00(ُتثمأ

 )١( «ةجاجزلا حابصم) يف يريصوبلا هنسحو «(7778) هجام نباهاور )١١9/5(

 «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف ينابلألاو )5 5(.

 .اًهْنَعَبَاَوو دعس نب لهس ثيدح نم 77١( 5) يراخبلا هاور (0)

 .هْنَعْدَيَوََو سنأ ثيدح نم )١١00( ملسمو )1١179( يراخبلا هاور (؟)

 .ةْنَعُدَنَاََر رباج ثيدح نم (” )7١17/ ملسمو (7078) يراخبلا هاور (5)

 .بم «ك ءب يف تسيل «اذه» (ه)

 5١١9(. /94) «ائربكلا نتسلا» يف (5)

 .«لنعمل ناك» :ك (1)

 .هْنَعُدَباََر ةريره ىبأ ثيدح نم )/7١١1( يراخبلا دنع ظافلألا برقأ (4)
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 هعنمو ةفئاط هزاجأف ,مساقب دولوملا ةيمست زاوج يف ءالؤه فلتخاو

 ّصتخا اميف لكي يبنلا ةكراشم مدع ّلعلا َّنأ ىلإ اورظن نوزيجملاو «ءنورخآ

 ئنعملا نأ ئلإ اورظن نوعناملاو ءمسالا يف دوجوم ريغ اذهو «ةينكلا نم هب

 يفو :اولاق .عنملاب ئلوأ وه وأ ٌءاوس مسالا يف هلثم ةينكلا يف هنع ئبن يذلا

 .. صاصتخال ا اديس داعشإ 0 انأ 00 :هلوق

 يم ل نا اع 5 ثيريس 171 كذ

 يذمرتلا هاورو .«يمساب '7ّمستي الف يتينكب دي نمو ؛يتينكب نلكتي

 نع هيبأ نع نالجَع نب دّمحم ثيدح نم اًضيأ '؟7يذمرتلا هاور دقو

 دحأ عمْجَي نأ ِةكَي هللا لوسر ئمن» :هظفلو «ٌحيحص ٌرسح :لاقو «ةريره يبأ

 اذهف :لوقلا اذه باحصأ لاق .(مساقلا 5 اذكحم يمسيو هتينكو همسأ نيب

 يف نألو :اولاق «هتينكب ىنكتلا نع هيبن نم «نيحيحّصلا» ىف امل ٌرّسفم ٌدّيقم

 نع امهدحأ درفأ اذإف .ةينكلاو مسالاب صاصتخالا ُْق ةكراشف امهثس عمجلا

 .صاصتخالا لاز رخآلا

 يصمم وهدم سيؤتارس "هاف يفو ا: 145085) طمسأ 415150 مقرس 10(

 .«ئنكت» :ننسلا يفو .خسنلا يف اذك (؟)
 .ننسلا يف امل قفاوم خسنلا ةيقب نم تبثملاو .«ًمستي الف» :بم «ب «ق يف 09

 «ةحيحصلا ةلسلسلا» :رظناو )08١5(. نابح نباو وه هححصو :«(75851) مقرب 20

20 
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 ّمتحاو .١2)كلام نع لوقنملا وهو ءامهنيب عمجلا زاوج :ثلاثلا لوقلا

 نب كّكحم ثيدح نم 20يئدمسرتلاو ذواذ وبأ هاور امي لوقلا ذه. باحصأ
 دلو كدعب نم ىل َدِلُو نإ .هللا لوسر اي :تلق :لاق يلع نع ةّيفنحلا

 ةرسح قياس :ىذمرتلا لاق .(معناا :لاق ؟كتينكي كأو قلمساب هيّقسأ

 نيس و !تلاق ةشئاع نع" «دواد يبأ نئس سلا يفو

 وأ «؟يتينك محو يمشا ٌلحأ يذلا ام :لاقف «كلذ هركت كّنأ يل رك

 يدب وسم عنملا ثيداحأو ؛ ءالؤه لاق (؟يمشا ّلحأو ينينُك مَّرَح يذلا

 وهو هلو ئيبنلا ةايح يف اًعونمم ناك مساقلا يبأب يّثكتلا نإ :عباّرلا لوقلا
 يف تبث دق هّنإف «هتايحب اًصتخم ناك امّنِإ يِهّنلا ببسو :اولاق .هتافو دعب ٌرئاج

 ءمساقلا انآ اي : عيقبلاب لجو نيذات :لاق وسلا ثيدح نم 2؟7(حيحّصلا»

 توعد امن ءَكِنْعَأ مل يّنِإ هللا لوسر اي لاقف هلي هللا لوسر هيلإ تفتلاف
 هيل رم

 ثيدحو : :اولاق . (يتينكب اونكت الو يمساب اومَسَن حا :ِدِْلَع هللا لوسر لاقف ءاّنالف

 )١( «فنألا ضورلا» يفامك )7/ 187(.

 .(778/5) مكاحلاو يذمرتلا هححصو .(75847) يذمرتلاو (415717) دواد وبأ )0

 ١515(. /7) «ةيعرشلا بادآلا» يف حلفم نبا هدؤجو

 «نازيملا» يف هنع يبهذلا لاق .«يبجحلا نارمع نب دمحم هدانسإ يو .(53431/) مقرب 0

 .«اليدعت الو اًحرج هيف مهل تيأر امو ءركنم وهو «؛ثيدح هل» :(5177/)

 )5١11١(. ملسم هاور ل
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 هلأسي ملو :«73١2لو كدعب نم يل دلو نإ» :هلوقب كلذ ئلإ ةراشإ هيف يلع
 تناكو» :ثيدحلا اذه يف ")يلع لاق دق نكلو «هتايح يف هل دلوي نّمع
 .«يل ةصخر

 يهّنلا ئلع اًسايق كي همساب ٌةيِمسَّتلا عنمف «هلوقل ُهَبُْي ال نم ٌذش دقو

 هدينكب ينكتلاو ٌرئاج همساب ىّمستلا نأ باوّصلاو :هتينكي ىّنكتلا )نع
 ةشكاع ثيدحو ؛هنم ٌجوئمم امهثيب عمجلاو نشأ هتايح ىف عدملاو «هنم عونمم

 وظن نص يف يلع ثيدحو :جيحشلا ثيدحلا هلئمب شّراعُيال بيرق

 قلل ص راما :يلع لاق دقو «حيحصّنلا يف لهاست عون هيف ّيذمرَتلاو

 .ملعأ او كوس نزعل عمل ءاقب راع (53لدياذاعو

 '"'اهزاجأو ؛ئسيع يبأب ةينكل [فلخل ربح بلا نم ٌموق ةركدقو

 نبا برص باّطختلا نب رمع نأ ملسأ نب + هليز نيعأ /وواد وبأ ىورف «هثورخآ

 امأ :رمحال لاقف ءارسيع ىأب نكت ةبعش نب ةريفعلا نأو «ةيسيعابأ كك هل

 نإ :لابقف ءيناّتك كي هللا لوسر نإ :لاقف ؟هللا دبع ىبأب 'ينكت نأ كيفكي

 .أطخ .«ادلو» :ص )١(

 .ك يف سيل «يلع» (0)

 .(ىلع» :ص .,ك (9)

 .ك ىف تسيل (هلا 0

 .فيرحت «(«لخدي» :ك (0)

 .«هزاجأو» :ك (5)

 .(5 45 ص) «ءايحإلا جيرخت» يف يقارعلا هححصو (54777) مقرب (0)
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 ملف ,(١)انيّيبُجْلُج يف اّنِإو ءرخأت امو هبنذ نم مَّدقت ام هل رفع دق ِكَك هللا لوسر

 .كله نرتح هللا دبع ىبأب نينكي لزي

 مأو ةبيبح مأك ىَنك اًضيأ هئاسنل ناكو .21)هللا دبع مأب ةشئاع ئنك دقو

 :ةملس

 ئّمسملا يف عفانملاو ريخلا ةرثك لع لدت ةظفللا هذه نأل اذهو .270نمؤملا

 دارملا له :نكلو «بنعلا ةرجش نود كلذل قحتسملا وه نمؤملا بلقو ءاهب

 يهو (دواد يبأ ننس» نم ةميدق ةخسن يف كلذك يهو «ق يف ةملكلا تطبض اذكه 01(

 «نئسلا خسن يف اًريثك اًفالتخا اهطبض يف فلتخا دقو .خسنلا يف ميجلا دعب نانسأ عبرأب

 .(5 ١١ /1) ليصأتلا راد ةعبطو (774 /5) ةلبقلا راد ةعبط ؛دواد يبأ ننس :رظنا

 يف» باوصلا :رصان نبا لاق :(3559 /1) يرذنملل «نئسلا بيذبت» شماه فو

 يفو .انب عّنصُي ام يردن ال نيملسملا نم انلاثمأ نم ددع يف انيقب هانعم :ليق «كانّتَجَلَج

 :ينابيشلا ورمع يبأو يبارعألا نبا نع (جلج) «ناسللا»و «ةياهنلا»و «ةغللا بيذهت»

 سوؤر ددع يف انيقب انأ ئنعملاف :يرهزألا كافة اهدحاو «سانلا سوؤر جّلَجْلا

 .ءاحلاب «انتحلج» ىلإ (757 /1) «لوصألا عماج» يف فّحصتو .نيملسملا نم ةريثك

 .مجاعملا يف «ةيبجلج» دجأ ملو

 هححصو هاَهْنَعَيَِكَبَر ةشئاع ثيدح نم )591١(« دواد وبأو )50601١0( دمحأ هاور (؟)

 ينابلألاو (595 ص) «راكذألا» يف يوونلاو (71/8/15) مكاحلاو (7/1117/) نابح نبا

 .(75١؟) «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف

 .هَنَعَةَللاصَ ةريره يبأ ثيدح نم (/ /71751) ملسمو (5117) يراخبلا هاور 0
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 ا”بوقّرلاو ''نيكسملا يف لاق امك «١2'مركلاب هتيمست نم عَتمُيالف
 ٌتلصو هنم مّدحملا رمخلا ذاختا عم اذهب هعيمست نأ دارملا وأ 240 سلغملاو
 ةعيرذ كلذو ؛مّرحملا ثيبخلا بارّشلا اذه لصأل عفانملاو ريخلاو مركلاب

 دارمب ملعأ هللاو ,* 'لدجعم اذ اميلع سوقا عب جييمتو هللا مّرح ام حّذم ئلإ
 .اه55 بتعلا رحش يكس ال نأ الوآلاو كلك هلوسر

 .ءاشعلا اهنا الل .مكتالص مسا دع تارعألا مكتبِلغَت ال١ د لاقو

 ةِمّتَعلا يفام نوملعي ولا :لاق هَّنأ هنع ٌحمصو ؛0)27ةّمَتعلا اهنوُمسُي مهن

 .سكعلاب ليقو ءعنملل خسان اذه :ليقف « 001 ٌَوْبَح ولو امهوَتأل حبّصلاو

 نيب شرات الو ٌّدعتم خيراتلاب ملعلا نإ :نيلودقلا فال باوّصلاو

 .«مركلا اذهب :ج ءك )١(

 .ُهَنَعْدَيَدَِر ةريره يبأ ثيدح نم )٠١١/1١79( ملسمو )١51/4( يراخبلا هاور 00

 .ُهَنَعُدَِاَكَر دوعسم نبا ثيدح نم )/5١5( ملسم هاور (*)

 .ةَنَعُنأَ ةريره يبأ ثيدح نم )١04١( ملسم هلصوو «(57 /8) اقلعم يراخبلا هاور 0

 امرك بنعلا ةيمست نع يهنلا ةلع يف نيلوقلا دحأ رايتخا يف فلؤملل ددرت عقو انه )0(

 .(594 /7) «ةداعسلا راد حاتفم»و (1/1”7/ /”) «ننسلا بيذبت» يف لوألا حجر هنكل

 عضوملا يف هتمتتو ءرمع نب هللا دبع ثيدح نم )7١196778/5155( ملسم هاور 05(

 :ةدايز نود ؛«لبإلا بالحب متعت اهنإو» :يناثلا يفو «لبإلاب نومتعي مهو» :لوألا
 دازو .(558/) دمحأو (1907) يديمحلا دنع اهوحنب يهو .«ةمتعلا اهنومسي مهنإوا

 :رظنا .«بضغو حاص «ةمتعلا :نولوقي مهعمس اذإ رمع نبا ناكو» :يعفاشلا

 .(59 /7”) رذنملا نبال «طسوألا»

 .ُهَنَعََنلَدَ ةريره يبأ ثيدح نم (4701) ملسمو )7١5( يراخبلا هاور )و9/0
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 رسبت نأ نه ةيعاملاو 3 لاب ةمكعلا مسا قالطإ نع َهَنَي مل هنإف ,نيثيدحلا

 مسا هيلع بلغيو «هباتك يف 7"2هب هللا ؟١/اهاّمس يذلا مسالا وهو «ءاشعلا مسا

 .ملعأ هللاو .سأب الف ةمّتَعلا اًنايحأ اهيلع قلطأو ءاشعلا تمس اذإف «ةمتعلا

 الف «تادابعلا اهب هللا ئَّمس ىلا ءامسألا ئلع ِيِكَي هنم ةظفاحم اذهو
 :صرستلا ظانلا تارجسه ىف ةورشاعملا هلق امك لعذط ايبلح قو ركقت
 هب هللا ام داسفلا نم اذه ببسب أشنو ءاهيلع ةثداحلا تاحلطصملا راشيإو

 ادب اددك ههرخأ ام ريصانو هلا عتق أم ميدقت نرلح اظفاسبب اك امك اذهو ميله

 ٌرحن مث ةالّصلاب ديعلا يف ًأدبو :247(هب هللا ًاديامي ””ادبإل :لاقو اهّسلاب

 م ؟7هباقلا أدب امل اًميدقت .«*)هل كلُ الف اهّبق َحبَذ نم نأ ربخأو ءاهدعب

 بث هجولاب ءوضولا ءاضعأ يف أدبو «[7 :رثوكلا] © َرَحْغآَو َكلَبَرِل لصقل :هلوق
 .هرخأ امل اًريخأتو هللا همّدق امل اًميدقت ءنيلجّرلا مث سأّرلا مث نيديلا

 ةمشاملا اكيد يعلا 8 ةالص ئلع رطفلا ةاكز مّداقو «هطّسو امل اًطيسوتو

 هرئاظنو ء[4 :ئلعألا] 4 نصف ءهَيَرَرَسَأ ا دركنَم فأقل :هلوق يف ©"04لا

 ريتك

 .«هامس) :ح ءص ك )١(

 . ص «ق يف تسيل («هب» ()

 1| قيال ذك (85)

 .ليوطلا ُهَنَعَةَنِلوَر رباج ثيدح نمض )١417/1١١51١8( ملسم هاور (:)

 .هجيرخت مدقت (0)

 .ج «ص يف تسيل (هب» (1)

 .ق يف سيل ةلالجلا ظفل )٠0(



 لصف

 ظافلألا رايتخاو قطنملا ظفح ىف ٍةِلَي هيده ىف

 ءاهفطلأو اهلمجأو ظافلألا ّنسحأ هتّمأل راتخيو .هباطخ يف رّيختي ناك

 الو اًّسحاف نكي ملف ««37شحفلاو ةظّلِغلاو ءافجلا لهأ ظافلأ نم اهدعبأو
 .اظف لو ايان هل عاشو

 «كلذك سيل نع نح ىف قوصقلا فيرشلا ظفللا لمعشسي نأ هركي تاكو

 .هلهأ نم سيل نم قح يف هوركملا نيهّملا ظفللا لمعتسي نأو

 03 نإف» :لاغو (00هندكس ايف :ققامملل لاقي نأ هشيم ةلّوأْلا نمق

 بنعلا رجس ةيكسُي نأ ةعتسو (0)22(لجوّرع مكر ؟!بتطخسأ دقف اديس

 يبأ مسال هرييغت كلذكو :«2"'هكَحلا يبأب لهج يبأ ةيمست هعنمو «2')اًمْرَك

 .ص يف سيل «شحفلاو» )١(
 .(أنديس ايا لدب (ديسالا حا )0

 .ةياورلل فلاخم أطخ وهو .«كي مل نإف» :ب «ق ()

 .ةياورلل قفاوم خسنلا ةيقب نم تبثملاو .«متبضغأ» :بم ءص «ب«ق (4)
 (591/ا/) دواد وبأو )١6١( «درفملا بدألا» يف يراخبلاو (١؟99)دمحأ هاور (5)

 ريع

 ثيدحلاو .ُةَنَعُهَيلَدوَر ةديرب ثيدح نم(٠ )٠7 «ئربكلا نئسلا» يف يئاسنلاو

 «ءايحإلا جيرخت» يف يقارعلاو (777”ص) طوؤنرألا ت «راكذألا» يف يوونلا هححص

 ةلسلسلاق يف ىنابيلألاو (5 8779 «بيهرتلاو بيغرتلا» ف ىرذنملاو (55١1١ص)

 )707/1١(. «ةحيحصلا

 .هجيرخت مدقت ع

 - ئلع ةلثمألا نمو لهج ابأ هينكي ناك لكي يبنلا َّنأ ئوس عنملا ىلع لدي ام دجأ مل (0)
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 هيلإو .مّكَححلا وه هللا َّنِإ) :لاقو .حيّرش يبأب ةباحّصلا نم مكحلا

 .2170وكحلا

 نأ دّيَسللو «يتّبرو ىّبر :هتدّيسو هدّيسل لوقي نأ كولمملل هيهن كلذ نمو

 ىذلا اهبيبطو قو تنأ) ةيبطع ع اع ا نمل لاقو انا 7 دايس

 ةعيبطلا نم ٍءيشب ام لع هل يذلا رفاكلا نوُمسي نولهاجلاو .70"2اهقّلخ

 نمو ءدَشَر دقف هلوسرو هللا عطي نم :لاق يذلا بيطخلل هلوق اذه نمو

 , 200 ٌتنأ بيطخلا ّسئب» :ئوغ دقف امهصعي

 ام :اولوق نكلو «نالف ءاشو هللا ءاشام :(0)| ول وقت : ال :هلوق كلذ نمو

 ملسمو )4٠7١( يراخبلا هاور .«لهج وبأ عنص ام رظني نم» :َِكلَو هلوق كلذ |

 ٠١(: 87 /) «باعيتسالا» يف ربلا دبع نبا لاق .ُةْنَعْدَنآَو' سنأ ثيدح نم )18١(

 .«تبهذف ءلهج ابأ اكلك هللا لوسر هانكف .مكحلا ابأ انكي لهج وبأ ناك)

 نع حيرش نب مادقملا ثيدح نم (771707777/4) يئاسنلاو (5405) دواد وبأ هاور ١

 . جيجي هدانسإو «ةدلجحس نع هيبأ

 يي هب قينسلاو كا مر لأ تيذمس نم ظفألا ذي :(30-49 درع رو هور )00

 )/١87(. «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف ىنابلآلا

 ُهَنَعْدَنضو متاح نب يدع ثيدح نم (81 ) ملسم هاور 62

 .ص يف تسيل «اولوقت ال» (4)
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 ىنتلعجأ» :لاقف «ٌتئشو هللا ءاش ام اجر هل لاقو .(170نالف ءاش مث هللا ءاش

 77 هناعو هللا ءاش ام لف ؟ الن هّلل

 ()هللاب انأ :كرّشلا ئقوتي ال نم ّلوق هنع ئهنملا ِكرَّشلا اذه ئنعم يفو

 يدع 0 ]2 انأو «عفاودشا الإ ىلامو هكلسسو هللا بسس ق انآو هكلبو

 هللاوو ء«ضرألا يف تنأو ءامّسلا يف يل هللاو ءكنمو هللا نم اذهو «كيلعو هللا

 ص د ىو ؛ 5 ع . ع :

 .قلاخلل اذن قولخملا اهلتاق 7 لعجي ىتلا ظافلألا نم اذه لاثمأو «كتايحو

 .تعشو هللا ءاش ام :هلوق نم اًحبقو اًعنم دشأ ىهو

 كلللذم سأ الف ءتعش مث هللا ءاش امو «كب م هّللاب انأ :لاق (90)اذإ مف

 ثيدحلا يف امكو «""00كب مث هللاب الإ َمويلا يل غالب ال» :ةثالثلا ثيدح يف امك

 .نالف ءاش ّمث هللا ءاش ام :لاقي نأ نذإلا مّدقتملا

 هححصو .ُهَنَعْدَنَلََر ةفيذح ثيدح نم (5٠594)دواد وبأو )١17576( دمحأ هاور 00

 طوؤنرألا حت «راكذألا»و (185ص) ةلاسرلا ط «نيحلاصلا ضاير» يف يوونلا

 )/17"١7(. «ةحيحصلا ةلسلسلا» ُْق نابلألاو 0 ه/8ص)

 نم ««الدع» :امهظفلو «(7575) «لكشملا حرش# يف يواحطلاو )١1879( دمحأ هاور (؟)

 (55١٠ص) «ءايحإلا جيرخت» يف يقارعلا هنّسحو ُكَنَعُدَيَلَوو سابع نبا ثيدح

 )١794(. «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف ينابلألاو

 . (هللا» :ص (7)

 .«لكوتم» :.ب )0(

 .خسنلا يف تسيلو .«اهيف» :عوبطملا يف اهدعب )0(

 اذان: 5

 يبأ ثيدح نم )١9754( ملسمو (575) يراخبلا هاور ليوط ثيدح نم ءزج (0)
. 

 و

 لع و ريس

 .ُهَنَعُدبْلَوَم) ةريره
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 لصف

 ءاهلهأ نم سيل نم ئلع ٌمذلا ظافلأ قّلطُت نأ وهو يناثلا مسقلا اّمأو

 :رخآ ثيدح يفو ؛21)(رهّذلا وه هللا َّنإ» :لاقو رهّذلا ٌبس نع ِِكي هيب لثمف

 ُرمألا يديب رهّدلا انأو ءٌرهّدلا ")بسيف مدآ نبا ينيذؤُي :لجو رع هللا لوقا

 ةيغام :مكدحأ ٌنلوقيالا» :رخآ ثيدح ىفو :©)(راهّتلاو َّلَِّللا بّنقأ
 .(©9(رهّدلا

 :ةميظع ةسافم ثالث اذه ىو

 هم ةليسم لش رهذلا نإف 0س لهأب سيل نم 012 هافانا
 .هنم ٌبَشلاو ٌعّدلاب نلوأ اسف ههريغسلا للدم درمأل داقنم .هللا قلخ

 هلو ينور ره يدل طل هجياملإ هلو ارق يخبس سوا ةبات
 .ءاطعلا قحتسي ال نم ئطعأو ءررَّضلا ٌقحتسي ال نم رض دق ٌملاظ كلذ عم

 ةيعتاش دكه وهو :نامرحلا قدتسي ال نم َءّرَخو ةسفألا لسسيال نم مقرو

 ةيثكو ءاّذج ٌةريثك هّبس يف ةنّوَحلا 0)ةّمّلَظلا ءالؤه راعشأو «ةّمَّلْظلا ملظأ نم

 .هَنَعْدَيَإََوَر ةريره يبأ ثيدح نم (5 /1١؟557) ملسم هاور 60

 .(بسيلا :ك «ج ءص 000

 .هَنَعَدَبَلَدَوَو ةريره يبأ ثيدح نم (7/١؟557) ملسمو (587557) يراخبلا هاور )00

 .ُهْنَعََبإََوَر ةريره يبأ ثيدح نم (7 /77557) ملسمو )5١185( يراخبلا هاور 0

 .«ةبسم) :ج ءص (4)

 .#بسسلا لنهأ نم سيلا هك 0

 .«اداقنم» :ج ءص (0)

 .ك نم ةطقاس «ةملظلا ءالؤه راعشأو» (48)

 تا



 .هحيبقتو هتنعلب حّرصُي لاّهجلا نم

 عبتا ول يتلا لاعفألا هذه ّلعف نم ئلع عقي امّنِإ مهنم َّبّسلا نأ :ةثلاثلا

 (1).هءاوهأ ثقفاو اذإو ء«ضرألاو تاوامّسلا تدسفل مهءاوهأ اهيف ّقحلا

 يطعملا وه ئلاعت رهّدلا ٌبرف (")رمألا ةقيقح يفو .هيلع اونثأو رهّدلا اودِمَح

 ٌءيش رمألا نم هل سيل رهّدلاو هَلْذّملا ْرِعّملا ءعفاّرلا "”ضفاخلا «عناملا

 يف امك :ئلاعت ٌبّرلل ٌةيذؤم تناك اذهلو «ٌلجو َّزِع هلل ةَّبسم رهّدلل مهتّبسمف

 00 :25 يبنلا نع ني سهلا مويس

 رهف دل عم ٌلصاف رعت نأ دفعا نإ هّنإف اهب ك كلا وأ قلاع اك ! امهدحأ

 دقف هّلعف نم ٌبسي وهو كلذ ٌلعف ىذلا وه هذحو هللا نأ دقتعا نإو :كرشم

 هللا بم

 ١ ئّتح مظاعتي هّنإف ٌناطيشلا ّسِعَت :مكدحأ نلوقيالا :هيِلَع هلوق اذه نمو

 هّنإف هللا مسب :ّلقيل نكلو ««؟)هّنع هتعَّرَص يتوقب : :لوقيو «تيبلا لثم نوكي

 .(0)بابلا لثم نوكي ئّيح رغاصتي

 .خسنلا فالخ «مهؤاوهأ تعقو» :عوبطملا يف )١(

 .ك يف تسيل (رمألا ةقيقح يفو» (0)
 .فيرحت ءاظفاخلا)» :ص ()

 . ج ءص يف تسيل «هتعرص» (:4)

 كلم يبنلا باحصأ نم لجر ثيدح نم (49/87)دواد وبأو )5١0947( دمحأ هاور (4)

 يف يريصوبلا هدّوجو :(7947 /1) هححصو مكاحلا دنع ريمع نب ةماسأ ئمسم ءاجو

 ١175(. ص) «بيطلا ملكلا جيرخت# يف ينابلألا هححصو :(477 /7) «ةريخلا فاحتإلا
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 ٌنعلتل كنإ :لوقي َناطيَّشلا َنعل اذإ دبعلا َّنإ) :رخآ ثيدح ينو
 . 27 (انعَلم

 كلذ ٌنِإف َناطيَّسلا هللا حّبقو َناطيَّشلا هللا ئزخأ :لئاقلا لوق اذه لثمو
 ئلع هنيعُي امم كلذو «يّوقب هّنلي دق نأ مدآ نبا َجِلَع :لوقيو «هحرفُي هلك
 ركذي نأ ناطيّشلا نم ٌءيش هَّسَم نم كَ ئبنلا دشرأف ءاًئيش هديفي الو هئاوغإ
 .ناطيّشلل ٌظيغأو هل ٌعفنأ كلذ َنإف ءهنم هللاب ذيعتسيو همسا ركذيو هلل

 :؛27”لوقي نكلو .«يسفن ْتثبخ١ :لجّرلا لوقي نأ ِةِْكَي ةيهن كلذ نمو
 ظفل مهل هركف ءاهقلتت ءاسو تقع :ىأ دحاو امهاتعمو 3 يس ثلا

 .نسحلا لامعتسا ئلإ مهدشرأو «ةعانشلاو حبقلا نم هيف امل ثبخلا

 .هنم ّنسحأب هوركملا ظفّللا لادبإو ««4)حيبقلا نارجهو

 يبأ ثيدح نم (ةطقتلملا بئارغلا )١/ ١157- «سودرفلا دنسم» يف يمليدلا هاور )١(

 هللا تذعتسا اذإو ءائوعلم ٌتنعل لاق ناطيشلا َنِعْل اذإ»:هظفلو اًعوفرم ُةَتَعْدَكاَوو ةريره
 ضعبو «هيف فلتخم ىوحنلا ناقاخ نب لئسوم هدانسإ فو .(يرهظ ترسك :لاق هنم

 )١58/١٠١( «للعلا» يف ينطقرادلا هركذ ثيدحلاو .مهمجارت ئلع فقأ مل هتاور

 هعفرف ؛هنع فلتخاو «رعسم هنع هب ثدح ءنيصح وبأ هيوري» :لاقو «انعلم»:ظفلب

 :رظنا .«باوصلا وهو «هفقوي هريغو ءرعسم نع نوراه نب ديزي نع ناقاخ نب ئسوم
 ١1945(. /84) «نازيملا ناسل»و (”ا/ )١5/ («دادغب خيرات» يف ناقاخ نب اسوم ةمجرت

 .خسنلا ةيقب نم تبثملاو .«لقيل) :ب (؟)

 .اَهَتَعدَيلََوَر ةشئاع ثيدح نم (75155) ملسمو )1١11/4( يراخبلا هاور 2

 .«حبقلا» : ص )0

5 



 اذك تلعف ىّنأ ول» :رمألا تاوف دعب لئاقلا لوق نع لَو هيبه كلذ نمو

 هذه نم هل عفنأ وه ام ئلإ هدشرأو ««ناطيّشلا لمع حتفت اهّنِإ) :لاقو «اذكو

 ريل :هلوق نأل كنذو 2176ه ءاشامو هللا ذقت :كوقي ذآ وهو« ةملكلا

 مالك -هيق :ٌتعقو اميف ّْمُكأ مل وأ ؛يتافام يدعي مل اذكو ١ذك ثلعف 211 تدك

 ريو ."هرمأ نم ربدتسا امل لبقتسم ريغ هّنإف هنا ًةدئاف هيلع يِدِجُي ال

 يف هرّدق امك ناك ول رمألا نأ اعد «ول» ٍنمض ينو ”«ولااب هترثَع ليقتسم

 هفالخ ّْنمت امم عقو ام ّنإف ؛هءاشو هرَّدقو هللا هاضق ام ٌريغ ناكل هسفن

 ناكل اذك َتلعف يّنأ ول :لاق اذإف «هتتيشمو هردقو هللا ءاضقب عقو (2)يلإ

 دقف ءلاحم ّيضقملا رّدقملا ٍفالخ ٌعوقو ذإ لاحم وهف عقو ام فالخ

 مْلْسَي مل ردقلاب بيذكتلا نم مِلَس نإو ءالاحمو الهجو اًبذك همالك نَّمضت
 .ٌيلع ٌرّدق ام ٌتعفدل ُتلعف نأ ول :هلوقب هتضراعم نم

 بابسألا كلت ذإ هل "9ٌدُحَج الو 21)ردقلل در اذه يف سيل :ليق نإف
 و مو

 ينع هب مفدنال ردقلا اذهل "7ٌتقفو ول :لوقي وهف ءردقلا نم اًضيأ اهاتمت يتلا

 .(51714) ملسم هاور ُكَنَعََلَدَو ةريره يبأ ثيدح نم ةعطق ثالثلا لمجلا هذه 0010

 ك4 قاعسل كبك 90
 كل يف تسيل , «هرمأ نم 0

 قايقؤل (9)

 .«امل» :ج )0

 .(ردقملا» :ك 25(

 . (ةجبحا )ا ءانم «ج «ب )031/0(

 .خسنلا فالخ «تفقو» :عوبطملا يف (4)

 ا



 ناودلاب نضروسلا َن ُدَدَق عقدي انهك «صعبب يطع عقد ردقلا إف هودقلا كلذ

 .ردقلا نم امهالكو .داهجلاب ودعلا دقو :ةيوتلاب بوذذلا ةذقو

 عقو اذإ امأف ؛هوركملا ردقلا عوقو لبق عفني اذه ّنكلو «ّقح اذه :ليق

 ادب رود دا لوس اب داع لا لمس

 ذلا هّلعف لبقتسي نأ لاحلا هذه يف هتفيظو لب «تلمف دك يل :هلوق نيم

 . شحم رجع هن هعوقو يف عمطت ل ام( نه يال ءففخُي وأ هب عفدي

 ةرشابم وه :ٌسيَكلاو «هب رمأيو َسْيَّكلا ٌبحيو ءزجعلا ئلع مولي هللاو

 حتفت هذهف .هداعمو هشاعم يف دبعلل ةعفانلا اهِتاَبْبَسُم اهب هللا طبر يتلا بابسألا

 اًمع ّرَجَع اذإ ِهّنإف ءناطيّشلا لمع حتفي هَّنإف زجعلا اًّمأو «رمألاو ريخلا لمع
 حتفنا -اذك ٌتلعف ولو ءاذك ناك ول :هلوقب ةلطابلا ينامألا ئلإ راصو «هعفني

 لكك ئبنلا ذاعتسا اذهلو ءُلَسَّكلاو ٌرجعلا هباب ٌنِإف «ناطيَّشلا لمع هيلع
 نبجلاو «نزحلاو مهلا امهنع رُدصَيو ٌرش لك ٌحاتفم امهو ؛"")امهنم

 :«لسكلاو رجوعلا نع اهّلك اهردصمف «لاجّرلا ةبلغو نيّدلا ُعَلَضو ءلخبلاو

 ّنِإف .«ناطيّشلا ّلمع ٌحتفت ول نإف» :ِهيِلكلَع ّيبنلا لاق كلذلف ««ول» اهناونعو

 :سيئاشملا لاومأ سأر ئّتُملا ّنِإف .مهسلفأو ساّنلا زجعأ نم 7 يلمتملا

 رك لك تكسر

 قكلبش#ا ىنمتي الو عقوام رثأ ففخي وأ» :عوبطملا يفو كل تسيلةةيسياالا (1)

 .خسنلا

 كب ذوعأ ينإ مهللا» :لوقي نأ رثكي ناك كب يبنلا نأ ُهَنَعهَنلَوَوَو سنأ ثيدح لإ ريشي (1»)

 .«لاجرلا ةيلغو نيدلا علضو «نبجلاو لخبلاو ءلسكلاو زجعلاو ءنزحلاو مهلا نم

 .(18557) يراخبلا ةاور

 1 صيعملاو# ل (19)



 ؛تاعاّطلا بابسأ نع زجعَي دبعلا ٌنِإف ءٌرجعلا اهَّلك ىيصاعملا لصأو

 يف عقيف ؛هنيبو اهئيب لوحّتو يصاعملا نع (١)هٌقوعَت يتلا بابسألا نعو
 ٌرشلا لوصأ كَ هتذاعتسا يف فيرَّشلا ثيدحلا اذه عمجف ءيصاعملا

 ٍنامث ئلع لمشتتم وهو «هّرداصمو هّدراومو «هتاياغو هئدابمو .هعورفو

 .(نّرَحلاو ٌحّهلا نم كب ذوعأ» :لاقف :2"!ِنانيَِق اهنم نيتلصخ لك ءلاصخ
 ىلإ هببس رابتعاب مسقني بلقلا ئلع دراولا هوركملا نِإو .نانيرقامهو
 نري خأ اقلر فارسا ثدي ريغ ايام هبيس زوقك نأ اني هّنإِف ييسسلا
 عقدي ال ئضم ام َّنإف ءزجعلا نم امهالكو مهلا ثروُي وهف لبقتسم رمأ عقوت
 رّدق :دبعلا لوقو ءردقلاب ناميإلاو ربّصلاو دمحلاو 0-5 لب ؛ ”نزحلاب

 يف ةليح هل نوكي نأ اّمِإ لب ٌمهلاب اًضيأ عقدي ال لبقتسي امو .لعف ءاش امو هللا

 سبليو «هنم عَّرجَي الف «هعفد يف ةليح هل نوكي ال نأ اّمإو .هنع زجعَي الف هعفد
 5 زيخت وو 008 2 2 عن" أ ع هع ها تك 98 2 7 ع 7

 ةنيصح ةنجب نجتسيو «هب ةقئاللا هتبهأ هل بهأتيو «هتدع هل ذخايو «هّسابل هل

 .هل مالستسالاو «ئلاعت ٌبرلا يدي نيب حارطنالاو ؛لكوّتلاو ديحوّتلا نم
 اذإف .هركي ام نود بحي اميف ابر هب ىضري الو ءييش لك يف ابر هب اضّرلاو
 ىلع اًدبع هل ّبَّرلا هاضري الف «قالطإلا ئلع «؟ )ابر هب ٌضرَي مل اذكه ناك
 .قالطالا

 .هتبثأ ام باوصلا لعلو .«هضوعت» :خسنلا يفو «هدعبت» :عوبطملا يف )010

 .(نابيرق» :ب «ق .«نيتنيرق» :ج ءص )30

 .«نزحلا» :بم «ك .ج ءص ()

 .رظنلا لاقتلا بيس ك م ةطقاس ابر ....بحب اميق) (5)
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 ءامهتعفنم نم رثكأ امهتّرضم لب هَةَّتبلا دبعلا ناعفني ال نزحلاو ٌمهلاف

 داهعبلالا ةيبو دبعلا نيب.ثالر فيو «بلقلا ةاتجرتو مزملا اغيب امهثإل

 «تكاقرشي وأ ءارو ايلا ناسك وأ ءريّسلا قيرط هيلع ناعطقيو .هعفني اميف

 .هريس يف َّدَجو هيلإ رمش هآر امّلك يذلا ملعلا نع هِنابُجْحَي (١)وأ هِناَفِقيو
 هتاوهش نع نزحلاو مهلا هّقاع نإ لب هرئاَّسلا رهظ ئلع ليقث ٌلْمِح امهف
 مقدس نع اذهو .هجولا اذه نم هب عفتنا هداعمو هشاعم يف هٌّرضت يتلا هتادارإو
 ةغرافلا ؛هنع ةضرعُملا بولقلا ئلع نيدنجلا نيذه طّلس نأ ميكحلا زيزعلا

 هيلإ رارفلاو هب سنألاو هيلع لكوّتلاو هيلإ ةبانإلاو هئاجرو هفوخو هتّبحم نم

 نازحألاو مومغلاو مومهلا نم هب اهيلقييامب (؟ةاهكريل ؛هيلإ عاطقتالاو
 .ةيِدرَملا اهتاوهشو اهيصاعم نم ريثك نع «ةّيبلقلا مالآلاو

 ناك ٌريخ اهب ديرأ نإو هراَّذلا هذه يف ميحجلا نم ٍنجس يف بولقلا هذهو |

 صّلختت ئّتح نجّسلا اذه يف لازت الو ءاهداعم يف ميحجلا نجس نم اهّظح

 لحم يف هنّبحم لْعَجو هب سنألاو هللا ئلع ٍلابقإلاو ءديحوّتلا ءاضف ئلإ

 هفوخو هّّبحو ئلاعت هّركذ نوكي ثيحب .هسواسوو بلقلا رطاوخ ببيت

 بلاغلا ءبلقلا ئلع يلوتسملا وه -هركذب حاهتبالاو هب حرفلاو .هؤاجرو
 الو .هنودب هل َءاقب الو «هب الإ هل َماوق ال يذلا هّتْوَق َدَقْف هدقف تم يذلا هيلع

 هل اهدسفأو هضارمأ ٌمظعأ يه ىتّلا مالآلا هذه نم بلقلا صالخ ىلإ ٌَليبس

 يتأيالو ءوه الإ هيلإ لِصوُيال هّنإف .هدحو هللاب الإ َعالب الو .كلذب الإ

 .ك نم ةطقاس وأ هنافقي» )١(

 :ةد ربل هك «ج «ص )030
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 اذإو « )وه الإ هيلع لدي الو ءوه الإ ٍتائّيسلا فرصَي الو ءوه الإ تانسحلاب
 اذإو ,دادمإلا هنمو :2'”دادعإلا هنمو «داجيإلا هنمف هل هأّيه رمأل هّدبع دارأ

 الو هيف "7هتماقإ هتمكحو .هيف هماقأ هدمحبف «ناك ماقم ّيأ ,ماقم يف هماقأ

 اهل نسل الو فلا ةيطعأ امل ٌحئامألو هاوس هل لصي الو هو ثرغ )دي قيلي
 لّصوتيل (00هَمّتَم لب هاًملاظ هعنمب نوكيف دبعلل وه أقحس هّدبع عنمي ملو «عنم
 1 و هقّلمتيو .هيدي نيب لّلذتيو ءهيلإ عّرضتيلو .©")هّيِطعُيل هةكاكمي هيلإ

 151: دفان ةرهاظلاو ةنطابلا هتاوذ نم73 لك ىف دهشي هتبحب همقح هبلإ هاقف

 ملف .هدهشي مل نإو رمألا سفن يف عقاولا وه اذهو .سافنألا بقاعت ىلع هيلإ

 اراكس اتتسأ الو ههتئازخ نم اًضقث الو «هئم الغمب «هيلإ جاتحم دبعلا ام هذبع عنمي

 2 هل للذَتلاب هَّزِعَيَلو :هيلإ ريل همم لب ؛دبعلل لح وه امب ةيلع

 ةوالح عنملا ةرارمب هقيِذَيلو .هيدي نيب راسكنالاب هَربَجَيلو .هيلإ راقتفالاب

 َفرشأ هِلْزَعب هَيَّلوُيو «ةّيدوبعلا ةعلخ هَسِْلُيِلو ءرقفلا َةَّذلو هل عوضخلا
 .هرهق يف هّمطلو ِهَّربو «هتزع يف هتمحرو «هتردق يف هتمكح هَدِهْسُيَلَو ءتايالولا

 كسر ويسدد ادعو أ دات فيرقعو كيا رمل أهو قطف هعتس أو

 .ك نم ةطقاس «وه الإ ...يآيالو» )١(

 .خسنلا فالخ «مادعإلا» :عوبطملا يف (0)

 .خسنلا فالخ «هتماقإ هتمكحبو» :عوبطملا يف (؟)
 .(هيف)» :ك (5)

 .(هعنمي) :ب (ه)

 .خسنلا فالخ «هدبعيلا :عوبطملا يف (1)

 .(ةنحم» :ص «ك (0)



 ,(9هبلإ هق مك 5 قئاس هيلع ةءادعأ هطيلستو

 قف ؟؟لواساقأ ةتمكاسو ةدمحو أ“ اديف ميقأ ام ديغ ديعلاب قيلي اللف ةلمجلابو

 قاوم لعجي ثيح ملعأ هللاو ءهاطختي نأ ُنْسْحَي الو هاوس هب قيلي ال يذلا هماقم

 نك كِلردكَو» | :ماعنألا] جاسر لَو او ؛هلضفو هئاطع

 ملغأي هلل سا ًانيِنَب اش مهتلَع هلل تع ةالؤكأ أوتيل ضب مهَصْم
 او «لضفلا عقاومب ٌملعأ هناحيس وهف .[07 :ماعنألا] 4 ىريعسيالاب

 (َمَرَح هتمكحو هدمحبو ؛ئطعأ هتمكحو هدمحبف «نامرحلا لاحمو «صيصخّنلا

 نمو «ةاطع هّمح يف بلقنا -هقلمتو هل للدَتلاو هيلإ *”راقتفالا ىلإ عنملا هّدر نمف

 وهف هللا نع ّدبعلا 97 لش ام لكف هانم هّقح يف بلقنا -هنع َمَّطتو هؤاطع هَل

 .هب ةمحر وهف هيلإ هّدر ام لكو هيلع موؤشم

 نآ انريبغأو هكا ةاجباو ةماقتسالا امم دارأ تاسيس ريق هتيم أ هسفا

 (”)امهف ءانل اهّتئيشمو اهيلع ادّتناعإ هسفن نم ديرُي ئّتح عقيال دارملا اذه

 .«طايس# :ج «ك ءص (0)

 .«هيلإ اهب) :ج ءك ءص (؟)

 .ط يف تسيل (هيف» )2

 .(«هتماقأ» :ك (:1)

 .(«راقتفالاو» :ك (6)

 .«لغشأ» :ك (5)

 .(امهيف) :تم .«(اممو» :ص ,ةامق#ق 2:43 6
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 هل ليبس الو ءهّتيِعُي نأ هسفن نم ةدارإو ءلعفي نأ هدبع نم ةدارإ :١2)ناتدارإ

 انو :ارلاعت لاق امك ءأ”ًكيش اهينم كلبي الو قدارالا هذهالا | لعفلا ئلإ

 حور دبعلا عم ناك نإف 4 :ريوكتلا] © َنيِملعْلا تو دَسلَأ امي نأ ل |[تبوُداَمَت

 نم هللا ةدارإ اهب يهشتسي ءدنداب ئلإ هحور ةبسنك هحوو لإ اهتبسن هئئرعنأ

 أو ءاطعلل لباق ٌريغ هّلحمف اّلِإو ءالعاف دبعلا هب نوكي ام هب لعفي نأ هسفن

 الو كتاسرحلاب عجر وانإ ريغب ءاجح نمثل :120ماقسلا هيف مكي ةانإ هعم سيئر

 نمو «نانيرق امهو ءنَّرَحلاو مهلا نم ذاعتسا ِِكي ّيبنلا َنأ دوصقملاو

 نأ اَّمإ :هنع هحالصو ديلا لامك ٌفلَخَت ّنِإف :تاتيرف امهو ٠اشكلاو رجلا

 رهش هديربال ننكل هيلع ارهاق توككي وأ « رجع وهف هيلع هئردق مداعل نوكي

 000 رش لك ٌلوصحو ءريخ لك ُتاوف نيتفّصلا نيتاه نع أشنيو ءلسك
 مث .لخبلا وهو هلامب عَّْتلا نعو «نبجلا وهو هندبب عَُّتلا نع هّلّطعت ٌرشلا

 لخ يمو لطايةبلفر ملا“ !ةبلغ ىهو قحب ةبلغ :ناتبلغ كلذ نم هل

 . لسكتلاو رجعلا ةرمث دساقملا هلع لكو «لاجالا

 :لاقف «هيلع ئضق يذلا لجّرلل حيحّصلا ثيدحلا يف هلوق اذه نمو

 كيلع نكلو ءزجعلا ئلع مولي هللا َّنإ» :لاقف «(ليكولا معنو هللا ىبسحا)

 .ق يف تسيل «ناتدارإ» )١(

 .«اياطعلب» :ك (7)

 .«اياطعلل» :ك (:غ)

 .«علض» :ج «ك ءص (5)

 ١



 لاق اذهف .227(ليكولا معنو هللا يبسح :لقف ٌرمأ (١)كيلغ اذإف ءسّيَكلاب
 و ا :

 هل يضل هب ماق ول يذلا ءسيكلا نع هزجعع دعب «ليكولا معنو هللا يبسحا
 يبسح» :لاقف ٍبِلُع مث اَمّيك اهب نوكي يتلا بابسألا لعف ولف ؛همصخ ىلع 0 ِ : 9 * ز
 ليلخلا ميهاربإ نأ امك ءاهعقوم تعقو دق ةملكلا تناكل «ليكولا معنو هللا

 هبلغ مث ءاهنم ٍءيش ِكْرت الو اهكرتب زِجعَي ملو ءاهب رومأملا بابسألا لعف اّمل
 ,20(ليكولا معنو هللا يبسح» :لاحلا كلت يف لاق -راّنلا يف هوقلأو هودع

 اهيلع بترتو ءاهّرثأ ترثأف 2؟7اهباصن يف تّرقتساو ءاهعقوم ةملكلا تعقوف

 .اهاضتقم

 مهفارصنا دعب مهل ليق امل ,ٍدحأ موي هباحصأو ِةِْئلَي هللا لوسر كلذكو
 7 . ' ا آ ا ل 7

 ءاقلل اوجرخو اأاوزهجتف 4 َرْهَوَمْح وكل اوُعَمَح دق سال نإ #ة :لحأ نم

 منو هلأ انجسح# :اولاق م .مهس وفن نيم سيكا مهوطعأو ءودعلا

 2 ظ ١ 5 و م

 اهيحوم تضحقاو ءاهذزثأ ةملكلا ترثآق :291[ 9 :ةارمع لآ#1 ليكحولا

 رب بمب هل رم 3 روع ماك ل ربك مسخ بج 1 را ىلا 2 أ مه 2 ١[|[

 نمو ُبِيَحيال ْتَبَحْنِم ُهَقْزَرَيَو يل اَرْخَمههْللَعْجحَمَللا قَسيْنَمَو# :ئلاعت لاق اذهلو

 .(بلغال :ك ()

 )/١١781( (ئربكلا ننئسلا» يف ىئاسنلاو 00 ةوادويأو ١7( ةركاث) دمحأ ةأاور 0

 .ديلولا نب ةيقب ةنعنع هدانسإ يفو .ُهَنَعَدَنََدَوو يعجشألا كلام نب فوع ثيدح نم

 .هف ها لة: لاق قاسنلا ثإف «ياشلا قيس ةلاهجو
 .ُةَنَعْةَنااَد' سابع نبا ثيدح نم (5557154) يراخبلا هاور 2

 يفو .هباصن ئلإ رمألا عجر :لاقي ءعجرملاو لصألا :باصنلاو .بم ءب «ق يف اذك (:)

 .ففيرحت امهالكو .«اهناظم» :عوبطملا فو .«اهبءاضم» :ك « ص «ج

 .ةْنَعُدَلاَدَي سابع نبا ثيدح نم (5077) يراخبلا هاور (6)
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 يه يتلا ئوَقّتلا دعب لٌكوّتلا لعجف ؛[-١ :قالطلا] 4بُبسَحَوُهَفهََأَلَعْكَوَتب

 لاق اهكووأأ هيب ريق كلا ولع لكوت 8 لقيسف ءابب رومأعلا بابسألاب ٌمايق
 ا 1

 1١1[: :ةدئاملا] + تروُنِمْؤُمْلا لكوَتَتل هنأ َلَحَو َهَسأ اوفو :رخآ ممضاوم يف

 ناك نإو «ٌضحم رجع اهب رومأملا بابسألاب مايقلانودب بشسلاو لت

 ملا باسال ةلعج نم هوت لعجي لبن نجع لمجال زج

0 

 لوستع ل ناك طن يس ددسر لك كاز تير ةيفادحل

 ءاهتاّيسم ىلإ ًةلِصوُم هللا ةمكح اهّنضنقا يتلا بابسألا هل تلّطَعف ءدارملا

 مهلكرت َفَعَضو «بابسألا| نم اولّطع ام بسحب زجعو جيرفت عون ل اوعقوف
 اه هورّيصو هلك مهلا اوعمجف ءبابسألا نمع هدارفناب توق اون ثيح نم

 .ىرخأ ٍةهج نم ٌفعَض هيفف ؛هجولا اذه نم ةّوق هيف ناك نإو اذهو . |لسأ و

 لحم وه يذلا ببّسلا يف ُطيِمّتلا هّقعضأ هدارفإب لكيلا ٌُبناج يوق املف
 اذهو ءاهيف هللا ئلع لكوَّتلاِب هلامكو ؛بابسألا هّلحم لُكَوَتلا نإف لكَ

 يف هللا ئلع لّكوتو ءرذبلا اهيف ئقلأو ؛ضرألا قش يذلا ْثاَّرَحلا لّكوتك

 ضرألا ليطعتب هلكوت فعضُي ملو هّقح لكوَّتلا ئطعأ دق اذهف .هتابنإو هعرز

 :ريّشلا يف هّدج عم ةقاسملا عطق يف رفاسملا لكوت كلذنكو اوي اهتيلختو
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 يف مهداهتجا عم «هباوثب زوفلاو هللا باذع نم ةاجّنلا يف سايكألا لكوتو

 امأو .هب ماق نم َبْسَح هللا نوكيو «هرثأ هيلع بّنرتي يذلا لكوتلا اذهف «هتعاط

 نا َّنإف .هبحاص َبْسَح هللا سيلو ؛هرثأ هيلع ٍبّنرتي الف طيرّتلاو زجعلا لكوت

 ءاهب رومأملا بابسألا ٌلعِف هاوقتو «هاقتا اذإ هيلع لّكوتملا بسح نوكي امّنإ
 .اهتعاضإ ال

 اهب تابّيسملا طابترا تأرو «بابسألاب تماق ىلا :ةيناثلا ةفئاّطلاو

 امب تان إو ةفاّطلا ءذسو ,(13 زك رّثلا بنا نع تضرعأو كّردقو اًعرش
 مهل هللا نوع الو ءلّكوَّتلا باحصأ ٌةّوق اهل سيلف «هّتلان ام بابسألا نم هّتلعف

 نم اهتاف ام بسحب ٌةزجاع ةلوذخم يه لب .مهنع هعافدو ءمهاّيِإ "7هتيافكو

 لكلا
 هس نم 27 فلشلا ىقعب لاق اه للا علح لك رتلا قد رقلا لك ةرعلاف

 ل كوتملل ةنوم هةرقلاش .1)هلا يلع لكرعيلف سانلا ئوقأ ةركيذأ

 نم صقتن ام ردقب كلذ نم هيلع صققتني امَّنِإو هنع عفَّدلاو بُسَحلاو ٌةيافكلاو

 نم اًجرخم هل هللا لعجي نأ دب ال امهب 20هِققحت عمف اّلإو ءلكوّتلاو ئوقّتلا

 .(«لكوتملا» :ج )١(

 .«هتيافك الو» :ك (؟)

 (9) «هللا ئيلع لكوتلا» يف ايندلا يبأ نبا هاور .سابع نبا ثيدح نم اعوفرم يور (©)

 )57١5(. «ةفيعضلا ةسلسلا» ف امك اذج فيعض وهو .(6) (قالخألا مراكم»و

 .اًعوفرم اًثيدح هلعجي ملو .فلسلا ضعبل فلؤملا هبسن اذلو
 .ك يف تسيل «هللا الع ...فلسلا ضعب لاقامك» (:)

 .(هقيقحت) :ص (0)
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 .هّيفاكو هّبْسَح هللا نوكيو ءساّنلا يلع قاض ام ّلك

 .هبولطم ُليَتو هلامك ةياغ هيف ام ئلإ دبعلا دشرأ كب يبنلا نأ دوصقملاو
 لوقو بّشحُتلا هعفني ٍلئتيحو هدهج هيف لذبيو ؛هعفني ام ىلع صحي نأ
 مث ؛هتحلصم هتتاف تح «طّرفو ّرَجَع نم فالخب ««ليكولا معنو هللا يبسحا»

 لاحلا اذه يف نوكي الو ءهمولي هللا َنإف «277ليكولا| معنو هللا يبسح» لاق

 .هيلع لّكوت مث هاقتا نم ُبْسَح وه امنإ هنإف هبَسَح

 لصف

 ركّذلا يف ِةِكَب هيده يف

 ركذ يف هّلك همالك ناك لب لجو رع هلل اًركذ قلخلا ّلمكأ كي ئينلا ناك
 نع هرابخإو «هلل هنم اًركذ ةَّمآلل هعيرشتو هيبنو هّرمأ ناكو «هالاو امو هللا
 هؤانثو «هل هنم اًركذ هديعوو هدعوو هلاعفأو هماكحأو هتافصو ّتَّرلا ءامسأ

 هاّيإ هؤاعدو هّلاؤسو ءهل هنم اًركذ هُحيبستو هديمحتو هٌديجمتو هئالآب هيلع

 ناقف فبلقي أذل ويب 75 هيتٌضو هت وكسو مل هنم ألا قو ةيهرو ةبغر

 :هسافنأ عم يرجي هلل هركذ ناكف «هلاوحأ عيمج ئلعو «هنايحأ ّلك يف هلل اًركاذ

 (01هدعظو «لوزنو ةرّيَسو «ةبوكرو هييشسم يفو ءهبنَج ئلعو اًدعاقو اًمئاق

 .هتماقإو

 )١( ص نم ةطقاس «ليكولا ...فالخب» .

 .«ركذ» :ج .ك ءص (؟)

 .(ركذ» :ج .ءص (9)

 .ك يف تسيل «هل هنم ...هتوكسو» (5)

 .أطخ ء(هنعض» :ك (4)



 :باواتئابأ ام دعب اتايحأ ىذلا هلل دسحلا» :لاق ظقفسا 5 ناكو

 .(2)(روشنلا

 هللا ناحبس :لاقو ءاًرشع رّبك ليلا نم ّبَه اذإ ناك :ةشئ ةشئاع تلاقو

 لهوا شع هللا رفغتساو ءاًرشع سوّدقلا ِكلملا ناحبسو ءاّرشع هدمحبو

 ءارشع (ةمايقلا موي قّيضو اينّدلا قص نم كب ذوعأ ين مهلا: :لاق مث 1 هس

 (11)و

 :كناحبس هللا الإ هلإ الد :لاق ليّللا نم ظقعسا اذإ ناك :اًضيأ تلاقو
 دعب ىبلق غزت الو اًملع ندر مهلا ؛كتمحر كلأسأو ,يبنذل كرفغتسأ َمهّللا

 عبآ اههركأت .(2976باّمولا تنأ كنإ ةمحر كندل نم يل بهو ينتيَدَه دإ

 مثاه(١4 )١ ملسم هاورو ُهَنَعَهَتَلَدَوَو رذ يبأ ثيدح نم (7775) يراخبلا هاور 00

000 

 .ُةَنَعَْللاَووَر ءاربلا ثيدح

 يف ىئاسنلاو )107/١( «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلاو (0085) دواد وبأ هاور

 ةيقب قيرط نم (285ص) «ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نباو )١١151( «ئربكلا»

 ةشئاع نع ينزوهلا فيرش نع يزارحلا رهزألا نبع مثعج نب رمع نع ديلولا نب
 لوهجم فيرشو «دواد يبأ ريغ دنع هثيدحت ةحارصب ةيقب سيلدت ئفتنا دقو .اًهْنَعََنلَوَ

 رهزألا نع هاورف ؛هريغو (777) دواد يبأ دنع حلاص نب ةيواعم ةيقب فلاخ دقو

 حبسيو ءاّرشع ربكي» :هظفلو َهْنَعَهَيلَووو ةشئاع نع ديمح نب مصاع نع يزارحلا

 ءينقزراو ءيندهاو «يل رفغا مهللا :لوقيو ءاّرشع رفغتسيو ءاّرشع للهيو ءاّرشع

 هجيرتل منذ دقو يسم رهو «ةمايثلا عوي ءاقملا قبض ؛ ني للاي ةوعأ :بينقاسو

 اد 00

 .ملقت دقو )0١1١( مقرب هربا

 رع



 داود١7(,

 ل كيرشال هدو هللا ال هلإ ال» :لاقق ليلا نم ظقيتسا نم نأ ريمتأو
 الو هللا ناحبسو هلل دمحلا ءٌريدق ٍءيش ّلك لع وهو ءدمحلا هلو ؛كلملا هل

 وأ يل رفغا ّمهللا :لاق مث .هللاب الإ ةٌّوق الو لوحاالو ربكأ هللاو هللا الإ هلإ

 ؟)ٌيراخبلا هركذ .«هتالص ثلبق لولصو أّضوت نإف هل بيحّتسا -اعد

 ئلإ هسأر عفر ظقيتسا اّمل هَّنِإ :هدنع هتيبم ليل لكك هنع ساّبع نبا لاقو
 06.١ -1501 اهرخآ ئلإ 4... ٍضلاَو توصل ٍقَحيِفَنِإأل :نارمع لآ ةروس نم ميتاوخلا تايآلا رشعلا أرقو ءءامّسلا

 ٌنهيف نمو ضرألاو تاوامّسلا ٌرون تنأ ٌدمحلا كل ّمهّللا» :لاق مث

 ثنا دامححلا كو :نهيف نمو ضرألاو تاواسشلا ؟*م : تنأ ٌدمحلا كلو

 .قح رانلاو ,قح ةّنجلاو ,قح كؤانلو .قحلا كلوقو .قحلا كّدعوو ءقحلا
 ثا كنوءتيلسا كل مهلا ,ّقح ةعاّسلاو وح ٌدّمحمو ءّوح نوُينلاو

 ام يل رفغاف :تمكاح كيلإو ءتمصاخ كبو «تبنأ كيلإو .ٌتلّكوت كيلعو
 الو .تنأ الإ هلإ ال .يهلإ تنأ ءتنلعأ امو ٌتررسأ امو ءُترَخأ امو ُتِمَّدق

 .هلبق يذلاو ثيدحلا اذه نئلإ دئاع (... امهركذ» يف ريمضلا )١(

 .هَنَعدَنلَدَو' تماصلا نب ةدابع ثيدح نم )١١954( مقرب 00

 عفراركذ اَّمأو ««ءامسلا ئلإ رظن» امهظفلو (557) ملسمو (4579) يراخبلا هاور (*)
 يف طوؤنرألا بيعش لاقو «(217) «راثآلا لكشم حرسث» يف يواحطلا دنعف «سأرلا

 .«ملسم طرش ىلع حيحص» :هيلع هقيقحت
 .«مويق» :ج ءك ءص (4)
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 .210(0"2هّللاب الإ ةّوق الو لوح

 ليربج بر َّمهّللا» :لاق ليلا نه ماق اذإ ناك :7ةشئاع تلاقو

 كي ةداهشلاو بيغلا مملاع .ضرألاو تاوامّسلا َرطاف ؛ .ليفارسإو ليئاكيمو

 ّقحلا نم هيف َفِلّتخا امل ينِدُها .نوفلتخي هيف اوناك اميف كدابع نيب مكحت

 حتتفي ناك :تلاق امّبرو .«؟)«ميقتسم ٍطارص ئلإ ءاشت نم يدهت كّنِإ كنذإب
 َ :كللذت هتالص

 (ىسودقلا كالملا قاحبسا :هلوقب تالي ناكو

 ا ةثلاعلاب ٌدُجَي و انالك

 دوع أ يّنإ َمهّللا هللا ئلع ُتلّكوت هللا مسبا 0

 لّهحُي وأ لّمْجَأ وأ « مَّلْظَأ وأ مِلظَأ وأ هَّلَيأ وأ ٌلَْأ وأ ءاقأو أ َّلِضَأ نأ كب

 .رداصملاو خسنلا يف تسيلو ««ميظعلا يلعلا» :ةدايز عوبطملا يف اهدعب 010

 (دابعلا لاعفأ قلخ» يف يراخبلاو )/١571( يمرادلا دنع قايسلا اذهب هل ظافلألا برقأ (0)

 ةلمجلاو «مويق» ةظفل اهيف تدرو ثيح (5057) «ئربكلا» يف يئاسنلاو (9١١ص)

 مدقملا تنأ» ةدايز مهدنعو ءطقف يمرادلا دنع ؛هللاب الإ ةوق الو لوح الو» ةريخألا

 ملسمو ١١7١( ال5 57) يراخبلا دنع هلصأو «حيحص هدانسإ ثيدحلاو .«رخؤملاو

 ١9494(. /ا/ل59)

 .ك يف تسيل «ةشئاع» 20

 .اهْنَعْدَنِلَوََر ةشئاع ثيدح نم (الا/٠) ملسم هاور (5)

 ثيدح وهو ءمهريغو )١1/07( يئاسنلاو ١( 517 دواد وبأو ١615( 5) دمحأ هاور 6

 .(399/1) هجيرخت قبس «حيحص
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 017 يحص يح .(ّىلع

 الو لوح الو .هللا نيلع ٌتلكوت هللا مسب :هتيب نم جرخ اذإ لاق نم» :لاقو

 .(")(ناطيّشلا هنع ئَّخنتو .َتِيِقٌؤو َتيِفُكو َتيِدُه :هل لاقي للاب الإ ةّوق

 وهو رجفلا ةالص ئلإ جرخ هَّنِإ :هدنع هتيبم هليل هنع سابع نبا لاقو

 يعْمَس ين لعجاو ءاًرون يناسل يف لعجاو ءاًرون يبلق يف ُلعجا َّمهّللا» :لوقي
 .اًرون يمامأ نمو ءاًرون يفلخ نم لعجاو ءارون يرصب ين لعجاو ءاّرون

 و ينطعأ هللا ءاًرون يتحت لعجاو

 ردخلا ٍديعس يبأ نع «يفوَعلا ةّيطع نع «قوزرم نب (؟7لضف لاقو
 يّنإ َّمهّللا :لاقف ةالّصلا ىلإ هتيب نم ٌلجر جرح ام» :َِِكي هللا لوسر لاق :لاق

 الو اًرَطَب جرخأ مل ءكيلإ اذه َياَشْمَم قحبو ؛كيلع نيلئاّسلا قحب كلأسأ

 10 ع

 :ينيدملا نبا لاق ؛عاطقنا هيفو اَهْنَعْمَنأََهَو ةملس مأ ثيدح نم (7 577) يذمرتلا هاور )01(

 -169/1) رجح نبال «راكفألا جئاتن» :رظنا .«ةملس مأ نم يبعشلا عمسي مل»
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 مل جيرج نبا نأل ؛عاطقنا هدانسإ يفو «(27577) يذمرتلاو (25045) دواد وبأ هاور (؟)

 «للعلا» يف ينطقرادلا ركذ امك ةحلط يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ نم عمسي

 :(757نص) ةريبكلا للعلا» يف يذمرتلا هنع لقت امك ىراخبلا هلبق نمو.:(15١/*7)

 .«فنصملاو يذمرتلا هنسح ثيدحلاو «قباسلا ةملس مأ ثيدح هل دهشي نكلو

 .(87 7) نابح نبا هححصو

 .اهُنَعَمَيلَوَو سابع نبا ثيدح نم (141 /157) ملسمو )57١7( يراخبلا هاور ()

 (118/) «بيذهتلا» يف امك «ليضف» باوصلاو .«لضف» خسنلا عيمج يفاذك (5)

 ريو
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 ؛كتاضرم ًءاغتباو ءكِطَحَس َءاقّتا ثجرخ «ةعمش الو ًءايرالو «' !ااًرَش ذأ

 -ثنأ الإ بونّذلا رفغي ال هن .يبونذ يل رفغت نأو ؛راثلا نع ىَذَقْتَت نأ كلأسأ

قأو هل نورفتتسي كأم فل نيعيس هيلا لكذالإ
 اوّتح ههجوب هيلع هللا لب

 .77(2(هتالص يىضقي

 .ميظعلا هللاب ذوعأ) :لاق دجسملا لخد اذإ ناك هنأ هنع (2دواد وبأ ركذو

 لاق كلذ لاق ادإف .(ميجّرلا ناطيشلا نم .ميدقلا هناطلسو .ميركلا ههجوبو

 .مويلا ٌرئاس ينم ظففح :ناطيشلا

 يي 00 بس مك لاا نبا
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 :«ارطب الوارشأ» :ك 13

 يف يناربطلاو (85) «ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نباو (/7/8) هجام نبا هاور )0

 .هيف ملكتم يفوعلا ةيطعو «هيف فلتخم قوزرم نب ليضف هدنس يف .(16) «ءاعدلا»

 .(7؟5) «ةفيعضلا ةلسلسلا» :رظنا .قابلألا هفعض ثيدحلاو

 نب هللا دبع ثيدح نم (7/) «ريبكلا تاوعدلا» يف ىقهيبلا هقيرط نمو «.(577) مقرب (0)

 نابلآلا هححصو «(7 ضر (راكذألا» ُِق يوونلا هنسح ثيدحلاو اقنع قورمع

 1 /؟) «مألا - دواد يبأ حيحص)١ ْق

 (4 57 /؟) يقهيبلاو )١775( ةناوع وبأو (11757) هجام نب ءاو (5560) دواد وبأ هاور (5)

 (بيطلا ملكلا» يف ةيميت نبا هححصو ُكَنَعُدبَلَوَو ديسأ يبأ وأ كيم بأ قيد مم

 «مآلا - دواد يبأ حيحص) يف ينابلألاو (9١7ص) راكذألا يف يوونلاو (47 ص)

 ركذ نودب ديسأ ىبأ وأ ديمح يبأ ثيدح نم )1/١7( ملسم دنع هلصأو .("57/)

 .مالسلاو ةالصلا
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 ()هلسو (")ِدَّمحم ئلع ىَلص دجسملا لخد اذإ ناك هنأ هنع ١)ركذو

 ند يخوي يادي قو يبيت يل لبنت :لوقي مث

 باوبأ يل ختفاو ,يبونذ يل ٌرِفَغا ًمهّللا» :لوقي تا

 رع هللا ركذي ءسمّسلا علطت ىَّنح الصم يف سلج حبّصلا ىَّلص اذإ ناكو
 43 اجو

 ءايحن كبو ءانيسمأ كبو ءانحبصأ كب ّمهللا» :حبصأ اذإ لوقي ناكو

 .ٌحيحص ٌثيدح .(77«روشنلا كيلإو .تومن كبو

 هللا الإ هلإ ال . هلل دمحلاو .هلل كلملا حبصأو انحبصأ)» :لوقي ناكو

 تر .ةيدقا ءيش لك ةيلع وهو هدمحلا هلو «فالملا هلاودل كليرشاال هدو

 .«(ركذيو» :ج ءص )١(

 .جيرختلا رداصمو خسنلا يف تسيلو .(هلآو» :عوبطملا يف اهدعب (؟)

 .ك نم ةطقاس «ملسو ...حتفا مهللا لقيلو» (9)

 يذمرتلا نأ الإ اَهَتَعْدَياَََر ةمطاف ثيدح نم )5١7( يذمرتلاو (7١5551)دمحأ هاور (5)

 اهتلج كردت مل نيسحلا تنب ةمطاف نإف ؛عاطقنا هدانسإ يفو . يي (بر» :لاق

 لصأ يف ةيلع نبا هعبات نكل «هيف ملكتم ميلس يبأ نب ثيل اًضيأ هيفو هاَهتَعهَنإَوَو ةمطاف

 ينابلألل «ةنملا مامت» :رظناو .ةرفغملا يف ءاعدلا نود حصي ثيدحلاف هقيفحلا

 214: ىه)

 .اًهعنَعُهَلَعَعَر ةرمس نب رباج ثيدح نم (570) ملسم هاور (5)

 ,(7874) هجام نباو )791١"( يذمرتلاو (2054) دواد وبأو (8559) دمحأ هاور (1)

 نابح نبا هححصو ؛«يذمرتلا هنسح ثيدحلاو كَنَعْهَنَلَدَ ةريره يبأ ثيدح نم

 .(1757) «ةحيحصلا» يف ينابلألاو (77ص) «راكذألا» يف يوونلاو (474)
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 مويلا اذه رش نم كب ذوعأو .هدعب ام ٌريخو مويلا اذه ١2)يف ام ٌريخ كلأسأ

 باذع نم كب ذوعأ ٌبر .ربكلا ءوسو لّسْكلا نم كب ذوعأ ٌبر .هلعب ام ٌرشو

 الإ (...هلل كلملا 'يسمأو انيسمأ» :لاق ئسمأ اذإو .«ربقلا يف باذعو راثلا يف

 00 لسع رك .هرخآ

 ٌتحبصأ اذإ َنهلوقأ ٍتاملكب ِْرُم :ُهنَعدَيَعَر قيّدَّصلا ركب وبأ هل لاقو
 بيغلا َملاع ءضرألاو تاوامّسلا ٌرطاف ّمهللا : لق» :لاق «تيسمأ اذإو

 ٌرش نم كب ذوعأ «تنأ الإ هلإ ال نأ دهشأ .هّكيلمو ٍءيش ّلك بر .ةداهّشلاو
 ىلإ هَّرُجَأ وأ اًءوُس يسفن ئلع َفرتقأ نأو .هكرشو ناطيّشلا ٌرشو يسفن
 1: فكةسضم تنشأ اذإو :هةييسا ذو :ةحبصاأ اذإ اهلقذ :لاق .ةولسم

 شيحص بيد

 0 'ةليل لك ءاسمو موي ّلك حابص ين لوقي دبع نم اما : :لاقو

 الل ميلا عملا وهو ءامكلا يفالو ىطرألا يف ينك. دمسا عم ري

 .ٌحيحص ثيدح .(“ !«غيش هّرضي مل (1)[الإ] «ِتاّرم

 .ك ىف تسيل «يفام) )١(

 .ُهْنَعُدَنلََوَر دوعسم نبا ثيدح نم (1/0 /71/77) ملسم هاور 07

 ُكَنَعدَيلَووو ةريره يبأ ثيدح نم (7797) يذمرتلاو (2071)دوادوبأ هاور (5)
 يف يوونلاو )20177/١( مكاحلاو (157) نابح نباو يذمرتلا هححص ثيدحلاو

 يف ينابلألاو (757/؟) (راكفألا جئاتن» يف رجح نباو (8١ص) «راكذألا»

 .(7؟ا/07 ) (ةحيحصلا)

 .خسنلا يف تسيلو «21/9) «يسلايطلا دنسم» نم تديز (0)

  هجام نباو )٠١١١7( «ئربكلا» يف يئاسنلاو (7788) يذمرتلاو (557) دمحأ هاور (4)
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 مالسإلابو ءابر هللاب تيضر :ىِسمُي نيحو حبصت نيح لاق نم» :لاقو

 يذمرتلا هحًّحص .(١)(هيِضرُي نأ هللا يلع اقح ناك -اّيبن دّمحمبو ءانيد

 .يكاحلاو
5 

 .كدهشأ ٌتحبص ٌتحبصأ ين ّمهَلل : يسمي نيحو حبصُي نيح لاق نم» :لاقو

 الإ هلإ ال يذلا هللا تنأ كّنأ ءكقلخ عيمجو كتكئالمو كشرع ةلمح دهم

 نيثم اهلاق نإو «راثلا نم هكبرأل | قتعأ -كلوسرو كدبع اًدّيحم ّْنأو «ثنأ

 اًعبرأ اهلاق نإو .هعابرأ ةّنالث هللا قتع أ االث اهلاق نإو ءراثلا نم هفصن هللا قتعأ

 .”رسح ثيدح .(1)(راّثلا نم هللا هقتعأ

 كنمف ")معن نم يب َحبصأ ام ّمهّللا :حبصُي : نيح لاق نم :لاقو
 نمو هموي كش نتأ ذقف - ىّشلا كلو دمحلا كل .كل كيرغأل .كدحو

 مكاحلاو (8557) نابح نبا هححص ثيدحلاو ُهَنَعَدَيِاَر نامثع ثيدح نم ("89) <

 .(7/19 /1؟) «ةاكشملا» يف ينابلألاو (015 )١/

 يبنلا مدخ لجر نع (١8/1١5)موكاحلاو (02077) دواد وبأو )١184517( دمحأ هاور )١(

 ,.(855/8) «تاقثلا» يف نابح نبا الإ هقثوي مل ةيجان نب قباس هدانسإ يفو هِيَ

 ثيدح نم (7789) يذمرتلا هاورو .ليقع بأ ليلع هدانسإ يف ةاورلا برطضاو

 ًافيعضت هريغو يراخبلا هفعض دقو سلدم نابزرملا نب ديعس هدانسإ يفو «نابوث
 .(0:1) «ةفيعضلا ةلسلسلا# :رظنا .هوكرتو اديدش

 نب نمحرلا دبع هدانسإ يفو ُهَنَعْدَناَووَو سنأ ثيدح نم )0٠59( دواذ وبأ هاور 202

 يف فلتخا دق اضيأو ,.«لوهجما :(7 47 5) بيرقتلا يف لاق ءيمهسلا ديجملا دبع

 )5١ ٠١(. «ةفيعضلا ةلسلسلا» :رظناو .سنأ نع لوحكم عامس

 ةياور يف يهو «خسدلا يف تسيلو .«كقلخ نم ٍدحأب وأ» :ةدايز عوبطملا يف اهدعب ()

 . ىئاستلا
 دا

 ع



 . رست 0 .2(١)(هتليل ّركش ئّدأ دقف .يسمي نيح كلذ لثم لاق

 كلأسأ يّنِإ َمُهّللا» :تاوعّدلا هذهب يسمُي نيحو حبصُي نيح وعدي ناكو

 يايندو ينيد يف ةيقاعلإو وفعلا كلأسأ ىْنِإ هللا .ةرخآلاو اينّدلا ف ةيفاعلا

 نيب نم ينظفحا َّمُهَّللا ,يتاعوّر ْنِمآو ,يتارومت ُرُيسا ّمهَّللا ءيلامو يلهأو

 ("7كتمظعب ذوعأو ,يقوف نمو .يلامش نعو «ينيمي نعو ءيفلخ نمو يدي
 ريت

 .©"7وكاحلا هحّحص .«يتحت نم ٌلاتغأ ن أ

 بر هلل كلملا ٌعبصأو انحبصأ :لقيلف ء.مكدحأ حبصأ اذإ) :لاقو
 هّتكربو هّرونو هّرضنو ِهَحْنَت مويلا اذه ٌريخ كلأسأ يّنإ َمهّللا ءنيملاعلا

 لثم لقيلف ئسمأ اذإ مث .هدعب ام ٌرشو هيف ام ٌرش نم كب ذوعأو .هتيادهو
 رس ثييذس 0 كللذ

 ناحبس : :نيحبصت نيح يلوقا : ةئانب نضعبل لاق هلآ تهأ* )دواد وبأ ركذو

 مانغ نب هللا دبع ثيدح نم )910٠( «ئربكلا» يف يئاسنلاو (0017) دواد وبأ هاور 000(

 الو» :(5 5 97) «نازيملا» يف ىبهذلا لاق «ةسبنع نب هللا دبع هدانسإ يفو .ُةَنَعَهَنِدي

 .(078 ص) «بيطلا ملكلا جيرخت» :رظناو .«فرعي داكي

 .«كب) :ج هيل

 نم (؟١811)ه جام نباو (00ا/5)دواد وبأو (897860)دمحأ هاورو )6( )6١7/1(.

 (راكذألا» يف يوونلاو (451) نابح نبا اًضيأ هححصو اَهْنَعَهَيلَوَيَر رمع نبا ثيدح

 .(7 5 ص) «بيطلا ملكلا جيرخت» يف ينابلألاو ( 1-6١ ص)

 هدانسإ يفو هُهْنَعدَئلَوََو يرعشألا كلام يبأ ثيدح نم (50084)دوادوبأ هاور (4)

 مرا هانم ينال ير عمم جاو ديف ع كدم لي مس زو دعس

 )05٠905(. «ةفيعضلا ةلسلسلا» :رظنا .ُةَنَعْدتلاوَي

 7 وعرب )0(
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 0 ا تامل ا ما

 نيح ٌنهلاق نم هّنإف .اًملع ٍءيش ّلكب طاحأ دق هللا َّنأو ءٌريدق ٍءيش ّلك ىلع

 ."حبصي تح ظِفُح يسمي نيح َّنهلاق نمو ءيسمي تح ًظِفُح حبصي

 :كّمه هللا بهذأ هّتلق اذإ اًمالك 7١2كمّلعَأ الأ» :راصنألا نم لجرل لاقو
 ظ اذإو ٌتحبصأ اذإ لق» :لاق هللا لوسر اي ئئلب :تلق ؛«؟كنيد كنع اوضقو

 ْرْجَعلا نم كب ذوعأو «نزحلاو مهلا نم كب ذوعأ ين َمهّللا :تيسمأ
 رهقو نشل ةيلغ نم كلب ذوعأو ٠ .لخبلاو نبحلا نم كب ذوعأو ءلَسّكلاو

 .(27ينيد ينع لئضقو يمه هللا بهذأف «نهتلقف :لاق .«لاجّرلا

 «صالخإلا ٍةملكو «مالسإلا ةرطف ئلع انحبصأ» :لاق حبصأ اذإ ناكو

 نمناكامو ءاملسم اًمينح ميهاربإ انيبأ ٍةَّلمو لَو دّمحم انّيبن نيدو

 لاق ؛همأو مشاه ينب ئلوم ديمحلا دبع هدانسإ يفو «هب اهنع همأ نع مشاه ينب لوم -
 جئاتن» يف رجح نبا هفعض ثيدحلاو .«نالوهجم) :(51/40) «نازيملا» يف يبهذلا

 .(7//91"7؟) «راكفألا

 .فيرحت ««كملكأ» :ج )١(

 ينزاملا ناسغ هدانسإ يفو ُكَنَعَهَيَلَوَو يردخلا ديعس يبأ نع (1000١)دواد وبأ هاور (0)

 دواد ابأ تلأس» )١145(: «هتالاؤس» يف يرجآلا ديبع وبأ لاق .هيف ملكتم

 .«يرصب خيش : لاقف «ءاعدلا ثيدحب يريرجلا نع ثدحي يذلا فوغ نب ناسخ نع

 دنع هلصأو .(7١23/؟) «مألا - دواد يبأ فيعضا :رظناو .«بيرغ ثيدح اذهو

 ةوزغ يف ِدِْلَي يبنلا عم جرخ هنأ سنأ ثيدح نم (75757* 205470 7/841*) يراخبلا

 (5779) يراخبلا اًضيأ هاورو .تاملكلا هذه نم رثكي لزن املك هآرف همدخي ربيخ

 .سنأ ثيدح نم ةصقلا نود )31١5( ملسمو
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 ,.21)(نيكرشملا

 هلو ,.مهضعب هلكشتسا دقو الي ٍدّمحم انّيبن نيدو» ثيدحلا يف اذكه

 لوسر اًدّمحم َّنأ دهشأ» :ةالّصلا يف دّهْشَّتلاو بطخلا يف هلوقك «هرئاظن ٌمكُح

 هيلع كلا تروسوو وهات لإ للا لوسر هناي ةاسيالاب سف ]1ع هناك ءادألا

 وهو «مهنموه يتلا ةَّمألا يبن وهف ,مهيلإ لّسرملا ئلع هبوجو نم مظعأ
 هتّمأ ئلإو هسفن نئلإ هللا لوسر

 ٍتحبصأ اذإ يلوقن : نأ "7ك عنمي اما :هتتبا ةمطافل لاق هاهم ركذكو

 ئلإ ينك الو ءينأش يل ُحِلصَأَف ,ثيغتسأ كب ؛موُيق اي ٌييح اي :تيسمأ اذإو
 .7«نيع ةفْرَط يسفن

 مسب :ٌتحبصأ اذإ لق» :تافآلا ةباصإ هيلإ اكش لجرل لاق هنأ هنع ركذُيو

 ادني يش (47كل بهذيال هّنإف .يلهأو يسفن ئلع هللا

 ثيدح نم (”5) «ةليللاو مويلا لمعا# ين ينسلا نباو )١12751( دمحأ هاور 05

 (87ص) «راكذألا» يف يوونلا هححص ثيدحلاو ُهَتَعَنِلَوَيَو ئزبأ نب نمحرلا دبع

 «ةحيحصلا ةلسلسلا» :رظناو .("84ص) «ءايحإلا ثيداحأ جيرخت» يف يقارعلاو

(5984). 

 .خسنلا يف تسيلو ."هب كيصوأ ام يعمست نأ» :ةدايز اهدعب عوبطملا يف )١(

 نم (1/) «ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نباو )٠١7720( «ئربكلا» ين يئاسنلا هاور ()

 ييغرتلا» يف يرلتملاو 818 /1) مكاسلا دحر كتاوت سس ١: تيتح

 .(؟571/) «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف ينابلآلا هنّسحو (485) «بيهرتلاو

 .خسنلا فالخ «كيلع» :عوبطملا يف ()

 يروشلا نع بابحلا نب ديز قيرط نم )6١( «ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نباهأور (6)

  («بيرقتلا» يف هيف رجح نبا لاق ديزو هاَعْنَعَدَيَِوَيَي سابع نبا نع دهاجم نع لجر نع
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 اًقْزرو ءاّعفان اًملع كلأسأ ىّنِإ َمهّللا» :لاق حبصأ اذإ ناك هنأ هنع رّكذّيو

 .217(هلّبقتم المعو كاني

 تحبصأ ّمهّللا» :هشنارف ثالث حبصُي نيح لاق ادإ دبعلا نأ هلع ركذتو

يفاعو كدتمعن يلع ٌمِيأف ِرْمِسو ةيفاعو ٍةمعن يف كنم
 ينّدلا يف ")كرتسيو كد

 .(29هيلع ّمِتُي نأ هللا ئيلع اًقح ناك -كلذ لاق ارسمأ اذإو :«ةرخآلاو

 :يسمي نيحو حبصي نيح موي لك ين لاق نما لاق هّنأ هنع رّكذُيو

 عبسم ( يظعلا شرعلا بر وهو «ُتلّكوت هيلع ءوهالإ هلإ ال هللا ؟7يبسح

 .(5()8 عنآلاو ايتذلا رمأ نم هليعأ ام هللا هاك «تاٍّرم

 ئّتح ةبيصم ِهّْبِصْت مل هرامن لَّوأ يف تاملكلا هذه لاق نم نأ ةنغ ركذيو

 ال ءيّبر تنأ ّمهّللا» :حبصي َّنح ٌةبيصم هْبِصَن مل هراهن ٌرخآ اهلاق نمو «يسمي

 ممسسللا
 همم

(010 

00 

00 

(0) 

000 

 ةانسإ فًعضو .مهبم وار هيف اًضيأو :««يروثلا ثيدح يف ئطخي قودص» )75١74(:

 )5٠04(. «ةفيعضلا» يف ينابلألاو ( 87 ص) «راكذألا» يف يوونلا ثيدحلا

 يفو .اَهْنَعَةَنلوِوَر ةملس مأ ثيدح نم (55) «ةليللاو مويلا لمع» يف ىنسلا نبا هاور

 .مسي مل مهبم وهو ةملس مأل ئلوم هدانسإ

 .ك ف تسيل «كرتسو»

 يف اَهْنَعدَيزَو سابع نبا ثيدح نم (54) «ةليللاو مويلا لمع» يف ىنسلا نبا هاور

 نب ورمعولا 5١١(: /7) «راكفألا جئاتن» يف رجح نبا لاق ءنيصحلا نب ورمع هدانسإ

 :رظناو .«ناعتسملا هللاو ءبذكلاب مهضعب همهتاو .مهقافتاب كورتم نيصحلا

 .(591/:) «ةفيعضلا)

 .ك يف تسيل «ىبسحاا

 الو ُكَنَعْدَيََِصَر ءادردلا ىبأ ثيدح نم (ا/١) «ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نبا هاور

 .(507/5) «ةفيعضلا» :رظناو .ءاداردلا ىبأ نع اقوقوم حص امنإو ءاعوفرم تبئي
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 0 ميلسلاب راملا بردلاو تلا رتترلس هكا

 ف نم داي ومأ يهل قلع ءيش لكي طاحأ دق هلاَّنأو يدق ءيش

 .«ميقتسم ٍطارص ئلع يّبر نإ ءاهتيصانب ٌدخآ تنأ ِةّباد ّلك ٌرش نمو ءيسفن

 لجو ّرع هللا نكي مل «قرتحا ام : لاقف .ءكتيب قرتحا دق : ءادرّدلا يبأل ليقو

 .1١2)هركذف كِكَي هللا لوسر نم ًّنهتعمس تاملكل «لعفيل

 الإهلإ ال :يّبر تنأ َّمهّللا :؛ يعل لوقي نأ رافغتس هل الا ذيسأل :لاقو

 نم كب ذوعأ :ةيطقم 2 اام كدعوو كدهع ىلع انأو ,كدبع انأو ينتقلخ .تن -

 الل اف يابا يلح كدي كاس طمس

 راجل لضم هليل نم تاع ءهب تقوم سمي نيح اهلاق نمو هاج

 ٍةّرم ةئام هدمحبو هللا ناحبس :ىسمُي نيحو حبصُي نيح لاق نم» :لاقو

 داز وأ ءلاق ام لثم لاق ٌدحأ الإ هب ءاج امم ّلضفأب ةمايقلا موي ٍتأي مل

 .220(هيلع

 يف ُكنَعْدَن ءادردلا يبأ ثيدح نم (01) «ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نبا هاور 01(

 ركنم) :هيف )١117١( «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا لاق ميمت نبا بلغأ هدانسإ

 .(74) «ملكلا جيرخت»و (570 /7)«راكفألا جئاتن» :رظناو .«ثيدحلا

 .ج ء«ص يف تسيل (دبعلا لوقي نأ» (0)

 .رخآ طخب ص يف تديزو .ج نم ةطقاس «ةنجلا ...اهلاق نم» (9

 .ُةَنَعُدَياَََر سوأ نب دادش ثيدح نم (772377 257707) يراخبلا هاور (5)

 .هَنَعهَبلََوو ةريره يبأ ثيدح نم (759/1797) ملسم هاور )0(

0 



 .هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال :ٍتاّرم رشع حبصي نيح لاق نم» :لاقو

 ؛تانسح رشع اهب هل ْثبِتُك ٌريدق ءيش ّلك ىلع وهو .دمحلا هلو كلملا هل

 نم هّموي هللا هراجأو ءباقر رشع ٍلذعب ناكو ءٍتائّيس رشع اهب هنع َيِحُمو

 , ةويمبسب تح كلذ لثمف ئسمأ اذإو «ميِجّرلا ناطيّشلا

 .دمحلا هلو كلملا هل .هل كيرشال هدحو هللا الإ هلإ ال :لاق نم» :لاقو

 .باقر رشع ٌلْدع هل تناك رم ةئام مويلا يف ءٌريدق ٍءيش ّلك ئلع وهو
 ناطيشلا نم اًررح هل تناكو ِةّّيس ةئام هنع ُْتيِحُمو «ةنسح ةئام هل ُثبِتُكو

 رثكأ لمع ٌلجر لإ هب ءاج امم ّلضفأب ٌدحأ ِتأي ملو يسمي تح كلذ هّموي
 .2124هئف

 نأ هرمأو ءتباث نب ديز مّلع ِك هللا لوسر نأ هريغو ©7«دنسملا يفو
 يف ريخلاو .كيدعسو (*7كيّبل ,كيّبل َمهّللا كيّبل» : حابص لك يف هلهأ دهاعتي
 ٌترذن وأ ءيفلح نم تفلح وأ ءٍلوق نم ُثلق ام ّمهَّللا ءكيلإو كنمو ,كيدي

 ,20نوكي ال ءاشت ال امو ,ناك َتئش ام هلك كلذ يدي نيب كتئيشمف ءرذن نم
 ةالص نم َتيَّلص ام ّمهّللا .ٌريدق ٍءيش ّلك ئلع كَّنِإ كب الإ ةّوق الو ٌلوح الو

 ثيدحلاو كنعد تيونأ ىبأ ثيدح نم (417) «ئركلا ننسلا» يف ىئاسنلا هأآور )010

 )5177/١(. «بيهرتلاو بيغرتلا حيحص» يف ينابلألا هححص
 ف

 .ُهنَعُدَتاَدَي ةريره يبأ ثيدح نم (77541) ملسمو (14 )٠ يراخبلا هاور (0)

 .(71/137) «ةفيعضلا ةلسلسلا» يف ينابلألا هلعأ هبو .فيعض

 .ك ءبم يف تسيل «كيبل» (0)

 .خسنلا فالخ «نكت مل أشت مل امو» :عوبطملا يف (5)

 ظ35

 ميرم يبأ نب ركب وبأ هدانسإ يفو ُهْنَعََنلَ تباث نب ديز ثيدح نم )5١111( مقرب )00



 اينّدلا يف يّبلو تنأ ءّتنعل نم ئلعف ٍةنعل نم ٌتنعل امو «َتيَّلَص نم ئلعف
 تاوامّكلا رطان َمهّللا .نيحلاّصلاب ينقحلأو ءاّملسم ينّفوت ,ةرخآلاو
 هذه يف كيلإ ٌدهعأ يّنإف ؛ما ركإلاو لالجلا اذ :ةداهشلاو يبقلا ملاع ءض راآلاو

 تنأ الإ هلإ ال نأ دهشأ ينأب اًديهش كب ئفكو  كدهشأو ءايندلا ةايحلا

 :ٌريدق ٍءيش لك ئلع تنأو دمحلا كلو كلملا كل .كل كيرش اال كدحو

 ؛قح كءاقلو «قح كدعو َّنأ دهشأو ؛كلوسرو كدبع اًدَّمحم َّنأ دهشأو

 ئلإ ينذكت نإ كّنأو ,روبقلا يف نم تعبت كنأو ءاهيف َبيرال ٌةينآ ةعاّسلاو

 ؛كتمحرب الإ ق ٌقْئَأ ال يّنإو ةئيطخو بنذو ءةروعو ِفْعَض ىلإ ينلِكَت يسفن
 تنأ نإ يلع ْبُتو ,تنأ الإ بونَّذلا رفغي ال نإ ءاهّلك يبونذ يل رفغاف

 .(ميحّرلا باتل

 لصق

 هوحنو بوُثلا سبل دنع ركذلا يف هيده يف
 بث ًءادر وأ ءاّصيمق وأ «ةمامع وأ ؛همساب هاّمس اًبوث دجتسا اذإ ِِلَك ناك

 ذوعأو .: يذلا يعي زيا كسل يقوسلا هنا دسف ها عيت 3
 .ةيص ٌثيدح .( )هل عب

 اذه يناسك يذلا هلل دمحلا :لاقف اًيوث سبل نما :لاقولا هنع ركذيو

 ديعس يبأ ثيدح نم (17/51) يذمرتلاو )5٠70( دواد وبأو )١١754( دمحأ هاور 00(

 ١97( /5) مكاحلاو )2557٠0( نابح نبا هححصو «يذمرتلا هنسحو «يردخلا

 «لئامشلا رصتخم» يف ينابلألاو فنصملاو (١١ص) «راكذألا» يف يوونلاو

 .(87/ص)

 كح



 ,ٍةَوق الو ٍلوح ريغ نم هينقزرو
 .0)21هبنذ نم مّدقت ام هل هللا رفغ غ

 هللا لوسر تعمس :لاق باّطخلا نب رمع نع 2)"2يذمرتلا عماج» يفو

 هب يِراوُأ ام ناسك يذلا هلل دمحلا :لاقف اًديدج اًبوث سبل نم» :لوقي ٌدِْكَع

 -هب قَّدصتف ٌقلخأ يذلا بوُشلا ئلإ َدَمَع َدَمَع م مث ,يتايح يف هب لّمجتَأو ؛يتروع

 . هيمو يح هلا ليبس ىلو هلا يفتك و هلا طفح ل ناك

 .يقلخأو ْئِلبَأ» :ديدجلا بوّنلا اهسبلأ امل دلاخ مأل لاق هنأ هنع ّحصو

 17نيتّرم «يقلخأو ئلبأ

 مالم ديدجأ» :لاقف اًبوث رمع ئلع ئأر هَّنأ ؟7(هجام نبا ننس ىفو

 تّمو ,27)دبمح شو ؛ادنَدَح سلا :لاقف 2090 ايسغ لب :لاقف (؟ ليسغ

 ينهجلا سنأ نب ذاعم ثيدح نم )71/١( ينسلا نباو )5١077( دواد وبأ هاور 01(

 .(رخأت امو»:هلوق نود نسح ثيدحلاو ««رخأت امو» ةدايز دواد يبأ دنعو َُنَعَدََِع

 .(5 11١ /17؟) « بيغرتلا حيحص) :رظنا

 هدانسإ يفو ((7001/) هجام نبا )١6( دمحأ هاورو ,«بيرغ»:لاقو )707٠0( مقرب (0)

 .(5557) «ةفيعضلا ةلسلسلا» :رظنا .لوهجم ءالعلا وبأ

 .اهْنَعَدَيلََوَو دلاخ تنب دلاخ مأ ثيدح نم (08406) يراخبلا هاور (')

 نم )١74( «ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نباو (2570) دمحأو «(7004) مقرب (5)

 ةيادبلا» :رظنا .هلاسرإو ثيدحلا عفر يف فلتخا دقو . اًهْنَعََتْلَعَوو رمع نبا ثيدح

 .(307) «ةحيحصلا ةلسلسلا»و )177/١( «راكفألا جئاتن»و )١71/9( «ةياهنلاو

 .(وه)) جس )06(

 .رثكأ تبثملاو «نيهجولاب ةياورلاو .«ديدج» :ج .ك .ءص يفو .بم «ق يف اذك (7)

 .(«ا!ديعسال :ج )12/0(
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 210ه

 لصف

 (5)هل دونم هل وخد دنع دنع هيده يف

 9ةلهأ نئلع لخدي ناك نقكلو :مهنّوختي ةتغب هّلهأ أجي كي نكي مل

 ا لخد ادإ ناكو :بهيلع مّلسي ناكو .هلوخدب مهنم ملع ئلع

 : رت تكس ايتروأ6 7(؟ِءادغ نم مكدنع له» :لاق امّيرو ءمهنع لأسو َس

 .رّسيت ام هيدي نيب رضحي

 هلل دمحلا» :هتيب ىلإ بلقنا اذإ لوقي نإ 0و هت ذإ هنعركذتو

 َّنَم يذلا هلل دمحلاو ءيناقَّسو ينمعطأ يذلا هلل دمحلاو «يناوآو ينافك يذلا

 ,(79(راّثلا نم ينريجت نأ كلأسأ ىلع

 كيلع ًةكرب نكي مَّلَسِف كلهأ ئلع ٌتلخد اذإ» :سنأل لاق هنأ هنع تبثو

 :ةأذعست 5 1)

 .«هلزنم لإ) :بم يفو .ج يف تسيل «هلزنم هلوخد دنع» ()

 .«هلهم» :ك 38 0

 ثيدح نم (101) ملسم ئورف «ةياورلاو خسنلا فالخ «لاؤسلاب :عب وبطملا يف (:)

 .كاوسلاب أدب هتيب لخد اذإ ناك لي يبنلا نأ اَهّْنَعََبلََوَر ةشئاع

 .اًهتَعَُييأَِكَر ةيطع مأ ثيدح نم )1١15( ملسم هاور (5)

 . ص نم تبئملاو .«هنأ تبث هنأ» :خسنلا ةماع يف 030

 يف اَهْنَعْدَيَرَو رمع نبا ثيدح نم )١164( «ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نبا هاور (0)
 -174ص) «فيعض هدانسإ) :«راكذألا» يف يوونلا لاقو .مسي مل مهبم وار هدانسإ
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 .حيحص نسح 2 يلمرلا لاق .«كلهأ للعو

 ٌريخ كلأسأ ىلا هللا :لقيلف تيب لجّلا جلو اذإ» : نم 17 نّسلا» فو

 ُمَلسيل مث ءانلكوت انّبر هللا ئلعو 2" "انجلو هللا مسب جّرْخَملا ريخو .جَلْوَملا

 .«هلهأ لع

 .هللا ليبس يف اًيزاغ جرخ لجر :هللا ئلع ٌنماض مهلك ةثالثا :هنع 57

 رجأ نم لان امب دري وأ ةّنجلا هّلخدْيف هاّفوتي ئّتح هللا ئلع ٌنماض وهف

َّ 

 لد اقوي ارح هللا يلع ماض وهف .دحسملا لإ حار ّلجرو «ةمينغو

 ماض وهف ءمالسب هيب لخد لجرو ؛ةمينغو رجأ نم لان امب دري وأ ؛ةئججلا

 .نسح يلا . 2 ؟7(هللا الع

 حيحص)ا يف ينابلألا هنسح ثيدحلاو هُةَنَعدَنلَوَو سنأ ثيدح نم )/١19( مقرب هاور )١(

 جيرختاو (15ص)(«بيطلا ملكلا حجيرختاا :رثلاو .(557/9؟) «بيفرتلاو بيقرتلا

 41 وق /2) ةائرلا ةياذع

 ؛عاطقنا هدانسإ يفو ُهَنَعَُنلََ يرعشألا كلام يبأ ثيدح نم (0097)دواد وبأ هاور (؟)

 «ليسارملا» يف متاح يبأ نبا لاق .كلام ابأ كردي مل يمرضحلا ديبع نب حيرش نأل

 :رظنا .«لسرم يرعشألا كلام يبأ نع ديبع نب حيرشا :(1771) هيبأ نع اًيكاح

 4١(. ص) «بيطلا ملكلا جيرخت»و (0/875) «ةفيعضلا ةلسلسلا

 .«ثحلولا بف ءس«ق (9)

 يلهابلا ةمامأ يبأ ثيدح نم (/” /7) هححصو مكاحلاو (؟ 545) دواد وبأ هاور )5

 يف حلفم نبا هدّوجو ءفنصملاو ١( ص) «راكذألا» يف يوونلا هنسحو ُدَنَدَتَلدَي

 (مألا - دواد يبأ حيحص) يف ينابلألا هحح صو «(7 غص) «ةيعرشلا بادآلا»

(#/ 2588 

 2 ك1



 هماعط دنعو هلوخد دنع هللا ركذف تيب '١)لجّرلا لخد اذإ هنأ هنع ٌحصو

 هلوخد دنع هللا ركذي (1)ملف ّلخد اذإو ءءاَسَع الو مكل َتيَِم ال :ناطيّشلا لاق
 متكردأ :لاق هماعط دنع هللا ركذي مل اذإو «َتيبملا متكردأ :ناطيشلا لاق
 .1؟0هلسم هركذ .ءاشعلاو ؟ ؟تيبملا

 لصف

 ءالخلا لوخد دنع ركّذلا يف هيده يف

 ذوعأ ينإ ّمهْللا» :هلوخد دنع لوقي ناك هنأ (0)(يحيحّصلا) يف هنع تبث
 أ وي

 («ثئابَحلاو ثّيخلا نم كب

 ذوعأ يّنإ َمهّللا :لوقي نأ هَقْفْرَم م لخد اذإ مكذحأ ْرِجْعَي ءَي ال :هنع ركذيو

 .27(ميجّرلا ناطيَشلا .ثبُخُملا ثيبخلا ءسجتلا سجّرلا نم كب

 .ك نم ةطقاس («لجرلا» 600

 .«الف» :ك (؟)

 .ك نم ةطقاس «تيبملا ...ركذي مل اذإو» (*)

 .ُهْنَعَُيااَوو رباج ثيدح نم )/١ ٠١( مقرب 64

 .هْنَعَْيآَََر سنأ ثيدح نم (”00) ملسمو )١517( يراخبلا هاور (5)

 مقرأ نب ديز ثيدح نم (5”794)هجام نباو (1) دواد وبأو )١197857( دمحأ هاور (5)

 نباو (59) ةميزخ نبا هححص ثيدحلاو «مهللا» : لقي مل دواد ابأ نأ الإ كَنَعْدَِلَيَ

 )١١١/١(. «ةحيحصلا ةلسلسلا» :رظناو )/١5٠(. نابح

 .«فيعض ثيدحلاو ُنَعُدَنََي يلهابلا ةمامأ يبأ ثيدح نم (519) هجام نبا هاور (0)

  ةلسلسلا١ :رظنأ م ع تبثت ال اهلكو كنعد تر مع نباو «ةديربو ءسنأ نع بابلا يفو
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 :لوقي نأ فينكلا لخد اذإ مدآ ينب تاروعو (7١ٌنجلا نيب ام ٌرْتَس» :لاقو
 .(70(هللا مسب

 ."7هيلع دري ملف «لوبي وهو هيلع أس الجر نأ هنع تبثو

 جرخيي ل» :لاقف .طتاغلا ايلع ثيدحلا ارلع تقمي هناحبس هللا نأ ريخأو

 لجو رع هللا َّنِإَف اقدح امهُيَتروع نع ِنيَمشاك طئاغلا نابرضي نالجّرلا

 .(؟)(كلذ اولع تّقمَي

 نب لقعَمو «*!ةريره يبأو «ئيسرافلا ناملسو .بويأ يبأ ثيدح يف كلذ نع

 20ر1 هبع نب رياجرب يدبيزلا دج نم ثراحلا نب هللا دبعو ءلَقْعَم يبأ

 )184/1١(. الصفم هجيرخت مدقت دقو )5١84(. «ةفيعضلا -

 .«نيعأ» :ج )١(

 لاق .ُهَنَعْدَندي هر يلع ثيدح نم (791)هجام نباو )15١7( يذمرتلاهاور ()

 .«يوقلا كاذب سيل هدانسإو .هجولا اذه نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح اذه»:يذمرتلا

 )١//81(. «ءاورإلا» :رظنا .هيوقت ئرخأ دهاوشو قرط ثيدحللو

 .اَهْنَعَُبْلََر رمع نبا ثيدح نم (7170) ملسم هاور (*)

 ديعس يبأ ثيدح نم (775)هجام نباو(16١)دواد وبأو )١١171١70( دمحأ هاور (5)

 ةلسلسلا»و (28ص) «ةنملا مامت» :رظنا .فيعض هدانسإو ُهَنَعْدَيلَو يردخلا

 .(0:760) («ةفيعضلا

 دنع ناملس ثيدحو ؛(775) ملسمو (7954) يراخبلا دنعف بويأ يبأ ثيدح امأ (4)

 .(7570) ملسم دنع كلذك ةريره يبأ ثيدحو «(777) ملسم

 نب هللا دبع ثيدح امأو )2٠١(. دواد يبأ دنعف لقعم يبأ نب لقعم ثيدح امأ (7)

  هيوريف رباج ثيدح امأو .حيحص هدانسإو )/7١1( هجام نبا دنعف ءزج نب ثراحلا
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 ةسح اهرئاسو «ةحيحسم ثيداحألا هذه ةّاعو .207 رم خب هللا دبعو
0( 

 هيهن ٌحيرص ٌدَرُي الف «ةلالّدلا فيعض اّمإو ءدنّسلا لولعم اّمِإ اهل ضراعملاو
 نأ ِةلكَي هللا لوسرل ركذ :ةشئاع نع كارِع ثيدحك «كلذب هنع ضيفتسملا
 اولّوَح ؟اهولعف دقَّوَأ» :لاقف ءمهجورفب ةلبقلا اولبقتسي نأ نوهركي اًسانأ
 يف يور ام نسحأ وه :2؟؟7لاقو ."”7دمحأ مامإلا هاور .«ةلبقلا َّلَبَِق يتدعقَم

 .السرم ناك نإو «ةصخأّلا

 (50كثينضحلا َةَّنيأ نم هريغو ئراخبلا هيف نعط دق ثيدحلا اذه ٌركلو

 2 1 ا وربح ل يلف جلا لاق ليبرد "لل ن كارت دبحلا امإلا مالك يضتقي الو «هوتبثي ملو

 ملكتم ةعيهل نبا هدانسإ يفو )72700777١(« هجام نبا دنع جرخم وهو ديعس يبأ نع

 .قبس ام هل دهشيو «هيف
 ةريره وبأو بويأ وبأ :مه اهرابدتساو ةلبقلا لابقتسا نع يهنلا اوور نيذلا :هيبنت

 نع يهنلا اوورف ْفْدَءْهَنلَعَيَي رباجو ثراحلا نب هللا دبعو ناملس امأ ِضْنَعَديَلَعَوو لقعمو

 ..بسحل لابقسالا

 يتخأ تيب ئلع تيِقر :لاق رمع نبا نع (51/777) ملسمو )/١4( يراخبلا ئور

 .ةلبقلا ربدتسم ءماشلا لبقتسم «هتجاحل اًدعاق ديكو هللا لوسر تيأرف .ةصفح

 .(ناسحاا : ص

 «ةفيعضلا ةلسلسلا» :رظنا .ةريثك للع هيفو «(515١3)هجام نباو .(350849) مقرب

 .(76:57) (دنسملا» ئلع نيققحملا قيلعتو (441)
 حرشا يف ياطلغمو (01/ )١/ «قيقحتلا حيقنت» يف يداهلا دبع نبا :دمحأ مالك لقن
 يف هدجأ ملو .«دنسملا يف هركذ اذك» :ريخألا لاقو )١1١18/١1(« «هجام نبا ننس

 «ليسارملا» يف متاح يبأ نبادنع مالكلا اذه وحن دمحأل رظناو .عوبطملا

 917 نصز

 .ج «ص يف تسيل «ثيدحلا ةمئأ نم
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 ّيراخبلا ليعامسإ نب دّمحم هللا دبع ابأ تلأس :هل «2١7 ريبكلا للعلا» باتك

 نع يدنع حيحَّصلاو «ٌبارطضا هيف ثيدح اذه :لاقف «ثيدحلا اذه نع

 .اىهتنا .اهلوق ةشئاع

 هَّنإف :ةشئاعو ِكارع نيب هعاطقنا ")يهو .ئرخأ ٌةَّلع هلو :تلق

 لجر نع ءاّذحلا ٍدلاخ نع ٌيفقثلا ٍباَّمولا دبع هاور دقو ءاهنم عمسي مل
 .(29ةشئاع نع [كارع نع]

 ب لا

 ىبأ ني دلاخ فعض يهو ؛ئرخأ ةّلع هلو

 لوبي ةلبقلا لبقتست نأ ِةِكي هللا لوسر ئه :رباج ثيدح كلذ نمو

 دعب يذمرتلا 2')هَمَّرَع ثيدحلا اذهو .2*/اهلبقتسي ماعب ضَبقُي نأ لبق هتيأرف

 .(650) متاح يبأ نبال «للعلا»و ١157( /7) «ريبكلا خيراتلا» :رظناو .(3 5 ص) )010

 . ص يف تسيل «يهوا) 030

 امهنم ةدايزلاو ١15( بقعو )١78 ينطقرادلاو )506٠0( دمحأ هاور دانسإلا اذهب (*)

 10/7517 736٠ 577) دمحأ دنع ثيدحلا قرط ضعب يف امك مهبملا لجرلاوه (4)

 رظناو .مهريغو )١737( ينطقرادلاو (”55) هجام نبا ر 56489

 امم طسبأب هيلع فلؤملا ملكت دقو )355٠577(« (دنسملا» يققحم قيلعت :ليصفتلل

 )١١/١1(. «نئسلا بيذبت» يف انه

 يف ُهَنَعَهَناَوَر رباج ثيدح نم (775) هجام نباو (4) يذمرتلاو )١7( دواد وبأ هاور )6(

 دوراجلا نباو )١5417/7( دمحأ دنع ثيدحتلاب قاحسإ نبا حرصو «هنعنع هدانسإ

 (58) ةميزخ نباو (5) «ريبكلا للعلا» يف امك يراخبلا هححص ثيدحلاو «("1)

 يبأ حيحص) :رظناو .يذمرتلا هنسحو )١55/١(« مكاحلاو )١570( نابح نباو

 .(77/1) «مألا - دواد

 .خسنلا فالخ («هبرغتسا» :عوبطملا يف (1)

 ؟ا/



 ينعي  اًدّمحم تلأيس :2376( !لعلا# باقكى ىتمرتلا لاقو ةةديسحف

 نع ٍدحاو ريغ هاور «ٌتيحص ثيدح اذه :لاقف ثيدحلا اذه نع ّيراخبلا

 .قاحسإ] نب

 يف هتّحص ئلع لدي مل قاحسإ نبا نع هتحص ّيراخبلا دارم ناك نإف
 ثيدح ٌمكح اهُمكح «نيع ةعقاو يهف هسفن يف ِهتَّحص هدارم ناك نإو .هسفن

 كو هللا لوسر ئأراّمل رمع نبا

 صيصختو هب هصيصختو هسكعو هب يهنلا حسن كس هوجو لمتحي
 نأل نايضركوذأو ةهريق وأ ناككملا ("”هاضتقا رذعل نوكي نأو «ناينبلاب

 لع هوجولا هذه نيم ٍدحاوب مزجلا ليلإ ليس الو .ميرحتلا ئلع سيل يهنلا
 كرت الإ ليبس الف ءاهنم يناثلا هجولا لمتحي ال رباج ثيدح ناك نإو «نييعتلا

 .لمتحملا اذهب ةضيفتسملا ةحيرّصلا ةحيحّصلا يهّْنلا ثيداحأ

 يىهَّتلا صاصتخال هنم هَ ءءارحّصلا يف كلذ نع ين امَّنِإ رمع نبا لوقو

 عم ؛مومعلل (؟7بويأ يبأ مهفب ٌضَراعُم وهو ءيهنلا ظفل ةياكحب سيلو ءاهب
 ءاضفلا نيب نيقّرفملا مزلَي يذلا ضقانتلا نم مومعلا باحصأ لوق ةمالس

 الو ؟ناينبلا يف هعم كلذ زوجي يذلا زجاحلا ٌدح ام :مهل لاقي ِهّنإف «ناينبلاو
 هزاوج مهّمِزل كلذل اًرٌّرجم ناينبلا ٌقلطم اولعج نإو .لصاف ٌدح ركذ ىلإ ٌليبس

 .ةابنبلا ف هريظن# ٌكيعبوأ بيرق ليهسنوو لفابلا نيب لوحي ىذلا ءاضقلا ف

 .(5؟ضر)لا )١(

 .هجيرخت مدقت (0)

 .قايسلا لتخاف ءعوبطملا نم ةطقاس «هاضتقا ...هب يهنلا) 0

 .هجيرخت مدقت ()
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 .(")ناينب الو ٍءاضفب فلتخي ال كلذو «ةلبقلا ةهجل (١)ةيركت ىَهّنلا نإ اًضيأو
 ؛تيبلا نيبو لئابلا نيب ةلئاح ٍةمَكَأو لبج نم مكف «تيبلا سفنب اًصتخم سيلو

 لئابلا نيب لئاح الف ةلبقلا ةهج اّمأو .مظعأو نايتبلا ؟*7ناردخ لوحيام 9 اعمب

 .هلّمأتف .هسفن تيبلا ةراع ل ىهتلا عفو ةهجلا ئلعو ءاهنيبو

 :لوقي ناك هّنأ هنع رّكذُّيو .26202كتارفغ» :لاق ءالخلا نم جرخ اذإ ناكو

 (0)هجام نبا هركذ ؛«ينافاعو ئذألا يع ّبهذأ يذلا هلل دمحلا»

 لصف

 ءوضولا راكذأ يف تي هيده يف

 :ةباحّصلل لاق مث .ءاملا هيف يذلا ءانإلا يف هدي عضو هَّنأ هنع تبث
 ."7«هللا مسب اوؤضوت»

 .«اًميركت» :ج ,ك ءص ()

 .«ناينبلاو ءاضفلاب» :ص ()

 .«لثم» :ج .ك هو

 .«تاردج١ :ج .«تارادج» :ك (:4)

 1116/13 مدننا بويع ثينسلاو دعربلرو (1017 11 امه هاير )0(

 ملكتم يكملا ملسم نب ليعامسإ هدانسإ يفو ُهنَعَدَبِلَدي هر سنأ ثيدح نم(”: ١)مقرب (0

 ةلسلسلا»و (947؟ )١/ «ءاورإلا» 9 .حصي الو ُهَنَعْدَنلَََر رذ يبأ نع بابلا يفو «هيف

 .(059/) («ةفيعضلا

 (17/8) يئاسنلاو )١١7945(.« دمحأ هقيرط نمو )7٠١5175(. (هعماج) يف رمعم هاور (0)

 - نبا هححصو ُهَنَعهَنآَدَوو سنأ ثيدح نم (47 )١/ يقهيبلاو )١١1١( ينطقرادلاو
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 ايل :لاقف ءاملاب ءيجف .(ًءوضَوب دان) :رباجل لاق هَّنَأ هلع تبثو

 :لاق .هللا مسب تلقو هيلع تببّصف :لاق .«هللا مسب لقو «ّىلع بصف «رباج

 ,؟!ةديباضصأ نيب دم وون اعلا تياآرف

 ديعس ىبأو الةويز نب كيعسو ا
 روب

 !ةريره يبأ ثيدح نم هنع دمحأ ركذو

 هما هي .(هيلع هللا ماركو بارمل يشي 1 مدخلا

 جلا بوب هل تصحيف هاوس هدم ايم دهشأو هل كيرشال هدحو

 .2©)هلسم هركذ .«ءاش اهّيأ نم لخدي ةيئامشلا

 نم ينلعجاو ؛فيباوتلا دم ينلعجا هللا :دّهشَتلا لعب ميرا دازو

 هجام نبا دازو .ءامّسلا لإ هرظن عفر َّمث :'"”دمحأ مامإلا دازو .«نيرهطتملا

 لاق 4١(. /”) «رينملا ردبلا» يف نقلملا نباو (510515) نابح نباو )١155( ةميزخ

 .«ةيمستلا يف ام حصأ اذه :(57 )١/ يقهيبلا

 61 فسار 1

 .هيوقت دهاوش ثيدحللو ؛فعض هدانسإ يفو )٠١1١(« دواد وبأو (4518) دمحأ هاور (؟)

 .(178/1) «مألا - دواد يبأ حيحص)»و )١77/1( «ءاورإلا» :رظنا

 .بارطضاو ةلاهج هدانسإ يىفو )١7(. يذمرتلاو )١1150701١7751( دمحأ هاور (")

 يديم بيدا 51 ار ا ياعرب ءاو(1 190: )ذمحأ هاوو (4)

 نمحرلا دبع نب حيبر فعضل

 .ُةنَعْهَنلَو رمع ثيدح نم (75115) مقرب (0)

 .(1170 )١/ «ءاورإلا» :رظنا .ةحيحص ةدايز يهو ءرمع ثيدح نم (00) مقرب ()

 :رظنا .ةدايزلا هذه تبثت الو « ) دواد وبأ هاورو «ةبقع ثيدح نم )١71( مقرب 037

 .(01/ )1١/ «مألا - دواد يبأ فيعضا
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 «:تاّرم ثالث كلذ لوق ا( ذيحلا عم

 ٌيردخلا ٍديعس يبأ ثيدح نم (170هدنسم» يف ٍدلخم نب يقي ركذو

 .كدمحبو ّمهّللا كناحبس :لاق مث هئوضو نم غرفف أّضوت نم١ :(”)ًعوفرم
 ْتَصْقَو مث ءعياطب اهيلع عبط ءكيلإ بونأو كرفغتسأ ؛تنأ الإ هلإ ال نأ دهشأ

 هباتك» يف ٌيئاسنلا هاورو .(ةمايقلا موي نيلإ رسكت ملف ءشرعلا تحت

 دعب لوقي ام ٌباِب :ٌئيئاسنلا لاقو «ٌيردخلا ٍديعس يبأ مالك نم 2؟)«ريبكلا

 تيتأ :لاق ٌيرعشألا سوم يبأ ثيدح نم حيحص ٍدانسإب ركذ مث

 ؛يبنذ يل ُرِفَغا َمهّللا» :وعديو لوقي هتعمسف ءأّضوتف ٍءوضَوب كي هللا لوسر
 وعدت كتعمس هللا يبن اي تلقف ««يقزر يف يل كرابو ءيراد 7*2يف يل عّسوو

 لوقي ام ُباب :ٌينسلا نبا لاقو ؟(1)(عءيش نم نكرت لهو» :لاق ءاذكو اذكب

 رجح نبال «راكفألا جئاتن» :رظنا .تبثت الو «(5594) هجام نباو )١17/475( مقرب )١(

 .(551/) «ةفيعضلا ةلسلسلا»و (؟٠١55 /)

 .(4/859) (ئربكلا نئسلا» يف يئاسنلا هاورو .دوقفم هباتك ()

 .ج ءص يف تسيل ؛اًعوفرم يردخلا ديعس يبأ ثيدح نما (؟)
 هعفر يف فلتخا مدقت امك ثيدحلاو )١4(, ةبيش يبأ نباو (4873178944720) مقرب )0

 للع»و (94859-4871) «ئربكلا ننسلا» :رظنا .فقولا يئاسنلا حجرو ؛هفقوو

 «ةحيحصلا ةلسلسلا»و )٠١7/1١( «ريبحلا صيخشلتلا»و )١١//3١17( «ىنطقرادلا

 6 مقف

 .يئاسنلا ةياورل قفاوم بم نم تبثملاو .ج «ك «ءص «ف يف تسيل «يف» (5)
 تو( اقل («ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نباو (4874) «ئربكلا نئسلا» يف يئاسنلا هاور (5)
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 .هركذف ...هئوضو ينارهظ نيب

 لصف

 هراكذأو ناذألا ىف لَكَ هيده ىف

 ئلتم عرصو عييجرت ريعو عيجرتب ني ْنَس ةماقإلا 5 ذأعلا هلأ ةنغ كف

 ملو .(ةالّصلا تماق دق» ةماقإلا ملك بس هنع ّحِص يذلا كلو «ئدارفو

 لّوأ يف يف ريبكتلا ظفل راركت هنع مص يذلا كلذكو .ةّئبلا اهدارفإ هنع ٌحصي

 عفْسَي نأ لالب رمأ» ثيدح اّمأو .نيتّرم ىلع راصتقالا هنع حصي ملو «ناذألا

 يف اًحيرص عيبرَتلا مص دقو «عبرأب عفّشلا يفاني الف 21)(ةماقإلا رّتوُيو ناذألا
 .ةروذحم ىبأو اَكْنَعَدَتلَوَص باطقعلا دب رمعو «ديز نب هللا دبع ثيدح

 :لاقف «ةماقإلا ةملك ءانثتسا رمع نبا نع مص دقف ةماقإلا دارفإ اّمأو

 دم دم ةماقالاو فيقدم ترم هلع للا لوسر دبع لع ناذألا ناك املا)

 حيحص) يفو .(")(ةالّصلا تماق دق :ةالّصلا تماق دق :لوقي هنأ ريغ

 الإ (؟7ةماقإلا رتويو «ناذألا عفشي نأ لالب رمأ» :سنأ نع (0)1ٌيراخبلا

 .(4 5 ص) «ةنملا مامتا»و *١177( /١)«راكفألا جئاتن» :رظنا .ءفيعض هدانسإ -

 ُهنَعُهَنلَوَو سنأ ثيدح نم 07” /718) ملسمو (507) يراخبلا هاور )١(

 نبا هححصو ُهَنَعُهَنَلَووَز رمع نبا ثيدح نم( ) دواد وبأو (200659) دمحأ هاور (؟)

 «عومجملا» يف يوونلاو )١917/١( مكاحلاو )١51/5( نابح نبا (727/5) ةميزخ

 .(13737/7) «مألا -دواد يبأ حيحصا) يف ينابلألا هنسحو :(46 /5)

 .(7 /717/4) ملسم اًضيأ هاورو «(505) مقرب 0

 .ك نم «ةماقإلا رتويو ...يفاني الف» رطسأ ةعبس تطقس (4)
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 تماق دق ةماقإلا يف رمعو ٍديز نب هللا دبع ثيدح يف ٌحصو .(7١2ةماقإلا

 ةملك ةينثت ةروذحم يبأ ثيدح نم ّمصو .2")(ةالّصلا تماق دق ةالّصلا

 .ناذألا تاملك رئاس عم ةماقإلا

 نم لضفأ اهضعب ناك نإو ءاهيف ةهارك ال ةتزِجُم ٌةزئاج هوجولا هذه لكو

 يبأ ناذأب ذخأ ٌيعفاّشلاو .هتماقإو لالب ناذأب ذخأ دمحأ مامإلاف ءضعب

 .ةروذحم ىبأ ةماقإو لالب ناذأب ذخأ ةفينح وبأو «لالب ةماقإو ةروذحم

 ق ريبكتلا نلع راصنقالا نم ةنيدملا لعأ لمع ة يلع خآر امب ذك كلامو

 20 بلك مهنع هللا ىضرو ٌقدحاو ٌةَدم ةماقإلا ةملك ئلعو «نيتم ناذآلا
 .ةئسلا ةعباتم يف اودهتجا ِمُهَّنإف

 : عاونأ ةسمخ ةئره هعمل عرشف (هذعبو ناذأآلا دنع ركّذلا ُْف هيدذه أوو

 ئلع ّيح» ظفل ين الإ ءنّدؤملا لوقي امك عماّسلا لوقي نأ :اهدحأ

 الإ ةَرَق الو لوح آل» ب امهلاذبإ هثع ّحِص لاق .«حالفلا الع يح ةالَّصلا

 الع يح كلما ىلع جحا نيبو ا2/[ينيب عمجلا هنع عوجي ملو 47 (هللاب

 .ص يف تسيل «ةماقإلا الإ) )١(

 هئسحو )١719/9(: نابح نباهحح صو «((5494)دوادوبأو )١1121/8( دمحأ هاور (؟)

 .(7765 )١/ «ءاورإلا» يف ينابلألا

 .خسنلا نم تبثملاو .«مهلك هللا مهمحر» :عوبطملا يف 00

 .ُةَنعُدَيِلَوو رمع ثيدح نم (5) ملسم هاور (5)

 .ةامهتيسا :ك عض (8)
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 هلق رسلاب اهلادبإ هنع ٌّحص يذلا هيدهو «ةلعيحلا ئلع ٌراصتقالا الد ةيزاما
 ناذآلا تاملك نإف ءعماّسلاو نّدؤملا لاحل ةقب ةقباطملا ةمكحلا ايضتقم اذهو

 .هعمس نمل ةالّصلا ئلإ ٌءاعد ةلعيحلا اتملكو ءاهلوقي نأ عماّسلل نسف ٌركذ

 لوح ال» يهو «ةناعإلا ةملكب ةوعّدلا هذه ئلع نيعتسي (١)نأ عماّسلل نسف
 .(هللاب الإ ةوق الو

 :(ةلوسر دّمحمبو ءانيد مالسإلابو 2 هللاب تيشر# :لوقي نأ : يناثلا

 يؤهل رفش كلذ لاق نم نأ ريخأو

 ام ٌلمكأو «نذؤملا ةباجإ نم هغارف دعب يلي يبنلا ئاع يلصي نأ :ثلاّثلا

 تاو اهتم لمكأ هيلع دلع الق تيلع اولي نأ هنكأ دمّلع امك هيلع سب

 .نوقلذحتملا ٌقلذحت

 ةّماَتلا ةوعّدلا هذه بر َمهّللا» :هيلع هتالص دعب لوقي نأ :عباّرلا
 ىذلا اًدومحم اًماقم هثعباو «ةليضفلاو ًةليسولا اًدّمحم ِتآ «ةمئاقلا ةالّصلاو

 اذكه مالو ٍفلأ الب ظفّللا اذهب اذكه .)«داعيملا فِلخُت ال كّنِإ .هتدعو

 .ك نم ةطقاس «نأ عماسلل ...اهلوقي» )١(

 .هْنَعدَنَإَدو صاقو يبأ نب دعس ثيدح نم (787) ملسم هاور 07

 رباج ثيدح نم (داعيملا فلخت ال كنإ) : ةدايزلاهله( )١/ يقهيبلا هاور 2

 هذه نودب ُهَنَعْدَبَكَيَ رباج ثيدح نم هريغو )5١5( يراخبلا دنع ءاجو ُهَنَعْمَتِلِي

 لوألا ائيلإ بهذ ؟ةذاش وأ ةلوبقم ىه له ةدايزلا هذه يف فلتخا دقو «ةدايزلا

 «ءاورإلا» يف ينابلألا يناثلا ائلإو .(8"23ص) (رايخألا ةفحت» يف زاب نبا زيزعلا دبع

 اذسالاللا
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 .(1)هنع مص

 باعه هلك .هلضف نم هللا لأسيو «كلذ دعب هسفنل وعدي نأ :سماشلا

 اذإف  نينذؤملا ينعي  نولوقي امك ّلق» :ِِلكَو هنع (0)1ننّسلا» يف امك ءهل

 .(هّطعت لَسف ٌتيهتنا

 هذه بر ّمهّللا :يدانملا يداني نيح لاق نم» :هنع ")دمحأ مامإلا ركذو
 ًطخسال نضر هنع ٌضراو ٍدّئحم يلع َّلَص :ةعفاّنلا ةالّضلاو «ةمئاقلا ةوعّدلا
 .(هتوعد هل هّللا باحتسا -هدعب

 :برغملا ناذأ دنع لوقأ نأ لكي هللا لوسر ىنمُّلع :ةملس مأ تلاقو
 هركذ .(ىل رفغاف .كتاعد تا وصأو .كراهن ٌرابدإو ,كليل لابقإ اذه َمهْللا»

 .؟2ىذيرتلا

 يئاسنلا دنع فيرعتلاب تدروو .هريغو يراخبلا دنع ريكنتلاب ةظفللا هذه تدرو 210

 ةياور ينابلألاو ميقلا نبا حجرو )١7489(« نابح نباو )57١( ةميزخ نباو (180)

 «مألا - دواد يبأ حيحص»و )١1487/54-١588( «دئاوفلا عئادب» :رظنا .ريكدتلا
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 نابح نبا هححصو هاَهْنَعدَناََر ورمع نب هللا دبع ثيدح نم (075) دواد وبأ هاور 2

 يف رجح نبا هنّسحو )١9/5(« «مآلا - دواد يبأ حيحص» يف ينابلألاو )١14(

 )58/١"(. «راكفألا جئاتن»

 .نيل هدانسإ يفو )١5719(« مقرب 0(

 .هجولا اذه نم هفرعن امنإ .بيرغ ثيدح اذه ١:لاق ثيح ءهفعضو (7089)مقرب )0

 .« اهابأ الو اهفرعن ال ريثك يبأ تنب ةصفحو

0 



 اذإ تاك هنأ ةدعق رب ةمآمأ يبأ ثيدح نم (1"«كردتسملا» يف مكاحلا ركذو

 باحتسملا ةباحتسملا (؟0ةَماَّتلا ةوعّدلا هذه تر ممهّللا» :لاق ناذأآلا عمس

 نم ينلعجاو « اهيلع ينيحأو اهيلع ينفوت .ئوقتلا ةملكو ّقحلا ةوعد ءاهل

 رمع نبأ فيلجم ترم نم )يقيل هركذو .«ةمايقلا موي المع اهلهأ حلاص
 هيلع 1403 وقوم

 .22)(اهّمادأو هللا اهّماقأ» :ةماقإلا ةملك دنع لوقي ناك ِدلِلكي هنأ هنع رو

 اي لوقن امف :| يس و ناذألا ني دري ال ءاعّدلا» :هنع 21)(نئّسلا» يفو

 .حيحص ٌثيدح .«ةرخآلاو ايندلا يف ةيفاعلا هّللا ا[ ولت :لاق ؟هللا لوسر

 عاد ئلع ُدَرَت بلقو فامّملا باوبأ امهيف حتفت ناتعاس» :هنع ("7اهيفو

 .«فيعضا :«بيرقتلا» يف رجح نبا لاق «نادعم نب ريفع هدانسإ يف .(247/1) )١(

 .ج «ك ءص يف تسيل «ةماتلا» (0)

 )51١/1١(. «ئريكلا نتسلا» ف ()

 .ق نم ةطقاس «افوقوم ...حلاص نم» (5)

 تباث نب دمحمو بشوح نب رهش اًضيأو «مهبم وار هدنس يف (07) دوادوب ,أ اور (0)

 (مألا - دواد يبأ فيعضاو )708/1١( «ءاورإلا» :رظنا .امهيف ملكتم يدبعلا
(/). 

 ثيدحلاو ُْنَعَدَنَلَوَوو سنأ ثيدح نم ("695)يذمرتلاو(١؟١؟١١)دمحأهاور ()

 «بيطلا ملكلا جيرخت» :رظنا .«ةرخآلاو ايندلا يف ةيفاعلا هللا اولس» :هلوق نود حيحص

 )577/1١(. «ءاورإلا»و (9ص)

 .«اولأسا» :ص (0)

 نبا هححصو ءاعوفرم اَهْنَعَهَيَإَوو دعس نب لهس ثيدح نم )١610( دواد وبأ هاور (4)

 .(7785 )١/ «بيهرتلاو بيغرتلا حيحص» يف ٍنابلألاو )١7١7١( نابح
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 .«هللا ليبس ىف ٌفّصلاو ءادتلا روضح دنع :هثوعد

 ءاهئاضقنا دعب راكذألاو اًلَّصفم تاولصلا راكذأ يف هّيده مّدقت دقو

 ثيل عزملاب فوسكلا يف رمأ ةنأو .فوسكلاو زئانجلاو نيديعلا يف راكذألاو

 دمحيو رّبكيو لّذهي ؛هيدي اًمفار اًمئاق اهتالص يف حّبسي ناك هّنأو «هللا ركذ

 .سمّشلا نع ربي تح وعديو

 نم راقكأإلاب هيف رهأيو ةَّجحلا يذ رشع ىف ١2)ءاعّدلا رثكُي كي ناكو

 .؟ذيمحتلاو ريبكتلاو ليلهتلا

 رخآ نم رصعلا ئلإ ةفرع َموي رجفلا ةالص نم رّبكي ناك هَّنأ هنع ركذُيو

 هللو ءربكأ هللا ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال هربكأ لل ريكأ كنق :لوقيق ؛قيرشتلا ماي

 عفش اذكع هظفلو هيلع لمعلاف هدانسإ حصي ال ناك نإو اذهو 2 (قيسلا

 اَقسَن اًنالث امهّلعف ٍساَّبع نباو رباج نع يوُرامّنإف اًنالث هوك اأو «ريبكُتل

 .نسح امهالكو :؟؟7طقف

 ءاًريثك هلل دمحلاو ءاّريبك ربكأ هللا» :لاقف داز نإو :؟7كعفاشلا لاق

 .«ركذلا» :ح ءص )010

 .اهُنَعَناََ سابع نبا ثيدح نم (959) يراخبلا هاور (؟)

 رباجو رمش نب ورمع هدانسإ يفو ءاعوفرم رباج ثيدح نم )/١771( ىنطقرادلا هاور (*)

 .(17-155 5 /6) ؛ءاورإلا» :رظنا .امهيف ملكتم يفعجلا

 .(7/5511١1ا/56) ىنطقرادلا هاور (:)

 .(هل-ه١7/) «مألا» يف (ه)
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 ل 2 1 م يبا : 53و يذلا هل له ماَّيِإ الإ دبعت الو هللا الإ هلإ ال ؛الابضأ 5 كي هللا ناجع

 مّرَهو .هدبع ّرصّنو .هذعو ٌقّدص .هدحو هللا الإ هلإ ال «نورفاكلا هرك ولو

 ,انسح ناك -(«ربكأ هّللاو هّللا الإ هلإ ال .ةهلذحاو تازحألا

 لصف
| 

 لالهلا ةيؤر دنع ركذلا يف هيده يف
 5-5 3 ل 2 ا هن سس و

 ةمالّسلاو «ناميإلاو نمالاب انيلع هلهأ مهللا» :لوقي ناك هنأ هنع ركذي

 0 8 * 5 ّ ب ش

 نت ب للا هنن : ظ ع 1

 نمألاب انيلع هلهأ ّمهللا ءربكأ هللا» :هتيؤر دنع لوقي ناك هّنأ هنع ركذُيو
 ِ هَ هلى كي 5 ب قاا# 5

 كبرو انير .ايضرتو بحت امل قيفوتلاو ,"7مالسإلاو ةمالّسلاو .ناميإلاو

 .©"7يمرادلا هركذ .«هللا

 لالهلا ئأر اذإ ناك ِلي هللا ىبن َّنأ هغلب ِهَّنأ ةداتق نع «؟0دواد وبأ ركذو
 ً 8 و

 ثالث «(كقلخ يذلاب تفعأ ,*/ٍدشرو ريخ لاله .دشرو ريخ لاله» :لاق

 يفو .«اذك رهشب ءاجو ءاذك رهشب بهذ يذلا هلل دمحلا» :لوقي مث ءٍِتاّرم

 .نيل اهديناسأ

 هدهاوشل هححصو «هنسحو ُهَنَعَُوَر هللا ديبع نب ةحلط ثيدح نم (؟١40) مقرب )١(

 )١18157(. «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف ينابلألا

 .رظنلا لاقتنا ببسب ك نم ةطقاس «مالسإلاو ةمالسلاو ...كبرو يبر» )0

 (بيطلا ملكلا جيرخت» يف ينابلألا هدهاوشل هححص ثيدحلاو «(11759) مقرب (9)

 .(١١؟9١صض)

 )56٠5(. «ةفيعضلا ةلسلسلا)» :رظنا .لسرم وهو ,.(00947) مقرب 62

 .ك «ق نم ةطقاس ةيناثلا «دشرو ريخ لاله» (6)
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 يف سيل :لاق هَّنأ_ (هنئس» خسن ضعب يف وهو 2 7١دواد ب رع ركذي

 .ٌحيحص ٌدنسم ثيدح ِةِكَب ئينلا نع بابلا اذه

 ليصف

 هدعبو هلبق ماعّطلا راكذأ يف هيده يف

 ةيمسّنلاب لكآلا رمأيو ««هللا مسب» :لاق ماعّطلا يف هدي عضو اذإ ناك

 هلّوأ يف هللا مسا ركذي نأ يسن نإف .هللا مسا ركذيلف مكدحأ لكأ اذإ» :لوقيو

 . حيحص ثيلع 11)وركو هلّوأ يف هللا مسب :لقيلف

 باحصأل نيهجولا دحأ وهو ؛لكألا دنع ةيمستلا بوجو حيحّصلاو

 عامجإ الو ءاهل ٌضراعم ال "”ةحيرص ةحيحص اهب رمألا ثيداحأو «دمحأ

 هماعط يف ناطيّشلا كيرش اهكراتو ءاهرهاظ نع اهجرخُيو 2؟7اهفلاخم غّوسُي

 .؟27ةبارشو
 لصف

 ةعامج اوتاك اذ] نيلكألا نأ ىهو ءاييلإ ةجاحلا رعدت ةلآسم انهاهو

 )١( ثيدح دعب )6:97(,

 ةشئاع ثيدح نم )١1854( يذمرتلاو (71/51) دواد وبأو (761/7)دمحأ هاور (؟)

 .(7 5 /0) «ءاورإلا» يف ينابلألاو فنصملاو يذمرتلا هححص ثيدحلاو هاَهَْعْدَسلَ

 امم لكو «كنيميب لكو هللا مس ؛مالغ ايد :اَهَْعدَيَو ةملس يبأ نب رمعل يبنلا لوقك ()

 )1١8/7١5717(. ملسمو (0717/5) يراخبلا هاور ؛«كيلي

 .«اهفلاخم غوسي# :ج يف سيلو .«اهتفلاخم» :عوبطملا ينو .خسنلا يفاذك (5)

 .ق نم ةطقاس «هبارشو ...اهجرخيو» (5)
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 1 هدسو هييسو ميماعط إ مهل نلطلا ةكرادس لدي لع :بعمحأ ناسف

 نع دحاولا ةيمست ءازجإ ئلع ٌيعفاشلا صنف ؟عيمجلا ةيمستب الإ لوزت ال
 .سطاعلا تيمشتو مالسلا ٌدرك هباحصأ هلعجو «نيقابلا

 هيفكي الو ءوه هتيمستب الإ لكآلل ناطيّشلا ةكراشم عفترت ال :لاقي دقو
 ءاّماعط ِِكي يبنلا عم انرضح ان :ةفيلح تثيدح يف انهو اهريق ةيبست

 هللا لوسر ذخأف «ماعُطلا ين اهدي عضتل ٌتبهذف عقدت اهّنأك ٌةيراج تءاجف

 ناطيشلا َّنإ» :ِلكَي لل كلا لوسر لاقل هديبرطعاف ييبارعأ ءاج عقءاهدم#

 217 ٌلحتسيل ةيراجلا هذهب عاج هاو ؛هيلع هللا مسا ركذُيال نأ ماَّطلا ٌلحتس

 ىذّلاو هديب ثذخأف هب 538 ٌيبارعألا اذهب ءاحف ءاهديب تذخأف ءاهب

 ولو,” لاكأو هللا مسا ركذ مث ث ,«امهيدي عم يدي (؟)يفل هدي نإ هديب يسفن

 .ماعّطلا كلذ يف هّدي ْناطيَّشلا عضو امل يفكت دحاولا ةيمست تناك

 دعب ئّمسو هدي عضو نكي مل كي ئبنلا ّنأب اذه نع باجي دق نكلو
 امهّكراشف «ٌيبارعألا كلذكو ءةيمست ريغب عضولاب تأدتبا ةيراجلا ّنكلو
 اذهف ؟هريغ ةيمست دعب ٌحسُي مل نم كراشي ناطيّشلا نأ مكل نيآ نمف ناطقا
 ةغقاع ثيدح نم هحكحصو ؟؟7ىزذمرثلا يور دق نكل لاقي نأ نكمي اّمم
 هلكأف ٌيبارعأ ءاجف «هباحصأ نم ٍةَّنس يف اًماعط لكأي َِِي هللا لوسر ناك :تلاق

 .«لحتسي» :ج «ك ءص 01(

 ,.«يف» :ج (؟)

 ا ا اع رف

 رصتخما) يف ينابلألا هححصو .هححصو اَهَْعْهَيَلَدَبَر ةشئاع ثيدح نم )١1808( مقرب (5)

 .(١١/ص) «لئامشلا

 عا



 ل مولعملا نمو .ةرتانفكل نس ول هلال: 06 هللا لوسر لاقف «نيتمقلب
 ُمَسُي ملو لكأف ٌيبارعألا اذه ءاج اًّملف ءاوَّمَس ةّتسلا كئلوأو هلي هللا لوسر

 .ٌعيمجلا ئفكل ئَّمَس ولو «نيتمقلب ماعّطلا لكأف .هلكأ يف ناطيّشلا هكراش

 كيبنلا نع حص دقو ءٌرظن امهيفف سطاعلا تيمشتو مالّسلا ٌدر ةلأسم اّمأو

 نأ ةعمس ١7( وه لك خلع نحف ف هللا ٌدوحف ,مكدحأ سطع اذإ» :لاق هّنأ كَ

 ٌرهاظ لكألا ةلأسم نيبو امهنيب قرفلاف امهيف مكحلا مَّلّس نإو .(170هتّمشُي
 مس اذإف مسي مل اذإ هلكأ يف لكآلا ةكراشم ْئلإ لّصوتي امَّنإ ناطيّشلا َّنإف
 لب ؛هعم لكأيف )هل 7ناطيشلا ةنر اقم نم مسي مل نم ٌةيمست هزجت مل هُريغ

 سب مث نس نيب ةكرشلا نيقبتو :مهضسب ةيمسعب نيطايشلا ةكراشم لفت
 .ملعأ هللاو ,مهنيبو

 ًارقيلف هماعط ئلع يمسي نأ يسن نما :ِِلَو ّيبنلا نع رباج نع ركذُيو
 .«27ةظن ثيدحلا اذه توبث يفو .«غرف اذإ 4 د7 هَراَوْه لق

 اًبيط اًريثك اًدمح هلل دمحلا» :لوقي هيدي نيب نم ماعّطلا عِفُر اذإ ناكو

 ءركألا ؛ لجو رع انّير هنع ئئتغتسُم الو ٍعدَوُم الو ٌيِفْكَم ريغ هيف اًكرابم
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 ط

 .«ملسم لك١ : ص 5 )١(

 نعد هر ةريره يبأ ثيدح نم (5777) يراخبلا هاور 00

 .(هناطيش» : جج « ص 020

 .ك نم ةطقاس «هل ناطيشلا ...مسي مل اذإ) (5)

 )٠١١/ ١١4(, «ةيلحلا» يف ميعن وبأو (55) «ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نبا هاور (5)

 .(ثيدحلا عضي) :(717 /7) «لماكلا» يف يدع نبا لاق «يبيصنلا ةزمح هدانسإ يفو

 عع



 3 ىراغبلا

 .(2(«نيملسم انلعجو اناقَّسو انّمعطأ ىذلا هلل دمحلا» :لوقي ناك امّيرو

 .««2)اناوآو انافك يذلا هلل دمحلا» :لوقي ناك هنأ هنع (؟)ٌيراخبلا ركذو

 يذلا هلل دمحلا :لاقف اًماعط لكأ نم» :لاق هَّنأ هنع 7١يذمرتلا ركذو
 نس ةمينح .ةهيت نم مطاط مسا را لو ينس لوس ويغ نم اذ يسأل

0010 
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 هه
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 نم غرف اذإف ؛«هللا مسب» :لاق ماعّطلا هيلإ بر 5 اذإ ناك هّنأ هنع (") ركذُيو

 .ُهْنَعُدَإَََر ةمامأ يبأ ثيدح نم (5 56/) مقرب

 فنَعْدَنلَوصو يردتشلا دعس ىيأ ينس نم 061011 يلمرتلاو (3+1179 دمعت اور

 .(157١؟ ص) «بيطلا ملكلا جيرخت» يف ينابلألا هفعضو

 (0770) نابح نبا هححصو ُهَنَعْهَيإَعَيَو بويأ يبأ ثيدح نم (86"١7)دواد وبأ هاور

 )5١51( «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف نابلألاو

 .هْنَعَهَياَََر ةمامأ يبأ ثيدح نم (04594) مقرب )

 هاناوكو انانه» انأو ,ةررتكم لو عقكت يعاقاوزأ و" :يراخبلا ظفلو «لوصألا ىف اذك

 )١/ /١6(. قبس دقو ءهشارف ىلإ ئوأ اذإ ِةِللَي ىبنلا ءاعد يف دروف

 سنأ نب ذاعم ثيدح نم (77/45) هجام نباو )١197177( دمحأو ,(750/) مقرب

 مكاحلا هحح صو ء( 2 /0) «ءاورإلا» يف ينابلألاو يذمرتلا هنسحو .ُهْنَعُدَكر

 )١/601(.

 مدخ لجر ثيدح نم (541/1) «ئربكلا نئنسلا» يف يئاسنلاو )١1095( دمحأ هاور

 رجح نباو فنصملا هححصو ,(77”ص) «راكذألا» يف يوونلا هنسحو قي يبنلا

 )7١(. «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف ينابلألاو 7١9( /4) «حتفلا» يف
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 «تييحأو تيدهو .تينقأو تبينفأو يئس تمعطأ َمهْللا» :لاق هماعط

 .حيحص هدانسإو .«تيطعأ ام لع دمحلا كلف

 انيلع َّنَم يذلا هلل دمحلا» :غرف اذإ لوقي ناك هّنأ هنع 217 0نئّسلا» يفو

 مع ثيدح ,ةاناثآ ناسحإلا لكو.ءاتاورآو اتعيشأ ىذلاو ءانادعو

 انل كراب ّمهْللا :لقيلف اًماعط مكدحأ لكأ اذإ» :اًضيأ هنع (170ننّشلا» ىفو

 انْدِزو (؟0هيف انل كراب ّمهّللا :(0لقيلف اًنبل هللا هاقس نمو .هنم اًريخ انُّمِعطأو هيف

 ية يدح اوي

 ذأ تمحي «سافنأ ةثالث سفنت ءانإلا ف برش اذإ ناك هنأ نع ركذيو

 0و رعلا يف 5 د « سعت 5

 انه.
 ع

 ثيدح نم (577) «ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نبا هاورو ««ننسلا" يف هدجأ مل 0

 يراخبلا لاق «ةعزيعزلا يبأ نب دمحم هدانسإ ينو ؛هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع
 .(اًدج ثيدحلا ركنم) :هيف (؟ 5 5) («ريبكلا خيراتلا» يف

 هدانسإ هاَْنَعْدَنلََر سابع نبا ثيدح نم )١91/8(« دمحأو )1451١”(: يذمرتلا هاور (؟)

 :رظنا .ينابلألاو يذمرتلا هنسح ثيدحلاو ءابب ئوقتي قرط هل نكلو «فيعض
 )5757١(. «ةحيحصلا ةلسلسلا»

 نم قااتسيل ؟لفيلقا
 .ب ؛ك نم ةطقاس «هيف انل ...انمعطأو» (5)

 «نبللا ريغ بارشلاو ماعطلا نع ئزجي ءيش سيل هنإف» :ةدايز عوبطملا يف اهدعب (5)

 .خسنلا يف تسيلو

 لاق «نافرع نب ئلعملا هدانسإ يفو )41/١(« «ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نباهاور (7)

 يف نابلألا هب هلعأو ««ثيدحلا ركنم) :هيف ١17/70( ) «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا

 )57٠7(. «ةفيعضلا ةلسلسلا)

 ا



 لصف

 امو 217؟ٌماعط !2١7 يهدنع له :مهلأس امَّبر هلهأ ئلع لخد اذإ كي ناكو

 هيرو ."' :تكسو هلك رت ديهرك قإو ههلكأ هاهتشا اذإ ناك لب ءطق اًماعط باع

 .(؟7(هيهتشأ ال ين .هفاعأ يندجأ» :لاق

 اف :اولانقف ؛مْدَألا نع هلهأ لأس اّمل هلوقك ءاًنايحأ ماعّطلا حدمي ناكو

 اذه يف سيلو .(©0«لخلا مْدَألا معنا :لوقيو هنم لكأي لعجف ءلخ الإ اندنع
 كلت يف هل ٌحدم وه امّنإو ءَقّرَملاو لسعلاو محّللاو نبَّللا ئلع هل 7ٌليضفت

 هنم حدملاب ئلوأ ناكل نبل وأ محل "”رضح ولو ءاهيف رضح يتلا لاحلا

 كلك

 بّرق نم رمأو ,(17(جئاص ينإ١ خلاق مئاص وهو ماعط هيلإ 5 ادإ ناكو

 لكأي نأ اًرطفم ناك نإو ههمَّدق نمل وعدي يأ ىّلصي نأ ٌجئاص وهو ماعّطلا هيلإ

 .خسنلا ةيقب نم تبثملاو .«مكدنع» :بم ءب )١(

 0 درا ةيطع شين هو )3

 مسيل وا وو ساو )0

 .ُهَنَعُدَناََكَر رباج ثيدح نم )١177/7١57( ملسم هاور )002(

 .«اليضفت» :ج ()

 .«اهيف رضح)» :ص (0)

 .«مادإلا» :ق ()

 .ُهَنَعْدَباََوو سنأ ثيدح نم )١987( يراخبلا هاور (9)

 ا



00 
 ةيم

 اذه نإ :لاقو ل بكمل فو هب ملعأ دحأ هعبتو ماعطل ىنتذ اذإ ناكو

 .(17( عج ٌتئش نإو هل َنذأت نأ ٌتئش نإف ءانعبت
 هبيبرل لاق امكو ءلخلا ثيدح يف مَّدقت امك هماعط ئلع ثّدحتي ناكو

 2 0كلبلي 1 لكو 02ه سلا :هلكاؤي وهو

 لهأ هلعفي امك ءاًرارم مهيلع لكألا ٌضّرع هفايضأ ئلع رّركي ناك امّيرو
 سَ 5

 :اًرارم هل هلوقو «نبللا برش ةّصق يف '*7ةريره يبأ ثيدح يف امك ؛مركلا

 هل دجأ ال قحلاب كشعب يذّلاو :لاق موّتح «بّرشا» لوقي لاز امف «(ثّرشأ)
 ع

 .اكلسم

 لزنم ىفاعدف :مهل وعدي ئّتح جرخي مل موق دنع لكأ اذإ ناكو

 مهل ٌرفغاو .مهتقزر اميف مهل ُكِراب َمهَّللا» :لاقف «")رْسُب نب هللا دبع

 .7"2هلسم هركذ .(مهُمَحَراو

 لكأو :قومئاصلا مكدنع رطفأ» :لاقف ةدابع نم لعمس لزنم يف اعدو

 .ُهْنَعْهَِلَوِوَر ةريره يبأ ثيدح نم )١57١( ملسم هاور )١(

 .هْنَعََبلََو دوعسم يبأ ثيدح نم (178/7077) ملسمو (5 57 5) يراخبلا هاور )0

 .خسنلا ةيقب يف تسيلو .«كنيميب لكو» :ج يف اهدعب (9)

 .مدقت دقو )21١8/7077(. ملسمو (517177) يراخبلا هاور (5)

 .(1565؟) يراخبلا هاور (5)

 .افحسصم 4 رشباا ةسوقأ ق 03(

 .هنَعَُنَِدَو ةريره يبأ ثيدح نم )73١57( مقرب (0)
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 مل هنأ هع ؟9دواد وبأ ركذو .(1)(ةكئالملا مكيلع تَّلصو .راربألا مكماعط

 اوِبيِبَأ» :لاق اوغرف اًّملف ءاولكأف هباحصأو وه ناهيتلا نب مثيهلا وبأ هاعد

 هّتيب لخُد اذإ لجّرلا َّنِإ) :لاق ؟هتباثإ امو هللا لوسراي ."'”اولاف فمها

 .«هثباثإ كلذف .هل اوَعَدف هبارش بِرّشو هئاعط لِكأف

 َهّللا» :لاقف .هذحجي ملف اًماعط سمنتلاف هلم هل زنم لخد هنأ هةنع ٌّحصو

 ,؟21(ىاققيس نم قساو .ىنّمعطأ نم ٌمِعطَأ

 .(هبأبشب هعتمأ َمهْللا» :لاّمقف انيل هأقس 53 ةيحلا نب ورمع نأ ةثغ ركذو

 .217ءاضيب ٌةرعش َرَي مل ةنس نونامث هيلع تّرمف
 هيف َ وتتسع 5 : ] '

 لجراالأ» :ةرم لاقف ءمهيلع ينثيو «نيكاسملا فيضي نمل وعدي ناكو
 بوكو امهتومب أرثا نيذللا هتارماو يراصنالل لاقو .(! هللا همحر اذنه فيض 3 1 4 لاك ملأ 2 5 ٍ ع :

 (راكذألا» يف يوونلا هححصو ُكَنَعَدَياََوو سنأ ثيدح نم (86585”7)دواد وبأ هاور )١( "ل

 «ريبحلا صيخلتلا» يف رجح نباو (79 /4) («رينملا ردبلا» يف نقلملا نباو ١5١( ص)

 'اناي نانا

 لجر نع فيعض نالادلا ديزي هدانسإ يفو ُهَنَعدَيلَوَقَر رباج ثيدح نم (؟801) مقرب )١(

 )١977(. «ةفيعضلا ةلسلسلا»و ١0( 5 ص) «بيطلا ملكلا جيرخت» :رظناو «مسي مل

 .«لاق» :ج ءص 2

 ُهْنَعْمَنِاكَر دادقملا ثيدح نم )35١682( ملسم هاور (4)

 .بم «ب «ك «ق يف ضايب «قمحلا» ناكم (4)

 قمحلا نب يوسع تودع يع( 61/07 4ل لاو وبلا لمعا يف ينسلا نباهاور (5)

 «بيرقتلا» يف امك كورتم وهو «ةورف يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ هدنس يفو ُهنَعْدََوِ
(35). 
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 ,217ةّليْللا امكفيضب امكعينص نم هللا بحع دقل» :امهّفيض امهايبص

 يبارغأ ءاذيع وأ اًرح ءريبكو أ ناك اًريغص دحأ اقاوم نيم قايل ناكر

 .موذجم ديب ذخأ هّنأ هنع ("!ننّشلا باحصأ ئوردقل ايتح :ح ءارجاهم وأ

 .«هيلع الكوتو .هللاب ٌةقث هللا مسب ْلُك» :لاقو ةعّصَقلا يف هعم اهعضوف

 ذَد ؛لوقيو لامشلاب لقألا نع زهر نيمبلاب لقألاب ماي قاكو

 ءاهب لكألا ٌميرحت اذه ئضتقمو .("7(هلامشب برشيو .هلامشب لكأب ناطيشلا
 هَّنَأ هنع ٌّمصو .ناطيشلاب ٌهّبشم اًمإو ُناطيش اّمإ اهب لكآلا ٌنِإَف حيحّصلا وهو
 ال» :لاقف .عيطتسأ ال :لاقف .«كنيميب لكد» :هلامشب هدنع لكأ لم لاق

 هيلع اعد امل اًرئاج كلذ ناك ولف .(؟)اهدعب هيف ئلإ هدي عفر امف .«ٌتعطتسا

 يف غلبأ كلذف رمألا لاثتما كرت ئلع هّلّمح دق 220هرّبِك ناك نإو .هلعفب

 .هيلع ءاعدلا قاقحتساو نايصعلا

 الو مهماعط ئلعاوعمتجي نأ نوعَبْشَي ال مهّنَأ هيلإ كش نم رمأو

 )هيف مهل كرابُي ؛هيلع هللا مسا اوركذي نأو ءاوقٌّّرفتي

 .هنَعَُيِآَدَيَو ةريره يبأ ثيدح نم )177/7١554( ملسمو (5884) يراخبلا هاور 000

 هدانسسإ يفو .(7057)ه جام نباو )١1811( يذمرتلاو (”972)دواد وبأ هاور (؟)

 .(5 1 /78) «لامكلا بيذهت» :رظنا .هيف ملكتم يرصبلا كلام وبأ ةلاضف نب لضفم

 0 ايام 0

 ُهَنَعُدَنااَو عوكألا نب ةملس ثيدح نم )5١ ٠( ملسم هاور (4)

 .«ربكلا» :ج ءص (5)

 ُفنَعْدَنََرو برح نب ىشحو ثيدح نم (7785) هجام نباو (71/55) دواد وبأ هاور (5)

 2 540 ةيحصلا ةلسلسلا» لقا وسع نيدحلاو

 عادل



 ءاهيلع هدم ةّلْكألا لكأي دبعلا نع ئضريل هللا ّنإ» :لاق هنأ هنع ّحصو
 .(؟)«ليبلع (١)هدمح ةيرشلا برشيو

 الو قالَّصلاو لجو ّرع هللاركذب ا اوييذأ) :لاق هَّنأ هنع يوُرو

 .اًميسص ةوكيذشأ ةيدحلا انا خخ أو ."7«مكبولق ٌوْسْفت هيلع اومانت

 .هب دهشي ةبرجتتلا يف عقاولاو

 لصف

 سصطاعلا تيمشتو ناذتتسالاو مالّسلا ُِق هيدذه ٍِق

 ُماعطإ هّريخو مالسإلا لضفأ نأ 7*2172«نيحيحّصلا١ يف هنع تبث
 .(27ٌفرعَت مل نمو تفرع نم ئلع َمالَّسلا "أر قت نأو «ماعطلا

 .«هدمحيف) :ص )1١(

 .ُةَنَعَدَياَََو كلام نب سنأ ثيدح نم (7775) ملسم هاور (؟)

 نبا لاق ليتنا ربك موزي هداسإ لو 06420 «ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نبا هاور (*)

 ثيدحلاو .«تاقثلا نع تاعوضوملا يوري» :«ظافحلا ةركذت» يف يسدقملا رهاط

 «ةعونصملا ءئئلآللا» يف ىطويسلاو (59 /7) «تاعوضوملا» يف يزوجلا نبا هركذ

 ةلسلاسلا» ف نابلألاو ١5 ١( ص) «عومجملا دئاوفلا# ق ناكوشلاو 18/59

 )١١0(. «ةفيعضلا

 ,(لعرخسأو) بهو (5)

 .اهنَعُدَياََر ورمع نب هللا دبع ثيدح نم (؟9) ملسمو (7) يراخبلا هاور (6)

 .هنع ثيدحلا سيلو .أطخ وهو .«ةريره يبأ نع» :عوبطملا يناهدعب (1)

 .«ًارقي» :م .ج ءص (10)

 .«فرعي مل نمو فرع نم ئلع» :ج ءص (4)

 ه4



 نم رفّتلا كئلوأ ىلإ بهذا :هل لاق هللا هقلخ امل مدآ نأ ")امهيفو

 فا رد ةحتو كتحف ايناق .كنوُيِحُي ام ٌعِمتساو :مهيلع مَّلَسف «ةكئالملا

 همحرو»هودازف هللا ةمحرو كيلع مالّسلا :اولاقف ءمكيلع مالَّسلا :لاقف

 . "هللا

 مهنيب مالّسلا اوّشفأ اذإ مِهَّنَأ "”ههربخأو ءمالَّسلا ءاشفإب رمأ هنأ امهيفو
 ل

 . )| وئاحسي خرتح نونموي الو ءاونضاوي مرح - ةئجلا نولخدي ال مهَّنأو ءاوُباحَت

 دقف نهعَمج نم ثالث :رامع لاق (3)(نيي وي صا 2 ىراخشبلا لاقو

 نم قافنإلاو .ملاعلل مالّسلا لذمو 6ةكلسفت نم فاصنأإلا :تافيالا عمج

 .راتقإلا

 بج رياقاصتإلا نإف هقورقو ريشلا لوعأ تايلقلا هذه تدكيقك دقو
 مهبلاطي ال نأو ءكلذك ساَّنلا قوقح ءادأو «ةرْفوم ًةلماك هللا قوقح ءادأ هيلع

 هب هولماعي نأ بحي امب مهلماعيو ءمهعْسَو ٌقوف مهلّمَحُي الو هل سيل امب

 هسفنل هب مكحي امب مهيلعو مهل مكحيو ههنم هوُفْعُي نأ ٌبحي اًّمم مهيِفعُيو

 1:42[ ةريره يبأ ثيدح نم (9841) ملسمو (*+>) يراخيلا 69)
 .ك يف تسيل («هللا ةمحرو هودازف» (0)

 .(رخأو» :ص«ق (9)

 .ُهْنَعَُتَ ةريره يبأ ثيدح نم (54) ملسم هاور (5)

 نبا هححص رثألاو )77١(. ةبيش يبأ نبا هلصوو :«(87 )١/ مزجلا ةغيصب اقلعم (4)

 (”//5؟) «قيلعتلا قيلغت» يف رجح نباو 3١6( /0) (ئواتفلا عومجم) يف ةيميت

 (يراخبلا حيحص رصتخماو (66١ص) «بيطلا ملكلا جيرخت» يف ينابلألاو
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 الو ءاهل سيل ام اهل يعدي الف .هسفن نم هسفن هفاصنإ اذه يف لخديو ءاهيلعو

 ابهيكتيو فللا ىصاعمب اه ريقحتو ءاهاّثإ هريشغصتو اهل هيسدتب ١ !اهيقخي

 هيلع نلقوتلاو .هئاجرو هفوخو هّبحو ؛هديحوتو هللا ةعاطب اهعفريو اهرّبكيو

 الو مهُّباحَمو قلخلا يضارَم ئلع هّباحّمو هيِضارَم راثيإو «"'هيلإ ةبانإلاو
 ١ تصل يع لب 2 ١

 نوكيو «هللا اهّلَّرَع امك "7نيبلا نم اهلزعَي لب «هللا عم الو قلخلا عم اهب نوكي

 هلخدمو .هتوكسو همالكو .هعنمو هئاطعو ؛.هضغبو هّبح يف هسفنب ال هللاب

 نوكيف .؟!”اهيلع لمعي ةناكم اهل ئري الو «نيبلا نم هّسفن يجنيف .هجرخمو
 .[15 :ماعنألا] 2(4كِتئاكحَم َلَعأَْلَمَعَأ# :هلوقب هللا مهّمذ نّمم 6 تان دع مل الا يا و ما هه

 (*0ءفانملا زي هن إف ءاهيلع لمعي ةتاكم هل سيل ىفحملا ديعلاف

 وهام هدّيس نيلإ ىّدؤي نأ 'رلع لماع وهف هل ٌكْلِم هسفئو فدّيسل لامعألاو

 َمَجَتُم قوقح ئلع بتوُك دق لب ءالصأ ةناكم هل سيل ؛2 )هيلع هل قحتسم

 هيلع ىقب ام اًدبع بّتاكُملا لازي الو ءرخآ ٌمجن هيلع لح امْجَن ىّدأ املك

 .ةباتكلا موجن نم ءيش

 هيلع هو هيو ةفرعم هيلع بجو نمل نم هقاصنإ نأ دوصقملاو

 اهل َيعَّديو ءاهرطافو اهكلام اهب ّمحازي ال نأو ءهل ْتَقِلَخ امو هِسفن ةفرعمو

 .«اهبيخي» :ج 0010

 .خسنلا ةيقب نم تبثملاو .بم «م «ك ءب «ق يف تسيل (هيلإ ...هبحواا )0

 .يتأي اميفو انه «يغبلا» :ك ()

 .ك يف تسيل «اهيلع» (5)

 .«عفانملل قحتسملا :ك (6)

 ,(هل هيلع -ج «نص 0(

 ا



 هد وأ «هب هعفديو وه هدارمب هنم ةكيس دارم محازيو «قاقحتسالاو ةكلملا

 وأ ريض ةمّشق وهو فدارمو هلّيس ةأرم نيب ةتددارإ مسي وأ «هيلع هرثؤُيو

 داك اَمَه اناَكَسشِل اًذدَعَو ْرِجِمعي هني اًذدِه# :اولاق نيذلا ةمسق لثم

 4 يباكرش لإ ْلِضَيَوْهَف هَل تاك اَمَو هلا لإ ُلِضِي لَه زوي[ كرش

 ١77[. :ماعنألا]

 هللا نيبو هاكرشو هسفن نيب ةمسقلا هذه لهأ نم نوكي ال ٌدبعلا رظنلف

 ءاًلوهج اًمولظ قُم ناسنإلا َّنإف ءرْعْشَي :ّيال هيلع ِسْبّللاو هملظو هلهجلو

 ّقلخلا فصنُي فيكو ؟لهجلاو ملّلا هُقصو نّمم فاصنإلا بلطي فيكو

 ام مدآ َنبا : لجو رع هللا لوقي» :ٌيهلإ رئأ يف امك ؟قلاغلا فصلت مل نم

 انأو معئلاب كيلإ ٌبّبحتأ مك «ٌدعاص ّلإ كِّرِش و لزان كيلإ يريخ «يتّتفصنأ

 كّلملا لازي الو «ّيلإ ٌريقف تنأو يصاعملاب ّيلإ ضُعبتت مكو ؛ ثادع ينغ
 .(17«حيبق ٍلمعب كنم ّيلإ جر :ميرخلا

 كَقّررأو ءيريغ ٌدبعتو كّنقلخ .ينتفصنأ ام مدآ َنبا» :رمخأ رم أ فو

 .©)(ياوس رّكشتو

 ضعي يف تأرق :لاق هيف ني بهو نع( /9)«ةسلاجسملا» ف يرونيدلا هاور (1)
 .هيلع ققحملا قيلعت رظناو .ةرمب واو هدانسإو ...بتكلا

 «نيودتلا» يف يعفارلا هازعو .(46 ٠ /) (داشرإلا» يف يليلخلا ئلعي وبأ هاور (؟)

 هدانسإ يفو «هوحنب ُهْنَعَهَنِلَدََر رمع نبا ثيدح نم «هيلامأ» يف سراف نبا ئلإ )١197/1(

 رمع نب هللا ديبع نع يوري :يليلخلا لاق «خلب لهأ نم يئانهلا ناميلس نب لفون
 ثيدحلا اذه يليلخلا قاس مث .«هفعض ئلع لدت هثيداحأو ...اهيلع عباتي ال ثيداحأ

 :ةداتسإب

١ 



 نعَسو ؛ملّظلا حبقأ اهَمَلَظو ءهّسفن فصنب :ي مل نم هّريغ فصنُي فيك مث
 هايل اهيلطع ناوظ ثيح نم هاذ ععأ هنو ءيعّتا مظعأاهورض يف

 .اهدوسُيو اهي نأ نظ ثيح نم هاقلا لك اهاقشأو بسلا لك اهيعتأو

 ءاهظوظح اهلين :ِهّنأ ٌيظي وهو هللا نم اهظح اهءامرح يف ١)ّدجلا لك َدَجو
 وهو ريقحُتلا لك اهرّمَحو ؛ منيو اهرّبكُي نأ ٌنظي وهو ةيِسدّتلا ّلك اهاّسدو

2 

 ؟ةسفنل ةفاصلإ اذه خدم فاضتألا اجري فيكف يمل هنأ نظي

 02 م بناجألاب هارت اذامف سن كبع لف اذه ناك اذإ

 عمج دقف ًنهعمج نَم ثالثا :ُهنَعهيإَب : دعم 1 رامع لوق نأ دوصقملاو

 («راتقإلا نم قافنإلاو .ملاعلل ا لذبو ةةاسنم؟ نم فاصنإلا :ناميرإلا

 .هعورفو ريخلا لوصأل عماج مالك

 لدبي لب هدحأ ئلع رّبكتي ال هنو .هعضاوت نّمضتي ملاعلل مالّسلا لذبو

 .هفرعي ال نمو هفرعي نمو ءعيضولاو فيرّشلاو «ريبكلاو ريغّصلل مالّسلا

 اريك هيلع مساك ئم لك ئلع مالا هر ل هل اذع دض رثكتملا

 ظظذ1111و

 ءاسب سمن ع ءاخسو ءاينُدلا يف ٍدهزو «ٍةمحرو لكوتو ٍنيقي ةّوق نعو ؛هقفنأ

 ٌرقفلا هَُّدِعَي نم ٍدعوب بيذكتو ءالضفو هنم ٌةرفغم هّدعو نم ٍدعوب ٍقوُنُوو

 .(دهجلا» :ج )1(

 .رثن ةروصب عوبطملا يف بتك دقو .فلؤملل هلعلو رداصملا يف تيبلا دجأ مل (؟)

 .(دحأ لك» :ك (6)

 م



 .ناعتسملا هللاو .ءاشحفلاب هرمأيو

 لصف

 .(17 بلسم هركذ .مهيلع مّلسف ٍنايبصب رم نأ هل هنع تبث

 هدبب ئولأف ةوسمس ةعامجب موي رم هنأ هنع (هعماج) ف 1 علمرتلا نكد

 أب
1 
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 ةوسن يف هلك سلا اتيلغ رم :ديزي ثنب ءامسأ نس ؛؟2دواد وبأ لاقو

 مّلس ِهّنأو ٌةدحاو ةّصقلا نأ رهاّظظلاو .يذمرتلا ثيدح ةياور يهو .انيلع ملسف

 :هكيب هيلع

 ةعمجلا نم نوفرصني اوناك ةباحّصلا نأ :(47«ٌيراخبلا حيحص» فو
 ِع 0 ا 8 1 5 5 +: ا

 لوصأ نم اًماعط مهل مدقتف ءاهيلع نوملسيف مهقيرط يف زوجع ئلع نورميف

 : نعمل ّ و1 لا

 زوجعلا ئلع مَّلِسُي فاسّتلا خلع مالكلا ةلآاسم يف باوّصلا وه اذهو

 .هنَعَُنلَوِوو سنأ ثيدح نم )5١74( مقرب 0010 رق هع ال

 هدانسإ يفو هاَهنَعدَلَََو ديزي تنب ءامسأ ثيدح نم «(7741/) دمحأو ,(5791/) مقرب ه6

 «ةحيحصلا ةلسلسلا» :رظنا .هيوقي دهاشو قيرط هلو ؛هيف فلتخم بشوح نب رهش

66 

 .فلؤملا هركذ امك قباسلا ثيدحلا وهو ((73701) هجام نباو (275 54) مقرب )0

 .اًْنَعدَيإََو دعس نب لهس ثيدح نم (8*17) مقرب (:)
 .اًحوبطم لكؤُي ّيرط ضغ اهقروو ءضرألا يف بهاذ ٌلصأو لاوط ٌقرو اهل ةلقب (0)

 كذا



 .نهريغ نود مراحملا ٍتاوذو

 لصف

 ئلع ريغصلا ؛ةيلسنا ريغ هو ؟17(عئراشببلا حيحصاا يف هنع تبثو

 .ريثكلا يلع ليلقلاو «ءىشاملا نيلع بكازلاو ءدعاقلا الع ٌراملاو «ريبكلا

 .«مئاقلا ئلع يشاملا مليا :هنع 3 غقمرتلا عماج# يفو

 ئلع يشاملاو ,يشاملا ئلع بكارلا مّلسيا :هنع نم 8ع را لا كسف) يفو

 .«لضفأ وهف ذ ادب اهنا نايشاملاو .دعاقلا

 .«مالّسلاب مهُأدَي نَم هللاب ساّنلا ئلوأ ّنإ) :هنع 9 0)(دواد بأ قدس .» فو

 فارصنالا دمع مالسلاو ؛موقلا نأ] رسل الع داع يفرد

 تسلق مّلسيلف ماق اذإو مّلِسُيَلَف مكدحأ َدعق اذإ) :لاق هنأ هنع تبثو .مهنع

 .هَنَعَُتَلَوَوو ةريره يبأ ثيدح نم (370357721"51737) مقرب 010( دع بع ا | نس

 .«ملسيل :ج «ك ءص 000

 نب ةلاضف ثيدح نم :(4494) (درفملا بدألا» يف يراخبلاو «(7705) مقرب (*)

 .يذمرتلا هححصو ُكنَعْدَنَ ديبع

 نابح نبا هححصو ُكنَعْهَبْلَوَيَر رباج ثيدح نم )7٠١١5( «راتسألا فشك» يفامك (4)

 ةلسلسلا» يف ينابلألاو (7960 /7) «رازبلا دنسم دئاوز رصتخم» يف رجح نباو (594)

 (درفملا بدألا» يف يراخبلا دنع اًضيأ رباج نع افوقوم حصو )١١5457(. «ةحيحصلا

(487). 

 «نيحلاصلا ضاير» يف يوونلا لاق ٠ ُهَنَعْمَت ُهنَعدَناَدَوَر ةمامأ يبأ ثيدح نم (01941/) مقرب 06(

 .(87”77) «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف ينابلألا هححصو «(ديج دانسإ» :(775ص)
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 0 نم ّقحأب ئلوألا
 لاح نإف هيلع مّلَسُبْلَف هّبحاص مكدحأ يقل اذإ» :هنع واج وبأ رك ذو

 شل لع م سيف يل[ لج أ رجش مهن

 ويبي سأل

. (5) 
 ." صعب

 ف

 ث هدجسملا ةّيحت نيتعكرب ئدتبي دجسملا ىلإ لخاّدلا نأ هيده نمو

 ّىَح كلت ُنِإَف ؛هلهأ ةحن ةيحت لبق دجسملا حت نوكتف ؛موقلا ئلع مّلسيف ءيجب

 ئلوأ اذه لثم يف هللا قحو «مهل ٌّقح «")وه (6) قلخلا زيلع مالّكلاو ل هلل

 امهنيب قرفلاو ءافورعم اًعازن اهيف نإف «ةّيلاملا قوقحلا فالخب ميدقتلاب
 .مالّسلا فالخب «نيقحلا ءادأل يلاملا ٌّنحلا عاستا مدعو ّيمدآلا ةجاح

0 0 2. 

 ةريره يبأ ثيدح نم )77١7( يذمرتلاو (25704) دواد وبأو )2١57( دمحأ هاور 53

 يف ينابلألاو (545) نابح نبا هحح صو «يذمرتلا هنسح ثيدحلاو ُكَنَعُدَنََوَصَ

 )١/87(. «ةحيحصلا ةلسلسلاا)

 ةلسلسلا» :رظنا .حيحص ثيدحلاو ُكَنَعََيِلَوَ ةريره يبأ ثيدح نم (01700) مقرب (؟)

 )١85(. «ةحيحصلا

 .هلوح امم اًعافترا ّدشأ نوكي عضوملا وأ ّلتلا :ةمكألا 0

 (راثآلا لكشم حرشا يف يواحطلاو )1١١١١( (درفملا بدألا» يف يراخبلا هاور 0

 .حيحص ثيدح وهو .(7565) «ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نباو )١/ ١1١6(

 .«سولجلا» :ج ء«ص )00

 .ج «ص يف تسيل (وه) 3

 م



 م ؛نيتعكر لصيف دجسملا مهدحأ لخدي ءاذكه هعم موقلا ةداع َناكو

 هللا لوسر ّنأ عفار نب 7١2ةعافر ثيدح يف اذهلو كلي يينلا ئلع مّلسيف ءيجي
 اجر ءاج ل فسم نصفي ةعافر لاق ءاّموي دجسملا يف ٌسلاج وه انيب ل
 ٌّيبنلا لاقف كي ئينلا ئلع مّلسف فرصنا مث .هتالص ففخأف ىّلصف ؛ٌيودبلاك
 ركئاف .ثيدحلا ركذو ...(20لصضت مل كّنِإف لصف عجراف ,(52كيلعو» :ِديِلكي

 دعب ام ئلإ  مالسلاو ةالصلا هيلع مالَّسلا ريخأت هيلع ركنُي ملو .هتالص هيلع

 .ةالّصلا

 تارت ثذلق ةعامج هيف ناك اذإ دجسملا لغادل نصيف :اذه زيلعو

 قتلا لوسر. ارلع ؟818 ةالّصلاو هللا مسبا هلوخد دنع لوقي نأ اهدحأ :ِةبت ةبثرك

 .موقلا ئلع مّلسي ّمث .دجسملا يحن نينعكر يلصي ع

 لصف

 ٌعِيسُيو َماَّنلا ظِقوُي ال اًميلست مَّلَس ليّللاب هلهأ ئلع لخد اذإ ناكو

 .1*/.لسم هركذ .كاظقيلا

 .«ةعافر يبأ» :ص 01(

 .ق يف تسيل «كيلعو» (؟)

 ةميزخ نبا هححصو «هنّسحو ُةَنَعْهَناَوَو ةعافر ثيدح نم )١7”7( يذمرتلا هاور (9)

 ةريره يبأ ثيدح نم (45 /741/) ملسمو (1/51/) يراخبلا دنع ثيدحلاو .(045)

 هنداوي

 .«مالسلاو ةالصلاو)» :م ءبم (:)

 .ةنَعََيَلَعَ دادقملا ثيدح نم )5١005( مقرب (9)

 خ5



 .«مالكلا لبق مالّسلا» :هنع ١2!يذمرتلا ركذو

 .(مّلسي ئّتح 7 ماعطلا لإ اًدحأ اوُع ِءدَت ال١ :(2رخآ ظفل ىفو

 .هيلع ٌلمعلاف ءاقيعض هلبق امو هداتسإ ناك نإو اذهو

 يبأ نب زيزعلا دبع ثيدح نم هنم ّنسحأ ٍدانسإب '7دمحأ وبأ ئور دقو

 ءلاؤّسلا لبق مالّسلا» :ِةكَي هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع «عفان نع ءٍداَور

 .«هوبيجت الف مالَّسلا لبق لاؤّسلاب مكأدب نمف

 اونذأت ال» :هنع ركذُيو .مالّسلاب أدبي مل نمل نذأي ال ناك هَّنأ هنع ركذُيو
 .(2)(مالّسلاب أدبي ' مل نمل م هس دوإ < 5

 نم الإ هفرعن آل ءركنم ثيدح اذه» :لاقو ُهَنَعْهَيِلََعَر رباج ثيدح نم (751919) مقرب )١(

 متاح وبأ هامر «كورتم يومألا نمحرلا دبع نب ةسبنع هدانسإ يفو .(هجولا اذه

 «ةحيحصلا ةلسلسلا» :رظنا .هوحنب رباج نع تبثو .«بيرقتلا» يفامك عضولاب

(2)655). 

 .مدقت دقو «نمحرلا دبع نب ةسبنع هدانسإ يفو «(73119) مقرب (؟)

 ءمصاع نب يرسلا هدانسإ يفو ؛.(5548/7-0505) (لماكلا» يف هاور ءيدع نباوه (9)

 .(7175 257159) «نازيملا ناسل» :رظنا .امهيف ملكتم ىلبألا رمع نب صفحو

 107: ىح (2)

 ثيدح نم (823) «ناميإلا بعشا يف يقهيبلاو )١18١9( يلصوملا ئلعي وبأ هاور (6)

 كورتم يكملا ليعامسإ وبأ يزوخلا ديزي نب ميهاريإ هدانسإ يفو كَنَعَدَتلمي هكر رباج

 .(71/؟) «بيرقتلا» يفامك ثيدحلا

 ا



 نب ةاوقس نأ :ليفع نب دلك نه 17 يقمرتلا اورام امهنم دوعجأو كا

 .يداولا ئلعأب كك ٌيبنلاو لَك ّيبنلا ئلإ "'َسيِباَعَضو ْأَبِلو ٍنبَلب هثعب ةّيمأ
 :لقف عجرأ) :ة1كك ىبنلا لاقق «نذأعسأ ملو مَلسأ ملو هيلع تايكتن :لاق

 .ٌبيرغ ٌنسح ثيدح اذه :لاق :.«؟لخدأأ .مكيلع مالّسلا

 هنكر نم نكلو .ههجو ءاقلت نم بابلا لبقتسي مل موق َباب ئتأ اذإ ناكو

 ." ”«مكيلع مالّسلا ؛مكيلع مالّسلا» ”لوقيف ءرسيألا وأ قميأآلا

 لصف

 ءالّكلا ديري نمل مالكلا لّقحيو :ههجاوي نم نلع هسفنب مّلَسُي ناكو
 مالَّسلا لّمحت امك ههيلإ هغّلبي نمل مالَّسلا لّمحتيو «(؟7هنع نيبئاغلا نم هيلع
 :زيرج هل لاقاذل دلير تدب ةييدع ءاسشلا ةقيّدص يلع لجو رع لا نم
 قف ثييب اهرشبو ءاهّبر نم مالّسلا «©)اهأر قاف ,ماعطب كتنأ دق ةجيدخ هذه»

 .20)(ةّنحلا

 وبأو )١١401( «درفملا بدألا» يف يراخبلاو )١15575( دمحأ هاورو )71/1١(« مقرب )0010(

 (ةاورلا ةياده جيرخت» :رظناو .ينابلألا هححصو «يذمرتلا هنسحو :(0115) دواد

 )/51١1/-81١9(. «ةحيحصلا ةلسلسلا»و (756"3 /5)

 .ءاثقلا راغص :سيباغضلاو .ّقِرَي نأ لبق ةدالولا دنع نبللا لوأ :اَبَللا (؟)
 :(776-977 /5) «ةاورلا ةياده جيرخت» يف ينابلألا لاق )26١857(.« دواد وبأ هاور ()

 .(ديج دائسإ)

 رثلا ل دس رق
 .هْنَعَنَدَوو سنأ ثيدح نم )١18945( ملسم هاور )0 0

 .«اهيلع ًارقاف» : (نيحيحصلا) يو ءخسنلا ْق اذك (8)

 .ُهَنَعَةَنَوَو ةريره نأ ثيدح نم (7477) ملسمو )787١( يراخبلا هاور (5)
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 كبلعأرش لبريجاذعلا :ةغفاع قيثشلا تعب ةبلاثلا ةقيذّصلل لاقو

 .؟17١ئرن ال ام ئري «هتاكربو هللا ةمحرو ِمالّسلا هيلعو :تلاقف ؛«مالّسلا

 ءاج الجر نأ هنع ٌيئاسنلا ركذف .(هتاكربو» ىلإ مالّسلا ءاهتنا هيده ناكو

 مث ءسلج ّمث ««ةرشعا :لاقو هلع هللا لوسر هيلع ٌدرف «مكيلع مالّسلا :لاقف

 :لاقو هِي هللا لوسر هيلع ٌدرف .هللا ةمحرو مكيلع ِمالَّسلا :لاقف رخآ ءاج

 .هتاكربو هّللا ةمحرو مكيلع مالّسلا :لاقف رخآ ءاجو «سلج مث .««نورشعا

 نم (")ٌيَذمرّتلاو ٌيئاسنلا هاور .«نوشالثا :لاقو ِةِْلكَي هللا لوسر هيلعّدرف

 .هنّسحو «نيصخ نب كارمع ثيدح

 رخآ ئتأ ّمث» :هيف دازو ءسنأ نب ذاعم ثيدح نم (7دواد وبأ هركذو

 :لاق .«نوعبرأ» :لاقف «هترفغمو هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالّسلا :لاقف

 :للع ثالث هل ْنإف .ثيدحلا اذه تبثي الو .«لئاضفلا نوكت اذكه

 حتحُي الو «لوميم نب ميحرلا دبع موحرم ىبأ ةياور نم نأ :اهادحإ

 كي )0

 .اَهََعُدَكلََو ةشئاع ثيدح نم (91 /1551/) ملسمو )57١١( يراخبلا هاور )١(

 وبأو (1995/8١)دمحأ هاورو .(5784) يذمرتلاو )/٠١١917( «ئربكلا» يف يئاسنلا )١(

 79٠( /0) «ةينابرلا تاحوتفلا» يف امك رجح نبا اًضيأ هنّسحو .(061965) دواد

 .(55١ص) «بيطلا ملكلا جيرخت» يف ٍينابلألاو

 )١97/17(. «بيهرتلاو بيغرتلا فيعض» يف نابلألا هفّعض (0197) مقرب ()

 .(5 7 )١6/ «لامكلا بيذبع» :رظنا (5)
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 .كتذق رهو.؟')زامم نب لهس اًشيأ هيف نأ :ةيناثلا

 ُنظأ :لاق لب ؛ةياوٌرلاب ءزجي مل هتاور دحأ ميرم يبأ نب ديعس نأ :ةعلاثلا

 هلك ئينلاب يمي لجر ناك :سنأ نع رخآلا ثيدحلا اذه نم فعضأو

 مالّسلا كيلعو» :"اَِِكَي يبنلا هل لوقيف هللا لوسر اي كيلع مالَّسلا :لوقيف

 كلذ نم ينعنمي امو» :لاق ؟ كباس م أ نموه ةركع همست اه انام ذم

 .("7هباحصأ ئلع عري ناكو ؛«الجر رشع ةعضب رجأب فرصني وهو

 سنأ نع (4)«ّيراخبلا حيحص» يف امك اًنالث مّلسي نأ هيده نم ناكو

 نأ اذإو ءهنع مَهْفُ ئّتح انالث اهداعأ ٍةملكب مّلكت اذإ يك هللا لوسر ناك لاق

 150 مهي مس مويأس ملت ع

 لصحي مل لوألا 8 لظ اذإ 0 يناثلا هالشلا ءامسإ قف هيدع وأ تاو
 هبجي مل اًّملف ءاثالث ةدايع خب دعس لزنع اولإ ئهتنا امل مّلس امك ؛عامسإلا هب

 ١8/157 1لامكلا بيذبت» :رظنا (1)

 .ك يف تسيل اهلك يبنلا هل» 20

 ريثك يبأ نب فسويو ناوكذ نب حونب رجح نبا هلعأو (15) ينسلا نبا هاور «©)

 .(؟597 /0) نالع نبال «ةينابرلا تاحوتفلا» :رظنا .ديلولا نب ةيقبو

 .(40) مقرب (4)

 هلو



 نومّلسي هباحصأ ناكل اًنالث ميلسّتلا مل ءاَذلا هيده ناك ولف الو . (7١ءجر ٌدحأ

 مّلس هقيب لخد اذإو ءاّنالث هيقل نم (")ّلك ئلع مّلسي ناكلو ؛كلذك هيلع

 هنم ناك مالّسلا راركت ّنأو ءكلذك سيل رمألا نأ ملع هيده لّمأت نمو . اة

 .ملعأ هللاو ."'7نايحألا يف اًضراع اًّرمأ

 لصف

 وأ هنّيحت ّلثم هيلع َّدر ٌّدحأ هيلع مَّلس اذإو مالّسلاب هيقل نم أدبي ناكو

 ةلاح وأ «ةالّصلا ةلاح لثم رذعل الإ ءريخأت ريغ نم روفلا ئلع اهنم لضفأ

 ا .ةجاحسلا ءامقث
 هعبصإ الو هسأر الو هديب دري نكي ملو «هيلع هدر ٌملسملا عِوسُي ناكو

 يف هنع كلذ تبث «ٌةراشإ هيلع مّلس نم ئلع دري ناك هّنإف ءةالّصلا يفالإ

 .هنع ٌحصي اال ٌلطاب ٌءيش الإ اهضراعي ام هنع ئجي ملو ,ثيداحأ ةّدع

 نم» :ِكَو يبنلا نع ةريره يبأ نع .لوهجم ٌلجر نافطَع وبأ هيوري ثيدحك
 انل لاق :27ثنطقراَّدلا لاق .2؟7«هتالص ٌدِعّيّلف هنع مّهْفُت ًةراشإ هتالص يف راشأ هوو

 يرعشألا ليسوم يبأ ثيدح نم )1١1/7( «درفملا بدألا» يف يراخبلا هاور )١(

 .(5 5417-11 ص) (درفملا بدألا حيحص» يف ٍينابلألا هححصو ُكَنَعْدَيلَو

 .ك يف تسيل «لك#» )0

 .خسنلا عيمج فالخ «نايحألا ضعب» :عوبطملا يف (*)

 :رظنا .فيعض ثيدحلاو .«مهو ثيدحلا اذه» :لاقو «(455)دواد وبأ هاور (4)

 يبأ فيعض» ١١١(( 5) «ةفيعضلا ةلسلسلا» «(794 /7) يداهلا دبع نبال (حيقنتلا»

 .(0709 /1) (مآلا - دواد

 )/١/851(. «هتنس» يف (6)
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 ناك هّنأ لَ تبنلا نع حيحَّصلاو .لوهعسم لب اذه نافطغ وبأ :دواد أ بأ

 .2" 1ع ئبنلا نع امهريغو رباجو سنأ هاور ,(0١ةذةلّصلا ىف ريشي

 ناكو ««هللا ةمحرو مكيلع مالّسلا» :لوقي نأ مالّسلا ءادتبا يف هيده ناكو

 .مالّسلا كيلع ::هدقفلا لوقي 3 هركي

 اي مالَّسلا كيلع :تلقف كو ىبنلا تبتأ :يميَجهلا (؟7يدجوبأ لاق
 ةّيحت ِمالّسلا كيلع َنإف .مالّسلا كيلع لقتال» :؟”لاقف هللا لوسر ا 78 َّ رس ص م كا 0

 .حيحص تيدي .(000:ق وبلا

 يف هنع تبث امل اًضراعم هوئظو «ةفئاط ئلع ثيدحلا اذه لكشأ دقو
 هلوق نأ 07 مالَّسلا ميدقتب «مكيلع مالّسلا» :ظفلب تاومألا نئلع مالّسلا

 كلذ يف اوطِلَغو ,عورشملا نع ("”ٌرابخإ «ئتوملا ةّيحت مالَّسلا كيلع َنإف»
 ةّيحت مالّسلا كيلع َّنِإف» :هلوق نعم امَّنإو .ضراعتتلا ّنظ مهل بجوأ اًطلغ

 .لوآلا ءزجلا يف اهجيرخت مدقت )١(

 .ينطقرادلا مالك انه ىلإ (؟)

 .فيرحت ««ريرج وبأ) :بم ءم (')
 .«لاق» :ج .ك .ءص 00

 .يذمرتلا هححصو ؛(71777) يذمرتلاو (2709) دواد وبأو )١59600( دمحأ هاور (5)

 «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف ينابلألاو فنصملاو (١550١ص) «راكذألا» يف يوونلاو

15 

 .«ارابخإ» :ك (5)
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 مهريعو ءارعشلا نأ )١(: يأ .عورشملا نعال .عقاولا نع ١ رزابخإ 2 لنوملا

 :(17هلئاق لوقك «ةظفللا هذبب عرتوملا َنوُيَحُي

 امجرتينأءعشامهتمحرو مصاعب | سيق هللا ٌمالس كيلع

 امس عوق اسينب هسلكاو ساو كلتش هكلش يق نام امف

 ىلع دري مل كلذل هتهارك نمو «تاومألا ةّيحتب يحي نأ كَم ٌيبنلا هركف

 20 سلا

 ئلع «كيلع» ميدقتبو «واولاب «مالّسلا كيلعو» ملسملا ئلع دري ناكو

 كيلع :لاقف واولا ٌداَّرلا فذح ول يهو لأسم يف انهاه سّنلا مّلكتو
 تيس ذو نوكي له ؛مالّسلا

 هب طقسي الو ءاّباوج نوكياال :(؟”هريغو يلوتملا مهنم ٌةفئاط تلاقف

 بحت ءادتبا وأ در وه له ملعي ال هّنألو «درلا ةنسل ٌفلاخم هّنأل ٌدرلا ضرف

 باتكلا لهأ مكيلع مّلس اذإ» :لاق ِلي ىبنلا ّنألو ءامهل ٌةحلاص هتروص َّنِإف

 .ب نم ةطقاس «يأ ...ضراعتلا نظ» )١(

 (ءارعشلاو رعشلا»و )817/١”7( «مامت يبأ ةسامح)» يفامك بيبطلا نب ةدّبعوه (؟)

 ءاهريغوأرلا"/15 556 ٠ ) «يناغألا»و )١/ /١817( «رابخألا نويع»و (/78/5)

 يف ةلأسملا هذه ئلع فلؤملا مالك رظناو .«مَّدسملا ئلع» لدب «مالسلا هيلع :ج (5)
 575٠-177(. /؟) «دئاوفلا عئادبلو (55 -77 /7) (دواد يبأ نئس بيذبتا

 ةضورالو )56/١"( "جاتحملا يلغم»و(7 /5:) يوونلل (عومجملا») :رظنإ 5

 171/1 ؟(:نييلاطلا
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 لهأ ئلع ٌدرلا يف واولا بوجو ئلع هنم ٌهيبنت اذهف ."١/(مكيلعو :اولوقف
 اذإف «يناثلا تابثإو لَّوألا ريرقت يضتقت مالكلا اذه لثم يف واولا ْنإف «مالسإلا

 اذإ) :لاقف ءمكيلع ماسلا :نولوقي نيذلا باتكلا لهأ ئلع ٌدرلا يف واولاب رمأ

 ةيملسملا يلع ذّرلا قاعركيف -«مكيلعو :اولوقف باتكلا ٌلهأ مكيلع مّلس

 .ائرحأو ايلوأ

 قو «ءارلاب ةاكو امك «ٌحيحص در كلذ نأ ئلإ ئرخأ ٌةفئاط تبهذو

 كدتأ زطط ::رلاعت لوب لوقلا اذهل ّحتحاو "7 ريبكلا هباتك يف قيفاذلا هي

 -7 5 :تايراذلا] 4 2س َلاَقاَمكَس أول اَهف يلوح ذم نم حخلايِه ايبا ُتيِدَح

 لجأ ةرلا ق قذحلا ةّشك عكلو ةذع نعال ميم اس يأ ء[؟

 :لاق ِةِلك يبنلا نع ةريره يبأ نع (272نيحيحّصلا يفامب را
 كئلوأ ئلع مّلسف ُبَمْدا :هل لاق هقلخ امل ءاعارذ نوتس هلوط مدا هللا قاخا

 :لاقف كنّيّرذ ةّيحتو كدّيحت اهّنإف .كنوُيحُي ام ْعمتساف «ةكئالملا نم رفثلا
 دقف .(هللاةمحرو :هودازف اة مسرو كاينع مالشن :اولاقف ٠ .مكيلع مالّسلا

 هك مينو ست اذه نأ أ لَك ئبنلا ربخأ

 .الدع هنت لثمب ملسملا يحي ري نأ "رباع هيلع ملسملا ذألو :اولاق

 .هَنَعُدَياَعَوو سنأ ثيدح نم )*7١١77( ملسمو (5708) يراخبلا هاور )١(

 يف هدجأ ملو .(6 45 150 (عومجملا») ف يوونلا هيلإ هازع امك «امألا» باتك 5 )3

 3 رباب .(1 )١ ملسمو ©00) يراخبلا هاور

23 



 .لدعلاب تأ دق ناك همالس لثمب هيلع َّدر اذإف ءاللضف اهنم ١2):سحأو

 دق ثيدحلا اذهف .(مكيلعو :اولوقف باتكلا لهأ أس اذإ» :هلوق اّمآو

 لاق .واولاب :اهدحأ .وجوأ ةثالث ئلع يوُرف ؛هيف واولا ةظفل يف فلتخا

 نع يروشلا هاورو «رانيد نب هللا دبع نع كلاعداور كلذك :؟؟2هواو وبأ

 .20(نيحيحّصلا» ف نايفس ثيدحو .(مكيلعفاا :هيف لاقو .رانيد نوف هللا دبع

 واولا طاقسإب رانيد نب هللا دبع نع ةئيبع نبا ثيدح نم (؟0غكئاسنلا هاورو

 .ٍواو ريغب «كيلع :لقف» :0*2ِيئاسّنلاو ملسمل ٍظفل يفو
 ناكوء.واولاب (مكيلعو» هنووري ةيئدعملا ةّماع :(17يباطخلا لاق

 . اذإ هّنأ كلذو ءباوّصلا وهو ءواولا فذحب «مكيلع١ هيوري ةنييع نب نايفس
 واولا لاخدإبو ؛مهيلع اًدودرم ؟")هنيعب هولاق يذلا مهلوق راص واولا فذح

 عامتجالاو فطعلا فرح واولا َّنأل هولاق اميف لوخّدلاو مهعم كارتشالا عقي
 هةمالك ارهتتا .نيعيشلا دب

 .«نسحأ وأ») :ج ءص )١(

 )07١5(. «هننسل يف (6)

 دنعو ««كيلعو» :ظفلب )4/7١55( ملسم دنع وهو «يروشلا نايفس ثيدح ينعي 00

 .(مكيلعا :هلححو يسخر سلا ةياور يفو .«(كيلع» :واولا نودب (1974) يراخبلا

 .ظفللا اذه يف فالتخالا ةفرعمل (5 5 - 57 )١1١/ «يرابلا حتف» :رظنا

 )٠١١119(. مقرب «ئربكلا ننسلا» يف هاور (:)

 قيرط نم امهالك )١٠١1728( «ئربكلا نئسلا» يف يئاسنلاو )8/5١55( ملسم هاور )0(

 .رانيد نب هللا دبع نع رفعج نب ليعامسإ
 ١55(. /5) «ننسلا ملاعم» يف (5)

 .(هسفن» :ك (9/)
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 هنأ ئلع نورثكألا ماسلا ٌنِإف ءلكشمب سيل واولا رمأ نم هركذ امو
 ىاولاب تاينإلا يف نورك هيف خوكرتشم هيلع ىلسملاو ءلسملاو هتوملا

 مّلسملا َّنأب ٌراعشإ اهفذح يفو :ةكراشملا ٍتابثإو صاصتخالا مدعل ١2)نايب

 .هريغو كلام هاور امك ءاهفذح نم نسحأ وه وأ ءباوّصلا

 ىلعو :اولاق «نيذلا ةماسو ةلالملا ىهو :ةَمآَّسلاب (ماَّسلا» رّسف دق نكلو

 ةظنالا هس نم فورعملا فاليعاةع كلو ذب الو واولا قلد رلاق اذه

 ,20«ماّسلا الإ ءاد لك نم ٌءافش ءادوّسلا ةّبحلا» :ثيدحلا يف اذهلو ؛ةغّللا يف

 رسكب امكيلع مالَسلا :مهيلع يف هل ىلإ نيقلذحتملا ضعب بهذ دقو

 .نيعتم ٌدرلا اذه ٌدَرو ."1ِةَمِلَس عمج «ةراجحلا يهو ءَنيّسلا

 لصف

 باتكلا لهأ لع مالسلا يف هيده يف

 (؟)قيرطلا يف مهومتيقل اذإو مالّسلاب مهوؤدبت ال» :لاق ِهّنأ هنع مص

 ةّصاخ ةّيضق يف ناك اذه ْنِإ :ليق دق نكل .«202قيرطلا قيضأ لإ مهو ٌرطضاف

 .ك يف تسيل «نايباا 250

 .هَنَعُدناََوَو ةريره يبأ ثيدح نم )88/77١5( ملسمو (55//) يراخبلا هاور 7١)

 )١55/١5(. يوونلل «ملسم حيحص حرش#) :رظنا 0

 كف تسلا ةقيرطلا قا )

 امك ملسم دنع ثيدحلاو .َُنَعُهَنَزََي ةريره يبأ ثيدح نم )57١4( دواد وبأ هاور (5)

 .يتأيس
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 ماع ٌمكح اذه لهف ««مالّسلاب مهوؤدبتال» :لاق ةظيرق ينب ىلإ اوراس اّمل

 عضوم اذه ؟كئلوأ لاحك هلاح تناك نمب ٌصتخي وأ ءاقلطم ةّمذلا لهأل

 يبنلا نأ ةريرش يبأ ثيدح نم (7١(هحيحص) يف ملسم ئور دق نكلو ءرظن

 قيرطلا يف مهّتحأ متيقل ذو التاب ئراصتلاو وهيل اوؤدبتالا : لاق ٌدِْيلَع

 .ماع مكح اذه نإ رهاللاو ( هقيضأ الإ هوٌرطضاف

 (7نوؤَدْبُي ال :مهرثكأ لاقف «7"2كلذ يف فلخلاو فلّسلا فلتخا دقو

 نع كلذ يوُر ؛مهيلع دري امك مهئادتبا زاوج ئلإ نورخآ بهذو «مالّسلاب

 نكل .ٌَيعفاّسلا بهذم يف جو وهو ««؟0زيِريَحُم نباو ةمامأ يبأو ساّبع نبا
 .ةمحّرلا ركذ نودب طقف كيلع مالّسلا :هل لاقي :لاق هجولا اذه بحاص

 ةجاح نم ةحجار ةحلصمل ءاذترالا زوجي :ةقئاط تلاقو .دارفآلا ظفليو

 .كلذ يضتقي ببسل وأ ءامهنيب ٍةبارقل وأ ؛هاذأ نم ٍفوخ وأ «هيلإ هل نوكت

 دقق ةتملس قإ :ٌئيعازوألا لاقو .ةمقلعو ٌيعخَنلا ميهاربإ نع كلذ ئورُي

 .نوحلاَّصلا كرت دقف ٌتكرت نإو ءنوحلاَّصلا مّلس

 وهو .هبوجو ئلع روهمجلاف «مهيلع ٌّدرلا “”بوجو يف اوفلتخاو

 .هل ظفللاو (١15١؟) يذمرتلا اًضيأ هاورو «(751717) مقرب )١(

 ,(101 050 /5) «(عومجملا»و .(55 )/1١/ 9١- «ديهمتلا» :عوضوملا اذه يف رظنا (0)

 .(50 )١١/ «حتفلا)و )١5/ ١55(« يوونلل «ملسم حيحص حرشاو

 .«مهوأدبت ال» :ك (؟)

 .زيريحم نب هللا دبع وهو .أطخ ء«زيريحم يبأ» :بم م ءب «ق (4)
 .كك يف تسيل «بوجو» (0)

 ع



 لعأ ؟'7: لع بجيل امك ؛مهيلع ٌدرلا بجيال :ةفئاط تلاقو «بتاوّصلا

 اًريزعت عدبلا لهأ رْجَبِم نورومأم اّنأ قرفلاو «لوألا باوّصلاو «اولوأو عدبلا

 لصف

 نيملسملا نم ًطالخأ مهيف سلجم ئلع ّرم هنأ لَو هنع تبثو

 ."1.قياع ىلسف هدوهبلاو ناثوألا ةدبعو ةيك مشملاو

 .(7ئدهلا عبتا نم ىلع مالّسلاب هريغو لقره ئلإ بتك هنأ هنع ٌحصو

 ىهدحأ ِمَّلِسُي نأ اوُرَم اذإ ةعامجلا نع ئزجُي» :لاق هَّنأ هنع ركذيو
 نإ :لاق نم ثيدحلا اذه كيل بهذف .(مهدحأ ةري نأ سولحلا نع ئزحيو

 ءاتباث ناك ول هتّسحأ ام نكل ؛عيمجلا ماقم دحاولا هيف موقي ٍةيافك ضرف ّدرلا

 يعازخلا دلاخ نب ديعس ةياور نم «؟)دواد وبأ هاور ثيدحلا اذه نإف

 :يَزاّرلا متاح وبأ لاقو «فيعض يندم :ٌيْزاّرلا ةعرز وبأ لاق .«*يندملا
 نيل :كيطقراّدلالاقو نظن هيف :ىئراخبلا لاقو «ثيدحلا فيعض

 .خسنلا ةيقب نم تبثملاو .«ئلع درلا» :ص )١(

 .اَهْنَعدَتْلَعَو ديز نب ةماسأ ثيدح نم )١7/48( ملسمو (5؟05) يراخبلا هاور (0)

 .اهنَعْدَيإَووو سابع نبا ثيدح نم (١ا/77) ملسمو (5770) يراخبلا هاور (؟)
 الا

 ئوقتي دهاوش هل نكل .فعض د هدانسإ يفو هُهَنَعْدَنلَ يلع ثيدح نم )051١١( مقرب )0

 .(656١ص) «بيطلا ملكلا جيرخت) :رظنا .اهب

 .فيرحت .«يجلدملا» :م (9)
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 1 يرقلاب

 لصف

 ئلعو هيلع دري نأ هريغ نع مالّسلا ّدحأ هغّلب اذإ ِةِلكَي هيده نم ناكو
 :هل لاقف ءمالَّسلا كئرقُي يبأ ْنِإ :هل لاق الجر نأ ")«ننّسلا» يف امك ّْلبملا
 .(مالّسلا كيبأ ئلعو كيلع»

 بوتي تح اًئدح ثدحأ نم ئلع اًدرو ًءادتبا مالّسلا كرت هيده نم ناكو

 الرهيلع لس بع ناكو ءةييحاصو كلام نب بعك روع ابك 7

 .؟27؟9] مأ هيلع مالّسلا ٌدوب هيتفش 2؟7كّرح له يردي

هيلع دري ملف ءنارفعزب هلهأ هقلخ دقو ءرساي نب راّمع هيلع مّلسو
 ؛

 ل ثلاثلا ضعبو ني رهش (!!َبنيز رجهو (كنع اذه لسغاف ُبهذا» :لاقو

 ةّيدوهيلا كلت يطعأ انأ :تلاقف ءاهُريعب ّلتعا امل اًرهظ ةيفص يطعت : :اهل لاق

 انفع دواد وبأ امهركذ

010 

60 

(3:00) 

 نبال «ليدعتلاو حرجلا»و (179 /7) يراخبلل «ريبكلا خيراتلا» يف لاوقألا هذه رظنا

 .(51 /5) «ينطقرادلا للع»و )١15/5( متاح يبأ

 مل نم هدنس يفو )١٠١177(« «ئربكلا نئسلا» يف ىئاسنلاو (06771) دواد وبأ هاور

0-6 

 .ج يف تسيل (هنم

 .(كرحأ» :كأ

 ُهْنَعْدَاَوَصَ كلام نب بعك ثيدح نم (07/71759) ملسمو (5 518) يراخبلا هاور

 .خسنلا يف تسيلو . (شحج تنب» :اهدعب عوبطملا يف

 2 ىلا .فيعض هدانسإو «(575 ١65 11/57) دواد وبأ هاورف ُهَنَعَدَتلَدََر رامع ثيدح امأ

1 



 لعق

 ناذئتسالا يف هيده يف

 .21)(عِجراف اّلإو كل َنذَأ نإف ثالث ناذئتسالا» :لاق هنأ ِيَِكَ هئع ّحص

 .©7رضبلا لجأ نم ناذفتسالا لج امّنإ) :هنع ٌحِصو

 :هترجح نم رْحْج نم هيلإ رظن يذلا َنيعأَمْفَي نأ دارأ هَّنأ هنع ّمصو

 .©0رصبلا لجأ نم ٌناذئتسالا َلِعَج امْنِإ) :لاقو

 ةاصحب هتفذخف .نذإ ريغب كيلع علطا ًارما نأ ول» :لاق هنأ هنع ّحصو

 .47(حانج كيلع نكي مل .هنيع َتأَقَمَف

 نأ مهل لح دقف ؛مهنذإ ريغب مهتيب يف موق يلع 2” علطا نم١ ا

 )57٠1( دواد وبأ هاورف اَهْنَعْدَنلَدَ بنيز ةصق امأو (7125/85) «ةاورلا ةياده جيرخت) -

 )7١١١6(. «ةحيحصلا ةلسلسلا» :رظنا ءاَهْنَعْميِاَوَر ةشن 3 ةشئتاع ثيدح نم

 ديعس يبأ ثيدح نم هل ظفللاو (7 5 )75١57/ ملسمو (1755) يراخبلا هاور 60

 رق رع 10 ريس

 نب لهس ثيدح نم( /55١5)ملسمو_هل ظفللاو -(51؟51) يراخبلا هاور )0

 .هَنَعَْللاكَر لرهس

 .قباسلا ثيدحلا نم ءزج (00

 ةريره ىبأ ثيدح نم )55/7١64( ملسمو هل ظفللاو_ (5407) يراخبلا هاور (5)

 .ُهنَعَةلاار

 .ب نم ةطقاس «علطا نم ...نذإ ريغب كيلع» (5)

 .هنَعُهَلََكَر ةريره يبأ ثيدح نم (57 )/5١0/ ملسم هاور 000

 ه» ٠ 0



 (١)هل ًةيدالف هتيع اوأقمف .مهنذإ ريغب موق تيب يف علطا نما :هنع ٌّحصو

 .20"2(صضاصق الو

 لجر هيلع نذأتساو ءاّميلعتو العف ناذئتسالا لبق ٌميلستلا هنع ّحصو

 ِ 000 ع
 همّلعف ءاذه ئلإ خّرخا» :؟7لجرل ِةلَي هللا لوسر لاقف ؟"7خِلأأ :لاقف

 َ ش 2 ا 2 1 :
 مالسلا :لاقف .ءلجرزلا هعمسف «؟لخداا .مكيلع مالسلا :هل لفقف «نادكتسالا

 . 220 لحخ دف كي ئيبنلا هل َنِذأَف ؟لخدأأ .مكيلع

 مالّسلا :لاق ةةئاسن نم اًمْلوَم 500 يفوهو رمع هيلع نذأتسا جلو

 2104 بص لخديأ «مكيلع مالّسلا هللا لوسر اي كيلع

 عجرا) ؛مّلسي ملو هيلع لماما لثشل | نب َةَدَلَكل لكي هلوق مّدقت دقو

 .ج يف تسيل (هل) 010

 هححصو ُهَنَعُدَيلَوَ ةريره يبأ ثيدح نم (58750) يئاسنلاو (89919/) دمحأ هاور (0)

 ين نقلملا نباو )7١/5( «تايفالخلا رصتخم» يف يقهيبلاو (65 : 5) نابح- نبا

 ئلع حيحص هدانسإ) :(7585 /1) «ءاورإلا» يف ينابلألا لاقو )4//١7(« «رينملا ردبلا» .

 .(ملسم طرش

 .«جلأ الأ» :ص (9)

 .ص يف تسيل «لجرلا» (4)
 (راكذألا» يف يوونلا هححصو «رماع ينب نم لجر ثيدح نم (011/1/) دواد وبأ هاور (5)

 .(819) «ةحيحصلا ةلسلسلا) يف ينابلألاو (764ص)

 نم )١ 07١( دواد وبأو )١٠١86( «درفملا بدألا» يف يراخبلاو (71/57) دمحأ هاور (1)

 (08157) يراخبلا دنع هلصأو .حيحص ثيدحلاو هاَقْنَعدَيلَدَص سايع نبا تيدحع

 .اًهنَعْدَناَوَوو سابع نبا ثيدح نم )7١/١51/4( ملسمو

0٠١ 



 .2200؟ لخدأ .مكيلع مالّسلا :لقف

 ىلع درو ءمالَّسلا ئلع ناذئتسالا مَّدَقُي :لاق نم ئلع در ننَّسلا هذه ينو
 مل نإو ؛مالّسلاب أدب هلوخد لبق لزنملا بحاص ئلع هنيع ثعقو نإ :لاق نم
 .ةئسلل نافلاخم نالوقلاو .ناذئتسالاب أدب هيلع هنيع عقت

 ئلع ٌدر وهو .(32”فرصنا هل نَدؤُُي ملو اثالث نذأتسا اذإ هيده نم ناكو

 هديعي :لاق نم ئلع درو .ثالثلا ئلع داز اوعمسي مل مهن ّنظ نإ :لوقي نم

 .ةنسلل نافلاخم نال وقلاو .رخآ لقلب

 لصف

 نداخ وم ةالف :لوقي ؟تنآ نم هل ليق اذإ نقافسملا نأ هيلع عضو
 امل "1 هئاؤلملل ليريج لاق امك ءانأ :لوشي الوهعبل وأ هميتك ركذي وأ

 ءامس لك يف كلذ ٌرمتساو .ليربج :لاقف ؟نم :هولأسف ءامّسلا باب حتفتسا
 .(4)ءامس

 وبأ ءاجو .ناتسبلا يف ِةِكَي ٌئبنلا سلج امل :؛*7(نيحيحّصلا» يف كلذكو

 .هجيرخت مدقت )١(

 .ُةَنَعْدَِلاَ ةدابع نب دعس ةصق يف هجيرخت مدقت )١(

 .خسنلا يف تسيلو .«جارعملا ةليل يف» :عوبطملا يف اهدعب 00

 ةعصعص نب كلام ثيدح نم )7555/١175( ملسمو (7841) يراخبلا هاور ()

 مظن» :رظنا .ايباحص نوعبرأو ةسمخ اهاور نم عومجمو «ةرتاوتم ةصقلاو .َُنَعدَيِلَوَ

 .(57١5١-7٠8/ص) يناتكلل «رئانتملا

 يرعشألا وسوم يبأ ثيدح نم (78/7507) ملسمو (77917) يراخبلا هاور (4)
 رف جرس 0 3

0. 



 ؟نَم :لاقف نذأتساف رمع ءاج َّمث ءركب وبأ :لاق ؟نَم :لاقف «نذأتساف ركب

 .كلذك نامثع ّمُث ءرمع :لاق

 2307بابلا ٌتَقَقَدف يلي عبنلا ثبت :رياجع نع ١2 .بيسسحّصلا)# يفو

 .اههرك هّنأك «!انأ انأ» :لاقف ءانأ :تلقف «؟اذ نم» :لاقف

 هركي ملف «عوناه مأ :تلاق ؛«؟هذه نم)) :اهل لاق «عوناه 31 تنذاتسا املو

 .220ر3 وبأ :لاق :«؟اذه نم :رذ ىبأل لاق امل كلذكو .(20ًةينككلا اهركذ

 .227ةداتق وبأ :لاق .«؟اذه نم» :ةداتق ىبأل لاق امل كلذكو

 نع .عفار 55 نع 0000 ثيدح نم د 5- (19دواد وبأ ور لفو

 مكدحأ َيِعُد اذإ» :(*7ظفل يفو .«هنذإ لجّرلا ىلإ لجّرلا لوسر» :ةريره يبأ

 ثهَنَعَهَنإَكَي رباج ثيدح نم )79/5١1505( ملسمو )7765٠0( يراخببلا )010

 .ةيسايلا هيلعال :ك (9)

 .اهتَعدَيإَصَر ئناه مأ ثيدح نم (87 /777) ملسمو )١8٠5( يراخبلا هاور ()

 .هنَعدَنإَََر رذ يبأ ثيدح نم (”7” /45) ملسمو (15 57) يراخبلا هاور 05(

 ثهْنَعدَبلََوَر ةداتق يبأ ثيدح نم (581) ملسم هاور (5)

 امأ .ةريره يبأ نع دمحم نع ماشهو بيبح نع دامح قيرط نم (20189) مقرب )١(

 نابح نبا هححصو .يتآلا ثيدحلا وهف ةريره يبأ نع عفار يبأ نع ةداتق ثيدح

 .«ملسم طرش ئلع حيحص دنس اذه» :(117 /1)«ءاورإلا» يف ينابلألا لاقو )0811١(«

 .أطخ «(ةداتق يأ: (7)

 عفار يبأ نم عمسي مل ةداتق» :لاق ثيح عاطقنالاب هلعأو )5١9٠(« دواد وبأ هاور )00

  «عفار يبأ نم هعامس تبث دق هنأب (77 271 )١١/ «حتفلا» يف رجح نبا هبقعتو .«اًنيش

 ق0 +



 «لاقم هيف ثيدحلا اذهو .(نذإ هل كلذ نإف «لوسّرلا عمم ءاج 2 ا يل

 .عفار يبأ نم عمسي مل ةداتق :لوقي دواد ابأ تعمس :يؤلؤللا ٌيلع وبأ لاق

 نع .عفار نأ نع .ةداتق نع كيعس لاقو :؛ 7 ةييحص) 2 عراخبلا لاقو

 .هدانسإ يف عاطقنالا لجأل اقيلعت هركذف ««هنذإ وه» :ِْيِ كيبنلا رع قريره ىفأ

 دعب تاذعسالا 29 رابتعا ئزىلع لدي اًثيدح بابلا اذه يف ()ئراخبلا ركذو

 تدجوف هلي تبنلا عم تلخد :ةريره ىبأ نع ءدهاجم ثيدح وهو .ةوعّدلا

 مهتيتأف :لاق .(ّىلإ مهُعْداف ةفّصلا لهأ (؟)ْنَحْلا ره ابأ» :لاقف «حَدَق يف نبل
 .اولخدف مهل نذأف ءاونذأتساف اولبقأف «مهتوعدف

 روفلا يلع عادلا ءاجثإف بيلاح هلع نيثدحلا نآب :ةفئاط تلاق دقو
 لاطو ةوعذلا نع هئيجم ئخارت نإو ءناذئتسا ئلإ جتحي مل خارت ريغ نم

 .ناذئتسا ىلإ جاتحا تقولا

 مل ٌوعدملا ءيجم لبق هل نذأ دق نم يعاّدلا دنع ناك نإ :نورخآ لاقو

 ئّتح لخدي مل هل نذأ دق نم هدنع نكي مل نإو ءرخآ 7*2ٍناذئتسا ئلإ جتحي
 دات

 ينابلألا هححص ثيدحلاو .هلبق يذلا ثيدحلا قاسو .اًعباتم ثيدحلل نإف اذه عمو -

 . ١5 /17/) (ءاورإلا» َْق
- 

 .(«حتفلا» عم 1 1150 ١"

 (151551) مقرب )0

 .«رابتعالا) :بم م 55-5 62 0

 .«لإ بهذا» :خسنلا ةيقب يفو .يراخبلاو ج ءص يفاذك (4)

 .رظنلا لاقتنا ببسب ك نم ةطقاس «ناذئتسا ...اخارت نإو» (5)

0٠ : 



 ؛بابلا كسمي نم ّرمأ هيف دارفنالا بحي ٍناكم ىلإ لخد اذإ كك ناكو
 .217نذإب الإ دحأ هيلع لخدي الف

 لصف

 يف مّلُخْلا غلبي مل نمو َكيلامملا هب هللا رمأ يذلا ناذئتسالا اّمأو

 ٍساَّبع نبا ناكف موَّنلا دنعو «ةريهّظلا ٌّتقوو ,رجفلا لبق :ثاللّثلا تاروعلا

 ملو .ةخوسنم ةيآلا :'7ةفئاط تلاقف -هب لمعلا ساّنلا كرت :لوقيو .هب رمأي

 .ةّجحب تأت

 لدي اب اهم سلو ءباجيإو مَتَح ال ءداشرإو ٍبدَن رمأ :ةفئاط تلاقو

 .هرهاظ نع رمألا فرص ئلع

 ”ن ونذأتسيف لاجّرلا اَمأ 0 ةضاخ ءاسلا كلاب رومأسلا :ةقئاط تلاكو
 صتخيال «نيذلا» عمج نإ ءنالطيلا رهاظ اذهو .تاقوألا عبرت ِق

 ابيلغت روكّذلا عم ٌنهيلع هقالطإ زاج نإو ءٌتّنؤملا

 اًدظت ءاستلا نود لاجثلا كلذب رومأملا نإ ةاذه سكع ةظاط تلاقو

 .هَلّمأتف هابأي ةيآلا قايس نكلو .نيعضوملا يف «نيذلا» ظفل ىلإ

 يرعشألا ئىسوم يبأ ثيدح نم (78/7507*) ملسمو (7597) يراخبلا هاور )١(

 )579/1١5, «نآرقلا ماكحأل عماجلا» يف ةيآلا هذهب دارملا يف ءاملعلا فالتخا رظنا (؟)

 .ةلاسرلا ةعبط ٠(

 .2| ونذاتسيفال :س (9)



 .تلاز مث «ةجاحلل ٌتقولا 1١2)كلذ ناذئتسالاب رمألا ناك :ةفئاط تلاقو

 اًرمن أ 0( ف دوأد وبأ لوورف ءاهلاوزب ل ّةَلعب تنسين ادإ مكحلاو

 يتلا ةيآلا هذه ئرت فيك !(؟7ساّبع ابأ اي :ساّبع نبال اولاق قارعلا لهأ نم

 َنيدلادَِد ذَدَكَسَيلأ اوثَماَء تلا هيأَي» ٌدحأ اهب لمعي الو ءانرمأ ابايئالرل

 ميحر ٌميكح هلل نإ :ساّبع نبا لاقف روُشلا] ةيآلا يني كلَ
 بوق ديلا بع االو وكس ءعويبل سيئ ساشا قاكو «رتشلا بحب :نيتسؤملاب

 هللا مهرمأف هلهأ ئلع لجّرلاو : اجّرلا ةميقيوأ ؟*1نلولا وأ مداخلا لخد

 لمعي اًدحأ َرأ ملف «ريخلاو روتّسلاب هللا مهءاجف «تاروعلا كلت يف ناذئتسالاب

 دعب كلذي

 سام ةي مسا دلو" 'ورمع' ليل ني ورسم ل نمو .اًئيش عنصي

 .هل ةجو ال ٌداعبتساو ٌتْدعت اذه راكنإف ءحيحّصلا

 اهب لمعلاو «عفاد الو اهل ٌضراعم ال ُهَئ ةكاح ةمكحسم ةآلا : :ةفئاط تلاقو

 .«كلذ يف» :عوبطملا يف )١(

 .«لوزي) :كل 0

 .نسح هدانسإو «(0197) مقرب (9)

 .سابع نب هللا دبع ةينك سابعلا وبأو .خسنلا فالخ «سابع نبا اي» :عوبطملا يف (5)

 .ك نم («سابع ابأ اي» تطقسو

 .فيرحت «(«داوسلا» :ك (6)

 .ك يف تسيل «يبأ» )03(

 .خسنلا يف تسيلو ««بلطملا ئلوم» :اهدعب عوبطملا يف (0)
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 .ساثلا رثكأ هكرق إو بَجاو

 باب حّتف نم :ناذعسأالا عاقم موشي ام كانه ناك نإ ؟"1هلأ :ميمسعلاو

 -هوحنو جراخلاو ٍلْخاَّدلا دٌدرت وأ ءرتس عْفَر وأ ءلوخّدلا ئلع ٌليلد هحف

 مكحلاو . .هنم َّدب الف هماقم موقي ام نكي مل نإو «ناذئتسالا نع كلذ ئنغأ

 اذإو .مكحلا دجو تدجو اذإف «ةيآلا اهيلإ تراشأ "3دق اع 03 لعب

 .ملعأ هللاو «ءئفتنا تفتنا

 لصف

 ساطعلا راكذأ يف هيده يف

 هكدحأ سطع اذإف «بؤاقلا هركيو «ساطعلا بحي هللا نأ هنع تن

 امو هللا قليحع ب :(4!«ل لوقي نأ هعمس ملسم لك ئلع اًقح ناك هللا ديحو

 نإَف عاطتسا ام هَّدريلف مكدحأ بءاشت اذإف «ناطيّشلا نم وه امَّنإف بؤاتّتلا

 2401 عراخبلا هركذ .قاظيشلا كلمسبق سماع اذإ | مكدحأ

 هلل دمحلا :لقيلف لقيلف مكدحأ َسْطَع اذإ) :اًضيأ 217هحيحص) يف هنع تبثو

 : لقيلف هللا كمحري :هل لاق اذإف هللا كمحري :هبحاص وأ هوخأ هل لقيلو

 .ج يف تسيل «هنأ» )١(

 .«للعي» :ج (؟)

 .ك يف تسيل «دق» (©)

 مايد لق تسيناا 2

 ا

 د ع إل | سمس لص

 036 ةريرغ ىبأ ثيدح نم (0144] مفر 60

 م هال/



 .(مكلاب حلصُيو هللا مكيدهي

 ملو ءامهدحأ قش ءنالجر ةدكع ٌسظع هنأ ؟17(نيسيسصلا# قو
 هع

 ملف تسطعو ههَتِّمَّسف و نالف سطع: دقاش جيل يذلا لاذ يرنالا تكشي

 .«هللا دمحت مل 2")تنأو «هللا ٌدِمَح اذه» :لاقف ياش

 نك ها طا دج جاف ' م60 # 11 2 ىو
 .هوتّمشف هللا دِمَحف مكدحأ ٌسطع اذإ) : ؟ملسم جيلا يأ لص اثميثي

 .او وم وتّمشت الف هللا دمحي مل نإف

 هّتيقل اذإ :تس ملسملا ئلع ملسملا قحا :(470هحيحصا يف هنع تبثو
 دِمحف سطع اذإو .هل حّصناف كحصنتسا اذإو .هّبِجأف كاعد اذإو «هيلع ْمّلسَف

 .(هعبتاف تام اذإو 5 ضرم اذإو] هتّمشف هّللأ

 :لقيلف مكدحأ سطع اذإا :حيحص داتسإب هيع ؟؟ةدوزاو وبأ لككورو

 :وه لوقيو هللا كمحري يسلم وأ وشل لبو هيا ل ننام ف دبسلا

 .(مكلاب حلصُيو هللا مكيدهي

 ثةَنَعدَيَكَوَو سنأ ثيدح نم هل ظفللاو (5941) ملسمو (5775) يراخبلا هاور )١(
 .«كنإو» :جءص ()

 .ُهَنَعَلاَوَر يرعشألا سوم يبأ ثيدح نم (1997) مقرب (*)

 .ُهَنعْدَاََك ةريره يبأ ثيدح نم (5 )5١77/ مقرب ةثف

 .«ملسم حيحصاا يف وهو «خسنلا يف سيل نيتفوكعملا نيبام (5)
 دنع وهو .,فنصملا هححصو ُفْنَعْهَئَوََي ةريره يبأ ثيدح نم (90077) مقرب ()

 .«لاح لك ئلع» :هلوق نود (1515) يراخبلا

 .(هّللا دمحيلف» :ك (0)
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 هلل دمحلا :لاقف ءرمع نبا دنع سطع الجر نأ ؟١)يذمرتلا ئورو

 :لوقت ةأ اهملع 7: فلو هةلعدللا لوسر انملغ اذكه سيلو فلا لوسر

 .(ٍلاح لك نلع هلل دمحلا»

 :هل 97 ليقف 47 ٌسطع اذإ :رمع نبا نغءعفان نع؟7كلام ركذو

 عمس نم لك ئلع نيع ضرف تيمشتلا نأ :هب ءودبملا ثيدحلا ٌرهاظو

 يلوق دحأ اذهو .مهنع دحاولا تيمشت ئَرجُي الو هللا دمحي سطاعلا

 .هل ٌعفاد الو :7)يكلاملا ئبرعلا نباو ديز يبأ نبا هراتخا .ءاملعلا

 مالّسلا :لاقف ِةِكَي ئبنلا دنع سطع الجر نأ ""9دواد وبأ ئور دقو

 اذإ) :لاق مث .(كّمأ لعو مالّسلا كيلعو) :ِِكَي هللا لوسر لاقف ءمكيلع

 :هدنع نم هل لقيلو» ءدماحملا ضعب ركذف :لاق ؛(هللا ٍدمحيأف مكدحأ سطع

 .(7 54 /) «ءاورإلا» يف ينابلألاو (7576 /5) مكاحلا هححصو )/١0/7(, مقرب 60

 .ك «ج ءص يف تسيل «نكلو» (0)

 .(717/15) مقرب هال

 .رمع نبال ريمضلاف ءأطخ وهو ء(مكدحأل :بم «م يف اهدعب )0

 .«لقف» :ك (0)

 )١( «أطوملا حرش يف كلاسملا» :رظنا )1/ 6018(.

 ءروصنم نع هتياور يف اوفلتخا ثيدح اذه» :لاقو )757/1٠( يذمرتلاو (2071) مقرب )ع7(

 نإ :(7571/5) مكاحلا لاقو .«الجر ملاسو فاسي نب لاله نيب اولخدأ دقو

 :رظناو .«لوهجم لجر امهنيبو «هري ملو ديبع نب ملاس كردي مل فاسي نب لاله
 .(1؟ ةا/- 55 /9) «ءاورألا»
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 .«مكلو انل هللا رفغي :- مهيلع ينعي  ٌدريلو هللا كمحري

 دق همالس َنأب هراعشإ ىهو ٌةفيطل ٌةتكن مّلسملا اذه ّمأ ئلع مالّسلا يفو

 اذه نأ امكف ءهّمأ ئلع مالَّسلا اذه عقو امك «هب قئاّللا هعقوم ريغ يف عقو
 .وه همالس اذكهف هعضوم ريغ يف مالس

 ٌيمأ هّنأكو ءاهيلإ هل ِهّبَسّتو هّمأب هريكذت يهو ءاهنم فطلأ ئرخأ ةتكنو

 دحأ اذهو ءلاجّرلا ِهَّرت مل ءاهتيبرت ئلع قاب ٌّمألا ئلإ ٌبوسنم ءضحم

 .ِهّمَأ اىلإ هتبسن ىلع ىقابلا هنأ .(تّمألا» يف لاوقألا

 ترا ا ايم نعم يذلا وهف ملا ٌئيبنلا اّمأو

 .ةحتافلا ححصي ال يذلا وهف هفلخ ةالّصلا حصت ال يذلا نم مالا اًمأو

 .ةريثك مولعب اًملاع ناك ولو

 لاقيف .7١2ةّيلهاجلا ءازعب ئِّزعت نمل بألا نّه ٌرْكِذ انهاه ّمألا ركذ ريظنو

 رثكتملا اذهل اًريكذت ّنسحأ انهاه بآلا ٌركؤذ ناكو «كييأ نع ضضعا :هل

 نأ هل ىغبني الف «هيبأ نّه وهو ؛هنم جرخ يذلا وضعلاب ةّيلهاجلا ئوعدب

 .هنّيُمأ يلع قاب ِهّنأب هل اًريكذت ٌنسحأ انهاه ّمألا رْكِؤ ْنأ امك ؛هروط ئّدعتي

 رخبألا جورشب رح و مق نياطعلاب هل أصح دق سطاعلا ناك اكو

 هل عرش 5 رسع ءاودأ هيف ثثدحأ هيف ُثيقب ول ىنلا هغامد يف 7"2ةنقتحُملا

 .«ةفلتخملا» :سم .«ةفلختملا» :س (6)

 ٠ ١ه



 هذه دعب اهتئيهو اهماثتلا ئلع ١2)هئاضعأ ءاقب عم ةمعئلا هذه ئلع هللا دمح

 نيشلاب ؟0هتكَش :لافي اذهلو .”)اهل صضرألا ةلرلرك ندبلل يه يتلا ةلؤلّرلا

 .نيسلاو

 ريخب عاد لكو :لاق هيف كايت ربما هيدي كدسرامد ليقف
7 

 ظل

 .اًجاعزناو ةكرح ءامضصألا يدعي سب, سا ظلال نإع ملار نركشلا

 لاذأ اذإ :ةتكشف «مءادعأ هخكشي *ب ام هنع هللا فرصي نأب هل ٌءاعد : :ةمجعملابو

 6 هنع هةآرق لازأ اذإ :ةيعبلا د ةقك هةتامّشلا هنغ

 ثاوشلا نم ذوخأس هلا ةعاط ىف همئاوق راع هتايقيدل اعد وه» [يقاو

 مئاوقلا يهو
 ةمعت يلع ")هل هللا دعمحب ةقظاغإلل ناطيشلاب هل ٌثيمشت وه <ليقو

 هللا دبعلا ركذاذإف و هللا نإَف هللا ٌتاَحَم نم هب لصحا امو «ساطعلا

 .ك يف تسيل «هئاضعأ» )١(

 .ك يف تسيلو .(«هل» :ج ءص (0)

 .«هتمسو هتمش# :عوبطملا ءك (*)

 ١185( /7) هل «ثيدحلا بيرغ» :رظناو .خسنلل اًفالخ (ةديبع وبأ) :عوبطملا يف 6

 .(تمش) «برعلا ناسلا)و )١١77/٠١( «يذوحألا ةضراعا»و

 .(هتدوعواا 3 )6(

 .«دارقلا لازأ» :ج (5)

 .عوبطملاو قف يف تسيل «هل)» (0)



 :هرسسو خم ثاطيشلا كلذ ءاسهّةييصو

 ءاعدو هيلع هللا ُدْمَحو ؛١2)هللا هّبحي يذلا ساطعلا سفن :اهنم
 هلك كلذو هلابلا مالصإو ةيادهلاب مهت هؤاصدو :ةمحلاب هل جيملسملا
 :هنياكو (0هنزحو هٌودع ٍظيفب نمؤملا ُتّعَشُيَف هل ٌقزحُم ءناطيّشلل (؟7ظئاغ
 اذهو ودعي هتامش نم تمض فاست )مشت ةمحّلاب هل ءاعذلا ىّكسن
 ةعشم امهدكع تِملقعو هياحتتلا تّقشملاو سطاعلا هل نق اذ ثلطلا :ةعم
 ربع للا دمسلا «للخمل كلا حم ىف ٌرشلا قّيقو هيلقلاو قدبلا ىف ساقطعلا

 .هلالج ٌزعو ههجو 0*2هيركل يغبني امك هلهأ

 لصف

 ناك :ةريره يبأ نع 21)دواد وبأ هركذ ام ساطغلا يف ِةِلَي هيده نم ناكو

 اهب ضع وأ" سشفححو هيف ئلع هيوث وأ هدب عضو سطع اذإ لو هللا لوسر

 . حيحص كينح :يذمرتلا لاق ه3 وص

 .خسنلا ةيقب يف تسيلو .«هبحي هللا نإف» :ك يف اهدعب 0

 .أطخخ .«ضئاغ» :ك (0)

 .«هنزحمو هودذع ظيغم») :ك 020

 .خسنلا ةيقب يف تسيلو .«هل» :عوبطملاو ق يفاهدعب ()

 .«مركلا :بم «م 4

 0 حيسسلا يف تسيياو .ةيلميتلاو يبتسم لعدم 030

 ياسا 707 كلكتسلط ل نيل كافر ك؟# اة يالا
 .ق ف تسيل «ضفخوا) )7/0
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 نسم ةديدشلا ةّسطعل او ١'عيفرلا بؤانتلا ْنإ» لي هنع ركذيو

 .("70(ناطيشل ١

 .©")(ساطعلاو ٍبْواَنَتلاِب توّصلا َمْهر هركي هللا َّنإ» :هنع ركذُيو

 سطع ّمث «(هللا كمحرياا :هل لاقف لجر هدنع سطع ِهّنأ هنع ٌّمصو

 ةيناثلا ةّرملا يف هلاق هنأ 0سم ظفل اذه .اموكزم لجّرلا» :لاقف «لورخأ

 انأو ِِكي هللا لوسر دنع ٌلجر سطع :(1)ةملس نع هيف لاقف (©”يذمرتلا اًمأو

 ,20ةغلاعلاو ةنناثلا سطع 4 ءاهّللا كمحري» :ّهِللَك هللا لوسر لاقف بتساسك

 سس يدع اذه 2533 .(موكزم 5 اذه» :(ةهِهِلع هللا لوسر لاقف

> 

 ميصمم

 .«ديدشلا» :عوبطملا يف (1)
 يفو ؛اَهْنَعَيِلَوَر ةملس مأ ثيدح نم )١75( «ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نبا هاور )0

 يف ينابلألا هفعض هبو ءلوهجم سيق نب ورمع نب نمحرلا دبع نب ورمع دانسإلا
 .(7877) «ةفيعضلا ةلسلسلا)

 ملكتم ةورع نب يلع هدانسإ يفو ؛«( 517 ) «ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نبا هاور 0

 .(15 /53) «لامكلا بيذبتا :رظنا .هبق

 .هَنَعَدَئلَدَو عوكألا نب ةملس ثيدح نم )١91917( مقرب (5)

 .(5157) مقرب (5)

 .خسنلا يف سيلو .«عوكألا نب» :عوبطملا يف هدعب (1)

 .«ةثلاثو ةيناث» :سص (ا/)

 .رظنلا لاقتنا ببسب ك نم ةطقاس ةِةَِلكَي ...هللا كمحري١ (8)

 .خسنلا يف سيلو .«يذمرتلا» :عوبطملا يف اهدعب (9)
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 افوقوم ةريرح يبأ نع ٍديعس يبأ نب ديعس نمع !'دواد وبأ ئور دقو

 .("7ٌةاكز وهف داز امف ءاًنالث كاخأ ْتَّمسَت :هيلع

 ّيبنلا ئلإ ثيدحلا عفر هّنأ الإ هملعأ ال :لاق .©"7ديعس نع ةياور يفو

 نع «سيق نب ئىسوم نع «ميعن وبأ هاور :(؟7دواد وبأ لاق .هانعمب دلك

 .ئهتنا .ِةَِك ّيبنلا نع «ةريره يبأ نع «ديعس نع «نالجع نب دّمحم

 نب يحي لاق .قوك ةنجلا روخصعب فرعي هر يذلا اذع سيق نب خيسومو
 .(*2هي سأب ال :يزارلا متاح وبأ لاقو .ةقث :نيعم

 :لاق كي بنلا نع ؛يقرزلا ةعافر نب ديبع نع 2)دوادوبأ ركذو
 58 تا رىيراا م ” ني ل ا 5 35 د 0

 هل نَحْلَو .24(فكف تكش نإو :هةةمسشلا تكيس نإف ءاثالث سصطاعلا (17/) تّيشَت»

 هةيش نأ :ةيئاثلاو .ةححص هل تسبل اذه اذيبع نإق «لاسرإ ؛امهادحإ «ناعاغ ة 6 دال :ه 1 ] 0

 .«0هيف مّلكت دقو «ينالادلا نمحرلا دبع نب ديزي

 حيحص) يف ينابلألا هححصو ءافوقوم ُهْدَعْهَيلَو ةريره يبأ ثيدح نم (0074) مقرب 03

 .("548ص) ؛درفملا بدألا

 .(موكزم» :ك 003

 ركذ مث «نسح هدانسإو» :«ةيادهلا جيرخت#) يف ىنابلآلا لاق «.(05570) دواد وبأ اهاور (*)

 .هعفر ّحيجرتو هتيوقت هيبأ نع ١15( /7) «للعلا» يف لقن متاح يبأ نبا نأ

 .(6:76) «(نتسلا» ف (5)

 ١75(. /79) «(لامكلا بيذبت» يف هتمجرت رظنا (6)

 .(5/7 )٠ «ةفيعضلاةلسلسلا» :رظنا .فيعض هدانسإو «(200771) مقرب (1)

 .ةياورلل قفاوم خسنلا ةيقب نم تبثملاو .(«تمشفاا :ك .«تمشي :ج ء«ص 03غ

 .(73077 /77) «لامكلا بيذبت» يف هتمجرت رظنا (6)
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 هتمشيلف هُمَشْيَلف مكٌدحأ سطع اذإ١ :هعفري ةريره يبأ نع رخآ ثيدح بابلا ينو

 001 ثالثلا دعب هتّمشت الو ٌموكزم وهف (1)ك كثذلثلا دلع داز نإو هك بلج

 نع «ميعن وبأ هاور :هيف لاق يذلا 7دواد يبأ ثيدح وه ثيدحلا اذهو

 وهو .ةريره يبأ نع ديعس نع «نالجع نب دّمحم نع «سيق نب سوم

 ؟هب ةّلع ال نَّمم هل عدُي نأ ئلوأ وهف «ٌءاكز هب يذلا ناك اذإف :ليق نإف

 ةيماكأو ,عجوو الات هب نمو يضيرملل يعذب امك هل ئعدب :هل ليق

 ةرخبألا جورخو ندبلا ةّمخ ئلع ٌلديو ٌةمعن وهو هلل هّيحي يذلا ساطعلا

 بسال اهدي اهيلع داز امر أ عولكلا مامت نيلإ نوكي اسف -ةةسسملا

 .ةيفاعلاب

 ؛ةيفاعلاب هل ءاعّدلا ىلع ةيبنت (ٌموكزم لجّرلا» :ثيدحلا (*)اذه يف هلوقو
 هذه ئلع ةيبنت هيفو «ثالّثلا دعب هتيمشت كرت نم ٌراذتعا هيفو لع ةمكزلا َنأل

 ةمسوو يكرس هلك 496 هتاللكأ ءاهرتأ يعصي اهلييث الو كيك رادعل ةلملا

 .ئّدهو ٌملعو

 :نيتلأسم يف انهاه سانلا فلتخا دقو

 .بم «ب «ق نم تبثملاو .«ثلاثلا» :ك .ج ءص )١(

 .«شلاثلا# : نه (9)

 .(0:70) مقرب (0)

 .4ثلاثلا) :ىضص (4)

 .خسنلا ةيقب يف تسيلو ءبم «ب يف «اذه» (5)

 ١ه



 ءضعب نود نيرضاحلا ضعب هعمسف هللا دمح اذإ سطاعلا نأ :امهادحإ
 هنأ قّوحت اذإ هتّيشن ا :رهظألاو «نالوق هيف ؟هّئيمشت هعمسي مل نمل ْنَسَب ب له

 ٌسْفن دوصقملا امّنإو .دمحلل تّمشملا عامس دوصقملا سيلو هللا دمح

 ارو نرخ تكضملا ناك ول امك :تيمشتلا هيلع بيت رت ققحت شيل هداج

 وه اذهف .«هوتّمشف هللا ةيح نإف» :لاق ِدِلَي ٌييبنلاو .دمحلاب هيتفش ةكرح
 .باوصلا

 لات ؟ةعبحلا هركتق قآ هرضح نمل حش ليف محلا كف ياقإ ةةيئاثلا
 نم أطخأ :(١)يوونلا لاقو .هلعاف نم ٌلهج اذهو :لاق ءهرّكذي ال :يبرعلا نبا

 باب نم وهو :لاق .ٌيعختلا ميهاربإ نع ّيورم وهو «هرّكذي لب ءكلذ معز
 ثنا ىلظو .نيوقتلاو بلا ؛يلع قواعتلاو «هقورسلاب رمآلاو هةحيصتلا

 ملو «هللا دمحي مل يذلا تّمشي مل هلي ئبنلا "نأل «يبرعلا نبا لوق يّوَقي
 .دمحلا ًةكرب هّسفن َمّرَح امل ءاعّدلا "”ةكربل ٌنامرحو «هل ٌريزعت اذهو «هرّكذي
 ناك ولو «هل ءاعدلاو هتيمشت نع مهتنسلأو نينمؤملا بولق فرصف هللا يسنف

 .اهيلع ةناعإلاو اهميلعتو اهلعفب ئلوأ ِكَي ٌيبنلا ناكل ةّئس هريكذت

 لصف

 :مهل لوقي نأ نوجري ؛هدنع نوسطاعتي اوناك دوهيلا نأ كي هنع ٌحصو

 .؟؟”(مكلاب حلصيو هللا مكيدهيا :لوقيف هللا مكمحري

 .يبرعلا نبا لوق لع اًبيقعت (775 .؟7/4 ص) «راكذألا» يف )١(

 .(نأ» :بم م.ك.بءق (0)

 .ةهكارتلال م «ص سوق ()

 وا ا وو أ د يع بك هل دعا كو 00
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 لصف

 هبادآو رفّسلا راكذأ يف هيده يف

 ريغ نم نيتعكر عكريلف رمألاب مكدحأ ٌمَهاذإ» لاق هلا هتيم

 كتردق كردقتتساو+؛ :كملعب كٌريختسأ يّنإ َمهّللا لقيل مث .ةضيرفلا

 مالع تنأو ملعأ الو ملعتو :ردقأ الو ردقت كّنِإف .7)2كلضف نم كلأسأو

 ٍلجاعو ؛يشاعمو ينيد ين يل اًريخ رمألا )اذه ملعت تنك نإ َّمِهَّللا .بويغلا

 يل ارش هملعت تنك نإو هيف يل كرابو يل هْرّسَبو ,ىل هْرُدقاف .هلجآو يرمأ
 ٌردقاو .هنع ينف رصاو «ىنع هفرصاف .هلجآو يرمأ لجاعو ,يشاعمو ىنيد يف

 (4)ٌييراخبلا هاور .اهتجاح يٌمسيو .0”لدب ينو يف ناك ثيح ريخلا ىل

 ةّياهاجلا *7لهأ هيلع ناك اًمع ءءاعّدلا اذهب هتّمأ لَو هللا لوسر ضّوعف

 اهلعفي ىَنتّلا ةعرقلا هذه هريظن يذلا «مالزألاب ءاسقتسالاو ريّطلا رجز نم

 كلذ يمس اذهلو ,بيغل خلا يف مهل مس ام َملع اهب نوبلطي ؛نيكرشملا ناوخإ
 اذهب مهضّوعو .بلّطلل هيف نيمو ءمشقلا نم لاعفتسا وهو ءاقاسفتسا

 ريخلا هديب نمل ٌلاؤسو :ٌلكوتو 5 ةّيدوبعو ءٌراقتفاو ديحوت وه يذلا ءاعّدلا

 يف ينابلألاو (77/5 ص) «راكذألا» يف يوونلاو يذمرتلا هححصو ُكَنَعََئإَدَيو يرعشألا -

 . ١١9( /5) «ءاورإلا»
 .خسنلا يف سيلو .«ميظعلا» :عوبطملا ينفاهدعب )١(

 .«اذه نأ» :سم«ق (؟)

 .ب يف تسيل («هبا) 2

 .ُهَنَعهَاَر رباج ثيدح نم (5787) مقرب (:)
 .ح يف تسيل «لهأ» 6
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 يذلا ءوه الإ تاكشلا فرصتيالو وه الإ تائسحلاب قيال يذلا 21

 دحأ عطتسي مل اهكسمأ اذإو .هنع اهَسْبَح دحأ عطتسي مل ةمحر هدبعل حتف اذإ

 وه ءاعّدلا اذهف .هوحنو علاّطلا ("2رايتخاو ميجتلار ريطتلا نع هيلإ اهّلاسرإ

 نم مهل ُتَقِبس نيذلا «قيفوّتلاو ةداعّسلا لهأ علاط ءديعّسلا نوميملا علاّطلا
 عم نولعجي نيذلا «نالذخلاو ءاقّشلاو كرّشلا "”لهأ علاط ال ,ئنسحلا هلل
 .نوملعي فوسف «رخاآ اّهْلِإ هللا

 لامك تاق رارقالاو هتاسيس هد وجب قارقألا ؟؟7هلسعذلا اذه كرش
 .هيلإ رمألا ضيوفتو «هتّيبوبرب رارقإلاو «ةدارإلاو ةردقلاو ملعلا لامك نم

 لوحلا نم يربّتلاو .هسفن ةدهع نم جورخلاو «هيلع لكوّتلاو هب ةناعتسالاو
 اهيلع هتودقو هسفث ةحلصمب ةملع خرع هزجعب دبعلا قارتعاو ههب الإ ةوقلاو

 لولا ديكو هرطاقو لو هيردلك كلذ نو كاهل هتدارإو

 نم نإو هللا ئضق امب هاضرو هللا ةراختسا مدآ نبا ةداعس نم َّنِإ» :لاق هنأ لك
 . («هللا لئضف أمد هطخشو هللا ةراختسا كوت مدأ نبا ةواقش

 .خسنلا ةينقب يف تسيلو .«هلك رمألا عجري هيلإو» :ج يف اهدعب )١(

 .«رابخا» :ج ء«ص 00

 .«لهألا :بم ءمءب«ق (؟)

 .ك يف تسيل «ءاعدلا» (5)

 يبأ نب دمحم هدانسإ يفو هُهَنَعدَيلَووو صاقو يبأ نب دعس ثيدح نم )١5414( مقرب (0)

 )١1٠55(. «ةفيعضلا ةلسلسلا» :رظنا .هيف ملكتم ديمح

0١ 



 .ةداعّسلا ناونع امهو «هدعب هل هللا يضقي امب ئضّرلاو ؛هلبق ةراختسالا

 مدعب ٌدشملاَو فلق ةرافسسالاو لكرُتلا كرت هفسكيتنأ ءاعّكلا ٌناوفعو

 .هدعب ئضّرلا ئلإ ةّيدوبعلا تلقتنا متو ءاضقلا مربُأ اذإف ءءاضقلا لبق لكيلا
 دعب 'يضّرلا كلأسأو» :روهشملا ءاعذلا يف 217 غئاسّنلاو (دتسملا» ف امك

 قو اإلا ةقرع ةوااجمل هذا هاه تقييد نس غن ادعو .«ءاضقلا

 اقع وأ ةلايس ناك ءابققلا لمي ؟ "7: يفا#لا لصحس اذإ و «ةميزعلا لح ءاضقلا

 ءاسنفتساو هيث ّشيرفتو هللا ئلع لكروت ةراغعسالا نأ دوصقملاو

 علو هب ئضَرلا مزاول نص ىبعو .هدبعل هرايتخا ريستخو (7هملعو هتردعب

 اهدعب رودقملاب يضر نإف «كلذك نكي مل نم مالسإلا ّمعط قوذي ال يذلا
 .هتداعس ةمالع كلذف

 اع اًرغس 46 هللا لوسر دري مل :لاق سنأ نع هريغو (*'يقهببلا ركذو

 0ث وت كيلإو «ُترشتنا كب ّمهّللا :هسولج نم ضهني نيح لاق الإ

 مهلا .يئاجر تنأو ,يتقث تنأ مهل .تنلك ون :كيلعو :تمصضتعا كو

 ثيدحلاو ُكَنَعْهَيِآَوََو رساي نب رامع ثيدح نم )١7255( ىئاسنلاو (187760) دمحأ )١(

 .(١١1١-9١١ص) «بيطلا ملكلا جيرخت» يف ينابلألاو (07 5 )١/ مكاحلا هححص

 . ص يف تسيل 1 («'يضرلا» 030

 .(هتردقو هملعب» :ج )0

 .«امأ» :ج ءص (:5)

 ءرواسم نب رمع هيفو) )٠١/ «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا لاق «؛ 5 /6ه) )060

 .ثيدحتلاب حرصي ملو ءيرصبلا نسحلا ةنعنع اًضيأ هيفو .ئهتنا «فيعض وهو

 .1تهجو) :بم ؛م 065
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 لجو كراجرع. )يتم هب ملعأ بدأ امو دل بعل ال امو .ىنّمهأ ام ىنفكا

 ريخلل ينهجَوو ,يبنذ يل ٌرِفغاو .ئوقتلا ندور مهلا .كريغ هلإ الو ,كؤانث

 .جرخي َّمث .«تهّجوت امنيأ

 ءاذه انل رخَس يذلا ناحبس» :لاق مث ءانالث رّبك هتلحار نك راقا ناكو

 يف كلأسأ ين َمهّللا» : لوقي مث مث .«نوبلقنمل ابر ىلإ اًنإو «نينرقُم هل انك امو

 ءرْفَّسلا انيلع ْنّوَم َمهّللا شرتام لمت نمو .ئوقتتلاو ّربلا اذه يرفس
 هلل .لهألا ىف ةفيلخلاو ءرفّسلا يف بحاّصلا تنأ ّمُهّللا .("9يعبلا نع وطاو

 نإ نوبئات نوبئآ» :لاق عجر اذإ ناكو .«انلهأ يف انُفلخاَو ءانرفس يف انّبَحْصا

 .(7(نودماح انّيرل نودباغ هللا ءاش

 رفَّسلا ين ٌبحاَّصلا تنأ ّمهللا» :لوقي ناك نأ هدغ !؛ادمحأ ركذو

 يف ةبآكلاو ءرفّسلا يف 0*2ةئْبَضلا نم كب ذوعأ ين :! مهلا ,لهألا يف ٌةفيلخلاو

 .ك يف تسيل «ينم» )١(

 قفاوم خسنلا نم تبثملاو .«هدعب انع وطاو اذه انرفس انيلع نوه» :عوبطملا يف (6)

 .دمحأ ةياورل

 اال سل )0

 لل ل ل 0(

 تاقيلعتلا» يف ينابلألاو (1777 /0) «ةينابرلا تاحوتفلا» يف امك رجح نبا هنسحو

 )731١/5(. «ناسحلا

 1/7(:  /7) «ةياهنلا» يف ريثألا نبا لاق .أطخ ء(ةنضلا» :بم م .ص «جء«ب «ق (5)

05 ٠ 



 .(١)كلذ لع ةالّصلا تعضوف

 ّمهّللا» :لاق اًّرَّشَن وأ ضرألا نم اَفَرَش الع اذإ ِةِكَي ٌئبنلا ناك :سنأ لاقو

 ,.(707)لاح لك نلع دمحلا كلو يفرش ّلك نولع فرّشلا كل

 ناكو ءكلذ قوف ريّسلا عفر َةوُجَف دجو اذإف ءقّتَعلا هّجح يف هريس ناكو

 0206 رح الو تلك اهبق قفز ةكئالملا تضَت الا :لوقب

 يفام ساّنلا ملعي ول» :لاقف ليّللاب ريسي نأ هدحو رفاسملل هركي ناكو

 .29)(ليلب هّدحو دحأ راس ام ةدحولا

 «ٌناطيش دحاولا ْنأ» :ربخأو ققفر الب دحاولل رفّسلا هر كي ناك لب
 آ 2

 .2100تكر ةثالثلاو ءناناطيش نانثالاو
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 :هلوق نود حيحص وهو هاَعْنَعَهَيَلَدِو' رمع نبا ثيدح نم (751494) دواد وبأ هاور

 .(701 /1/) «مألا - دواد يبأ حيحص» :رظنا .جردم وهف ««ةالصلا تعضوفا»

 .ةياورلاو خسنلا فالخ «دمح» :عوبطملا يف

 دايزو ناذاز نب ةرامع هدانسإ يفو .(5741/) ئلعي وبأو ( ١155١0 5) دمحأ هاور

 5١56(. 6518 5) مقرب ةمجرت (لامكلا بيذهت» :رظنا .امهيف ملكتم يريمنلا

 .ُهَنَعْدَيلاَوَر ةريره يبأ ثيدح نم )71١11( ملسم هاور

 .اهْنَعُدَياََِر رمع نبا ثيدح نم (799/8) يراخبلا هاور

 ثيدح نم (1775) يذمرتلاو (5101/) دواد وبأ هقيرط نمو )758٠01١( كلام هاور

 «ةيعرشلا بادآلا» يف حلفم نباو يذمرتلا هنسحو هاَهْنَعََبْإَعو ورمع نب هللا دبع

 حيحصا يف ينابلألاو )٠١7/7( مكاحلاو (70170) ةميزخ نبا هححصو «(578/1)

 (1771 /17/) «مألا - دواد يبأ حيحص) :رظناو 3١7(. /1) «بيهرتلاو بيغرتلا

 .(17؟ ) (ةحيحصلا ةلسلسلا)و
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 نم ِتاَماَتلا هللا تاملكب ذوعأ :لقيلف الزنم مكدحأ ٌلِزن اذإ) :لوقي ناكو

 .2170هنم لحتري ئَّنح ٌءيش هٌّرضي ال هّنإف .قلخ ام رش

 نم ِتاَماَتلا هللا تاملكب ذوعأ :لاق مث الزنم لزن نم» :("7هلسم ظفلو

 كلذ هزنم نم لحتري يح يش هٌرضي مل «قلخ ام رش

 :ءضرأ اي لاف ليلا هكرذأف رفاس وأ ازغاذإ نآك هّلأ هنع ؟0دمحأ ركذو

 ام رشو ,كيف َقِلخ ام ٌرشو كيف ام ٌرشو كّرش نم هللاب ذوعأ هللا كّبرو يّبر

 رش نمو .برقعو ٍةّيحو دّوْسَأو ٍدَسَأ لك ٌرش نم هللاب ذوعأ ؛كيلع بد
 ْ .«دلو امو دلاو رش نمو .دلبلا نكاس

 .ضرألا نم اهّظح لبإلا اوُطعَأف بصِخلا يف مترفاس اذإ» :لوتقي اكو

 اذإو ريّسلا اهيلع اوعرسأف» :ظفل ينو .«اهيقن اوُردابف ةنّسلا يف مترفاس اذإو
 2000 ليّللاب م اوّهلا ةئوأسو ٌتاوّدلا قرط اهّنإف ٠ 08 قرطلا اوبنتجاف متسّرَع

 تاوامّسلا بر ّمهّللا» :اهاري نيح لاق اهلوخد ديري ةيرق ئأر اذإ ناكو

 امو نيطايشلا ترو .نللقأ امو عسا َنيضرألا برو ؛َسللظأ امو ِعبّسلا

 ةيلعأ ميشو ةيرقلا ده يس كلاقالإف ؛َنيَرْذ امو '''حايّرلا ٌبرو .نللضأ

 .اهْنَعدَناَي هر ميكح تنب ةلوخ ثيدح نم (56 )71١/ ملسم هاور 000(

 .اهنَعُدَدَلَكو ميكح تنب ةلوخ ثيدح نم (04 )717١8/ ملسم هاور (1)

 ةلسلسلا»:رظنا .فيعض هدانسإو هاَعنَعَدَيلَوَي رمع نبا ثيدح نم )5١171( مقرب ()
 .(17777 /7) (مألا - دواد يبأ فيعضاو (4/411) «ةفيعضلا

 .4«قيرظلا) :به (5)

 .ةنَعُدَنَإََر ةريره يبأ ثيدح نم )١977( ملسم امهاور (5)

 .خسنلا فالخ «حيرلا» :عوبطملا ف 030
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 .7١2(اهيف ام ٌرشو اهّرش نم كب ذوعنو

هللا د هحب عماس َعِمسا :لاق رفّسلا يف رجفلا هل ادب اذإ ناكو
 (؟9هعمعتو 

 لوقي (راّثلا نم هللاب "0ٌذئاع ءانيلع لضفأف انيحاص انّر ءانيلع هئالب نسحو
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 10 دىحلا ةلائي نأ ةقافمم ٌودعلا ضرأ لإ نآرقلاب رفاسي نأ يي ناكو

 .8!ديِرَي ةفاسم ولو «7"2هرْحَم ريغب رفاست نأ ةأرملا ئهني ناكو

 هدانسإ يفو ُكَنَعَةَيِاَو بيهص ثيدح نم (41/1/7) «نئربكلا نئسلا» يف يئاسنلا هاور

 دقو .هححصي دهاش ثيدحلل نكلو ءفورعملاب سيلو «ةبحص هل تبثت مل ناورم وبأ

 يف ينابلألاو (5 )575/١ مكاحلا و )71/١9( نابح نباو (505765) ةميزخ نبا هححص

 .(؟1/01/) «ةحيحصلا ةلسلسلا»و (538١ص) «بيطلا ملكلا جيرخت»

 .عوبطملا نم ةطقاس (هتمعنو)

 .«اًدئاع» :جيرختلا رداصمو عوبطملا يفو .اًعوفرم خسنلا يف اذك

 .مكاحلاو ةميزخ نبا دنع ةتباث يهو ءعوبطملا نم ةطقاس «هتوص ...لوقياا

 وهو ُهَدَعهَنِلَوَص ةريره يبأ ثيدح نم )557/١( مكاحلاو )151/١( ةميزخ نبا هاور

 اهب عفريو تارم ثالث كلذ لوقي» :هلوقو «هتمعنو» :هلوق نودب )71/١48( ملسم دنع

 .(هتوص

 .اهْنَعَدَيِلَوو رمع نبا ثيدح نم )١197/1879( ملسمو )١190( يراخبلا هاور

 يبأو رمع نبا نع بابلا يفو .اًعْنَعََيَلََيَر سابع نبا ثيدح نم )١1877( يراخبلا هاور

 ١١(. /7) «ةيارلا بصن» :رظنا متعه يردخلا ديعس

 «ينطقرادلا للع» :رظنا .ةذاش يهو )١7/75(: دواد يبأ دنع ديربلا ةظفل تتاح

 ٠ ١5(. /؟) «مألا - دواد يبأ فيعض»و )٠١/78(

 65 0م



 لإ 17 زعبي نأ :هرقس نمه»ّتتهت ئضق اذإ رفاسملا رمأي اكو 1 ١ خ2 و 1 # . م 0 ١ ىلإ منعا * » | 3 .

 .0"2هلهأ

 «تاريبكت ثالث ضرألا نم ٍفَّرَش لك لع رّبكي هرفس نم لفق اذإ ناكو

 لايلع وهو .دمحلا هلو ؛كلملا هل ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال» :لوقي مث

 َرصنو .هدعو هللا قدص .نودماح انّيرل .نودباع :نوبثات ةوبثآ ٌريدق ءىش لك

 2 7(هلحسو تبازحألا ءزهو .هدبع

 .(؟)ههنع ِهّتبَع ٌثلاط اذإ اليل هّلهأ لجّرلا ٌّقٌرْطَي نأ ئهني ناكو

 ًءودغ (")ًنهيلع ٌلخدي ءاليل هّلهأ قّرْطَي ال ناك :(200نيحيحّصلا١ يفو
 هس وأ

 نب هللا دبع لاق .هنيب لهأ نم نادلولاب (")ىَقّلَت رفس نم َمِدَق اذإ ناكو
 َءيج مث هيدي نيب ينل : فيلإ ىب ٌوبَسف ءرفس نم َةّرم مق ِهّنِإو :رفعج

 انلخدف :لاق .هفلخ هفدرأف ءنيسح اّمإو نسح اَّمِإ ؛:ةمطاف يبا "دحأب

 .ةياورلاو خسنلا يف تسيلو ««ةبوألا» :عوبطملا يف اهدعب 01(

 .هَنَعَُلَاََوَر ةريره يبأ ثيدح نم )١971( ملسمو ١18٠١( 5) يراخبلا هاور (5)

 .اَعَتَعْدَيَلَوو رمع نبا ثيدح نم (57865) يراخبلا هاور (”*)

 .ُنَعْدَناََر رباج ثيدح نم (147 )1/١5/ ملسمو (67 5 5) يراخبلا هاور 0

 .ُهَنَعََناََر سنأ ثيدح نم )١1978( ملسمو )١18٠5( يراخبلا هاور (6)

 .«مهيلعل :ج 29

 .ةياورلا اذكو «خسنلا نم تبثملاو .«َقلُي هرفسا :عوبطملا )0عغ؛7غ0

 .(ئدحإب» :ج ءص 2
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 .217"اهيف ام ٌرشو اهّرش نم كب ذوعنو

 ا :«كبعتو هللأ ل هحب عماس َعمس١ :لاق رفسلا يف رمفلا هل ادب اذا ناكو

 لوقي ؛راّملا نم هللاب ""”دئاع ءانيلع ٌلِضفَف انّيِحاِص انّبر ءانيلع هئالب نسُحو

 هتوص اهم عفريو «تارم ثالث كلذ
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 00 ؟نيسلا هلابي نأ ةفاخبم ٌودعلا ىهرأ لإ كآرقلاب رفاسنأ ويني ناقو

 .(8/ديرَي ةفاسم ولو (7"2هرُحَم ريغب رفاست نأ ةأرملا ئهني ناكو

 هدانسإ يفو ُةَنَعُدَياَََو بيهص ثيدح نم (41/177) «مئربكلا نئسلا» يف يئاسنلا هاور

 دقو ؛.هححصي دهاش ثيدحلل نكلو .ءفورعملاب سيلو «ةبحص هل تبثت تبثت مل ناورم وبأ

 يف ينابلألاو (4 47/١ مكاحلا و (1104) نابح نباو (؟879) ةميزخ نبا هححص

 .(110/51/) «ةحيحصلا ةلسلسلا»و ١( 1:8ص) «بيطلا ملكلا جيرخت»

 .عوبطملا نم ةطقاس (هتمعنو)

 .«اذئاع» :جيرختلا رداصمو عوبطملا يفو .اعوفرم خسنلا يف اذك

 .مكاحلاو ةميزخ نبا دنع ةتياث يهو «عوبطملا نم ةطقاس (هتوص ...لوقياا

 وهو ُةَنَعَُنْإَوََي ةريره يبأ ثيدح نم )447/١( مكاحلاو )7191/١( ةميزخ نبا هأور

 اهب عفريو تارم ثالث كلذ لوقي» :هلوقو (هتمعنو» :هلوق نودب )7517/1١8( ملسم دنع

 .(هتوص

 .اهُنَعََنْلََر رمع نبا ثيدح نم )١1977/1855( ملسمو )١5945( يراخبلا هاور

 يتيدسول يدب لرب كا يات هما ب اظلم

 ١١(. /7) «ةيارلا بصن» :رظنا .َمهْنَعَةَلََوَر يردخلا ديعس

 (ينطقرادلا للع» :رظنا .ةذاش يهو )١1/75(« دواد بأ كشع 0 ةظفل تءاج

 ١1٠(. /؟) «مألا - دواد يبأ فيعضاو )98/1١"(
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 نلإ 7! ابعت نأ ةمهرفس نم هتَمهت مشق اذإ رفاسملا رمأي ناكو
 كاع

 :ثاريبكت ثالث ىضرألا نم فرش لك خلع رّثكي هرقس نع َلَقَق اذِإ ناكو

 لع وهو .دمحلا هلو .كلملا هل .هل كيرش ل هدحو هللا الإ هلإ ال» :لوق 1

 ٌرصنو ؛هّدُعو هللا قدص «نودماح انّبرل .نودباع «نوبئات نوبثآ ٌريدق ٍءيش ّلك

 ا )«هدحو تازحألا َم مزهو .هدبع

 ؟).هنع هُنبيَغ ْتلاط اذإ اليل هّلهأ لِجّرلا ٌقّرْطَي نأ ئهني ناكو

 2مل 10 ييلع لكلاب كيل هلأ قدطَيال ناك ل لا فو

 يصرخ 1
 .ةيشع وا

 نب هللا دبع لاق .هتيب لهأ نم نادلولاب ()يّقلت رفس نم َمِدَق اذإ ناكو
 ءيج مث ؛هيدي نيب ينلمحف «هيلإ يب ٌقبُسف ءرفس نم ةّرم ّمِدق هنإو :رفعج

 انلخ دف :لاق .هفلخ هفدرأف «نيسح امإو نسح اّمإ .ةمطاف ىنبا الوب

 .ةياورلاو خسنلا يف تسيلو ««ةبوآلا» :عوبطملا يف اهدعب )١(

 .هنَعُهَبَإََوَر ةريره يبأ ثيدح نم )١971( ملسمو )١18١5( يراخبلا هاور (؟)

 .اًهْنَعْدَيلاََر رمع نبا ثيدح نم (5786) يراخبلا هاور (9)

 .ُةنَعْدَنلاََذ رباج ثيدح نم (147 )7١5/ ملسمو (67 5 5) يراخبلا هاور 0

 .ةْنَعُدَإَكَيَر سنأ ثيدح نم )١1978( ملسمو )18٠00( يراخبلا هاور (0)

 .«مهيلع» :ج ()

 .ةياورلا اذكو ءخسنلا نم تبثملاو .«مقلُي هرفس» :عوبطملا (0)

 .«ئدحإب» :ح ءص (8)
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 ا اد ايلع ةثالث ةنيدملا

 نع ّيرهُزلا لاق .هلهأ نم ناك اذإ هلّبقُيو .هرفس نم َمداقلا قنتعي ناكو

 هاتأف «يتيب يف كَ هللا لوسرو ةنيدملا ةثراح نب ديز َمِدق :ةشئاع نع «ةورع

 هلبق انايرع هتيأر ام هللاو «هبوث ٌرِجَي اًنايرع ِةِكَي هللا لوسر هيلإ ماقف «ّبابلا َعرَقف

 7 1ةلقو هقنتعاف «ةهذعب الو

 م
 يف

 نيب "7م لّبقف كك ٌئبنلا هاقلت هباحصأو رفعج َمِدق امل :ةشئاع تلاقو

 هقنتعاو هينيع 120 يقدم

 .9/ا ةقئاعت رقس نم اومدق اذإ ٍِكَك هللا لوسر باحصأ ناكو :ٌتيعشلا لاق

 .217نيتعكر هيف عكرف ءدجسملاب أدب رفس نم َمِدق اذإ ناكو

 معلا ها ص

 .اهنَعُمَنلَوَوو رفعج نب هللا دبع ثيدح نم (51١؟4) ملسم هاور )١(

 دقو سلدم قاحسإ نيا هيفو اَهْنَعْةَنلَوَتَر ةشئاع ثيدح نم (77/77) يذمرتلا هاور (؟)

 هفعض ءالؤببو .هوبأو «يندملا دابع نب دمحم نب ئيحي نب ميهاربإ هيفو «هنعنع
 .(15١ص) «ةيثيدح صوصن دقن» يف ينابلألا

 .فيرحت .«اعم» :عوبطملا 00

 يف يقهيبلاو )١17( «همجعم» يف ئلعي وبأو )١517( «ناوخإلا» يف ايندلا يبأ نبا هاور (5)

 ه0 هللا دبع نب دمحم هدانسإ يفو «(806757) بعشلا

 ةلسلسلا» :رظنا .ُهَتَعُدَتاَر رباج ةياور نم تباث ثيدحلاو .(ا/الا*5) «نازيملا»

 .(51601/) «(ةحيحصلا

 هححصو 23٠١(( /1) يقهيبلاو (1405) «راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلا هاور )0(

 )١175(. مقر تحت «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف ينابلألا

 .ُهْنَعْةَنااَور كلام نب بعك ثيدح نم (07 /7119) ملسمو (5 418) يراخبلا هاور ()
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 لص

 حاكنلا راكذأ يف هي ده ف

 ةيفست لاا دمحلا) جالا ةبلع لعل الكي هنع تبث

 ب انلامعأ تائّيسو :©'2ظفل فو  ءانسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو .هرفغتسنو

 الإ هذإ ال نأ دهشأو ءهل يداه الف لضم نمو هل لطم الف هللا هيه نم

 اوما نإ 1 1 :()7تايآ ٌتالثلا أرقي م هل وسوو هدحادتحم نأ دهشأو

 ااًهيأَي# ٠١5 :نارمع لآ * َنوُمَسمرمََواْلإَنوُمَسالَو ءوإَف َّنَح هَ
 ني ا نسفلا] 20 0 يوم ديد ىذا دي َبوَاوُعَ د

 :بازحألا] 4 اًميِظَعل :(©0هلوق ئلإ 4 اًكيِدَس الوقوف هنأت أوُمَماَءَنَل

 :لاق ؟اهريغ ين وأ حاكنلا ةبطخ يف هذه :قاحسإ يبأل تلق :ةبعش لاق

 .خسنلا يف تسيلو .«هدمحن» :عوبطملا يف اهدعب )١(

 .عوبطملا يف تسيل «ظفل يفو» ()

 .خسنلا فالخ «ثالثلا تايآلا» :عوبطملا يف (9)

 .عوبطملا يف اهمامتب ةيآلا تركذ دقو .ةسلا قاذف 9

 .عوبطملاو بم يف ةيآلا تلمكأو .خسنلا رثكأ يف اذك )00(

 يبأ نع قاحسإ يبأ نع قرط نم (1847) هجام نباو )١١1١5( يذمرتلا هاور ()

 نم )1١14( دواد وبأو (7757) يسلايطلا هاورو ُهَنَعََتِلَعَي دوعسم نبا نع صوحألا

 .يذمرتلا هنسح ثيدحلاو .دوعسم نبا نع ةديبع يبأ نع قاحسإ يبأ نع قرط
 .(7 45 /5) (مألا - دواد يبأ حيحص)) :رظقا .قايلآلاو يبطرقلا هسسصو
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 2707ج ةجاح ّلك يف

 هللا ٌعديلو ءاهتيصانب ذخأيلف ةباد وأ اًمداخ وأ رما مكدحأ دافأ اذإ» :لاقو

 ام ٌريخو اهّريخ كلأسأ يّنِإ َّمهّللا :ّ ٌلّقيلو «ٌلجو َّزع هللا "0ةَسْيْلو «ةكربلاب

 ."”«هيلع تَلبُج ام ٌرشو اهّرش نم كب ذوعأو .هيلع ْتَلِبُج

 يف '؟7وكنيب ٌعمجو ,كيلع َكرابو كل هللا كراب» :جّوزتملل لوقي ناكو

 220( ريخ

 انّبتَج ّمهّللا هللا مسبب :لاق هّلهأ يتأي نأ دارأ اذإ | مكدحأ َّنأ ول» :لاقو

 هَّرضي مل كلذ يف دلو امهنيب رّدقُي نإ ِهّنإف ءانتقزر ام َناطيَشلا ٍبّنجو َناطيَشلا

 مّ أ 23

 )١( /17)يقهيبلا هقيرط نمو «(775) يسلايطلا هاور ١57(.

 .(يمسيو» :عوبطملا يف (0)

 اًهْنَعَدَبَإََ ورمع نب هللا دبع ثيدح نم )/١91( هجام نباو )75١79( دواد وبأ هاور ()

 ةةايهالا كيداحأ جيرختا يف يقارعلا هدؤجو ((186 /) مكاحلا هحح صو

 .(97”ص) «فافزلا بادآ» يف ينابلألا هنسحو «(8517/؟)

 .جيرختلا رداصم يف امك «امكنيب» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك (5)

 )١1105(., هجام نباو )١٠١91١( يذمرتلاو )7١70( دواد وبأو (8961/) دمحأ هاور (6)

 (1817 /؟) مكاحلاو يذمرتلا هححص ثيدحلاو هاَهْنَعََيَإَوو ةريره يبأ ثيدح نم

 ينابلألاو (0175 /1) «رينملا ردبلا» يف نقلملا نباو (87١”ص) «راكذألا» يف يوونلاو

 وأ م (مألا - دواد يبأ حيحص ” يف

 .ب «ق نم تبثملاو .«ناطيشلا» :ج .ك ءص (1)

 .اهْنَعُدَبَلَو سابع نبا ثيدح نم )١575( ملسمو (/7947) يراخبلا هاور )010(
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 لصف

 هلامو هلهأ نم هبجعُي ام ئأر نَم لوقي اميف هيده يف

 ٍلامالو لهأ ين ةمعن دبع ئلع هللا ّمعنأ ام١ :؟7هنع سنأ نع رّكذُي
 را

 دقو هتبوملا نود ةفآ هيف هيف ريف 7 اا شب :لوقيف ")دلو وأ

 000 ةيلل يت# را

 :فهكلا] هابل د ًاَم َتْلق َكَسَبَحَِتْلَكَم ْدِإالَوَو# :ئلاعت لاق
]6 

 لصف

 ىلتبم ئأر نَم هلوقي اميف

 ينافاع يذلا هلل دمحلا :لاقف ئّلتبُم ئأر ٍلجر نم ام» :لاق هنأ هنع مص

 ءالبسلا كلذ هْبِصْي مل الإ -اليضفت قلخ نّمم ريثك ئلع ينلّصفو «هب كالتبا امم

 .2(؟7(ناك ام اًنئاك

000 

 و

0 

 .ب «ك يف تسيل («هنع)

 .ك يف تسيل «دلو وأ»

 (طسوألا مجعملا» يف يناربطلاو (51) «ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نبا هاور

 ةوعيم نب 'رسيغ هذاتسإ فو ةَثَعَدَلا2 نستأ ثيذح نم(4؟31>هل ظفللاو

 ١7١-١71١( /5) (راكفألا جئاتن» :رظنا .امهيف ملكتم ةرارز نب كلملا دبعو

 .(6١١ص) «بيطلا ملكلا جيرخت#و

 يذمرتلا هنسح ثيدحلاو ُكَنَعْدََي ةريره يبأ ثيدح نم (”477) يذمرتلا هاور

 «بيطلا ملكلا جيرخت» يف ينابلألاو ٠ ) «دئاوزلا عمجم» يف يمئيهلاو

 ,(؟ا57٠0/71/0) «ةحيحصلا ةلسلسلا» :رظناو )١19(.
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 لصف

 (١)ة بط هتقحل نم هلوقي اميف

 :املسم ذة ةلو «.لأفلا اهتسحأ» :لاقف «هدنع ةريطلا تركذ 5 هنع ركذ

 عفدي الو .تنأ الإ تانسحلاب ينأي ال َمهّللا :لقف هركت ام ةريطلا نم َتيأر اذإف

 .27(كبالإ ةّوق الو لوح الو «تنأ الإ ٍتاّيَّسلا

 .كريخ الإ ّريخ الو .«كّريط الإ ٌريطال َههّللا» :لاق اذإ_ لوقي بعك ناكو

 سأرل اهَّنِإ هديب يسفن يذّلاو :- «كب الإ ةّرقالو ٌلوحالو ءكُّريغ ٌبرالو
 مل الإ يضمي مث كلذ دنع دبع ٌَنهلوقي الو «ةَّنجلا يف دبعلا ٌرنكو ءلكوَتلا
 |. يش هّرضي

 لصف

 ههركي ام همانم يف ئأر نَم هلوقي اميف

 نمف «ناطيشلا نم «؟”ءوسلا ايؤرلاو هللا نم ةحلاّصلا ايؤّرلا» :هنع مص

 ,ناطيّشلا نم هللاب ْدّوعتيلو )راسي نع ْثشنيْلف ءاّئيش اهنم هركي ايؤر ئأر

 .«ةريطلا» :عوبطملا يف )١(

 كاسرإلاب لجأ تينحلاو :رهاع نب ةوره تيد نم 64343 ةواذ ريآه لوز 40
 )١51١9(. «ةفيعضلا ةلسلسلا» :رظنا .عاطقنالاو

 ظفللاو )١١71( «ناميإلا بعش# يف يقهيبلاو 0) «عماجلا» يف بهو نبا هاور 2

 ةلسلسلا» :رظنا .اَهْنَعدَبَهيَر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع اعوفرم ءاج هوحئبو ءهل

 )٠١057(. مقر تحت «ةحيحصلا
 .خسنلا فالخ «ملحلاو» :عوبطملا يف (5)

 .خسنلا يف تسيلو «ااثالث) :عوبطملا يف اهدعب (5)
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 الو ُرِشبِتسيَلف ةنسح ايؤر ئأر ١2)نإف .اًدحأ اهب ٌرِبْخُي الو هَّرْضَتال اهنإف

 .(0)0بِحُُي نم الإ اهب ربخُي
 نأ هرمأو ؛هيلع ناك يذلا هبنج نع لوحتي نأ ههركي ام ئأر نم رمأو

 ,(4001) لص

 :ةاطيشلا نم للاب ةيععس نأو وراسي نع ةشيانأ :ءايقأ ةييضبو مآ

 موقي نأو «*/هيلع ناك يذلا هِبْنَج نع لوحتي نأو ءاّدحأ اهب ربخُي ال نأو

 24غ هد 5 ( ىقوو 222 خ نرقك 3-1 و /
 .اهرش عفدي اذه لب «ةهوركملا ايؤُرلا هرضت مل كلذ لعف ئتمو .ءيلصي

 اهّصّقَي الو ءثعقو ْترُّع اذإف رّبعُت مل ام رئاط ٍلُجَر ئلع ايؤّرلا» :لاقو

 و يد وأ دأَو لع الإ

 اًريخ ناك نإ َّمهّللا :لاق ؟"”ايؤر هيلع ْثَّضَق اذإ باطخلا نب رمع ناكو

 ,(4)نٌودعلف ارش ناك نإو ءانلف

 .«نإو» :عوبطملا يف )010(

 .ةْنَعُدَبإَكصَر ةداتق يبأ نع (7 )577١/ ملسمو (77؟917) يراخبلا هاور (؟)

 .ب نم ةطقاس (يلصي) 00

 .ُهْنَعُدَياََوَر رباج ثيدح نم )5١17( ملسم هاور (5)

 .ك نم ةطقاس «هيلع ناك ...يلصي نأ هرمأو» (5)

 (8915)هجام نباو (17179) يذمرتلاو (2070) دواد وبأو )١5187( دمحأ هاور ()

 (5059) نابح نباو يذمرتلا هححصو ُكْنَعْدَنَلَدَوو يليقعلا نيزر يبأ ثيدح نم

 )١70(. «ةحيحصلا ةلسلسلا" يف ينابلألاو

 .«ايؤرلا» :عوبطملا يف (0)

 «(ناميإلا بعش» يف يقهيبلا هقيرط نمو ؛(ريسفتلا - )١! روصنم نب ديعس هاور 0

 .هَنَعَُيَإَدَو رمع كردي مل يعالكلا ديبع نب هللا ديبع َّنأل ؛عطقنم هدانسإو )75١94(«
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 هيلع '''ضورعملل لقيلف ايؤر هيلع ْتَضِرْع نم» :ِِلت يبنلا نع ركذُيو
 اني يل

 من ,"202َتيأر اًريخ» :هل اهرّبعُي نأ لبق ىئاّرلل لوقي ناك هنأ هنع ركذُيو

 . 27ه ربعُي

 وبأ ناك :لاق «نيريس نبا نعع .بويأ نع ءرمعم نع قازرلا دبع ركذو
 .20|لكو اذك نوكي كايؤر ٌتَفَّدَص نإ :لاق ايؤر رّبعُي نأ دارأ اذِإ 197 كي

 ل

00( 

0 

00 

(7/0 

00 

(09) 

 لصف

 ساوسولاب '"”َيِلِب نم هلعفيو هلوقي اميف

 .«ضرع نمل» :عوبطملا يفو .«ضورعملا» :ج ءص

 .هيلع فقأ مل

 .ك ل كسل #قيار)

 حابصم) يف يريصوبلا لاق اَهَنَعْدَباصَر لضفلا مأ ثيدح نم (7977) هجام نبا هاور

 لاق «عاطقنالا نم ملس نإ حيحص وهو «تاقث هلاجر دانسإلا ١101(: /5) «ةجاجزلا

 نع بابلا يفو .«لضفلا مأ نع هيبأ نع سوباق ئور :فارطألاو بيذهتلا يف يزملا

 .(78ص) «بيطلا ملكلا جيرخت» :رظنا .حصي الو ئسوم يبأ

 .خسنلا يف تسيلو ««قيدصلا» :عوبطملا يف اهدعب

 )/١١170(. هوحنب (هعماج» يف رمعم هاور

 .خسنلا فالخ «يلتبا» :عوبطملا يف

 .عوبطملا نم ةطقاس (در)

 .خسنلا يف تسيلو ءادوعسم نب ةبتع نبا :عوبطملا يف اهدعب
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 ةاعيإ كلَملا ةّملف ٌةَّمل ناطيّشللو مل مدآ نبا بلقب كّلملل ّنإ» :هعفري

 ٌرّسلاب ٌداعيإ ناطيّشلا ٌةَّملو .باوث حلاص ٌءاجرو ٌّقحلاب ٌقيدصتو ريخلاب
 هللا اودمحاف كّلملا َةَّمل متدجو اذإف يلا نم طربقو لكلاب ٌبيتكتو

 .22)هورفغتساو هللاب اوذيعتساف ناطيّشلا َةَّمل متدجو اذإو .هلضف نم هوُلَسو

 «يتءارفو يتالص نيبو ىنيب ناطيشلا لاح :(")7 صاعلا نب نقاَمكَح هل لاقو

 نع لفثاو .هنم هللاب ذّوعتف هتسسحأ اذإف ءٌبّرْنِخ هل لاقي ٌناطيش كاذ» :لاق
 , 70 (اًنالث كراسي

 ةمَمُح نوكي نأل 2؟)ام هسفن يف دجي مهدحأ نأ ةباحّصلا هيلإ اكشو
 ئلإ هديك َّدر يذلا هلل دمحلا ««*)ربكأ هللا» :لاقف «هب مّلكتي نأ نم هيلإ كحل

 .0"2ةصوسولا

 هدانسإو .هوحنب ناسيك نب حلاص قيرط نم (518) «ناميإلا بعش») يف يقهيبلا هاور ()

 هلصوو .دوعسم نبا كردي مل دوعسم نب ةبتع.نب هللا دبع نب هللا ديبع نأل ؛عطقنم
 نب ءاطع قيرط نم )٠١985( «ئربكلا ننسلا» يف يئاسنلاو (59188) يذمرتلا

 نب ءاطع هدنس فو ُهَنَعْدَناَََر دوعسم نب هللا دبع نع ينادمهلا ةرم نع بتاسلا

 امهبو «(0//7) نسح دنسب «هريسفت» يف يربطلا دنع افوقوم ءاجو .طلتخا بئاسلا

 .(191/) نابح نبا هححصو «يذمرتلا هنسح ثيدحلاو . ثيدحلا ئوقتي

 .(ملسم حيحصاا يف امك «صاعلا يبأ نب» :باوصلاو .خسنلا يفاذك (0)

 )5١١7(. ملسم هاور )0

 .لوصألا يف تسيلو ««ءيشلاب ضّرعي» :عوبطملا يف اهدعب (:4)

 .نيترم (ربكأ هللا» :عوبطملا يف (4)

 لاق ءاَعْنَعْدَنَإََو سابع نبا ثيدح نم «(7١١0)دواد وبأو (91١5)دمحأ هاور (5)

 .«نيخيشلا طرش لع حيحص دانسإ١ :(50/) «ةنجلا لالظ» يف ينابلألا
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 اذه :هل ليق اذإ «نيلعافلا يف لسلستلا ةسوسو نم ءيشب لب نم ٌدشرأو

 نِطاَبلاَو رهو رْكلاَولَ وألا وهل :ارقي نأ ؟هللا قلخ نَمق ٌىْلَكلا ىلخ هللا

 ا :ديدحلا] 2١74 رك ِءَىَش د لكيوعو

 أ هدسأ ةيس 2ع 3 يناس كقو "'ليَمُز يبأل ٍساَّبع نبا لاق كلدكو

 ؟ٌكاش نم ةيشأ : يل لاقف لاق .هب ُمّلكتأ ال هللاو :تلق ؟وه ام :لاق ؟ىيردص

 اًئيش كسفن يف تدجو اذإف «؟؟”دحأ كلذ نم اجن ام :يل لاقف «ئلب :تلق

 .4)0 رع يق لكيَوهونطاَبْلاَوْرِلَطلاَوردكلاَو لوألا هل :لقف

 نأو «ءلقعلا ةهيدبب لطابلا اهلل نالطب اىلإ ةيآلا هذه مهدشرأف

 يهتنت امك «ءيش هلبق سيل ِلَّوأ ئلإ يهتنت 2 '”اهئادتبا يف تاقولخملا ةلسلس

 هقوف سيل يذلا ٌولعلا وه هروهظ نأ امك يش هدعب سيل رخآ ئلإ اهرخآ يف
 هلبق ناك ولو .ٌةيش اهيف هنود نوكي ال يتَّلا ةطاحإلا وه هنوطبو «ٌءيش هيف

 نئلإ رمألا يهتني نأ دب الو ءقالخلا ّبَّرلا وه كلذ ناكل هيف اًوُنؤم نوكي ٌةيش

 .هوحن اعوفرم ديعس يبأو رمع نبا ثيدح نم )/١10( «ةمظعلا» يف خيشلا وبأ هجرخأ )١(

 .ادذج فيعض هدانئسإو

 .خسنلا يف تسيلو .«يفنحلا ديلولا نب كامس» :عوبطملا يفاهدعب (؟)

 .«هل لاق» :ك (9)

 لكس َكَيلِإاَتلَرن أَم كَس ف تكنإو# : : لجو زع هللا لزنأ ئتح» :عوبطملا يفاهدعب (5)

 .خسلا يف تسيلو .«يل لاقف :لاق 4 كمن بكسل قوتي سووا

 هنسحو ؛(117) «ريبكلا تاوعدلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو )0١١١(« دواد وبأ هاور )060

 .(7519/17) «بيهرتلاو بيغرتلا حيحص» يف ينابلألا

 .ك يف تسيل «اهئادتبا يف» (5)
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 2و

 لكو .هسفنب مئاق ههيلإ ٌريقف ءيش لكو هريغ نع ٌينغ ءٍقولخم ريغ ٍقلاخ
 ام لكو ههل َّلَّوأ ال ميدق هب ٌةوجوم ٍءيش لكو ههتاذب دوجوم ههب ٌمئاق ٍءيش

 ىذلا لوألا وهف ١" ذوي يش لك !اقيو هلق قاب تحلع حب وسرق هاوس

 يش هقوف سيل يذلا رهاظلا 2 يش هدعب سيل يذلا علا :ةيش هلبق سبل
 .ءيش هنود سيل يذلا نطابلا

 ّقلخ (10هللا اذه :مهلئاق لوقي َّنح نولءاستي ساّنلا لازي ال» :ِكَي لاقو
 دناو .؟هيتيأم كلي لوهسيلل كيش كلذ نمددججو نمف 34 قلع نمف للا

 * ٌميِلَعلا عيَِسلاَوْه :َدهَمأَ د عَت هارت نطِيَللاَن مكن تاَئاَو# :ئلاعت لاق
 ١ ١[.: :تلصف]

 الش ونو «سنالا ناظيش رهو اًنايع خورث اًكرت :عيعوت تاطيشلا ةاكاقلو

 سنإلا ناطيش رش يفتكي نأ هيبن هناحبس رمأ ءنجلا ناطيش وهو ىرُي

 نجلا ناطيش نمو ءنسحأ ىه يتلاب عفّدلاو «رضعلاو ءهنع ضارعإلاب

 ةررسو قارعألا ةروص يف نيعوألا نيب ةسجو© ”ةحم للاب ةذاععسالاب

 نيطايسث عفد يف ُلبأ ركّذلاو ةءارقلاو ةذاعتسالاو ءتلّصف ةروسو نينمؤملا
 .سنإلا نيطايش ٌرش عفد يف غلبأ ناسحإلاب عفّدلاو ضارعإلاو وفعلاو نجلا

 بولطم ٌريخ امه ئنسُحلاب ٌعفّدلاوأ اًَعراض ٌةذاعتسالا الإوهامف

 .ك ىف تسيل #ةي) (1)

 .ةياورلاو خسنلا ةيققب يف سيلو .«يذلا» :صص يف هدعب 22

 .َنَعَُبَإََكَو ةريره يبأ ثيدح نم 7١15( 071717 /175) ملسمو (”71/7) يراخبلا هاور 0١

 .خسنلا يف تسيلو .«وفعلاو» :عوبطملا يف اهدعب (:)
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 بوجحعم ٌرش نم ءاّدلا ءاود كاذو 0 اعرق دف ف نع ءاذلا ءاود (دهف 010

 لصف

 هيضغ ذتشا نَم هلعفيو هلوقي اميف

 ناك نإ ذوعقلاو ©" 2ءوضولاب بضغلا ةرمج هنع ءرفطُي نأ هلي هرمأ

 ناطيشلا نم هللاب ةذاعتساالاو نقلا عاق ناك نإ عاجطضالاو امَكأف

 ,297هيجولا

 نأ رمأ .مدآ نبا بلق يف ران نم نيترمج ةوهّشلاو بضغلا ناكاعلو

 لاق امك ««)هيجّرلا ناطيّشلا نم ةذاعتسالاو ةالّصلاو ءوضولاب امهئفطُي

 ("97 لمحي امَّنِإ اذهو .[44 :ةرقبلا] © كَسْفنَأَنْوَسَتَوْر ايس اَنْلآَ وُرُمْأَتْأ# :لولاعت

 .خسنلا فالخ «ئريام» :عوبطملا يف )١(

 هيلإ تعجر اميف نيتيبلا دجأ ملو .ج نم ةطقاس انه ئلإ «...ناك املو» ةرقفلا لوأ نم )١(

 .فلؤملل امهلعلو رداصم نم

 .نالوهجم هدنس يفو ُكَنَعْدَناَوَرو يدعسلا ةيطع ثيدح نم (85/!5) دواد وبأ هاور (5)

 .(0/85) «ةفيعضلا ةلسلسلا» :رظنا

 نابح نبا هححص ثيدحلاو ُكَنَعَمَنََوَر رذ ىبأ ثيدح نم (؟58١)دمحأ هاور (:8)

 51/١(. /7) «ةيعرشلا بادآلا» يف حلفم نباو (284)

 )51١١( ملسمو )11١5( يراخبلا هاور ثيدحلاو .ك .ج ءص يف تسيل «ميجرلا» (5)

 .َنََهَلإَعَو دّرص نب ناميلس ثيدح نم
 .ك نم ةطقاس «ميجرلا ...بضغلا ناك املو» (5)

 .(لمتحي) :ج )ع7(

 م
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 ةناعتسالا وهو ,"7اهترمج )هب 7١2اوئفطُي امب مهرمأف .ةوهّشلا ةَّدش هيلع
 هناا دع ناطيشلا مس ةةادغسالاب الاس رمآو ةاليّصلاو ريّصلاب

 دنا ةيابع ناكو ةوهّشلاو بضشلا نم كلوت اهلك يصاعملا تفاك انيلاو

 ءانّزلاو لعقلا نيب ئلاعت عمج انّزلا ةوهشلا ةّوق ةياهنو ءلتقلا بضغلا

 .(؟7ناقرفلا ةروسو ءارسإلا ةروسو ماعنألا ةروس يف نينيرق امهلعجو

 بضغلا يّتَّوق رش هب نوعفدي ام ىلإ هدابع دشرأ هناحبس هّنأ دوصقملاو
 .ةذاعتسالاو ةالَّّصْلا نمةوهشلاو

 متت هتمعنب يذلا هللدمحلا» :لاق تحي اسم ار اذإ ِةْنئَلَع ناكو

 .2200لاح لك ئلع هلل دمحلا» :لاق هركيام ئأر اذإو .«تاحلاّصلا

 ساّبع نبا هل عضو اًملف ,230ٌبحي امب هيلإ بَّرقت نمل وعدي ِكَي ناكو

 .«نوئفطي» :عوبطملا يفو .«ىفطي» :ك يفو .«اوئفطي نأ) :ج يفو .بم ءص «ب «ق يف اذك 4

 .خسنلا فالخ «اهب) :عوبطملا يف ()

 .«اهتمح» :ك (9)

 .خسنلا يف تسيلو «ةنحتمملا ةروسو» :عوبطملا يف اهدعب (4)

 ملسم نب ديلولا هدانسإ يفو ههنَعََئَِقَر ةشئاع ثيدح نم (؟"407) هجام نبا هاور (0)

 ةياورو ءيماشلا مث يناسارخلا دمحم نب ريهز نع ديلولا هاور دق اًضيأو «هيف ملكتم

 ةلسلسلا» :رظنا .ئرخأ دهاوش ثيدحلل نكلو «ةميقتسم ريغ ريهز نع نييماشلا
 .(55160) (ةحيحصلا

 فسلا ق تسيلو بساجامبولا :عوبطملا ف اسدعب (9)
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 م 0 ِ 2 ٠ 000 سَ ف ل

 6)2١. ليوأتلا هملعو .نيدلا يف ههقف مهللا» :لاق هءوضَو

 9 2 حان اي ةريس وب كيفك ةيلاق بعاسإر هلال .ايالابع وست قاعات أ همقأأ اككو

 .200هّيبن هب ٌتظِفََح امب هللا

 يف غلبأ دقف ءاريخ هللا كازج :هلعافل لاقف فورعم هيلإ عْنَص نم :لاقو

 .("27«ءانشلا

 هللا كراب» :لاقو ههاّيإ هافو مث ءالام ةعيبر يبأ نب هللا دبع نم ضرقتساو

 .(؟7«ءادألاو ٌدمحلا ِيفلَّسلا ءازج امنإ كلامو كلهأ ين كل

 ليخ ئلع ْكَّرَب ءسوَد مَنَص ةصّلَخلا يذ نم *؛ريرج هحارأ اًّملو

 30عام - * اهلاهعرو ؟19هيليبق

 نابح نبا هححصو ءاَعْنَعُدَيَلَ سابع نبا ثيدح نم قايسلا اذبم )/١17917( دمحأ هاور )١(

 ملسمو ١57( ؛7/5) يراخبلا دنع ثيدحلا لصأو .(5”57 /) مكاحلاو )2١65(

 .(؟ 21/1/)

 .ُهْنَعدَيإَ ةداتق يبأ ثيدح نم (581) ملسم هاور )2(

 .يذمرتلا هنسحو ءاَعْنَعَمَيَوَرو ديز نب ةماسأ ثيدح نم )7١75( يذمرتلا هاور (*)

 )١/ 01١(. «بيهرتلاو بيغرتلا حيحص» يف ٍينابلألاو (7” 5 175) نابح نبا هححصو

 يف يقارعلا هنسحو ,(7575) هجام نباو (57817) يئاسنلاو )١151١( دمحأ هاور (:4)

 بيغرتلا حيحصاا ف ينابلألا هححصو ,:(١79ص) «ءايحإلا ثيداحأ حجيرختا»

 737١(. /7؟) «بيهرتلاو

 .خسنلا يف سيلو ««يلجبلا هللا دبع نب» :عوبطملا يف هدعب (5)

 .خسنلا يف تسيلو ««سمحأ» :عوبطملا يف اهدعب 05(

 .َُنَعُدَلاَك ريرج ثيدح نم (7517//177) ملسمو )7١7١( يراخبلا هاور (10)
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 اهّدر نإو «')اهنم ٌرثكأب اهيلع أفاك ءاهّلبقف ةّيده هيلإ تيدهأ اذإ ناكو 5 ع ع 1 2 ٌءا
 :ةنصلا محل 59ه ئدهأ ال ها خوف بغصلا هلوقك ءاهيدهم اىلإ رذتعا

 ."7مَرح اَّنأ الإ كيلع هّدرن مل اَنِإ)

 اذ هفاظيفتا نمسا بارقة سوش] راسصلا قيعاوفسس اذإ هبشآ رمآو

 .«؟7هلضف نم هللا اولأسي نأ ةّكّيَدلا ٌحايص اوعمس

 رعيب#تلا نإف ,0قيرحلا دنع ريبكتلاب مهرمأ هَّنأ هنع اليورو

 8 سَ ١ . 97 سا
 :لاقو ءلجو رع هللا ركذ نم مهّسلجم اولْخُي نأ سلجملا لهأل هركو

 ةَفيج لثم نع اوماق الإ .هيف هللا نوركذي ال سلجم نم نوموقي موق نم ام١

 .اَهَتَعْدَياَوَصَو ةشئاع ثيدح نم )١0/5( يراخبلا هاور )١(

 .«هيلإ) :عوبطملا يف )ع0

 ةماثج نب بعصلا ثيدح نم )١١97/ 6٠( ملسمو )١1875( يراخبلا هاور 20

 .خسنلا يف سيلو .«ملعأ هللاو» :«مّرَخ» دعب عوبطملا يفو .ُهنَعْدَتر

 .هنَعَُنلَََو ةريره يبأ ثيدح نم (77/74) ملسمو (07*””7) يراخبلا هاور (5)

 .(يورو» :ك (6)

 .«قيرحلا ةيؤر دنع» :عوبطملا يف (5)

 ورمع نب هللا دبع ثيدح نم (795) «ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نبا هاور (1)

 «بيرقتلا» ف رجح نبالاق ءيرمعلا هللا دبع نب مساقلا هدانسإ فو اقنع

 ةلسلسلا» يف ينابلألا هفعض ثيدحلاو .«بذكلاب دمحأ هامر كورتم» :هيف (05)

 .(50١ص) «بيطلا ملكلا جيرخت»و )١51٠1( «ةفيعضلا
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 الحمار(«١7؟,

 نمو ةَرَي هللا نم هيلع تناك 2')الإ هيف هللا ركذي مل اًدعقم ٌدعق نم» :لاقو

 :ةرثلاو .("7(ةرت هللا نم هيلع تناك الإ هيف هللا ركذي ال اًحجضم ٌَعجطضا

 .ةرسحلا

 هيلع تناك الإ .هيف هللا ركذي مل اقيرط 22)ٌدحأ ٌكلس امو» :(؟7ظفل ىفو
 هيلا

 .(ةرتث

 7 | 5 ا 5 + 5 .٠
 نم موقي نأ لبق لاقف ءهطَعَل هيف رثكف سلجم يف سلج نم» :()لاقو

 يبأ ثيدح نم )1١1١79( «ئربكلا ننسلا» يف يئاسنلاو (58605)دواد وبأ هاور )١(

 (راكذألا» يف يوونلاو (447 )١/ مكاحلا هححص ثيدحلاو كنتي ةريره

 ةلسلسلا» يف ينابلألاو (117 /7) «ةيعرشلا بادآلا» يف حلفم نباو (99١ص)

 .(1/1/) «ةحيحصلا

 .عوبطملا نم ةطقاس «الإ) ()

 ييأ ثيدح نِم(١١٠ )١55 «ئربكلا نئسلا» يف يئاسنلاو (5857) دواد وبأ هاور (9)

 يف رجح نباو (7175ص) «نيحلاصلا ضاير» يف يوونلا هنسحو ُكَنَءْدَيِلَدَو ةريره

 (١5ص) «بيطلا ملكلا جيرخت» يف ينابلألا هححصو «(94 /) «راكفألا جئاتن»
 .(17/8) «ةحيحصلا ةلسلسلا»و

 «ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نباو )١١١75( «ئربكلا ننسلا» يف يئاسنلا هاور )0

 .ليدعت الو حرجب هركذ نم دجأ مل ثراحلا ئلوم قاحسإ هدانسإ يفو «(179)

 .(7177 )١1/ «ينمتملا بغارلا ةلاجع» :رظنا .هيوقت دهاوش ثيدحللو

 .«لجر» :ج ءص )0(

 .ب قف تسيل «لاق" (1)



 .222:كلذ هسلجم ىف ناك ام هل َرِفَغ الإ ءكيلإ

 اذإ كلذ لوقي ناك هلك هلأ :"؟”«مكاحلا كردتسماو (دواد يبأ ننس يفو

 اهل وق لوخت قلنا هنا لا وسر ام :لجر هل لاقف ءسلجملا نم موقي نأ دارأ

 .«سلجملا يف نوكي امل ٌةراَّفك كلذ» :لاق .ئضم اميف هلوقت تنك

 لصف

 كشارف ىلإ ٌتيوأ اذإ» :لاقف ليّللاب قدا ديلولا خي دكاخ هيلإ اكشو
 اهو حبلا نيضرألا برو .ثّلظأ امو عبمّسلا تاوامّسلا بر ّمهّللا :لقف

 اًميمج مهّلك كقلخ ٌرش :: نم اًراج يل ْنُك «تلبقأ امر ديطابقلا ثروءسللا

 :كؤانش ّلِجو كراج رع ىلع ؟!يِغَبَي نأ وأ ىلع مهنم ٌدحأ طْرَفَي نأ 701

 .20(2(تنأ الإ هلإ الو

 ةريره ىبأ ثيدح نم (7477) يذمرتلاو (5864) دواد وبأو )١١515( دمحأ هاور )١(

 ملكلا جيرخت» يف ٍنابلألاو (5945) نابح نباو يذمرتلا هححص ثيدحلاو ُهَنَعََيِلَعَص

 .(771١صض) «بيطلا

 َُنَعُدَلاَر يملسألا ةزرب يبأ ثيدح نم (51ا/ )١/ مكاحلاو (5864) دواد وبأ 020

 )75١7/7(. «بيهرتلاو بيغرتلا حيحص» يف ٍنابلألا هححصو

 .ج «ك ءص يف تسيل «نم) )0

 .خسنلا فالخ «ئغطي» :عوبطملا يف (5)

 لاق «ريهظ نب مكحلا هدانسإ يفو كنعد ةديرب ثيدح نم (077) يذمرتلا هاور (5)
 هفعض ثيدحلاو ««ثيدحلا ركذم «هوكرت» :(7 560 /7) («ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا

 .(؟07٠14) «ةفيعضلا ةلسلسلا»و (87 ص) «بيطلا ملكلا جيرخت» يف ينابلألا
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 هبَضَغ نم (١)ةّماَتلا هللا تاملكي ذوعأ» :عّرفلا عربه هباحصأ مّلعُي ناكو

 و رصضحبب نأو نيطايشلا (")تاَزَمَه نمو ؛هدابع ٌرش نمو

 كشارف ىلإ ٌتيوأ اذإ» :لاقف «همانم يف عّرْفَي هنأ هيلإ اكش الجر َّنأ ركذُيو

 .(؟7هنع بهذف اهلاقف ءاهركذ مث «...لقف

 لصف

 لاقت نأ هركي ناك ظافلأ 6

 .©00ْثَسقَلا :لقيلو «7*2تشاَج وأ يسفن ْتّدبَح لوقي نأ :اهنمف
 :اولوقت ال١ :لاقو كلذ نع ايهءامزك بنعلا رجش ىكسي تأ :اهنهو

 .©"7ةلّبَحلاو بنعلا :اولوقو مْرَكلا
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 مر

02 

(00 

(6) 

000 

(17/( 

00 

 وهف كلذ لاك اذإ» :لاقو «سانلا كله :©0 اجلا لوقي نأ هركو

 .ك يف تسيل (ةماتلا»

 .خسنلا فالخ «تازمه رش نموا :عوبطمل | يف

 نب هللا دبع ثيدح نم (7607) يذمرتلاو ("8417) دواد وبأو (511957) دمحأ هاور

 :رظناو ١//25(. مكاحلا هححصو «يذمرتلا هنسح ثيدحلاو هكْنَعََيَلَوََو ورمع

 )١515(. «ةحيحصلا ةلسلسلا»و (85 ص) («بيطلا ملكلا جيرختا

 .قباسلا ثيدحلا نم فرط

 .خسنلا يف تسيلو .«يسفن» :عوبطملا يف اهدعب

 .هجيرحن مذقت

 .ةنَعُْدَرا ور رجح نب لئاو ثيدح نم ١7( /775/) ملسم هاور

 . ص يف تسيل «لجرلا»

65:7 



 .()هوحنو نامَّزلا دسفو ءساّنلا دسف :اذه ئنعم ينو .20(مهكلهأ
 2 ظ : ْ دق 2

 .نالف ءاش مث هللا ءاش ام :لاقي لب «ناللف ءاشو هللا ءاش ام :لاقي نأ ايبنو

 هّللأ ءاشام .لف ؟اًدن هلل ىنتلعجأ ١ :لاقف :هتغشو هللا تأكل قف :لجو.هل لاقو

 .ركنأو حبقأ وه لب ءاذك ناك امل نالفو هللا الول :اذه ئنعم يفو

 هللا بْسَح يف انأ وأ .2؟*7ٍنالفبو هللاب ذوعأ وأ ءنالفبو هللاب انأ :كلذكو

 هب ادد اثؤلق لسج دق اذه ٌماقف «كيلعو هللا نلع لكتم انأ رث قاله ينشر
5 

 هللا لضفب انوِطُم :لوقي لب ءاذكو اذك ءّوَتب انْرِطُم :*0لاقي نأ :اهنمو

 .217هتتمح رو

 دقف هللا ريغب فلح نم» :لاق ِهّنأ هنع مص .هللا ريغب فلحي نأ :اهنمو

 ,90"2كرشأ

 .هَنَعْدَيََوَو ةريره يبأ ثيدح نم (5771) ملسم هاور )١(

 .("58ص) يوونلل «راكذألا»و ١77( /14) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :رظنا ()

 .هجيرخت مدقت ('9)

 .«نالفو» :ك (5)

 .4لوقيال »كك (8)

 .هَنَعَدَبلَوَصَر دلاخ نب ديز ثيدح نم )١,( ملسمو (8557) يراخبلا هاور ()

 ثيدحلاو اَهْنَعَدَيآَوََر رمع نبا ثيدح نم )١575( يذمرتلاو )5١”7( دواد وبأ هاور (0)

 ينابلألاو فنصملاو )18/١( مكاحلاو (570/8) نابح نبا هححصو «يذمرتلا هنسح

 .(189 /8) «ءاورإلا» يف
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 5 0 55 ع ىلا 8 ٠ ٠ تب مل
 .(١)اذك ّلعف نإ ٌرفاك وأ ينارصن وأ ّيدوهي وه :هفلح يف لوقي نأ :اهنمو

 يىضاقه سايق ئلعو .؟'"كونملا كلم :ناطلّشلل لوقينأ :اهنمو

 2 شقا

 ءالغلا :لوقي وأ ءيتمأو يدبع :هتيراجو همالغل دّيَّسلا لوقي نأ :اهنمو
 قديس :مالغلا *!لوقيو «يقاتفو يانف هديت 1 | بلو «يّبر :هلي ا

5-9 
 ”قاليسو ١

 ع ا
 هب تلسرا ام ٌرشو اهّرش نم هللاب ذوعيو

010 

030 

(000 

060 

030 

46 

 هب ْتّلِسِرَأ ام ٌريخو اهّريخ هللا (2)لأسي لب ءْتِّبَم اذإ حيّرلا بس :اهنمو
4# 

 امك مدآ ينب اياطخ بَهُذُت اهنإ» :لاقو ةنع ْئهن ءاومحلا ب :اهنمو

 كاحضلا نب تباث ثيدح نم )١7/17/١١١( ملسمو (1777) يراخبلا هاور

 .خسنلا يف تسيلو .«رفاك اي :ملسمل لوقي نأ اهنمو» :عوبطملا يف هدعبو .ُهَنَعََنَلَوَ

 .ُةْنَعََنلَدَ ةريره يبأ ثيدح نم )7١57/ 3٠١( ملسمو (5705) يراخبلا هاور

 سيل :لاقو ؛«ةاضقلا يضاق» اذهب ملعلا لهأ ضعب قحلأ دقو» :فنصملا لوق مدقت

 مالك رظناو .(7٠5ص) «نيلصافلا ريخ وهو ءقحلا يضقي نم الإ ةاضقلا يضاق

 .(5١١ص) «دودوملا ةفحت» يف فنصملا

 .«لقيلو» :عوبطملا يف

 ,2لاسيلو# ؟نض

 مكاحلاو وه هححصو ُكَنَعَهَلَووَي بعك نب يبأ ثيدح نم )7١١757( يذمرتلا هاور

 .(717/55) «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف ينابلألاو (777/؟)
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 .217«ديدحلا َتَبَت ٌرْيِكلا بهذي
 هتاف كيّذلا اويست الا :لاق هَّنَأ هنع مص «كيّدلا بس نع يهتلا : اهنمو

 .7"2(ةالّصلل ظقوُي

 ئلإ ءاعدلاك :(؟7ههئازَعب يّرعَّتلاو «0"2ةّيلهاجلا ئوعدب ءاعّدلا :اهنمو

 قاكا للاو بهاذملل يصعتلا هلكو «باسلكلل و اين "!ةئيمعلاو لكابقلا

 ؛هيلإ ابستنم هنوكو «ةّيبصعلاو ئوهلاب ضعب ئلع اهضعب ليضفتو ؛خياشملاو
 نم اذه ٌلكف ؛هب سائلا ٌَنِزَّيو ؛هيلع يداعيو ؛هيلع يلاويو «كلذ ئلإ وعديف

 .١2!ةيلهاجلا ئوعد

 ,2©")ءاشعلا ظفل اهيف رّجمُي ةبلاغ ةيمست ةمّتَعلاب ءاشعلا ةيمست :اهنمو

 ل ري يح اب 040

 ُْنَعْدَاَصَر دلاخ نب 7 و )2

 يف ينابلألاو (”54ص) «راكذألا» يف يوونلاو )501/١( نابح نبا هحح صو

 «ةيعرشلا بادآلا» يف حلفم نبا هدوجو ١1١١(: 5 /7) (حيباصملا ةاكشملا

 2 عمق

 .هَنَعْدَآَوَوَر دوعسم نبا ثيدح نم )١777/٠١7( ملسمو )١194( يراخبلا هاور (*)

 ثيدحلاو ءبعك نب يبأ نع ةرمض نب يتع ثيدح نم (775١1١)دمحأ هاور (4)

 .(559) «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف ينابلألاو )7١07( نابح نبا هححص
 .«تابصعلاو» :ج (5)

 .ج نم ةطقاس «ةيلهاجلا ...باسنأللو اهل» ()

 .هجيرخت مدقت )ع7(
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 نأو (١2)ثلاثلا نود نانثا ئجانتي نأو ءملسملا بابس نع ىَهّنلا :اهنمو
 .؟"'ىئرخأ ٍةأرما نساحمب اهّجوز ةأرملا ربخت

 نإ يتمحراو تعش نإ يل ٌرِفْعا مهلا :هئاعد يف لوقي نأ :اهنمو

 (10) 2 د

 غ0 فلعبلا نم راثكألا :اهنمو

 .7*2ءامّسلا يف ئرُي يذلا اذهل حّرق سوق :لوقي نأ ةهارك :اهنمو 21 4 ف8 ىو عوف خا د َن نا ديبالا ف

 , 27/0 دعب نأ ةلديعأ لاسيفا :اهئمو

 نك ةنيدملا يمسي نأ :اهئمو

 نبا ثيدح نم (14) ملسمو (18) يراخبلا دنعف ملسملا بابس نع يهنلا امأ 010

 195243 يراضيلا دم ثلاث طوه نيدتا يبجاد# نع يلا اسأو لل د قاس

 َُنَعَُبِلَوَوو رمع نبا ثيدح نم )١5١17( ملسمو

5-0 (0 

 .ةَنَعَنلاَدَوَر ةريره يبأ ثيدح نم (4 /777/4) ملسمو (ا/417/7) يراخبلا هاور ('*)

 .هَنَعدَبلَوَر ةداتق يبأ ثيدح نم )١11١17( ملسم هاور (4)

 .(81/7) ينابلألل «ةفيعضلا ةلسلسلا»و (58”7ص) يوونلل «راكذألا» :رظنا (5)

 .«ادحأ» :بم يف ()

 نب مرن نب ثاميلس «دانسإ يار فلل رباجج ثيدح نم (1771) درام وب ةاورب 19

 .(166 )١/ ينابلألا قيقحت «حيباصملا ةاكشم» :رظنا .هيف ملكتم ذاعم

 نم (1187) ملسمو )١1817/١( يراخبلا هاور ثيدحلاو .«برشيب» :عوبطملا يف 20

 عع ل لس همس ع

 .ُةَنَعَدَنَََِو ةريره يبأ ثيدح

 ها/



 ةجاحلا ِتَعَد اذإ الإ :7"2هتأرما برض ميِف لجّرلا '7١لأسي ال نأ :اهنمو

 .كلذ لإ

 3ك لبللا تمقو هلك ناضمر تعص :لوقي نأ ةهنمو

 اهنع ةيانكلا يغبني ىلا ءايشآلا نع (؟7اضيإلا ةهوركملا ظافلألا نمو

 .ةحيرّصلا اهئامسأب

 (ةنس فلا عو «كماثأ مادأو .كءاقب هللا لاطأ :لوقي نأ :اهنمو

 ,؟90قللؤ رحبتو

0010 

(00 

(0 

00 

(2) 

00 

037/0 

00 :خي امنإ هنإف ءيمف ىلع هّمتاخ يذلا ٌقحو :متاّصلا لوقي نأ :اهنمو
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 .«ل» فذحب عوبطملا يفو .عونمم لاؤسلا نأ دوصقملاو .«ال» تابثإب خسنلا يف اذك

 ىلسملا نمحرلا دبع هدانسإ قو ُهْنَعْمَبِلاَوَو رمع ثيدح نم (؟ 541/0 دواع وبأ ةاور

 يبأ فيعضاو (48/0) (ءاورإلا» :رظنا .يدوألا هللا دبع نب دواد هنع درفت لوهجم

 .(7577 /؟) (مألا - دواد

 هنعنع يرصبلا نسحلا هدانسإ يفو هُهْنَعْدَنلَتَيَر ةركب ىبأ ثيدح نم )75١5( دواد وبأ هاور

 (مألا - دواد يبأ فيعض»و )48١9( «ةفيعضلا ةلسلسلا) :رظنا .ثيدحتلاب حرصي ملو

 )58٠١/١(.

 .(حاصفإلا) .ابم م

 .«تشعو» :عوبطملا يف

 ديز وبأ ركبل «ةيظفللا يهانملا مجعماو (١717ص) يوونلل «راكذألا» :رظنا

 .(081 .هالا/ص)

 .عوبطملا يف تسيل «متخي ...يمف للعا

0 



 ,7 فاكلا مف ليلع

 :هللا ةعاط ىف هقشي ؟؟!امل لوشرنأو ءاقوقج :سوكتلل لوني نأ ةاهنمو

 .اًريثك الام اينذلا هذه يف ٌتقفنأ :لوقي وأ ءاذكو اذك ُتْرِسَح وأ ٌتْمِرَع

 2")داهتجالا لئاسم يف ءاذك مّرحو ءاذك هللا لحأ :يتفملا لوقي نأ :اهنمو

 .هميرحتب صْنلا درو اميف (؟)هلوقي امّنإو
 هذه َّنِإف :تازاجمو ةّيظفل ٌرهاوظ َهَّنُّسلاو نآرقلا ةّلدأ يّمسي نأ :اهنمو

 بس ةيمست كلذ ئلإ فاضأ اذإ امّيسالو «بولقلا نم اهتمرح طقست ةيمسّنلا
 نيتاهب لصح مك هللا الإ هلإ الو .ًةّيلقع ٌعطاوق ةفسالفلاو نيمّلكتملا
 !نيّدلاو اينذلاو .نايدألاو لوقعلا يف داسف نم نيتيمسُّتلا

 لصف
 2050 ههنيبو هنيب 20 نوكي امو .هلهأ عامجب لجّرلا ثّدحُي نأ :اهنمو

 .ةلفّسلا هلعفي امك

 .هوحنو ءاولاقو ءاوركذو نخلا معز :ظافلالا نم ةركُي اًمَهو

 )١( ميقلا نبال «شويجلا عامتجا» :رظنا )7/ ١51١( ص) «ةيظفللا يهانملا مجعم»و 284

.,.25 

 ) )9.ةاهيقا ككل

 ) )9.«ةيداهتجالا لئاسملا» :عوبطملا يف

 ) )4.«لوقي» :ج

 ) )65.«ناك» :ك

 ) )0.«اهنيبو» :عوبطملا يف

 )0( ملسم هاور )١5757( .ُهَنَعُدَباَدَوو يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم
 - هححص ثيدحلاو .ُةنَعْدَتْاير ةفيذح وأ دوعسم ىبأ ثيدح نم (591/7) دواد وبأ هاور 00 1

1 



 هضرأ ىف هللا بتان وأ هللا ةفياعخ :ناظلّكلت لوقب نأ اهنم ؟) رك امو

 يف بئاغلا ٌةفيلخ هناحبس هللاو ,بئاغ نع نوكي امّنِإ بئاّنلاو ةفيلخلا َنإف

 8 ءيوحلا وديغ ايكو .هلهأ

 لصف

 ظافلألا هذه نإف .(يدنعاو «يلاو «انأ» نايغط نم رذحلا لك ةاحيلو

 كلم يل)و «سيلبإل (هنم ٌريخ انأ)ف «ٌنوراقو نوعرفو سيلبإ اهب ىِلّتبا ةثالّثلا
 تَعضو ام ُنسحأو .نوراقل (يدنع ملع ئلع هتيتوأ امَّنِإ)و ءنوعرفل (رصم

 فرتعملا ءرفغتسملا (©40ءاطَخلا ء«بنذملا 29دبعلا انأ :دبعلا لوق يف «انأ)

 .«*!ةنكسملاو رقفلا يلو «ٌمرجلا يلو هبنذلا يل :هلوق يف «ىل»و .هوحنو

 كلذ لكو ءيدُمَعو يئطخو يلْرَهو يَّدِج يل ُرِفغا» :هلوق يف «يدنعاو
 .21)(ىدنع

 (” *7”ص) «ةنسحلا دصاقملا» يف يواخسلاو (1/4”7ص) «راكذألا» يف يوونلا <

 .(86557) «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف ينابلألاو

 .ك يف تسيل «هركيامم» )١(

 زاك 917 سامع نبا نأ للا همسي جيرفلا يب أ انقيش طخب تآرقا "بس شاه ف 0

 كدبع نعأ مهللا :ُهنَعََنََدَو يلع ةهج نم اهريمأ وهو ةرصبلا ربنم ئلع لوقي
 .ةبش ني رسع بناتك نم هلقن ... .نيتمؤملا ريمأ كتقيلختو

 .ك يف تسيل «دبعلا)» (20)

 .«ىطخملا» :عوبطملا يف (5)

 .«لذلاو» :بم «م يفاهدعب (0)

 .ُهْنَعُهَنلاو يرعشألا ئىسوم يبأ ثيدح نم (؟9١/1) ملسمو (7798) يراخبلا هاور 60
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