
 لصق

 (7١تاوزغلاو داهجلا يف هيده يف

 يف لزانملا ئلعأ هلهأ ٌلزانمو هتّبقو مالسإلا مانس ًةورِذ داهجلا ناك اّمل
 لوسر ناك -ةرخآلاو ايندلا ين نولعألا مهف ءايندلا يف ةعفرلا مهل امك ةنجلا

 قح هللا يف دهاجف ءاهلك هعاونأ ىلع ئلوتساف «هنم ايلعلا ةورذلا يف ِدِكي هللا

 تتاكف «'"ناكلاو فيسلاو «ثايبلاو ةوعدلاو «نانجلاو بلقلاب ةداهج

 اًركذ نيملاعلا ٌمفرأ ناك اذهلو .هديو هناسلو هبلقب داهجلا ئلع ةفوقوم هتاعاس

 .اًردق هللا دنع مهّمظعأو

 لك فاْفَعَباَنْتَِوْلَو# :لاقف هثعب نيح نم داهجلاب ئلاعت هللا هرّمأو
 .[6-205ه١ :ناقرفلا] # اريبك اداهج ءدبر هذه و نب حلا عيالك © ار

 .نآرقلا غيلبتو نايبلاو ةجحلاب رافكلا دا 9 اه رِمَأ ةيكم ةروس هذهف

 لهأ رهق تحت مهفاالإو «)ةّجحلاب وه امنإ نيقفانملا داهج كلذكو

 ”ءِهْيََع طلعو َنيِقِفَتمْلاَوَراَمْكْلا رجلا اَهِيأتَي# :ئلاعت لاق ؛مالسإلا

 نم بعصأ نيقفانملا داهجف 67 :ةبوتلا] 4 ٌرْيِصَمْل سيوف مو
 يف ٌدارفأ هب نومئاقلاو ءلسّرلا ٍةثروو ةمألا ٌصاوخ داهج وهو «رافكلا داهج

 ةيطخلا لوصألل اًفالخ «ثوعبلاو ايارسلاو يزاغملاو داهجلا يف» :ةلاسرلا ةعبط )١(

 .ةقباسلا تاعبطلاو

 .فيحصت ««ناسللاو» :ز ءص (؟)

 .لوصألا نم تبثملاو ««ةجحلا غيلبتب» :عوبطملا (*)

. 



 اًددع (")َنيّلقألا مه اوناك نإو هيلع (١)نونواعملاو هيف نوكراشملاو «ملاعلا
 .اًردق هللا دنع نومظعألا مهف

 مّلكتَي نأ لثم ءضراعُملا ةدش عم ٌّقحلا ُلوق داهجلا لضفأ نم ناك املو
 همالسو هللا تاولص 247 ]سرلل ناك - -هاذأو " ”هتوطس فاخّي نم دنع هب

 نم هيلع همالسو هللا تاولص ينل ناكو ءرفوألا ظحلا كلذ نم - مهيلع

 هّتأو داهجلا لمكأ كلذ

 تاذ يف هسفن دبعلا داهج ئلع اعرف جراخلا يف هللا ءادعأ داهج ناك اًملو

 رجاهملاو .0*2هللا تاذ يف هسفن دهاج نم دهاجملا» :ِّةِلَ يبنلا لاق امك «هللا

 يف ودعلا داهج ىلع اًمّدقم سفنلا داهج ناك -21)(هنع هللا اهن ام رجه نم

 كارتتو هب ٌترِمُأ ام لعفتل اَلوأ هسفن دهاجي مل 290م هنإف هل الصأو جراخلا

 .لوصألا رئاس نم تبثملاو ؛«نوضاعلا» : :نءج )1١(

 .ليزتتلا ءاج هبو «هخيشو فلؤملا ةداج وه تبثملاو ؛هجو هلو ««نوُلقألا' : :ج (0)

 .«هتوطس فاخت ...ملكتُي» :اذكه ز يف ةلمجلا تطبض 0

 .«انّيبنل» :هلوق ئلإ طقس مث ««لوسرلل» :ج (؛4)
 .قأيس امك ثيدحلا تاياور ضعبل اًقافو «هللا ةعاط يف» :عوبطملا (4)

 «ئربكلا» يف يئاسنلاو )١571( يذمرتلاو (71468:77961)دمحأ هجرخأ (1)

 ثيدح نم )١/ ١٠١-١١( مكاحلاو (5857 417055577 5) نابح نباو )١١7945(

 .حيحص نسح ثيدح ةلاضَف ثيدح :يذمرتلا لاق .هوحنب ُهَنَعَهَنلَدَيو ديبع نب ةلاضق
 :اهضعب يفو ««هللا يف» :تاياورلا ضعب يفو «(هللا ةعاط يف» :لوألا رطشلا يف هظفلو

 نم روكذملا ظفللاب ٌّمصو «« بونذلاو اياطخلا رجه» :يناثلا رطشلا يف هظفلو .«هللا

 )2٠١(. يراخبلا دنع ورمع نب هللا دبع ثيدح
 .فيحصت .«امل» :ز (ا/)



 فيكو «جراخلا يف هودع داهج هنكمي مل -هللا يف اهبِراحيو .هنع ْتيهْن ام

 طلسم هل هاك هيّبتح نيب ىذلا هؤدعو هنه فاضقالاو هٌردع داهج هتكمي

 ئتح هودع ىلإ جورخلا هنكمي ال لب !؟(7١هللا يف هبراحي ملو هدهاجي مل هيلع
 .جورخلا ىلع هسفن دهاجي

 ةدكمي ال ثلاث ردع امهننيو ةامهدايعس درعلا نحتما دق ناودع ناذهف

 كلذدخيو امهدايج نع نرحلا طق ابين بققاو وهو هداهجم الا امهدايج

 ظوظحلا ِكرتو ٌقاشملا نم امهداهج يف ام هل لّخي لازيالو .هب فُّجريو
 الإ نيددعلا كنيذ "ةدماجب هع الو هحابهتق ملاو تاذنلا توفو

 :ايلاعت لاق ؛ناطيشلا وهو ءامهداهجل لصألا وه هذاهج ("0ناك -هدايجب

 ىلع هيبنت ادع يا [7 :رطاف] 4« بدعم و 1 جل نطَتَشلا نإ

 (؟)هنإف .هتدهاجمو هتبراحم يف عسولا غارفتسا
 .سافنألا ددع ايلع دبعلا ةيراحم

 يلب دقو ءافداهجو ايتراهمب دعا ربأ رادعأ ةقالف نوف

 ءالتباو )هل هللا نم اًناحتما هيلع تطّلَّسو رادلا هذه يف اهتبراحمب دبعلا

 .«هللا تاذ يف» :ز )١(

 . «داهج» :ج شماه «ق ينو .«نأ» نود لوصألا عيمج يفاذك (؟)

 لعلو .لوصألا رئاس نم تبثملاو .«ناكف» :ةعوبطملا خسنلا يفو ؛«ناكو» 3

 ناك اًملو» :هلوقب ةقباسلا ةرقفلا يف رّبع امك «هلبق ؛اّمل» مدقت مهوت ئلع هبتك فلؤملا

 .(اًمدقم سفنلا داهج ناك - ...هللا ءادعأ داهج

 .(هنأك» :عوبطملاو لوصألا رئاس يفو .ب «ق .م نم تبثملا (5)

 :ن:4ز «نض نم ةتطقس (هلاا (0)



 اًددم هٌوادعأ يطعأ و «داهجلا اذهل اًحالسو اًناوعأو ٌةّدُعو اًددم دبعلا يِطعَأو عا ياس و

 ضعبل مهضعب لعُجو رخآلاب نيقيرفلا ٌدحأ يلُيو ءاحالسو اًناوعأو ةَدَعو

 ناطيشلا أوتي نس نمم هّلسر ئلوتيو هالوتي نم نحتميو مهرابخأ ولبيل ؛ٌةنتف
 4 تروُريِصتأ كف حبل ْمُكَحَرَصْعَبَملَعَجَو# :ئلاعت لاق امك .هبزحو
 7٠١[ :ناقرفلا]

 4 نضع وصوب لَو دمتم هم ا هنأ كد :ئلاعت لاقو

 هيلا بم نهج رك وح 3ريملو» :'يلاعت لاقو «[# :دمحمت

 لوقعلاو راصبألاو عامسألا هدابع ئطعأف 10١ :دمحم] 4َراَبحَل ونبي
 'مهل لاقو هتكئالمب مهدمأو هلسر مهيلإ لسرأو هبتك مهيلع لزنأو ,ىوقلاو
 نم وه امب هرمأ نِم مهرمأو 57 :لافتألا] 4 أوُنَمَءكيْلأأويَكفكَعَم نأ

 هب مهرمأ ام اولثتما نإ مهنأ مهربخأو ,7١2هٌوّدع برح ئلع مهل نوعلا مظعأ
 مهكزّتلف مهيلع ")طّلَس نإ هنأو ,مهٌّودعو هٌودع ئلع نيروصنم اولازي مل

 ذأ مهول لا يوت متو ممتسهلا ملول مهرس مو جاور ام ىلع
 مهْرَصَنَي -مهودع ةضهانم ئلإ اودوعيو مهحارج اوواديو مهر أ اولبقتسي

 عمو نينسحملا عمو مهنم نيقتملا عم هنأ مهربخأو مهب مهرْفظُيو مهيلع
 نع نوعفُدَي ال ام نينمؤملا هدابع نع عَفْذَي هنأو «نينمؤملا عمو نيرباصلا
 مهفطختل هعافد الولو .مهودع ئلع اورصتتا مهنع هعافدب لب .©"7ىهسفنأ

 .مهحاتجاو مهودع

 .(مهودعا 0 حا (1

 .«(هطلس» :ن ءج«ر 2ص )30

 .(مهسومناا :ل «ج «ز «ص 00



 ناميإلا قوق نِإف هِرْذَق ئلعو مهناميإ بَسَحِب مهنع ةعفادملا هذهو

 نمولي الف كلذ ٌريغ دجو نمو «هللا دمحيلف اًريخ دجو نمف «ةعفادملا تيوق
 :ةسفن الإ

 .هتاقت ٌّقح هوقّتي نأ مهرمأ امك «هداهج ّنح هيف اودهاجي نأ مهرَمَأو

 -رفكُي الف ركشُيو ءئسنُي الف ركذُيو ءئصعُي الف عاطُي نأ هتاقت ٌقح نأ امكو

 ال كابر "74 هٌشراوسبو للاسلو هثلق َحَلْسُما هسلق ةهاجب نأ دهس حف
 باكتراو هرمأ ةيصعمو هدعو بيذكتب هناطيش ٌدهاجيو «هسفنب الو هسفنل

 نع ئهنيو «ءءاشحفلاب رمأيو رقفلا دِعّيو ءرورغلا ينمُّيو ينامألا دعي هنإف «هيبن
 هدعو بيدك ءداهجق ءايلك ناميإلا قالسآو ريصلاو ةنعلاو :قتلاو دعدهلا

 اهم دِهاجي ٌةَدَعو ناطلسو ٌةّوَق نيداهجلا نيذه نم هل أشنيف هرمأ ةيصعمو

 .ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل هلامو هديو هناسلو هبلقب جراخلا يف هللا ءادعأ

 :(22داهجلا ٌقح يف فلسلا تارابع تفلتخاو

 ةمول هللا يف فاخي ال نأو هيف ةقاطلا غارفتسا وه :سابع نبا لاقف -

 .مئال

 .هثدابع لح هوديغاو فلمع لع 29 قدلاب هلل اولمعا : اناقم.لاقو -

 يف دجوي الو ءص يف هيلع بورضم وهو «(هلل هلك نوكيف» :عوبطملا «ن «ج يف هدعب )١(
 .خسنلا رئاس

 ءريسفتلا راد .ط (517-517 /1) يبلعثلل «نايبلاو فشكلا» يف ةيتآلا لاوقألا (؟)

 :رظناو )5٠7/5(. يوغبلل «ليزنتلا ملاعم» :هرصتخم نع وأ هنع رداص فلؤملاو

 51٠(.)579/١5 11٠(. /6) (يربطلا ريسفت»و (؟١91 /7؟) «لتاقم ريسفت»

 .عوبطملا نم طقس «قحلاب» (9)



 ا ا ابا تي

 كااقر سقت ده لك قيم امره: :هداهج نحو هناقت نحو .قاطي ال

 ّقحف ؛لهجلاو ملعلاو زجعلاو ةردقلا يف نيفّلكملا لاوحأ فالتخاب فلتخي

 ئلإ ةبسنلابو ؛:ءيش ملاعلا نكمتملا رداقلا ئلإ ةبسنلاب داهجلا ّقحو ئوقتلا
 .ءيش فيعضلاو لهاجلا زجاعلا

 زج 0 وي لا

 0 به فق يسلك ئس. قام اكوا لكك

 لعج امو هقلو هعسيو هفيلكت عسي وهف ءَدبعلا عسي ام َدبعلا قزرو دبعلا

 ةّيفينحلاب تِئعُب١ :ِِكَي يبنلا لاق ؛ام ٍهجوب جرح نم نيدلا يف هدبع ئلع
 .لمعلا يف ةحمس ديحوتلا يف ةّيفينح يهف «ةلملاب :يأ 70ةحْمّسلا

 هوفعو هقزرو هنيد يف ةعسوتلا ةياغ هدابع ئلع هناحبس عّسو دقو

 .,ةانمشتا :ج هب «ق(م )0010(

 .ةاس علا فلقوو :عيك بم 030

 دهاوش ةّدع هلو .فيعض دانسإب ةمامأ يبأ ثيدح نم (1591١5١)دمحأ هجرخأ (9)

 ثيدحو «هوحنب (7 4800) دمحأ دنع ةشئاع ثيدح اهنم ءاهب ٌمصي ةلسرمو ةدنسم

 لئس :ظفلب (141/) (درفملا بدألا» يف يراخبلاو )5١١1( دمحأ دنع سابع نبا

 يف يراخبلا هقّلع دقو ««ةحمسلا ةيفينحلا» :لاق ؟هللا ئلإ بحأ نايدألا يأ كَ يبنلا

 ةيفينحلا هللا ئلإ نيدلا بحأ وكب يبنلا لوقو رسي نيدلا باب :لاقف ناميإلا باتك

 51١-575(. /7؟) «قيلعتلا قيلغت» :رظناو .«(ةحمسلا

٠ ١ 



 ال اهل اًّباب مهل حتفو دسجلا يف حوُرلا تماد ام ةبوتلا مهيلع طسبف ؛هترفغمو

 اهرفكت ةرافك ةئيس لكل لعجو ءاهبرغم نم سمشلا علطت نأ ئلإ مهنع هقلغي

 مرح ام ٌلَكِل لعجو ءٍةرمكم ةبيصم وأ ةيحام ةنسح وأ ٍةقدص وأ ٍةبوت نم

 ينغتسيل هماقم موقي ٌللأو ب بيطأو هدم مهل عطا لالحلا نم اًضوع مهيلع

 مهنحتمي رسم لكل لعجو ؛هنع قيِضَي الف ٌنالحلا هعسيو مارحلا نع ٌدبعلا

 هدابع عم هنأش اذه ناك اذإف ءنيّرسُي ٌرسع بلغي نلف «هدعب اًرسيو لبق اًرُْسُي هب
 !؟هيلع نوردقي الو هنوقيطي ال اّمع الضف ,مهعسي ال ام مهفّلكي فيكف

 لصف
 .ناطيشلا داهجو «سفنلا داهج :بتارم عبرأ داهجلاف اذه فرع اذإ

 .نيقفانملا داهجو «رافكلا داهجو

 :اًضيأ بتارم عبرأ سفنلا داهجف

 اهل حالف ال يذلا قحلا نيدو ئدهلا مّلعت ئلع اهدهاجي نأ :؛!)اهدحأ

 .نيرادلا يف تيقش هَملع اهتاف ئتمو «هب الإ اهداعمو اهشاعم يف ةداعس الو

 الب ملعلا درجمف الإو .هملع دعب هب لمعلا ئلع اهدهاجي نأ :ةيناثلا

 .اهعفني مل اهّرضي مل نإ لمع
 ناك الإو ؛هملعي ال نمل هميلعتو هيلإ ةوعدلا الع اهدهاجي نأ :ةثلاثلا

 هيجْنُي الو هُملِع هعفني الو «تانيبلاو ئدهلا نم هللا لزنأ ام نومتكي نيذلا نم

 . هللا باذع نم

 .فلؤملا بتك يف رئاظن هل لوصألا نم تبثملاو «ةداجلا ئلع «اهادحإ» :عوبطملا يف )١(

١١ 



 خيذأو هللا ئلإ ةرعّدلا قاشم الع ررصلا يلع اهدهاجي نأ :ةعبارلا
 .هلل هلك كلذ لّكعيو قلخلا

 فلسلانإف :تيسلام ولا خه قافص عبرألا ّبتارملا هذه لمكتسا اذإو

 لمعيو قحلا فرعي ئتح اًينابر ىئّمسي نأ قحتسي ال ملاعلا نأ الع نوعِموْجُم

 .(7١ءامسلا توكلم يف اًميظع ئعْدُي كاذف مّلعو لِمَعو مِلَع نمف ههَمّلعيو هب

 :ناتبترمف ناطيشلا داهج امأو

 كركشلاو تاهبقلا خس:دبعلا الإ ىقلث اش عفد ىلع هداهج :امهادحإ

 .ناميإلا يف ةحداقلا

 .تاوهشلاو تادارإلا نم هيلإ يقلي ام عفد ئلع هداهج :؟7ةيناثلاو

 :ئلاعت لاق .27ربّصلا ةّدْعب يناثلاو نيقيلا ةّدعب نوكي لوألا داهجلاف
 #* توئِقو اة ثانكس ا آو للص لسع لائم دق ء7 ٍِس جو

 عفدي ربصلاف «نيقيلاو ربصلاب لانك امقإ نيدلا ةماعإ نأ يعاد نك ةدوسلا]

 نا 207 دك وكشلا عفدي نيقيلاو «تادارإلاو تاوهشلا

 يف يقهيبلاو (770) «دهزلا» يف دمحأ هجرخأ .مالسلا هيلع ئسيع مالك نم اذه رثأ )١1(
 نع (١/٠4)«يوارلا قالخأ» يف بيطخلاو (151:0١)«ناميإلا بعشا

 نم» :مالسلا هيلع حيسملا لاق :لاق (نيعباتلا راغص نم هلعل) نايبظ نب زيزعلا دبع

 .خلإ ...مّلعو لمعو مّلعت
 .ز ءص نم ةطقاس واولا (؟)

 .فيرحت ء(ربصلا هّدعب ...نيقيلا هذعب» :عوبطملا (*)

 وهس ««مهانلعجو» :لوصألا يف (5)

15 



 «لاملاو «ناسللاو «بلقلاب :بتارم عبرأف نيقفانملاو رافكلا داهج امأو

 .ناسللاب 2١9 لسغأ نيقفانملا داهجو هذبلاب صخأ رافكلا ةاهجو .ىشلاو

 503: لوألا هبتارع ثاالثف عّدبلاو تاركنملاو ملظلا بابرأ داهج امأو

 .هبلقب دهاج رَجَع نإف «ءناسللا ىلإ لقتنا زَّجَع نإف ءرَّدق اذإ ديلاب

 ثّدحي ملو ْرْغَي ملو تام نمو ؛داهجلا نم ةبترم '7ةرشع ثالث هذهف

 .(90قافنلا نم ةبعش 'يلع تام و زغلاب هسفن

 .ناميإلاب الإ ٌداهجلاو ةرجهلا الو .ةرجهلاب الإ داهجلا متيالو
 ترذأأَّنإ » :نلاعت لاق ؛ةثالثلا 2 اوماق نيذلا مه هلل ةييحو قرجل لاو

 رو 2-3 و يا لح لس نا لمح وم ١

 ووُعَع هّدلأَو هنأ تمحي نوجي كيل هال ِمَس فْاوُدَهَجَمْأ اوَرَجاَه َنسِذْلاَو اَوُنَماَء

 .[7؟ ١4 :ةرقبلا] # محن

 لك يف ناترجه هيلع 27 ٌضرفف دحأ لك نيلع ٌضرف ناميإلا نأ امكو

 .فيحصت ««ناسللاب صتخا ...ديلاب صتخا» :عوك )١(

 .«لوألا» :ب «ق م ادع لوصآلا يف (؟)

 .«رشع ةثالثا :ن «ق .«ةرشع ةثالث) :ج ء«ب ءم ()

 )١111١(. ملسمو (88575) دمحأ دنع ةريره يبأ ثيدح يفامك (:4)

 .«ضرفلا» :عوك (5)
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 ب

 لكوتلاو ةبانإلاو ديحوتلاو )ص الخإلاب لجو زع هللا ئلإ ةرجه :تقو
 دايقنالاو ةعباتملاب هلوسر ئلإ ةرجهو «ةبوتلاو ةبحملاو ءاجرلاو فوخلاو

 نمف ؛هربخو هريغ رمأ ئلع هربخو هرمأ ميدقتو 2"'هربخل قيدصتلاو هرمأل
 هك يع تاك هو ؛هلوضرو هللا خيلإ هثرجفلا أ وسرو هآلا لإ تربه تناك
 .(7هيلإ رجاغ ام ىلإ هترجسهف اهجورتي ةأرما وأ اهبيصي ايندل

 نيع ضرف هلك اذهف .هناطيش داهجو هللا تاذ يف هسفن داهج هيلع ضرفو

 .لخأ نع لأ هيف بونيال

 مهنم لصح اذإ ةمألا ضعبب هيف ئفتكي دقف نيقفانملاو رافكلا داهج امأو

 .هذ وصقم

 لصف

 قلخلاو ءاهّلك داهجلا بتارم لّمك نم لجو زع هللا دنع قلخلا لمكأو
 لمكأ ناك اذهلو .داهجلا بتارم يف مهتوافت هللا دنع مهلزانم يف نوتوافتم

 داهجلا بتارم لّمك هنإف ؛هلسرو هئايبنأ متاح هللا ىلع مهمركأو قلخلا

 رع هللا هافوت نأ لإ ثِعب نيح نم داهجلا ين عرشو ؛هداهج قح هللا ين دهاجو
 َكَََر ب دم َكَبَرَوج َرِذَو ج ريفْلااهبَك» :هيلع هللا لزنأ امل هنإف لجو
 (؟)ءايقلا ٌمتأ هللا تاذ يف ماقو ةوعدلا قاس نع رّمش [4 ١- :رثدملا] 4ٌرهَطَ

 .ق نم طقاس انه ىلإ «ضرف» نم )010(

 .عوبطملا يف اذكو ««هربخب» :ن ة أل

 .4...:تاينلا«لامعألا امتإ# :هيلع قشملا روهشملا رمعغ ثيم نبه نسيتقم ()

 .؟مايقلا :ن ؛«ج «ز «ص 6
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 ٌرَمَوَتاَمِب ٌمكضاف# :هيلع لزن اّملو ءاراهجو اًرسو اًراهنو اليل هللا ئلإ اعدو
 ٌريبكلا هللا ئلإ اعدف ءمكال ةمول ١)هيف هذخأت ال هللا رمأب َعّدَص [94 :رجحلا]
 يل نالاو :«ةلاو هدعلاو ةحلاو ءريقصلاو

 .سنوللاو

 مهتهلا بسب (""7.هأدابو .ةوعدلاب هموقل حّرصو «هللا رمأب عدص اّملو

 د مهولانو هباحصأ نم هل باجتسا نملو هل مهاذأ دتشا -مهنيد بيعو

 كل لاقت دام :ىلاعت لاق امك .هقلخ يف لجو زع هللا ةنس هذهو اع

 ٍقِب لحل َءَعَج َكِلَدَحَر» :لاقو 0 :تلصف] *َكاِيَتَم نِمْلُسرِلِل لق قَد الإ

 مهي منَ أم كلَ :لاقو ض1 :ماعنألا] 4 َنِحْلآَو لَ ارا
 350 و ل 7

' 
 0 :تايراذلا] *# َنوُعاطمَوقَرُه لب دي اَوْصاَوتأ 60 ونجم وأ رح اَسأولاَقالإ ل ٍوُسّرَنم

1" 

 ئّزعو 'نيلصرملا نم همت نمب ومن هل أو كلذ هين هتاحبيس نيا

 َ هنن رض رق سرس يا 22 5 ا

 كلك نِمَْْح نيد أ لميا ةثجلا ًاولُكَدَ نأ هت مْ ار هعابتأ
 3 0 يع - 7

 هنأ رن قهر 1 َنيِنأأَو َل اوُسرلا لومي َقَحْاوْلُوَو لاو
 مل املأ بيَحأ جرلا# :هل وقو تب 8

 اوكي هلي وري نم: ل قر هزت اأو
 1 لا رع امم 1 ْ ًَّ

 5ك ةت ا وفيس ا تاكل ءاسلا نولمعي 0 5111000 م1 نييرمل سا

 رص

21 

 .(هللا يف» :ز عب )١(

 فيحصت «(«مهادان» :عوبطملا ءز عب (؟)

 .لوصألا يف ام ىلع ةدايز «مهولانو هولانو» :عوبطملا (*)
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 2 رسوما نم 52 206 كج مس رو دع
 وج 6) ميلعلا غم اوه تال هللا أ نام هللا َءاَمل أوُجَت : :

 نصل هج أمني أوك ىلا َحَيرعَل زتيرجللو زهايمر وانت َنَو) © تيكا نعت هلل | زي ذ
 ديت 3 امتلك أع وب ب قل سيل ام ىل َكرَمُشل َكاَدَمج نإَو

 مودم و5 فلا نفع نا ع قاس ل 3 ا دل 7 ْ

 يف عناِحَدُدل ٍتاحِلاَّصضلأ أو حجيو أوما َنيِذْلاَو 7[ ترْوَمَك َرْسُك اَمب
 يانا َةَنَتِف لعج هلا ف 0 يا ظ 0 رشا عب رم ع أ 2 ربل نت همس 5 . نوح سن لسا 3

 0 0 5 ١-٠

 يكاحلا زوو ربملا نم“ ةعتسفت 0

 نسم: لاق مق «6رفكلاو تاعيسلا نلع سم لب كل وقل

 :يذاكلا نم قداصلا هيعمل رابتخالاو ءالتبالا : ةنتفلاو هدكقو هذاعباو هر

 (0)يوطي امنإ هنإف هقبسيو هتوفيو هللا زجعُي هنأ بسحي الف اًنمآ :لقي مل نمو

 فلؤملا ئلع اتطقس امهلعلو ءلوصألا عيمج امهب تلخأ نيترصاحلا نيب ناتيآلا )١(

 نإف «(لئاسملا عماج -7 57 /) مالسإلا خيشل «توبكنعلا ةروس لوأ ريسفت» :رظنا (0)

 .تايآلا هذه ئلع مالكلا يف هنم دافأ فلؤملا

 .(تنمضت#) :ن ءج ءز ءص ()

 .«رفكلاو قاقشلا ئلع» :ع ينو .ن«ج نم ةطقاس «رفكلاو» (:4)

 يهو (نما تيقبو ««يوظن» ئلإ «رظن» حلصأ مث ص يف ناك اذكو ««نم رظن» :ج (ه)

 .ص يف ام اهؤشنم «نم) ةدايز لعلو ««نِم يوطي# :ز يفو .لصألا يف ءايلا نع ةفّرحم
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 (20؟(١)هلحارملا هيدي يف يوطيناكاذإ هبنذب هنعءرملا ٌرفيافيكو

 نإو هملؤي امب ىلتباف هوذآو مهؤادعأ هاداع مهعاطأو لسرلاب نمآ نمف

 ناكو ءهملؤي ام هل لصحف ةرخأآلاو ايندلا يف بقوع مهْعِطَي ملو مهب نمؤي مل

 سفن ّلكل ملألا لوصح نم دب الف .مهعابتا ملأ نم َمودأو ّمظعأ ملؤملا اذه
 مث ًءادتبا ايندلا يف ملألا هل لصحي نمؤملا نكل «ناميإلا نع تبغر وأ تنمآ

 ةذللا هل لصحت ناميإلا نع ضرْعُملاو «ةرخآلاو ايندلا يف ةبقاعلا هل نوكت

 .مئادلا ملآلا يف ريصي مث ًءادتبا

 نّكمُي ال :لاقف ؟ئلتبُي وأ نّكمُي نأ لجرلل لضفأ اميأ :يعفاشلا لئسو
 يف مالآلا ٌلهأ تّوافت امنإو «ةنبلا ملألا نم صّنْخَي هنأ دحأ ًنظيالف ؛مهنّكم اوربص املف ءهلْسُر نم مزعلا يلوأ ئلتبا لجو زع هللاو .ئلتيي ىتح
 ءريسي عطقنم ملأب اًميظع اًرمتسم املأ عاب نم مهلقعأف «"'"لوقعلا
 .رمتسملا ميظعلا ملألاب ريسيلا عطقنملا َّملألا عاب نم '؟7مههُهَفْسَأو

 رداضملل ققاوم مستلا رئاس نم ثيقلاو «(لحارملا ...نيوطلا» :عوبطملا + نع (1)
 .ةيتآلا

 (87 )1١1/ «مالسإلا خيرات" يف ريسي فالتخاب (007ت) يّلقصلا برعلا يبأل ا 4

 «نيترجهلا قيرط» يف اًضيأ فلؤملا هدشنأ دقو ١56(. /5) «تايفولا تاوف»و

01 

 .«لوقعلاب» :عءك (6)

 .فيحصت امهالكو ««مهاقشأ» :عوبطملا «ن .«مهدعسأ» :ج (:)

١ / 



 ٌدَقْنلا اذه ئلع هل لماحلا :ليق ؟اذه 2١7 لقعلا راتخي فيك :ليق نإف

 َنوُرَدَيَو هلال نوب لجلك ؛لجاعلاب (")ةعّلوُم ٌسفنلاو ؛ةئيسنلاو

 موش ءأَدو ودين وب ماوه نإ 8 ٠١-011١ :ةمايقلا] "76

 دب ال عبطلاب يندم ناسنإلا نإف ءدحأ لكل لصحي اذهو .[77 :ناسنإلا] 4اَتَ

 نأ هنم نوبلطيف .تارّوصتو تادارإ مهل سانلاو 247 سانلا عم شيعي نأ هل

 ئذلآلا هل لبعمم مهقفاو إب .هوبذعو هوذأ مهقفاوي مل نإو ءاهيلع مهقفاوي

 ولأ نمد لدم لو نمو دنع نملك بمر ند ًرتو مهم ألا «باشعلاو

 هتوكس وأ مهل هتقفاومب الإ ِمهمْلظو مهروجف نم نونكمتي الو ةملظ

 1+ 10يوم جاوب زر اععزيزبا

 .مهفلاخو مهيلع ركنأ ول ًءادتبا هفاخي ناك ام ٌفاعضأ ائذألاو ةناهإلاب هيلع

 يف مزحلا لك ٌمزحلاف «مهريغ دي ئلع ِبّفاعُيو ناهي نأ َّدُب الف مهنم ملس نإو

 هللا افك سانلا طخسب َةّللا 'وضرأ نم :ةيواعمل نينمؤملا مأ تلاق امب ذخألا

 هنأ هؤشنمو «(لعفل» :هدعب ز ءص يف ديزو .لوصألا نم تبثملاو ««لقاعلا» :عوبطملا 01(

 هيلع اهنمعم ةيإ نا يل السلا يل هير يف «لمقإل ىلإ (لقعلا» فّحصت الوأ

 اًعم ناتملكلا تخسن اهنع هلعلو .بلّصلا يف فيحصتلا ئلع برضلا نود شماهلا يف

 .ز ةخسن يف

 نع رابخإلا يف «ةعلوم» لمعتسا فلؤملاو .فيرحت .«ةلكوم» :عوبطملاو لوصألا يف )١(
 ةعلوم سفنلاو» )737/١(: «حاتفملا» يف هلوق اهنم ؛هبتك نم عضوم ام ريغ يف سفنلا

 .«ةلجاعلا بحب

 يف ةدئاس تناك يتلا ورمع يبأ ةءارنق يهو «نيلعفلا يف ءايلاب عوز .ج ءص يناذك (7)

 .امهيف ءاتلاب مصاع نع صفح ةياورو .فلؤملا نمز يف ةيماشلا رايدلا

 .«سانلاب» :ع.ك (:5)

١/6 



 .0١2اًئيش هللا نم هنع اوُنْعُي مل هللا طخسب ّسانلا ئضرأ نمو «سانلا ةنؤم

 ئلع َءاسؤرلا نيعُي نميف اًريثك اذه ئأر ملاعلا لاوحأ لمأت نمو

 ”7نم اًبره '7مهعّدب ئلع عدبلا ّلهأ نيعي نميفو «ةدسافلا مهضارغأ

 ىلع ةقفاوملا نم عنتما هسفن َّرش هاقوو هَدْشُر همهلأو هللا هاده نمف «مهتبوقع

 امك «ةرخآلاو ايندلا يف ةبقاعلا هل نوكت مث مهتوادع ئلع ربصو مّرحملا لعف

 ءاملعلا نم يلتبا نمو راصنألاو نيرجاهملاك مهُعابتأو (؟7ٌلسرلا تناك
 .مهريغو راجتلاو ةالولا يحلاصو دابعلاو

 ملألا راتخا نم هناحبس ئّزع ةتبلا هنم 20صَّلخَم ال ملألا ناك املو

 َلَجَأ َنإو ِهَّنآَءآَمِل أُجريت اكن :هلوقب رمتسملا ميظعلا ئلع عطقنملا ريسيلا

 000 و يتأي انآ دب ال ةلجأ ملألا اذه ةدمل برضف :توبكنعلا] 4 ِتَلِهَّنَأ

 هتاضرم يفو و هلجأ نم ملألا نم لّمحت امب ٍةَّذل مظعأ ٌدبعلا ٌدَشليف ؛هئاقل

 .هللو هللا يف ملألا نم لّمحت ام ردقب هجاهتباو هرورسو هَنَّذل نوكتو

 «دهزلا» يف ةاًضيأدوادوبأو 4٠( ) «دهزلا» يف دمحأو )5١5”7( يذمرتلا هجرخأ )010(

 اًفوقوم ةشئاع نع )١1597( «دعجلا نبا ثيدح» يف يوغبلا مساقلاوبأو (15)

 نابح نباو )١5١5( يذمرتلا دنع اهنع اًعوفرم كلذ يورو .حاحص ديناسأب اهيلع
 )١8٠٠( متاح يبأ نبال «للعلا» :رظنا مسيار سراب اا#
 .(575/5) ىليقعلل «ءافعضلا»و (705؟5) ينطقرادللو

 ١ .(مهتعدبا 0 و 70

 .حلصأ مث ز يف بتك اذكو ,فيرحت ««نمأي وه» :ج ءص («*)

 .(لسرلل» :عوبطملا «ج «ز ءص )00

 .«هنعا هيلي نأ يضتقي هنأل فيحصت .«صيحم» :عوبطملاو .«(صّلخُي» :ز (4)
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 ءادل خرذإ ةاينشا ةيلا لوسيل ؟!!ءداعل ءانجرب ةيليفلاو ءارعتل العدو
 نع هئاقل ئلإ قوشلا هبّيغ امبر لب ءلجاعلا ملألا ةقشم لّمحت ئلع هّيلوو هبر

 يف لاقف هئاقل ئلإ ٌقوشلا هر كي ٌئبنلا لأس اذهلو ءهب ساسحإلاو ملألا دوهش

 بيغلا كملعب كلأسأ ينإ مهللا» :"”نابح نباو دمحأ هاور يذلا ءاعدلا

 ةافولا تناك اذإ ينفوتو يل اًريخ ًةايحلا تناك اذإ ينيحأ قلخلا ئلع كتردقو

 ين قحلا ةملك كلأسأو «ةداهشلاو بيغلا يف كتيشخ كلأسأو .ىلاًريخ

 دقني ال اًميعن كلأسأو «لينغلاو رقفلا فّدصقلا كلأسأو فيس لو ءسفنلا

 شيعلا درب كلأسأو .ءاضقلا دعب ئضرلا كلأسأو «عطقنت ال نيع ةّرُق كلأسأو

 ريغ ين كئاقل ىلإ ٌقوشلا كلأسأو ,كهجو ىلإ رظنلا ةذل كلأسأو ,توملا دعب

 .«نيدتهم ًةاده انلعجاو ناميإلا ةنيزب نير مهللا ةّلضُم ٍةنتف الو ٍةٌرضُم ءَّرض

 هيلع بّرقيو .هبوبحم ئلإ ريّسلا يف ّدجلا ئلع ٌقاتشملا لمحي قوشلاف

 ةمعن مظعأ نم وهو .ٌقاشملاو مالآلا هيلع نّوِهُيو '7َدعبلا هل يوطيو قيرطلا
 ىلا بيسلا امه لامعأو لاوقأ ةمسنلا ءتهل نكتو دبع نزاع ؟ اهسلأ
 ميلع وهو «لاعفألا كلتب ميلع «لاوقألا كلتل عيمس هناحبس هللاو «هب لانت

 .(هبر ءاقل») :ب «ق م 000

 (17:521755) يئاسنلا اًضيأ هجرخأو )١91/1(, ناّبح نباو (18770)دمحأ (؟)

 .حيحص ثيدح وهو .ُهَنَعَهَنلَوَعو رساي نب راّمع نع نيقيرط نم 257 5 )١/ مكاحلاو

 افوقوم ديبع نب ةلاضفو دوعسم نبا نعو ءاًعوفرم تباث نب ديز نع بابلا ينو

 .امهيلع
 .«ديعبلا» :ن ءع «ك ءز ءص («9)

 :هيلع بتكو اًضيأ ص شماه يف درو تبثملاو ««اهب هللا معنأ» :ن «ج ءز ءص 0(

 .(لصألا»

 "؟ و



 ,١2)اهبلع معنملا تبحيو اهّردف فرعيو اهركشيو ةمعتلا هذهل حلصي نمب

 7 7 ىلاعت 3 6 6 9 ُفَصنَي اَنَق َكَِذَحَو9 :ئلاعت لاق امك ؟؟)ةمسنلا ذه هدنع ()مّلْضَتَق

 « تيركسّنلاب ملعب َنأ سبأ انيِيب ام مهل هنأ كرم جالولعأ أوقف ضع
 هنأ سبأ :هسفن اولع ًارقيلف هبر معن نم ةفعف دبعلا تتاف اذإف .[057 :ماعنألا]

 :مهسفنأل وه امنإ هيف مهداهج نأ وهو ««؟)رخآ ِءازعب ئلاعت مهازع مث
 مهيلإ عجرت داهجلا اذه ةحلصمو «نيملاعلا نع ينغ هنأو «مهيلع ةدئاع هترمثو

 .نيحلاصلا ةرمز يف مهناميإو مهداهجب مهلخدُي هنأ ربخأ مث «هناحبس هيلإ ال

 هللا يف يذوأ اذإ هنأو «2*”ةريصب الب ناميإلا يف لخادلا لاح نع ربخأ مث

 دب ال يذلا ملألاو هوركملاب هايإ مهلينو هل مهاذأ يهو هل سانلا ةنتف لعج

 هكرتو هنم هرارف يف كلذ لعج مهفلاخ نمم مهغعابتأو لسرلا هلاني نأ

 ىلع مهضعب برض ز يفو «؛هيلع» :عوبطملا يفو .ةمعنلا هذه ئلع هّبر ديعلا بحي أ 010

 17 دبعلا ئلإ عجري ريمضلا نأ اًمّهوت كلذ لكو .«اهم هيلعا :هقوف بتكو «اهيلع»

 واجلا قلعتيو ةمعنلا الإ ريمضلا عجري امنإو «كلذك سنو :ةريستملا# ب قلعتم راي

 2 سياف

 .فيحصت «(عضيف» :ج (؟)

 .لوصألا يف تسيلو «(اهب حلصيو) :عوبطملا يف هدعب (9)

 ىف « َتيِمَلْعْلا نَعوَحأَ 0101 وف وق ق كلذو (4)
 - يم 3



 .ناميولاب نوئمؤملا هنم رف يذلا هللا باذعك هب هلان يذلا ّببسلا

 .ناميإلا ئلإ هللا باذع ملأ نم اوٌرف مهتريصب لامكل نونمؤملاف

 هتريصب فعضل اذهو .(١)0برق نع قرافُملا لئازلا ملألا نم هيف ام اولَّمحتو
 مهباذع ملأ نم ّرفف ٠ .مهتعباتمو مهتقفاوم ئلإ لسرلا ٍءادعأ باذع ملأ نم ّرف

 هللا باذع ملأ ةلزنمب هنم رارفلا يف سانلا ٍةنتف ملأ لعجف هللا باذع ملأ ىلإ

 ملأ ئلإ ٍةعاس ملأ نم ٌرفو «رانلاب ءاضمرلا نم راجتسا 6 ؛نْبَعلا لك نبغو

 امب "7ويلع هللاو .مكعم تنك ينإ :لاق هءايلوأو هّدنج هللا رصن اذإو .دبألا

 .قافنلا نم هردص هيلع ئوطنا

 سوفتلا حتمي نأ دب أل هنأ هتمكحع تيقتقا هناحبس هللا نأ :دوضقملاو

 هتماركو هت الاومل علصب نمو ؛اهنييخ خم اهبيط ناحتمالاب رّهظيف ءاهيلتبيو
 .ناحتمالا ريكب اهصّلخُيو هل حلصت يتلا سوفنلا صّخميلو ؛حلصي ال نمو
 ىف سفنلا ذإ ؛ناحتمالاب الإ هّشغ نم صّلْخَيو وفصي ال يذلا بهذلاك
 جاتحي ام ثبخلا نم ملظلاو لهجلاب اهل لصح دقو «ةملاظ ةلهاج لصألا

 .منهج ريك يفف الإو رادلا هذه يف جرخ نإف «ةيفصتلاو كَبَّسلا ىلإ هجورخ
 .ةنجلا لوخد يف هل نأ ىَقُتو ٌُدبعلا ٍبَذُه اذإف

 لصف

 ناكف «ةليبق لك نم هللا ذابع هل باجتسا لجو زع هللا الإ ِةِِليَت اعد املو

 .«بيرق» :ع.ك )١(

 .هبشأ هنم تبثملاو ««اذإ» :ج ادع لوصألا يف (0)

 .«ملعأ» :عوك ()
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 ُكَعَْيَعِو ركب وبأ مالسإلا ئلإ اهقبسأو ةمألا ُقيَّدص مهقْيَس بصق ّر
 :ركب يبأل باجتساف «ةريصب ئلع هللا ئلإ هعم اعدو هللا نيد يف هرزآف

 .صاقو يبأ نب ٌدعسو «هللا ديبع نب ٌةحلطو ءناّمع نب ٌنامثع

 تماقو ءدليّوخ ثنب ةجيدخ ءاسنلا ةقيّدص هلي هل ةباجتسالا 'لإ ردابو

 هللاوف ءرشبأ :تلاقف :«227يلقع ئلع ٌثيشخ دقل» :اهل لاقو «ةّيقيّدصلا ءابعأب

 ىلع مّيِّسلاو قالخألاو تافصلا نم هيف امب ُثَّلدتسا مث ءاّدبأ هللا كيِزخُي ال

 نأ اهترطفو اهلقع لامكب تملَعف ؛(")اًدبأ ئَرخَي ال كلذك ناك نم نأ

 نم اهلاكشأ ُبيانت ةفيرشلا مّيَّسلاو ةلضافلا ٌقالخألاو ةحلاصلا لامعألا
 هبساني امنإو ,نالذخلاو ّيزخلا بسانت ال .هناسحإو هدييأتو هللا ةمارك

 لامعألاو قالعألا نسحأو تافصلا نسحأ نلعهللا ةبكر نمف ءاهذادضأ
 أوسأو تافصلا حبقأ ئلع هبّكر نمو «هيلع هتمعن ُمامتإو هٌمارك هب قيلي امنإ

 ٌتَقحتسا ةيقيدصلاو لقعلا اذهمو ءاهبساني ام هب قيلي امنإ لامعألاو قالخألا

 ."1ككَي دمحمو ليربج هيّلوسر عم هنم َمالسلا اهّير اهيلإ لسرُي نأ

 لصف

 نم رثكأ :ليقو ءنينس نامث َنبا (؟”بلاط يبأ نب يلع مالسإلا ئلإ ردابو
 .(2) لحم ةنس يف هل ةناعإ هّمع نم هذخأ كلي هللا لوسر ةلافك يف ناكو ءكلذ

 .ثيدحلا ظفلل اقافو «يسفن» :عوبطملاو ز شماه ينو ءلوصألا يفاذك )١(

 )١15١(. ملسمو (5987 65907 ,7) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .ةنَعَُلاََ ةريره يبأ ثيدح نم (7577) ملسمو )87١( يراخبلا دنعامك ('؟)

 .«ناكو» :عوبطملا يفو ««وهو" :رياغم طخب ز يف هدعب ديز (4)
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 هٌتيهوف ةجيدخل اًمالغ ناكو هِي هللا لوسر بح ةثراح نب ديز ردابو

 للك يبنلا نع الأسف هئادف يف هّمعو هوبأ مدقو ءاهجّوزت امل ٍدِكَك هللا لوسرل

 .مشاه نبااي٠ «بلطملا فيه نيا أي :الاقف هيلع الخدف ءدجسملا يف وه :ليقف

 :ريسألا نومعطُتو يناعلا نوكفت :هناريجو هللا مرح لهأ متنأ «هموق ِدّيسم نبا اي

 «؟وه نم» :لاق .هتادف يف انيلإ ٌنِسحأو انيلع ْنئماف ؛كدنع ١2)اننبا يف كانئج

 ؟وهام :اولاق «؟كلذ ريغ الّهف» :ِدَِكَب هللا لوسر لاقف «ةثراح نب ديز :اولاق

 يذلاب انأ ام هللاوف ينراتخا نإو .مكل وهف مكراتخا نإف .هرّيخأف هوعدأ» :لاق

 هكتسجلأو فّصْنلا ئلع 2")انّتدز دق :الاق ,«اًدحأ ينراتخا نم لع راتخأ

 سب اذه :لاق «؟اذه نم» :لاق .معن :لاق (؟ءالؤه فرعت له» :لاقف هاعدف

 وأ يرّتخاف .كل يتبحص َتيأرو َتملع دق نم انأف» :لاق .يمعاذهو

 ءٌيعلاو بألا ّناكم ينم تنأ ءاّدحأ كيلع راتخأ يذلاب انأ ام :لاق «(امهرتخا

 اولعو كّمعو كيبأ ايلعو ةيرحلا ئلع ةيدوبعلا راتختأ !ديز اي كحيو :الاقف

 هيلع راتخأ يذلاب انأ ام اًئيش لجرلا اذه نم تيأر دق معن :لاق !؟كتيب لهأ

 مكدهشأ» :لاقف رجحلا ئلإ هجرخأ كلذ ِةِكَي هللا لوسر ئأر املف ءادبأ اذحأ

 امهسوفن تباط هّمعو هوبأ كلذ ىأر املف ««هثرأو ينثري ينبا اًديز نأ

 مهوعَد 8 تلزنف مالسإلاب "7هللا ءاج ئتح ٍدَّمحم نب َديز يعّدو ءافرصناف

 .«؟7ةثراح نب َديز :ذئموي يعذف «[0 :بازحألا] #مِهِباَبَدِل

 .«اتل نبال ةزإ 2

 .فيحصت ««انتددر» :عوبطملا (5)

 .ب «ق ؛م نم طقس ةلالجلا ظفل ()
 راكب نب ريبزلاو 5١( -74 /) «تاقبطلا» يف دعس نبا قايسلا اذهب ةصقلا جرخأ (4)

 - يبلكلا نبا قيرط نم امهالك هل ظفللاو (20 550 -0 47 /7) «باعيتسالا» يف امك
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 هّلوسر هيلع معنأو هيلع معنأ هنأ هباتك يف هنع هللا ربخأ يذلا وهو .«ةثراح

 .؟ويسايوكسو

 1 2 تلاع 6 ا 5 5 2 ف 2 ِء
 هللا لوسر جرخي ذإ اعذجج نوكي نأ ئنمتو لفون نب ةقرو سقلا ملسأو

 ةئيه يف مانملا يف هآر كَ هللا لوسر نأ (؟”(يذمرتلا عماج» يفو .("7هّموق لكي

 .ضايب بايث هيلع ئآر هنأ :(2)رخآ ٍثيدح يفو .ةنسح

(010) 

0 

 نب دمحم نب ماشه  يبلكلا نباو .امهريغو يئاطلا دئرم نب ليمج نعو هيبأ نع

 مكاحلاو )٠١١١١( ماّمت اهجرخأ .ءلوطأ قايسب رخآ هجو نم ةصقلا تيورو

 يف ظفاحلا لاق .هئابأ نع ءهيبأ نع «لاقع يبأ نب ديز هّمع نع «ةثراح نب ديز

 .نولوهجم هدانسإ لاجر 65 )١/ «ةباصإلا»

 .«قازرلا دبع فنصماا عم (؟ ٠17970 مقرب

 ا :بازحألا ةروس يف كلذو

 )١1١(. ملسمو (7) يراخبلا دنع يحولا ءدب يف ليوطلا ةشئاع ثيدح يف امك 2

05) 

(00) 

 ةشئاع نع «ةورع نع «يرهزلا نع «نمحرلا دبع نب نامثع قيرط نم (518/) مقرب

 ريغ سابل هيلع ناكل رانلا لهأ نم ناك ولو ءضايب بايث هيلعو مانملا يف هُتيِرَأ» :ظفلب
 لهأ دنع سيل نمحرلا دبع نب نامثعو «بيرغ ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق .«كلذ

 .بذكلاب نيعم نبا همهتا دقو ءثيدحلا بهاذ كورتم هنإ لب :تلق .«يوقلاب ثيدحلا

 يف يقهييبلاو (41/7) «ةعيرشلا» يف يرجآلاو )1/1/٠١””( ةبيش يبأ نبا جرخأو

 :لاق كي يبنلا نأ ليبحّرَش نب ورمع ريبكلا يعباتلا لسرم نم )١1١8/7( «لئالدلا»

 .«رضخ بايث» :ةبيش يبأ نبا ظفلو ؛«ريرحلا بايث هيلعو ةنجلا يف ّسقلا تيأر دقلا»
 .قباسلا يذمرتلا ثيدح سفن وه لب
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 ئتح كلذ ركتت ال شيرقو ءدحاو دعب اذحاو نيدلا يف سانلا لخدو

 هل اورّمش ٍظتنيحف «عفنت الو رضت ال اهنأو مهتهلآ ٌبسو مهنيد بيعب مهأداب
 ناك هنأل ءبلاط يبأ هّمعب هلوسر هللا ئمحف ةوادعلا قاس نع هباحصألو

 هتف شاكم نيلع نورساجتي ال قكم لهأ ىفاًعاطُم ءشيرق ىف اًمّظعم اًفيرش
 ا .ئذألا نم ءيشب

 نم كلذ ين امل هموق نيد لع هؤاقب نيمكاحلا مكحأ ةمكح نم ناكو

 .اهلّمأت نمل ودبت يتلا حلاصملا

 مهّرئاسو «هتريشعب عنتما هيمحت ةريشع هل ناك نمف «هباحصأ امأو

 .هللا يف اوبّذع هتيب لهأو هّمأو رساي نب راّمع مهنم «باذعلاو ئذألاب هل اوّدصت

 نإف رساي لآ اي اًريص» :لوقي نوبَّذعُي مهو مهب رم اذإ دو هللا لوسر ناكو
 ّ .(1)«ةنجلا مكّدعوم

 هموق ئلع ناهف ؛«باذعلا ٌدشأ هللا يف بَذع هنإف «حابر نب لالب مهنمو

 :دحأ ّدحأ :لوقي باذعلا 25)هب دتشا امّلك ناكو «هللا يف هسفن هيلع تناهو

 هقيرط نمو  (ثحابلا ةيغب )١١17- «هدنسم» يف ةماسأ يبأ نب ثراحلا هجرخأ 0010

 نم (70/) «تاقبطلا» يف دعس نباو -(5777) «ةباحصلا ةفرعم» يف ميعن وبأ

 ثيدح نم هوحنب دهاش هلو .عاطقنا هدانسإ يفو ُكَنَعُهَيلَوَصَر نافع نب نامثع ثيدح

 -7/8/ /7) مكاحلاو )١16١8( «طسوألا» يف يناربطلا دنع رباج نع رييزلا يبأ

 اهْنَعدَباَو رفعج نب هللا دبع ثيدح نم ةلسرم ئرخأ دهاوش هلو .84

 دعس نبال «ريبكلا تاقبطلا» :رظنا .رساي لآ نم لاجرو ءكّهام نب فسويو

 .(59/1) 71/0 )١١/ «ةباصإلا»و )١51١5( «ناميإلا بعش»و )9/ 712١(

 .«هيلعا :ع«ز )30
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 نئل هللاو امأ ذحأ ٌدحأ !لالب اي هللاو يإ :لوقيف لفون نب ةقرو هب رميف

 10 نلقي رحال ف

 لصف

 نئتح نتف نم (")مهنم نّيفو «نمآ نم ئلع نيكرشملا ئذأ دتشا املو
 لَعَجلا نإ ئتحو «معن :لوقيف ؟هللا نود نم كهلإ (7تاّللا :مهدحأل اولوقي

 .؟/معن :لوقيف ؟هللا نود نم كهلإ اذهو :نولوقيف مهم ٌرميل

 اهجوزو بلذعت يهو.رساي نب رامع ّمأ ةّيمُسِب لهج وبأ هللا ودع ّرمو

 .؟2!اهلتقف اهجرف يف ةبرحب اهنعطف اهتباو

 :يهنم هقتعأو مهنم هارتشا ِبَّذعي ديبعلا نم دحأب ّرم اذإ ٌقيَّدِصلا ناكو

 ينبل ةيراجو ءاهتنباو «ةيدهتلاو ةرسا زو «سيبع مأو :ةريهف نب رماعو «لالب

 كارأ َيَنُب اي :هوبأ هل لاقو .همالسإ لبق مالسإلا ئلع ابِمَّذعُي رمع ناك 277 يدع

 نب ةورع نب ماشه نع )١14/١”3( «ماشه نبا ةريس» يف امك - قاحسإ نبا هركذ (١)

 ءاّكربتم هربقب حّسمتأف هللا نم ٍنانح ةّنظم يأ «اًنانح» :هلوقو .السرم هيبأ نع رييزلا

 .(نمآ» ئلإ تمّدقت عك يفو .ص نم ةطقاس «مهنم» 2

 .لوصألا يف سيلو ؛«ماشه نبا ةريس» نم اًذخأ «ئّزعلاو» :عوبطملا يف ديز (9)

 .فيعض دانسإب سابع نبا نع_ )١/ 77١( ماشه نبا دنع امك قاحسإ نبا هدنسأ (4)

 نبا تاقبطالو "55 ) («ةبيش ةبيش يبأ نب فنصم» :رظنا .مالسإلا يف ٍديهش ٌَلَّوأ تناكف )0(

 4101 17/18) ةكعس

 ضععب يف ةقباسلا ءاهمسألا ضعي اضيأ تقكضتو .«(يدع نبا» :ن «ج «ز «ص 003(

 خيراتلاو ةريسلا بتك نم حيحصتلاو ءلوصألا
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 ينإ» :ركب وبأ هل لاقف «كنوعنمي اًدَّلُج اًموق تقتعأ كنأ ولف اًفاعض اًباقر قتعت
 ,؟7(نيرأ اه دووأ

 ضرأ ئلإ ئلوألا ةرجهلا يف مهل هناحبس هللا نذأ ءالبلا دتشا املف

 تنب ةيقر هّتجوز هعمو «نافع نب َنامثع اهيلإ رجاه نم ُلوأ ناكو .ةشبحلا
 :ةوسن َعبرأو الجر رشع ينثا ئلوألا ةرجهلا هذه لهأ ناكو لَك هللا لوسر

 مأ هتأرماو ةملس وبأو ءليهس تنب ةلهس هتأرماو ةفيذح وبأو «هتأرماو نامثع

 .فوع نب نمحرلا ديعو «''”[ريمع نب بعصمو] «ريبزلاو «ةملس
 وبأو «ةمثَح يبأ تنب ئليل هتأرماو «ةعيبر نب رماعو .نوعظم نب نامثعو

 نب هللا دبعو ءبهو نب ليهسو ءورمع نب بطاحو .مهُر يبأ نب ةرْبَس

 ,277و وهسم

 نيّتتيفس لحاسلا ئلإ مهلوصو ًةعاس مهل هللا قفوف اًّرس نيلّلستم اوجرخ
 بجر يف مهجرخم ناكو «ةشبحلا ضرأ ئلإ '؟؛/اهيف مهولمحف راّجتلل

 اوؤاج ئتح مهراثآ يف شيرق تجرخو .ثعبملا نم ةسماخلا ةنسلا 7*2 نم

 .اًذحأ مهنم اوكردي ملف رحبلا

 )١( (ماشه نبا ةريس» )١9-718/1"(. «ةبيش يبأ نبا فنصم» :رظناو )71979(

 ميعت يبأل «ةباحصلا ةفرعماو )8٠١5( «ةباصإلا»و )77/5/5(.

 .ددعلا لمتكي هبو «ةريسلا رداصمو عوبطملا نم كردتساو ءلوصألا هب تلخأ (0)

 «ةيوبنلا ةريسلا» نع رداص فلؤملا لعلو )17/7/1١(. دعس نبال «تاقبطلا» :رظنا ()

 ,(5١017ت) يطايمدلا فلخ نب نمؤملا دبع ظفاحلل (يتيبرتسش ةخسن 193)

 .عضاوملا ضعب يف هنم لقنلاب فلؤملا حيرصت يتأيسو
 .عوبطملا يف امك «امهيف» :هجولاو .ع ك نم ةطقاس «اهيف» 0

 .(«يف» :ن «ج «ز «ص )000
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 ةكم نود اوناك املف ءاوعجرف ٌةْلَك يبنلا نع .اوفك دق اًقيرق نأ مهعلي من

 لخدف هِي هللا لوسرل ًةوادع اوناك ام ٌّدشأ اًضيرق نأ مهغلب راهن نم ٍةعاسب

 لكي يبنلا ئلع مّلسف ٍدوعسم نبا لخد ةرملا كلت يفو .راوجب مهنم لخد نم

 هل لاق ئتح دوعسم نبا ئلع كلذ مظاعتف «؟7١هيلع دري ملف ةالصلا يف وهو

 .(")«ةالصلا ىف اومّلكت ال نأ هرمأ نم ثدحأ دق هللا نإ» :دَِي يبنلا

 00 هياوصلا وعام

 نارا هن اسس رمل زب ىلا لع 2 بشرع يا

 .(*/سمحخ وأ نينس عبرأب ردب دعب هباحصأو رفعج عم ةنيدملا اومدق

 :مقرأ نب ديز لوق قفاوي دعس نبا هركذ يذلا اذه لب :ليق نإف :اولاق
 ؛ سب رت و 0 و ا : 0

 # َنيِيناقوْني اوموفَو9 :تلزن ئتح هّسيلج لجرلا مّلكيف ةالصلا يف موقن انك)
 رش

 نم مقرأ نب ديزو .27«مالكلا نع انيهثو توكسلاب انْرِمَأَف .[774 :ةرقبلا]

 .لن عز «ج «ص نم ةطقاس (ةيلعلا 60

 نع قراخبلا ةقلعو 9947(4) نابحس ةياو (49 )واذ وبأو (7810/8) دمحأ هجرخأ (5)

 4 نس يفَوْه وبرك :ئلاعت هللا لوق باب «ديحوتلا باتك يف هب اًموزجم دوعسم نبا

 نبا) هللا دبع نب دمحم نع يدقاولا هخيش نع هدنسأ اميف )١/ ١7/5( «تاقبطلا» يف 2(

 .السرم ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب يبأ نع ءيرهزلا نع «(يرهزلا يخأ
 يف الصفم يتأيسو ءسنأو دوعسم نبا ثيدح نم (7877 7851) يراخبلا يفامك (:)

 .ةوذغلا ثادحأ

 ىئسوم يبأ ثيدح نم (0"571) يراخبلا يف امك «ربيخ ِدِلَي يبنلا حتتفا نيح كلذو 6

 .هوحنب (014) ملسمو (5 015 )21٠١١ يراخبلا هجرخأ (5)
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 يف وهو مدق امل هيلع مَّلس دوعسم ٌنباف ٍلِئتيحو «ةيندم ةروسلاو راصنألا

 هثيدح قفتاف «مالكلا ميرحتب هملعأو (١)مّلس ئتح هيلع ٌدري ملف ةالصلا

 .مقرأ نب ديز ثيدحو

 اومِدَق امنإ ةيناثلا ةرجهلا لهأو ءاّردب دوعسم نبا ٌدوهش اذه لطبُي :ليق
 (57كلذ لبق مدق نمم دوعسم نبا ناك ولو «هباحصأو رفعج عم ربيخ ماع
 ةمذدقلا يف الإ ةشبحلا يرجاهم ًمودق دحأ ركذي ملو هركؤ همودقل ناكل

 نيتاه ريغ يف دوعسم نبا مدق ىتمف «رفعج عم ربيخ ماع ةيناثلاو ةكمب ئلوألا
 +010 .بتتملا

 تباحصأ غلبو :(57لاَق «قاحسإ نبا لاق كلذ ينانلق يذلا وحدبو

 ملف ءاولبقأف ةكم لهأ ٌمالسإ ةشبحلا ضرأ ئلإ اوجرخ نيذلا هلي هللا لوسر
 وأ راوجب الإ '*7ههنم دحأ لخدي مل الطاب ناك ةكم لهأ مالسإ نأ مهغلب

 اًردب دهشف ةنيدملا لإ رجاه تح اهب ماقأف مهنم مدق نمم ناكو .اًيفختسم

 .ةوعسم نب هللا دبع مهتم ركذف ..,.اًدُشأو

 هنع بيجأ دق :ليق ؟مقرأ نب ديز ثيدحب نوعنصت امف :ليق نإف

 : نيبا وجب

 .دوعسم نبا يأ (مَّلس نيح# :ع«ك «ق «م يفو «هتالص نم ِلِكَي يبنلا يأ )000

 .«ردب لبق» :نءج ءز ءص ()

 رئاجس كه ةيكلاو + «نيترملا» لدب «نم عمولا :ةيدنهلا ةعبطلا ؛ن «ج «ز ءص 2

 .امهالك تبثأ ةلاسرلا ةعبط يفو .م يف ؛حص» هيلع بتكو ؛لوصألا
 0755-1515 )١/ «ماشه نبا ةريس» :هلوقل رظناو .ق ءز ءص يف تسيل «لاق» (5)

 .(دحأ مهنم) :بءم (5)

 ا



 يه مث ةنيدملاب هيف نِذَأ مث .ةكمب تبث دق هنع يهنلا نوكي نأ :امهدحأ

 ةعامجو وه ناكف ةباحصلا راغص نم ناك مقرأ نب ديز نأ :يناثلاو

 ديزو .اوهتنا مهغلب اًملف «يهنلا مهغلبي ملو مهتداع ئلع ةالصلا ين نوملكتي

 نيح لإ ةالصلا ين نوملكتي اوناك مهغأب مهلك نيملسملا ةعامج نع ربخي مل

 .هنع اهو تاكل كاذب ريمخأ هنأ رق ولو قيآلا هذع لوف

 يف كَ هللا لوسر مهل نذأف ءاّديدش ئذأ مهنماوقلو مهّرئاشع مهب تطَسو

 مهيلع ٌّقشأ يناثلا مهجورخ ناكف ةيناث ًةرم ةشبحلا ضرأ ئلإ جورخلا

 مهيلع بعصو «ئذألاب مهولانو اًديدش (١)اًقينعت شيرق نم اوقَلو ءبعصأو

 .مهل هراوج نسح نِم ٌّيشاجنلا نع مهغلب ام

 مهيف ناك نإ الجر نونامثو ةئالث ةرملا هذه يف جرخ نم ًٌةدع ناكو

 ةرشع عست ءاسنلا نمو  ؟17قاحسإ نبا هلاق ءهيف كشي هنإف ءرساي نب ٌرامع

 | وا

 نمم ةعامجو نافع نب نامثغ ةيناثلا ةرجهلا هذه ىف 247 ركذ دق :تلق

 ءردب لبق ئرخأ ةمّدق مهل نوكي نأ امإو اّمهو اذه نوكي نأ امإف اًردب دهش

 .ملظلا وهو ءاافّسعت» :عءك 010

 )١/ 5١١(. (ماشه نبا ةريس) يف امك )0

 نع هل ديناسأب يدقاولا هخيش نع )17/5/١( «ريبكلا تاقبطلا) يف دعس نبا هركذ (*)

 .(١١ق) يطايمدلل «ةيوبنلا ةريسلا» نع رداص فلؤملاو .نيعباتلا ضعبو ةملس مأ

 .نيقباسلا نيردصملا يفامك (:؟)
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 ماع ةمدقو ءردب لبق ةمدقو «ةرجهلا لبق ةمدق :تامّدَق ثالث مهل نوكيف

 لَك هللا لوسر ٌرَجاهم اوعمس امل مهنإ :هريغو 7١2دعس نبا لاق كلذكو «ربيخ
 تامف «ةوسن ينامث ءاسنلا نمو الجر نوثالثو ةثالث مهنم عجر ةنيدملا لإ

 ةعبرأ مهنم اًردب دهشو ءِرَمَت ةعبس ةكمب سبحو ؛ةكمب نالجر مهنم
 .اللجر ورش

 ةنيدملا ىلإ لي هللا لوسر ةرجه نم عبس ةنس لوألا عيبر ٌرهش ناك املف

 يو و وابل اا

 ري ع

 هيل

 ئلإ رجاه نميف تناكو «نايفس يبأ تنب ةبيبح ّمأ هّجْوَزُي نأ هيلإ بتكو
 هجّوزف .,تامو كانه رّصنتف شحج نب هللا ديبع اهجوز عم ةشبحلا ضرأ

 اهجيوزت يلو يذلا ناكو ,""”رانيد ةتامعبرأ هنع اهقدصأو اهايإ ٌيشاجنلا
 .صاعلا نب ديعس نب دلاخ

 هباحصأ نم هدنع ىقب نم هيلإ ثعبي نأ دي هللا لوسر هيلإ بتكو

 اومدقف هِيرْمَّصلا ةّيمأ نب ورمع عم نيتنيفس يف مهلمحو لعفف ؛مهّلمحيو

 .هديناسأب يدقاولا هخيش نع هدنسأ ام نمض اًضيأ هيف ةيتآلا تارقفلاو ««هتاقبط» يف )١(

 .«يطايمدلا ةريس» ةطساوب لقنلاو

 .أطخ ««نورشعو ةعبس# :عيك (0)

 )770٠0(, ىيئاسنلاو )7١١1( دواد يبأو (77/508) دمحأ دنع اهثيدح هيلع لدي امك 0

 .رانيد ةثامعبرأ يواسي فرصلا يف وهو ءمهرد فالآ ةعبرأ اهقدصأ يشاجنلا نأ هيفف
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 نيملسملا ِكَي هللا ٌلوسر مّلكف ءاهحتف دق هودجوف ربيخب كو هللا لوسر ىلع
 اشو

 خب كيزو ةرعسم نبا ةيدح أ" نيب يذلا لاكشإلا لوزيف اذه ئلعو

 ئلإ ردب لبق ةرجهلا دعب ئطسولا ة ةرملا يف مدق دوعسم نبا نوكيو «مقرأ

 مالكلا ميرحتب اًثيدح دهعلا ناكو .هيلع دري ملف ذئنيح هيلع مَّلسو ؛ةنيدملا

 بسنأ اذهو .ةكمب ال ةنيدملاب مالكلا ٌميرحت نوكيو «مقرأ نب ديز لاق امك

 تناك نأ دعب اًعبرأ اهلعجك «ةرجهلا دعب رييغتلاو ةالصلا يف عقو يذلا خسنلاب

 .اهل عامتجالا بوجوو نيتعكر

 مولا لا قاع نبب طمعمم هلل الوأ ليا ميج نم هتدصمأ ام :ليق نإ

 ائلإ رجاه لوتح :ح ةشبحلا نم هعوجر دعب ةكمب ماقأ دوعسم نبا نأ هنع متيكح

 .متركذ ام عفدي اذهو ءاّردب دهشو ةنيدملا

 يف دعس نب دمحم لاق دقف ءاذه لاق دق قاحسإ نب دمحم ناك نإ :ليق

 ضرأ ئلإ عجر مث هِمّدَقَم دعب اًريسي ثكم دوعسم َنبا نإ :؟؟7«هتاقبط)

 امو ءهيوحي نم ةكمب هل نكي مل دوعسم نبا نآل ؛رهظألا وه اذهو .ةشبحلا

 مل قاحسإ نباو ءقاحسإ نبا ئلع يفخ رمأ ةدايز نمضت دق دعس نبا هاكح

 .«مهماهس» :عوبطملا ءن ()

 تبث دق ةشبحلا نم نيمداقلل لي يبنلا ماهسإو .«ريبكلا تاقبطلا» نم لقنلا ئهتنا انه (؟)

 يتأيسو ءيرعشألا ئسوم يبأ ثيدح نم )7١001( ملسمو (7177) يراخبلا يف
 .ةوزغلا ثادحأ يف الّصفم

 .«(يف» :عوك (9)

 ):( )١/هل١(.
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 نب هللا فيخ نري هبلطُملا خيلإ ءاكح ام لئسأ ةعس نب دمحسمو فخ نم ركذي

 :لاكشالا اهع لازو ءايشعب اهشعب قدسو ثيداحألا تققلاف / "1 بطتخ

 ىيرعشأللا يسوم ابأ ةشبحلا ْئئلِإ ةرجهلا هذه يف 7قاحسإ نبا ركذ دقو

 رمع نب دمحم :مهنم ريسلا لهأ هيلع كلذ ركنأ دقو ءسيق نب هللا َدبع

 نم نئلع وأ قاحسإ نبا ئلع كلذ ئفخي فيك :اولاقو «هريغو 2"”يدقاولا
 !؟ هنود

 ةلضف قاحسإ خب دمحم نود وه نم الغ 'يفخي امم كلذ سيلو :تلق

 ئلإ ةشبحلا ضرأ ئلإ نميلا نم رجاه ئسوم ابأ نأ مهولا أشن امنإو «هنع

 كو هللا لوسر ىلع مهعم مدق مث مهب عمس امل هباحصأو '؟*7 رفعج دنع

 يب قاحسإ نبا كلذ ّدِعَف ,0)(حيحصلا) 2 هب اًحرصم ءاج امك ءريخب

 .يموزخملا ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب يبأ هيقفلا يعباتلا نئلإ لب )١(

 نم نيرجاهملا عوجر ببس ةصق هيلإ دنسأف بطنح نب هللا دبع نب بلطملا امأو
 .(١7ق) «يطايمدلا ةريسا»و )١74/١1( «تاقبطلا» :رظنا .ةشبحلا ضرأ

 .ةشبحلا ئلإ رجاه نم ةلمج يف )١/ 5 1١1( «ماشه نبا ةريس) يفامك (؟)

 (948/5-44) دعس نبال (تاقبطلا» :رظناو .هي هيلع راكنإلا يف يدقاولا مالك دجأ مل 005

 48٠(. -91/9 /75) («باعيتسالا»و

 .(19) «صاّرغلا ةَّرد» يف امك انحل دع دقو .هخيشو فلؤملا مالك يف عئاش (دنع لإ) )0

 هطهرو وه هنأ هيفو ءئسوم يبأ ثيدح نم )١10١7( ملسمو (؟”75١) يراخبلا (5)

 مهتنيفس مهتقلأ نكلو لي هللا لوسر ئلإ نيرجاهم نميلا نم اوجرخ امنإ نوّيرعشألا
 حتتفا نيح اًعيمج اومدق ئتح هباحصأو رفعج عم كانه اوماقأف «ةشبحلا ضرأ ئلإ

 ا
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 .""”هيلع ٌركنَيِل '”ةشبحلا ئلإ ةكم نم رجاه هنإ :لقي ملو «217ةرجه ئسوم

 لصف

 شيرق تملع املف «نينمآ يشاجنلا ةمَحُصُأ ةكلمم ىلإ نورجاهملا زاحناف
 نم فححتو ايادبب صاعلا نب ورمعو ةعيبر يبأ نب هللا دبع مهرثأ يف تثعب كلذب
 ءامظعب هيلإ اوُعُفْشتو «مهيلع كلذ ئبأف ؛مهيلع مهَّدريل يشاجنلا ئلإ مهدالب

 اًلوق ئسيع يف نولوقي ءالؤه نأ هيلِإ اوّشّوف ءاوبلط ام ئلإ مِهْبِجُي ملف (؟)هدنج
 نب رفعج مهمدقمو هسلجم ئلإ نيرجاهملا ئعدتساف «دبع هنإ :نولوقي ءاّميظع
 لاقف هللا بزح كيلع نذأتسي :رفعج لاق هيلع لوخدلا اودارأ املف بلاط يبأ

 ؟اوسيع يف نولوقت ام :لاق هيلع اولخد املف .هداعأف «هّناذئتسا ديعي :هل لق :نذآلل

 ضرألا نم اًدوع يشاجنلا ذخأف ءصعيهك ةروس نم اًردص رفعج هيلع التف
 :لاقف .هلوح هتقراطب (07ترخانتف «دوعلا اذه الو ءاذه الع ايسيع داز ام :لاقف

 امك «ناترجه  ةنيفسلا لهأ  متنأ مكلو» :لاق نيح ٌةرجه ِةِلكَي يبنلا كلذ دع دق لب )١(
 نييرعشألا هموسب لمشيل# يببلا لوقف 88:50 لسمو (191) يواشبلا يف
 نم ام» :يرعشألا ئسوم وبأ لاق اذلو «هباحصأو رفعج عم ةنيفسلا يف اوناك مهنإف

 مهل لاق امم مهسفنأ يف مظعأ الو خرفأ هب [نوّيرعشألا :يأ] مه ءيش ايندلا

 . هيلع هللا لوسر

 .«ةشبحلا ضرأ» :ةعوبطملا خسنلاو ءنءق ()

 ئسوم ابأ ركذي مل قاحسإ نبا نإ :(44 /5) «تاقبطلا» يف دعس نبا لوق لّمحُي هيلع ()
 .ةشبحلا ضرأ نئلإ ةكم نِم رجاه نميف هركذي مل :يأ .ةشبحلا ضرأ لإ رجاه نميف

 .ةيدنهلا ةعبطللو لوصألل افالخ «هتقراطب» :ةلاسرلا ةعبط (4)

 ام اًريثكو .ميشايخلا يف سْمَتلاو توصلا دم :لصألا يف ريخنلاو ءتراثو تبضغ يأ ()

 .هروفنو هبضغل اًراهظإ بضغملا نم كلذ نوكي

 م



 0 لا

 .("7نيحوبقم اعجرو امهاياده

 لصف
 شيرق تأر املف «مالسإلا اشفو نوريثك ةعامجو هّمع ةزمح ملسأ مث

 ينب ئلع اودقاعتي نأ ئلع اوعمجأ ديازتيو ٌرومألا ولعي ِةِلَي هللا لوسر ّرمأ

 .مهوحكاني الو ةمهوعيابي ال نأ :7*1فاثم دبع يتبا '*”بلطملا ينبو مشاه

 اويكو .لي هللا لوسر مهيلإ اومّلسُي ئتح مهوسلاجي الو ,مهومّلكُي الو

 ني روضنم :اهبتك لاقي ةيكلا فاس قاس رتلعو ةنيدص كلذ

 هنأ :حيحصلاو ؛ثراحلا نب رضنلا :لاقيو ءمشاه نب رماع )نب ةمركع

 ونب زاحناف هدي تّلشف كي هللا لوسر هيلع اعدف مشاه نب رماع نب ضيغب

 ئلع اًشيرق ٌرهاظ هنإف بهل ابأ الإ مهرفاكو مهنمؤم بلطملا ونبو مشاه
 .بلطملا ينبو مشاه ىينبو ٌدْييَي هللا لوسر

 .عوبطملا ءب ءز ءص يف ؛مترخن نإو# رّركتت مل )١(
 .«مهءاسلب نونمآلا» :ن ءجءزءص (0)

 ماشه نبا دنع هقيرط نمو  قاحسإ نبا دنع ليوطلا ةملس مأ ثيدح نم رصتخم ()
 لئالد» يف يقهيبلاو (1875) هيوهار نباو )١1740( دمحأو (708-785/1)

 .دح ةدانسإو ه(1«١7 /5) «ةونلا

 أطخ .«بلطملا دبع ينب» :ج ءز ءص (5)

 .أطخ ؛«فانم دبع يِنَيو» :عوبطملاو ج (4)

 .ًأطخ وهو ؛«نب» لدب فطعلا واو :ن «ج ادع لوصألا يف (5)
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 ٍلاله ةليل بلاط يبأ بعش بعُشلا يف هعم نمو كي هللا لوسر سبُحو
 اوقبو ةبعكلا فوج يف ةفيحصلا تقّلُعو «ةئعبلا نم عبس ةنس مّرحملا

 ريم ةفاملاو ةريولا مهتعامرطقم دج مهيلع كيف نيروسحس نيسوبعم

 ءارو ١7 نم ءاكبلاب مهايبص تاوصأ عِمسو ٌدهَجلا مهغلب تح ؛نينس ثالث
 .بعشلا

 :اهلوأ ةروهشملا ةيماللا هتديصق بلاط وبأ لمع كانهو

 ("7هافونو سمش دبع انع هللا ئزج

 (*!كلت ضقن يف ئعسف «هراكو ضار نيب كلذ يف شيرق «")

 نب ورمع نب ماشه كلذب متاقلا ناكو ءاهل اًمراك ناك نم ضعب ةفيحصلا

 يدع نب معطُملا ئلإ كلذ يف نئئشم (207كلام نب رصن نب بّيَبَح نب ثراحلا

 تاكو

 .ع«ك ءب «ق «م نم ةطقاس «نم» )١١(

 نبا هركذ يذلاو .بعشلا يف ةّيماللا لاق هنأ ركذ نم دجأ ملو ,فلؤملا لاق اذك (؟)

 دّدوتي كلذ لبق اهلاق بلاط ابأ نأ (580-11/7 )١/ «ماشه نبا ةريس» يف امك قاحسإ

 نإ مث هنود كلهي ئتح اًدبأ ءيشل لَم يبنلا كرتي نل هنأ مهربخيو هموق فارشأ اهيف

 :هزجعو ءاهئانثأ يف لب فلؤملا لاق امك اهلّوأ يف دري مل رطشلا اذه

 لجآ ريغ اًلجاع رش ةبوقع
 لع بهل ابأ اهيف ضّرحي بلاط يبأل نورت ةّيميم يف اًضيأ رطشلا اذه ذرو دقو
 )١/ 117١(. «ماشه نبا ةريس» :رظنا .ِةَِلَي هللا لوسر ةرصنو هترصن

 .«ناكو» :ن «ج ءز ءص 0(

 .ع «ك «ب «ق «م يف تسيل «كلت» (5)

 نب ةميذج نب بيبح نب ...» : هريغ لاقو ءقاحسإ نبال اًعبت هبسن فلؤملا قاس اذك (6)

 2 .حتفلا دعب اوملسأ نيذلا مهيولق ةفلؤملا نم اذه ماشه ناك لك ئلعو .«كلام

١ 7/ 



 مهتفيحص رمأ ىلع هلوسر هللا علطأ مث ,كلذ ئلإ هوباجأف شيرق نم ٍةعامجو

 ٌركذ الإ ملظو ةعيطقو ٍرْوَج نم اهيف ام َعيمج تلكأف ةضرألا اهيلع لسرأ هلأ
 لاقادق هيعا خيا نب مهربخأو شيرق ئلإ جرخف هَّمع كلذب ربخأف «لجو زع هللا
 انتعيطق نع متعجر اًقداص ناك نإو هنيبو مكتيب انيّلخ اًبذاك ناك نإف ءاذكو اذك

 وسر هيب ري امك بألا اواو ملف ةفيحصلا اولدنأك هعشسلا دق :اولاق ءادمللو

 نم هعم نمو ْةْيكَو هللا وسر جرخو .مهرفك ئلإ اًرفك اودادزا ٍةَي هللا
 وبأ تامو :لاق .ثعبملا نم ماوعأ ةرشع دعب :©؟)ربلا دبع نبا لاق ١7" بعشلا

 .كلذ ٌريغ ليقو «مايأ ةثالثب هدعب ةجيدخ تتامو «رهشأ ةتسب كلذ دعب بلاط

 لصف

 امهنيبو .بلاط يبأ تومو ةجيدخ توم قفاو ةفيحصلا تضقتن املف

 :يلعارو جت همرق ءاهغس نم 6 هلا لوسر ئلع ةالبلا دتشافءريسي
 هووؤُي نأ ءاجر فئاطلا ئلإ كي هللا ٌلوسر جرخف «ئذألاب هوفشاكو

 نم ّري ملف لجو زع هللا ىلإ مهاعدو :©'7ههنم هوعنميو هموق ئلع هورصنيو

 نبال «ريسلاو ىزاغملا راصتخا يفرردلا»و )١/ «ماشه ةباةريبم# ةرظلا د

 ةرهمجاو (4”57ص) يريبزلا بعصمل «شيرق بسن»و (١1-54ص) ربلا دبع
 (198/5؟) الوكام نبال «لامكإلا)»و (١17-77١ص) مزح نبال «برعلا باسنأ

 )١١/ ١5175(. «ةباصإلا»و (757؟4 /5) «ةباغلا دسألو

 )١( /5؟) «ةوبنلا لئالد» يف امك ةبقع نب ئسوم دنع اهضقنو ةفيحصلا ربخخ رظنا 711١(,

 (ماشه نبا ةريس» يف امك قاحسإ نباو )١/  ,)73237-715تاقبط» يف امك يدقاولاو

 (دعس نبا )١/ ١1/8/6١69 ١78(.

 :فدضتو ناصعخاب ( باك /97باعسسالا (9)

 .ع «ك نم ةطقاس (مهنم» (9)
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 دولا ةليوحأ أس هتم اوان نيالا دنا كالخ م هيكارءا رست يلو بدلا

 نم انحأ حدبأل مايأ ةرشع مهئيي مناف بالوم ةلراتس نب تيز هس طلكو

 ءمعع دهس اب اورقاو لقلب نم عرضا: :اولاقف ءهمّلكو ١2)ءءاج الإ مهفارشأ

 نب ةهزي كامن كيت نع ح ةراجحلاب هنومري اولعجو نيطامس هل اوفقوف

 .اًنوزحم ةكم ىلإ

 وكشأ كيلإ مهللا» :فئاطلا ءاعد روهشملا ءاعدلاب اعد كلذ هعجرم يفو

 تنأو نيفعضتسملا بر تنأ ءسانلا ئلع يناوهو ىتليح ةّلِقو يتوق فعض

 مل نإ ؟يرمأ هتكلم ودع ئلإ وأ ؟'"'”يىنمّهجتي ديعب ئلإ ؟ىنْأكَت نم لإ ءيبر

 رونب ذوعأ ءيل عسوأ (7يه كانيفاع َّنأ ٌريغ «يلابأ الف ّئيلع بضغ كب نكي

 لحي نأ ةرخآلاو ايندلا رمأ هيلع حّلَصو تاملظلا هل تقرشأ يذلا كهجو

 0 و 2 ِع

 الو لوح الو ءاوضرت اوتح 47 0بتعلا كل ؛كطخس : يب لزني وأ كبضغ ىلع

 .2200كي الإ ةوق

 .(هجاح»:ز )١(

 .ةظلغلاب يناقلي :«ينمّهجتي» لنعمو . فيحصت 1 ينمّجهتي١ :ب ءقءم (؟)

 .ع «ك «ب «ق «م نم ةطقاس «يه» ()

 عوجر وهو .باتعإلا نم مسا ئبتعلاف ءبحت ام ئلإ هركت اًمع عجرأف بوتأ كيلإ يأ (5)

 كرت يأ ,ينبتعأف (هتبتاع :وأ) هيلع تبتع :لوقت «بتاعلا يضرُي ام لإ هيلع بوتعملا

 .(بتع) «ةغللا بيذهت» :رظنا .هنع ينيضرُي ام ئلإ عجرو هلجأ نم هيلع تبتع ام
 (مالسإلا خيرات»و )5197/١-1755( (ماشه نبا ةريس» يف امك  قاحسإ نباهاور (0)

 يف) دايز نب ديزي نع (؟9 :فاقحألا) «ريثك نبا ريسفتاو )1577/١( يبهذلل

 .السرم يظرقلا بعك نب دمحم نع «(فيحصت هلعلو ءنامور نب ديزي :ريسفتلا
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 نيّبّسخألا قبطُي نأ هرمأتسي لابجلا ٌكّلم هيلإ ئلاعتو كرابت هبر لسرأف

 .مهب ينأتسأ لب» :لاقف .امهنيب يه ناذللا اهالبج امهو  ةكم لهأ لع

 .7١2«اًعيش هب كرشي ال هدبعي نم مهبالصأ نم جرخُي هللا لعل

 نم اًرفن هيلإ هللا فرصف «ليللا نم يلصي ماق هعجرم يف 7"2ةلخنب لزن املف

 ذو :هيلع لزن ئتح هلا لوسر مهب رعشي ملو ؛هتءارق اوعمتساف نجلا
 الو ا اا َنهورَصَحاَملم نافل َنوُعِعَتَتَي نحل نموت د َكِتَلإاَف

 قدي طوف دن ف زدنا اةكسات ساق آدم 3 ب6 جوزك مهمل

 أونا وبرج كمؤقب © وكس فولي َكآعدَِهَََتباَمِل
 رِجَعُمِي سيمت َحاَدَتِعاَل نمو وبل با راَذَعنقرَو مف :نمكأرِفْفَي موب
 7 2007 79 :فاقح تحألا] 4 ٍنيِمِلكَص فكي و هنود نِصِرُمل َسْيِلَوِضْرَْل ف

 رفعج نب هللا دبع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع قاحسإ نبا نع مهضعب هاورو _

 يف ءايضلا هقيرط نمو )١4/ ١179( «ريبكلا» يف يناربطلا هجرخأ ءالوصوم ُهْنَعَدَلَِ

 دانسإلا قاحسإ نبا نع حيحصلاو ء«بيرغ وهو )11/4/9-181١(. «ةراتخملا»

 .اللسرم لوألا

 لب» :ظفلب ةشئاع نينمؤملا مأ ثيدح نم (1745) ملسمو (7771) يراخبلا هجرخأ )١(

 .«اًثيش هب كرشي ال هدحو هللا دبعي نم مهبالصأ نم هللا جرخُي نأ وجرأ

 ةكم نيب قيرطلا ئلع داو يهو ؛ةيناميلا انه دارملاو «ةيناميلاو ةيماشلا ناتلخن امه (؟)

 يف ةيفارغجلا ملاعملا»و )١1١١5/5( يركبلل (مجعتسا ام مجعم) :رظنا .فئاطلاو

 .(7 7١,ص) يدالبلل «ةريسلا

 رظن هيفو .يظرقلا بعك نب دمحم لسرم نم ءزج ةليللا كلت يف نجلا عامتسا ةصق ()

 نجلا نأ (554) ملسمو (ا/ا/) يراخبلا دنع سابع نبا ثيدحل فلاخم وه ذإ

 ىلإ ِةَِلَي هقيرط يف رجفلا ةالص هباحصأب يلصي وهو ةلخنب ِةْيِكَو يبنلا ئلإ اوعمتسا
  «ءاحيإلا ءادتبا يف ناك مهعامتسا نأ نئئلع لدي ام اًضيأ هثيدح يفو .ظاكع قوس
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 بي ا عي

 .21)(هّيبن رهظمو هتيد ٌرصان هللا نإو ءاجرخمو

 :يدع نب معطم لإ ةعازخ نم الجر لسرأف 7'2ةكم ئلإ ئهتنا مث

 السلا اوسّبلا :لاقف هموقو هينب اعدو «معن :لاقف «؟كراوج يف لخدأ»

 ا ا

 دجسملا نم 7*2 حيحصلا ئلع هدسجب كك هللا لوسرب يرسأ مث

 امهيلع  ليربج (*7ةبحَص قاربلا ئلع اًبكار سدقملا تيب ئلإ مارحلا

 وأ ةنسب ةرجهلا لبق كلذو همع توم دعب ناك هنإف فئاطلا ىلإ ِةِلكَي هجورخ فالخب -

 .(١؟9 :فقاقحألا) «ريثك نبا ريسفت» :رظنا .نينتس

 نب دمحم ىلإ هدانسإب يدقاولا نع )١/ ١18٠١( «تاقبطلا» يف دعس نبا هجرخأ )١(

 .السرم معطم نب ريبج

 .تاقبطلل اَقافو «ءارح» :ن ءج 62

 )١/ 1/١(. «ماشه نبا ةريسلا :رظناو )١/ ١18٠١(. «ريبكلا تاقبطلا» (*)

 .ع«ك «ب «ق «م نم طقس «حيحصلا ىلع هدسجبلا 6

 .«هبحّصو) :ع.ك (0)
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 باب ةقلحب قاربلا طبرو اًمامإ ءايبنألاب ئاصو كانه لزنف . مالسلاو ةالصلا

 كح سسلا

 .ةتبلا كلذ هنع ٌحِصي الو «١2)هيف ئاصو محل تييبب لزن هنإ :ليق دقو

 هل حتفتساف ايندلا ءامسلا ئلإ سدقملا تيب نم ةليللا كلت هب جرُع مث

 حاورأو هنيمي نع هينب نم ءادّعّسلا حاورأ هللا هارأو «هتّوبنب رقأو مالسلا

 :ةراس دع ءاقكألا

 ايركز نب يحي اهيف أرف .هل حتفتساف ةيناثلا ءامسلا ئلإ هب جرع مث

 .هتوبنب اّرقأو هب ابّحرو هيلع اًدرف ءامهيلع ملسو امهيقلف ميرم نبا ىئسيعو

 هيلع مّلسف ()قيّدصلا فسوي اهيف ئأرف «ةثلاثلا ءامسلا لولإ هب جرع مث

 .هتوبنب رقآو هب بحرو

 هب بّحرو هيلع مّلسف «سيردإ اهيف ئأرف ةعبارلا ءامسلا ىلإ هب جرع مث
 .هتوبنب رفاو

 يئاسنلا هجرخأف سنأ ثيدح امأف ءسوأ نب داذشو ستأ تيدسح نم كلذ ىوو 0

 اذه يكتم بيرق قيقح هنإ 965 صال (لوعقلا» ىف ريثك نبا لاق .( 58 )

 .هتراكن ئلع لدي ام ةحيحصلا ثيداحألا يفو .براقم هدانسإو

 يقهيبلاو (387 /1) «ريبكلا» يف يناربطلاو (7 58 5) رازبلا هج رخأف داذش ثيدح امأو

 «قيرّْبز نب قاحسإ هدانسإ يف نأب بّقعتو هححصو (8017/-7 50 /؟) «لئالدلا» يف
 نب ورمع نع ةقثب سيل )٠١9/8(: «قشمد خيرات» يفامك يئاسنلا لاق دقو

 .هنع انه هتياورو ««(ثراحلا

 0-5 «ج «ص نم طقاس (قيدصلا» (؟)
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 .هتوبلب رقأو هب بحرو

 (")نأ يكبأ :لاق ؟كيكبي ام :هل ليقف سوم ئكب هزواج املف «١2)هتوبنب ّرقأو
 .يتمأ نم اهلخدي امم ٌرثكأ هتمأ نم ةنجلا لخدي يدعب ثعب اًمالغ

 هب بحرو هيلع مّلسف ميهاربإ اهيف يقلف «ةعباسلا ءامسلا لإ هب جرع مث

 هك ويشن (") قأو

 ىلإ هب جرع مث ءرومعملا تيبلا هل عفر مث ,ئهتنملا ةردس لإ عفُر مث

 هدبع ىلإ ايحوأف ءاوندأ وأ نيسوق باق ناك لوت هنم اندف «هلالج لج رابجلا

 :لاقف سوم ىلع رم ئتح عجرف ٌةالص نيسمخ هيلع ضرفو 247 نيحوأ ام
 ع هَ را ِ

 يل عجرا «كلذ 220 قيطتال كتمأ نإ :لاقف «ةالص نيسمخب :لاق ؟تارشا مب

 .«هتوبنب نمآو» :ج يفو .تبثملا ئلإ هحلصأ مثز يف اذكو ««هب نمآو» :ص )١(

 .«(نأل» :ن ءج زن ءص (؟)

 .هتيقملا اولإ هحلصأ مث ز يف اذكو ««نمآو :ن ءج ءص (9)

 يبأ نب هللا دبع نب كيرش ثيدح نم (/511) يراخبلا يف يور (...هنم اندف» :هلوق (4)

 ثيدح يف كيرش اهب دّرفت يتلا ظافلآلا دحأ وهو ءسنأ نع يوقلاب سيلو -رمن
 ضعب يف كيرش طلغ ئلع فلؤملا هيبتث يأيسو .هيلع ظاّفحلا اهركنأو ءءارسإلا
 اذكو  ظفللا اذه نأ ئري فلؤملا نأ رهاظلا نكلو ءلوصف ةثالث دعب ثيدحلا ظافلأ

 اهتفلاخم مدعل ةلوبقملا هتادايز نم وه لب ءكيرش هيف طلغ امم سيل - يتأيس رخآ ظفل

 (ريثك نبا ريسفت» :رظناو .ءارسإلا ةصق قايس نمض هدروأ اذلو ءئرخألا تاياورلل

 1١(.: 5/259 بجر خوأل (يرابلا حتف»و ١( :ءارسإلا)

 .«حيحصلا) ُْق ثيدحلا يور امهيلكبو .(نوقيطي)ا : عك ءب ف م )00(
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 :كلذ يف هريشتسي هتأك ليربج ليلإ تفلاقا ؛كعمأل فيفختلا هلّسَف كنر

 وهو لاعتو كرابت َراَّبجلا هب ائتأ ئتح ليربج هب العف «َتئش نإ معن نأ راشأف

 ف وفن عضوف 2 7١قرطلا ضعب يف (هحيحصا)) ف يراخبلا ظفل اذه  («هناكم ف

 هْلَسَق كبر ئلإ عجرا :لاقف ؛هربخأف ئىسومب رم ئتح َلَّرَن مث ءاًرشع
 اهلعج تح ئلاعتو كرابت 2')هّبر نيبو ئسوم نيب ددرتي لزي ملف .فيفختلا

 يبر نم تييحتسا دق :لاقف .فيفختلا لاؤسو عوجرلاب ئسوم هرمأف ءاّسمخ

 تففخو يتضيرف ٌتيضمأ دق» :ٍدانم ئدان ©"ةذَقَن املف مّلسأو ئضرأ نكلو
 .(؟7(ىدابع نع

 (17,511/) يراخيبلا دنع وهف ««هناكم يف وهو ...ليربج ئلإ تفتلاف» :هلوق فلؤملا ينعي (0)

00 

0 

05 

 يف اذه كيرش اهب دّرفت يتلا تادايزلا ئدحإ وهو «سنأ نع رمن يبأ نب كيرّش قيرط نم
 .هجيرخت يتأيسو «قيرط ريغ نم يورمف ثيدحلا رئاس امأو .ءارسإلا ثيدح
 . «هللا» :ج ءز ءص

 دنع ةياور عم قفاوتي خسنلا رئاس نم تبثملاو «(دعَب» :ةعوبطملا خسنلا ءن عك

 يراخبلا ظفل ىئنعمب وهو ««دانم ئدان تذفن املف» :ظفلب )١17875( دمحأ

 .«تزواج اًملف» :("81/)

 :يهو «هتاياور عومجم نم رصتخم ءارسإلا ثيدحل فنصملا قايس

 نع سنأ نع يرهزلا قيرط نم )١177( ملسمو (7747 27 59) يراخبلا ةياور -

 .اَهنَعُدَنلََو رذ يبأ

 نع سنأ نع ةداتق قيرط نم )١1714( ملسمو (78/1/ 701”27) يراخبلا ةياور -

 .سنأ نع ينانبلا تباث قيرط نم )١77( ملسم ةياور -

 ضعب اهيفو ءسنأ نع رمن يبأ نب كيرش قيرط نم (79117) يراخبلا ةياور -
 .قبس امك .ءقرطلا رئاس نع اهم دّرفتملا تادايزلا
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 سابع نبا نع حصف ؟ال مأ ةليللا كلت هبر ئأر له :ةباحصلا فلتخاو

 ٌهاَكَدَقْلَو# :هلوق نإ :الاقو ءكلذ راكنإ دوعسم نباو ةشئاع نع حصو

 ,(9 ايريج وه امنإ [17 :يجنلا] # ِليرْخَأ كلر

 : ىأ .(«؟هارأ لونأ رونا :لاقف ؟كبر تيأر له :هلأس هنأ رذ يبأ نع ٌحصو

 .(؟7(اًرون تيأر» :رخآلا ظفللا يف لاق امك ءرونلا هتيؤر نيبو ينيب لاح

 .هري مل هنأ ئلع ةباحصلا قافتا ؟*7يمرادلا ديعس نب نامثع ايكح دقو

 نبا لوق سيلو :37(2_هحور هللا سَّدق  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 :لاق هنأ هنع حص دقو ؛(هداؤفب هآر» هلوق الو ءاذهل اًضقانم «هآر هنإ) :سابع

 ناك نكلو «ءارسإلا ين اذه نكي مل نكلو ««ئلاعتو كرابت يبر تيأر»

 كرابت "9هّبر ةيؤر نع مهربخأ مث حبصلا ةالص يف مهنع سبتحا امل ةنيدملاب

 نب هللا دبعو )١١4177( «ئربكلا» يف يئاسنلاو (737477) ةبيش يبأ نبا هجرخأ )١(

 .هنع قرط نم مهريغو (0 41/) «ةنسلا» يف دمحأ

 .«هبلقب هآر» :امهدحأ ظفلو «هنع نيقيرط نم (117/7) ملسم هجرخأ )0(

 ملسم هجرخأو ءامهنع (1797/6117/5) ملسمو 0 -7777) يراخبلا هجرخأ (9)

 .اًضيأ ُهَنَعْدَساََكَر ةريره ىبأ نع )/١10(

 955511 اللول سيصل قلص امهجرعلا 00

 ١(. 5 ص) «ةيمهجلا ئلع درلا» يف (6)

 (ئواتفلا عومجم» :رظنا .ع.ك «ب «ق «م يف سيل «(هحور هللا سدق ةيميت نبا» ()

 نمض هير ِةِيكلَي يبنلا ةيؤر يف ةلأسم»و 07817 -785 /5) «ةنسلا جاهنم»و (0094/7)

 )1١7/١-1١8(. «لئاسملا عماجل

 .(ئلاعتو كرابت هتيؤر» :ز يفو .ق نم طقاس «هبر» (00)
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 هآر معن :لاقو دمحأ مامإلا ئنب اذه ئلعو .7١2همانم يف ةليللا كلت ئلاعتو

 هسأر يتيعب هآر هنإ :دمحأ لقي مل نكلو «دب الو قح ءايبنألا ايؤر ("7نإف

 هآر :لاق ةرمو ؛هآر :لاق ةرم نكلو «هيلع مهو دقف كلذ هنع ئكح نمو «ةظقي

 :هباحصأ ضعب فرصت نم ةثلاثلا هنع تيكحو «ناتياور هنع تيكحف «هداؤفب

 .كلذ اهيف سيل ةدوجوم هصوصن هذهو .هسأر ينيعب هآر هنأ

 هلوق ئلإ هدانتسا ناك نإف «نيترم هداؤفب هآر هنإ :سابع نبا لوق امأو

 4 يح هزم اَوَدَقلَوط :لاق مث 41١١ :مجنلا] 4كم ُداَوفْلاَبدَكاَم :ئلاعت
 ليربج يئرملا اذه نأ ِةِلَك هنع حص دقف -"7هدنتسم هنأ رهاظلاو 011 :مجنلا]

 دنتسم وه اذه سابع نبا لوقو .«؟!اهيلع قلخ يتلا هتروص يف نيترم هآر
 .ملعأ هللاو هداؤفب هآر :هلوق يف دمحأ مامإلا

 نم (5"777) يذمرتلاو )51١١9( دمحأ هجرخأ .ئلعألا الملا ماصتخا ثيدح وه )١(

 يبأ هخيش نع لقنو ء.حيحص نسح :يذمرتلا لاق .ُهنَعََِلََر لبج نب ذاعم ثيدح
 سنأو سابع نبا نع اًضيأ ثيدحلا يور دقو .كلذ لثم لاق هنأ يراخبلا هللا دبع

 نب نمحرلا دبع ليسارم نم يورو .ءيش اهنم حصي ال نكلو ءمهريغو نابوثو
 ؛للعلا3 :رظنا .ناسح ديئاسأب ظباص نب نيمحرلا دعو «باهش خب قراطو « شقاع

 )١١99/١١-١1١5(. «يراسلا سينأ»و (41/7) ينطقرادلل

 حرش يف لوألا رايتخا» :اهاّمس ليلجلا ثيدحلا اذه حرش يف ةلاسر بجر نبالو

 .ةعوبطم يهو «لعألا ألملا ماصتخا ثيدح

 .«لاق» ئلإ ع ,ك يف تفحصتو «ق نم تطقس «نإف» (؟)

 .(7 77-5 /717) يربطلاو (7" 7 577) ةبيش يبأ نبا هجرخأ ام هيلع لدي امك ()

 نبا لوق اًضيأ كلذ نأ قبس دقو .اعوفرم ةشئاع نع (7417/1171/) ملسم هجرخأ (:)

 .امهيلع افوقوم ةريره يبأو دوعسم
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 ريغ وهف «[4 :مجنلا] © ُلدَكاَنَدَْثل :مجنلا ةروس يف ئلاعت هلوق امأو

 ليربج ٌوند وه مجنلا ةروس يف يذلا نإف ءءارسإلا ةصق يف يلدتنلاو ٌوندلا

 229 لاق هناك هيلغ لاني قايسكاو فوعسم ةيأو ةفئاغ لاق امك هيلدتو

 مهن لكلا فلاير غو © وتس ةّرموا# لير بج وهو 4 ولاد يدع
 ؛ىوقلا ديدشلا مَّلعُملا اذه ئلإ ةعجار اهلك رئامضلاف «[8 -ه :مجنلا] 4 لد
 اند يذلا وهو «ئلعألا قفآلاب ئوتسا يذلا وهو «ةوقلا :يأ ةرملا وذ وهو

 .ثرندأ وأ يسوق (7١ناق لكي دمحيم نم ناكف نيلدتف

 وند هنأ يف حيرص كلذف ءارسإلا ثيدح يف يذلا يلدتلاو وندلا امأو

 هآر هنأ اهيف لب ءكلذل مجنلا ةروس يف ٍضّرعت الو «هيّلدتو ئلاعتو كرابت برلا

 ىلع ِةِِلَي دمحم هآر ؛ليربج وه اذهو «ئئهتنملا ةردس دنع ئرخأ ةلزن

 .ملعأ هللاو ,ئهتنملا ةردس دنع ًةرمو ضرألا يف ًةرم «نيترم هتروص

 لصف

 هتايآ نم لجو زع هللا هارأ امب مهربخأ هموق يف ََِِي هللا لوسر حبصأ املف

 فصي نأ هولأسو «هيلع '"'ههؤارضتساو مهاذأو هل مهبيذكت دتشاف «ئربكلا

 الو هتايآ نع مهربخي قفطف «هنياع ب هل هللا هالجف ءسدقملا تيب مهل

 0غ هيلعاودري نأ ٌث وعيطعس

 .هانعمب وهو ء«ردق) :ن «ج ءز ءص 010

 :مهلوق نم .هل مهتدياكُم يأ (هيلع مهؤارضتسا» ئنعمو .«مهتاورض» :عوبطملا (؟)

 :رعشي ال ثيح نم هلكش اذإ ةديصلل تيرضتنسا#

 اَهْنَعََبَإَتَ هللا دبع نب رباج ثيدح نم (170) ملسمو (7887) يراخبلا هجرخأ (*)

 ثيدح نم )١١770( «ئربكلا» يف يئاسنلاو )١/ ١187( دعس نبا هجرخأو .هوحنب

 .حيحص دانسإب ةريره يبأ
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 اهمودق تقو نع مهربخأو .هعوجرو هارْسَم يف مهريع نع مهربخأو
 اًروفن الإ كلذ مهدْزَي ملف لاق امك رمألا ناكف 2١ )اهّمَدَقَي يذلا ريعبلا نعو

 25015 تقلا توملاظلا نيبأو

 لصف

 ءارسإلا ناك امنإ :الاق امهنأ ةيواعمو ةشئاع نع 7قاحسإ نبا لقن دقو

 يغبني نكلو ؛ءكلذ وحن يرصبلا نسحلا نع لقنو ؛هدسج دقفي ملو هحورب
 نود هحورب ناك :لاقي نأ نيبو اًمانم ءارسإلا ناك :لاقي نأ نيب قرفلا ملعي نأ

 :الاق امنإو ءاّمانم ناك :الوقي مل ةيواعمو ةشئاعو ءميظع قرف امهنيبو .هدسج

 دق مئانلا هاري ام نإف «نيرمألا نيب قرفو .هدسج دقفي ملو هحورب يرسأ

 هب جرع دق هنأك ئريف ؛ةسوسحملا روصلا يف مولعملل ًةبورضم اًلاثمأ نوكي

 ملو دعصت مل هخورو ضرألا راطقأ وأ ةكم ئلإ هب بهذ وأ ءامسلا ئلإ

 .لاقملا هل برق ايؤرلا كلت امئإو بعدت

 هحورب جرع :تلاق ةفئاط :ناتفئاط ِةِكَي هللا لوسرب جرع :اولاق نيذلاو

 جارعملا نأ اوديري مل ءالؤهو «هندب دقفي ملو هحورب جرع :تلاق ةفئاطو «هندبو

 خس تردشابو هكفيطح اهب جرعو ابب يرسآ هتاف سورلا نآ اودارآ امنإو ءاقانم ناك

 ُمُهَدَرَوََف ِةَميِقْلاَمْوبدُهَمَرَف ُهُدَقَي# :نو عرف نع ئلاعت هلوق نمو ءاهمّدقتي يأ )١(
 .[34 :دوه] راي

 نبا ثيدح نم هانعمب )١١519( «ئربكلا» يف يئاسنلاو (76017) دمحأ جرخأ )١(

 ١(. :ءارسإلا) (هريسفت» يف ريثك نبا لاق امك حيحص هدانسإو .سابع

 يف اًحيرص سيل نسحلا نع هلقن امو «ٌحصي ال امهيلإ دانسإلاو «(5 00 -494/1) (0)
 .(157 )١5/ «يربطلا ريسفت» :رظنا .هفلاخي هنع حيرصلا لب .كلذ
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 فقتف ةعباسلا ءامسلا اولإ اهم ايهتنُي اىتح ًءامس ًءامس تاوامسلا لإ اهدوعص

 ناك يذلاو ء«ضرألا ئلإ لزنت مث ءاشي امب اهيف رمأيف لجو زع هللا يدي نيب
 .ةقرافملا دنع حورلل لصحي امم لمكأ ءارسإلا ةليل ِيكَي هللا لوسرل

 ماقم يف ِةِكَك هللا لوسر ناك امل نكل «مئانلا هاري ام قوف رمأ اذه نأ مولعمو

 1 د 2 تت 0 و 5

 ءامسلا ىلإ ةوعصلا ةسور تاذ لاتت ال هاوس نمو كقتامإ ريغ نم ةقيقح ةسقملا

 ةقرافم دعب كانه مهحاورأ تّرقتسا امنإ ءايبنألاف «ةقرافملاو توملا دعب الإ

 ا يس جيد ا

 فارشإ''"اهلق اذه مهو هايبألا حاورأ عم ئيلغألا قيفرلا ل ترقتسسا هئافر

 .هيلع مّلس نم ىلع مالسلا ّدري ثيحب هب ٌقّلعتو ٌقارشإو ندبلا ئلع

 .ةسداسلا ءامسلا يف هآرو 7"2هربق يف طبعت انيلاق ”مموم نار قلعت كا اذبعو

 هحور ماقم كلذ لب «هيلإ در مث هربق نم ئسومب جّرعُي مل هنأ مولعمو

 ؛اهداسجأ ئلإ حاورألا داعم موي ئلإ هرارقتساو هندب ماقم هربقو ءاهرارقتساو

 يف ناكم ئلعأ يف ِةَِْكَع وه هنأ امك «ةسداسلا ءامسلا يف هآرو هربق يف ىلصي هآرف

 مّلسُملا هيلع مّلس اذإو ,دوقفم ريغ هحيرض يف هّندبو كانه اًرقتسم ئلعألا قيفرلا

 .ئلعألا الملا قرافي ملو مالسلا هيلع دري تح هحور هيلع هللا در

 ىف سمشلا ئلإ رظنيلف اذه كاردإ نع هعابط تظّلَغو هّكاردإ فثك نمو
 اذه ةأب ةاويحلاو تابتلا ةايسو «ضرألا قاهريثأتو اهقلعتو هلم رلع

 .فيحصت ««اذهلف» :ز )١(

 .هريغو (771760) ملسم دنع سنأ ثيدح يف امك 0
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 اهلحم يف نوكت رانلا هذهو «نأش نادبأللو نأش اهلف ءاذه قوف حورلا نأشو

 نيب يذلا قّلعتلاو طابترالا نأ عم ءاهنع ديعبلا مسجلا يف رثؤت اهترارحو

 ا رت اااا ار ليارطلا ندبلاو حورلا

 (1)ايلايللا َءالظ يشغتساف سمشلا انس يَرَت نأ ِكايإ :ِدّْمَّرلا نويعلل لقف

 لصف

 ءامسلا ئلإو سدقملا تيب ئلإ كك هللا لوسرب جرع :؟5'يرهزلا لاق
 .ةنسب ةنيدملا ئلإ هجورخ لبق

 .نارهشو ةنس ةرجهلاو ءارسإلا نيب ناك :هريغو "”ربلا دبع نبا لاقو
 فهلا

 اذه بابرأو ءاّمانم ًةرمو ٌةظقي ًةرم «نيترم :ليقو .ٌةدحاو ًةرم ءارسإلا ناكو

 "تظقيتسا مث» لوقو ؟؟1كيرش ثيدح نيباوعمجي نأ اودارأ مهنأك لوقلا

 يف هلوقل يحولا لبق ةرم ؛نيترم ناك لب :لاق نم مهنمو .تاياورلا رئاس نيبو

 هيلع تلد امك يحولا دعب ًةرمو «7*2(هيلإ يحوي نأ لبق كلذو» :كيرش ثيدح

 .هسفن فلؤملل اهلعلو 037١ /17) «نيكلاسلا جرادم» يف اهركذ ةديصق نم تيبلا )١(

 ؛كلذك ةياورلا ّنكل .لوصألا يف سيلو ؛«يرهزلا نع ةبقع نب ئسوم لاق :عوبطملا يف )١(

 .(6» //) «ديهمتلا» يف ربلا دبع نباو (70 5 /7) «لئالدلا» يف يقهيبلا اهجرخأ

 .(5 + )72١/ «باعيتسالا» ف 60)

 يراخبلا دنع سنأ نع ءارسإلا ثيدحل هتياورو ءرمن يبأ نب هللا دبع نب كيرش وه (5)
 .(١761ط/)

 .ز ءص نم طقاس «هيلإ ...هلوقل» :هلوق (0)
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 .هلعب نيترمو يحولا لبق ًةرم :تارم ثالث لب :لاق نم مهنمو .ثيداحألا رئاس

 يف اوأر اذإ نيذلا لقنلا بابرأ نم ةيرهاظلا ءافعض ةقيرط هذهو ءطبخ اذه لكو

 (؟)فلتخا املكف ,ئرخأ ًةرم هولعج 7١2ةاورلا ضعب قايس فلاخت ةظفل ةصقلا

 ءارسإلا نأ "7لقنلا ةمئأ هيلع يذلا باوصلاو «َعئاقولا مها ودّدع ةاورلا مهيلع

 .ةثعبلا دعب ةكمب ةدححاو ةرم ناك

 يف هنأ اونظي نأ مهل غاس فيك !اًرارم هنأ اومعز نيذلا ءالؤهل اًبجع ايو

 وقح نيسوم نيبو هبر نيب ددرتي مث ؛نيسمخ ةالصلا هيلع ضَرُْي ةرم لك
 اهديعي مث ؛«يدابع نع تففخو 47 يتضيرف تيضمأ» :لوقيف اًسمخ ريصت

 ! ؟اًرشع اًرشع اهطحي مث نيسمخ لإ ةيناثلا ةرملا يف

 دروأ ملسمو «ءارسإلا ثيدح نم ٍظافلأ يف اًكيرَش ظاّمُحلا طّلغ دقو

 .ثيدحلا درسي ملو «صقنو دازو رخأو مَّدقفا :لاق وف ؟8ةهمه دتسملا

 , 210 داجأو

 .«تاياورلا» :ع.ك )010

 .«تفلتخا» :ك «ب ءق م ()

 .«لقنلا لهأ ةمئأ» :عمك (9)

 .قبس دقو «ثيدحلا ظفل وه تبثملاو ««يضرف) :ب «ق عم (5)

 اذه كيرش قيرط ركذ مث «سنأ نع ينانبلا تباث قيرط نم (77١109/1١)مقرب (6)

 تباث ثيدح وحن هتصقب ثيدحلا قاسو» :لاق مث هنم افرط ركذو (117/17)

 .«صقنو دازو رخأو اًئيش هيف مدقو «نانبلا

 .(ث) ثلاثلا دمحأ ةخسن أديتو .(ك) ةيناتكلا ةخسن تهتنا انه )١(

 كا



 لصف

 , هئادعأو هئايلوأ نبي اهيف هللا قرف ينلا' ةرجهلا أدبم يف

 (١)هلوسرو هدبع َرّصنو , هنيدزازعإل ًادبم اهلعجو

 ةداتق نب رمع نب مصاع نع ؛حلاص نب دمحم ينثدح :7"2يرهزلا لاق
 نم نينس ثالث ةكمب لي هللا لوسر ماقأ :اولاق امهريغو نامور نب ديزيو

 نيثمس رشح مالسإلا لإ سأنلا اهدف ؛قعيارلا يف نلعأ مث ءايفنعتسم هئوبت لرأ

 مو ظاعتمي 0 ,اوملا يفد «مهلزانم يف جاحلا تي ماع ىلك مسوملا يناوب
 :ةنجلا مهلو هّبر تالاسر ّْلبي نيتح هوعنمي نأ اولإ مهوعدي ؛زاجملا يذو
 ةليبق ايلزاعمو لفابقلا نع لاسبا هتإ نرعس بيجي الو هريصو ادع دجي الق

 برعلا اهب اوكِْمَتو اوحلفت هللا الإ هلإ ال :اولوق سانلا اهيأ ايا :لوقيو ةليبق

 .ز شماه يف «هدبعا كردتساو ««هلوسر ةرصّنول :ز ءص )١(

 ةريسال قفاوم امهنم تبثملاو .فيحصت ««يذمرتلا» :نءجادع لوصألا يف (0)
 نأ باوصلاو «يطايمدلا نم مهو وهو .فلؤملا ردصم وهو (”5ق) «يطايمدلا

  ملعأ هللاو  مهولا أشنمو )١/ ١85(. «دعس نبا تاقبط» يف امك يدقاولا وه لئاقلا

 نب دمحم انربخأ» :لاقف «هل ديناسأ ةدعب يدقاولا هخيش نع ربخلا ئور دعس َنبا نأ

 كلام نب بعك نب هللا دبع نع هيبأ نع نامعنلا نب بويأ ينثدح :لاق [يدقاولا] رمع

 حلاص نب دمحم ينثدحو :لاق (ح) يرهزلا نع هللا دبع نب دمحم انثدحو :لاق (ح)

 ماقأ :اولاق ءينثدح دق اضيأ ءالؤه ريغو «نامور نب ديزيو ةداتق نب رمع نب مصاع نع

 «ليوحتلا (ح) ب ةلوصفم يهو ءربخلل ديناسأ ةثالث يدقاوللف .«... لَك هللا لوسر

 يطايمدلا اهنم لقن يتلا ةخسنلا نم تطقس يناثلا دانسإلا دعب يتلا ءاحلا لعلف

 .خلإ 2...حلاص نب دمحم ينثدح :لاق يرهزلا نع ...» :اذكه نادانسإلا لخادتف

 (مسوملا» :عءز (©)
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 :لوقي هءارو بهل وبأو .«ةنجلا يف اكولم متنك متنمآ اذإف .مجعلا مكل نيدّنو

 درلا َحبقأ لكي هللا لوسر ئلع نوٌدريف «7١2باذك ئباص هنإف هوعيطت ال

 رهو ؟كاوعبج ول ثيح كب علعأ كتريشمو كترسأ ؛نولوقيو هنوأؤيو
 .«اذكه اونوكي مل تئش ول مهللا» :لوقيو «هللا ىلإ مهوعدي

 مهاعدو ِةَِكَي هللا لوسر مهاتأ نيذلا لئابقلا نم انل يمس نَم ناكو :لاق

 .ةرازفو «ةفّصخ نب بِراحُمو ؛ةعصعص نب رماع ونب :مهيلع هسفن ضرعو

 :ةدّنكو ءءاكَبلا ودبو «(")رْضَت وئبو ءسُبَعو «ميَلَسَو «ةفينحو ةّرُمو ءناّسغو

 .دحأ مهنم بجتسي ملف ؛ةمراضحلاو «ةرّذعو ءبعك نب ثراحلاو .ءسللكو

 نم لوعمسي ؛ اوناك جرزخلاو سوألا نأ ِةِْلَي هلوسرل هللا عنص امم ناكو

 .جرخيس نامزلا اذه يف ثوعبم ءايبنألا نم اّيبن نأ ةنيدملا دوهي نم مهئافلخ

 سانلا اهيأ اي» :يداني زاجملا يذ قوسب فقو بِكَ هللا لوسر نأ هجو ريغ نم حمص )١(

 هجرخأ .هبيذكتب سانلا رمأيو هبّذكي هءارو بهل وبأو ««اوحلفت هللا الإ هلإ ال اولوق
 هجرخأو .يليدلا دابع نب ةعيبر ثيدح نم )١15/١( مكاحلاو )١11٠١5( دمحأ

 نيا هجرخأو .كلذ رضح ةناثك نب كلام ينب نم خيش نع اًضيأ (117077) دمحأ

 ثيدح نم مهريغو )1١7/5( مكاحلاو (56017) نابح نباو (151) ةميزخ

 يف يتأي ليوط ثيدح نم فرط وهو «حيحص دانسإب يبراحملا هللا دبع نب قراط
 .(94١8ص)) هلم يبنلا ىلع هموق دفو مودق يف لصف

 ذإ .أطخ امهالك ء؛رّضن ونب» :«تاقبطلا» ةعوبطم يفو ««رضنلا ونب» :عوبطملا (0)

 «رصن ودب» باوصلاف :لئابقلا نم مهريغ انه نوروكذملاو «شيرفق مهرضنلا ونب
 ادع اهلبق ةروكذملا لئابقلا نأش ءرضُّم نب ناليع سيق لتابق نم «ةلمهملا داصلاب

 .(587- 5/8١ ص) مزح نبال «برعلا باسنأ ةرهمج# :رظنا .ةفينح ينبو ناَّسغ
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 تناك امك  تيبلا نوجحي راصنألا ناكو ؛مّرِإو ٍداع ّلتق هعم مكلتقنو هعبتنف

 ساقلا وعدي هل هللا لوسر واضتأللا وأو املق هةوبيبلا قود _هجست:برعلا
 اذه نأ_ٌموق ايهللاو  نوملعت :ضعبل مهضعب لاق هّلاوحأ اوُلّمأتو هللا ئلإ

 !هيلإ مكّنقبسَي الف «دوهي هب مكدٌعَوَت يذلا

 كاك هللا لوسر هاعدف ةكم مدق دق سوألا نم تماصلا نب ديوس ناكو

 .7١2بجيي ملو دعني

 ينب نم هموق نم ٍةيتِف يف رّسيَحلا وبا عفار نب سنأةكممدقم

 لاقف ءمالسإلا ىلإ يع هللا لوسر مهاعدف ,(20فلحلا نوبلطي لهشألا 5--
 د

 هبرضف «هل انتج امم ريخ هللاو اذه «موق اي : اًثدح اًّياش ناكو  ذاعم نب سايإ

 ,”ةنيبلملا خول (رقرصلاف فلدسلا مهل لكي مل مث هتكسف هرهتاو رسيعلا وأ

 لصف

 راصنألا نم رفن ةتس مسوملا يف ةبقعلا دنع يقل ٍةِكك هللا لوسر نإ مث

 .ثراحلا نب فوعو «ةرارُز نب دعسأ ةمامأ وبأ :مهو ءجرزخلا نم مهلك
 ١ 0 هاو

 نب هللا دبع نب رباجو ءرماع نب ةبقعو «رماع نب ةبطقو «كلام نب عفارو

 )١( «(ماشه نبا ةريس» يف امك  قاحسإ نبا هدنسأ هلبق يذلاواذه )١/ 1758:570(

 .هموق نم خايشأ نع ةداتق نب رمع نب مصاع نع_-(14777625197/5) «ةوبنلا لئالد»و

 نم مهئادعأ ئلع مهورصنيف  مهنم لهشألا دبع ونبو - سوألا اولاويل شيرق نِم يأ (؟)

 .جرزخلا

 17١(- /؟) «لئالدلا»و )١//571( «(ماشه نبا ةريس» يف امك  قاحسإ نبا هدنسأ 0

 عماوج» نع رداص فلؤملاو .ُنَعهَيَعَي يلهشألا ديبل نب دومحم نع نسح دانسإب

 .ةقباسلا ةرقفلا يفو انه (19ص) مزح نبال «ةريسلا
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 .اوملسأف مالسإلا لإ ِةَِي هللا لوسر مهاعدف ؛بائر

 مل ئتح اهيف مالسإلا اشفف «مالسإلا لإ اوعدف ةنيدملا لإ اوعجر مث

 رشع انثا مهنم ءاج ١2)لبقملا ماعلا ناك املف «مالسإلا اهلخد دقو الإ راد ّقبت
 ِ ع

 نب ثراحلا نب داعم .مهعمو هللا دبع نب َرباج اح (50ل وألا ةخيسلا :لجر

 اذه ناوكذ ماقأ دقو 7 سيق دبع نب ناوكذو «مدقتملا فوع وخأ ةعافر

 نب ةدابعو . يراصنأ يرجاهم هنإ :لاقيف «ةئيدملا ئلإ رجاه ئتح ةكمب

 ؛كلام نب !؟هيَوَعو ءناهّيَتلا نب مثيهلا وبأو «ةبلعث نب ديزيو ءتماصلا
 .(")رشع انثا 20ه

(010 

0 

0 

(0) 

 يف سانلا عبتي نينس رشع ثبل ْةَِْك يبنلا نإ :رباج نع ريبزلا وبأ لاقو

 .(لياقلا» :عءز رض

 .ئلوألا» :ج ءز ءص

 .أطخ ««سيق نب هللا دبع» :ز

 وه كلام نب رميوعنأل أطخ ««رميّوع» :ةعوبطملا خسنلا «ن ءز ءص «ب «ق
 ةريسلا رداصم يف روكذملاو .هلعب وأ ردب موي ملسأ امنإ وهو ُهَنَعَُنَلوي هكر ءادردلا وبأ

 انه عقو امف ءسوألا نب كلام نب فوع نب ورمع ينب نم «ةدعاس نب ميوع) وه انه
 .ئلعألا هذج ئلإ هبسن هنأ وأ فلؤملا نم مهو امإ هيبأ مسا يف

 .ب «ق «م يف تسيل (مه)
 (ةلضت ني ةدابع نب سائيعلا) ؛وهو ءدحاو هيلع ظقسو اًمسا رشع دحأ ركذ فلؤملا

 ئتح ةكمب ماقأ هنأل ءيراصنأ يرجاهم :هل لاقي اًضيأ وهو .جرزخلا نب فوع ينب نم
 ءاسنلا ةعيب لشم يهو «ئلوألا ةبقعلا ةعيب دلك يبنلا اوعياب رشع انثالا ءالؤهو .رجاه

 نبا تاقبط)و (577” )5742/١- «ماشه نبا ةريس» :رظنا .ةنحتمملا رخآ يف ةروكذملا

 )١8( يراخبلا دنع تماصلا نب ةدابع ثيدح رظناو .(14817/-1486 )١/ «دعس

 .ةعيبلا ةغيصل )١17١4( ملسمو
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 نمو «ينيوؤي نم» :ئنم نم مهلزانمو ظاكعو ةَنَجَمو مسوملا يف مهلزانم

 ؛هيوؤي الو هرصني اًدحأ دجي الف ,«؟ةنجلا هلف يبر ٍتالاسر ّْلِبَأ تح ينرصني

 نولوقيف هموق هيتأيف همِحَر يذ ئلإ نميلا وأ رَّضُم نم لَحْريل لجرلا نإ ئتح
 هللا ىلإ مهوعدي 217ههلاحر نيب يشميو «7١2كنتفي ال شيرق مالغ ْرَّدحأ :هل

 نمؤيف انم لجرلا هيتأيف «برثي نم هللا انثعب ئتح ؛عباصألاب هيلإ نوريشي مهو
 نم راد ٌقبت مل ئتح «همالسإب نوملُسَيف هلهأ ئلإ بلقنيف «نآرقلا هئرقيو هب

 .هيلإ هللا انثعبو ؛مالسإلا نورهظُي نيملسملا نم طهر اهيفو الإ راصنألا روُد

 ةكم لابج يف دّرطُي لكي هللا لوسر لايتم ئتح :انلقو انعمتجاو انرمتئاف

 هل لاقف «7"2ةبقعلا ةعيب انّدَعاوف مسوملا يف هيلع انمدق ئتح انلحرف ءفاخُيو

 وذ ينإ ,كوءاج نيذلا موقلا ءالؤه ام يردأ ام ءيخأ نبا اي :سابعلا هّمع

 يف سابعلا رظن املف «نيلجرو لجر نم هدنع انعمتجاف ءبرثي لهأب ةفرعم
 .هللا لوسر اي :انلقف .ثادحأ ءالؤه ؛مهفرعن ال موق ءالؤه :لاق انهوجو

 ئلعو ؛لسكلاو طاشّنلا ين ةعاطلاو عمسلا ئلع» :لاق ؟كعيابن )ام ئلع

 نأ ئلعو .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ئلعو .رسيلاو رسعلا يف ةقفنلا

 .مكيلع تْمِدق اذإ ينورصنت نأ ئلعو ؛مئال ةمول مكذخأت ال هللا يف ؟*0اوموقت

 .«خ) هيلعو تبثملا لثم هشماه يفو ؛«مكنتفي» :ز )١(

 .أطخ «ميجلاب «مهلاجر» :ةعوبطملا خسنلا ءنءقءم (؟)

 .«ةبقعلا تعش هاندعاوف» :«دنسملا» ظفلو .ةين ةيناثلا ةبقعلا ةعيب يهو (7)

 :رظنا .ةفيعض ةغل لوصألا نم تبثملاو .ةّداجلا لع «مالع» :هريغو «دنسملا» يف (5)

 دهاوشااو (741/7) يضرلل «ةيفاشلا حرش»و (7 417 /7) ينج نبال «بستحملا»

 .ةدحتملا لامكلا راد .ط (7١1١ص) كلام نبال «حيضوتلا

 .«اولوقت نأ» :رداصملا يفو ءلوصألا يفاذك (5)
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 انمقف ,««ةنجلا مكلو ؛مكءانبأو مكجاوزأو مكسفنأ هنم نوعنمت امم ينوعنمتو

 لهأ اياًديور :لاقف نيعبسلا رغصأ وهو  ةرارز نب دعسأ هديب ذخأف هعيابن

 نإو هللا لوسر هنأ ملعن نحنو الإ ّيطَملا دابكأ هيلإ برضن مل انِإ ءبرثي

 امإف ءٌفويسلا مكّضَحَت نأو مكرايخ ُلْمَقو ًةفاك برعلا ٌةقرافم مويلا هجارخإ
 نوفاخت متنأ امإو هللا ىلع مكرجأو هوذخف كلذ ئلع ١2)نوربصت متنأ

 انع ْطِمَأ دعسأ اي :اولاقف «هللا دنع مكل رذعأ وهف .هورذف ًةفيخ مكسفنأ "نم
 انيلع لجتأف الجر الجر هبلإ انمقف ؛اهلمقتسن الو ةعيبلا هذه رذن ال هللاوف !كذي

 2 7ةنحلا كلّذب ائيطعي

 ءلجو زع هللا ئلإ ناوعديو «نارقلا مهنم ملسأ نَم ناملعي ريمع نب ْ ف ١ : م 0# موتكم مأ نب ورمع هك هللا لوسر مهعم ثعبو ةنيدملا ىلإ ؟”اوفرصنا مث

 يقهيبلاو دمحأ ظفل ق نم تبثملاو «نابح نبا ظفل وهو ««اوربصت نأ» :عءجءز ءص )١(

 .«متنأ) دعب «موق١ ةدايز امهدنع نأ الإ

 :تاياورلا ضسعب يف نأ هحضويو «رداصملا ظفل وه تبثملاو ««ئلع# :ز ءص (؟)
 .«ةنيبج» وأ «اًنبج مكسفنأ نم نوفاخت»

 (5714/؟)مكاحلاو (5!57) نابح نباو ( ١147897 2141567) دمحأ هجرخأ دول

 ظفاحلا لاق «هب ريبزلا يبأ نع ميثخ نبا ثيدح نم (5 47 /7) «لئالدلا» يف يقهيبلاو
 هنّسحو ؛ملسم طرش نئلع دّيج دانسإ اذه :(48 /4) «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا
 .(7577 /1) «حتفلا» يف رجح نبا ظفاحلا

 مكاحلاو )١475( يذمرتلاو (11/71)دوادوبأو (149757١15)دمحأ هجرخأو

 لاق .اًدج اًرصتخم رباج نع دعجلا يبأ نب ملاس ثيدح نم (517-317/5)
 .هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ئلع حيحص :مكاحلا لاقو .حيحص نسح :يذمرتلا

 ثيدح لبق مهربخ روكذملا «ئلوألا ةبقعلا ةعيب هوعياب نيذلا رشع انثالا ءالؤه يأ (5)

 .قباسلا رباج
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 ةرارز نب ٌدعسأ ةمامأ يبأ ئلع الزنف
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 .؟27نيعبرأ اوغلب اّمل مهب عّمجو مهمؤي ريمع نب بعصم ناكو

 .ذاعم نب دعسو ريّضحلا نب ديّسأ :مهنم «ريثك رشب امهيدي ئلع ملسأف

 11 «”اسسدلاو لاهيرلا ليشالا دبع ينب عمبج ل مري امهمالسإو ماسأب

 لمع» :لاق لي بنا هنع ربخأف «ٌةدجس هلل دجسي نأ لبق ليقف لاقو ذئنيح

 7 ريف رجأو اليلق
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 ناو 6 )21077/١- «مالسإلا خيرات» يف امك ةبقع نب ئسوم دنع ربخلا رظنا

 (دعس نبا تاقبط» يفامك يدقاولاو 2 )١/ «ماشه نبا ةريس) يف امك قاحسإ

 نع ةبقع نب ئسوم اًضيأ هركذو .(017/ /7؟) جسوكلا ةياور «هلئاسم» يف دمحأ هركذ

 هفلاخيو .الجر رشع ينثا اوناك مهنأ ّيدقاولا ركذو .مهددع ركذي مل هّنكلو يرهزلا

 ءامهريغو )١١79( دواد يبأو (5*57 )١/ ماشه نبا دنع امك - قاحسإ نبا هاور ام

 ةرارز نب دعسأ نأ :كلام نب بعك ثيدح نم  هجيرختو هظفل )5577/١( قبس دقو

 :(5 4١ /7) «لئالدلا» يف يقهيبلا لاق .الجر نيعبرأ اوناكو «مهب عمج نم لّوأ وه

 نب دعسأ ةنوعمب مهب عمج اًبعصم نأكو ءيرهزلا ّلوق اذه فلاخي ال نأ لمتحيو

 امو (7179/5) بجر نبال «يرابلا حتف» :رظناو .ملعأ هللاو ؛هيلإ بعك هفاضأف ةرارز

 .(077-ا/0 ص) قيس
 ديدحت الو همسا ركذ نود اًرصتخم ءاربلا ثيدح نم )7١80( يراخبلا هجرخأ

 (ماشه نبا ةريس) يف امك قاحسإ نبا هجرخأو .لتقو اهيف ملسأ يتلا ةعقولا
 نيدانسإب (7 5١ /5) «تاقبطلا» يف دعس نباو )777775(  «دمحأ دئسم»و )4١0/7(

 نمل هنإ) :قاحسإ نبا دنع كي يبنلا ظفلو ءالّوطم ُهَنَعُدََلَ ِهَر ةريره يبأ نع نيتسح

 .«ةنجلا لهأ
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 مسوملا قاوو ةكم ئلإ بعصم عجر مث رهظو ةنيدملاب مالسإلا رثكو

 موقلا ميعزو :نيكرشملاو نيماسملا نم راضنألا نع ريثك قاخ ماعلا كلذ
 ئيلإ للست ليللا نم لوألا ثلثلا  ةبقعلا ةليل تناك املف روُرْعَم نب ءاربلا

 نم ةيفخ ٍةك هللا لوسر اوعيابف «ناتأرماو الجر نوعبسو ةئثالث لَك هللا لوسر
 مهءانبأو مهءاسن هنم نوعنمي امم هوعنمي نأ ئلع ةكم رافك نمو مهموق

 ديلا هل تناكو «''"”رورعم نب ًءاربلا ذئتليل هعياب نم لوأ ناكف (ةبهتأأو

 اًدكؤم ِةِكَ هللا لوسر مع سابعلا رضحو «هيلإ ردابو َدقعلا دٌكأ ذإ ءاضيبلا
 مهنم دلك هللا لوسر راتخاو .هموق نيد ئلع كاذ ذإ ناكو «مدقت امك هتعيبل

 .عيبرلا نب دعسو «ةرارز نب دعسأ :مهو اًبيقن رشع ينثا ةليللا كلت

 نب هللا دبعو .رورعم نب ءاربلاو ءكلام نب عفارو «ةحاور نب هللا دبعو

 ةدابع نب دعسو  ةليللا كلت همالسإ ناكو  رباج دلاو مارح نب ورمع

 نموا ؛جرزخلا نم ةعست ءالؤهف «تماصلا نب ةدابعو ءورمع نب رذنملاو
 نشا دس وب ةعاقرو «ةيفيخ دي عبو :ييطتملا حو ديكأ : ةثالث سوألا

 .هناكم ناهيتلا نب , مثيهلا وبأ لب : ليفو

 لتق يتلا يهو -ورمع نب بعك تنب ةبيَسُن ةرامع مأف :ناتأرملا امأو

 .(رزأ) «ةياهنلا» .رازإلاب سفنلا نع ئنكي هنإف ,مهسفنأ يأ )١(

 (ماشه نبا ةريسا يف امك قاحسإ نبا ركذو «عياب نم لوأ ةرارز نب دعسأ

 وقي ونب ومعزي ينب . اب :ةول رقي , اهشألا ةبع وتيو كلذ ةومع ءيابشبا راختلا ىسرفأ سب 0

 .عياب نم لوأ ناهيتلا نب مثيهلا وبأ
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 ةبقعلا لهأ ئلع اوليمي نأ ٍةِكَب هللا لوسر اونذأتسا ةعيبلا هذه تّمت املف

 ٍتوص دعبأب ةبقعلا ىلع ناطيشلا خرصو .كلذ يف مهل نذأي ملف «مهفايسأب

 ئلع اوعمتجا دق هعم ةابّصلاو دّمحم يف مكل له (7١2بشاخألا لهأ اي :عمُس

 ٌَنغّرفتأل هللا ودع اي هللاو امأ «ةبقعلا ٌبزأ اذه» :ِِكَي هللا لوسر لاقف ؟مكبرح

 .(”ههلاحر ئلإ اوضفني نأ مهزمأ مث «كل

 ؟اولصو يح مهئارشأو شيرق لج مهيلع تدغ مولا حبصأ الف
 ةحرابلا انبحاص متيقل مكنأ انغلب هنإ .جرزخلا رشعم اي :اولاقف راصنألا َبعش

 نأ انيلإ صغبأ برعلا نم ٌّيح ام هللا ُمياو ءانبرح ىلع هوعيابت نأ هومتدعاوو

 نم جرزخلا نم كانه ناك نم ثعبناف ,مكنم برحلا (؟7هنيبو اننيب بشني
 ّيبأ نب هللا دبع لعجو ءانملع امو اذه ناك ام :هللاب مهل نوفلحي نيكرشملا

 تنك ول ءاذه لثمب ىلع اوتاتفيل يموق ناك امو ءاذه ناك امو لطاب اذه :لوقي

 .مهدنع نم شيرق تعجرف «ٍينورماؤي تح اذه يموق عنص ام برثيب

 نم هباحصأ قحالتو .0”2يَجأَي نطب ئلإ مدقتف رورعم نب ءاربلا لحرو

 .ةكم لهأ دارملاو ءلابجلا يه «بشاخألا»و . يدقاولا ظفل وهو ءلوصألا يفاذكه )١(

 .فاحسإ نبا ةياور يهو ««بجابجلا» :عوبطملا يفو .لابجلاب ٌطيحم ٍداو ةكم نإف

 .(ببج) «ةياهنلا» :رظنا .ئّمب لزانم يهو
 .هجيرخت يتأيسو «كلام نب بعك ثيدح نم كلذ مص هف

 .«اولخد» :نءج ()

 .(مهنيب) :عوج (:)

 ميعنتلا يداوو «ميعنتلا لامش ةكم ةيدوأ نم داو ءميجلا رسكب «ججأي» :اًضيأ لاقيو )6(

 يف ملاعملا مجعم) :رظنا .«تيقم رئب يداو» وأ «جاي» مساب مويلا فرعي «هيف بصي
 .يدالبلا قتاعل امهالك (18517١ص) «زاجحلا ملاعم مجعم»و (7727ص) «ةريسلا

 هو



 هقنع ئلإ هّدي اولعجف ةدابع نب دعس اوكردأف «١2)شيرق مهتبلطتو .نيملسملا - ٍُ ًَس .,

 نب معطم ءاجف .ةكم ه هولخدأ اىتح هّرعش نورَجيو هنوبرضي اولعجو «ٍةعسننب

 راصنألا ترواشتو .مهيديأ نم ءاضاخف ةيآ نب يرح ني تراحبلاو ىدع

 اًعيمج موقلا "”لحرف ؛مهيلع علط دق دعس اذإف «هيلإ اركي نأ هودقف نيح

 اذ ةنيدملا ىلإ

 ئلإ سانلا ردابف «ةنيدملا الإ ةرجهلا يف نيملسملل هلي هللا لوسر َنِذَأو

 مأ هتأرماو دسألا دبع نب ةملس وبأ ةنيدملا ئلإ جرخ نم ٌلوأ ناكف ؛كلذ

 نونو اهني لوح نس هولا نم تسي هتوف تسيل اهو قمل

 .(©ةحلل

 ف اوجرخف هناك دق هنأ اوملعف_. راصنألا ةعيابم ريخ_ رشلا اوت اًنيرق نأ كلذو 50
 .(5 594 )١/ (ماشه نبا ةريس) .نم نم اورفن دق نأ دعب موقلا بلط

 (دعس نبا تاقبط» يف امل قفاوم لوصألا رئاس نم تبثملاو .«لصوف# :ن «ج ءز ءص (؟)

 .فلؤملا ردصم وهو هع الق (باالق) (ىطايمدلا ةريساو

 )١/ 55٠- «ماشه نبا ةريس» يف امك قاحسإ نبا هجرخأ ةيناثلا ةبقعلا ةعيب ربخ (1)

 )7١١١( «نابح نبا حيح صو )١151/48( (دمحأ دئسم)و (5 008 -5 75 51

 .ديج دانسإب ُهَنَعُدَنوي 2 هر كلام نب بحعك ثيدح نماس(8 55؟71)(ةوبلا لئالدلو

 قايسو .هنيلاسأب ىدقاولا نع (43+ انابيلا ) ةكافطلا# ق دعس يا دهسرغأو

 .يدقاولا ةياورو قاحسإ نبا ةياور نيتياورلا نم عومجم فلؤملا
 هَنَعَُنََََو نكي ملو .يردبعلا ةحلط يبأ نب ةحلط نب نامثع وه ءهّدج ئلإ هبسن ل

 (ماشه نبا ةريس» يف امك قاحسإ نبا هجرخأ ةملس مأل هعييشت ربخو «ذئمؤي اًملسم

 .نسح دانسإب ةملس مأ نع_-(١87-/1)
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 نيملسملا نم ةكمب قبي ملو ءاًضعب مهضعب عبتَي الاسرأ سانلا جرخ مث

 هسبتحا نم الإو امهل هرمأب اماقأ  يلعو ركب وبأو ِةِكَي هللا لوسر الإ

 جورخلاب رمؤي ئتم رظنني هزاهج كب هللا لوسر َّدعأ دقو .اًمرَك نوكرشملا
 .هزاهج ركب وبأ ٌدعأو

 لصف

 اوجرخو اوزّهجت دق ِةِلَو هللا لوسر ٌباحصأ نوكرشملا ئأر املف
 نأ اوفرع جرزخلاو سوألا ئلإ لاومألاو لافطألاو ّيرارذلا اوقاسو اولمحو

 هللا لوسر جورخ اوفاخف «:ةكوشو سأبو ةقلح لهأ موقلا نأو «ةعّبَم ٌراد رادلا

 ملو ةودنلا راد يف اوعمتجاف ؛هرمأ مهيلع ٌدتشيف مهب هّقوحلو مهيلإ هلل

 مهرضحو «هرمأ يف اورواشتيل مهنم اجحلاو 2١07 يأرلا يوذ نم ٌّدحأ فّلختي
 لمتشم دجن لهأ نم ريبك خيش ةروص يف هللا هنعل - سيلبإ مهخيشو مهيلو
 .يأرب مهنم ٍدحأ لك راشأف ِهِدِلَج هللا لوسر رمأ اوركاذتف «هئاسك يف ءاّمصلا

 ام يأر هيف يل قرف دق :لهج وبأ لاق نأ ئلإ .هاضري الو هّدري خيشلاو

 نم ةليبق لك نم ذخأن نأ ئرأ :لاق ؟وه ام :اولاق هيلع متعقو 2”مكارأ

 .دحاو لجر ةبرض هنوبرضيف اًمراص اًفيس هيطعُن مث اَدَلَج اَُهَن اًمالغ شيرق

 الو ءعنصت ام كلذ دعب فانم دبع ونب يردت الف «لئابقلا يف هّمد قّرفتيف
 !ئتفلا رد هلل :خيشلا لاقف هتيد مهيلإ قوسنو ءاهّلك لئابقلا ةاداعم اهنكمُي
 نم يحولاب ليربج ءاجو «هيلع اوعمجأو كلذ ئلع اوقرفتف «يأرلا هللاو اذه

 كلت هعجضم يف ماني ال نأ هرمأو ,ءكلذب هربخأف ئلاعتو كرابت هّبر دنع

 .«يأرلا لهأ» :نءج )١(

 .«ام» نود هلثم ص يفو .«ام مكئارآ نم يأر» :عءز (؟)
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 اللملة2١07.

 اهيف هيتأي نكي مل ٍةعاس يف راهنلا فصن ركب يبأ لإ ٍةَْكَم هللا لوسر ءاجو

 :لاقف .هللا لوسر اي كلهأ مه امنإ :لاقف .«كدنع نَم جرخأ» :هل لاقف اًعنقتم

 لاقف ؟هللا لوسر اي ةباحضلا ركب ونبأ لاقف .(جورخلا يف ىل نذأ دق هللا نإ»

 .نيتاه تتلحار ئدحإ ىمأو ىبأب لخف :ركب وبأ لاق ا معنا :ِهئَلَع هللا لوسر

 .27(نمثلاب» :هَِلكَي هللا لوسر لاقف

 نم رفنلا كئلوأ عمتجاو «ةليللا كلت هعجضم يف تيبيذأ اًيلع رمأو

 نوكي مهيأ نورمتأيو هتاّيَّب نوديري هنودصريو بابلا ريص نِم نوُعلطتي شيرق

 هرذي لعجف ءاحطبلا نم ةنفح ذخأف مهيلع ِةكَي هللا لوسر جرخف ءاهاقشأ

 َنعَواَذَس مهري نيب ْنصاَنلَعَجَو## :ولتيوهو هنوريال مهو مهسوؤر ئلع

 'ىلإ لكي هللا لوسر 'نئضمو ه[9 :سي] + تدور بباله فَوفََشْ ا دس ِهفْلَح

 موقلا ئأرف لجر ءاجو ءاليل ركب يبأ راد يف ةخوخ نم اجرخف ركب يبأ تيب

 بارتلا نوضفني اوماقو .هانرصبأ ام هللاو :اولاق ءبارتلا مكسوؤر ئلع ٌرذو

 ءطيعُم يبأ نب ةبقعو ءصاعلا نب مكحلاو ءلهج وبأ :مهو ,.مهسوؤر نع

 «يىدع نب ةميعطو ءدوسألا نب ةعمزو «فلخ نب ةيمأو ءثراحلا نب رضنلاو

 نأ 3

 يي

 ثيدح لخد دقو ةددعتم هل ديناسأب يدقاولا نع )١/ ١97- ١954( دعس نبا هدنسأ )١(

 - م 11 ) «ماشه نبا ةريسا يف امك  قاحسإ نبا هدنسأو . ضعب يف مهضعب

 ملو هخيش مسا مهبأ قاحسإ نبا نأل فيعض هدانسإو ؛هوحنب سابع نبا نع (7

 .اًهْتَعُدَبَلَوَوَر ةشئاع ثيدح نم (8"5/01/711) يراخبلا هجرخأ (؟)
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 يلع ماق اوحبصأ املف .جاجحلا انبا ِهّبنُّمو هيّبنو ءفلخ نب ٌيبأو .بهل وبأو
 .هب يل ملع ال :لاقف كلَ هللا لوسر نع هولأسف «شارفلا نع

 برضو «هالخدف روث راغ ئلإ ركب وبأو كك هللا لوسر ئضم مث

 ,(12هناب ارلع تويكتعلا

 5 ع ,
 قيرطلاب اًرهام اًيداه ناكو ('7ىثيللا طقيرأ نب هللا دبع ارجأتسا دق اناكو

 ايد عاوز ءامييقسارهبلا املسو كلأ ةيلع ةاعمأو دمرت نيد دلع نانكو

 .ثاللث دعب روث راغ

 يذلا ةرجهلا ربخ نمض )١95/1١( دعس نبا هركذ راغلا مف ىلع توبكنعلا جسن )١(

203 

00 

 يف يناربطلاو (57 5 5) رازبلاو اًضيأ دعس نبا هدئسأو .هخويش نع يدقاولا نع هدنسأ

 .كلام نب سنأ ثيدح نم (5/87 /7) «لئالدلا» يف ىقهيبلاو (5 57 /70) «ريبكلا»

 ياو هداتسإو يعش ني ةريقملاو قارا عيميوب

 (هريسفتا يف ىربطلاو (7؟١651) دمحأ دنغ سابغ نبا ثيدح نم دهاشهلو

 جاس نب ورمع نب نامثعب سيلو ءيرزجلا نامثع هدانسإ يفو .امهريغو 2( 0)

 :كهاشملا ةامفع وهامتإو «آدع نامغع ةقرط نع رخاعم كاذ نإف ةدعلاو ريغ هنظ امك

 ١7/5(: /5) «ليدعتلاو حرجلا» يف امك دمحأ لاق لب «ةلادع الو طبضب فرعُي ال وهو

 قءةدانسإ نكح ريثك نبا نأ ززلع ههباتك يمذهتأ اومعز ةريكانم كيداحأ لورا

 .(7”77 /1/) «حتفلا» يف رجح نبا اذكو (5 0١ /5) «ةياهنلاو ةيادبلا»

 (77) يزورملا ركب يبأل «ركب يبأ دنسم» يف يرصبلا نسحلا نع لسرم دهاش هلو

 )١١7921١77(. ىنابلألل «ةفيعضلا» :رظناو .هاو نسحلا ىلإ دانسإلا نكلو

 رئاس يفو «(195/1) «تاقبطلا» نم عضوم يف اذكو «عوبطملاو لوصألا يناذك

 .تاياورلا ضعب يف ميدق فيحصت هنأ رهظيو .باوصلا وهو ««يليّدلا» :عضاوملا

 )١/ 07/6١. «مالسإلا خيرات» :رظنا

 .«ةادذعوو» ب 2 م
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 راغلا باب ىلإ اوهتنا ئتح ةفاقلا مهعم اوذخأو امهبلط يف شيرق تَّدَجو
 نأ ول .هللا لوسر اي :لاق ركب ابأ نأ '70١نيحيحصلا» يفف هيلع اوفقوف
 هللا نينثاب كنظ ام ءركب ابأ اي» :لاقف ءانّرصبأل هيمدق تحت ام لإ رظن مهدحأ

 مهمالك ناعمسي ركب وبأو كي يبنلا ناكو .«انعم هللا نإ .نزحت ال ؟امهثلا

 .امهرمأ مهيلع ىّمع هناحبس هللا نكلو ءامهسوؤر قوف

 ةكمب لاقي ام عّمستيو ءركب يبأل اًمنغ امهيلع ئعري ةريهف نب ٌرماع ناكو

 .217سانلا عم حرس رحسلا ناك اذإف «ربخلاب امهيتأي مث

 :بارج ىف رش امهل انعضر ؛قاهجلا ٌثَحآ امهاتروجو :ةفاع تلاق

 تعططقو «بارجلا هب تكوأف اهقاطن نم ةعطق ركب يبأ تنب ٌءامسأ تعطقف

 .7هيقاطنلا ٌتاذ تبّقَل كلذبف «ةبرقلا مفل اًماصع اهترّيصف ئرخألا

 ىلإ ِديِكَع هللا لوسر يف :لاق رمع نع 0 ةكردعما ِق مكاحلا ركذو

 ركب يبأ نع كلام نب سنأ ثيدح نم (7781) ملسمو (7057) يراخبلا 01(

 .اًهنَعْدَتاوَر قيدصلا

 ناك يذلا وه ركب يبأ نب هللا دبع نأ )794٠05( يراخبلا دنع ةشئاع ثيدح يف يذلا (؟)

 .اهنبل نم ابرشيل امهيلع منغلا حيريف ةريهف نب رماع امأو ءاهب امهيتأيو رابخألا عّمستي
 (79ق) «يطايمدلا ةريس» نع رداص فلؤملاو .هوحنب ("9405) يراخبلا هجرخأ (؟)

 )١95/1١(. «دعس نبا تاقبط» نع وهو

 نيريس نبيا ؛لسرم هنأ الإ تاقث هلاجر .رمع نع نيريس نب دمحم قيرط نم (7/7) (5)

 (؟577) «ةنسلا حرشا يف يئاكلاللا دنع رمع نع رخا قيرط هلو .رمع كردي مل

 لسرم نم دهاش هلو .ادج فيعض هنكلو «(47/1/- 4177 /1؟) «لئالدلا» يف يقهيبلاو

 «ةكم رابخأ» يف يهكافلاو )١١( «ةباحصلا لئاضف» يف دمحأ دنع ةكيلم يبأ نبا

 .حيحص دانسإب (511)
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 هل نطف ئتح «هفلخ ةعاسو هيدي نيب ةعاس يشمي لعجف ءركب وبأ هعمو راغلا

 مث ءكفلخ يشمأف ٍبّلّطلا ركذأ «هللا لوسر اي :لاقف هلأسف كي هللا لوسر
 نأ تببحأ ,ءيش ناك ول ءركب ابأ اي) :لاقف «كيدي نيب يشمأف دّصّرلا ركذأ

 لاق راغلا ئلإ 217 ئهتنا اًملف ءقحلاب كثعب يذلاو معن :لاق «؟ينود كب نوكي
 هارتساو لبخدف ءراغلا كل ئرعسأ نفح هللا لوسر اي كتاكم :؟99 كي وبأ

 هللا لوسر اي كناكم :لاقف ةرخجلا ئربتسي مل هنأ ركذ هالعأ يف ناك اذإ تح

 .لزنف هللا لوسر اي لزنا :لاق مث ًاربتساو لخدف «ةرحجلا ئربتسأ تح

 امهءاجف «بلطلا ٌران امهنع تدّمخ ئتح ٍلايل ثالث راغلا ين اثكمو

 راسو «ةريقث ني رماح ركب ربأ فورآو المتر اف «يعلحلا لام طقيرأ نب هللا دبع

 امهُّلِحْرُي هداعسإو امهّبَحْضَي هدبيأتو امهؤلكت هللا نيعو ءامهمامأ ُليلدلا
 .امهلِْنُيو

 لك ةيد امهب "”ءاج نمل اولعج امهب رفظلا نم نوكرشملا سئي املو ا © آلا 5, تكاسألا 8 ِ ع
 ىحبب اوّرم املف «هرمأ ئئلع بلاغ هللاو ءبلطلا يف ٌسانلا ٌدجف ءامهنم ٍدحاو

 ْ دع ا ه1 هارع :
 يحلا ئلع فقوف يحلا نم لجر مهب رصب ' ”ديَدق نم نيدِعْصُم جلدم يب

 نطق فياصصأو اذمحم الإ اهارأ ام ةدوسأ لحاسلاب املأ تيأر دقل :لاقو

 نم هل قبس دقو ةصاخ هل رفظلا نوكي نأ دارأف كلام نب ةقارّس رمألاب

 .مكاحلا ظفل وهو ءاايهتنا» :ث ()

 )١( ء«ز ءص نم طقس «ركب وبأ» ج٠ع.

 .(مهءاج» :ز ءص (9)

 نم قيرطلا هعطقي ءئرقلاو نويعلا ريثك مسالا اذهب فرعي لازي الو_روهشم داو (5)
 .(7 5 ص) «ةريسلا ملاعم مجعما :رظنا .اليك ١15 نم وحن ئلع ةنيدملا ئلإ ةكم
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 بلط يف اجرخ نالفو نالف 2١7 امه لب :لاقف هباسح يف نكي مل ام رفظلا

 يجرخا :همداخل لاقو هءابخ لخدف ماق مث ءاليلق ثكم مث ءامهل ةجاح
 هّيلاع ضفخو هَحْمُر ذخأ مث «ةمكألا ءارو ٌكّدعومو ءابخلا ءارو نم سرفلاب

 هلا لوسر ًةءارق عمسو مهنم ٍبْرَق املف ؛هسرف بكر ئتح ضرألا هب اخي

 اي :ركب وبأ لاق تملي ال كي هللا ٌلوسرو «تافتلالا رثكُي ركب وبأو - هل
 تخاسف ِةَلِكَك هللا لوسر هيلع اعدف ءانقهَر دق كلام نب ةقارس اذه «هللا لوسر

 هللا اًوعداف ءامكئاعدب ينباصأ يذلا نأ تملع دق :لاقف ء«ضرألا يف هسرف ادي

 لأسو «قلطأف كي هللا لوسر هل اعدف ءامكنع سانلا درأ نأ يلع امكلو «يل

 ناكو «ميدأ يف هرمأب ركب وبأ هل بتكف ءاًباتك هل بتكي نأ ِةْدِكَي هللا لوسر

 :لاقو ٌةْدْقَيو هللا لوسر هل ىفوف باتكلاب هءاجف ؛ةكم حتف موي ئلإ هعم باتكلا
 نكلو هب انل ةجاح ال :الاقف نالمحلاو دازلا امهيلع ضرعو .اّريو ٍءافو مويا

 :لوقي لعجف بلطلا يف سانلا دجوف عجرو «متيفك دق :لاقف «َبلطلا انع مَع

 امهيلع اًدهاج راهنلا لوأ ناكف ؛انهاه ام متيفك دقو «ربخلا مكل تأربتسا دق

 اهل اًسراعع وةيتلأو

 مهلا :ن «ج ءز ءص )010

 اه نسيلةريسلا قا هت اسسإ نب 1001100 1نياشيلا جوا 00

 بي رس ةينس نسيبه 611 اللا راربسا# 016123 ريال

 حتفلا موي باتكلاب هئيجم ركذ هيف سيل رصتخم يراخبلا قايس نأ الإ .هوحنب كلام

 ثيدح نم هوحنب هّضعب يراخبلا جرخأو .«ربو ءافو مويا :هل ةكَو يبنلا لوقو

 .(7911) سنأ ثيدح نمو :(77710) ُهَنَعَتلَوََر ركب يبأ نع بزاع نب ءاربلا
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 لصف

 تناكو «ةيعازخلا دابعم ٌّمأ يتميخب ؛1!لزن تح كلذ هريسم يف ّرم مث

 له اهالأسف ءاهب ّرم نم يقسّتو معطت مث ةميخلا ءانغب يبتحت ٌةدلج ٌةزرب ةأرما
 ءاشلاو ءئّرَقلا مكرّوعأ ام ءيش اندنع ناك ول هللاو :تلاقف ؟ءيش اهدنع

 رسك يف ٍةاش لإ كَ هللا لوسر رظنف 0 ءابهّش ًةنس تناكو  بزاع
 نع دهجلا 55 ةأاش :تلاق (؟دبعم مآ اي ةاشلا هذه ام» :لاقف «ةميخلا

 يل نينذأتأ» :لاق .كلذ نم دهجأ ىه :تلاق 2؟نبل نم اهب له» :لاقف «منغلا

 لوسر حسمف ؛ ءاهّبلحاف اًَلَح اهب تيأر نإ ءيمأو يبأب معن : ةحلا# «؟اهبلحلا نأ

 اهل ءانإب اعدف ءتّرَّدو هيلع تّجافتف اعدو هللا اِّمسو اهعرض هديب ِةِِلكَي هللا

 «تيور يح تيبرشق اهاقسف قوطّدلا هتلغ 'صسهيف بلسف 9 طهدرلا نقب

 مث ءانإلا ًالم ئتح الن هيف بلسو هبرشرل اود نجع وحسأ نيتي

 .اولحتراو اهدنع هرداغ

 ءالزه نكواستي اًفاجِع اًرنعأ قوسي دبعم وبأ اهججوز ءاج نأ تنبل امّلقف

 يف ةبولح الو «بزاع ٌءاشلاو اذه كل نيأ نم :لاقو ٍبِجَع نبللا ئأر املف

 تيك هقيذح نمناك كرابه لجر انب رم هنأ الإ :هللاو ال :تلاقق ؟تبيبلا

 .هبلطت يذلا شيرق ّبحاص هارأل ينإ هللاو :لاق ءاذكو اذك هلاح نم «تيكو

 ملة قلخلا نسح :هجرلا جلبأ ةءامضولا رهاذ :تلاق دبع مآاب ىل هيو

 .(رم) :ث ءب قم 00

 .طحقو بدج ةنس يأ «ءابهش ةنس امنوكل ديعب ليعرم يف يأ «بزاع ءاشلا»و 00

 (ضرألا ئلع اودتميو اوماني ئتح مهيوري يأ ءطهرلا ضبري :هلوق» :ص شماه يف (*)

 .(ضير) «ةياهنلا» :رظنا .ها

1/ 



 هرافشأ يفو «جَعَد هينيع يف ءميسق ميسو .()ةلْعَص هب رْزت ملو ةلْجُن هّبِعَت

 ")نرقأ ٌجزأ ءلحكأ ُرّوْحَأ عطس هقنع يفو «2")لَحَص هتوص يفو ءفَطَو
 لجأ :فاهبلا ءاللع ملعب ةإو هياقولا هلع تيسعانإ :رعشلا ذاوس ديدش

 133 لصق قطملا ٌدْلُخ «:بيرق :يوالعلاو هعيسلاو :ديعب نو هايآو سانلا

 رصلا جويس ةمسدتنا] ةسْيؤز هترفستي يذق تازرخ قمت نأك :رثخالو

 مهنسحأو اًرظنم ةئ ةثالثلا (؟”رضنأ وهف «نينصغ نيب نضع ؛لوط نم هوست ةالو
 فرب ايلإ أوردت رمآ نإ فل وقت وعنا لاق اذ[ في طولي ءاتقر هل هادف

 بحاصض هللاو اذه ةذيعم ربأ لاقف ,20نيكل لو نيباعالل ك* 15 ويعم د وح

 نإ ةلعقألو هتكسأ نأ كممع هقلوءءركذام ءرمآ نم ركذ ىذلا نشيرف

 .اليبس كلذ لإ تدجو

 ةقّدلا :يأ «ةلحت» :ئورُيو «نطبلا مَّظِع :ةّلجئلاو .هقرشُم هرفسُم :هجولا جلبأ 010

 سأرلا مظِع :ةلعّصلاو .رّمّضلاو

 .لوطلا :فّطّولاو .داوسلا ةدش :جَعَّدلاو .ءيضولا نسحلا ؛ميسولا لثم :ميسقلا (؟)
 .ةّحبلا :لحّصلاو

 ٌفصو هفلاخيو .نيبجاحلا نورقم :نرقألاو .امهلوط عم نيبجاحلا قيقد :جزألا ()

 حزَأ» :فيعض دانسإب () ؟يلاامشلاا يي يناسرتلا اضع او ييبنلا ةناع يبأ نب دنه

 امهنيب عّمِجُي نأ نكميو .«بضغلا هَّردي قرع امهنيب «نرق ريغ يف غباوس ءبجاوحلا

 لئاسولا عمج) :رظنا .لمأتمل الإ نّيبتت ال ةقيقد ةجرف كي هيبجاح نيب ناك :لاقي نأب
 )717/١(. يراقلا يلع الملل «لئامشلا حرش يف

 فيحصت ««رظنأ» :ن «ع«ز ءص (:4)

 .هيلع نوعمتجيو هنومدخي هباحصأ نأ تدارأ (5)

 كآل فنا د5:فوخو مرخاإ مخيم ارلاه مت «ءيعلتلا رهيب ملقط نم هدوتكلا 00(
 .هب مهتي وأ أ دتقلا ليلإ بسنت ئذلا أ ىدنفتا : طبضُي نأ حصيو .همالك يف طّلخي
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 :لئاقلا نوري الو هنوعمسي اًيلاع ةكمب ٌتوص حبصأو

 ٍدِبعَم َّمأ يتميخ الح نيَقيفر هئازج ريخ سانلا بر هللا ئزج
 دمحم ٌقيفر ئىسمأن م حلفأف هبالحتراو ٌربلاب الزن امه

 ٍدَدْوُسو ئزاجت ال لاعف نمهب مكنع هللا ئوز ام ٌيَصَقَلايف

 ٍدَصرَمب نينمؤمللاهدعقمو مهتاتفّناكم بعك ينب ِنْهَيل

 ()دهشتًةاشلا اولأست نإمكنإف اهئانإو اهتاش نع مكتخخأ اولسم
 نم ةرجبلا نه لحجر بقا ذإ كل هللا لوسر هوت خيأ انيرهأم :ءامسأ تلاق

 هنوريامو هتوص '7نوعمسي هنوعبتي سانلاو «تايبألا هذه دشنأف ةكم لفسأ

 كَ هللا لوسر هّجو ثيح انفرع هلوق انعمس املف :تلاق ءاهالعأ نم جرخ تح

 ."" ”ةنيدملا لإ هّهجَو نأو

 مكاحلاو )٠١٠١( «ةعيرشلا» يف يرجآلاو (””705) «ريبكلا» يف يناربطلا هجرخأ 010

 (لئالدلا» يف يقهيبلاو )١5777775( «ةباحصلا ةفرعم» يف ميعن وبأو (9/6)

 دلاخ نب شيبخ هذج نع هيبأ نع ماشه نب مازح قيرط نم مهلك )758٠6-717/1١(«

 «ةعومسملا دئارفلا» يف يئالعلا لاق .اَهنَعَُبَلَوَوو دبعم مأ وخأ وهو ُكنَعَدَتَلَوَو

 .ماشه نب مازح ةياور نم ظوفحم نسح ثيدح اذه :(717/؟)

 يبأ ثيدح نم ١١( /7) مكاحلاو )١97/1-١148( «تاقبطلا» يف دعس نبا هجرخأو

 .(757/5) متاح يبأ نبال «للعلا» :رظنا .ةّرمب واو هدانسإ نكلو «هلثمب يعازخلا دبعم

 .«فلؤملا اهركذي مل فتاهلا اهب بواج تباث نب ناّسحل ٍتايبأ ٌركذ ةصقلا فو :هيبنت

 :اهعلطم «شماهلا يف ز خسان اهتبثأ دقو

 يدتغيو مهيلإ يرسي نم دقو مهيبن مهنع لاز موق باخ دقل
 .«نوعمتسيا :ع«ق «م 230

 .ءامسأ نع تئّدح :لاق )١//541(: «ماشه نبا ةريس) يف امك قاحسإ نبا هركذ (5)

 - نم هللا ديع نع (777/7 ١917/1 ١١/ ) دعس نبا تانقبط» يف امك يدقاولا دتسأو
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 لصف

 اوناكف «ةنيدملا هذصقو ةكم نم ِةلكَي هللا لوسر ٌحرخم ٌراصنألا غلبو

 سمشلا رح ٌدتشا اذإف «راهنلا ّلوأ هنورظتتي ةّرحلا ائلإ موي لك نوجرخي
 سأر ئلع لوألا عيبر رشع يناث نينثالا موي ناك املف ,مهلزانم ىلإ اوعجر
 سمشلا رح ىِمَح املف مهتداع ئلع اوجرخ هتّوبن نم ٌةنس ًةرشع ثالث

 ائأرف هنأش ضعبل ةنيدملا هاطآ نم مّطَأ ئلع دوهيلا نم لجر دعصف ءاوعجر

 اي :هتوص ئلعأب خرصف «بارسلا 5 لوزي نيضّيِبُم هباحصأو كك هللا لوسر

 (؟)راثف ؛("7هنورظتنت يذلا (1)هكّدج اذه ءءاج دق مكبحاص اذه ِإ!هَلْيَق ينب

 يف ريبكتلاو (4)ةّبْجَّولا تعيشو هِي هللا لوسر اوقلتيل حالسلا ئلإ راصنألا
 هوّقلتف «هئاقلل اوجرخو همودقب احرف نوملسملا رّبكو ءفوع نب ورمع ينب
 لزني يحولاو هاشغت ةنيكسلاو هّلوح نيفيِطُم هب اوقدحأو «ةوبنلا ةيحتب هوّيحو

 ريهظ كلذ دعب ةكئالملاو نينمؤملا حلاصو ليربجو هالوم 7*2هللاو «هيلع

 هللا لوسر هجو نبأ شيرق ترعش ام» :هيف نأ الإ هوحت هريغ نعو ءامسآ ئلوم ناسيك

 .اهيبأ عم لكي هللا لوسر هجوت نيأ يردت ءامسأ نوكت ال نأ دعب ذإ ئلوأ وهو ءاذدكي

 يهو ءامهُمأ ئلإ امِهّبَسَت ؛جرزخلاو سوألا مه ةليّقونبو .مكتلودو مكّظح :يأ 010
 .ةّيعاضقلا ةرذع نب لهاك تنب ةليق

 .(نورظتنت) :ث حج «ب ءقءم (")

 .يراخبلا ظفل وه لوصألا يقاب نم تبثملاو .«ردابف» :ن «عءج ءز ءص ()
 .ةَدَه هل عمستف طقس اذإ طقاسلا توص :ةبجولا (5)

 الو ءلوصألل اًفالخ «[5 :ميرحتلا] «... ُليِرْبِحَو ُهدَلوَمَوْهَمَنلاَنِِفل» :عوبطملا يف (5)
 امنإو اهداريإ دصقي مل فلؤملاو «تاونسب كلذ دعب الإ لزنت مل ةيآلا نإف «ةتبلا ٌحصي

 .ماقملا بساني ام غاصف اهنم سبتقا
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 ِح ع رع رع ع

 .21)ةوبنلا دعب سّسأ ٍدجسم لوأ وهو «ءابق دجسم سّسأو ًةليل ةرشع عبرأ

 نب ملاس ينب يف ةعمجلا هتكردأف هل هللا رمأب بكر ةعمجلا ٌموي ناك املف

 .يداولا نطب يف يذلا دجسملا يف مهب عّمجف .فوع

 حالسلاو ةّدّعلاو ددعلا ئلإ مله :هتلحار ماطخب اوذخأف بكر مث

 ٌرمت ال هب ًةرئاس هتقان لزت ملف ««ةرومأم اهنإف اهليبس اوُلخ» :لاقف «ةعنملاو

 اهنإف اهوعد» :لوقيو «مهيلع لوزنلا يف هيلإ اوبغر الإ راصنألا رود نم رادب

 لزني ملو ء«تكرب مويلا هدجسم عضوم ئلإ تلصو تح تراسف ««ةرومأم

 اهعضوم يف تكربف تعجرو تتفتل هلتلا مك ةليلق تراسو تضين : م ىتح اهنع

 هللا قيفوت نم ناكو .؟'ةِةيِللَك هلاوخأ راجنلا ينب يف كلذو اهنع لزنف «لوألا

 .كلذب مهمركي هلاوخأ ئلع لزني نأ بحأ هنإف ءاهل

 بويأ وبأ ردابو «مهيلع لوزنلا يف ِِلَت هللا لوسر نوملكي سانلا لعجف

 يف امك يدقاولاو (545 -597 ١/ ) (ماشه نبا ةريس» يف امك قاحسإ نبا هجرخأ )١(

 نب ةورع نع )74٠:7( يراخبلا دنع وهو .امهديناسأب )١/ ٠ ١١( (دعس نبا تاقبط»

 .فوع نب ورمع ينب نم ٌةكَو يبنلا هيلع لزن نم ركذ نود هوحنب ريبزلا
 دنعو ؛(١١6 /7؟) ىقهيبلل «ةوبنلا لئالد» يفامك ةبقع نب اسوم دنع ربخلا رظنا )0

 دعس نبا هجرخأو .(510 -595 )١/ «ماشه نبا ةريس» يفامك قاحسإ نبا

 باو سنا تيدنح نه ووحت ىورو دعس قب ليبحرش لسرم نم هوحنب )/١١7(

 «يراسلا سينأ»و (500/8) «ةفيعضلا» :رظنا .ةّرمب نايهاو امهيدانسإ نكلو رمع

7 

75 



 عم ءرملا» :لوقي كي هللا لوسر لعجف .هتيب هلخدأف هِلْحَر ئلإ يراصنألا

 .ةهلنع تكناكف هتلحار مامزب ذخأف ةرارز نب دعسأ ءاجنو 217 (هلحر

 سابع نبا ناكو  يراصنألا 17ةمرِص نب سيق لاق امك حبصأو

 :_ تاسألا هذه ظفحتي هيلإ فلتخي

 ايئاوماكيبح "فلي ول ركذت ةّجح ًةرشع ٌعضب شيرق يف ئّوُت

 ايعادريملو يوؤي نم رّيملف ةسفن مساوملا لهأ يف ضريو

 ايضار َةِبْيَطب اًرورسم حبصأو مرا هب ترسو انالادلا

 ايغاب سانلا نم اشخي الو «ديعب ملاظ ةمالّظ ئشخي يال حبصأو

 اييباتلاو :غولا دع اتتتتاو انلام "7لجج نم ٌلاومألا هل انلذب
 ايفاصملا بيبحلا ناك نإو اًعيمج ْمِهَّلك سانلا نم ئداع يذلا يداعُن

 (؟)ايداه حبصأ هلبا تاك نأو ةمديب# ٌترال هللا نأ مللعنو

 نبا ثيدح نم دهاش هلو .يدقاولا نع )١/ 7١7( «تاقبطلا» يف دعس نبا هجرخأ )١(

 ء(6 ١4 /؟) «لئالدلا» يف ىقهيبلاو ("055) «حطسوألا» يف يناربطلا دنع ريبزلا

 10 «دئاوزلا عمجملا :رظنا .فيعض هدانسإو

 .رداصملا ضعب يف اذكو .(لج» :ن ءث «ج ()

 )7//١5- «ةسلاجملا» يف يرّوتيدلاو )7//١517( «ةكم رابخأ» يف ىقرزألا اهجرخأ (5)

 نم (517-014 /5) «لئالدلا» يف يقهيبلاو (577/5-567)مكاحلاو ( 4

 .تايبألا هذه هنم ملعتي سيق نب ةمرص ىلإ فلتخي ساّبع نبا تيأر :لوقت

 .اًتيب رشع ةعبرأ اهعومجمو
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 1 ا ا صر لقول

 4٠١[17(. :ءارسإلا] # اريِضن

 هللا ٌيبنو ."''قدص َجّرْخُم ةنيدملا ئلإ ةكم نم هللا هجرخأ :ةداتق لاق

 هللا هارأو ءاريصن اًناطلس هللا لأسف «ناطلسب الإ رمألا اذهب هل ةف ةقاط ال هنأ ملعي

 لخن َتاذ ةْحْبَس مكترجه ٌراد تيِرأ١ :لاقف .ةكمب وهو ةرجهلا راد لجو زع

 2 7 نيقبال نيب

 لاق هلي يبنلا نأ بلاط ىبأ قب يلع نع 47 (هحيحص» يف مكاحلا ركذو

 .قيدصلا ركب وبأ :لاق (؟ىعم رجاهي نم» :ليريجل

 نب ٌبعصم :ّهِكَو هللا لوسر باحصأ نم انيلع مدق نم لوأ :ءاربلا لاق

 لالبو راّمع ءاج مث ءنآرقلا سانلا نائرقُي العجف «موتكم مأ نباو ريمع

 يي هللا لوسر ءاج مث ءاّبكار نيرشع يف باطخلا نب رمع ءاج مث ءدعسو

 لاقو ههححصو )١57/7( مكاحلاو )7١79( يذمرتلاو (1958١)دمحأ هجرخأ )١(

 .حيحص نسح :يذمرتلا

 .(006 )١6/ يربطلا هجرخأ (؟)

 .اًهْنَعُدَناَعِوَر ةشئاع ثيدح نم )/١1791( يراخبلا هجرخأ (9)

 دمحأ وبأ هيف هخيش نأ عم لاق اذك :تلق .نتملاو دانسإلا حيحص :لاقو (5 /") (:)

 يف امك  هنع لئس امل هسفن وه هنع لاق دقو «يزورملا هللا دبع نب دمحم نب ىلع

 ناك :اًضيأ لاقو «هنع ينلأست نأ نم نيّللا يف رهشأ وه :- (5؟ /7) «نازيملا ناسل»
 هلو ءاذج فيعض :(9+4) «يسهسلا تالاوس» يفامك ىطقرادلا لاقو .بذكي

 (قشمد خيرات» يف ركاسع نباو ١894( /7) «لماكلا» يف يدع نبا دنع نارخآ ناقيرط

 .نايهاو اًضيأ امهنكل )١38/8(
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 ءامإلاو نايبصلاو ءاسنلا تيأر ئتح هب مهَحّرف ءيشب اوحرف سانلا تيأر امف

 الو ّنسحأ ناك طق اًموي تيأر امف «ةنيدملا لخد موي هتدهش :سنأ لاقو
 ناك طق اًموي تيأر امف تام موي هتدهشو ءانيلع ةنيدملا لخد موي نم أوضأ
 00 سا ايوا ب ا

 .هدجسمو هترجح نب تح بويأ يبأ لزنم يف ماقأف

 عفار ابأو ةثراح نب ٌديز بويأ يبأ لزنم يف وهو ةَِْو هللا لوسر ثعبو

 مأو ةمطافب هيلع امدقف «.ةكم ئلإ  مهرد ةئامسمخو نيريعب امهاطعأو -

 امأو .نميأ مأ هّمأو ديز نب ةماسأو .هتجوز ةعمز ِتنب ةدوسو «هيتنبا موثلك

 جرخو .جورخلا نم عيبرلا نب صاعلا وبأ اهجوز اهنكمُي ملف بنيز
 تيب يف اولزنف .ةشئاع مهيفو ركب يبأ لايعب مهعم ركب يبأ نب هللا دبع
 .قامعتلا عب ةقراح

 لصف

 دحسملا ءانب ف

 وهو .هلجسم عضوم دنع ٌةِْلَو هللا لوسر ةقان تكرب 20 هدا لاق

 )١( يراخبلا هجرخأ )5915١1(.
 (ه1/ /7) مكاحلاو (89) يمرادلاو )١15757( دمحأو )١/ 75١١( دعس نبا هجرخأ )0

 .(55 /6) ءايضلا هراتخاو ءملسم طرش ئلع هححصو

 .(15877-77 07١7 )1١/ /1) (دعس نبا تاقبط) يف امك هديناسأب يدقاولا هركذ (*)

 هزجترا اني الإ .هلوطب )١/ 0 17١-73١7( «دعس نبا تاقبط» يف امك يدقاولا هنع هدنسأ (5)

 .ريخلا اذه تارقفل دهاوشلا ضعب ركذ اًضيأ يتآيسو .هيلع هيبنتلا يتأيسو «ةباحصلا ضعب
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 نيمالغ ليهسو لهسل اَدبْرِم ناكو «نيملسملا نم لاجر هيف يلصي ذئموي
 2ك هللا لوسو مواسف .ةرارز نب دعسأ رجح - يف اناكو ءراصنألا نم نيميتي

 ييافهللالوسر ايدل هبت لب :الاققف ءاذجسم هكخعلل قبرملاب نيمالغلا

 فقسع»ل سبل اًرادج ناككو :ريتاثد ةرشعب | مهم هعاقبا :روس قلت هللا لوسر

 ٍدَقَم لبق ةرارز نب ٌدعسأ عّمجيو هيف يلصي ناكو ؛سدقملا تيب ئلإ هتلبقو

 لوسر رمأف .نيكرشملل روبقو لخنو ٍدقرغ رجش هيف ناكو هي هللا لوسر
 .دجسملا ةلبق يف تْفّصو تعطقف رجشلاو لخنلابو ءتْشيّنف روبقلاب كي هلل

 وأ كلذ لغم نيبناجلا يفو «عارذ ةئام هرشؤم ئلإ ةلبقلا يلي امم هّلوط لِعجو
 كك هللا لوسر لعجو نرّللاب هونب مث «عرذأ ةثالث نم اًبيرق هّساسأ لعّجو «هنود

 :لوقيو هسفنب ةراجحلاو نبللا لقنيو مهعم ينبي

 ةرجاهملاو ررصناللرفغاف ةرخآلا شيعالإ سعال مهللا

 :لوقي ناكو

 5 يطاونام ة باث فه ريغ لامسأل لامي ده

 :هزجر يف مهضعب لوقيو نَِّللا نولقني مهو نوزجتري اولعجو

 اا للا اا

 نع يرهزلا ثيدح نم (57//91) قازرلا دبعو (7105) يراخبلا هجرخأ انه لولإ 0010

 ثيدح نم هّضعب (015) ملسمو (478) يراخبلا جرخأو .اًرصتخم هوحنب ةورع

 .ريخألا فيلا اذه هيف سيلو ءسنأ

 لّمحُي امم هللا دنع لضفأ ءانبلل لمحت يتلا ةراجحلا يأ «...لامحلا اذه» لي هلوقو

 .هوحنو رمتلا نم ربيخ نم
 ربخ يف سيلو )591/1١(( «(ماشه نبا ةريس» يف امك قاحسإ نبا هركذ تيبلا اذه 0

 .يدقاولا دنع ىرهزلا

 ا/ 1



 .هرخؤم يف اًباب :باوبأ ةثالث هل لعجو «سدقملا تيب ئلإ هتلبق لعجو

 لعججو .ِةلَي هللا لوسر هنم لخدي يذلا بابلاو «ةمحرلا باب هل لاقي اًبابو
 شيرع .ال» :لاقف ؟هَفَقْسَت الأ :هل ليقو ,ديرجلاب فقُّسو ؛عوذجلا هَّدُمَع

 اهفقَسو نيّللاب رَجُحلا َتويب هبناج ئلإ انويب ئنبو «70١2ئسوم شيرعك

 ّيقرش اهل هانب يذلا تيبلا يف ةشئاعب ئنب ءانبلا نم غرف اًملف ,ديرجلاو عوذجلاب

 .رخآ اتيب ةعمز تنب ةدوسل لعجو ؛مويلا هترجح ناكم وهو «هيلي ٍدجسملا

 لصف
 «كلام نب سنأ راد يف راصنألاو نيرجاهملا نيب ِدِككَي هللا لوسر لوخآ مث

 ئخآ ؛راصنألا نم مهفصنو «نيرجاهملا نم مهفصن :الجر نيعست اوناكو

 نيعم نيلإ ءاسرألا يرق ترم توسل دعب توكرارعيو :ةاساوسلا زيلع مهني

 حك يف ضع لوم هُصَحَب : ماتا اوأوأرؤ» :لجو زع هللا لزنأ املف ءردب ةعقو

 .؟"7ةوخألا دقع نود مِحّرلا ئلإ ٌثراوتلا در [00 :لافنألا] * ِهَّنَ

 ةيناث ًةاخاوم ضعب عم مهضعب نيرجاهملا نيب 7 :شاو هنإ ؛ليق دقو

 ةبيش ىبأ نبا ةجرشاو ةلسرع ةادعع نب دهلاه يعا(غنؤ#ه) قازرلا ديه هب رعأ 53

 .اهعومجمب حصي ةلوصومو ةلسرم ئرخأ دهاوش هلو .نسحلا لسرم نم )١7"7(

 )1١5(. ينابلألل «ةحيحصلا» :رظنا

 سنأ راد يف ةاخاؤملا دقع ثيدح رظناو .يدقاولا نع )١/ 5 7١١( (دعس نبا تاقبط» (؟)

 اهب ثراوتلا ثيدحو ؛سنأ ثيدح نم (7075) ملسمو )١7414( يراخبلا دنع

 دنعو .ءسابع نبا ثيدح نم )5١71( ىنطقرادلاو (71/48) ىسلايطلا دنع هخسَنو

 .ماوعلا نب ريبزلا ثيدح نم (7 40 /4) مكاحلاو )5١58( ينطقرادلا

 .هيف ةغل لوصألا رئاس نم تبثملاو .«ئخآ» :ةعوبطملا خسنلا ءع.ث ()
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 يطا وناك نو رجايملاو لوألا ببلاو 10: انا اًناسابرق لفبتاو

 فالخب «ةاخاوم دقع نع بسنلا ةبارقو رادلا ةوخأو مالسإلا ةوخأب

 .©"7راصنألا عم نيرجاهملا

 هيلإ قلخلا ٌّبحأ هتوخأب سانلا ٌّقحأ ناكل نيرجاهملا نيب ئخاو ولو
 ركب وبأ :هيلع مهُمركأو «ةباحصلا لضفأو .راغلا يف هُسينأو «ةرجهلا يف هقيفرو

 ركب ابأ تذختال ءاًليلخ ضرألا لهأ نم اًدختم ٌتنك ول» :لاق دقو ءقيدصلا

 سل ا . مالسإلا ةوخا نحلو .(0)4 حاصو خأ ءكلو» :ظفل ىفو ©2900 اضفأ مالسإلا ةوخأ ءكلو اليلخ

 نم )١177/7( «لماكلا» ين يدع نباو ١5( /”) مكاحلاو )1/٠١”( يذمرتلا هجرخأ 010

 اخاف .هباحصأ نيب ئخآ هلك هللا لوسر نإ : مكاحلل ظفللاو لاق رمع نبا ثيدح

 لاقف ,فوع نب نمحرلا دبعو نامثع نيبو «ريبزلاو ةحلط نيبو ءرمعو ركب يبأ نيب
 ٌيلع اي ئضرت امأ» :لاق ؟يخأ نمف كباحصأ نيب َتيخآ دق كنإ هللا لوسر اي :يلع

 «ةنسلا جاهنم» :رظنا .بذكلاب مالسإلا خيش همسوو «هاو هدانسإو .«؟كاخأ نوكأ نأ

 )76١(. «ةفيعضلا»و )6/7١(

 مهضعب نيرجاهملا نم لئالق دارفأ نيب ئخآ دي يبنلا نوكي نأ عنمي ال ءاذه عم نكلو (؟)

 نكي مل مهضعب نأو اميس ال «راصنألا ةلزنم مهنم راسيلاو ةعسلا يوذل اًليزنت ضعب عم
 يبنلا نأ هجو ريغ نم تبث دقف ؛ةاخاؤملا دقع نع بسنلا ةبارقب ينغتسي تح شيرق نم
 )1١//551( «ءالبنلا مالعأ ريس» :رظنا .ماوعلا نب ريبزلاو دوعسم نب هللا دبع نيب خأ دك

 )75١55(. (ةحيحصلا»و 10١/ ١( «حتفلا»و

 نيرجاهملا ةاخاومل فلؤملا تابثإ (5 5 هص) ةيضقلا ةرمع ةصق يف يقتأيسو ءاذه

 كانه هيأر رّيغت فلؤملا نأ امإف ,ةاساوملاو قحلا ئلع ةرجهلا لبق ضعب عم مهضعب

 .ةرجهلا دعب مهنيب ئخآ نوكي نأ يفن وه انه يفنلاب هدوصقم نأ وأ

 (”505 :5757) وه اًضيأ هجرخأو «سابع نبا ثيدح نم (7561/) يراخبلا هجرخأ ()

 .يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم (7787) ملسمو

 نم (4 /7787) ملسمو «سابع نسا ثيدح نم (7767) يراخبلا هجرخأ )50
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 انيأر دق اَنأ تددو» :لاق امك ًةماع تناك نإو مالسإلا يف ةوخألا هذهو

 نم نوتأي موق ٍيناوخإو ءيباحصأ متنأ» :لاق ؟كناوخإ انسلأ :اولاق ««انناوخإ

 ءاهبتارم ئلعأ ةوخألا هذه نم قيدّصلِلف -(1)(ينوَرَي ملو يب نونمؤي يدعب
 .ةبحصلا ةّيزمو ةوخألا مهل ةباحصلاف ءاهبتارم ئلعأ ةبحصلا نم هل امك

 .ةبحصلا نود ةوخألا مهّدعب هعابتألو

 لصف

 مهنيبو هنيب بتكو .دوهيلا نم ةنيدملاب نَم دي هللا لوسر عداوو

 ئبأو «مالسإلا يف لخدف مالس نب هللا دبع مهُملاعو مهرّْبَح ٌردابو «2"'اًباتك

 .(7رفكلا الإ مهتماع

 هّثبراحو ؛ةظيرق ونبو هريِضَنلا ودبو .عاقنيق ونب :لئابق ثالث اوناكو

 ئبسو ةظيرق ينب لتقو ءريضنلا ينب ب ئلجأو «عاقنيق ينب ئلع ْنمف «ةثالثلا
 .ةظيرق ينب يف بازحألا ةروسو :ريضنلا ينب يف رشحلا ةروس تلزنو «مهتيرذ

 لصف

 لاقو «ةبعكلا ئلإ فّرْصُي نأ ٌبحيو سدقملا تيب ةلبق ئلإ يلصي ناكو
 .دبع انأ امنإ :لاقف ؛ادوهيلا ةلبق نع يهجو فرص هللا نأ تددواا :ليربجل

 هللا لزنأ اىتح :> ,كلذ وجري ءامسلا يف هّهجو ٍبّلَقُي لعجف ِ؛هْلّسو كبر ٌعداف

 .ةنَعْهَِلَيَر دوعسم نبا ثيدح -
 .ُهْنَعهَلاَوَر ةريره يبأ ثيدح نم ١( 54) ملسم هجرخأ )010

 نباو «(1"7/-15 /5) «ةياهنلاو ةيادبلا» يف امك ةبقع نب اسوم دنع ةعداوملا ربخ رظنا (؟)

 )١1/5/1١(. «هيزاغم» يف يدقاولاو )١/ 50١(« «ماشه نبا ةريس» يف امك قاحسإ

 .سنأ ثيدح نم 7411١( 77774) يراخبلا دنع دوهيلاو مالس نب هللا دبع ريخ رظنا 02
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1 
 لآ سس سس 2 لس رص يي سع

 م
 َرظَش َكَهْجَو لوف اَهَصْرَت هقَكَبَلَوبللمَسلا ف َكلِهجَو عَ ارَتَدَت» :هيلع
 همدقم نم اًرهش رشع ةتس دعب كلذو 144[)١(. :ةرقبلا] 4 ماَرَحْلادِجْسَمْل

 .227نيرهشب ردب ٍةعقو لبق «ةنيدملا

 ءرشعم وبأ انثدح :لاق ءمساقلا نب مشاه انريغلأ :© ادعس نب دمحم لاق

 «ةنس يف الو ةلبق يف طق ابن ٌيبن فلاخ ام١ :لاق يظرقلا بعك نب دمحم نع

 رشع ةتس ةنيدملا مدق نيح سدقملا تيب لبقتسا ِةِِكَي هللا لوسر نأ الإ

 4 َكَِإَكَحِقأ اواو ءبصَواَم ِنيياَن عوكل عََضل :أرق مث «"اًرهش
 .[17 :عووشلا] ةيآلا

 ٌمكِح ةبعكلا ىلإ اهليوحت مث سدقملا تيب ئلإ ةلبقلا لْعَج يف ناكو
 .هيقفانملاودوهيلاو نيكرشملاو نيملسملا ةةسمو ةميظع

 ءانبر دنع نم لك هب انمآ :اولاقو ءانعطأو انعمس :اولاقف نوملسملا امأف

 .مهيلع ًةريبك نكت ملو هللا ئده نيذلا مهو

 ءاننيد ئلإ عجري نأ كشوي انتلبق ئلإ عجر امك :اولاقف نوكرشملا امأو

 .قحلا اهنأل الإ اهيلإ عجر امو

 سابع نبا ئئلإ هدانسإب يدقاولا نع )7١8/١( «تاقبطلا» يف دعس نبا هجرخأ )١(

 لوق ركذ نود هوحنب (7599) يراخبلا دنع ءاربلا ثيدح نم دهاش هلو .هريغو

 .هباوجو ليربجل دلو يبنلا
 دنع ءاربلا ثيدح يفو )3١8/١(. «تاقبطلا» يف امك بيسملا نب ديعس هيلع صن (0)

 نإ :يأ .«اًرهش رشع ةعبس وأ -رشع ةتس سدقملا تيب وحن ئاص» :يراخبلا

 .نيرهش وأ رهشب ردب ةعقو لبق ءنابعش وأ بجر يف ناك ةلبقلا ليوحت

 )5١97/١(. «تاقبطلا» يف (9)



 ئلإ يلصي ناكل ابن ناك ولو «هلبق ءايبنألا ةلبق فلاخ :اولاقف دوهيلا امأو

 .ءايبنآلا ةلبق

 ةلبقلا تناك نإ ؛هّجوتي نيأ دمحم يرديام :اولاقف نوقفانملا امأو

 .لطاب ئلع ناك دقف ّحلا يه ةيناثلا تناك نإو ءاهكرت دقف اًقح ئلوألا

 ئلع الإ ًةريبك هللا لاق امك تناكو «سانلا نم ءاهفسلا ليواقأ ترثكو

 ٌلوسرلا عبتي نم ئريل هّدابع اهب نحتما هللا نم ًةنحم تناكو هللا ئده نيذلا

 هتردقو خسدلا ّرمأ اهلبق هناحبس أَّطو اًميظع اهُنأشو ةلبقلا ٌرمأ ناك اّملو
 نمل خيبوتلاب كلذ بقع مث «١2)هلثم وأ خوسنملا نم ريخب يتأي هنأو «هيلع

 ًةداهشو ئراصنلاو دوهيلا َفالتخا هدعب ركذ مث هل ْدَقْني ملو هّلوسر تْنَعَت

 عابتاو مهتقفاوم نم هّدابع رّذحو ؛ءيش ئلع اوسيل مهنأب ضعب ئلع مهضعب

 ئلاعتو هناحبس ءاّدلو هل نإ :مهلوقو هب مهّكرشو مهّرفك ركذ مث «مهئاوهأ

 .نولوقي امع

 هتف مهّموجو هدابع يلوي امنيأو برغملاو قرشملا هل نأ ربخخأ مث

 هتف دبعلا هّجوت امنيأ هتطاحإو هتعسو هتمّظَعِلف ءميلعلا عساولا وهو «ههجو

 الو هنوعباتي ال نيذلا ميحجلا باحصأ نع هلوسر لأسي ال هنأ ربخأ مث

 :ةرقبلا] < هلْفِهَر آَهنمِرَكِب ندهن ةَياَءَنِيْمَسنَكاَمِه :لىلاعت هلوق يف كلذو 0010

 اهيلت يتلا )١725( ةيآلا ئلإ اهدعب يتلا تايآلا ئلإ فلؤملا ريشيس كلذكو 3 ٠

 .ةلبقلا ليوحت تايآ
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 هنع اوَضْرَي نل ئراصنلاو دوهيلا نم باتكلا لهأ نأ هملعأ مئ «هنوقّدصي

 حف ةللا نههل امش كلذ نم هللا هذاعأ دقو - لعف نإ هنأو مهّتلم عبتي تح

 .ريصن الو يلو

 .هئاقل ٌموي هسأب نم مهفّوخو «مهيلع هتمعنب باتكلا ّلهأ ركذ مث

 اًمامإ هلعج هنأ ربخأو .هحدمو هيلع ئنثأو مارحلا ِهتيب يناب هّليلخ رّكذ مث :

 اذه نمض يفو هل هليلخ َءانبو مارحلا هتيب ركذ مث ” ءضرأللا لهأ هب متأي سانلل

 ربخأ مث ءمهل مامإ هانب يذلا تيبلا !١ اذكف سانلا مامإ وه امك ِتيبلا ناب نأ
 هب اوُمتأي نأ هدابع رمأ مث «سانلا ٌةفسأ الإ مامإلا اذه ةّلم نع بغري ال هنأ

 :لاق نم ئلع در مث «نييبنلا رئاس ئلإو ميهاربإ ىلإو مهيلإ لزنأ امب اونمؤيو
 ٍتامدقمو ةئطوت هلك اذه لعجو ؛ئراصن وأ اًدوهي اوناك هتيب لهأو ميهاربإ نإ

 هللا ىده نم الإ سانلا ئلع كلذ رّبَكف هَّلك اذه عمو «ةلبقلا ليوحت يدي نيب

 ةاعام ثيسدب رمآ مة ةمباةرع دعي ع رمأقلا له هتاحيسدكأو
 ميقتسم طارص ئلإ ءاشي نم يدهي يذلا نأ ربخأو ؛جرخخ ثيح نمو هلوسر
 طسوأ اهنأل ءاهلهأ مهو مهب قيلت يتلا ةلبقلا يه اهنأو «ةلبقلا هذه ئلإ مهاده

 لضفأل لّبقلا لضفأ راتخاف ,مهرايخو ممألا طسوأ مهو ءاهّلضفأو لّبقلا

 ريخ يف مهجرخأو «بتكلا ّلضفأو لُسَّرلا لضفأ مهل راتخا امك ؛ممألا

 ٌريخ مهنكسأو قالخألا ٌريخ مهحّنّمو «عئارشلا لضفأب مهّصخو «نورقلا
 ريخ ةمايقلا يف مهَمِقوَمو ؛لزانملا ٌريخ ةنجلا يف مهّلزانم لعجو ء«ضرألا

 .«(كلذكفا) .عأر 010
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 هتمحرب ٌصتخي نم ناحبسف 2١7 ههتحت سانلاو ٍلاع لَن ئلع مهف ءفقاوملا
 .ميظعلا لضفلا وذ هللاو ءءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذو ءءاشي نم

 ندكلو «ةجح مهيلع سانلت نوكي العل كلذ لمف هنأ هتاحبس ربخأو

 ضرراعت الو ءتَرِكَذ يتلا ججحلا كلتب مهيلع نوّجتحي نوغابلا نوملاظلا

 لاوقأ نقع مشق نم لكو ةفسادلا ججسلا نم ايلافمأيو اهب الإ لسرلا

 .ءالؤه ججح سنج نم هتّجحف اهاوس لوسرلا

 مهرّكذ مث ؛مهيداهيلو مهيلع هتمعن متيل كلذ لمعف هنأ هناحبس ربخأو

 ٍمِهَملعُيَو هب مهّيَكزيل مهيلع هباتك لازنإو مهيلإ هلوسر لاسرإب مهيلع همَعِ

 .هركشو هركذب مهرمأ مث .نوملعي اونوكي مل ام مِهَمّلعيو ةمكحلاو باتكلا

 نوبلجتسيو «هتمارك نم ديزملاو همن ًمامتإ نوبجوتسي نيرمألا نيذه ذإ

 وهو هب ةناعتسالاب الإ كلذ مهل متيال امب مهرمأ مث مهل هتّبحمو مهل هّرْكِذ
 .نيرباصلا عم هنأ ''”يهربخأو .ةالصلاو ربصلا

 لصف

 سمخ ةليللاو مويلا ين ناذألا مهل عرش نأب ةلبقلا عم مهيلع هتمعن ّمتأو
 تناك نأ دعب نييّرخأ نيتعكر ءاشعلاو رصعلاو رهظلا يف مهدازو ثارم

 .ةئيدملا همّدقَم دعب ناك اذه لكو «2"”ةيئانث

 )١( دمحأ دنع كلام نب بعك ثيدح يف كلذ ءاج )١1251/87( نابح نباو )5151/9(
 ملسم دنع رباج ثيدح يفو ((777” /7؟) مكاحلاو )١901/ )7177.هانعمب

 .بصنلا ريمض نود «ريخأو» : :ث ءب «ق؛م 62

 ترف .رفسلاو رضحلا يف نيتعكر نيتعكر اهضرف نيح ةالصلا هللا ضرف# :ةشئاع تلاق ()
 .(185) ملسمو (50”7) يراخبلا هجرخأ .«رضحلا ةالص يف ديزو رفسلا ةالص

4 



 «نينمؤملا هدابعبو هرصنب هللا هديأو ةنيدملاب كج هللا لوسر رقتسا املف

 هللا ٌراصنأ هتعنمف ؛مهنيب تناك يتلا نحإلاو ةوادعلا دعب مهيولق نيب فلأو

 هّبحم اومَّدقو «هنود مهسوفن اولذبو ءرمحألاو دوسألا نم مالسإلا ةبيتكو

 مهتَمَر -مهسفنأ نم مهب ئلوأ ناكو .جاوزألاو ءانبآلاو ءابآلا ةّبحم الع

 .ةبراحملاو ةوادعلا قاس نع مهل اورَّمشو «ةدحاو سوق نع دوهيلاو ٌبرعلا

 ئتح حفصلاو وفعلاو ربصلاب مهرمأي ىلاعت هللاو ءبناج لك نم مهب اوحاصو

 مهيلع هضرفتي ملو لاتقلا يف ذئنيح مهل نذأف «حانّجسلا ٌدتشاو ةكوشلا تيوق

 :بحلا] 2174 كيرف رم لَعَممأَنَِوْأومظ منين َننَلَنوَأ :ئلاعت لاقف
 ء 1

 طلغ اذهو .ة ةيكم ةروسلاو ةكمب ناك نذآلا اذه نإ :ةفئاط تلاق دقو

 :هوجول

 نونكمتي ةكوش مهل ناك الو «لاتقلا يف مهل ةكمب نذأي مل هللا نأ :اهدحأ
 .ةكمب لاتقلا نم اهب

 نم مهجارخإو ةرجهلا دعب َنذإلا نأ ئلع لدي ةيآلا قايس نأ :يناثلا

 راولوي تأ | ٌقحِربَعِب مهركيد نم جي نيا :لاق هنإف مهراوت

 .نورجاهملا مه ءالؤهو :بحلا] 4 أ

 ءالعلا نب ورمع يبأ ةءارق يهو .4َنوُأَيْنقُي# نم ءاتلا رسكب م يف ةيآلا تطبض اذك 2010

 .(775 /7) «رشنلا» :رظنا .ءاتلا حتفب هريغو مصاع نع صفح أرقو ؛هريغو

 م4:



 ع ٍ
 .[19 :جحلا] © َمهْبَر يف اوُمَِصخِناَمَصَحِناَدَْه# زان هلوق نأ :ثلاثلا

 .(17نيقيرفلا نم ردب موي اوزرابت نيذلا يف تلزن

 4 ...اوَمأَءت نأ اهني :هلوقب اهرخآ يف مهبطاخ ''دق هنأ :عبارلا و 1 عينا 1

 *« سانا اهيا 0-1 باطخلا اّمأو ذم هلك كلذب باطخلار ءأالا/ :جحلا]
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 بيرالو ؛هريغو ديلاب داهجلا معي يذلا داهجلاب اهيف رمأ هنأ :سماخلا
 يف هب رمأف ةّجحلا داهج اّمأو .ةرجهلا دعب ناك امنإ قلطملا داهجلاب رمألا نأ

 4 اًرييَك اًداَهِح» نآرقلاب :يأ 4 هوي رْهَرجَو نيكل عيتالت :هلوقك «ةكم

 ,ةجحلا داهجو غيلبتلا وه اهيف داهجلاو «ةيكم 27ةروس هذهف [07 :ناقرفلا]

 :فيسلاب داهجلا هيف لخديف ٌجحلا ةروس يف هب رومأملا داهجلا ٌقح امأو
 نع شمعألا ثيدح نم ؟؟7«هكردتسم» يف ئور مكاحلا نأ :سداسلا

 يف ٍتأيسو ء«ٌرذ يبأو يلع ثيدح نم (7477 7470) «يراخبلا حيحص) يف امك 03

 .ةوزغلا ثادحأ

 .ث .«ب «ق ؛م يف تسيل «دق» (؟)

 .«ةروسلا» :ج ()

 رازبلاو )73١85( يئاسنلاو )١171"( يذمرتلاو )١18705( دمحأ هجرخأو .(5577/5) (5)

 (ريبكلا» يف يناربطلاو )51/١١( نابح نباو ( 51/5 )١7// يربطلاواو 2 /)

 قرط نم )7097/١٠١( «ةراتخملا» يف ءايضلاو (//79 .«57/5؟) مكاحلاو (1/1)

 يذمرتلا هنّسحو .فلؤملاو ءايضلاو مكاحلاو نابح نبا هححصو .هب شمعألا نع

 ملسم نع شمعألا نع يروثلا نع دحاو ريغ هاور هنأ ركذ يذمرتلا نأ الإ ءراّربلاو

 .(757) ينطقرادلل «للعلا» :رظناو .السرم ريبج نب ديعس نع
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 هللا لوسر جرخ امل :لاق سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «نيطَبلا ملسم

 ؛َنكِلْهَيل .نوعجار هيلإ انإو هلل انإ مهيبن اوُجّرخأ :ركب وبأ لاق ةكم نم كي
 ةيآ لوأ يهو «[4 :جحلا] 4 اومليت ندد :لجو زع هللا لزنأف

 .«نيحيحصلا» طرش ىلع هدانسإو .لاتقلا يف تلزن

 ءاقلإ ةصق نإف «يندملاو ّيكملا اهيف نأ ولع لدي ةروسلا قايسو
 .ملعأ هللاو «ةيكم لوسرلا كم يف ناطيشلا

 لصف
 :لاقف مهلتاقي مل نم نود مهلتاق نمل كلذ دعب لاتقلا مهيلع ضَرَف مث

 ١9٠[. :ةرقبلا] ٌرطَْؤ يقيني لبس فْأيَِقَو»

 مث هيف اًنوذأم مث ءاًمّرحم ناكو ؛ةْفاك نيكرشملا لاتق مهيلع ضرف مث

 ضرف امإ ؛نيكرشملا عيمجل هب اًرومأم مث «لاتقلاب '١)ههأدب نمل هب اًرومأم
 .روهشملا ئلع ةيافك ضرف وأ «نيلوقلا دحأ ئلع نيع

 امإو .ءناسللاب امإو ءبلقلاب امإ :نيع ضرف داهجلا سنج نأ قيقحتلاو

 .عاونألا هذه نم عونب دهاجُي نأ ملسم لك ئلعف ؛ديلاب امإو «لاملاب

 برعو ىف لاملاب ةاهجن امأو «ةيافك ضرفف سفنلاب داهجلا امأو

 امك «ءاوس نآرقلا يف سفنلابو هب داهجلاب رمألا نآل هبوجو حيحصلاو «نالوق

 هلال يِيَس يف ضار مكِلومْأَر أو دهني لاَفيَراًئاَفِخَأوُرِفنَأل :ئلاعت لاق
 4١[. :ةبوتلا] ؟تروُما فنك نإ جل رتل

 .«مهأداب» :ز ءص )١(
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 58( :لاقف ةنجلا لوخدو بنذلا ارقفمر هب رم رب ةاحسلا لغو

 لوس ري هاَذَع زج اهو لهما
 نص قرت ِنَئَجلِحْرُيَو بو ةتمول 5 شنو اوم ١
 ريخأو -١78. :فصلا] 4 ل تك 100 ىف ٌةَبيط َنكَسَمَوَرهْلا 0

 :لاقخ :بيرقلا جتقلاو رصدلا نع ويحي اه مهاطما كلذ اوامق 2] مبعا
 رتت) :يهو ,داهجلا يف اهوبحت ئرخأ ةلصخ مكلو :يأ وقر
 اة :فصلا] #4 كير رقَعَو هَ 06

 خل

 ا

 !7يهضاعأو ؛مهلاومأو مهسفنأ نينمؤملا نم ئرتشا هنأ هناحبس 0

 ءءامسلا نم ةلزنملا هبتك لضفأ هعدوأ دق دعولاو دقعلا اذه نأو «ةنجلا 2اهيلع

 هدهعب ىفوأ ّدحأ ال هنأ '؟7مهمالعإب كلذ دكأ مث ,نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلا يهو

 هودقاع يذلا مهعيبب اورشبتسي نأب مهرمأ ْنأب كلذ دكأ مث «20نيلاعتو كرابت هنم

 ."”هيظعلا زوفلا وه كلذ 21)نأ مهملعأ مث «هيلع

 .ب نم طقاس وهو !«نآرقلا» ىلإ ق «م يف فّحصتو ««نارينلا» :عوش )١(

 .«مهاطعأ» :ز ءص (؟)

 .ب «ق يف لمتحم وهو ؛«امهيلع» :ص ءم ()
 .«همالعإب» :عءز ءص (:1)

 .رظنلا لاقتنال ق نم طقس انه ئلإ «...كلذ دكأ مث» :هلوق نم (4)

 .(نأب» :ثءسبءقءم (5)

 ميل أب لوم مُهَسْفَنَأ َنيِنِمْؤْمْلا م ْرَتَشأ هللا نإ # :نيلاعت هلوق ين كلذو ()

 لروما ىفاقَح هكعاَدَعَم ثروت بو وتقلل ميس ف توون
 سب يب دا لق نمو ناَُملاَو ليجيإْلاَ

 ا] < ريظعلا ُرَوَعْلاوه َكِلَدَوءَوِ 1

 ما



 نإف ءهّلجأو هّرطخ َمظعأ ام عيابتلا اذه َدقع هبر عم 7١2دقاعملا لمأتيلف

 عتمتلاو هاضرب زوفلاو ميعنلا تانج :ُنمثلاو ءيرتشملا وه لجو زع هللا
 نم هيلع مهمركأو هلسر ٌفرشأ دقعلا اذه هدي ئلع ئرج يذلاو «كانه هتيؤرب
 بطخو ميظع رمأل تئّيه دقل اهنأش اذه ةعلس نإو .رشبلا نمو ةكئالملا

 :ميسج
 ("7لّمّهلا عم ئعرت نأ كسفنب ًابراف هل َتنِطَف ول رمأل كوأيَمدق

 نمامعا شقا ىذلا امهكلامل لاملاو ىلا لذت ةدجلاو ةّيبملا رهم

 تلزهام هللات !؟ةعلسلا هذه موسو سلفُملا ضرغعُملا نابّجلِل امف «نينمؤملا

 ثميلا ددل هنورسشكلا عيسنلاب اهل تهدسك الو ثوسنظعلا اهءاتسي

 (؟)سوفنلا لذب نود نمثب اهل اهّبر ضري ملف ٠ 3 "ديزي نم قوس يف ضرعلل

 ؛ٌنمشلا هُسفن نوكت نأ حلصي مهيأ نورظني نوبحملا ماقو نولاّطبلا رخأتف

 نيكل لَع َءَوَّدِعَأ َنِنِمّوْمْلأ اَعِتَلِذ #1 ٍدي يف تعقوو مهنيب ةعلسلا ترادف

 .[22 :ةدئاملا]

 ولق :يوعدلا ةدرم ارلعاةنلا ةماقإب اويلوط ةيسملا قف وعّدملا ركاذل

 ٍ ثوعتملا مرد يلا ةقرخ ٌيلخلا ئعّدال مهاوعدب سانلا ئطعُي

 وعمته رويس نإ لق# ةنيبب الإ ئوعدلا هذه تبثت ال :ليقف ءدوهشلا

 _ «لقاعلا» ا حايل يفحصتو «كدقاعلا# ذا :ن«ق )١(

 ْ اطخخ ءءا رلاب نيو ةاعريطسلا خس ةهرث

 .«سفنلا» :عءز (5)

 .قوشلا نازحأو لصولا مومه هاجش نمم هنأ ةّبحملا نم يلاخلا غرافلا ئعّدال يأ (5)
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 يف لوسرلا ٌعابتأ تبثو ,مهّلك قلخلا رخأتف ١[« :نارمع لآ] 4 ُهَّناَِبِْحي
 الإ ةلادسلا لقت ال :لقو ةنيلا ةلادحب اولوطق قالتآو هيدحو هلآوقأو هلاحقأ
 وأ رخأتف «[6 5 :ةدئاملا] «ِرِبكلَ ةَمول َنوُ نيالا يبس ف كود ده هيكزتب

 يل :مهل ليقف نودهاجملا ماقو «ةبحملل نيِعدُملا

 َنيِنِموَمْلا رم ئئَرتَشَأ هلل أَنِإ9ف دقعلا هيلع عقو ام اوُمّلَسِف مهل تسيل

 ميلستلا بجوي عيابتلا دعو ١« :ةيرعلاز © دكا ٌمُهَل نأ مهلوَم 0 ريشا

 نم ةلالجو «نمثلا ٌردقو .ءيرتشملا ةمظع دع راّجتلا ئأر املف ؛نيبناجلا نم

 -علقعلا اذه هيف تبثأ يذلا باتكلا رادقمو .هيدي ىلع عيابتلا دقع ئرج

 نارسخلا نم اوأرف .عّلّسلا نم اهريغل سيل اًنأشو اًردق ةعلسلل نأ اوفرع

 اهتذل بهذت ٍةدودعم ٌمهارد سخب نمثب اهوعيبي نأ شحافلا نبَّعلاو 7١2نّيبلا

 ةلمج يف دودعم كلذ لعاف 2")َنأو ءاهترسحو اهّتعِبت ئقبتو اهتوهشو

 توبث ريغ نم اًرايتخاو ئّضر ناوضّرلا ةعيب يرتشملا عم اودقعف .ءاهفسلا

 ليق ٌعيبملا اومّلسو ٌدقعلا َّمت املف «كليقتسُن الو كليقث ال هللاو :اولاقو «رايخ

 ام ٌرفوأ مكيلع اهانددر دقف نآلاو ءانل مكلاومأو مكسوفن تراص دق :مهل

 لب انوماهَم[ِل بس فأوليف نيا َنسكحلَو» ؛اهعم مكلاومأ فاعضأو تناك را كب 127 هل سس رسم

 مكلاومأو 0 وقلت مكنماثت مل ١194[ :نارمع لآ] # َنوفَررْيِْهْبَر دنع َحأ

 ءاطعإلاو بيعملا لوبق يف مركلاو دوجلا ٌرْثأ رهظيل نكلو ءمكيلع حبرلل اًبلط
 .نّمثُملاو نمثلا نيب مكل انعمج مث «نامثألا لجأ هيلع

 .«نيبملا» :ج 000

 .«نإف» :ز يفو .خلإ ...كلذ لعاف نأ اوأر يأ (0)

 .لوصألل اًفالخ «مّكسوفن مكنم عتبن مل» :عوبطملا (5)

/4 



 نمشلا هافو مث هّريعب 2 يبنلا هنم يرتشا دقو ءرباج ةصق انهاع لمأتو

 دَحَأ ةعقو يف كو يبنلا عم لِيَق دق هوبأ ناكو «(١)ريعبلا هيلع درو هدازو

 :لاقو اًحافِك همّلكو هايحأ هللا نأ هربخأو «هللا عم هيبأ لاح لعفلا اذهب هرّكذف

 ا رمت ىدبع ايا

 دقل ؛قئالخلا ملع هب طيحي نأ "7نع همركو هٌدوج مّظَع نم ناحبسف

 هبيع ئلع َعيبملا لبّقو ,دقعلا ليمكتل قفوو نمثلا ئطعأو ةعّلّسلا ئطعأ

 نيب هل عمجو «هلامب هسفن نم هدبع ئرتشاو «نامثألا لجأ هيلع ضاعأو
 .هنم هءاشو هل هقفو يذلا وهو .دقعلا اذهب هحدمو هيلع ئنثأو ءنمثملاو نمثلا

 الحارملا وُطاف قوشلا يداح كبادح دقف ةمهاذّت نك نإ الهّيحف
 دباب كاقلا ل يئراساسافل مهاضرو مهّبح يدانمل لقو
 الئاوح ندع لالطألا نئلإ ٌترظن نإف مهنود نم لالطألا رظنتالو
 الماح كيفكي قوشلانإف هعّدو يدعاق ةقفر ريسلاب رظنتت الو
 الصاو حبصت ٌبحلاو ئدهلا قيرط نلع ٌرِسو مهيلإ اذاز مهنم ذخو

 )١( يراخبلا هجرخأ )7١41( ملسمو )71١0(.
 مكاحلاو )2١77( نابح نباو )١190( هجام نباو )01١"7( يذمرتلا هجرخأ 4

 نابح نبا هحح صو .؛هجولا اذه نم بيرغ نسح :يذمرتلا لاقو «2320 5 /)

 دنع رخآ قيرط نم هوحنب يورو .(571/7) «حاورألا يداح» يف فلؤملاو مكاحلاو

 :رظناو .اًضيأ نسح هداتسإو ءامهريغو )5١١7( ئلعي ىبأو )١154881( دمحأ
 .(78018/9) «يراسلا سينأ»و (150) «ةحيحصلا

 .عوبطملا ءث «ب «ق «م يف تسيل «نع» (9)

 0و



 011233 اذ كار مهاركذب يخأو

 اسيا لقف لالا كات اشإو

 هيرمو مث مهروت نم اشيا لمحو
 هب لِقف كارألا يداو ئئلع حو

 لا ٍفّرعُم دنع نامعَت يفف الإو

 نإف هتليلب ع مج يففالإو

 اهنإف ندع تانج ئملع ّيحو
 اذ لجأل نوحشاكلا كابس ْنكلو

 لا ةنجب ديزملا موي ىلع ّيحو

مف تاسراد اًموسر اهعّدف
 اهءا

 اهب مك قلخلا اهباتتي تفع اًموسر
 يذلا جهنملا ئلع اهنع ةنمي ذخو

 ةعاس ربصلاب ٌسفن اي يدعاس لقو
 يضقنت مث ةعاس الإ يهامف

 لماع كديعت ئركتلا: كتاكر

 الهانّملا يغباف لّصَولا درو كمامأ

 العاشملا سيل كيدهي مهرولف

 الئاق تنك نِإٌُّت مهارت كاسع

 الئاس تلك اذإ مهبلطاف ةّبحأ

 الفاغ ناك نم سيو اي ئّئمف تف
 الزلات تنماس :نوأآلا كل ؤايم
 الزانملا يكبت لالطألا ئلع َتفقو

 الذاب تنك نإ سفنلاب دجف دولخ
 الزانم تسيلف اهزواجو ٌليِقَم
 التاق قلخلا اذل اهيف مكو ليتق

 الهآ ةّبحملادفو ئرس هيلع
 الئاز حبصي ٌدكلا اذاقّللا دنعف

 ("7الذاج ناحرف نازحألا وذ حبصيو

 ,ةيلاعلا َممهلاو ةيبألا ٌسوفنلا مالسلا راد ئلإو هللا ئلِإ يعادلا كّرح دقل

 ءاّيح ناك نم  هللاو  ٌعّمسأ «ةيعاو نذأ هل تناك نم ناميإلا يدانم ٌعَمْسَأو
 الإ هلاحر تّطح امف «هريس قيرط يف هب ادحو راربألا لزانم ئلإ ٌعامسلا هّزهف

 يب ناميإ الإ هجرخي ال  هليبس يف جرخ نمل هللا بدتنا» :لاقف ؛رارقلا رادب

 (كارش»و .ز شماه يف باوصلا ىلع وهو ءفيحصت ««َتَنَد» :ن عوز .ج ءص )١(

 .ليللا ريس ؛ئرّشلاو .(كارشا ئلإ عوبطملا يف فحصت
 .(8 /7) «نيكلاسلا جرادم» يف يهو ,فلؤملل تايبألا نأ ودبي (؟)
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 ؛ةنجلا هلخدأ وأ :ةمينغ وأ رجأ نم لان امب هّعِجْرَأ نأ - يسر قوص أ

 ليبس يف لّتقأ ىلأ تديؤلو قيرس فلخ ُدعف ام ينم لع أ نأ الولو

2 2 8 0 

 هللا تايآب تناقلا مئاقلا مئاصلا لثمك هللا ليبس يف دهاجملا لثم» :لاقو

 هللا لّكوتو «هللا ليبس يف دهاجملا ٌعجري ئتح ٍةالصاالو مايص نم ردفي ال

 لانام عم اّملاس هّعِجْرَي وأ ةنجلا هلخدُي نأ هاّقوتي نأب هليبس يف دهاجملل

 2060 نغ وأ رجأ 2400م

 .21)(اهيف امو ايندلا نم ريخ ةحوَر وأ هللا ليبس ىف ةودغ١ :لاقو

 جرخ يدابع نم دبع امُيأ» :ائلاعتو كرابت هبر نع يوري اميف لاقو
 وأ رجأ نم باصأ امب هَعِجْرَأ نأ هل تنمض يتاضرم َءاغتبا يليبس يف اًدهاجم

 اهعورف نم رهظي امك ةينينويلا ةخسنلا بلص يف يذلا وهو ءلوصألا عيمج يفاذكه )١(

 خسن رثكأ يف يذلاو )١/ ١155(« (هحرشا# يف ينامركلا دنع امل قفاوم وهو «ةفلتخملا

 .جيرختلا رداصم رئاس يف كلذك وهو ««قيدصتو» :يراخبلا

 .لوصألا رئاس نم طقسو .ع.ز «ث نم «لتقأ مث» (؟)

 ملسمو هل ظفللاو )5”7(  يراخبلاو 8918٠( ,ا601١!) دمحأ هجرخأ (9)

 ةعرز يبأ ثيدح نم (71757) هجام نباو (0070) يئاسنلاو ( )185710/ ٠١

 .ُهْنَعْدَنوي ةريره يبأ نع يلجبلا

 .عوبطملا ءن «ج نم طقاس «نم لان ام» 50

 قايسو «ةريره يبأ نع قرط نم )١1417( ملسمو (71171 271741/) يراخبلا هجرخأ (6)

 .ثالثلا تاياورلا نم عومجم فلؤملا

 .ةبراقتم ظافلأب رفْنَعَهََلَوو دعس نب لهسو ةريره يبأو سنأ ثيدح نم هيلع قفتم (1)
 .(18-1487/) ملسمو (11/47-71/44) يراخبلا
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 .7١2(ةنحلا هّلخدأو هّمحرأو هل رفغأ نأ هتضبق نإو «ةمينغ

 .17(مغلاو مهلا نم هب هللا يجني ةنجلا

 ىف دهاجو ملسأو يب نمآ نمل ليمحلا :ميعزلاو  ميعز انأ» :لاقو

 فرغ ئلعأ يف ٍتيبو .ةنجلا طسو يف ٍتيبو .ةنجلا ضََر يف ٍتيبب هللا ليبس

 ثيح تومي ءاّبرهم ٌرشلا نم الو اًبلطم ريخلل ْعَدَي مل كلذ لعف نم ؛ةنجلا

 ,506تومب نأ ءاش

 هل تبجو ٍةقان ٌقاوف ملسم لجر نم هللا ليبس يف لتاق نم» :لاقو

 .(47(ةنحلا

 نم )١057/11( «ةراتخملا» يف ءايضلاو )١177”( يئاسنلاو (091/7) دمحأ هجرخأ 010

 نبا هجرخأ امك ءالسرم نسحلا نع يور دقو .رمع نبا نع يرصبلا نسحلا ثيدح
 هلعلو .هنع نيقيرط نم )7١85( «للعلا» يف ينطقرادلا هركذو )١91717/5( ةبيش ىبأ

 مدقتملا هيلع قفتملا ةريره يبأ ثيدح اهنم ؛هدهاوشب حيحص ثيدحلا نكلو .هبشأ

 .افنا

 (49 /7 ءالد /؟) مكاحلاو (5805) نابح نباو (7717/19:777485) دمحأ هجرخأ

 ثيدح وهو .تماصلا نب ةدابع ثيدح نم 7١81( 071/7 /4) «ةراتخملا» يف ءايضلاو

 .(1957019501 25137) «ةحيحصلا) :رظنا .هقرط عومجمب نسح

 ثيدح نم (١/9/؟) مكاحلاو (51719) نابح نباو (71177) يئاسنلا هجرخأ

 .حيحص دانسإب ديبع نب ةلاضف

 يذمرتلاو(١541١)دوادوبأو )770١5. :5766 75١١١١( دمحأ هجرخأو

 نع قرط نم (ا/ا/ /”5) مكاحلاو (57514) نابح نباو )7١151( يئاسنلاو )١1610(
 .ُهَنَعَُلاَعَو لبج نب ذاعم نع ٌرِماخُي نب كلام روع
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 نيب هللا ليبس ىف نيدهاجملل هللا اهدعأ ٍةجرد ةئام ةنجلا ىف نإ» :لاقو
 هنإف ءسودرفلا هوُلَسَم هللا متلأس اذإف «يضرألاو ءامسلا نيب امك نيتجرد لك

 راهتأ دفنت هتمو :نمجرلا شرع هقوفو ةفجلا :يلعأو ةئجلا ظسوأ

 27 (ةنحلا

 الوسر دمحمبو اًنيد مالسإلابو ابر هللاب يضر نم» :ديعس يبأل لاقو
 هلال وسو اي ةلعاهتعأ :لاقو دعم ونبأ اهل بمسق فةحلا هل تسع

 .ةنجلا يف ةجرد ةئام دبعلا اهب هللا عفري ئرخأو» :ِةِلَج هللا لوسر لاق مث «لعفف

 ؟هّللا ل وسر اي ىهامو :لاق .«ضرألاو ءامسلا نيب امك نيتجرد لك نيب ام

 .©"7(هللا ليبس يف داهجلا» :لاق

 يأ :باب ةنرخ لك ةنحبلا ةنزه ءاهو هللا ليبس ىف نيجوز قفلأ نمف :لاقو
 نم ناك نمو «ةالصلا باب نم يعد ةالصلا لهأ نم ناك نمف مله (0 1

 باب نم ىعد ةقدصلا لهأ نم ناك نمو .داهجلا باب نم يعد داهجلا لهأ

 يبأب :ركب وبأ لاقف ,«نايرلا باب نم يعد مايصلا لهأ نم ناك نمو .ةقدصلا
 لهف «ةرورض نم باوبألا كلت نم يعُّد نم ىلع ام هللا لوسر اي يمأو تنأ

 نم دهاش هلو ؛مكاحلاو نابح نبا هححصو «حيحص ثيدح اذه :يذمرتلا لاق -

 .يتأيسو «هريغو (91/517) دمحأ دنع ةريره يبأ ثيدح

 .ةريره يبأ ثيدح نم (9/477 2717/40) يراخبلا هجرخأ )١(

 .يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم (1885) ملسم هجرخأ 00

 قفاوم ن «ج ءص نم تببثملاو .«هللا دبع يأ) :ص شماه ؛عءز ءث ءب «ق م (5)

 اي) :ةريره يبأ نع نمحرلا دبع نب ديمح ةياور يفو .ةريره يبأ نع ةملس نبأ ةياورل

 .(ريخ اذه هللا دبع
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 2000 مهنم نوكت نأ وجرأو معن» :لاقف ؟اهلك باوبألا كلت نم دحأ ئعدُي

 هسفن لع قفنأ نمو «ةتامعبسبف هللا ليبس ىف ةلضاف ةقفن قفنأ نم» :لاقو

 ءاهلاثمأ رشعب ةنسحلاف قيرط نع ئَذأ 0 وأ اًضيرم داع (50وأ هلهأو

 .2؟!(ةطج هل وهف هدسج يف هللا هالتبا نمو ءاهقرْخَي مل ام َةْنُج موصلاو

 هلف هتيب يف ماقأو هللا ليبس يف ٍةقفنب لسرأ نم» :هنع 7*2هجام نبا ركذو

 كلذ ههجو يف قفنأو هللا ليبس يف هسفنب ازغ نمو .مهرد ةتامعبس مهرد لكب

 نَمْل ٌفِحِلصبةَلاَو# :ةيآلا هذه الت مث ء(مهرد فلأ ةئامعبس مهرد لكب هلف

 "نأ او

 .[؟+1 :ةرقبلا] © ءكشم

010 

030 

0 

000 

 يبأ نع ةملس يبأ ثيدح نم )877/1١1717( ملسمو )١8541( يراخبلا هجرخأ

 نب ديمح ثيدح نم )860/1١71( ملسمو )/١1841( يراخبلا هجرخأو .ةريره

 .نيتياورلا نم قفلم فلؤملا قايسو .ةريره يبأ نع نمحرلا دبع
 «اًضيرم داع وأ» طقس دقو .ةيتآلا جيرختلا رداصم نم تبثملاو ««داعو» :لوصألا يف

 ع
 .جيرختلا رداصمل قفاوم لوصألا رئاس نم تبثملاو ««طامأ» :عوبطملا «ن ءز

 ةميزخ نساو (8178) ئلعيوبأو (7777) يئاسنلاو ):17١١1١79( دمحأ هجرخأ

 يبأ ثيدح نم (11*71821/ /7) «ةراتخملا» يف ءايضلاو (376 /) مكاحلاو (1845)

 يف ٍنابلألا هفَعِضو «ءايضلاو مكاحلاو ةميزخ نبا هححص ثيدحلاو .حاّرجلا نب ةديّبع

 .هيوقتو هدضعت دهاوش هتارقف عيمجل نكلو «هتاور ضعب لاح ةلاهجل (147) «ةفيعضلا»

 نم ةعبس نع «يرصبلا نسحلا نع «هللا دبع نب ليلخلا قيرط نم (77/71) مقرب
 نسبا ظفاحلا لاقو .بيرغ ثيدح اذه :«هريسفت» يف ريثك نبا لاق !ةباحصلا

 نب ليلخلا و ءركنم ثيدح وه )١717/7(-: «بيذهتلا بيذبهت» يف امك  يداهلا دبع

 هل يتأيسو  هفعضب يحوي ةغيصلا هذهب هل فلؤملا داريإ لعلو .فّرعُي ال هللا دبع

 .«لاقو» :مزجلا ةغيصب اهركذ يتلا ثيداحألا فالخب رئاظن
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 انتاكم وأ ,(7)همزَغ ُْق (١)اًمراغ وأ هللا ليبس ف اًدهاحم ناعأ نم :لافو

 .©7«هلظ الإ َّلظ ال موي هّلظ يف هلل هّلظأ هتبقر يف

 .(؟7(رانلا ئلع هللا امهمّرح هللا ليبس يف هامدق تّربغا نم» :لاقو

 ليبس يف رابغ عمتجي الو ءلجر بلق يف ناميإو حش عمتجي الا :لاقو
 فوج يف : ظفل فو .(دبع بلق يف) :ظفل يفو ؛(دبع هجو يف منهج ٌناخدو هللا
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 .(20(يلسم ىّرَخِنَم ىف» :ظفل يفو .«ئرما

 .فيحصت ««ايزاغ» :ث م
 .«هترسع١ :جيرختلا رداصم يفو ءلوصألا يف اذك

 )1١11:84/7( مكاحلاو (857 /5) «ريبكلا» يف يناربطلاو )/١159417( دمحأ هجرخأ

 .فيتح نب لهس ثيدح نم )5١67( «خويشلا مجعم» يف ركاسع نباو

 هدانسإ يف :تلق .بيرغ نسح :ركاسع نبا لاقو «دانسإلا حيحص :مكاحلا لاق

 :لاقف يراخبلا هاوقو .هظفح ءوسل روهمجلا هفعض دقو «ليقع نب دمحم نب هللا دبع

 لظأ نعل ةريغو ١553( دبحلأ ذيع ريض فثييدح فيديا دهشيو ينم بيلتعوم
 رظنأ نما )70١5(: ملسم دنع رَسَيِلا يب أ ثيدحو ««ةمايقلا موي هللا هلظأ زاغ س

 وديع بع فوود

 سبع بأ ثيدح نم (401/) يراخبلاو هل ظفللاو )١15975(  دمحأ هجرخأ
 .ُهَنَعُدَتِإَدَ يردبلا يراصنألا رجس و

 نباو )70٠9-7١1١5( يئاسنلاو (45917 8617:8414 .1/580) دمحأ هجرخأ

 باوصلاو ءبارطضاو فالتخا اهيف قرط نم (ا/؟ /؟) مكاحلاو )3752١1( نابح

 ةلاهجل فيعض وهو .ةريره يبأ نع جالجللا نبا نع ديزي يبأ نب نآوفص نع :اهنم

 .جالجللا نباو ديزي يبأ نب ناوفص لاح

 )٠١570( دمحأ دنع ناميإلاو ٌمشلا ركذ نود هنم دهاشلا عضوم يور دقو

 نابح نباو (71/1/4) هجام نباو (" )/١١1 1٠487 ىئاسنلاو )١177( ىذمرتلاو
 - ؛ةحلط لآ ئلوم نمحرلا دبع نب دمحم نع قرط نم (75 /5) مكاحلاو (( 500
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 راهن نم ةعاس هللا ليبس يف هامدق تّربغا نم :هنع 7١دمحأ مامإلا ركذو

 .«رانلا ىلع مارح امهف

 ناخدو هللا ليبس يف اًرابغ اجر فوج يف“ هللا عمجي ال١ :اشرأ هينع 17 ذو

 ماص نمو ءرانلا لع هدسج ٌرئاس هللا مّرح هللا ليبس يف هامدق تّربغا نمو ؛منهج
 نمو .لجعتسملا بكارلل ٍةنس يفلأ ةريسم رانلا هنع هللا دعاب هللا ليبس يف اًموي

 نول اهنول ةمايقلا موي رون هل «ءادهشلا متاخب 2")هتخ هللا ليبس يف ةحارج حرج

 هيلع نالف :نولوقي نورخآلاو نولوألا اهب هفرعي تي حير اهحيرو نارفعزلا

 .«ةنجلا هل تبجو ٍةقان قاوف هللا ليبس يف لتاق نمو .ءادهشلا عباط
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 ام لثمب هل ناك هللا ليبس يف ةحور حار نم» :هنع (؟7هجام نبا ركذو

 .حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق .ةريره يبأ نع ؛ةحلط نب ئسيع نع

 سبع يبأ ثيدح نم هوحن مّدقتو ءحيحص دانسإب رباج ثيدح نم )١١9717( مقرب

 .يراخبلا دنع

 .ءادردلا يبأ نع كيرُد نب دلاخ ثيدح نم (737/007) «هدنسم» يف دمحأ مامإلا يأ

 مل كيرد نب دلاخ نأ الإ تاقث هلاجر» :(388 /5) «دئاوزلا عمجم» يف يمئيهلا لاق

 ءانس نمو" :ةقوق الإ هدهاوشب يحسم هتك هلق امكردي ملو ءاعودلا يبآ نم ممسي

 تباثلا نإف ««لجعتسملا بكارلل ٍةنس يفلأ ةريسم رانلا هنع هللا دعاب هللا ليبس يف اًموي

 هللا دعاب ...» :يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم )١151( ملسمو )7١84٠( يراخبلا يف

 .«اقيرخ نيعبس رانلا نع ههجو
 كلذك «دنسملا» خسن ةّماع يف وهو .رياغم طخب ع يف اذكو « ««هل» :ث يف هدعب ديز

 .(5965 /55) قيقحتلا شماه يف هوققحم هركذ امك

 .سنأ نعع رشب نب بيبَش ثيدح نم «(17011) رازبلا اًضيأ هجرخأو «(711/5) مقرب

 يف ٍنابلألا هنّسح ثيدحلاو «متاح وبأ هنّيلو نيعم نبا هقثو «هيف فلتخم بيبشو
 )١1778(. «ةحيحصلا)»
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 .(«ةمايقلا موي اكسم رابغلا نم هباصأ

 مَّرح الإ هللا ليبس يف ")جَهَو ئرما ّبلق طلاخ ام» :هنع (١)دمحأ ركذو

 .«رانلا هيلع هللا

 .("7(اهيلع امو ايندلا نم ريخ هللا ليبس 5 موي طابرا) :لاقو

 هيلع ئئرج تاس نإو ءدمايقو رهش مايص نم ريخ ةليلو موي طابرا :لاقو

 .47(2(ناتفلا دمأو :دقزر هيله يرجو .هلمعي ناك يذلا هلمع

 يف اًطبارم تام نم الإ ؛هلمع ئلع متخخ الإ تومي تيم نم ام» :لاقو

 .(©)«ربقلا ةنتف نم نِمأو ةمايقلا موي ىلإ هلمع هل ومني هنإف هللا ليبس

 نم هاوس اميف موي فلأ نم ريخ هللا ليبس ين موي طابر» :لاقو

 افلا لزانملا
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 نم :(177:177) (داهجلا» يف مصاع يبأ نبا اًضيأ هجرخأو «(5555/) مقرب

 نأ الإ .(237/4 /5) «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا لاق امك تاقث هلاجرو .ةشئاع ثيدح

 .اهضعب مدقت دقو ءةحيحص دهاوش هلو .(7075) «للعلا» يف هلعأ ينطق رادلا

 رح :جهولاو .ثيدحلا ظفلل قفاوملا وهو :«جَمَر» :ج ينو .لوصألا ةّماع يف اذك

 .رابغلا :جهرلاو ءسمشلا

 .يدعاسلا دعس نب لهس ثيدح نم (78947) يراخبلا هجرخأ

 .يسرافلا ناملس ثيدح نم )١1917( ملسم هجرخأ

 ءا/ 477) (جرختسملا يف ةناوع وبأ, )٠ دواد وبأو )599461١( دمحأ هج رخأ

 نب ةلاضف ثيدح نم ١155( :9/9/7) مكاحلاو (5775) ناّبح نباو 64

 .حيحص دانسإب ديبع

 )179”(  يئاسنلاو )١1171( يذمرتلاو )57١( دمحأ اًضيأ هجرخأو /١771(« مقرب
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 ٍةليل فلأك هل تناك هللا ليبس يف ةليل طبار نم» :هنع ١2)يذمرتلا ركذو

 .«اهمايقو اهمايص

 نيتس هلهأ ين مكدحأ ةدابع نم ريخ هللا ليبس يف مكدحأ ماقُم» :لاقو

 نم هللا ليبس يف اودهاج ؟ةنجلا نولخدتو مكل ُهللا رفغي نأ نوبحت امأ «ةنس

 .©9«ةنجلا هل تبجو 2")ِةقان ٌقاوف هللا ليبس ىف لتاق
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 مايأ ةثالث نيملسملا لحاوس نم ءيش يف طبار نم' :هنع '؟7دمحأ ركذو

 نم )55١/١(: «ةراتخملا» يف ءايضلاو ١57( /7) مكاحلاو (5759) نابح نباو

 :يذمرتلا لاق .ُهنََهَََر نافع نب نامثع هالوم نع نامثع ئلوم حلاص يبأ ثيدح
 .ينابلألا هنّسحو ءءايضلاو مكاحلاو نابح نبا هححصو «هجولا اذه نم بيرغ نسح

 عوبطملا يف تبثأ امك «هجام نبا :باوصلاو ءملق قبس وأ وهس وهو ءلوصألا يف اذك
 مكاحلاو )١15١( «داهجلا» يف مصاع يبأ نباو (7/77) وه هجرخأ دقف ؛هيبنت نود

 نب هللا دبع هذج نع «ريبزلا نب هللا دبع نب تباث نب بعصم ثيدح نم (١8/؟)
 .رهَنَءَةَيإَدَيَو نافع نب نامثع نع «ريبزلا
 نع هاور نم ةياور بّوصو «(770) «للعلا» يف ينطقرادلا هّلعأ دانسإلا اذهو

 ءاهظفل يتأيسو (477) دمحأ دنع يه امك «ةطساو الب نامثع نع تباث نب بعصم

 هدج كردي مل هنإف .هعاطقناو بعصم فعضل فيعض ثيدحلاف لك ئلعو

 .هَنَعدَباََو نافع نب نامثع نع اًلضف ريبزلا نب هللا دبع

 . (هتقان) :ث «ق م

 ثيدح نم (58/17) مكاحلاو )١10٠( يذمرتلاو ( ١1١1/87 91/77) دمحأ هجرخأ

 ثيدحلل نكلو «نيل هيف قودص وهو «يندملا دعس نب ماشه هدانسإ يفو .ةريره يبأ

 :رظناو .نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق دقو «ريخألا هرطشل امّيس ال .هدضعت دهاوش

 )1١7(. ينابلآلل «ةحيحصلا»

 .فيعض دانسإب ءادردلا مأ ثيدح نم (777050) مقرب

 ل



 .«ةنس طابر هنع تأزجأ

 ماقُي ٍةليل فلأ نم لضفأ هللا ليبس يف ٍةليل ٌسّرَح#» :اًضيأ هنع 2''ركذو

 .«اهُراهن ماصيو اهيل

 هللا ةيشخ نم  تكب :وأ تعمد نيع اىلع ٌرانلا تمّرح» :لاقو

 .70"2هللا ليبس يف ترهَس نيع ئلع رانلا تمّرخو

 اًعوطتم هللا ليبس ىف نيملسملا ءارو نم سرح نم» :ةدع "اديحأ ركذو

 يسم نإو» :لوقي هللا نإف ءمسقلا ةّلحت الإ هينيعب ٌرانلا َرَ مل ناطلس هذخأي ال

 .1/ ١ :ميرم] كدا اوال

 ئلع حابصلا ئلإ اهِلَّوأ نم مهرفس يف ةليل نيملسملا سرح لجرل لاقو
 ال نأ كيلع الف .تبجوأ دق» :ةجاح ءاضق وأ ٍةالصل الإ لزني مل هسرف رهظ

 .(؟)«اهدعب لمعت

 نب سباك ني بعصم ةيذح نم ( 85187 ) (هلئسمف يفدسحأ ءاهإلا يأ (1)

 .اًبيرق مّدقت امك فيعض هدانسإو .نافع نب نامثع نع «ريبزلا نب هللا دبع

 تايلطلا دودو دون ريو اسوي ياو و سود )7

 ةلاهجل نيل هدانسإ يفو .ُهْنَعْهَتَلَدَو' يدزألا ةناحير يبأ ثيدح نم (487 /؟) مكاحلاو

 (؟7078) «ةحيحصلا» :رظنا .هيّرقتو هدضعت دهاوش هل نكلو ؛هتاور دحأ لاح

 .(584:-57/81/9/5) «يراسلا سينأ»و

 (ريبكلا» يف يناريطلاو )١540( ئىلعيوبأاضيأ هجرخأو .(15117) مقرب ()

 ىنّهجلا سنأ نب ذاعم ثيدح نم «( ١1657 /7) «لماكلا» يف يدع نباو (1860 )7١/

 ْ اذه قيعض ةانسأب
 يف ةناوع وبأو (8819) «ئربكلا» يف يئاسنلاو )500١( دواد وبأ هجرخأ (4)

 لاق .ةيلظنحلا نبا لهس ثيدح نم (14 /؟) مكاحلاو (74/81) «جرختسملا)

 و١٠



 .2")(ةنحلا ىف ةجرد هلف هللا ليبس يف (7١مهسب غلب نم» :لاقو

 : م ُ 1 : ُ 1 ١ نتا و

 يف ةبيش باش نمو ءِرَرَحَم لدِع وهف هللا ليبس يف مهسب ئمر نم" :لاقو
 .7(ةمايقلا موي اًرون هل تناك هللا ليبس
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 اهريسفت 227 يئاسنلا دنعو ءماع ةئامب ةجردلا ريسفت (47يذمرتلا دنعو

 .«حيحصلا طرش لع هدانسإ) )١/ 51١(: «ةباصإلا» يف ظفاحلا

 .يوتغلا دّئرَم يبأ نب سنأ وه كلذ كي يبنلا هل لاقف مهسرح يذلا يباحصلاو

 .«ئربكلا» يف يئاسنلا ظفل وهو ««اًمهس» و

 0003 (نئئبتجملا» يف يئاسنلاو (”476) دواد وبأو )17١77( دمحأ هجرخأ

 ثيدح نم( 00١ ١6 /؟) مكاحلاو )57١10( نابح نباو 550 (ئئربكلا»و

 يذمرتلا هجرخأو 5٠((, /7) مكاحلاو دمحأ دنع قباسلا ثيدحلا نم ءزج وه

 .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو هنم لوألا رطشلا ئلع اًرصتقم )١1778(

 (؟074) يذمرتلاو (74717) دمحأ دنع وهو .لوصألل افالخ «يئاسنلا» :عوبطملا

 نع «حابر يبأ نب ءاطع نع «ةداحج نب دمحم نع «هللا دبع نب كيرش ثيدح نم

 هجرخأف .هظفل يف فلتخا دقو .«حيحص نسح» :يذمرتلا لاقو ءاَعوفرم ةريره ىبأ

 امهريغو (0175) «طسوألا» يف يناربطلاو (51) «ثعبلا باتك» يف دواد يبأ نبا
 نأب هلعأو )/7١15( «للعلا» يف ينطقرادلا هركذ ظفللا اذهبو ««ماع ةئامسمخ» :ظفلب

 .حصأ وهو :لاق ءاعوطقم هلوق نم ءاطع نع ةداحج نبا نع هاور لّوْغِم نب كلام

 نب ةدابعو «لبج نب ذاعمو «ةّرم نب بعك ثيدح يف اًضيأ «ماع ةئام» ركذ ءاجو

 دنع ةريره يبأ ثيدح بابلا يف ءيش ٌحمصأو .لاقم اهديناسأ يف نكلو ءتماصلا

 يبأ ثيدح هلثمو ««ضرألاو ءامسلا نيب امك نيتجردلا نيب ام نأ )7١17/40( يراخبلا

 .همامتب قبس دقو )١1885( ملسم دنع ديعس

 ...يئاسنلا دنعو) :هلوقو .هيلع مالكلاو هجيرخت قبس دقو «يئاسنلا دنع هدجأ مل
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 هتعنص يف بستحي هعناص :ةنحلا دحاولا مهسسلاب لخدُي هللا نإ) :لاقو

 نأ نم ّتيلإ ٌّبحأ اومرت نأو ءاوبكراو اوُمْراو .هب َيمارلاو .هب ٌدِمُملاو ءريخلا

 .هّسرف هّبيدأتو .هسوقب هّيمر الإ لطاب لجرلا هب وهلَي ءىش لكو .اوبكرت

 هاور .«اهرفك ًةمعنف هنع ًةبغر هكرتف ئمرلا هللا هملع نمو .هتأرما هتبعالمو

 2١7, تسلا لهأو دمحأ
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 .«يناصع دقف هكرت مث يمرلا ملعت نمو» :؟"7هجام نبا دنعو

 (ئربكلا» يف ىئاسنلاو )/١777( يذمرتلاو )59١17( دواد وبأو )١1777١( دمحأ

 نم (44 /؟) مكاحلاو )١11( اًرصتخم ةميزخ نباو )١58١1١( هجام نباو )51٠5(

 .ىنهجلا رماع نب ةبقع نع (قرزألا ديز نب هللا دبع :وأ) دلاخ نب ديز ثيدح

 (ئّلحملا» يف مزح نبا هّلعأ هبو ؛ةبقع نع يوارلا ةلاهجل فعض هدانسإ يفو

 نب ةبقع نع ةسامش نب نمحرلا دبع هعبات «هنم ةرقف رخآ يف عبوت دق هنكلو «(00 /9)

 دنع نيسح ىبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع لسرم نم دهاش هرئاسلو .(«- ئصع

 نم دهاش هطسولو .(405) متاح ىبأ نبال «للعلا» :رظنا ؛هريغو )١777( يذمرتلا

 وهف هللا ركذ نم سيل ءيش لك» :لوقي كي هللا لوسر تعمس :رخآلل لاق امهدحأ

 يف ىئاسنلا هجرخأ ؛«ةحابسلا َمّلعتو» :دازو هوحنب ركذف «...اًعبرأ الإ وهلو وهس

 دهاوشلا هذه عومجمبف ١7(. /؟) «ريبكلا» يف يناربطلاو (884-8841) «ئربكلا»

 .قباسلا قيلعتلا يف اهظفل قبس دقو ؛.هوحنب ((0)
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 هللا ئوقتب كيصوأ» :لاق «ىنصوأ :هل لاق داو نأ هتعأ77دبسجأ ركذو

 هللا ركذب كيلعو «مالسإلا ُةّينابهر هنإف داهجلاب كيلعو ,ءيش ّلك ٌسأر هنإف
 .«ضرألا يف كل ركذو ءامسلا يف ('7كحوّر هنإف نآرقلا ةوالتو

 .(7«داهجلا مالسإلا مانس ةورذ» :لاقو

 بئاكملاو هللا ليبس يف دهاجملا :مهبوع هّللا لع قح ةثالث» :لاقو

 .(4)(فافعلا ديري ىذلا حكانلاو ادألا ليري ىذلا

02 

0 
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 ,(459) (ريغصلا» يف يناربطلاو )٠٠٠١١( ئلعي وبأ اًضيأ هجرخأو )١11/7/5(« مقرب

 يف ينابلألا امهعومجمب هنّسح «نيل امهيف نيدانسإب يردخلا ديعس يبأ نع
 .(0060) «ةحيحصلا»

 ظفل تبثملاو «يناربطلاو ئلعي يبأ ظفل وهو «2«كل رون» :ز شماه «ع«ث «ب «ق م

 ببس يأ «ءارلا مضب (ءامسلا يف كحور) :هلوق :«هتيشاح» يف يدنسلا لاق .دمحأ

 وأ ؛[57 :ئروشلا] 4 ارم نمور َكَدِلٍإَنْبَحَوأ َكَِدكَوٍِ :اىلاعت لاق «هللا دنع كتايح

 .راصتخاب ها .لوألا هجولاو ؛كتمحر ببس يأ «ءارلا حتفب

 «ليوطلا ذاعم ثيدح نم ءزج لصألا يف وهو .ظفللا اذهب )/75١١11( دمحأ هجرخأ

 هجرخأ .«داهجلا همانس ةورذو «ةالصلا هدومعو مالسإلا رمألا سأر» :ِدَع هلوق هيفو

 (ئربكلا» يف يئاسنلاو )١15١7( يذمرتلاو )١١١17077085701١( دمحأ

 مكاحلاو (ا/” )7١/ «ريبكلا» يف يناربطلاو )5١5( ارّصتخم نابح نباو )١١70(

 أ خيل اهيف اهرئاسو ةل اهشعر :لبح دب كاسم نع قوظ نما لب ةيرا0)
 .(948) («ينطقرادلا للعلا» :رظنا .اهعومجمب نيسحتلل لمتحم ثيدحلاو .عاطقنا

 «((5 )١7 «ليلغلا ءاورإ»و .(«نورشعلاو عسماتلا ثيدحلا) (مكحلاو مولعلا عماج»و

 .(1١؟775١١1/52) «ةحيحصلا»و

 )1٠70( نابح نباو )١7١"7( يئاسنلاو )١505( يذمرتلاو (417) دمحأ هجرخأ

 .نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق .ةريره يبأ ثيدح نم ١5١( /؟) مكاحلاو

١ 



 نم ةبعش لع تام ١2)هسفن هب ثَّدحُي ملو ْرغَي ملو تام نم» :لاقو

 .70(2قافن

 يف اًيزاغ فّلْخَي وأ ءاًيزاغ زهجي وأ .زغي مل نم :هنع (”29دواد وبأ ركذو

 .«ةمايقلا موي لبق ٍةعراقب هللا هباصأ ريخب هلهأ

 اوعبتاو ««؟)نْيَعلاب اوعيابتو ءمهردلاو رانيدلاب ٌسانلا َّنض اذإ» :لاقو
 مهنع هعفري ملف ءالب مهب هللا لزنأ هللا ليبس يف داهجلا اوكرتو ءرقبلا بانذأ

 .(27(مهنيد اوعجاري تح
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 2 © ا ىف َ 5
 اًححصم شماهلا 2 («هب» قحلا م ف هنأ الإ ءداهجلاب هسفن ثدحيي ملو» :ب؛«قءم

 هسفن ثّدحي مل» :ن .عء«ز يفو .قايسلا لتخاف «داهجلاب» ئلع برضلا نود هيلع

 .ملسم ظفل تبثملاو «يئاسنلاو دمحأ ظفل وهو ««وزغب

 نم )7١91( ىئاسنلاو )١5١7( دواد وبأو )١191٠١( ملسمو (8875) دمحأ هجرخأ

 ينايورلاو (717/57) هجام نباو )١577( يمرادلا اًضيأ هجرخأو )55٠7(. مقرب

 .نسح دانسإب ةمامأ ىبأ ثيدح نم 7١١١( //) («ريبكلا» يف يناربطلاو( )١١

 .دمحأ ظفل وه لوصألا رئاس نم تبثملاو ««ةنيعلاب» :عوبطملا ءز شماه

 يف فلتخا دقو .رمع نبا نع حابر يبأ نب ءاطع ثيدح نم (5/75) دمحأ هجرخأ

 بيذبها :رظنا .اهب ئوقتيو دضتعي ئرخأ قرط ثيدحللو ءرمع نبا نم ءاطع عامس
 .(ىجيرختب 5 757/- 556 /7) فلؤملل «ننسلا

 ثيدح نم «(1/4/7) مكاحلاو )١177( يذمرتلا اًضيأ هجرخأو ؛(71777) مقرب

 عفار نب ليعامسإو .ةريره يبأ نع ءحلاص يبأ نع «ٌيمَس نع «عفار نب ليعامسإ

 تام نم» :ظفلب نكلو .هب يمس نع ردكنملا نب دمحم نب رمع هعبات دقو .«فيعض

 .اًمنآ مدقت دقو ««قافن نم ةبعش ئلع تام هسفن هب ثّدحُي ملو زغي ملو
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 و .

 .ةةهللا هيفو هللا

 بويأ وبأ رّسفو «[140 :ةرقبلا] 4ةكَلْهتل الابدي أولت اَلَو# :نلاعت لاقو و
 .7١2داهجلا كرتب ةكلهتلا ئلإ ديلاب ءاقلإلا

 .(2(فويسلا لالظ تحت ةنحلا باوبأ نإإ» :ِديِلََي هنع ّحصو

 .("7(هللا ليبس ىف وهف ايلعلا ىه هللا ةملك نوكتل لتاق نم» :هنع ٌّحصو

 اذإ داهجلا يف لوتقملاو قفنُملاو ملاعلاب رّعّست ام لوأ رانلا نأ هنع حصو
 .(47لاقُيل كلذ اولعف
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 .(2)هل رجأ الف ايندلا ضرع يغتبي دهاج نم نأ هنع حصو

 )٠١951( «ئربكلا» يف يئاسنلاو )١191/7( يذمرتلاو )١5١7( دواد وبأ هجرخأ

 نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو .(4-80 /؟) مكاحلاو )١١/,5( نابح نباو

 .بيرغ حيحص
 (781/) يراخبلا هجر خأو .يرعشالا ئسوم يبأ ثيدح نم )١1107( ملسم هجرخأ

 .هوحنب نفوأ يبأ نب هللا دبع ثيدح نم (17/47) ملسمو
 .يرعشألا سوم يبأ ثيدح نم )١405( ملسمو )١77( يراخبلا هجرخأ

 ئضقي سانلا لوأ نإ» :هظفلو )١1105( ملسم دنع ليوطلا ةريره يبأ ثيدح يف امك

 موي رانلا مهب رّعست هللا قلخ لوأ ةثالثلا كئلوأ» نأب حيرصتلاو ««...هيلع ةمايقلا موي

 «ئربكلا» يف يئاسنلاو (75787) يذمرتلا دنع رخآ قيرط نم يور «ةمايقلا

 لاقو «(«١/91١5)مكاحلاو )5٠8( نابح نباو )١1587( ةميزخ نباو(11875١)

 .بيرغ نسح :يذمرتلا

 (860 /؟) مكاحلاو (5 7717) نابح نباو )١51١57( دواد وبأو )4٠٠( دمحأ هجرخأ

 نم دهاش هلو .زركم نبا ةلاهجل فيعض هدانسإ .ةريره يبأ نع زّركِم نبا ثيدح نم

 هدانسإو ركذلاو رجألا سمتلي وزغي نميف (7 )٠ ١4 يئاسنلا دنع ةمامأ يبأ ثيدح

 .(11١/ا/ /؟) «ءايحألا جيرخت» يف يقارعلا لاق امك نسح

١٠6 



 كثعب اًبستحم اًرباص تلتاق نإ» :ورمع نب هللا دبعل لاق هنأ هنع حصو

 اي ءارئاكم اًيئارم هللا كثعب اًرئاكم اًيئارم تنناق نإو ءايستحم اًرباص هللا

 كلت ئلع هللا كعب تليق وأ تلتاق لاح يأ ئىلع ءورمع نب هّللا دبع

 )2 | ك

 رفسلل جورخلا بحتسي امك ,راهنلا لوأ ّلاتقلا ٌبِحتسَم لي ناكو

 ٌبُهَتو سمشلا لوزت تح لاتقلا رخأ راهنلا َلوأ لتاقي مل اذإف ."9هّلوأ

 .؟؟'رصنلا لزنيو حايرلا

00 
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 ني هلل َكببَع نب ءالعلا ثيدح نم ١١7( 685 /؟) مكاحلاو )70١9( دواد وبأ هجرخأ 40

 سيل ءالعلا نإف .فيعض هدانسإو .ورمع نب هللا دبع نع «ةجراخ نب نانح نع «عفار

 هنع وري مل لوهجم نانحو «هثيدح بتكُي خيش :متاح وبأ هنع لاق امنإو ةقثلاب اًروهشم

 يف ينابلألاو ("”7/5) (مهولا نايب» يف ناطقلا نبا هفعض ثيدحلاو .ءالعلا ريغ
 .(07077/5) «مألا - دواد يبأ ننس فيعضا

 لصفلا دعب نوكي نأ بسانملا هعضومو «عوبطملاو لوصألا يف لصفلا اذه درو انه

 لضف ثيداحأو «قباسلا لصفلا يف داهجلا لضف ثيداحأ درس فلؤملا نإف «يتآلا

 كانهف .داهجلا يف ِلِلَي يبنلا يده ركذ يف هدعب عرش مث «يتآلا لصفلا يف ةداهشلا

 .ةلحم ريغ ف تبئأق شماهلا ف فلؤملا هقحلا نوكياثأ نيشخأو .هب قئالللا هعضوم
 نابح نباو )١5١17( هنّسحو يذمرتلاو (151057) دواد وبأو )١6517( دمحأ جرخأ

 يف يتمأل كراب مهللا» :ِةِيكَي هللا لوسر لاق :لاق يدماغلا رخص نع (476)

 قبس دقو .«راهنلا لوأ نم مهثعب اًشيج وأ ةيرس ثعب اذإ ناكو» :لاق ؛«اهروكب

 .(0815 )١/ هرفس يف لِي هيده يف لصف يف الّصفم هجيرخت
 يئاسنلاو (75105) دواد وبأو )7١70( اًرصتخم يراخبلاو (7775 5) دمحأ هجرخأ

 .نّرقُم نب نامعنلا ثيدح نم (41/51/) نابح نباو (867) «ئربكلا» يف
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 لصف

 نمب ملعأ هللاو هللا ليبس ينّدحأ ملكي ال هديب يسفن يذلاو» :لاقو

 .2170كسم حير حيرلاو مد نول ٌنوللاو ةمايقلا موي ءاج الإ  هليبس يف ملك

 :نيرثأ ("7وأ نيترطق نم هللا لإ ٌبحأ ءيش سيلا :هنع "7 يذمرتلا يفو

 يف رثأف :نارثألا امأو ؛هللا ليبس يف قارمن مد ةرطقو هللا ةيشخ (؟ ”نم عمد ةرطق

 .«هللا ضئارف نم ٍةضيرف يف رثأو هللا ليبس

 ئلإ عجري نأ هرسي 7
 هّرسي هنإف :ةداهشلا لضف نم ئري امِل ديهشلا الإ ءاهيف امو ايندلا هل َّنأو ايندلا
 ىري امل ٍتارم ٌرشع لتقُْيف» :ظفل ينو .«ئرخأ ةرم لتقف ايندلا ىلإ عجري نأ
 .21)(ةماركلا نم

 نيأ هتلأسف ردب موي هعم اهنبا لتق دقو ؟"7نامعنلا نب ةثراح ّمأل لاقو ه2 6 4 ب 3

 ريخ هللا دنع هل تومي دبع نم ام» نأ هنع حصو

 .ةريره يبأ ثيدح نم (14177) ملسمو )*7١807( يراخبلا هجرخأ 01(

 (ريبكلا» يف يناربطلاو )٠١4( اداهجلا» يف مصاع يبأ نبا هجرخأو )١779(« مقرب (؟)

 لاق «نيل هدانسإ يفو .ةمامأ يأ ثيدح نم ؛(١٠8١7 /8) «لماكلا» يف يدع نباو

 .بيرغ نسح ثيدح اذه :يذمرتلا

 .فطعلا واو جيرختلا رداصم يف يذلاو ءلوصألا يفاذك ()

 .2يف) :ن «ع «ج ءز ءص 0

 يف مجقأو .(ءيش» :لوصألا رئاس يفو ءجيرختلا رداصمل قفاوملا وهو ءن «ج يف اذك (5)

 .ئنعملا دسفف «ال» :هدعب عوبطملا

 ثيدح نم )/٠١961١8/141/1( ملسمو (78011/ «77/465) يراخبلا نيظفللا جرخأ (5)

 :ككللاس ني نس]

 وه امنإ ءفلؤملا نم مهو «نامعنلا نب ةثراح»و .أطخ ««نامعنلا تنب» :عوبطملا ءن (10)

 ا/ ١ ١



 .7١2(نلعألا سودرفلا يف هنإ) :لاق ؟وه

 ؛شرعلاب ةقلعم ليدانق اهل رض ريط فوج يف ءادهشلا ٌحاورأ» :لاقو

 مهيلإ علّطاف ؛ليدانقلا كلت ىلإ يوأت مث تءاش ثيح ةنجلا ")نم حرست
 حرسن نحنو يهتشن ءيش يأ :اولاق ؟اًئيش نوهتشت له :لاقف ةعالّطا كّبر
 اوكّرتُي مل مهنأ اوأر اًملف .تارم ثالث كلذ مهب لعفف ؟انئش ثيح ةنجلا نم

 يف لتقن تح انداسجأ يف انحاورأ درت نأ ديرن .بر اي :اولاق اولأسُي نأ نم

 ."7«اوكِرُث ةجاح مهل سيل ْنأ ئأر املف .ئرخأ ًةرم كليبس
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 نم (*7ةقفد لوأ يف هل رفغي نأ :؟؟”الاصخ هللا دنع ديهشلل نإ» :لاقو

 وهو نامعنلا نب ةثراح امأو .يراّجنلا ىجرزخلا يراصنألا «ةقارس نب ةثراح

 هللا لوسر عم اهلك دهاشملاو اًدْحأو اًرني ذهش ذقف اًضيأ يراجت يجررغ يراصنأ

 (حورلا» باتك يف باوصلا ئلع فلؤملا هركذ دقو .ةيواعم ةفالخ ئلإ شاعو دك

 :رظناو .(7/9 /7) «تاقثلا» يف ناّبح نبا اًضيأ مهولا اذه يف عقو نّممو )2397/1١(.«

 .(86 /" 71/57١ /؟) «ةباصإلا»و «(ا/ /7؟) ال وكام نبال «لامكإلا»

 .كلام نب سنأ ثيدح نم (ئرخأ عضاومو «5571/) يراخبلا هجرخأ

 .ملسم ظفل تبثملاو «هريغو يذمرتلا ظفل وهو .2يف» :ن «.ح ءز ءص

 ثيدح نم مهريغو )7١١( هجام نباو )١١١"7( يذمرتلاو (1841/) ملسم هجرخأ

 .ةنَعدَِلَوَو دوعسم نب هللا دبع
 يفو .رطسلا قوف «ةتسا :هدعب ز يفو .م يف ضايب هناكمو .ب «ق نم طقاس «الاصخ»

 ه
 دحأ نع دمحأو هجام نباو يذمرتلا ظفل وهو «ع يف حلصأ اذكو ««لاصخخ تس تت

 دنعو .(_-لاصخ رشع :لاق وأ  لاصخ عست» :يناربطلا ينو .دانسإلا يف هيخيش

 .لاصخ نامث انه ثيدحلا يف ةروكذملاو .ددع نود تبثملاك هريغو روصنم نب ديعس

 وه لوصألا نم تبثملاو .هريغو يذمرتلا ظفل وهو ««ةعفد» :ةعوبطملا خسنلا يف

 .(7/1/4 /1/) زيكَملا ةعبط شماه رظنا .«دنسملا» حسن ضعب يف ام ئلع دمحأ ظفل

١٠١ 



 .نيععلا روحلا نم َجّوْرُيَو ,ناميإلا ةّلُح ئلحيو .ةنجلا نم هدعقم ئرُيو .همد

 جات هسأر ئلع عضويو .ربكألا عزفلا نم نمأيو ءربقلا باذع نم راجُيو
 روحلا نم نيعبسو نيتنثا جّوْرُيو ءاهيف امو ايندلا نم ٌريخ هنم ةتوقايلا :راقولا
 هحح صو دمحأ هركذ .«هبراقأ نم اًناسنإ نيعبس يف ٌعفشيو «نيعلا
 .(2)يذمرتلا

 هللا مّلك ام» :لاق «اىلب :لاق «؟كيبأل هللا لاق ام كربخأ الأ» :رباجل لاقو

 ىلع نمت يدبعاي :لاقف اًحافِك كابأ مّلكو .باجح ءارو نمالإ اًدحأ

 ال اهيلإ مهنأ ينم قبس هنإ :لاق ةيناث كيف َلَتَأَف ينيبحت :بر اي :لاق .كطعأ

 ندا نق أَوإ :ئلاعت هللا لزنأف ؛يئارو نم غلبأف «ّبر اي :لاق «نوعَجبرُي
 ع كي آو

 220: :نارمع لآ] 4 َنْوُفَرْريْءِهْبَر دنع اَيِحَأ لب اتاومأولا ل يبس يف اولتق

 ريط فاوجأ يف قو يشاورأ هللا لمج دأب يكئاوشإ بيسأآ املا :لاقو

 ّلظ يف بهذ نم ٌليدانق لإ ي ىوأتو ءاهرامث نم لكأتو ةنجلا ٌراهنأ ُدِرَت رضخ

 (؟17494) هجام نبااًضيأ هجرخأو )١577(. يذمرتلاو (17187)دمحأ )١(

 (ريبكلا» يف يناربطلاو )١515( روصنم نب ديعسو (56059) قازرلا دبعو

 .بركيدعم نب مادقم ثيدح نم مهلك 0)

 دنسم) يف يناربطلاو (171/87) دمحأ دنع يماذجلا سيق ثيدح نم اًضيأ يورو

 .(01/77 201/557) «ةباحصلا ةفرعم» يف ميعن يبأو 7١( 5) «نييماشلا

 ةبيش يبأ نبا دنع هيلع افوقوم لوحكم ثيدح امهنم ٌحصأو .فالتخا امهديناسأ يفو
 (410/5) «متاح يبأ نبا للع» :رظناو .حيحص دانسإب ( )191/19 81١6

 189٠(. /7) «يراسلا سينأ»و (77711) ينابلألل «ةحيحصلا»و

 5١٠(. ص) هجيرخت قبس دقو «نسح ثيدح 2

 م.



 تيل اي :اولاق مهليقم َنّسْحو مهيّرشمو مهلكأم َبيِط اودجو املف ءشرعلا
 هييرسسلا نع اواكتي 0و اوبل لا ايدو لالا اعل تلا ماس اه نومطي لتاودخإ

 نيو :تايآلا هله هلوسر ئلع هللا لزئأف «:مكنع مهل نأ : هللا لاقف

 .(0004 ائَوَئاتكل ِبَسِفأوف نذل

 ٍةبق يف ةنجلا بابب رهن ٍقراب ئلع ءادهشلا» 007

 .(ًةيشعو ٌةركب ةنجلا نم مهقزر مهيلع جرخي «ًءارضخ

 امهنأك ؛هاتجوز هّردتبي ئدح ديهشلا مد نم ضرألا ٌفجَئال» :لاقو
 ٌريخ ةَّلح امهنم ةدحاو لك ديب ءضرألا نم حارّبب امهيليصف «'انّلَظَأ نارئِظ
 ْ .«؟7(اهيف امو ايندلا نم

 ءايضلا هراتخاو (88/1؟) مكاحلاو (7171) ئلعي وبأو (75010) دواد وبأ هجرخأ )١(

 .اعوفرم سابع نبا نع ريّبجج نب ديعس نع ريبزلا يبأ ثيدح نم "44/)
 نع هاورف سطفألا ملاس هفلاخ ء.هعفر يف فلوخ دق ريبزلا ابأ نأ الإ ,نسح هدانسإو

 .(191/857) ةبيش يبأ نبا هجرخأ «هيلع افوقوم هلوق نم ريبج نب ديعس

 نبا ثيدح نم (ا/4 /7) مكاحلاو (576/) نابح نبأ اًضيأ هجرخأو ,(77940) مقرب )0

 .(6/ )١17/ ءايضلا هراتخاو «نسح دانسإب سابع

 ٌحصي الو ««ناريطلا» :ةعوبطملا خسنلا يف راصف لوصألا يف طقنت مل ءاظلا :«نارئظ» (6)
 فطعت ةقانلا :رئّظلاو .رئاطلا خّْرف ئلع قلطُي الو ةقانلا دلو وه «ليصفلا» نإف «لاحب

 يفو ««اتلضأ» :عوبطملا يفو لوصألا عيمج يف اذكه «اتلظأ»و ءاهريغ دلو ئلع

 .هجو امهيلكلو ءا- اتلضأ :لاق وأ انّلظأ» : «لتسملاا)

 ثيدح نم )١1971734( ةبيش ىبأ نب ءاو (7؟/9/) هجام ٠ نباو (/60) دمحأ هج رخأ 00

 .فيعض دانسإب ةريره ىبأ
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 2 © ١ 0 8 ثا 8

 نم ىلإ بحأ هللا ليبس ىف لتقأ نأل١ :اعوفرم ىئاسنلاو ١7 «لنيعلا) قو

 .(27ريَولاو ردَملا يل نوكي نأ

 (؟7!ّسم مكذحأ دجي امك الإ لتقلا نم ٌديهشلا دجي ام» :)امهيفو

 .«ةصرقلا

 . (هتيب لهأ نم نيعسم يف ديهشلا عشي 4606 تسلا) يو

 ال فصلا يناوّقلي ")نإ نيذلا ءادهشلا لضفأ» :770(2دنسملا» يفو

 كحضيو «ةنجلا نم لُعلا فّرغلا يف (27نوطّبلتي كئلوأ ءاولَتقُب تح نوتفتلي

(010 

030 

00 

00 

003) 
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 يف دمحأ هجرخأ ثيدحلاو .لوصألل فلاخم أطخ ««كردتسملا» :ةعوبطملا خسنلا يف

 .نسح دانسإب ُهْنَعَةَتااضَر ةريمع ىبأ نبا نع )١857( ىئاسنلاو )١17/845( «دنسملا)

 ظفل لوصألا نم تبثملاو «يئاسنلا ظفل وهو ءاربولاو ردملا لهأ» :عوبطملا

 .[لدسملاا

 يذمرتلا اًضيأ هجرخأو )7١71(: «ىئاسنلا نئساو (/507) (دمحأ دنسملا

 ثيدح نم (571005) نابح نباو )758٠75( هجام نباو (؟5657؟) ىمرادلاو )١١54(

 .بيرغ حيحص نسح :يذمرتلا لاقو .ةريره يبأ

 .(دنسملا» ظفل وه تيشمهلاو .( نمل :ث ءسب ف م

 .ءادردلا ىبأ ثيدح نم (577) نابح نبا اًضيأ هجرخأو ؛(7077) «دواد ىبأ نئساا

 نإ :بركيدعم نب مادقملا ثيدح نمض مدقت ام اهنم ؛هدهاوشب حيحص وهو

 .4...ًالاصخ هللا دنع ذيهشلل

 (5886) 'يلعيوبأو (؟5555) روضتم نب ديعس اًضيأ هجرخأو «(571417) مقرب

 :نسح داتسإب راّمه نب ميَعُن ثيدح نم )/١١71( «نييماشلا دئسم» يف ٍيناربطلاو

 .ج «ر «ءص نم تطقس («نإ)

 :ةويلقوو نوغرمتي :«نوطبلتي) لنعمو . فيحصت .(نوعّلطتي» جس 0
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 .«هيلع باسح الف ايندلا يف دبع ىلإ كِّير كحض اذإو ؛كّبر مهيلإ
 قدصف ٌودعلا ىقل ناميإلا 1 نمؤم لجر : 1 )عديت ءادهشلا) لوقو

 هسأر كي هللا لوسر عفرف  مهّقانعأ هيلإ سانلا عفري يذلا كاذف «لِتُق ئتح هللا

 بَرضُي امنأكف ٌودعلا يقل ناميإلا دج نمؤم لجرو ؛ هتّوُسْنَلَق تعقو ئتح
 لجرو ؛ةيناثلا ةجردلا يف وه .هلتقف ٌبْرَغ مهس هانأ "7حْلّطلا كوش هدلج

 لق ئتح هللا قدصف ّردعلا ىقل اًنّيس رخآو اًحلاص المع طلخ ناميإلا ديج
 ىنال1”ينك اًقارسإ هسفن يلع قرسأ نمؤم لجرو «ةفلاثلا ةجردلا ىف كاثف
 ْ .«ةعبارلا ةجردلا يف كاذف ءلِتق ائتح هللا قدصف ودعلا

00 

00 

0 

 وبأو (10) يسلايطلاو )١144( يذمرتلا اًضيأ هجرخأو (« )١55: ةدنسملا)ا

 نب ءاطع نع «ةعيهل نبا نع (كرابملا نبا مهنم) قرط نم مهريغو (557) ئلعي
 .اًعوفرم رمع نع «ديبع نب ةلاضف نع «ينالوّخلا ديزي يبأ نع «رانيد

 «هريسفت» يف ريثك نبا هلقن امك ««(حلاص يرصم دانسإ اذه» :ينيدملا نب يلع لاق

 بيرغ نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو .(5965 /7) «قورافلا دنسم» فو ١9( :ديدحلا)

 .رانيد نب ءاطع ثيدح نم الإ هفرعن ال

 «نيبراقتم نيعضوم يف «دنسملا» يف درو ثيدحلاو .لوصألل اًفالخ «ةعبرأ» :عوبطملا
 ءادهشلا» :يناثلا ظفلو ««ةئلاثلا ةجردلا يف كلذف ...ةثالث ءادهشلا» :لوألا ظفلو

 ظفللاو .خلإ .فرسأ نمؤم لجرو) : عبارلا ةدايز عم لوألا ظفل وحنب .ةعبرأ

 نم امإ ءرظنلا لاقتنا نم هأشنم نأ رهاظلاو «نيظفللا نيب لخادت هيف انه روكذملا

 .فلؤملا اهنم لقن يتلا «دنسملا» ةخسن خسان نم امإو فلؤملا

 نم هصئارف تدعتراو هدلج ٌرعشقا هنأ انعملاو .«نبجلا نم» :هريغو يذمرتلا يف داز

 ةضراع» :رظنا .حلطلا كوشب هدلج برض امنأك ئتح ودعلا ةيؤر دنع عزفلاو نبجلا

 )١١7/5(. «يذوحألا ةفحت»و ا ةعو /ا/) (يذوحألا
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 0 لجر :ةثالث 7 لعقلا) : 2176[ نبا حيحص»و «دنسملا» يفو

 ذف ءلَتقُي ئتح مهلتاق ودعلا يقل اذإ ئتح هللا ليبس يف هسفنو هلامب ٌدَهاج
 هويدي سس .هشرع تحت هللا ةميخ ىف نّحتمملا ديهشلا

 يف هلامو هسفنب دهاج ءاباطخلاو بونذلا نم هسفن ئلع 979 فرق نمؤم لجرو
 هبونذ (20ْثَحَم (؟7ةصّمُصَمف ةصَمْضَمف َلَئقُي ئتح لتاق ّردعلا يقل اذإ ئتح ارتح هللا ليبس
 نإف ءءاش ةنجلا باوبأ أ! نم لخدأو  اباطخلا ءاََحَم فيسلا َّنإ هاياطخو

 23 ؛ضعب نم لضفأ اهضعبو  باوبأ ةعبس َمْدِهجلو - باوبأ ةينامث اهل

 إف «لتقُي تح هللا ليبس ىف لتاق ّودعلا ىقل اذإ تح هلامو هسفنب دهاج قفانم

 .«قافنلا وحمي ال فيسلا نأ ءرانلا يف كلذ

 .2170اًدبأ رانلا يف هلتاقو رفاك عمتجي ال» :هنع ّمصو

 .(هسفنو هلامب نيكرشملا دهاج نم١ :لاقف ؟لضفأ داهجلا يأ لئسو

 )١( «دنسملا» )/١177561( يسلايطلا اًضيأ هجرخأو ,.(5777) نابح نباو )1١7577(

 يمئيهلا لاق امك تاقث هتاورو .يملّسلا دبع نب ةبتع ثيدح نم (؟ 554) يمرادلاو

 يف ١ «نوعاملا لذب» يف ظفاحلاو (7945 /6) «دئاوزلا عمجم )ص١55(.

 طف قولا ةئاس نم تياملاو .اايس نيا ف رعو دنا نطق :ةعربطملا خسلاو نإ هفإ

 :كنيحأ

 .فيحصت ««قرف» :ةعوبطملا خسنلا ؛عءج ءز ءص «ن ()

 ئتح هتضخضخ مث ءانإلا يف ءاملا ٌبص :ةصمصملا لصأو هل ةَلْسَع ةداهشلا يأ 0(
 اقالخ «ةصِمْصَمُم كلتف» :عوبطملا يفو .ةضمضملاك مفلا ةصمصمو «هتقارإ مث رهطي

 .دنئسمللو لوصألال

 فيصل نا ةيوبلا يب .ءق(ءم (6)

 .َنَعُدَنإَوَو ةريره يبأ ثيدح نم )١8941/ 17١( ملسم هجرخأ (5)
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 ٠ و

 .(7)1(هداوج رتعو هّمد ٌقيرَهَأ نم» :لاق ؟فرشأ لتقلا ىأف :ليق

 ناطلس دنع لدع ةملك داهحلا مظعأ نم نإ :27) هدام نبا ننس ( يفو

 .272ةسرم ىقاسلاو كمحأل وهو.« رئاه

 نم مهره ال قعنلا ئذم نوايا مآ نم ةقاط ازال أ هم خيسر

 مهّرخآ َلَِتاَقُي ئتح» :ظفل يفو .' ؟)ةعاسلا موقت ئتح مهفلاخ نم الو مهلذخ

 .227(لاجدلا معيسملا

010) 

00 

0 

050 

060 

 1414 ييخنلاو؟؟ 6110 يناسنلا 114 قايل ريثي 18417 معن هجر

 هدانسإ رهاظو .ُةَنَعُدَناَ يمعثخلا يشبح > ري هللا دبع نع ريمع نب ديبع ثيدح نم

 5 1غ نرلغ ةدانسإ ىف فطخا دق نالوا 94 /8)] ءايضلا ءراشتا دقو نس هلأ

 )١151(. متاح يبأ نبال «للعلا» :رظنا .الاسرإو اًلصو ريمع

 اًضيأ هجرخأو .هوحنب يردخلا ديعس يبأ نع ينوعلا ةيطع ثيدح نم )501١1( مقرب
 لاق .امهريغو (57585)دواد وبأو هل روكذملا ظفللاو )7١175(_ يذمرتلا

 نكلو «يفوعلا فعضل فيعض هدانسإ :ّتلق .(هجولا اذه نم بيرغ نسح» :يذمرتلا

 )591١(. ينابلآلل «(ةحيحصلا» :رظنا .هدضعت دهاوشو تاعيباتم هل

 باهش نب قراط نع حيحص دانسإب )57١4( يئاسنلاو (1887/8) دمحأ هجرخأ

 مل نإو ِةيِللَي يبنلا ىأر باهش نب قراط نإف هللا ءاش نإ ٌرضي ال هلاسرإو ءالسرم
 :رظناو 3١١(. /8) اذه هثيدح ءايضلا راتخا دقو ءيباحص لسرم هتياورف «هنم عمسي

 .(48ص) متاح يبأ نبال «ليسارملا»

 . جت عةَئلاوصر ةبقعو ةيواعمو رباج ثيدح نم هوحنب )1١9477-١975( ملسم هجرخأ

 نود نكلو اًضيأ (71170 75541 053717 )1/1١ يراخبلا هجرخأ ةيواعم ثيدحو

 .لاتقلا ركذ

 يلح نومالا /؟)مكاحلاو (585١)دوادوبأو (19470) دمحأ هجرخأ

 . حيحص دانسإب اًهْنَعْدَناَِضَر نيصح نب نارمع
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 ئلع مهعياب امبرو ءاوّرفي ال نأ ئلع برحلا يف هباحصأ عيابي كي ناكو
 ىلع مهعيابو .مالسإلا ئلع مهعياب امك .داهجلا ئلع مهعيابو ءتوملا

 .هلوسرو هللا ةعاط مازتلاو ديحوتلا ئلع مهعيابو «حتفلا لبق ةرجهلا

 نم طقسي طوسلا ناكف ءائيش سانلا اولأسي ال نأ هباحصأ نم اًرفن عيابو

 .؟7١هايإ ينلوان :دحأل لوقي الو هذخأي لزنيف مهدحأ دي

 قو «لزانملا نيو ودذدعلا ءاقلو داهجلا رمأ يف هباحصأ رواشي ناكو

 لوسر نم هباحصأل ةووشم رثكأ اذحأ قيأاو أم) .ةريره ىبأ نع ؟176دنسملا)»

 . لع هللا

 فدرُيو فيعضلا يجّريف ريسملا يف مهتتاس يف فلختي ناكو

 .ريسلا يف مهب سانلا قفرأ ناكو :"7عطقنملا

 :رييخ ةوزغ دارأ اذإ الثم لوقيف ؛(؟*”اهريغب لئرو ًةوزغ دارأ اذإ ناكو

 .كلذ وحنو ؟ودعلا نم اهب نّمو ؟اههايمو ٍدجن قيرط فيك

 )١( ملسم دنع يعجشألا كلام نب فوع ثيدح يفامك )57 ٠١(.
 «دنسملا» يف ثيدحلاو .لوصألل فلاخم أطخ ««كردتسملا» :ةعوبطملا خسنلا (0)

 نع نع ةورع نع يرهزلا هاور يذلا ليوطلا ةيبيدحلا ةوزغ ريخ نمض (16947)

 لوقي ةريره وبأ ناكو :يرهزلا لاق هئانثأ يفف .مكحلا نب ناورمو ةمرخم نب روسملا

 .عطقنم هنأ الإ تاقث هلاجر 1٠"7(: /11) «حتفلا» يف ظفاحلا لاق .(هركذف)

 يجزي٠ :هلوقو ١١5(. /7) مكاحلاو (7779) دواد يبأ دنع رباج ثيدح يف امك هر

 .قافّرلاب هقحليل فيعضلا بوكرملا عفديو قوسي :يأ «فيعضلا
 .كلام نب بعك ثيدح نم (0 54 /710794) ملسمو (79141/) يراخبلا هجرخأ (5)
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 .217(ةعدجت برحلا» :لوقي ناكو

 .سرحلا ثبيو «عئالطلا علطُيو .هٌودع ربخب هنوتأي نويعلا ثعبي ناكو

 نم هباحصأو وه ٌرثكأو «هللا رصنتساو اعدو فقو هّودع يقل اذإ ناكو

 .(7ءهتاوصأ اوضفخو «هللا ركذ

 ءاهل اًوفك ٍةبنج ىلا (4) اعجبيو :ةلتاقملاو ©09 ةحلا بترك ناكو

 .هرمأب هيدي نيب زرابي ناكو

 ةيولألا هث تاكو :ةيهرع نيب رئاظ اميوو فقد برسلل سلي ناكو

 ٠ | وع ل نى هم 0 - هال* 1
 1 7لفق مث اثالث مهتَّصْرَعِب ماقأ موق ئلع رهظ اذإ ناكو

 الإو ءْرِغُي مل اًنذؤم حلا يف عمس نإف ءرظتنا ريِغُي نأ دارأ اذإ ناكو

 .اًرابن مهأجاف امبرو «هّودع (40َتِّيِب امبر ناكو .2"”راغأ

 ةريره يبأ ثيدح نم (1/1741740) ملسمو ٠"707( ,7574) يراخبلا هجرخأ )١(

 .اهْنَعُدَتلََر رباج ثيدحو

 نم مرضخم وهو داّبع نب سيق نع حيحص دانسإب )75٠١7( ةبيش يبأ نبا جرخأ (؟)

 دنع توصلا ضفخ نوبحتسي هلع دمحم باحصأ ناك :لاق هنأ  نيعباتلا رابك

 .رئانجلا دنعو «نآرقلا دنعو «لاتقلا دنع :ثالث

 .«اوضفخ» ىلع اًفوطعم «شيجلا اوبترو» :ن «عءجءز ءص (0)
 .«لعج» :ن.ع«ج ءز ءص (4)

 .ب«ق «م نم طقس «لك» (5)

 .ةحاسلا :ةصرعلاو .سنأ ثيدح نم )7١١76( يراخبلا هجرخأ ()

 .سنأ ثيدح نم (787) ملسمو )71١( يراخبلا هجرخأ 4©]

 اليل ةراغإلا :تييبتلاو .«تّيبي» :ن ءج ءز ءص (4)
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 .7١2راهنلا ةركب سيمخلا موي جورخلا بحي ناكو

 مهيلع طسُب ول تح ضعب ئلإ '''مهضعب ٌمضنا لزن اذإ ركسعلا ناكو ظ و 3 : 5 3502 3 000 ىف ها نس

 .7ههّمعل ءاسك

 .نالف اي مدقن 55 :لوقيو «هديب لاتقلا دنع مهّيبَعُيو فوفصلا بتري ناكو

 .(176نذلف اي رخأت

 ”)هموق ةيار تحت لتاقي نأ مهنم لجرلل بحتسي ناكو

 .باحسلا يرجُمو ؛باتكلا ٌلْزُْم مهللا» :لوقي ٌودعلا يقل اذإ ناكو

 ممل مرَهيَسل :لاق امبرو .'""مهيلع انرصناو مهمزها .بازحألا مزاهو

 .©70[غ+ -ه :رمقلا] 4 ٌةَماَوعدَأةَعاَن اَسلاَوَرْهْدِعَوَم ُةَعاَسلا ل به َرْثَدل قر

 نب بعك ثيدح نم )7١114( يراخبلا هجرخأ سيمخلا موي رفسلل ِةَِي هيّرحن 0010

 نم )١511( هنّسحو يذمرتلاو )51١57( دواد وبأو ١55( 57) دمحأ جرخأو .كلام

 .راهنلا لوأ مهثعب اًشيج وأ ةيرس ثعب اذإ ِِلَي يبنلا ناك :لاق يدماغلا رخص ثيدح

 .(هضعبا :عوبطملا ءن«ق (؟)

 نباو (؟72174) دواد يبأو (17715) دمحأ دنع ينشُحلا ةبلعث يبأ ثيدح يف امك ()

 ١١5(. /؟) مكاحلاو )١190( نابح
 .(5؟١/١) «يدقاولا يزاغم» :رظنا (:)

 ثيدح نم(7/7١٠؟)مكاحلاو )١141( ئئلعيوبأو (18717) دمحأ هجرخأ (5)

 نأ نم يزاغملاو ريسلا يف ضافتسا ام هل دهشي نكلو .فيعض دانسإب رساي نب راّمع

 .هتاوزغ ضعب يف ةيار راصنآللو ةيار نيرجاهملل لعجي ناك ِةَِلَي يبنلا

 .فوأ يبأ نبا ثيدح نم (1747) ملسمو )١977( يراخبلا هجرخأ 03(

 )١915(. يراخبلا دنع سابع نبا ثيدح يف امك ردب موي هلاق 0300
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 يدِضَع تنأ مهللا» :لوقي ناكو ,١2)72كّرصن لزنأ مهللا» :لوقي ناكو

 .(7(لتاقأ كبو ءيريصن تنأو

 :لوقيو هسفنب مِلْعُي ودعلا هّدّصقو ٌبرحلا يمحو سأبلا دتشا اذإ ناكو

 83بلظيلا د ههيلانآ فتلقال يبلاةا

 .(؟)ودعلا ئلإ مهبرقأ ناكو كي هب اوقتا دتشا اذإ سأبلا ناكو

 ناكو ءاوملكت اذإ هب نوفّرعُي برحلا يف اًراعش هباحصأل لعجي ناكو

 .220«نورضنيال محا :ةرمو «(روصنم اي) :ةرمو 4ْثمَأ ْثمأ» :ةرم مهراعش

 سوقلاو ٌحمّرلا لمحيو ءفيَّسلا دلقتيو ةذوخلاو عْرَّدلا سبلي ناكو

 .نينخح ةوزغ يف ءاربلا ثيدح نم (1/4 /11/17/5) ملسم هجرخأ )١(

 نابح نباو (085”7) يذمرتلاو (5777)دوادوبأو(59:04١) دمحأ هجرخأ (0)

 .,سنأ كيدح نم (89/51)

 .نينخ ةوزغ يف ءاربلا ثيدح نم (19/75) ملسمو ١"7( 57) يراخبلا هجرخأ (")

 .نينح ةوزغ يف ءاربلا ثيدح نم (94/11717/5) ملسم هجرخأ (5)

 ثيدح يف امك «نزاوه ئلإ لَو يبنلا اهثعب ةّيرس يف نيملسملل اًراعش ناك لوألا (6)

 نباو (5959457) دواد يبأو )١1519/8( دمحأ دنع حيحص دانسإب عوكألا نب ةملس

 يف يتأيس امك ءاضيأ دحأ ةوزغ يف اًراعش ناك هنأ يورو .مهريغو (5155) نابح

 .(79١ص) هعضوم

 :رظنا .لوألا راعشلا هيلإ اًفاضم عيسيرملا ةوزغ يف نيملسملل اًراعش ناك يناثلاو

 (5010) (طسوألا»و 1١١( /1) «ريبكلا مجعملا»و )١//5٠( «يدقاولا يزاغم»

 .يناربطلل امهالك

 .(9١7ص) اهربخ يف يقأيس امك ,قدنخلا ةازغ يف اًراعش ناك ثلاثلاو
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 .سرتلاب '١'سّرَتُي ناكو «ةيبرعلا
 ام اهنمو «هللا هبحي ام اهنم نإ» :لاقو ءبرحلا ىف ءالّيخلا بحي ناكو

 ءاقللا دنع هّسفن لجرلا ٌلايتخاف هللا "بحي ىتلا ءاليخلا امأف ؛ضِغبُي

 يغبلا يف هلايتخاف لجو زع هللا ضغبي ىتلا امأو ؛ةقدصلا دنع هُنايتخاو
 24700 خفلاو

 .(07فئاطلا لهأ ئلع هبصن َقيِنَجْنَملاِب ٌةرم لتاقو

 هآر نمف ةلتاقملا يف رظني ناكو «؟17نادلولاو ءاسنلا لتق نع ئهني ناكو

 راتبا تبني مل نمو هَلَثَق تبنأ

 يفو هللا مسب اوريس» :لوقيو هللا ئوقتب مهيصوُي ةيرس ثعب اذإ ناكو

 .5876يلَو اولتقت الو ءاوردغتالو اواذمتةلو .هللاب رفك نم اولتاق .هّللا ليبس

 30 هدعلا نشرأ ليلإ تآرقلاب رقسلا نع :يينب ناكو

 .اعمب امهورا سرفلا :عوبطملا ءب «قءم )١(

 .جيرختلا رداصم ةّماع ظفل وه تبثملاو .«اهّبحي» :ث «ءب «قءم (؟)

 .جحيرختلا رداصمل قفاوم تبثملاو ,.«روجفلاو» :ز شماه «ث «ب ءق مم (9)

 نباو )١560( يئاسنلاو (1109) دواد وبأو (7717/67 ,71/41/) دمحأ هجرخأ (5)

 .ُهَنَعْةَنلار كيتع نب رباج ثيدح نم (7؟96) نابح

 .(17 ١ ص) هعضوم يف يتأيس امك رظن هتوبث يف (5)
 .رمع نبا ثيدح نم )١755( ملسمو )7١١5( يراخبلا هجرخأ (1)

 .اوردغ اّمل ةظيرق ينب مكح يف يتأآيسامك (0)

 .ةديرب ثيدح نم (17171) ملسم هجرخأ (4)

 .رمع نبا ثيدح نم (1859) ملسمو )١9940( يراخبلا هجرخأ (9)
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 مالسإلا ئلإ امإ ءلاتقلا لبق هّودع وعدي نأ هتّيرس ريمأ رمأي ناكو

 مهل سيل نيملسملا بارعأك اونوكيو ةرجهلا نود 7١2هالسإلل وأ ,ةرجهلاو

 ناعتسا الإو .مهنم لبق هيلإ اوباجأ (')اهّيأف ؛ةيزجلا لذب وأ ءبيصن ءيفلا يف
 .©"7ههلتاقو هللاب

 بالسألاب أدبف ءاهّلك مئانغلا عمجف اًيدانم رمأ هّودعب رفظ اذإ ناكو

 هب هرمأو هللا هارأ ثيح هعضوف يقابلا سمخ جرخأ مث «؟9اهلهأل اهاطعأف

 ءاسنلا نم هل مهس ال نمل يقابلا نم خضري مس ؛مالسإلا حلاصم نم

 الث سرافلل ءشيجلا نيب ةّيوسلاب يقابلا مسق مث «0"2ديبعلاو نايبصلاو

 حيحصلاو هاذه “أ )يهس لِجاّرللو .هسرفل نامهسو هل مهس :مهسأ

 هنع (0تلشلا

20 

ّ 

 .ق يف لمتحم وهو ««مالسإلا» :ب م 0

 .م 2 نم تشفلاو .(اميأف) .ب .(مهّيأف» : عج « ص . مه نإف) :عوبطملا ل و )0

 .افنآ هنم ءزج قبس دقو «(1771) ملسم دنع ةديرب ثيدح يف كلذ ءاج 2

 يراخبلا هجرخأ .(هبَّلَس هلف ةنيب هيلع هل اليتق لتق نم» :لاق ِهِكَي يبنلا نأ كلذو (4)

 نم (١177)دواد وبأ جرخأو .ةداتق يبأ ثيدح نم )١9782١( ملسمو )3١4(

 لتاقلل بَلَّسلاب ائضق ِةِكَي هللا لوسر نأ ديلولاو نب دلاخو كلام نب فوع ثيدح

 .ئرخأ ثيداحأ بايلا فو «تليبلا سمْخَي و

 دنع محللا يبآ ئلوم ريمع ثيدحو )١14817(( ملسم دنع سابع نبا ثيدح :رظنا )00(

 )/١0851(. يذمرتلاو (7715) دواد ىبأ

 يذمرتلاو (7777) دواد وبأو (1757) ملسمو (57782785717*) يراخبلا هجرخأ (5)

 .اًهنَعْدَباَطَر رمع نبا ثيدح نم )١064(

 .(«تبثملا» :ةيدنهلا ةعبطلا .ن «ج .«تباثلا» :ةلاسرلا ةعبط ءعوز (0)
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 لب :ليقو .ةحلصملا نم هاريام بسحي ةمينغلا بلص نم لفني ناكو

 نسمغخ نهناك ليةلاوقألا فعضأ رهوس ليقو .سمخلا نم لغلا ناك
 .نسمشلا

 0 اي

 .("7لفنلا ادع ام ةمسقلا يف ٌيوقلاو يفيعضلا نيب ىّوسُي ناكو

 جرخأ تمِنغ امف «هيدي نيب ةّيرس ثعب ٌودعلا ضرأ يف راغأ اذإ ناكو

 عجر اذإو ؛شيجلا رئاس نيبو اهنيب يقابلا مسقو «يقابلا َعبر اهلّقنو «هسمحُ

 ىوق َدْرَبلا :لوقيو لُمّتلا هركي ناكف كلذ عمو ءْثْنتلا اهلّقنو كلذ لعف

 .(47(يهفيعض لع نينمؤملا ع 5

 ءاش نإو اًدبع ءاش نإ (َيِفَّصلا» ئعدُي ةمينغلا نم مهس كي هل ناكو

 217 بمشبلا لبق هراتشي ءاسرف ءاش نإو ؟07ةمأ

 عوبطملا يف امك «مهسأ ةعبرأ» :باوصلاو «مهو هنأ رهاظلاو .لوصألا عيمج يفاذك )١(

 .اًفنآ قبس امك مهسأ ةثالث هل سرافلاو مهس هل لجارلا نأل «هيبنت الب

 نيكرشملا دي نم لَ هللا لوسر حاقل ةملس اهيف ذقنتسا يتلا دّرَق يذ ةوزغ يهو (؟)
 ٌمهس :نيمهس هيلي هللا لوسر ٍيناطعأ) :-(1801/) ملسم دنع امك  ةملس لاق .هّدحو

 .«اعيمج يل امهعمجف «لجارلا مهسو سرافلا

 .(758957) يراخبلاو ١( 591") دمحأ دنع صاقو يبأ نب دعس ثيدح :رظنا (*)

 نابح نباو )١5579( يمرادلاو )١151١( يذمرتلاو (751957)دمحأ هجرخأ (5)

 .نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو .تماصلا نب ةدابع ثيدح نم (5866)

 .ث «ب «ق «م نم طقس «ةمأ ءاش نإو» (5)

 .حيحص دانسإب )7١9941( دواد وبأ هجرخأ «يبعشلا ليحارش نب رماع لّسرُم ٌصن اذه ()
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 30و وأد وبأ هأور .«يفصلا رم ةيفض تناكو)» :ةشكاع :تلاق

 هللا الإ هلإ ال نأ متدهش نإ مكنإ» :شيقأ نب ريَهز ينب ىلإ هباتك يف اذهلو
 نم سمخلا متيّدأو .ةاكزلا متينآو .ةالصلا متمقأو هللا لوسر اًدمحم نأو

 151920 وس رودللا نامأب نونمآ متنأ - ٌئفصلا مهسو 55 يبنلا مهسو منغملا

 ."7يفصلا نم راقفلا وذ هفيس ناكو

 نم هّمهس نامثعل مهسأ امك «نيملسملا ةحلصمل باغ نمل مهسُي ناكو

 نإ» :لاقف لي هللا لوسر ةنبا هتأرمال هضيرمت ناكمل ءاهرضحي ملوردب

 .(47هرجأو همهسب هل برضف «(هلوسر ةجاحو هللا ةجاح ىف قلطنا نامثع

 هربخأو «مهاهني الو مهاري وهو «نوعيبيو وزغلا يف هعم نورتشي اوناكو

 عيبأ تلز ام :لاق «؟وه امو» :لاقف دحأ هّلثم حبري مل اًحبر حبر هنأ لجر

 :لاق .«اًحبر لجر ريخب كئبنأ انأ» :لاقف «ةيقوأ ةئامثالث تحبر تح عاتبأو

 ظ )١178/1(. مكاحلاو (587 7) نابح نبا اًضيأ هجرخأو «(1195) مقرب 5

 نباو )5١57( يئاسنلاو (59494) دواد وبأو 3١17/4٠( 27017/77/) دمحأ هجرخأ )0

 هل بتك يذلا شيّفَأ نب ريَعُر ينب نم يبارعأ نع حيحص دانسإب (109017) نابح
 رعاشلا ؛شيفأ نب ريهُر نب بّلوَت نب رّنلا وه :ليقو .بانكلا اذه كي يبنل
 .فورسعلا

 )١571( ثيدحلا بقع يذمرتلاو )١5155( دمحأ هجرخأ .ردب مئانغ نم كلذو ولا

 نبا فنصم» :رظناو .ساّبع نبا ثيدح نم ١74( /7) مكاحلاو (7180) هجام نباو

 ,(719/41) «ةبيش ىبأ

 ريمه خبأ ثيدح نم (4443 «ظسرألا# ق ناربطلاو (؟9/95) دواحوبأ هجرغأ 0

 يف قلطنا نامثع نإ» :هلوق نود (172938 )75١72١: يراخبلا يب وهو ءنسح دانسإب

 05ذرِ



 .7١2(ةالصلا دعب نيتعكر» :لاق ؟هللا لوسر ايوهام

 :نيعون ىلع وزغلل ءارَجألا نورجأتسي اوناكو
 .هرفس يف همدخي نم رجأتسيو لجرلا ٍجرخَي نأ :امهدحأ

 كلذ نوّمسيو داهجلا يف جرخي نم هلام نم رجأتسي نأ :يناثلاو

 رِجأو هرجأ لعاجللو .هرجأ يزاغلل» :ِةِللَي يبنلا :لاق اهيفو .لئاعجلا
 .(0(ىزاغلا

 :اًضيأ نيعون ىلع ةمينغلا يف نوكراشتي اوناكو
 .نادسألا ةكرش :امهدسأ

 ئلع هيلع وزغي هّسرف وأ لجرلا ىلإ هّريعب لجرلا عفدي نأ :يناثلاو
 رخآلاو هَحْدِق امههذحأ باصأف مهسلا امستقا امَّبر ئتح «منغي امم فصنلا

 .هّشيرو ِهَلْصَن

 ءاجف ءردب موي بيصن اميف دعسو راّمعو انأ تكرتشا :دوعسم نبا لاقو

 .("7ءيشب راّمعو انأ عيجأ ملو ءنيّريسأب دعس

 .ِةِئلَو يبنلا باحصأ نم لجر نع ناملس نب هللا ديبع نع (7786) دواد وبأ هجرخأ )١(

 .ناملس نب هللا ديبع ةلاهجل فيعض هدانسإو

 نم (1/1941) (هجرختسملا يف ةناوع وبأو )١077( دواد وبأو (5575) دمحأ هجرخأ (؟)

 .حيحص دائسإب صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح
 يبأ ثيدح نم (778/4) هجام نباو (1*797/) يئاسنلاو (78”7/) دواد وبأ هجرخأ (5)

 نإوبةديبع ابأ نإف ءنسح ةيدحلاو .هيأ دنع _دوعسص نب هللا ذيع نبا وهو_ةقيبع

 اذلو ءركنم ثيدحب اهيف تأي ملو اهتّحصو هيبأ ثيدحب اًملاع ناك  هيبأ نم عمسي مل
 «يذمرتلا للع حرش» :رظنا .لصتملا دنسملا ثيدحلا يف هلاخدإ ملعلا لهأ زاجتسا

 5١(. 5 /5) («مالسإلا خيش ئواتف»و )١598/١( بجر نبال
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 مِدَق نمل مهسُي ال ناكو ءئرخأ َةلاَج رو «ةرات اناسرف ةيرسلا تعس ناكو

 .حتفلا دعب ددملا نم

 نم مهتوخإ نود بلطملا ينبو مشاه ينب يف ىبرقلا يذ مهس يطعي ناكو

 (دحاو ءيش مشاه ونبو بلطملا ونب امنإ» :لاقو «لفون ىنبو سمش ليع ىئب

 .217(مالسإ الو ةيلهاج يف انوقرافي مل مهنإ» :لاقو «هعباصأ نيب كّبشو

 لصف

 ماعطلاو بنعلاو لسعلا مهي رزاغم يف هعم نوبيصي نوملسملا ناكو

 نامز يف اومنغ اًشيج نإ» :رمع نبا لاق ؛مناغملا يف هنوعفري الو هنولكأيف

 .©"7دواد وبأ هركذ .«سمخلا مهنم ذخؤي ملف السعو اًماعط كي هللا لوسر

 مويلا يطعأ ال» :لاقو محش بارجب ٌربيخ موي لفْعُم نب هللا دبع دّرفتو

 ."7اًئيش هل لقي ملو مّسبتف ٍةِلَ هللا لوسر هعمسف ««اًنيش اذه نم اًدحأ

 (7899) ئلعي وبأو (5 1157/) يئاسنلاو (790) دواد وبأو )١71/51( دمحأ هجرخأ )01(

 ثيدح نم ١5٠( /5) «ةوبنلا لئالد»و )5١/7"7( «ئربكلا نئسلا» يف يقهيبلاو

 نودو كيبشتلا ركذ نود )7١14٠0( يراخبلا دنع وهو .نسح دانسإب مِعطُم نب ريبج
 .«مالسإ الو ةيلهاج يف انوقرافي مل مهنإ» :هلوق

 عفان نع هللا ديبع نع نيقيرط نم «(487 0) نابح نبا اًضيأ هجرخأو «(7701) مقرب )2

 ٌحص دق نكلو .(717/50) ينطقرادلل «للعلا» يف امك لاسرإلاب ّلعأ دقو .رمع نبا نع

 يف بيصن انك» :لاق هنأ رمع نبا نع عفان نع بويأ قيرط نم )7١015( يراخبلا دنع

 .(هعفرن الو هلكأتف بنعلاو لسعلا انيزاغم

 دنع وهو .(55170) يئاسنلاو )7١0/١7( دواد وبأو (77/117/7) ملسم هجرخأ (6)
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 هيفكي ام رادقم هنم ذخأيف ءيجي لجرلا ناكف ربيخ موي اًماعط انبصأ» :لاقف
 ا 4 م

 نإ ليتح ؛ةهميقت الو ورغلا ىف ؟؟90ةوجلا لكأت ادك# :ةباحصلا ضعي لاقو

 .(؟!ةءولمم هنم (؟)انتَجرخأو انلاحر ئلإ عجرنل انك

 لصف
 سيلف ةبهن بهتنا نم» :لاقو ةلثُملاو ةبهنلا نع هيزاغم يف ئهني ناكو

 .2(2)(انم

 ل

(7 

(0 

050 

 ره ايحتسا هنأ هرهاظ رخآ هجو نم (/7/11777) ملسمو (7101") يراخبلا

 .بارجلا ذخأي ملف ِةْكَك يبنلا

 21777/7) مكاحلاو_ هل ظفللاو )77١5(  دواد وبأو )١19175( دمحأ هجرخأ

 .حيحص دانسإب 5١( /9) يقهيبلاو ( 37

 :تلق .؛رّرَجلا :هلعلا :شماهلا ينو «اذك» :هيلع بتك ع يفو ءلوصألا عيمج يف اذك

 .جيرخسلا رداضم عيمج يف يذلا وعو
 ةعبطلاو لوصألا رئاس نم ثيثملاو .«انتبرجأو» :ةلاسرلا ةعبط ءز شماه ءث «ب «ق«م

 .قلاوجلا لثم ءاعو وهو ءجّرخلا عمج ةجرخألاو .جيرختلا رداصمل قفاوم ةيدنهلا

 يف يقهيبلا هقيرط نم مث )77/١7(( دواد وبأ هنعو :(7171794) روصنم نب ديعس هج رخأ

 .امهريغو ناطقلا نباو يقهيبلا لاق امك فيعض هدانسإو ؛(١1 /9) «ئربكلا نئسلا)

 .(091 /؟) «مهولا نايباو )1١7/ ١894( «راثآلاو نئسلا ةفرعم» :رظنا

 وه هجرخأو .دّيِج دانسإب ةرمس نب نمحرلا دبع ثيدح نم )١١719( دمحأ هج رخأ

 .رباج نع ريبزلا يبأ ثيدح نم (45557) نابح نباو (5791) دواد وبأو )١1761١(

 اهديناسأ يف نأ الإ ؛سابع نباو :نيصح نب نارمعو ءسنأ ثيدح نم اًضيأ يور
 )١01٠(. «يراسلا سينأ» :رظنا .الاقم
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 ١7 توفكأف 'ويهتلا نم تخبط 0

 لَو هللا لوسر عم انجرخ : :لاق راصنألا نم لجر نع (؟)دواد وبأ ركذو

 نإف ءاهوبهتناف اًمنغ اوباصأو ءدهججو ةديدش ةجاح سانلا باصأف رفس يف

 يطل نا سول ني يميز لل ةرسر هاج ا يال رول

 .ةةينلا نم احن تسيل ةيبلا نإ»

 ,هيف اهّدر اهفجعأ اذإ اىتح ءينفلا نم ةباد لجرلا بكري نأ ئهني ناكو

 0 !هيف هدر هقلخأ اذإ ئتح ءىفلا نم اًبوث سبلي نأو ا . م 82 ه4 0 مة .ك

 .برصلا لاح

 موي هلهأ ئلع رائّشو رانو راع وه» :لوقيو اًدج لولغلا يف ددشي ناكو

 .2(؟7(ةمايقلا

 هنم حرصأو )١1974(. ملسمو (758/) يراخبلا دنع جيدخ نب عفار ثيدح يف امك 010(

 دانسإب امهريغو ١754( /7) مكاحلاو (79478) هجام نبا دنع مكحلا نب ةبلعث ثيدح

 .يتآلا ثيدحلا اذكو ءنسح

 ,((1171/75) ةبيش يبأ نباو (17777) روصنم نب ديعس اًضيأ هجرخأو ((7170) مقرب 0(

 .ديج هداتس]و

 نابح نباو )١571( يمرادلاو (51/08) دواد وبأو )١1191( دمحأ هجرخأ 0

 يراصنألا تباث نب عفيور ثيدح نم (71/ 57 /6) «ريبكلا» يف يناربطلاو (86)

 هئّسحو (84//171) 6 ريثملا ردبلا» يف نقلملا نبا ثيدحلا حّحص دقو دعس داتسإب

 .(1605/50) «حتفلا» يف ظفاحلا

 )149/8(  قازرلا دبعو )١1719( كلامو (778/8) يئاسنلاو (51/79) دمحأ هجرخأ (:)
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 :لاقف «ةنجلا هل اًثينه :١2)ةباحصلا ضعب لاق مَحْدِم هُمالغ بيصأ اّملو

 مل مناغملا نم ٌربيخ موي اهذخأ يتلا ةلمشلا نإ هديب يسفن يذلاو ءالك»
 عمس امل نيكارش وأ كارشب لجر ءاجف «ااًران هيلع لعتشتل ٌمساقملا اهْبِصَن

 20( ران نم ناكارش :وأ كارشاا :لاقف كلذ

 هرمأ مّظعو هّمّظعف لولغلا ركذف كَ هللا لوسر انيف ماق :ةريره وبأ لاقو

 سرف هتبقر ئلع ؛ءاغُت اهل ةاش هتبقر ئلع ةمايقلا موي مكّدحأ َنَيفلَ ال» :لاقف

 ؛كتغلبأ دق اًئيش كل كلمأ ال :لوقأف ,ينثغأ هللا لوسر اي :لوقي «ةمَحمح هل

 دق اًئيش كل كلمأ ال :لوقأف «ينثغأ هللا لوسر اي :لوقيف تماص هتبقر ئلع

 كلمأ ال :لوقأف .ينثغأ هللا لوسراي :لوقيف قفخت قفخت عاقر هتبقر ىلع ؛كتغلبأ

 .©2290كتغلبأ دق اًءيش كل

 نورظني اوبهذف ««رانلا يف وه» :تام دقو هلَقَت ئلع ناك نمل لاقو

 (طسوألا» يف يناربطلاو (7831 ١1 ةبيش يبأ ناو (؟984) روصقم ريديعسو دج

 نب ورمع نع قرط نم (117 /1 .77277/5) «نئسلا» يف يقهيبلاو /2337187)

 .هبشأ لسرملاو ءالسرم هنع اهضعبو ءاًّدنسم هدج نع هيبأ نع هنع اهضعب «بيعش
 نباو )7717/١577799( دمحأ دنع تماصلا نب ةدابع ثيدح نم دهاش هل نكلو

 .اًضعب اهضعب يوقي قرط نم (549 /7) مكاحلاو (5855) نابح نباو (1860) هجام

 .هب سأب ال دانسإب )١9/١65( دمحأ دئع ةيراس نب ضابرعلا ثيدح نمرخآو

 .«ةباحصلا ضعب لاق» ناكم «اولاق» :عوبطملا .نء.ج ()

 .َنَعهَنلَدَو' ةريره يبأ ثيدح نم )١١5( ملسمو (5775) يراخبلا هجرخأ (؟)

 لاملا نم تماصلاو .يراخبلل ظفللاو «.2238751) ملسمو (017/7”7) يراخبلا هجرخأ (00)

 .بايثلا يه عاقرلاو «ةضفلاو بهذلا وه
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 .2 )يلع دق ٌةَءاَغ اولجوف
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 :وأ  اهلغ ةدرب يف رانلا يف هتيأر ينإ ءالك» :لاقف ءديهش نالفو :اولاقف لجر

 ال هنإ :سانلا يندانف بهذا باطخلا نبا أي) د هللا لوسر لاق مث ا ةءابع

 .("72نونمؤملا الإ ةنجلا لخدي

 لع اولص) :لاقتف كي هللا لوسرل كلذ اوركذف ٌربيخ موي لجر يفوتو

 هللا ليبس ىف لغ مكبحاص نإ» :لاقف ءكلذل سانلا هوجو تريغتف .(مكبحاص

 .(4) هيمهرد يواسي ال دوهي زرخ نم اًزّرَخ اودجوف هعاتم اوشتفف 42 ”اًئيش

 ءمهمئانغب نوئيجيف سانلا يف ئدانف الالب رمأ ةمينغ باصأ اذإ ناكو

 تعمساأا :لاقف رعش نم مامزب كلذ ءلعبي لجر ءاحف يو اهسّمحيف

 :لاقف «رذتعاف 2(؟هب ءىحت نأ كعنم امف» :لاق .معن :لاق (؟اًثالث ئدان الالب

 يأ (هلَقُث ىلع ناك» :هلوق .ورمع نب هللا دبع ثيدح نم )7١17/5( يراخبلا هجرخأ )١(

 .رفسلا يف ِةَِكَي يبنلا ةعتمأ ظفح لع اًنومأم ناك

 .رمع نع سابع نبا ثيدح نم )١١5( ملسم هجرخأ (؟)

 .ث «ب «ق نم طقسو «م يف ضايب هناكم «اًئيش» (”)

 هجام نباو )١1404( يئاسنلاو )77٠١( دواد وبأو )17١1( دمحأ هجرخأ 6

 نب ديز نع ةرمع يبأ ثيدح نم (7755 )١/ مكاحلاو (5857) نابح نباو (18)

 .ينهجلا ةرمع يبأ لاح ةلاهجل هدانسإ ينابلألا فّعض دقو .ُهَنَعُدَبْلَعَو ينهجلا دلاخ

 فورعم ةنيهج نم لجر اذه ةرمع وبأ :ثيدحلا بقع مكاحلا لوق هّرمأ يّوقي نكلو
 .(1/7؟57) «ليلغلا ءاورإ» :رظنا .نيسحتلل لمتحم دانسإلاف هيلعو ءقدصلاب

 زرلإ عوق ف ملمسأ مق سواد يبأ ظفل وهو (همسقيو هسمخشيف) :ن ءع٠ج «ز ءص )6(

 .هريغو نابح نبا ظفل وهو «تبثملا
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 .70١2كنع هّلَّبقأ نلف «ةمايقلا موي هب ءيجت تنأ نك)»

 .(”)هدعب نادشارلا ناتفيلخلا هقّرحو «210هبْرَضو ٌلاغلا عاتم قيرحتب رمأو

 قيرحتلا عوبجعب مل هنإق «تركذ ىتلا تيداحألا رئاسب خوسنم اذه :ليقف

 .اهنم ءيش يف

 ةيلاملا ٍتابوقعلاو ريزعتلا باب نم اذه نإ :-باوصلا وهو ليقو
 كلذكو «كرتو قّرح هنإف .ةحلصملا بسحب ةمئألا داهتجا اىلإ ةعجارلا

 .هلذعب نم هؤافلخ

(010) 

00 

02 

 (17/5١١؟) مكاحلاو )58١9( نابح نباو (5١/7١7؟) دواد وبأو (19945) دمحأ هجرخأ

 .نسح دانسإب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم

 مهريغو (1718١/؟) مكاحلاو )١571( يذمرتلاو (71/11) دواد يبأ دنع كلذ ءاج

 نع ءهيبأ نع «رمع نب هللا دبع نب ملاس نع «ةدئاز نب دمحم نب ملاس ثيدح نم

 الإ هفرعن ال ءبيرغ ثيدحلا اذه» :يذمرتلا لاق ؛فيعض هدانسإو .باطخلا نب رمع

 ىئور امنإ :لاقف .ءثيدحلا اذه نع (يراخبلا يأ) اذمحم تلأسو ...هجولا اذه نم

 :دمحم لاق .ثيدحلا ركنم وهو «يثيللا دقاو وبأ وهو «ةدئاز نب دمحم نب حلاص اذه

 :رظناو .«هعاتم قرحب هيف رمأي ملو لاغلا يف لَو يبنلا نع ثيدح ٌريغ يور دقو
 ينطقرادلل «للعلا»و )71/١5( «دواد يبأ ننساو (72307ص) يذمرتلل «ريبكلا للعلا»

 .(7 57 /7) يناقروجلل «ريكانملاو ليطابألا»و )*٠١(
 هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم )17١/7( مكاحلاو )77/١5( دواد وبأ هجرخأ

 ني ورمع نع هتياورب دواد وبأ هبقعو .فيعض ورمع لإ هدانسإ نأ الإ ؛هذج نع
 نم (1911/4) ةبيش يبأ نبا هجرخأ اذكو .هبشأ وهو «هلوق نم هيلع اًفوقوم بيعش

 رمعو ركب ابأ نأ ينغلبو» :هرخآ يف لاق هيلع افوقوم بيعش نب ورمع نع رخآ قيرط
 705٠(. /؟) ينابلألل «مألا - دواد ىبأ ننس فيعضا :رظناو .«هنالعفي اناك
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 الو ٌّدحب (1)سيلق 27 ةعبارلا وأ ةثلاثلا ف رمخلا براش لتق اذه ريظنو

 ."مامإلا داهتجاب قلعتي ريزعت وه امنإو «خوسنم
 لصف

 ىئراسألا يف هيده يف
 مهضعبو لاملاب مهضعب يدافيو .مهضعب لتقّيو .مهضعب ئلع ْنَمَي ناك

 :ةحلصيلا بصب هلك كلذ اعف دق ؛نيملسملا نئرسأب

 مث اًيح يدع نس مِعَطُملا ناك ول» :لاقو «لامب ردب ئراسأب ئدافف -

 .57(2(هل مهتكر تل ائّتتَتلا ءال وه ىف ىنملك

 هتّرِغ نوديري (7نيحّلستم (*0نوعبس ةيبيدحلا حلص يف هيلع طبهو -
 .7يراغ نَم مث مهرسأف

 )١( هجرخأ ةعبارلا داع نإ هلتق مث اثالث رمخلا براش دلج ثيدح أحمد)1١1779(

 مكاحلاو (5 451/) نابح نباو (0177) يئاسنلاو (5 585) دواد وبأو )5/  )7 7١نم

 .ديج دانسإب ةريره يبأ ثيدح

 باحصأ نم نيرخآ يف ديوُس نب ديرشلاو ءورمع نب هللا دبعو «ةيواعم نع بابلا يفو
 ةراصبلا ليبنل «يراسلا سينأ» :رظنا .ِةيِكَي يبنلا )١05( لوق يف بابلألا ةهزن»و

 ىلئاولل «بابلا يفو يذمرتلا )5//7191(.
 .«سيل هنإف» :عءز (؟)

 .(ةمئألا» :ز شماه ءث «ب ءق عم (6)

 .معطم نب ريبج ثيدح نم )7١794( يراخبلا هجرخأ (4)

 .ةصقلا يتياور ئدحإل اقفاوم ناك نإو ءلوصألل اًفالخ «نونامث» :عوبطملا (5)

 بصني ن «ب «ق ؛م يفو .هجو هلو ؛لاحلا زيلع بصتلاب لوصألا عيمج يفاذك (5)
 .أطخ وهو ءاًضيأ (نيعبساا

 - سنأ ثيدح يف ءاجو )/١107(. ملسم دنع ليوطلا عوكألا نب ةملس ثيدح ينامك (0)
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 هقلطأ مث ءدجسملا ةيراسب هظيرف ةفينح ىنب ٌدّيس لاثأ نب ةمابث رسأوس

 .(1)ءلسأف

 مهنم كخأي نأ ٌقيدسلا هيلع راشأف ءردب ئراسأ يف ةباحصلا زاشتساو -
 :مالسإلل مهيدهي نأ هللا لعل ,مهقلطُيو مهّردع ئلع وق مهل نوكت ًةيدف
 ترضدق انتكمت نأ خيرأ نكلو «ركب وبأ أر يذلا خيرآ ام فاو أل :رمع لاقو

 لاق ام ِِكَي هللا ٌلوسر يوّهف ءاهُديدانصو رفكلا ةمئأ ءالؤه نإف مهقانعأ
 لكَ هللا لوسر اذإف رمع لبقأ دغلا نم ناك اًملف ءرمع لاق ام وهي ملو ركب وبأ

 تنأ يكبت ٍءيش يأ نم هللا لوسر اي ينربخأ :لاقف «نايكبي ركب وبأو

 ءامكتاكبل تيكابت ًءاكب دجأ مل نإو ,تيكب ًءاكب تدجو نإف ؟كبحاصو
 .ءادفلا مهذخأ نم كباحصأ ىلع صرع يذلل يكبأ» :ة01 هللا لوسر لاقف

 نايل َداَحاَم» :هللا لزنأو .«ةرحشلا هذه نم لوندأ مهباذع ىلع ضرع دقل

 ,319[272/ :لافنألا] 17ةيآلا ضرال أ ىف نحب وح يرمون

 اذهل رمع ّيأر ةفئاط تحجرف ءبوصأ ناك نييأّرلا يأ يف سانلا ملكت دقو

 تيلغ ىتلا ةمحرلا هتقفاوملو .مهل كلذ لالحإب هللا نم قبس يذلا باتكلا

 .الجر نينامث اوناك مهنأ )18١8( اًضيأ ملسم دنع -

 .(7 7 5 ص) يتأيسو «هيلع قفتملا ةريره يبأ ثيدح يفامك )١(
 ِع ِع هل د د :

 .ءايلاب ةوقابلا أرقو ءورمع نيآ ةءارق ىهو.4 نكت بعص «م يف ةيآلا تطبضاذك 0(

 .رمع نع سابع نبا ثيدح نم (1777) ملسم هجرخأ 0(

 .«ةقفاومو» :ثن يم 2ق م 2
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 حونب رمعل ههيبشتو لئسيعو ميهاربإب كلذ يف هل لَك يبنلا هيبشتلو ءبضغلا

 ؛ئرسألا كئلوأ رثكأ مالسإب لصح يذلا ميظعلا ريخلا لوصحلو 217 نئسومو

 تلصح يتلا ةوقلا لوصحلو «نيملسملا نم مهبالصأ نم جرخ نم جورخلو
 هللا ةقفاوملو ءالوأ ركب يبأل ٍةِكَي هللا لوسر ةقفاوملو «ءادفلاب نيملسملل

 اه عيار هناك قيدصلا رظن لامكلف مهيار الع رمآلا ؟قيبإ كيسا رك هل لجو ع

 .ةبوقعلا بناج ىلع ةمحرلا بناج ةبلغو ©اّرخآ هللا مكح هيلع رقتسي
 دارأ نمب باذعلا لوزنل ةمحر ناك امنإف هيلي يبنلا ءاكب امأو :اولاق

 ضعتب هدارأ نإو ركب وبأ الو ٍةِْكَي هللا لوسر كلذ دري ملو ءايندلا ضّرع كلذب
 مِرَه امك «ةصاخ كلذ دارأ نم بيصت الو ٌمعت تناك ةنتفلاف «ةباحصلا

 مهترثك باجعإبو «ةلق نم مويلا بّلغُت نل :مهدحأ لوقب نينح موي ركسعلا
 رصنلا زيلع ٌرمألا رقت ٌرقتسا مث «ةنحمو ةنتف كلذب شيجلا مزهف مهنم هتبجعأ نمل

 .ملعأ هللاو ءرفظلاو

 نوعدت ال» :لاقف هءادف 2')هّمع سابعلل اوكرتي نأ راصنألا هنذأتساو -

 .©"7(اًمهرد هنم

 ضعب يف ركب وبأ اهاّنإ هّلّمن ةيراج عوكألا نب : ةملس نم :بهوتساو -

 .24)نيملسملا نم اّسان اهب ئدفف ةكم ئلإ اهب ثعبف هل اهبهوف «هيزاغم

 نباو (75177) دمحأ هجرخأ .هيبأ نع دوعسم نب هللا دبع نب ةديبع يبأ ثيدح يفامك )١(

 .نسح ثيدح اذه» :لاقو هنم افرط )17/١5( يذمرتلا ركذو «(737845) ةبيش يبأ

 .(77١ص) شماه يف قبس ام رظناو .«هيبأ نم عمسي مل ةديبع وبأو

 .«سابع هّمعلا :ث .«سابعلا هّمعلا :ب«قءم (؟)

 .سنأ ثيدح نم (70727) يراخبلا هجرخأ ()

 .عوكألا نب ةملس ثيدح نم )١1755( ملسم هجرخأ (5)
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 ١. "ليقع نم لجرب نيملسملا نم نيلجر ئدفو -

 اوبّيطف نيمناغلا بولق باطتساو «ةمسقلا دعب مهيلع نزاوه بس درو -

 .("”ّضئارف تس ناسنإ لكب كلذ نم ٍبِّيطُي مل نم ضّوعو هل
 ٍةَدْشل ثراحلا نب رضنلا لتقو ئرسألا نم طيعُم ىبأ نب ةبقع لَّكَقو -

 .©0هلوسرو ِهّلِل امهتوادع

 نكي مل ئرسألا نم ٌسان ناك :لاق سابع نبا نع 2؟7دمحأ مامإلا ركذو

 اذهو .ةباتكلا راصنألا دالوأ اوُمّلعي نأ مهةءادف كي هللا لوسر لعجف لام مهل

 .لاملاب زوجي امك لمعلاب ءادفلا زاوج الع لدي

 .قرتسُي مل ر سلا لبق ملسأ نم نأ هيده ناكو

 ناك هبانلا لهأ نع مهريغ قرتسيامك برعلا نست قرت اكو

 .«27«ليعامسإ دلو نم اهنإف اهيقتعأ» :لاقف مهنم ةّيبس ةشئاع دنع

 .نيّصخ نب نارمع ثيدح نم )١741( ملسم هجرخأ )١(

 .(١2051ص) هجيرخت ٍيتأيس (؟)

 نب ةينع لق امبس "ال !بعاسبلا# ربع فاما قو عيدي ةيزغ.ق ارسأ نأ درب لأ 00

 قازرلا دبعل «فنصملا» :رظنا .ليسارم اهتّماع تناك نإو ٍهجو ريغ نم طيعم يبأ

 دواد يبأل «ليسارملا»و (7/841"7/) ةبيش ىبأ نبالو (4845 )9789. 9194٠.

 يزاغم»و (144 )١/ ؛ماشه نبا ةريسا :رظناو .(15 /4) «يقهيبلا نئساو (070)

 )7//١1(. (دعس نبا تاقبط»و )١//١١50٠١1( «يدقاولا

 مكاحلاو ١75( /7) «طسوألا» يف رذنملا نبا اًضيأ هجرخأو «(757117) «هدنسم» يف (5)

 .دّيج هدانسإو .(777 /7) «نئسلا» يف يقهيبلا هنعو (٠5١/؟)

 .هْنَعََنلَوَر ةريره يبأ ثيدح نم (7070) ملسمو )"7١5541( يراخبلا هجرخأ (4)
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 قيعُيلف ليعامسإ دلو نم ةبقر هيلع ناك نم» :اًعوفرم 2١7 يناربطلا يفو
 .(ربثَعْلَب نم

 يبسلا يف ثراحلا تنب ةيريوج تعقو قلطصملا ينب ايابس مَسَق املو

 اهتباتك ْديَي هللا لوسر ئضقف ءاهسفن ىلع هتبتاكف ساّمش نب سيق نب تباثل
 رهصل اًماركإ قلطصملا ينب نم ِتيب لهأ ةئم اهايإ هجيوزتب ٌقيعأف ءاهجّوزتو

 .برعلا حيرص نم يهو ؛(" 1و هللا لوسر

 اوناك لب «مالسإلا ئلع 7برعلا ايابس ءطو يف نوفقوتي اونوكي ملو

 لاق لب ؛مالسإلا طرتشي م و كلذ مهل هللا حابأو «ءاربتسالا دعب (؟”نهو وطي

 1 ءاسلا] 4يُتدَمَيَ تفس مامالا لترملا ةسش قتل وع داع
 .ءاريتسالاب فدع تضقنا اذإ ةنصحم تناك نإو نيميلا كلم ءطو حابأف

 م1555 ةيطسصلا ةقرعسلا يل ميلا و بأ هتعرب +130 /5] «ريبكلا موسسلا» 010(

 نإف «نيل هدانسإ فو .هدج نع «هيبأ نع «ةبلعث نب بيبر نب هللا ديبع نب ثيَعَش قيرط

 ةريره يبأ ثيدح هل دهشي نكلو .ةقثلاو طبضلاب فرعُي ال ٌلَقُم يبارعأ خيش اًئيِعُش

 دقو «ميمت ينب نم ةعامج رينعلبو «ميمت ينب نم تناك ةشئاع دنع ةّيبسلا نإف «قباسلا

 يف يقهيبلاو 5 /4) مكاحلاو )45١5( رازبلا دنع ٍةياور يف اًحرصم كلذ ءاج

 تناك ةشئاع نأ  هظفل نود تاعباتملا يف هدانسإ ملسم قاس دقو 0/(  /94) «ننسلا»

 نإ :اهل للي يبنلا لاقف ربنعلب نم يبسب ءيجف «ليعامسإ دلو نم اًرّرحم ترذن دق

 .ليعامسإ دلو نم مهلعجف «ءالؤه نم اًرّرحم يقتعأف كرذنب يفت نأ كّرس

 27٠١. ص) قلطصملا ينب ةازغ يف هجيرخت يتأيس (0)

 .تبثملا ئلع برضلا دعب ع يف لباقملا هتبثأ اذكو .«قلطصملا ينب» :ث (6)

 .(نهنوؤطيا :عفرلا نون تابثإ ةداجلاو ءلوصألا عيمج يف اذك (4)
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 .هللا لوسر اي :يبسلا نم ةيراجلا هبهوتسا امل عوكألا نب ةملس هل لاقو

 مالسإلا لبق اًمارح اهؤطو ناك ولو ؛اًبوث اهل ٌتفشك امو ينّْبجعأ دقل هللاو
 اًسانأ اهب ئدف اهنأل تملسأ دق نكت ملو «ئّئعم لوقلا اذهل نكي مل مهدنع

 .هب ئدافي ال ملسملاو «ةكمب نيملسملا نم

 اًلعف وأ الوق مهنم مالسإلا ٌطارتشا ّطق دحاو رثأ يف فّرعُي الف ةلمجلابو

 قاف راسا هباحصأ يدهو هيده هيلع ناك يذلا باوصلاف ةيستلا ءطو يف

 .©"7ءالسإلا طارتشا ريغ نم نيميلا كلمب ؟١)هنم تاسملا ةطوو برعلا

 قّرف نم» :لوقيو ءاهدلوو ةدلاولا نيب يبسلا يف قيرفتلا عنمي ٌديلَي ناكو

 .' ”«ةمايقلا موي هتّبحأ نيبو هنيب هللا قّرف اهدلوو ةدلاو نيب

 قّرفي نأ ةيهارك اًعيمج تيبلا لهأ يطعيف يبّسلاب (؟7ئتؤي ناكو
 ع(ق) ع
 5 مهنمل

 .«نهئامإ ءطوو» :ج يفو .ع ءص نم طقاس «مهنم» 010

 .(57/8- 51/ا/ )١/ «نئسلا بيذبت» يف اًضيأ ةلأسملا هذه فلؤملا ركذو (؟)

 يبأ ثيدح نم (54 /7) مكاحلاو )١1577( يذمرتلاو (7759494) دمحأ هجرخأ (6)

 لمعلاو ءبيرغ نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق «نيل هيف دانسإب يراصنألا بويأ

 يقهيبلاو )١577( يمرادلا دنع نارخآ ناقيرط ثيدحللو .«ملعلا لهأ دنع اذه لع

 «ماهيإلاو مهولا نايب» :رظناو .امهم ئّوقتيو دضتعي ١77( /4) «ئربكلا نئسلا» يف

 .(19 /5) «قيقحتلا حيقنت»و 0/ ١(

 .«اًعيمج تيبلا لهأ ئطعُيف يبسلاب رمأي» :قايسلا نوكيف هيلعو ««رمأي» :ث ءب «قءم (4)
 نبا ثيدح نم (787) يسلايطلاو )١758( هجام نباو (5950”7) دمحأ هجرخأ (5)

 .فيعض وهو «يفعجلا رباج هدانسإ يفو .دوعسم
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 لصف

 هيلع ٌسج نميف هيده يف

 21735 رشملا نم اشوساع لنق هنأ هتعضبت

 ا هدو ايم نعي دقو ا لالي لدتا عادنإ

 متئش ام اولمعا :لاقف ردب لهأ ئلع علّطا هللا لعل كيردي امو» :لاقف

 رماد ب ءايلكرل د ل يول سا داستل "فن تر

 باحصأ نم ليقَع نباو كلامك هلتق ئري نم هب لدتساو .ةفينح ىبأو دمحأو

 ولو :هريق ف يطا مهلا عم ةعئام ةلعي لد هيأ: اولاق © /امهريغو دمحأ

 معألاب لّلُع اذإ مكحلا نأل .هنم ٌٌّصخأب لّلعي مل هلتق نم اًعنام مالسإلا ناك

 .ملعأ هللاو ,ئوقأ اذهو ؛ريثأتلا ّميدع صخألا ناك

 ةيهلسملا يلا اورج رش 5[ 190 :يك بقملا ديبع قدعهيده ناكوأ؟#7

 .2370(لجو زع هللا ءاقتُع مه» :لوقيو ءاوملسأو

 .عوكألا نب ةملس ثيدح نم (1705) ملسمو )705١1( يراخبلا هجرخأ 01(

 .يلع ثيدح نم )١545( ملسمو )٠01( يراخبلا هجرخأ (")

 ريسلا حرش»و )١١7/٠1١( حلفم نبال «عورفلا»و 1١9( /5) يعفاشلل «مألا» :رظنا (*)

 .(675/7-01737) دشر نبال «ليصحتلاو نايبلا»و (5197/5) يسخر سلل «ريبكلا

 .لوصألا نم ءيش يف سيلو «ةعوبطملا خسنلا يف «لصف» ةملك انه ديز (5)

 .2"نيكرشملا نم ديبع) :ب «قءم (5)
 نم ١75( /7) مكاحلاو (4701/) «طسوألا» يف يناربطلاو )77٠٠( دواد وبأ هجرخأ 0030

 ءامهريغو سابع نباو ةركب يبأ ثيدح نم دهاوش هلو .نسح هدانسإو «يلع ثيدح
 .(571 7370 337١ ص) فئاطلا ةوزغ يف اهركذ يأيس
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 لبق هببس ئلإ رظني ملو ؛هل وهف هدي يف ءيش ئلع ملسأ نم نأ هيده ناكو
 اذإ نيكرشملا نمضي نكي ملو ؛مالسإلا لبق ناك امك ١2)هدي يف هَّرقُي لب مالسإلا

 .هلبق الو برحلا لاح لام وأ سفن نم نيملسملا لع هوفلتأ ام اوملسأ

 نيملسملا تايد ةّدرلا لهأ نم نيبراحملا نيمضت ىلع قيدصلا مزعو
 ةمدالو و دعما لكل .«مهلاومأو

 (9 دمع لاق ام نولع ةباحصلا (؟!ىدضأف :ةديهشل
 مهنماهلمل يتلا مهلاومأ نايعأ نيملسملا ئيلع اًضيآ ري نكي ملاو تم © 7

 ٌءعاوس ءاهل نوضّرعتي الو مهيديأب اهنوري اوناك لب ,مهمالسإ دعب اًرهق رافكلا
 .هيف كش ال يذلا هيده اذه ؛لوقنملاو راقعلا كلذ يف

 مهيلع دري نأ هنولأسي نيرجاهملا نم لاجر هيلإ ماق ةكم حتف اًّملو

 كلذو «هّراد مهنم ٍدحأ ئلع ٌدرَي ملف .نوكرشملا اهيلع ئلوتسا يتلا مهّروُد

 اًريخ اًرود اهيلع مهضاعأف ؛هتاضرم ءاغتبا اهنع اوجرخو هلل اهوكرت مهخأل

 مل هنأ كلذ نم غلبأ لب .هلل هوكرت اميف اوعجري نأ مهل سيلف «ةنجلا يف اهنم

 هدلب كرت دق هنأل ,2؟)ثالث نم رثكأ هكسن دعب ةكمب ميقي نأ رجاهملل صخري
 ةلوخ نب دعسل اثر اذهلو «هنطوتسيو دوعي نأ هل سيلف «هنم رجاهو هلل

 .فيرحت «(هللا الإ هٌرقي لب» :ق )١(

 .ئنعمب امهو .ز يف رّرحم ريغ وهو ««قفتاف» :ن«عء«ب «ق (؟)
 (7415) روصنم نب ديعسو (0171) «لاومألا» باتك يف ماّلس نب مساقلا ديبع وبأ هجرخأ ()

 هدانسإو .هوحنب 770(  //) «هننس» يف يقهيبلا هقيرط نمو )4٠٠*7( ةبيش يبأ نباو

 .دهاشلا عضوم نود اًرصتخم )77١/( «يراخبلا حيحص» يف وهو «.حيحص

 .(17017) ملسمو (7977) يراخبلا دنع يمرضحلا نب ءالعلا ثيدح يفامك (4)
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 .(١)اهنم هترجه دعب اهم نفدو ةكمب تام نأ اًسئاب هامسو

 لصف

 ةمونغملا ضرألا يف هيده يف

 .نيمناغلا نيب ربيخخو ريضنلا ىلبو ةظيرف ؟؟ !ينب ضرأ مسق هنأ هنع تبث

 .اهلاحب تّدِوَأف اهلهأ اهيلع ملسأو نآرقلاب تحِتُفف ةنيدملا امأو

 ءاملعلا نم ةفئاط ئلع لكشأف ءاهمسقَي ملو ًةونع اهحتفف ةكم امأو

 «كسانملا راد اهنأل :ةفئاط تلاقف ءاهتمسق ٌكرتو ةونع اهحتف نيب عمجلا

 نِم مث .اهتمسق نكمي الف «ءاوس اهيف مهو مهلك نيملسملا ئلع فقو يهو

 .اهتراجإ عنمو اهعابر عيب زوج نم مهنمو ءاهتراجإو اهعيب عنم نَم ءالؤه
 تحتف اهنإ .7لاق ةمسقلا مدع نيبو ةولغلا ني عمجي مل امل يعقاشلار

 اهتيسف بدق ةميلغ تاكل ةودع تحف ولو :لاق « مَسقت مل كلذلف ءاًحلص

 ءاهتراجإو ةكم عابر 247 عيب َمْنَمَرَي ملو .لوقنملاو ناويحلا ةمسق بجت امك

 هناحبسم هللا اهفاضأ دقو ءبّموُتو مهنع ثروت اهبابرأل كليم اهنأب جتحاو

 نم اًراد باطخلا نب رمع ئرتشاو ؛*7هكلام ئلإ كلملا ةفاضإ مهيلإ

 .صاقو ىبأ نب دعس ثيدح نم )١1574( ملسمو )١190( يراخبلا هجرخأ )١(

 .ث ؛ب «ق ؛م نم تطقس : «ينب) 230

 .(1801-150/ /9) (مألا» :يعفاشلا لوقل رظناو .أطخ ء«اولاق» :بءقءم ()

 .(عيبب اًسأب) :ث ءب «ق م 0

 مس رس و 2

 دقو . :رشحلا] © ةِهِرَيِد نما نزلا َنرهمْل ِءاَرقفلل # :ئلاعت هلوق يف كلذو (4)
 - بقانم» :رظنا .ةلأسملا هذه يف قاحسإل هترظانم يف ةيتآلا ةلدالابو هب ىعفاشلا لدتسا
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 :لاقف ؟ةكمب كراد يف اًدغ لزنت نيأ :ِةِلَك يبنلل ليقو «7١2ةيمأ نب ناوفص

 .©27بلاط ابأ ثرو ليقع ناكو 2!؟عابر نم ليقع انل كرت لهو"

 بجت مئانغلا نأو ءمئانغلا نم ضرألا نأ ُهَنَعََنِلَعَر هلصأ ناك املف
 و 1 3 3 5 و 5
 نم ادب دجي مل -مسقت ملو ءاهرودو اهعابر عابتو كّلمت ةكم نأو ءاهتمسق

 اسلم تجف امرك

 لوق ئلع ةلاد اهلك اهدجو ةحيحصلا ثيداحألا لمأت نم نكلو
 : 2 كاسب دع 1

 ؟اهمسقَي مل ٍءيش ّيأل اوفلتخا مث .ةونع تحتف اهنأو روهمجلا

 ئئلع هللا نم فقو ىهف «ةدابعلا لحمو كسنلا راد اهنآل :ةفئاط تلاقف

 .نيملسملا هدابع

 يبنلاو ءاهفقو نيبو اهتمسق نيب ضرألا يف ريخم مامإلا :ةفئاط تلاقو

 ال ضرألاو :اولاق .نيرمألا زاوج ئلع لدف .ةكم مِسقَي ملو ربيخ مَسَق لِي

 قانا بلو ةنملاو ةاومدلا يف متاتقلا ليءاهتعسقب ووماعلا مقانخلا يف ليختت

 رفكلا (7رايد مهل لحأو «ةمألا هذه ريغ ةمأل مئانغلا لحُي مل ئلاعت

 (راثآلاو نئسلا ةفرعما»و )7١١7/١( يقهيبللو (77١ص) متاح يبأ نبال «يعفاشلا 5

 ,.(5١5-١١7؟/0)

 «ةكم رابخأ» يف يهكافلاو (7577757) ةبيش يبأ نباو (4711) قازرلا دبع هجرخأ )١(

 خوٌرَف نب نمحرلا دبع هدانسإ يفو «(74/ /7) «طسوألا» يف رذنملا نباو )3١177(

 باتك يف هب اًموزجم ربخلا قلع دق يراخبلا نأ ئلع «نابح نبا ريغ هقّنوي مل
 .(مرحلا يف سبحلاو طبرلا باب) تاموصخلا

 .ديز نب ةماسأ ثيدح نم (1701) ملسمو )١1684( يراخبلا هجرخأ (؟)

 .«راذق 3 عرج 0

 ا



 وقلي 7١2:هلوق ئلإ « د مول ئَسوُمْلاَْدإَو :ئلاعت لاق امك« 0
 يف لاقو .٠-01 ةدنالا ركل 1 قس ا 32 لااا

 :[04 :ءارعشلا] 4 ليسَ باَهَْرَوَأَو ةلكو :مهضرأو هموقو نوعرف رايد
 .ةحلصملا بسحب اهيف رّيخم مامإلاو «مئانغلا يف لخدت ال ضرألا نأ ملعف

 برضو اهلاح ئلع اهّرقأ لب مسقي مل رمعو «كرتو لَو هللا لوسر مسق دقو

 سيل ءاهفقو ئنعم اذهف «ةلتاقملل نوكي اهتبقر يف اًرمتسم (")اججارخ اهيلع
 ضرألا هذه عيب زوجي لب «ةبقرلا يف كلملا لقن نم عنمَي يذلا فقولا هانعم

 صن دقو .ثروي ال فقولاو ثروت اهعأ 'رلع اوعمجأ دقو. هةمألا لمع وه امك

 "”9نوكي نأ زوجي ال ُففقولاو ءاَقادص لعجت نأ زوجي اهنأ ئلع دمحأ مامإلا
 كلذ يف امل هتبقر يف كلملا لقنو هيب عنتما امنإ فقولا نألو .حاكنلا يف اًرهم

 جار يقف مهقح ًةلياقملاو :هتعقتم نم مهيلع فوقوملا نوطبلا قدح لاطبإ نم

 الف ؛ًءاوس عئابلا دنع تناك امك ةّيجارخ هدنع تراص اهارتشا نّمف ءضرألا

 ةبهلاو ثاريملاب لّْطِبَي مل امك «عيبلا اذهب نيملسملا نم ٍدحأ ٌقح لطبَي

 .ةباتكلاب ةيرحلا ببس هيف دقعنا دقو بتاكملا ةبقر عيب اذه ريظنو .قادصلاو
 هقح يف دقعنا ام لطبَي الو «عئابلا دنع ناك امك اًبتاكم يرتشملا ىلإ لقتني هنإف

 .ملعأ هللاو «هعيبب قتعلا ببس نم

 يتلا ةيآلاب الصتم ئلوألا ةيآلا علطم ركذ ع«ج ءص يفو .ز شماه «ن نم «هلوق ئلإ» )١(

 :هموقل ئىسوم لاق امك ءمهضرأو رفكلا رايد مهل لحأو» :ب «ق «م يفو .اهيلت

 ا ووفلي#

 .«اهجارخا» :ب.قءم (؟)

 .«لعجي) :ج (9)

١٠ 



 ولو «ةّصاخ ربيخ ضرأ فصن مسق لَك يبنلا نأ :كلذ ئلع لدي اممو

 ("ننسلا» يفف ؛سمخلا دعب اهلك اهمسقل ةمينغلا مكح اهمكح ناك

 ٍةتس ئلع اهمسق ربيخ ئلع رهظ امل ِةِك هللا لوسر نأ» :؟17«دنسملا»و

 نيملسمللو ِةكَي هللا لوسرل ناكف هسا مهس لك عمج ءاناهس نيثالثو
 رومألار هرقولا نم هب "7لزتن نمل 3 ضابلل فبغلا لزهر هلق نم ٌتفسبلا

 .دواد يبأ ظفل اذه .«سانلا بئاونو

 -رطشلا وهو  اًمهس رشع ةينامث لكي هللا لوسر لزع» :؟؟7ظفل يفو
 .ةبيتكلاو ,حيطّولا :كلذ ناكف «نيملسملا رمأ نم هب لزني امو هبتاونل

 .«اهعباوتو «ملالسلاو

 ةحيطولا :هب لزن امو هبئاونل اهقصن لزعف» :*)0اًضيأ هل ظفل فو

 قشلا ؛نيهلسعلا نيب ههسنتف رخآلا فصنلا دعو ءاهحم زيحأ امو ةبيبكتلاو
 .«اهعم زيحأ اميف كي هللا لوسر مهس ناكو ءاهعم زيجأ امو ةاطنلاو

 لصف

 :هوجو ةونع تحتف ةكم نأ لع لدي يذلاو

 أطخ :«كردتسملاو نئسلا» :ةعوبطملا خسنلا يفو .«نئسلاو دنسملا» :ث ءب «ق م )١(

 ةنيحأ دكسعلو (715) واو يبأ نئنس» يف ثيدحلاو .لوصألل فلاخم

 .لِكَك يبنلا باحصأ نم لاجر نع راسي نب ريشُي نع حيحص دانسإب ((1410
 .أطخ .«يقابلا فصن» :ز ءص (؟)

 .«لزني) :ث ب ءق م (9)

 )7١١5(. دواد يبأ دنع )0

  (0)مقرب )١١١1(.



 الو .حتفلا نمز اهلهأ حلاص ِةِلَي يبنلا نأ طق دحأ لقنَي مل هنأ :اهدحأ

 نمل نامألا هاطعأف «نايفس وبأ هءاج امنإو «دلبلا لع هحلاص مهنم دحأ هءاج
 .هح الس ىقلأ وأ دجسملا لخد وأ هراد لخد

 لخد وأ هباب قلغأ وأ هراد لخد نم :لقي مل اًحلص تحتف دق تناك ولو

 .ماعلا نامألا يضتقي حلصلا نإف ءنِمآ وهف دجسملا

 اهيلع طلسو َليفلا ةكم نع سبح هللا نإ» :لاق ِةِِكَي ىبنلا نأ :يناثلا

 .7١2(راهن نم ةعاس اهيف ىل نذأ هنإو ءنينمؤملاو هلوسر

 امنإو .يدعب دحأل لحتالو «ىملبق دحأل لِحَت ")هل اهنإ» :ظفل قو
 "ب 5 د َ ه

 .("2(«راهن نم ةعاس ىل تلجأ

 نذأ هللا نإ :اولوقف هلي هللا لوسر لاتقل صخخرت ٌدحأ ْنِإف» :ظفل يفو

 اهتمرح (؟7تداع دقو ءراهن نم ةعاس ىل نذأ امنإو ,مكل نذأي ملو هلوسرل

 21 سمألاب اهتمرحك مويلا

 .ةونع تحتف اهنأ يف حيرص اذهو

 .هوحنب ةريره يبأ ثيدح نم (1755) ملسمو (7575) يراخبلا هجرخأ )١(

 .21ل» :ن ءث «ج ءز ءص 20

 ظفل هلثمو .ةريره يبأ ثيدح نم )4448/١11706( ملسمو )١١7( يراخبلا هجرخأ (')

 .(18177*) يراخبلا دنع سابع نبا ثيدح

 .فيحصت ««اهب داع» :ج ءص (5)

 .يوَدَعلا حيرش يبأ ثيدح نم (1704) ملسمو ٠١( 4) يراخبلا هجرخأ (5)
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 ديلولا نب َدلاخ حتفلا موي لعج هنأ :؟170حيحصلا» يف تبث هنإف :اًضيأو

 ةديبع ابأ لعجو «ئرسبيلا ةبنجُملا ئلع ريبزلا لعجو «نميلا ةبْنجُملا ىلع
 اوءاجف ؛«راصنألا يل ٌعدا ةريره ابأ اي) :لاقف يداولا نطبو 27ةقؤايبلا ئلع

 :لاق «معن :اولاق «؟شيرق شابوأ نورت له راصنألا رشعم اي» :لاقف نولورُهُي

 عضوو هديب ©" >ئّدخأو ااًنْضَح مهودّصحت نأ اًدغ مهومتيقل اذإ اورظنا»

 دحأ مهل ذئموي فرشأ امف :لاق ««افصلا مكدعوم» :لاقو «هلامش ئلع هنيمي

 ءافصلاب اوفاطأف راصنألا تءاجو افصلا ٍةلكَي هللا لوسر دعّصو ««؟7هومانأ الإ

 دعب شيرق ال ءشيرق ًءارضخ تديبأ !هللا لوسر اي :لاقف نايفس وبأ ءاجف

 ئقلأ نمو ,نمآ وهف نايفس يبأ راد لخد نم» لَو هللا لوسر لاقف !مويلا

 .«نمآ وهف هباب قلغأ نمو ءنمآ وهف حالسلا

 لاقف .هلتق بلاط يبأ نب يلع دارأف الجر تراجأ ئناه مأ نإف :اضيأو

 موي ناك امل :اهنع ظفل يو .2270ءئناه مأ اي ٍتْرَجَأ نم انرجأ لق)) :ِةلكَع يبنلا

 ثةَنَعَُنَلَو ةريره يبأ ثيدح نم ( ) «ملسم حيحص» )١(

 عمج وهو «(85 )11/8٠0/ ملسم دنع ئرخأ ةياور ظفل وهو ءارّشحلا» :عوبطملا (')

 .بّرعم يسراف «ةلاّجّرلا :ةقؤايبلاو .عرد الو هل رفغِم ال نم يأ ءرساحلا

 اذكو .لامهإلل ةمالع امهيف ةريغص «ح» اهتحت تبتكو «ةلمهملا ءاحلاب ععص يف اذك (6)

 ةلاسرلا ةعبطو ئرخألا لوصألا ةّماع يفو .«ملسم حيحص» نم ةنقتملا خسنلا يف وه

 اهلامأ يأ «هديب ئفحأ» ئنعمو .فيحصت «ةمجعملا ءاخلاب «ئفخأ» :ملسم ةعوبطمو

 .(اىفح) «ةياهنلا»و ١"517( /*) «مهفملا» :رظنا .لاصئتسالاو دصحلل

 ! (ةّرُم ابأ» :ئلإ ث ءص يف فّحصتو .هولتق :يأ (:4)

 .اهثيدح نم (87 /7177) ملسمو (701/) يراخبلا هجرخأ (4)
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 ءاًباب امهيلع تقلغأو اَنيِب امهتلخدأف .يئامحأ نم نيلجر ترجأ ةكم حتف

 لوقو نامألا ٌتيدح ثركذف ءفيسلاب امهيلع (١)تّلفتف ٌيلع يّمأ ُنبا ءاجف
 ةكم فوجب حض كلذو .(17«ئىناه ّمأ اي ٍتْرَجَأ نم انرجأ دق» :ِِكَي يبنلا

 حيرص اهتراجإ كي يبنلا "7ذيفنتو ههّلتق يلع ٌةدارإو هل اهتراجإف ؛حتفلا دعب
 .ٌةونع تحتف اهنوك يف

 ولو ؛(؟!نيتيراجو ءلّطخ نباو «ةبابص نب سّيقِم لتقب رمأ هنإف :اًضيأو

 .حلصلا دع يف

 حتف موي ناك امل ِةِِكَ يبنلا نأ :حيحص دانسإب (772ننسلا» يفف :اًضيأو

 مهومتدجو نإو مهولتقا ؛نيتأرماو رفن ةعبرأ 0 0 ياهلا نمأ» :لاق ةكم

 .«ةبعكلا راتسأب نيقلعتم

 امهل ضرعت :هانعمو ««دنسملا» ظفل وه تبثملاو .فيحصت ««بلقتفا :ع«ج ءز رع (1)

 نجلا نم اًثيرفِع نإ» :هريغو )45١( يراخبلا دنع روهشملا ثيدحلا هنمو «ةتغبو ةتلف
 .2...يتالص ىلع عطقيل ةحرابلا ىلع تلت

 يف يئاسنلاو )75١١5( هيوهار نب قاحسإو هل ظفللاو -(51407) دمحأ هجرخأ (؟)

 .حيحص دانسإب (8631) «ئربكلا»

 .لوصألل اًفالخ «ءاضمإو» :عوبطملا (*)

 .(7١6ص) هعضوم يف هجيرخت قأيس (14)

 يف ءايضلاو (5 4 /؟) مكاحلا اًضيأ هجرخأو )/4٠51(, يئاسنلاو (؟717) دواد يبأل 0١(

 .هوحنب صاقو يبأ نب دعس ثيدح نم 17-7١60( 44 /7") «ةراتخملا»

 نّمأ ةكم حتف موي ناك امل :لاق ٍدعس نع :رداصملا يف ثيدحلا ظفلو .لوصألا يفاذك (1)

 .خلإ «...مهولتقا» :لاقو «نيتأرماو رفن ةعبرأ الإ سانلا ِِكَي هللا ٌلوسر
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 لصف

 نم ةرجهلا يلع ردف اذإ نيكرشملا نيب ملسملا ةماقإ نم ٌةكلَم عنمو

 ع 5 م 5 د 5

 اي :ليق .«نيكرشملا رهظأ نيب ميقي ملسُم لك نمي ءيرب انأ» :لاقو «مهنيب
 .17١2(امهاران ايارت ال١ :لاق ؟ملو !هللا لوسر

 .'27«هلثم وهف هعم نكسو كرشملا عماج نم» :لاقو

 َعّْلطَت ئتح ةبوتلا ٌعطقنت الو «ةبوتلا ٌَعطقنت تح ةرجهلا عطقنت ال١ :لاقو

 ."7«اهبرغم نم ٌسمشلا

 مزاح يبأ نب سيق قيرط نم امهريغو )١1١5( يذمرتلاو (75154) دوادوبأ هجرخأ )١(

 ةبيش يبأ نباو (84 /1) «مألا» يف ىعفاشلا هجرخأو .اًعوفرم هللا دبع نب ريرج نع

 نع مزاح يبأ نب سيق نع (41/80) يئاسنلاو )١1١5( يذمرتلاو ("641)

 مامإلا هخيش نع لقنو «لسرملا يأ ؛حصأ اذه» :يذمرتلا لاق .السرم ٍةِلَي يبنلا

 يف ينطقرادلا لاقو .لسرم ِيَِي يبنلا نع سيق ثيدح حيحصلا :لاق هنأ يراخبلا

 .باوصلا وه :(770565) (للعلا)»

 نب ةرمس ثيدح نم )1٠77( «ريبكلا» يف يناربطلاو (711) دواد وبأ هجرخأ )0

 دهاش هلو .ربتعم مامإ مهقّتوي مل ليهاجم ةاور ةئثالث هيف :فيعض هدانسإو .(ملئتج

 .(5 ٠5 /5) «طسوألا» يف رذنملا نبا دنع السرم يرصبلا نسحلا نع حيحص دانسإب

 ٍهاو هدانسإ نكل «هريغو ١57( /7) مكاحلا دنع اًدنسم ةرمس نع نسحلا نع يورو

 ١ هب

 (875/) «ئربكلا» يف يئاسنلاو (541/4١)دواد وبأو (15907) دمحأ هجرخأ (*)

 هلو .دهاوشلاو تاعباتملا يف هب سأب ال دانسإب ةيواعم ثيدح نم )7١555( يمرادلاو

 .فوع نب نمحرلا دبعو «ةيواعم ثيدح نم )١17171( «دمحأ دنسم» يف نسح دهاش

 .هوحنب ِةِكَو يبنلا نع مهتثالث ءورمع نب هللا دبعو
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 ٌرَجاهم مهُمزلأ ضرألا لهأ ٌرايخف ةرجه دعب ةرجه نوكتسا :لاقو

 .هللا سفن مهُرَّدَقَت مهوضرأ مهظفلت اهلهأ ٌرارش ضرألا ين ئقبيو «ميهاربإ

 .؟"7«ريزانخلاو ةدرقلا عم 210ه مهرشحيو

 لصف

 ةلماعمو «ةيزجلا ذخأو .رافكلا لّسر ةلماعمو .حلصلاو نامآلا ين هيده يف

 هللا مالك عمسي رافكلا نم هءاج نم ةراجإو «نيقفانملاو باتكلا لهأ

 ردغلا نم هتءاربو دهعلاب هئافوو .هنمأم ئلإ هّدرو

 رفخأ نمف .مهاندأ اهب اوعسي ةدحاو نيملسملا ةمذ» :لاق هنأ هنع تبث

 ةمايقلا موي هنم هللا لبقي ال .نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف اًملسم
 21400029 دعالو اًفرص

7 5 0 6 1 

 ئعسي .مهاوس نم لع دي مهو .مهؤامد أفاكتت نوملسملا)» :لاقو

 كد ثدحأ نم .هدهع يف دهع وذ الو رفاكب نمؤم لقي ال .مهاندأ مهتمذب

 ةكفلملاو هللا ةدعل هيلعف اًثدحُم ئوآوأ اثدح ثدحأ نمو .هسفن ايلعف

 الإ ,««رانلا مهرشحت» :جيرختلا رداصم عيمج يف يذلاو .ث نم ةلالجلا ظفل تطقس 6000

 .انه امك هيفف (0 5 /7) «ءايلوألا ةيلح» ةعوبطم

 نم 51١( 487 /5) مكاحلاو (7؟5857) دواد وبأو (1987 «581/1) دمحأ هجرخأ (؟)

 :رظنا .هيدانسإ عومجمب حيحص ثيدح وهو .صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح

 .(7177/) «يراسلا سينأ»و (يجيرختب 7١7 /7) «نئسلا بيذب»

 .نيخيشلا ظفل ب «ق ؛م نم تبثملاو ««افرص الو اَلدع» :ن «ع «ج ءز ءص 039

 .هْنَعُدَيإََو يلع ثيدح نم (17370) ملسمو )٠٠"٠/( يراخبلا هجرخأ )050
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 .(١)0(نيعمجأ سانلاو

 الو ًةدقع َّنّلُحَي الف ٌدهع موق نيبو هنيب ناك نم١ :لاق هنأ هنع تبثو

 .؟2)«ءاوس ئلع مهيلإ ٌدبنَي وأ هذمأ يضمي ئتح اهَّدشي

 يفو .«لتاقلا نم ءيرب انأف هلتقف هسفن ئلع الجر '7نمآ نم» :لاقو

 .؟؟7(ردغ ءاول يطعأ» :ظفل

 هذه :لاقي «2”!هتّرْذَع ردقب هب فّرعُي ةمايقلا موي ٌءاول رداغ لكل» :لاقو
 , 21700217 نالف نب نالف ةردغ

 )١( مكاحلاو (5775) يئاسنلاو (5070) دواد وبأو (497) دمحأ هجرخأ )١51/7(

 يف يئاسنلاو )١15١80( يذمرتلاو (؟5009)دواد وبأو (١5١١170)دمحأ هجرخأ (؟)

 :يذمرتلا لاق .ةسبع نب ورمع ثيدح نم )5/41/1١( نابح نباو (871/9) «ئئربكلا)»

 .حيحص نسح ثيدح اذه

 ٌحصيو «نّمأي هلعج يأ (َنَمآ» نعم 58 فلألا ئلع ّدملاب اًطوبضم ز ءص يف اذك ١)

 اذإ) :ظفلب يئاسنلا دنع ةياور :ديؤيو هرم :اضيأ ح حصيو .هانعمب وهو (نَّمأ) :هطبض

 «...هلتق مث لجرلا ئلإ لجرلا نأمطا

 .4701؟) «طسوألا» يف يناربطلاو (2987) نابح نباو )١1781( يسلايطلا هجرخأ (:)

 وأ لوألا ظفللاب يعازخلا قِمَحلا نب ورمع ثيدح نم (؟) «ريغصلا»و
 «ئربكلا» يف ىئاسنلاو )١188( هجام نياو )١5١957( دمحأ هجرخأو .هوحنب

 .لوألا نم اًدانسإ حصأ وهو «يناثلا ظفللاب ("07 /5) مكاحلاو (8588-8785)

 .عوبطملا نم طقاس (هتردغ ردقب» (64)

 .صص نم طقاس «نالف نب» (0)

 - هجرخأو .رمع نبا ثيدح نم (1770) ملسمو (5477570717/1/) يراخبلا هجرخأ ()

 ا/ ١



 و

 .217(ودعلا مهيلع ليدأ الإ ّدهعلا ٌموق ضقن ام» :لاق هنأ هئع ركذيو

 :ماسقأ ةثالث هعم رافكلا راص ةنيدملا كي ٌيبنلا مدق اًملو

 الو ؛هيلع اورهاظي الو .هوبراحي ال نأ ئلع مهعداوو مهحلاص مسق -

 .مهلاومأو مهئامد ىلع نونمآ مهرفك ئلع مهو ؛هٌّودع هيلع اوُئِلامُي

 .ةوادعلا هل اوبصنو هوبراح مسقو -

 هيلإ لوؤي ام اورظتنا لب .هوبراحي ملو هوحلاصي ملف هوكّرات مسقو -

 «نطابلا يف هراصتناو هروهظ بحي ناك نم ءالؤه نِم مث .هئادعأ رمأو هرمأ

 هعم لخد نم :مهنمو .مهّراصتناو هيلع هودع روهظ بحي ناك نم :مهنمو

 .نوقفانملا مه ءالؤهو «نيقيرفلا نمأيل نطابلا يف هودع عم وهو رهاظلا يف

 حلاصف «يئلاعتو كرابت هير هب هرمأ امب فئاوطلا هذه نم ةفئاط ّلك لماعف
 لوح فئاوط ثالث اوناكو ءنمأ ّباتك مهنيبو هنيب بتكو ةنيدملا دوهي

 .ةظيّرقو ءريِضَتلا ينبو «عاقئيق ينب :ةنيدملا

 ِء رف

 يغبلا اورهظاو ردب ةعقوب اوقرشو ءردب دعب كلذ دعب عاقنيق ونب هتبراحف

 ,11/75) ملسم هجرخأو .سنأ ثيدح نم اًضيأ )١17727( ملسمو )7١87( يراخبلا -

 .تاياور ةدع نم عومجم فلؤملا ظفلو .ديعس يبأو دوعسم نبا ثيدح نم

 هدانسإو .هوحنب سابع نبا ثيدح نم (56 )١١/ «ريبكلا» يف يناربطلا هجرخأ )١(

 «ننسلا» ين يقهيبلاو (798) «قالخألا ئواسم» يف يطئارخلا هجرخأو .فيعض

 .دّيج هدانسإو «هلوق نِم هيلع افوقوم سابع نبا نع رخآ قيرط نم ("47/)

 رف ١



 فصنلا تبسلا َموي هلوسرو هذدبع مهمُدقَي هللا دونج مهيلإ تراسف ءّدسحلاو

 نب هللا دبع َءافلح اوناكو ءهرّجاهُم نم اًرهش نيرشع سأر اىلع لاوش نم

 .ةنيدملا دوهي ّعجشأ اوناكو «نيقفانملا '١'سيئر لولَس نبا يب

 ندع فلغتساو «بلطملا دبع نب ةزمح ذكئوي نيملسملا ءاول لماحيو

 يذ لاله ئلإ ًةليل ةرشع سمخ مهرصاحو «رذنملا دبع نب ةبابل ابأ ةئيدملا
 .ةذعقلا

 َدشأ مهرصاحف «مهنوصح يف اونّصحتو «دوهيلا نم براح نم لوأ مهو

 مهتميزهو موق نالذخ دارأ اذإ يذلا َبعّرلا مهبولق يف هللا فذقو ءراصحلا

 مهباقر يف ِةِْكَي هللا لوسر مكح ىلع اولزنف «مهبولق يف هفذقو مهيلع هلزنأ
 هيف يبأ نب هلل دبع مّلكو هاو مهي رمأف «مهتيرذو مهتاسنو مهلاومأو

 الو ةنيدملا نم اوجرخي نأ مهرمأو هل مهبهوف «هيلع ّحلأو كي هللا لوسر

 كله ئتح «")اهب اوثبل نأ ّلقف «ماشلا ِتاعِرْذَأ ئلإ اوجرخف ءاهب هورواجُي
 بايع ١
 يف مهراد تناكو «لتاقم ةئامتسلا وحن اوناكو ءاّراجتو ةغاص اوناكو .مهرثكا

 ةنينملا فرط

 ءنيعردو «ٌٍيِسِق ثالث '؟ اي هللا لوسر اهنم ذخأف ؛ ؛مهلاومأ ضيفو

 عمج ئّلوت يذلا ناكو ؛مهُمئانغ تسّمحو ؛حامر ةثالثو ,فايسأ ة ةنالاثو

 («سأر) 7-1 2 م 02

 .ع «ص نم ةطقاس ةملكلاو .اأهيف» :كءعز 66
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 .("7هلعأ هللاو .١2)ةملسم نب دمحم مئانغلا

 لصف

 ةنسب ركب دعوا ]5 قاكو 7 /يراخبلا لاق .ريضنلا ونب دهعلا ضقن مث

 .ةورع هلاق ءرهشأ

 يف هونيعي نأ مهمّلكو هباحصأ نم رفن يف مهيلإ جرخ ِْكي هنأ كلذ ببسو

 اي لعفن :اولاقف «2؟7يرْمَضلا ةّيمأ نب ورمع امهلتق نيذللا نيّيِبالكلا ةيد

 ضعبب مهضعب الخو ؛كتجاح ؛* ١ رشات زرع ادهاع سلجل ؛مساقلا ابأ

 كي هلتقب ()اورماوتف  مهيلع بتك يذلا ءاقشلل -ناطيشلا مهل لّوسو

 مل هنأ الإ 237 /7) «تاقبطلا» يف دعس نبا هركذ امم رصتخم عاقنيف ينب ةوزغ ربخ )١(

 مهنأ ركذو .هنم لوطأب )١1715/1١-180( يدقاولا هخيش دنع ريخلاو .مهددع ركذي

 نع (41/ )١/ «ماشه نبا ةريس» يف امك_قاحسإ نبا ّددعلا ركذ اذكو «لتاقم ةئامعبس

 .(١5؟7ص) اقحال فلؤملا هركذيس يذلا وهو .السرم ةداتق نب رمع نب مصاع

 .لوصألا رئاس يف سيلو .ب «ق «م نم «ملعأ هللاو» (؟)

 .ةوره نص يريهزلا نع اًقلعم (ويهنلا ىنب ؛ ثيدح باب «يزاغملا) «هحيحص» يف ()

 نيقيرط نم( 7 «هريسفت» يف متاح يبآ نيآو (49/91) قاؤرلا ديع هلصوو

 .ةرجهلا نم عبرأ ةنس تناك اهنإ :ةصقلا رخآ يف فلؤملا لوق يتأيسو .هب يرهزلا نع

 ليحتسي ةوزغلا ببس نم فلؤملا هركذ ام ئلعو «يزاغملا لهأ ةّماع لوق وهو :ٌتلق
 بقع عبرأ ةنس ناك نيّيالكلل ةّيمأ نب ورمع لتق نأل ءرهشأ ةتسب ردب دعب نوكت نأ

 .لوقلا اذه أطتخ :رلع 55١( ص) محال فلؤملا ٌصقيَسو .ةنوُعَم ركب ةعقو
 . (88١ص) امهل هلتق ةصق قأتسو (54)

 .«هللا يضقيا :عءز )0(

 .فلؤملا بتك نم هريغو باتكلا اذه يف رئاظن هلو ءاّواو ةزمهلا بلقب ءاورمآت يأ (1)
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 لاقف ؟اهب هْحَّدْشَي هسأر ئلع اهيِقْلُيف دعصيو احرلا هذه ذخأي مكيأ :اولاقو

 ءاولعفت ال :مّكْشِم نب ماّلس مهل لاقف ءانأ :شاحج نب ورمع «١)اهاقشأ

 يحولا ءاجو «هنيبو اننيب يذلا دهعلا ضقت هنإو هب متممه امب َنَرَبْحُيَل هللاوف

 ئلإ هّجوتو اًعرسم ضهنف «هب اوّمه امب ئلاعتو كرابت هّبر نِم هيلإ روفلا ئلع
 تّمه امب مهربخأف «كب رعشن ملو تضم :اولاقف هباحصأ هقحلو «ةنيدملا

41 

 ءاهب ينونكاست الو «ةنيدملا نم اوجرخأ» :نأ ِةِْكَي هللا لوسر مهيلإ ثعبو
 اًماَّيَأ اوماقأف ,(هقنع تبرض اهب كلذ دعب دجُو نمف ءارشع مكتلجأ دقو
 ءمكرايد نِم اوجرخت ال :نأ يبأ نب هللا دبع قفانملا مهيلإ لسرأو «نوزّهجتي

 ةظيرق مكرصنتو :مكنود نوتوميف مكنصح مكعم نولخدي نيفلأ يعم نإف
 ثعيبو هل لاق اميف بطخأ نب يح مهسيئر عمطو «نافطغ نم مكؤافلحو

 ٌلوسر رّبكف !كل ادب ام ْعنصاف ءانرايد نم جرخن ال انإ :ِِلكي هللا لوسر ىلإ
 املف «ءاوللا لمحي بلاط يبأ نب ٌيلعو «هيلإ اوضبنو 2" 7هباحصأو كي هللا

 ةظيرق مهتلزتعاو «ةراجحلاو لبنلاب هنومري مهنوصح لىلع اوماق مهيلإ ئهتنا

 لعجو مهتصق هناحبس هبش اذهلو ءنافطغ نم مهؤافلحو َىيِبَأ نبا مهناخو

 .لوصألل افالخ «مهاقشأ» :عوبطملا يفو .ةليبقلا ئقشأ يأ )١(

 ةبقع نب ئسوم هركذ يذلا وه مهئالجإو ريضنلا ينب ةوزغ ببس نم فلؤملا هركذ ام (؟)
 ةريسا) يف امك السرم ناموُر نب ديزي نع قاحسإ نباو ١18٠١(« /7”) «لئالدلا» يف امك

 (هتاقبط» يف دعس نباو «هخويش نع (7714 )١/ يدقاولاو ١1١(« /7) «ماشه نبا

 )1٠٠١5( (دواد يبأ ننس») :رظنا .مهردغ نم ئرخأ ةصق اهببس يف يورو .(07/؟)

 00 /1) «يرابلا حتف»و

 .«هياحصأ رّبكو» :ث اءب ؛«ق«م 00
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 4«َكدق قرب ْقاَلاَكَرَتك اَملَقَرُمَحأ نْسدِإَلِإَلاَقَذِإِنطِيَشلِل َكَمَك 9 مهلثم
 اديامقف 27ريضنلا 217 يني ةروس يه رشحلا ةروس نإق «[1ةرشحلا]

 اولسرأف ءقّرحو "7ههلخن عطقو كي هللا لوسر مهرصاحف ءاهتياهنو مهتصق

 مهسوفنب اهنع اوجرخي نأ ئلع مهلزنأف «ةنيدملا نع جرخن نحن :هيلإ
 ٌلاومألا ٍةكَك ئيبنلا ضبقو «حالسلا الإ لبإلا تلمح ام مهل نأو مهّيرارذو
 .(؟9ةقلحلاو

 .نيملسملا حلاصمو هبتاونل كي هللا لوسرل ةصلاخ ريضنلا ونب تناكو
 اهيلع نوملسملا فجوُي ملو هيلع اهءافأ لجو زع هللا نأل اهسّمخُي ملو

 ةظيرق كي هللا لوسر سّمخ :7*2كلام لاق .ةظيرق سّمخو ؛باكر الو ليخب

 ئلع عيياكر الو مهليخب اوفجوي مل نيملسملا نأل ءريضنلا يتب سّمْخُُي ملو
 .ةظيرق لع اوفجوأ امك ريضنلا ينب

 حالسلا ضبقو .مهريبك بطخأ نب يَيُخ مهيفو «ربيخ ئلإ مهالجأو
 ءاًعرد نيسمخ حالسلا نم دجوف ؛مهلاومأو مهرايدو مهضرأ ىلع ئلوتساو

 ينب ةلزنمب مهموق يف ءالؤه» :لاقو ءافيس نيعبرأو ةتامثالثو «ةضيب نيسمخو

 .ث ءز نم طقاس «ينب»و «ق نم طقاس «ةروس يه» )١(

 ءرشحلا ةروس :سابع نبال تلق :لاق ريبج نب ديعس نع )5٠79( يراخبلا جرخأ (6)

 .«ريضنلا ةروس لق١ :لاق

 .تبثملا ئلإ حلصأ مث عيف ناك اذكو ««مهليخن» :ز ءرص (*)

 نبا ةريس» :رظناو .(017” /7) «تاقبطلا» يف دعس نبا هركذ امب هبشأ ةوزغلا ربخ قايس (:4)

 )١1/”7707(. «يدقاولا يزاغم»و ١95( /؟) «ماشه

 .(371 /9) «تادايزلاو رداونلا»و ١٠١( /7) «ةنودملا» :رظنا (4)
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 .11 يرق ل مح ||

 .ةرجهلا نم عبرأ ةنس لوألا عيبر يف مهتصق تناكو

 ءاًرفك مهظلغأو ِةِكَ هللا لوسرل ًةوادع دوهيلا ّدشأ (")تناكف ةظيرق امأو

 مهناوخإ ئلع ٍرِجَي مل ام مهيلع ئرج كلذلو
 قدنخلا ةوزغ ئلإ جرخ امل ِكَك هللا لوسر نأ مهوزغ ٌببس ناكو

 دق :لاقف مهرايد ين ةظيرق ينب ىلإ بطخأ نب ؛ ىّيح ءاج ؛ .حلص هعم موقلاو

 مكنأو ءابتداق ئلغ نافطغو ابتداس ئلع يشيرقب مكتكج ءرهدلا عب مكننج

 !موسيئر هل لاق هدتم خوفتو التسمم رتجالا يع ملَهف ؛حالسلاو ةكوشلا لهأ

 «قربّيو دعرَي وهف هءام قارأ دق باحسب ينتئج «رهدلا ٌلُذب هللاو ينتتج لب

 هنصح يف هعم لخدي نأ طرشب هباجأ لتح 2")هينمُيو هدعَيو هعِداخُي لزي ملف

 خلبف هّبس اورهظأو لي هللا لوسر َدهع اوضقنو لعفف مهباصأ ام هبيصي
 رّبكف دهعلا اوضقن دق مهدجوف ءرمألا ملعتسي لسرأف ربخلا كَ هللا لوسر
 .(5)(يملسملا رشعم اي اورشيأ» :لاقو

 مث .هخويش نع هدنسأ يذلا ةوزغلا ربخ نمض (7ا/5 )١/ «هيزاغم» يف يدقاولا هركذ )١(

 ةعنملاو فّرشلا يف ريضنلا ينب نأ  ملعأ هللاو  دارملاو .(0 4 /7) دعس نبا هركذ

 .شيرق يف ةريغملا ينبك
 .«اوناكف» :ز شماه ءث ءب ءق «م (6)

 دعي هيمو كون يق - ىف

 .قدنخلا ةازغ ثادحأ يف هجيرخت يتأيس (5)
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 تا ا حل اا ا سرا

 ءايحلسأ عضت مل ةكئالملا نإ ؟حالسلا تعضوأ :لاقف ليربج هءاجف

 مهنوصح مهب لزلزأ كّمامأ ٌرئاس ينإف .ةظيرق ينب ىلإ كعم نمب ضماف
 هللا لوسرو «ةكئالملا نم هبكوم يف ليربج راسف ءبعرلا مهبولق يف فذقأو

 ال» :ذئموي هباحصأل لاقو ءراصنألاو نيرجاهملا نم هبكوم يف هرثأ لع ِدِِكي

 هرمأ لاثتما ئلإ اورّدابف ,7١ةظيرق ينب يف الإ ٌرصعلا مكنم ٌدحأ نيلصي

 الإ اهيلصن ال :مهضعب لاقف «قيرطلا يف يف ٌرصعلا مهتكردأف :بهروف نم اوضبنو

 انم دري مل :مهضعب لاقو «ةرخآلا ءاشع دعب اهوّلصف ءانّرمأ امك ةظيرق ينب يف

 نم ٌةدحاو فنعُي ملف ؛قيرطلا يف اهوّلصف ءجورخلا ةعرس دارأ امنإو كلذ

 .:يتقئاطلا

 نفل اهيا امو اهورخأ امك اهنا مهم نك لو نري

 (؟) هاظلل فلاخملا ليوأتلل اًكرتو هرمأل الاثتما ةظيرق

 ّبَصَق اوزاح اهنتقو يف قيرطلا يف اهولص نيذلا لب :ئرخأ ةفئاط تلاقو

 ءجورخلا يف يف هرمأ لاثتما ىلإ اورداب مهنإف «نيتليضفلاب دعيما اوتاكو ءقيسلا

 ؛موقلاب قاحّللا ئلإ اورداب مث ءاهتقو يف ةالصلا يف هتاضرم ئلإ اوردابو

 اوناكو ءمهنم داري ام اومهفو ءاهتقو يف ةالصلا ةليضفو داهجلا ةليضف اوزاحف
 يهو .رصعلا ةالص تناك اهنإف «ةالصلا كلت امّيس الو «نيرخآلا نم ةقفأ

 .رمع نبا ثيدح نم (9457) يراخبلا هجرخأ 6

 هللا ملعو» :(597 نض) «ةريسلا عماوج» يف لاف يذلا مزح نبا دصقي فلؤملا لعل )030

 .«!ماّيأ دعب ولو ةظيرق ينب يف الإ مويلا كلذ يف رصعلا انيَّلِص ام كانه انك ول اننأ لئلاعت
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 الو هل عفدم ال يذلا حيرصلا حيحصلا ِِك هللا لوسر ٌّصنب لىطسولا ًةالصلا

 نأو ءاهب ريكبتلاو اهيلإ ةردابملاو اهيلع ةظفاحملاب ةنسلا ءيجمو «هيف نعطم

 مل رمأ ١2)اهيف ءاج يذلاف «هلمع طبح دق وأ هلامو هّلهأ رِتو دقف هتتاف نم

 .اهريغ يف هّلثم ئجي

 اًدحاو اًرجأ نوروجأم لب ؛نوروذعم مهنأ مهتياغف اهل نورُحؤملا امأو

 مهنوكينأامأو .رمألا لاثتما مهدصقو صنلا رهاظب مهكّسمتل

 ءاًنطخم داهجلا ئلإو ةالصلا ئلإ رداب نمو ءرمألا سفن يف ؟7نوبيصملا
 :نيتليضفلا اولّصحو ةلدألا نيب اوعمج قيرطلا يف اوُّلِص نيذلاف !الكو اشاحف
 .نَءْدَيإَدو اًضيأ نوروجأم نورخآلاو «نارجأ مهلف

 ناك اذهلو ءاعورشم اًرئاج ذكتنيح داهجلل ةالصلا ريخأت ناك :ليق نإف

 رصعلا ةالص مهريخأتف «ليللا ئلإ قدنخلا موي رصعلا ِةِلَي يبنلا ريخأت بقع

 "7نإف اميس الو ءءاوس ليللا ئلإ قدنخلا موي اهل َِي هريخأتك ليللا ىلإ
 .فوخلا ةالص ؟؟7عْرَش لبق ناك كلذ

 :نيهجو نم هباوجو «يوق لاؤس اذه :ليق

 دعب اًرئاج ناك اهتقو نع ةالصلا ريخأت نأ تبثي مل :لاقي نأ :امهدحأ

 لدتسا يتلا يه اهنإف ءقدنخلا ةصق الإ كلذ ئلع ليلد الو «تيقاوملا نايب

 .ةيدنهلا ةعبطلا هنا ءج نم طقاس «اهيف ءاج يذلاف» )١(

 .«نيبيصملا مه اونوكي نأ» :ئلإ عوبطملا يف حلصأو ««نيبيصملا» :ثءز ءص«ق (؟)

 .عوبطملا يف امك «نأ» :ةداجلاو ءلوصألا يف اذك (6)

 .فيحصت «(«عورشا) :عوبطملا ءن (5)
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 لَ يبنلا نم ريخأتلا نأ نايب اهيف سيل هنأل ءاهيف ةّجح الو ؛كلذ لاق نم اهب

 امل رمع نإف .ءكلذب رعشي ام ةصقلا يفو ءانايسن ناك هلعل لب ءدمع نع ناك

 «فرشلا سمشلا تاداك ١ ندم :ح ٌرصعلا يلصأ تدك ام !هللا لوسر اي :هل لاق

 امب اًيسان ناك ِةِكَي هنأب رعشُم اذهو .١2)اهاللصف ماق مث : (اهتيَلَص ام هللاو» :لاق

 دق نوكي اذه ئلعو هب طيحملا ودعلا رمأب مامتهالاو لغشلا نم هيف وه

 هظاقيتسا دعب اهالصو ؛هرفس يف مونلا رذعب اهرتأ امك نايسنلا رذّعب اهرتأ

 هي هقمأ 'يماتتل هركذ دعبو

 وأ فوخلا لاح يف وه امنإ هتوبث ريدقت ئلع اذه نأ :يناثلا باوحلا
 يللا

 يف ةباحصلاو ءاهب نايتؤلاو ةالصلا لاعفأ لقعت نع شهلا دنع ةفياسملا

 ىلإ مهرافسأ "”ٌرثكأ ناك لب .كلذك اونوكي مل ةظيرق ينب ئلإ مهريسم
 ؛اهتقو نع ةالصلا نورخؤي اونوكي مل مهنأ مولعمو .هدعبو كلذ لبق ٌودعلا
 .مهرادب نيميقم اوناك مهنإف ءمهتوف فاخُي نمم ةظيرق نكت ملو

 .عضوملا اذه يف نيقيرفلا مادقأ ئهتنم اذهف

 لصف

 ىلع فلختساو ءبلاط يبأ نب ىلع ةيارلا ِةِكَي هللا لوسر ئطعأو

 نيرشعو اًسمخ مهرصحو ةظيرق ينب نوصح لزانو «موتكم ّمأ نبا ةنيدملا
 ثالث ٍدسأ نب ٌبعك مهسيئر مهيلع ضرع راضحلا مهب دتشااملو ةليل
 مهّيرارذ اولتقي نأ امإو «هنيد يف دمحم عم اولخديو اوملُْسُي نأ امإ :لاصخ

 .أطخ امهالك .«مكح مهمكح ناك» :ةعوبطملا خسنلا ءن .(مهمكح ناك» :ج (؟)
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 .مهرخآ نع اولتقُي وأ اورفظي ئتح هنوزجاني نيِتِلّضُم فويسلاب هيلإ اوجرخيو

 مهنأل تبسلا موي مهوسبكيو هباحصأو كَ هللا لوسر ئلع اومجهي نأ امإو

 هيلإ اوثعبف .نهنم ٍةدحاو ئلإ هوبيجي نأ هيلع اوبأف «هيف مهولتاقي نأ اونمأ دق
 ههجو يف اوماق هوأر املف «هريشتسن رذنملا دبع نب ةبابل ابأ انيلإ لسرأ نأ

 معن :لاقف ؟دمحم مكح ئلع لزنن نأ انل ئرت فيك ةبابل ابأ اي :اولاقو نوكبي

 ااا دق هنآ هرب نم مله مف هيي هنأ يني هفلش نيلإدييزاسكأو

 ئتأ ئتح هلو هللا لوسر ئلإ عجري ملو ههجو ىلع ئضمف .هلوسرو

 الإ هلحب ال نأ فقلحو دجسملا ةيراسي.هسفن طيرق :ةئيدملا دجسع دجسملا

 هللا لوسر غلب املف .اًدبأ ةظيرق ينب ضرأ لخدي ال هنأو هديب كب هللا لوسر
 هللا ٌلوسر هّلحو «هيلع هللا بات مث ؛(هيلع هللا بوتي لئتح هوعد» :لاق كلذ كي

 . ١ )ذيب كي

 اي :اولاقف سوألا هيلإ تماقف كي هللا لوسر مكح ئلع اولزن مهنإ مث

 كلام نب بعك نب دبعم نع هيبأ نع قاحسإ نيا ةياور نم رصتخم فلؤملا قايس ()

 («لئالدلا» يف يقهيبلاو (777/-775 /7) ماشه نبا اهبجربخأ ١ ئراضتالا

 -2177/4)«لئالذلا) يف امك - ةبقع نب ئسوم اًضيأ اهركذ ةبابل يب 6

 يبا ار عاما بيت راو اريحا ديا لالا

 :رظنا .ةداتقو .ءيرهزلاو ءدهاجمو «يراصنألا ةداتق ىبأ نب هللا دبع ليسارم نم

 (متاح يبأ نبا ريسفتاو )1١7/144307177171/11( (يربطلا ريسفت»

 ابأ نأ :امهريغو يرهزلاو بّيسملا نب ديعس معز دقو ءاذه .(14817/7/51785 /5)

 ضنعب يفو «كوبت ةوزغ نع فلخت امل كلذ دعب لب «ذئنيح ةيراسلاب هسفن طبري مل ةبابل
 )561١/١١-5048( «يربطلا ريسفتا :رظنا .كلذ دّيؤي ام ساّبع نبا نع تاياورلا

 ١7/5١(. /5) «باعيتسالا»و 171٠١-77/7( /0) «ةوبنلا لئالد»و
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 .جرزخلا انناوخإ ءافلح مهو تملع دق ام عاقنيق ينب يف تلعف دق «هللا لوسر

 لجر مهيف مكحي نأ نوضرتالأ» :لاقف ,مهيف ْنسحأف انيلاوم ءالؤهو

 ءانيضر دق :اولاق .(ذاعم نب دعس ئلإ كلذف» :لاق «ئلب :اولاق ؟مكنم

 فباناك حرجل مهعم جرشي مل ةنيدملا يف ناكو ذاعم نب دعس ىلإ لسرأف

 ب .(1)هيتفنك مهو هل نولوقي اولعجف كَ هللا لوسر ئلإ ءاجو اًرامح بكرأف

 مهيف كمكح دق ِةِكَي هللا لوسر نإف «مهيف ْنسيحأو كيلاوم يف لمجأ :لعس

 نآ دقل :لاق هيلع اورثكأ املف ءاًئيش مهيلإ عجري ال تكاس وهو «مهيف نسحتل

 ئلإ مهضعب عجر هنم كلذ اوعمس املف ؛مئال ةمول هللا يف هذخأت ال نأ دعسل

 ىلإ اوموق» :ةباحصلل لاق ِةدَتَم يبنلا ئلإ ئهتنا املف «ّموقلا مهيلإ ئعنف ةنيدملا
 ئلع اولزن دق موقلا ءالؤه نإ .ءدعس اي» 450 لق هولزتأ اسلق امك ديس

 ئسلعو :لاق .معن :("7اولاق ؟مهيلع ذفان يمكحو :لاقف .«(كمكح

 ىلإ راشأو ههجوب ضرعأو  انهاه نم ئلعو :لاق «معن :اولاق ؟نيملسملا
 ينإف :لاقف .«ّيلعو .معن» :لاقف ؟- اًميظعتو هل الالجإ ٍةِكَي هللا لوسر ةيحان

 هللا لوسر لاقف ءلاومألا مسقتو ةّيرذلا ئبستو لاجرلا لتقُي نأ مهيف مكحأ

 ئلع بصنلا هجولاو ««هاتفنك» :ةلاسرلا ةعبط يفو .«هيفنك» :ةيدنهلا ةعبطلا ءن ءج )١(

 دنع ٍثيدح يف هلثم دورو رظناو .هلامشو هتيمي «هيبناجب يأ ءلوصألا يف امك ةيفرظلا

 .(185) دواد يبأو (594601/) ملسم

 .ث يفو .ِِكَي ىبنلا لوق نم هنأ يأ ؛«نيحيحصلا» يف كلذكو .لوصألا ةّماع يفاذك (؟)
 دعب ىآلا قايسلا ايضتقم وهو «ةباحصلا يأ ؛«اولاق» :ةعوبطملا خسنلا «ن

 قفاوملا وه لوصألا رئاس نم تبثملاو .يتآلا عضوملا يف اذكو ,«لاق» :عءص (")

 .يدقاولاو قاحسإ نبا دنع ةياورلل
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 .217(تاوامس عبس قوف نم هللا مكحب مهيف تمكح دقل» :دكي

 77د نب ورهع برخهو .لوزنلا لبق ٌرفن ةليللا كلت مهنم ملسأو

 .اهعلا نقلا يف مهعم لومختلا مي كك ثاكرب هبعل نيإ ملعي ملف قلطناف

 هيلع ترج نم لك لتتقب لَو هللا ٌلوسر رمأ ءكلذب مهيف مكح املف

 قوس يف قدانخ مهل رِفُحف ؛ةّيرذلاب قحلأ تبني مل نمو .مهنم يساوملا
 .ةئامعبسلا ئلإ ةثامتسلا نيب ام اوناكو .مهقانعأ تبرضو ةنيدملا

 ا وسو سس سيما

 2 هتلتقق نيكو ؟"9كءاصلا نوب

 جراد يسيل قة سل للا ا ع ل

 نورت الأ ؟نولقعت ال نطوم لك يفأ :لاقف ؟انب عنصي هارت ام ءبعك اي :دسأ

 .لتقلا هللاو وه ؟عجري ال مكنم بهاذلاو عزني ال يعادلا

 يف ذاعم نب دعسل َيِبَأ نب هللا دبع لاق :(4)وساقلا نبا ةياور يف كلام لاق
 نا دق :لاقف . رساح ةئامتسو عراد ةئامث الث مهو  ّيحانج دحأ مهنإ :مهرمأ

 .مكال ةمول هللا يف هذخأت ال نأ ٍدعسل

 يتأيسو ءقاحسإ نبا دنع يثيللا صاقو نب ةمقلع لسرم ظفلب هبشأ ثيدحلا اذه ظفل )١(

 :ظفلب ديعس يبأ ثيدح نم (1774) ملسمو (7 ٠ 477) يراخبلا دنع وهو .هجيرخت

 .«كلملا مكحب مهيف تمكح دقلا

 .أطخ ء(دعس نب» :عوبطملا ءن .ج هز ءص (؟)

 .«ةيلعث نب ديوس نب دالخ» :باوصلاو ءملق قبس وأ مهووهو هلوسألا حسي يق اذك 0

 «ماشه نبا ةريس» :رظنا .همالسإ تبثي ملو ثاعُب ةعقو لبق لتقف تماصلا نب ديوس امأو

 :(419/9) ةوبنلا لئالوثو (441 4917 /4) دعس نبا تاقبطاو (؟54 0541/5)

 .يبتعلل «ةجرختسملا» نع القن )١11/ 2٠١( «ليصحتتلاو نايبلا» يف امك (:4)
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 هللاو امأ :لاق هيلع هرصب عقوو ؟7١هيدي نيب لإ بطخأ نب يحب ءيج اّملو

 ال ؛سانلا اهيأ :لاق مث ءبّلغُي هللا بلاغي نم نكلو ؛كتاداعم يف يسفن تمل ام
 .هقنع تبرضف سلج مث «ليئارسإ ينب ئلع تبتك ةمحلمو هللا ٌرَدَق سأب

 لاقف هل مهبهوف .هلامو هلهأو اطاب نب َريِبَّزلا سيق نب ُثباث بهوتساو
 ؛كل مهف كّلهأو كّلام يل بهوو «يل ِكي هللا لوسر كبهو دق :تباث هل

 هقنع ")تضف ؛ةّمحألاب ينتقحلأ الإ تباث اي كدنع يديب كتلأس :هل لاقف

 .©9ةوهبلا نم هتيحأب هقحلأو

 ٍةوزغ َبيِقَع مهنم ةفئاط لك ةوزغ تناكو «ةنيدملا دوهي يف ؟؟!هلك اذهف
 بيقع ريضنلا ينب ةوزغو «ردب بيع عاقنيق ينب ةوزغف «رابكلا تاوزغلا نم
 .قدنخلا بيقع ةظيرف ينب ةوزغو نأ

 .ئلاعت هللا ءاش نإ مهتصق ركذ يتأيسف ربيخ دوهي امأو

 لصف
 مهرقأو هَحْلّصو هدهع مهضعب ضقنف ءاّموق حلاص اذإ هنأ هيده ناكو

 ةظيرقب لعف امك «نيضقان مهّلك مهلعجو َعيمجلا ازغ -هب اوُصَرو نوقابلا
 ئلعو .دهعلا لهأ يف هتنس هذهف .ةكم لهأب لعف امكو «عاقنيق ينبو ريضنلاو

 .ِهللَي ىبنلا يدي نيب يأ 6

 .ةاتم رشا ةشبم وق م (0)

 -119/7) ماشه نبا يف امك_قاحسإ نبا هركذ دك يبنلا مكح ئلع ةظيرق لوزن ربخ (9)
 بعك نب ديعم لسرم نم هضعب ؛هوحنب اًلوطم -(1/4-1/4 )١59/ «يربطلا ريسفت١و

 لسرم نم هدنع ةريخألا تباث ةصقو ءصاقو نب ةمقلع لسرم نم هضعبو كلام نبا
 .هوحدب الوطم هخويش نع 01٠١- 07١( /7) يدقاولا اًضيأ هركذ ربخلاو .يرهزلا

 و ا :ثءبء«ق.م 20
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 مامإلا باحصأ نم ءاهقفلا هب حرص امك ةمذلا ٌلهأ ئرجُي نأ يغبني اذه

 نود ةصاخ هضقن نمب دهعلا ٌضقن اوّصخف يعفاشلا باحصأ مهفلاخو

 اذهلو .دكآو ئوقأ ةمذلا دقع نأب ١2)امهنيب اوقّرفو «هيلع ٌرقأو هب يضر نم

 .حلصلاو ةندهلا دقع فالخب ديبأتلا ئلع اعوضوم ناك

 لب .ديبأتلل عضوي مل ةمذلا دقعو ءامهنيب قرف اال :نولوقي نولوألاو

 عضو يذلا حلصلا دقعك وهف «هيف ام مازتلا يلع مهماودو مهرارمتسا طرشب

 .دقعلا هيلع عقو ام ماكحأ مهمازتلا طرشب ةندهلل

 .يكلذ كلت تداكلا فلا نيراسم ريك هدع نيلاك وباع آم هللطلا لب هظينملا

 ىلإ كلذ دادزا اهضرف لزن املف دعب اهضرف لزن نكي مل ةيزجلا نأ ٌريغ

 اذإف ؛ديبأتلا هاضتقم راصو هّمكح ؟"7رّيغتي ملو «دقعلا يف ةطرتشملا طورشلا

 هباومِلعُي ملو .كلذب اوضرو نوقابلا مهّرقأو ,ءدهعلا مهضعب ضقن

 يف ًءاوس حلصلاو دهعلا لهأف .دهعلا لهأ ضقنك كلذ يف اوراص نيملسملا

 .رخآ هجو نم اقرتفا نإو هيف امهنيب قرف الو «لونعملا اذه

 هحلصو هدهع ئلع اًيقاب ناك نإ تكاسلا يضارلاو ّرقُملا نأ :اذه حضوي

 هدهع نع اًجراخ كلذب ناك نإو ءنيعضوملا يف (7هلتق الو هلاتق : ْرَجَي مل

 .؟مهنيبال ”مي يفو .ةمذلا لهأ نيبو نيحلاصُملا نيب يأ 6

 .(ريعيا :لل 2 يح 230

 .رياغم طخب عع«ز يف كردتسا مث .عءز «ص نم طقس (هلتق الو» (*)
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 دقع نيب لاحلا قرتفي مل حلصلاو دهعلا لبق ئلوألا هلاح ئلإ اًعجار هحلصو

 نود عضوم يف هلاح ئلإ اًدئاع نوكي فيكف «كلذ ين ةمذلا دقعو ةندهلا

 .لوقعم ريغ رمأ اذه !؟عضوم

 هليعب ارك م كو ذأ هل يسوي 2104 دعم ةيوجلا ليا ةذجت نا ددلوي

 نوكي نأ هل بجوي ةيزجلا مدعو ءضقن نمل هتأطاومو هتألاممو هاضر عم

 .عانتمالا نيب اذه -هدهعب ٍفوُم ريغ اًرداغ اًضقان

 لوسر ةئس هيلع تلد يذلا وهو نيتروصلا يف ضقنلا :ةثالث لاوقألاف

 .ةنسلا نع لاوقألا دعبأ وهو نيتروصلا يف ضقنلا مدعو ءرافكلا يف ِةِْئكَي هلا

 .قيف علا هللايو .اهوصأ ؟207لوألاو ؛نيثروصلا نيب قيرشتلاو
 ماشلاب نيملسملا لاومأ ئراصنلا قرحأ امل رمألا يلو انيتفأ لوقلا اذهبو

 الول داكو «هترانم اوقرحأ ئتح مظعألا مهعماج ٌقْرَح اومارو ءمهّروُدو

 هيلع اوأطاوو ئراصنلا نم ملع نم كلذب ملعو :©")هّلك ٌقرتحي نأ هللا عافد
 نم رمآلا ٌيِيلو مهيف ئتفتساف ءرمألا يلو هب اوملعُي ملو هب اوضرو هوّرقأو

 هِجوب هيلع ناعأ وأ كلذ لعف نم دهع ضاقتناب هانيتفأو «ءاهقفلا نم هرضح

 هيف مامإلا رّيخُي الو ءاّمتح لتقلا هّدح نأو «هيلع رقأو هب يضر وأ هوجولا نم
 نمم اًدح ناك اذإ ّلتقلا طقسُي ال ٌمالسإلاو ءاّدح هل لتقلا راص لب «ريسألاك

 نإف ءملسأ اذإ يبرحلا فالخب ؛(؟)ةلملا ماكحأل اًمزتلم ةمذلا تحت وه

 لب ةلأسملل اًريرقت سيل هنأل «2ال» فذحب ميقتسي ئنعملاو ءلوصألا عيمج يف اذك 00

 .«عانتمالا نيب اذه» :هلوقب هرخآ يف هلطبأ دقو ء.مصخلا لوقل حيضوت

 .أطخ ؛«ئلوألاو» :عوبطملا ءب «ق «م يفو .لوألا لوقلا يأ ()

 .(5 )/١/ ١5 «ةياهنلاو ةيادبلا» :رظنا .ال 5 ٠ ةنس يف كلذو ()

 .«هللا ماكحأل» :عوبطملا .(ةّمآلا» :ع (5)
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 مكح هلاذهف .مالسإلا لبق هلعف امب لتقي الو 7١5هلامو همد مصعَي مالسإلا

 .رخآ مكح هل ملسأ اذإ ٍدهعلا ضقانلا ٌيمذلاو

 .هلوصأو قوس مامولا صوص هيضتفت يذلا (102 ى هانركذ يذلا اذهو

 ريغ يف هب يشأو ل7
 رع 7 2 2 م 2 شل
 هحور هللا سدق  ةيميت نبا مالسإلا خيش هيلع صنو

(5) 
 . مدعوم

 ودع مهيلإ فاضناف '"!مهدهاعو اًموق حلاص اذإ هنأ هتتسو هيده ناكو

 يف هعم اولخدف نورخآ موق هيلإ فاضناو ءمهدقع يف مهعم اولخدف مهاوس هل

 نم َمكح رافكلا نم هدقع يف هعم لخد نم براح نم مكح راص -هدقع

 هنيب برحلا عضو ئلع مهحلاص امل هنإف .ةكم ّلهأ ازغ ببسلا اذهبو

 ءاهدقعو شيرق دهع يف تلخدف لتاو نب ركب ونب تّبئاوت نينس ٌرشع مهنيبو
 ركب ونب ْثَدَع مث .هدقعو ِةكَو هللا لوسر دهع يف تلخدف ةعازخ تبثاوتو

 لئثاو نب ركب ينب ّوزغ زاجتساو كلذب دهعلل نيضقان اشيرق دلي هللا لوسر

 .ئلاعت هللا ءاش نإ ةصقلا ركذ يتأيسو «هئافلح لع مهيّدعتل

 .فيحصت ««هلام ةمذ» :قء«م )١(

 .ب ؛ق «م نم طقس (وه انركذ يذلا» ()

 .ث ؛ب «ق ؛م يف سيل «هحور هللا سدق ةيميت نبا» (9)

 .(5 12١ ص) يلعبلل «تارايتخالا»و 01١( -5/8/ /7) «لولسملا مراصلا» :رظنا (5)

 .«(مهدهاع وأ» :ص )0
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 امل "2قرشملا ئراصن وزغب 2١7 ةيميت نبا مالسإلا خيش تفأ اذهبو
 مل اوناك نإو حالسلاو لاملاب مهودمأو مهلاتق ئلع نيملسملا ٌودع اوناعأ

 دهع شيرق تضقن امك ءدهعلل نيضقان كلذب مهأرو ءانوبراحي ملو انوزغي

 ناعأ اذإ ف يكف ؛هئافلح برح ئلع لئاو نب ركب "7 ينب مهتناعإب لَك يبنلا
 [؟ ةيملدسلا بوف لص ديكرشملا ةملا لهأ

 لصف

 الو مهجيهي الف هتوادع ئلع مهو هئادعأ لسر هيلع (40مّدَقَت تناكو

 نب هللا دبع :امهو  باذكلا ةمليسم الوسر هيلع 7*2مدق املو .مهلتقي

 لاقف «لاق امك لوقن :الاق «؟امتنأ نالوقت امف» :امهل لاق  لاثأ نباو «ةحاونلا

 ترجف ؛2()(امكقانعأ تبرضل لتقت ال لسرلا نأ الول هللاو» :ِةيِكَت هللا لوسر

 .لوسر لتقُي ال نأ هتتس

 ده ةكتميو هنيد راتخا اذإ هدنع لوضرلا ٌسيحيأل 3 انضيأ هيله ناكو

 لكَ يبنلا ئلإ شيرق ينتثعب :عفار وبأ لاق امك مهيلإ هّدري لب .هموقب قاحُللا

 .ث «ب «ق «م يف سيل «ةيميت نبا) 010

 .«قرشلا» :عءز (0)

 .لوصألا رئاس يف سيلو .ج ءص نم «ينب» )٠(

 .(مدقي ناك :عءز ءص (:5)

 (امدق» :ن .ج هز ءوص ()

 .(7 7١ ص) هجيرخت يتأيس .حيحص ثيدح (1)

 فيطعلا واو نيب رطسلا قوف (ال١ تديز ج يفو .(«سبحي١ ئلع افطع لوصألا يف اذك 017(

 .«هعنمي الف» :عوبطملا فو .اهعئمي»و
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 :لاق ؛مهيلإ عجرأ ال «هللا لوسر اي :تلقف «مالسإلا يبلق يف عقو هتيتأ اًملف

 .00١2عجراف نآلا هيف

 نَم مهيلإ دري نأ ِةَي يبنلا مهل طرش يتلا ةدملا يف اذه ناك :دواد وبأ لاق

 .ئهتنا .اذه حلصي الف مويلا امأو ءاّملسم ناك نإو مهنم هءاج

 ءاَقلطم لسرلاب ٌّصتخي مكح اذه نب راعشإ ادّرَبلا سبحأ ال» :هلوق يفو
 لاق امك طرشلا عم نوكي امنإ اذهف ءاّملسم ناك نإو مهنم هيلإ ءاج نم هدر امأو

 ةمليسم يلوسرل ضرعتي مل هارت الأ ءرخآ مكح مهلف لسرلا امأو «دواد وبأ
 .هللا لوسر ةمليسم نأ دهشن :ههجو يف هل الاق دقو

 ال دهع الع هباحصأ نم اًدحاو اودهاع اذإ هءادعأ نأ هيده نم ناكو

 ال نأ هابأو ةفيذح اودهاع امك «مهل هاضمأ هاضر ريغب نيملسملاب رضي

 مهل يِفَن ءافرصنا» :امهل لاقو كلذ مهل ئضمأف هِكِِكَي هعم ("”ههالتاقي

 ."'7(مهيلع هللا نيعتسنو مهدهعب

 لصف

 نم نأ ئلع نينس رشع مهنيبو هنيب برحلا عضو ئلع اشيرق حلاصو

 ناكو «هيلإ هنوّدري ال هدنع نم (؟7ههءاج نمو «مهيلإ هدر اًملسم مهنم هءاج

 (1/1/ا/) نابح نباو (8571) «ئربكلا» يف يئاسنلاو (751/54) دواد ويأ هجرخملا )١(

 .حيحص دانسإب ( 6 مكاحلاو

 .«مهو التاقي ال نأ» :ق .«مهالتاقيلا :جءز ءص (0)

 .ةفيذح ثيدح نم (117/817) ملسم هجرخأ ()

 .بصتنلا ريمض نود «ءاج» :ثءب ق.م )0
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 قح يف هاقبأو ءاسنلا ٌقح يف كلذ هللا خسنف .ءاسنلاو لاجرلا يف اًماع ظفللا
 نإف ءءاسنلا نم مهءاج نم اونحتمي نأ نينمؤملاو هِّيبن رمأو .غ12لاجرلا

 ئلع تاف امل مهيلإ اهرهم درب مهرمأو ءرافكلا ئلإ اهوٌدري مل َةنمؤم اهوملع
 هثأرعا تدترا نه ايلعاو ري نأ نيفلسملا رمأو ءاهعشت ةمقس نم اهجوز

 نم ئلإ هوٌُدريف ةرجاهملا رهم در مهيلع بجي نأب ءاوبقاع اذإ اهّرهم مهيلإ
 دم سيلو «باشعلا رهاةيف ةاهجوؤ ايلإ ؟؟!هنوذري الو ءهتأرعا تدكرأ

 .(9ءيش يف باذعلا

 هنأو ءموقتم جوزلا كلم نم عضبلا جورخ نأ ئلع ليلد اذه يف ناكو

 رافكلا ةحكنأ نأو «لثملا رهمب ال جوزلا قفنأ ام وه يذلا ئمسملاب مّوقتم

 ةملسملا در زوجي ال هنأو «نالطبلاب اهيلع مكحُي ال ةحصلا مكح اهل

 رفاكلا ٌحاكن اهل لحي ال ةملسملا نأو .كلذ طرش ولو رافكلا ئلإ ةرجاهملا
 ءاهرهم اهاتآو اهتّدع تضقتا اذإ ةرجاهملا ةأرملا جوزتي نأ هل ملسملا نأو

 هنم اهحاكن خاسفناو جوزلا كلم نم اهعضب جورخ لع ةلالد نيبأ اذه ينو

 أ لأ 1002 راف تالف تاكل اداوم اَءَنِنل اهي :هلوق يف كلذو 46

 57 1 لاو ا اكل قامو دو الق ِتمؤُم َنضوُمْسَملَع نإ
 َتَبَهَد َنيِْ اوك كفاح رفحا َلِإ كسور ني هوك رك دل وق ىلإ < اوه

 0 ل عسل 2 0و

 ١١- ١١[. .ةدسمملا] 45 وكل هَ ًادكتأَو اوقفنأ آم مره جل |

 .أطخ ؛«اهنوّدري» :عوبطملا يفو .رهملا يأ (؟)
 ِ د َ 56 . ا 2

 متوزغ :يأ 4# تتقاعف# :ئلاعت هلوق ئنعم نإ نيرسفملا نم لاق نَم ىلإ ريشي هلعل (9)

 تكتلا» :رظنا .لتقلاب ةدترملا متبقاع :وأ ,متمنغ ئتح ةبوقعب مهومتبصأف رافكلا

 .(7 17 /8) يزوجلا نبال «ريسملا داز»و (6777 /5) يدرواملل «نويعلاو
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 .مالسإلاو ةرجهلاب

 حاكن مّرحخ امك ؛ملسملا ئلع ةكرشملا حاكن ميرحت ئلع ليلد هيفو
 . قالا :لعةملسملا

 اهضعبو هيلع عمجم اهضعبو ؛(١)ةيآلا هذه نم تديفتسا ماكحأ هذهو

 عقو يذلا طرشلا نإف «ةتبلا ةجح اهخسن وعدا نم عم سيلو «هيف فلتخم
 اًصتخم ناك نإ مهيلإ اًملسم هءاج نم در نِم رافكلا نيبو كي يبنلا نيب
 هناحبس هللاف ؛ءءاسنلاو لاجرلل اًماع ناك نإو «هيف ءاسنلا لخدت مل لاجرلاب

 اوُدري نأو ,نهروهُم ٌدرب مهرمأو ,نهّدر نع مهابنو ءاسنلا در هنم ٌصّصخ

 ربخأ مث اهاطعأ يذلا ٌرهملا نيملسملا نم مهيلإ هتأرما تّدترا نم ئلع اهنم

 ,'7هتمكحو هملع نع رداص هنأو «هدابع نيب هب مكحي يذلا هّمكح كلذ نأ

 .هل اخسان نوكي ئتح هدعب نوكيو مكحلا اذه يفاني ام هنع تأي ملو

 هيلإ ئتأ نَم اوذخأي نأ مهنَكمُيِكَي ناك لاجرلا ٌدر ئلع مهحلاص اّملو
 ءالام ذخأ وأ مهنم لتق اذإ ناكو .هب هرمأي الو دوَعلا ئلع ههركُي الو «مهنم

 هنأل .مهل هنمضَي ملو كلذ هيلع ركني مل «مهب ٌقحلَي اًملو هدي نع لصف دقو
 نامألا حلصلا دقع ٍضتقُي ملو «ءكلذب هرمأ الو هتضبق يف الو هرهق تحت سيل

 ينبل نِمَض امك «هتضبق يفو هرهق تحت وه نّمم الإ لاومألاو سوفنلا ئلع
 اًملو .هنم ًاربتو هركنأو «مهلاومأو مهسوفن نم دلاخ مهيلع هفلتأ ام ةميّدُج

 ةرشاعلا امهو ««نيتيآلا نيتاه نم» : عوبطملا يف امك  هجولاو ءلوصألا يفاذك )١(

 ةتكحتوملا ةروس نم ةرشع ةيداحلاو

 .«ةمكحو ملع» ف «ج «ز «ص )030
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 فصنب مِهْنِمَض «ااْوِكلَي يبنلا رمأب مهوزغ ناكو ءالّؤأتم مهلتق امنإ دلاخ ناك
 نيذلا باتكلا لهأ ئرجم كلذ يف مهارجأو .ةهبشلاو ليوأتلا لجأل مهتايد

 .مالسإلا يف اولخدي ملو ةمذلا دقعب مهلاومأو مهسوفن اومصع دق

 ةضبق يف سيل نمم مهبراح نم ئلع مهرصني نأ حلصلا دقع ضتقي ملو

 موق مهازغ اذإ نيدهاعملا نأ ئلع ليلد اذه ين ناكف ؛هرهق تحتو ِهِلَي يبنلا

 "ىلع بجي ال هنأ -*بملسملا ف اوناك نإو هدي يفو مامإلا رهق تحت اوسيل

 .مهيلع هوفلتأ ام نامض الو «كلذ نم مهعنم الو ءمهنع مهّدر مامإلا

 رومأو هلهأو مالسإلا حلاصمو برحلاب ةقلعتملا ماكحألا ذخأو

 اذهف ؛لاجرلا ءارآ نم اهذخأ نم ئلوأ هيزاغمو هرّيِس نم ةيعرشلا تاسايسلا

 .قيفوتلا ئلاعت هللابو ءنول كلتو «نول

 لصف
 ام مهلو ءاهنم مهيلجُي نأ ئلع ئلع مهيلع رهظ امل ربيخ لهأ حلاص كلذكو

 .حالسلا يهو َةَقّلَحْلاو ءاضيبلاو ءارفصلا ِةْيِكَك هللا لوسرلو «مهباكر تلمح

 ةمذ الف اولعف نإف ءائيش اوبيغي :ب الو اومتكي ال نأ حلصلا دقع يف طرتشاو

 نس ةلادتسأ اذا يقام نب ينل ياسو لاما كن ريت ليم الوب

 نارك #1 ريقنلا جم دب ءامج يذلا يت ا ما  ةيعس ههسأو ب

 امنإو انملسأ :اولوقي مل ذإ ةهبش عون نع مهل هتباصإ ناك املو» :عوبطملا ءن ءج )١(

 خسانلا هيلع برض مث ص يف ناك اذكو .«اًحيرص اًمالسإ نكي ملف انأبص :اولاق

 .هيلع اًححصم شماهلا يف تبثملا بتكو
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 لفو .«كلذ نم رثكأ لاملاو «بيرف دهعلا)» :لاّف «بورحلاو تاقفنلا هتبهذأ

 ئلإ (١)هّمع ِكَي هللا لوسر عفدف ,مهعم لخد امل ةظيرق ينب عم لتق ٌنيَيُخ ناك

 ءانهاه ةبرخ يف فوطي اًييح تيأر دق :لاقف «باذدعي هّييِف 71 ءةشسل رييؤلا

 .("7ةبرخلا يف كُسّملا اودجوف اوفاطف اوبهذف

 نب َىَيُح ِتنب ةيفص ٌحوز امهدحأ «قيقحلا يبأ يتبا َِِي هللا لوسر لتقف

 دارأو ءاوثكن يذلا ثكتنلاب مهلاومأ مسقو «مهّيرارذو مهءاسن ئبسو «بطخأ

 ءاهيلع موقنو اهحلصن ضرألا هذه يف نوكن انعَد :اولاقف ربيخ نم مهيلجي نأ

 مهنوفكي ناملغ هباحصأل الو كي هللا لوسرل نكي ملو ؛مكنم اهب ملعأ نحنف

 اهنم جرخي ٍءيش لك نم ٌرطشلا ِةِكب هللا لوسرل نأ ئلع مهيلإ اهعفدف ءاهتنؤُم
 .ءاش ام اهيف مهرقي ن أ ئلاعو ءرطشلا مهلو عرز وأ رمث نم

 امأو .دهعلا ضقن يف كئلوأ كارتشال ًةظيرق مع امك لتقلاب مهَّمْعَي ملو

 مهل ةمذ الف رهظ نإ هنأ هل اوطرشو هوبّيغو كْسَملاب اومِلَع نيذلاف ؛ءالؤه

 «ربيخ لهأ رئاس ئلإ كلذ ٌدعتي ملو ,مهسفنأ ئلع مهطرشب مهلتق ,دهعالو

 .ةبرخ يف نوفدم هنأو ٌيَّيُح كسمب اوملعي مل مهعيمج نأ اًعطق 5 مولعم هنإف

 مكح نإف «هريغ هيلع هئلامي ملو ّدهعلا ضقن اذإ دهاعملا وأ يمذلا ريظن اذهف

 .ث «ب «ق «م نم طقس (هّمع» )١(

 هدجأ ملو .ّرقُي هلعجيلو رارقإلا هلأسيل :ئنعملاو .ماللا نود «هًرقتسي» :ث ءب «ق م (؟)

 «ةيمكحلا قرطلا» يفاًضيأ فلؤملا هلمعتسا دقو «ئنعملا اذهب مجاعملا يف

 ةلمكت» :رظناو )١5/ ١777٠"7(. «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نباو )2١77/1١«

 )7١1/8(. يزول «مجاعملا

 .هجيرخت ّمَّنو «(ربيخ ةوزغ يف لصف» يف الَّوطم (788ص) ربخلا يتأيس 2

 ا



 .هب صتخي ضققنلا

 ةاقاسملا زاوج ئلع رهاظ ٌليلد يفصنلا ئلع ٌضرألا مهيلإ هِعْفَد يف مث
 ؛هريظن ٌمكح ءيشلا مكحف «ةتبلا هل رثأ ال الخن رجشلا نوكو «ةعرازملاو
 هّمكح كلذ لإ ةجاحلا يف رامثلا نم امهٌريغو ٌنيتلاو ٌبانعألا مهٌرجش دلبف

 .قرف الو ًءاوس لخنلا مهٌرجش لب ٌمكح

 كوسر تاق «ضرألا بو نم رثبلا قوك طرتشت لل هنأ لع ليلد كلذيلو

 مهيلإ لسري ناك الو «ةنبلا اًرذب مهطعي ملو رطشلا ئلع مهحلاص كي هلل
 ليق ول هنإ :ملعلا لهأ ضعب لاق ئتح «هتريس نم هب عوطقم اذهو ؛رذبب

 بر نم هنوك طارتشاب لوقلا نم ئوقأ ناكل لماعلا نم هنوك طارتشاب

 .ربيخ لهأ ىف يلي هللا لوسر ةّئسل هتقفاومل ءضرألا

 «ضرألا بر نم نوكي نأو لماعلا نم نوكي نأ زوجي هنأ حيحصلاو

 سيل ضرألا بر نم (7١هوطرش نيذلاو ءامهذحأ هب ّصتخي نأ طرتشُي الو
 امكف :اولاق «ةبراضملا ئلع ؟7ةعرازملا مهسايق نم ٌرثكأ الصأ ةجح مهعم

 هم لمعلاو كاملا وميلابلا مار ةركذأ ةيرابهسلا ق7 رظغب
 نم رجشلا ؟7نوقي ةاقاسملا كلذكو «ةعرازملا ىف اذ كهفخ «براضملا

 مهيلع ةجح نوكي نأ ئلإ سايقلا اذهو .رخآلا نم اهيلع لمعلاو امهدحأ
 كلاملا ئلإ لاملا سأر دوعي ةبراضملا يف نإف مهل ةجح نوكي نأ هنم ٌبرقأ

 .«هوطرتشا) :ع«ز ء«ص 46

 .«ةعرازملل» ثان 2ق م 220

 .(طّرشَي) :لمتحي نييلوألا فو ءاطرشا .ثن ان ف م 00

 .(نوكيو) ها 2
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 اوٌرْجُي ملف .مهدنع تدسف ةعرازملا يف كلذ ١2)طرُش ولو .يقابلا نامستقيو

 ٌقاحلإ لّطَبف .')َلَعُملا رئاس ئرجم هورجأ لب ءلاملا سأر ئرجم ٌرذبلا
 .مهلصأ ئلع ةبراضملاب ةعرازملا

 ال عرزلا نإف «عفانملا ئرجمو ءاملا ئرجم راج رذبلا نإف :اًضيأو

 ضرألا يف تومي ٌرذبلاو ءلمعلاو يَقّسلا نم دب ال لب ؛هّدحو هب ومنيو نّوكتي

 سمشلاو حيرلاو ءاملا نم هعم نوكت َرَحتَأ ءازجأ نم َعرزلا "7هثلا ئشنيو
 .ءازجألا هذه مكح رذبلا مكحف «لمعلاو بارتلاو

 اهكلام اهعفد دقو 249 ضارقلا ىف لاملا نسأر يظن ضرألا نإف :اًضيأو

 نأ يضتقي اذهو ؛براضملا لمع ريظن اهيقسو اهثرحو اهّرذبو «عرازملا ئلإ

 يذلاف ءبراضملاب هل اًهيبشت ضرألا بر نم رذبلاب ئلوأ عرازُملا نوكي
 .هلوصأو عرشلا سايقل قفاوملا باوصلا وه ةنسلا هب تءاج

 ءاش ام لب ٍتيقوت ريغ نم اقلطم ةندهلا دقع زاوج لع ليلد ةصقلا يفو

 هزاوج ٌباوصلاف «ةتبلا مكحلا اذه خسني ام كلذ دعب ئجي ملو «مامإلا

 نم هٌريغ هيلع ٌّصنو «220ِنَّرُملا ةياور يف ٌيئعفاشلا هيلع صن دقو .هتحصو

 مه اووتسيل ٍءاوس ىلع مهَمِلْعَُي ئتح مهمراحيو مهيلإ ضهنَي ال نكلو ؛ةمئألا

 .دهعلا ضقنب ملعلا يفوهو

 .(اطّرَش» :ب «ق م 01

 .فيرحت ««لقبلا» :عوبطملا يفو .ةلْغلا يأ (0)

 .رياغم طخب ز شماه يف كردتساو .ع.ص يف سيل ةلالجلا ظفل ()

 .ةبراضملا وه زاجحلا لهأ ةغلب ضارقلا (5)

 .(7 07 )١5/ يدرواملل «ريبكلا يواحلا» هحرش عم «ينزملا رصتخم» :رظنا )5)
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 ةسايسلا نم كلذ نأو «ةبوقعلاب مّهَتُملا '!”ريرقت زاوج ئلع ليلد اهيفو
 عضوم ئلع ِةِكَي هلوسر ٌلُدَي نأ ئلع اًرداق ناك هناحبس هللا نإف «ةيعرشلا
 مهل َمّسويو نيمهّتملا ةبوقع ةمألل نسي نأ دارأ نكلو ءيحولا قيرطب زنكلا
 .مهل اًريسيتو مهب ةمحر ماكحألا ٌقرط

 ئوعدلا ةحص نئلع لالدتسالا يف نئارقلاب ذخألا ئىلع ليلد اهيفو

 رثكأ لاملاو .ءبيرق دهعلا» :لاملا دافن ايعدا امل ةيعَل هلك هلوقل ءاهداسفو

 .«كلذ نم

 َمَأ نييعت ىلع ةنيرقلاب هلالدتسا يف دواد نب ناميلس هللا ٌبن لعف كلذكو

 ؟؟”انهتبا هنأ نيتأرملا نس ةداحاو لك تمأكا و «بئذلا هب بهذ يذلا لفطلا

 :لاقف ناميلس لىلع اتجرخف «ئربكلل ٌدواد هب ئضقف ءرخآلا يف "9امصتخاو

 تلاقف ءامكنيب هقشأ نيكسلاب نونا :لاقف «هاتربخأف ؟هللا نين امكنيب 'ضق مب
 ةنيرقب لدتساف ؛2)اهل هب امضقف ؛اهنبا وه هللا '؟7كّمحري لعفت ال :ئئرغصلا

 كلذب ئرخألا ةحامسو «هلتقب اهتحامس مدعو ءاهبلق يف ىتلا ةفأرلاو ةمحرلا

 .ئرغصلا نبا هنأ ئلع -دلولا دفق يف اهتوسأ ريصتل
 جارختسا زاوج :دارملاو .ءلوصألل فلاخم أطخ ««ريزعت» :ةعوبطملا خسنلا يف )١(

 (دئاوفلا عئادب» يف اًضيأ ةرابعلا هذه لثم رظناو .ةبوقعلاب مهتملا نم رارقإلا

 )١/ ١5(. «ةيمكحلا قرطلا»و ( )/ ”١٠١

 .اهنبا يقب يذلا نأ ئنعملاو ءلوصألا يفاذك (؟)
 .(اتمصتخا» :هجولاو ءلوصألا يفاذك (*)

 .«نيحيحصلا» ظفل تبثملاو .«كمحر» :ن ءج ءص (14)

 (17/70) ملسمو (71/59 571”07) يراخبلا يف ةصقلاو .«ئرغصللا :ث ءب «ق«م ))

 .اعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم
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 دمحأ باحصأ لاقف ءانتعيرش يف (١)ةيضقلا هذه ٌلِثم تقفتا ولف
 يعدملا حيجرتل اًببس ةفاقلا اولعجو «ةفاقلاب اهيف "7لِع :كلامو يعفاشلاو

 ةرقاكو ةملسم تِدّلَو ول كلذدكو :انباحصأ لاق .ةأرما وأ ناك لجو. بستلل

 ليقف ءاهيف فقوتف دمحأ اهنع لئس دقو ؛ةملسملا دلو ةرفاكلا تعداو نيّدلو

 !("9هئسحأ ام :لاقف ؟ةفاقلا ائرت :هل

 اًياوص ناكل ناميلس مكح لثمب مكاح امهنيب مكحو ةفاق دجوت مل نإف

 نم نايعدملا ئواست اذإ اهيلإ راصُي امنإ ةعرقلا نإف «ةعرقلا نم ئلوأ ناكو
 وأ ءدحاو ٍدهاش وأ ءِديِب حّجرت ولف ؛رخآلا ئلع امهذحأ ْحَجْرَي ملو ٍهجو لك

 لاحلا دهاش ةقفاوموأ ؛نيميلا نبع همصخ ٍلوكن وأ «ثول نم ةرهاظ ةئيرق

 تيبلا شامق نم هل حلصي ام نيجوزلا نم دحاو لك ئوعدك .هقدصل

 رساح ئوعدو هتعنَص ِتالآ نيَعِناَصلا نم دحاو لك ئوعدو 0

 هسأر ئلعو اًوْدَع ٌدتشي وهو ٌةمامع هديب نم ةمامع ةمامعلا نع سأرلا

 .ةعرقلا ئلع هّلك كلذ مِّدُق - -كلذ رئاظنو «ئرخأ

 مكاحلا باب» :هذه ناميلس ةصق ئلع يئاسنلا نمحرلا دبع يبأ مجارت نمو

 ةصقلا هذه انيلع ّصقي مل ِةِلَي يبنلاو .72”2قحلا هب ملعتسيل قحلا فالخ مهوي

 هتالاو

 .«ةصقلا» :ن «ج ءز ءص )1(

 .(مكحيا :ثءبء«ق(ءم (؟)

 701١(. /8) «ينغملا» ظفلل قفاوم تبثملاو ««اهنسحأ» :ث ءب «ق عم (7)

 .(«ةينآلاو» :نءز ءص (4)

 للع هب اًمجرتم «ئربكلا ننسلا» يف هظفلو .هظفح نم هبتك فلؤملا نأ رهاظلا (4)

 ؛لعفأ :هلعفي ال يذلا ءيشلل لوقي نأ يف مكاحلل ةعسوتلا» :(219) ثيدحلا

 .(5 ؟ )”٠7 ثيدحلا ئلع «لبتجملا» يف هوحنبو .«قحلا هب نيبتسيل
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 ناميأ ميدقتو 7١2ةماسقلاب مكحلا لب ؛ماكحألا يف اهب ربتعنل لب ءاّرمس اهذختتل
 ةنعالملا مجر اذه نمو لب «ةرهاظلا نئارقلا ئلإ اًدانتسا اذه نم وه لتقلا يعدم

 ناعتلا درجمب اهنالتقي كلامو يعفاشلاف «ناعتلالا نع تلكنو جوزلا نععتلا اذإ

 ."؟7اهلوكنو هناعتلاب لصح يذلا رهاظلا ثوللا ئلإ اًدانتسا اهلوكنو جوزلا

 لئلع باتكلا لهأ ةداهش لوبق نم انل هناحبس هللا هعرش ام اذه نمو

 ةنايخ نلع ؟)اعلطا اذإ تيملا 7ءايلوأ نأو رفسلا يف ةيصولا يف نيملسملا

 يف ثول ادهو هيلع اقلحام ًقيتسيو افلحب نأ امهل زاج نيّيصولا نم
 .هنم زاوجلاب ئلوأو ءامدلا يف ثوللا ريظن وهو «لاومألا

 نئاح دي يف هضعب ئلع هلام ٌقورسملا ٌلجرلا عّلّطا اذإ اذه ئلعو
 هلام ةيقب نأ فلحي نأ هل زاج «هريغ نم هارتشا هنأ نّيبتي ملو .كلذب فورعم

 فشكت يتلا نئارقلاو رهاظلا ثوللا لإ اًدانتسا ةقرسلا بحاص هنأو «هدنع

 هلتق اًنالف نأ ةماسقلا يف لودقملا ءايلوأ فلح ريظن وهو .هحضوتو رمألا
 دهاشو قيميو دهاشي تيد فلذلو :تفعأَو لهسلا لاومآلا رمآ لي كاوس
 تابثإف ثوللاب اهتابثإ زاج اذإف .ءامدلا فالخب ؛لوكنو ئوعدو «نيتأرماو

 .ئرحألاو ئلوألا قيرطب هب لاومألا

 َّلد ام مسن ئعدا نم عم سيلو ءاذهو اذه ئلع نالدي ةنسلاو نآرقلاو
 نِم يهو ةدئاملا ةروس يف مكحلا اذه نإف ءالصأ هَّجح كلذ نم نآرقلا هيلع

 .«ةماسقلا يف» :ثءب«قءم (0)

 ١١7(. /5) «ةنودملا»و (ا/ا"ه /1) (مألا» :رظنا (؟)

 .دعب ةينآلا رئامضلا قفاويل ةينثتلاب (يّيلو» :عوبطملا يفو ءلوصألا يفاذك (؟)

 .«اوعلطا» :ثءز ءص (:)
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 هدعب ِدِكَو هللا لوسر ٌباحصأ اهبّجومب مكح دقو «نآرقلا نم لزن ام رخآ
 .ةباحصلا هَّرقأو ١7 يرعشألا ئسوم يبأك

 لالدتسا نم فسوي ةصق يف هناحبس هللا "'2هاكح ام اًضيأ اذه نمو
 اًبراه ناك هنأو ةأرملا بذكو هقدص ىلع ريد نم صيمقلا دق ةنيرقب دهاشلا

 اهّلعب ملف ريد نس هّسبمق تّدقف هتالبجف هكآرو نم ةأرملا هكرهأل ايكوم

 ؛ةبوتلاب اهورمأو اهل َبنذلا اولعجو «مكحلا اذه اولبقو هَقَدِص نورضاحلاو

 .ركنم ريغ هل ِرَرَقُم ةياكح هناحبس هللا هاكحو

 درجم يفاآل .هراكنإ مدعو هل هللا رارقإ يف هلاثمأو "اذهب يسأتلاو

 لع لد هلافام هلعاف ارلع يدع وأ هيلع 2034 هب رييخأ اذإ هنإف .هعياكج

 .اًدج عفان هنإف عضوملا اذه ْرّبديلف هتاضرمو همكحل ٌقفاوم هنأو هب هاضر

 ءلاطل كلذ نم هباحصأو كَ هللا لوسر لمعو ةنسلاو نآرقلا يف ام انعّبتت ولو

 460ه ءاش نإ اًهاش اًفتصم هيف د رقت نأ سهو

 هيزاغمو هتريس نم ماكحألا سابتقاو هيده ئلع هيبنتلا :دوصقملاو

 .هيلع همالسو هللا تاولص هعئاقوو

 رامثلا مهيلع صرخي نم ماع لك ثعبي ناك ضرألا يف مهّرقأ اّملو

 مكاحلاو (5751) ينطقرادلاو (74 ءالا/ /4) يربطلاو )7٠5"( دواد وبأ هجرخأ 01

 .(417 /5) «حتفلا» يف ظفاحلا هححصو .ئسوم يبأ نع نيقيرط نم )1/ ١54”(

 ."ئكحاا :ث «ب «ق «م 0(

 .«كلذبا :ن ْج )2

 «اًررقم» :ن ؛ج ءص 6

 .عوبطم وهو ««ةيعرشلا ةسايسلا يف ةيمكحلا قرطلا» :هلعلو )0(
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 ناكو ءاهيف ؟17نوفرصتيو نيملسملا بيصن مهنّمضيف ءاهنم ٌءيجي مك :رظنيف

 .دحاو صراخب ىفتكي

 زاوج ئلعو «لخنلا رمثك يدابلا رّمّثلا صرخ زاوج ئلع ليلد اذه يفف
 اًمولعم نيكيرشلا دحأ ٌبيصن ريصيو لخنلا سوؤر ئلع اًصرخ رامثلا ةمسق
 .عيب ال "7زارفإ ةمسقلا نأ ئلعو «22)ءامنلا ةحلصمل دعب زيمتي مل نإو

 يف رامثلا نمل نأ ئلعو .دحاو مساقو دحاو صراخب ءافتكالا زاوج ئلعو

 .هيلع صرخ يذلا هكيرش ّبيصن َنمضَيو صرخلا دعب اهيف فرصتي نأ هيدي
 هيلع اَوَدَعَف «ريبكي هلام نلإ هنبا هللا دبع بهذ رمع نمز ىف ناك املف

 نيب اهمسقو باشلا ليذإ اهنم رمع مهالجأف هذي اوكانف يب قوف نم هوُقلأو
 ,«22ةيييدحلا لعأ نم ريبخ دهش ناك نم

 لصف
 رافكلا نم دحأ نم ذخأي مل هنإف ,ةيزجلا لهأو ةمذلا دقع يف هيده امأو

 ةيزجلا ةيآ تلزن املف ,ةرجهلا نم ةنماثلا ةنسلا يف (ةءارب) لوزن دعب الإ ةيزج

 ثعيبو «ئراصنلا نم اهذخأف ءباتكلا لهأ نم اهذخأو ءسوجملا نم اهذخأ

 .ةيزجلا مهيلع برضو ًةمذلا اهدوهي نِم مِلْسُي مل نمل دقعف نميلا ئلإ اًذاعم

 .«اوفّرصتيو) :ج ءثءب«قءم )١(

 تطقس اذلو «ةيتآلا فطعلا واو نع ةفّرحم اهيف ءارلاو .فيرحت ««رامثلا» :ب«قء«م (؟)

 .لوصألا هذه نم

 نع هُزيَمو هلزعو ِكيرش لك بيصن زرف يأ :زارفإلاو .فيحصت ءارارقإلا :عءب «م (؟)

 ةريسا :رظناو .رمع نبا نع عفان ثيدح نم (؟1170) يراخبلاو (40) دمحأ هجرخأ (4)

 .(7 617 /5؟) «ماشه نبا
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 اذه نأ نيئطخملا نيطلاغلا ضعب نظف «ربيخ دوهي نم اهذخأي ملو

 لهأ رئاس نم تدخأ إو ةيزج مهنم ذخؤت ال هنأو «ربيخ لهآب ٌصتخم كح

 مهلتاق ِةِْكَي هللا لوسر نإف «يزاغملاو رّيسلا يف ههقف مدع نم اذهو .باتكلا
 دعب تلزن ةيزجلا نكت ملو ءاش ام ضرألا يف مهّرَقُي نأ ئلع مهحلاصو

 هللا هرمأ مث «ةيزجلا لوزن ربيخ ضرأ يف مهرارقإو مهحلص ٌدقع قبسف
 ,'17نورغاص مهو ٍدي نع ةيزجلا اوطعي ئتح باتكلا لهأ لتاقي نأ هناحبس

 ئلع مهنيبو هنيب )جت دق ناك دقعلا نأل ؛كاذ ذإ ربيخ دوهي اذه يف لخدي ملف

 ؛كلذ ريغ ٍءيشب مهبلاطي ملف ءرطشلاب ضرألا يف اًلاَّمع اونوكي نأو مهرارقإ
 مهدقعك دقع مهنيبو هنيب نكي مل نّمِم باتكلا لهأ نم مهاوس بلاطو
 ماشلا ىلإ رمع مهالجأ اًملف .مهريغو نميلا دوهيو نارجن ئراصنك «ةيزجلاب

 مكح مهل راصو «ربيخ ضرأ ين مهّرارقإ نّمضت يذلا دقعلا كلذ ريغت

 مهنم رهظأ اهُمالعأو ةنسلا اهيف تيفخ يتلا لودلا ضعب يف ناك املو

 .ةيزجلا ربيخ لهأ نع طقسأ ِةِلَي يبنلا نأ هيفو هوُرَّوزو هوَقَّتَع دق اًباتك ٌةفئاط

 جارف «ةباحصلا نم ٍةعامجو ذاعم نب ٍدعسو بلاط يبأ نب يلع ةداهش هيفو

 اونظ لب اوُمَّموتو ؛هريسو هيزاغمو كو هللا لوسر ًةنس لهج نم ىلع كلذ
 ئلإ يِقلُأ ئتح رّرزملا باتكلا اذه مكح ئلع ")وُريِجَأف ههّتحص

 .لوصألا رئاس نم طقسو .ع«ز ءص نم «نورغاص مهو دي نعا) 010

 اهي رحعب ؛ ل يطعلا خيتوو .هفب حست «(اًميلق) :ةع ا تسنلا يكن (90)

 .«اورجاف» :كثن ءبن 2. م 2

 ا/ا/ ١



 هذيفنت ىلع نيعي نأ هنم بِلَطو 2 ١)هحور هللا سدق  ةيميت نبا مالسإلا خيش

 هيف نأ :اهنم «“'7هجوأ ةرشعب هبذك ئلع لدتساو هيلع قصبف «هب لمعلاو

 .اًعطق ربيخ لبق يفوت دعسو «ذاعم نب دعس ةداهش

 دعب تلزن نكت مل ةيزجلاو «ةيزجلا مهنع طقسأ هنأ باتكلا يف نأ :اهنمو
 .ماوعأ ةثالثب ربيخ دعب ِكوبت َماع ناك اهلوزن نإف «ذئنيح ةباحصلا اهفرعي الو

 يف نكي ملف ؛لاحم اذهو «”رَّخَّسلاو فّلكلا مهنع طقسأ هنأ :اهنمو

 هللا هذاعأ دقو ء.مهريغ نمالو مهنم ذخؤت رَّخُس الو فّلُك (؟ كي يبنلا دهع

 ةمّلّظلا كولملا عضو نم يه امنإو ءرَّخَّسلاو فّلكلا ذخأ نم هباحصأ ذاعأو

 .اهيلع ٌدمألا زمدتساو

 فالتخا ئلع ملعلا لهأ نم ٌدحأ هركذي مل باتكلا اذه نأ :اهنمو

 لهأ نم ٌدحأ الو ءريسلاو يزاغملا لهأ نم ٌدحأ هركذي ملف ؛مهفانصأ

 ؛ريسفتلا لهأ نم ٌّدحأ الو «ءاتفإلاو هقفلا لهأ نم دحأ الو «ةنسلاو ثيدحلا

 هّبذك اوفرع كلذ ّلثم *7اوٌرَّوز نإ مهنأ مهملعل فلسلا نامز يف هورهظأ الو

 .ث .ب «ق «م يف سيل «هحور هللا سدق ةيميت نبا» )١(

 «ةمذلا لهأ ماكحأ» يف فلؤملا هلقن امك «ةئامعبسو ئدحإ ةنس كلذ ناكو (0)

 ٍهِجوأ ةرشعلا ركذ اذكو .هتياكحو مالسإلا خيش ظفل نم (يدامرلا ةعبط -1/)

 .(947-55ص) «فينُملا رانملا» يفو )١/ 91١-45( هيف ةلماك

 نم.هب نودتسي امو بئارضلا وأ لامعألا نمدب نوقلكي ام ىهو «ةرْخشو ةفلك عمج 0

 .رجأ الب لامعألا

 . 5 هللا لوسر نمز يف» :ع .«هنامز يف» :نءج (:4)

 .(اوَوَر نإ) :ب«قءم (5)
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 ةنسلا شعب ءافخو ةنق تقاو يق لودلا ىّسب ( ؟ارقزتسا سلف هتالطتو

 هلل نينئاخلا ضعب عمط كلذ ئلع مهدعاسو «هورهظأو هوقتَعو كلذ اورّوز

 لسرلا# ءافلخ نيبو هرمأ هللا فشك ايتح ةح كلذ مهل رمتسي ملو ؛هلوسرلو

 )ينو هلالظب

 لصف

 دوهيلاو سوجملا نم :فئاوط ثالث نم اهذخأ ةيزجلا ةيآ تلزن املف

 رفاك نم اهذخأ زوجي ال :ليقف ؛مانصألا دابع نم اهذخأي ملو «ئراصنلاو

 لهأ نم ذخؤت لب :ليقو .هكرتو هذخأب ًءادتقا «مهنيدب ناد نمو ءالؤه ريغ

 .برعلا نود مجعلا نم مانصألا ةدبعك '”رافكلا نم مهريغو باتكلا

 ةفينح يبأ لوق يناثلاو «هيتياور ئدحإ يف دمحأو يعفاشلا لوق لوألاو

 600 ئرخألا ةياورلا ف دمحأو

 اهنأل برعلا يكرشم نم اهذخأي مل امنإ :نولوقي يناثلا لوقلا باحصأو

 تلزن اهنإف ءكرشم اهيف قبي ملو برعلا ةراد تملسأ نأ دعب اهضرف لزن امنإ
 برعلا ضرأب قبي ملف ءاّجاوفأ هللا نيد يف برعلا ٍلوخدو ةكم حتف دعب

 برعلا ضرأب ناك ولو .ئراصن اوناكو كوبت حتفلا دعب ازغ اذهلو «كرشم
 .نيدعبألا نم وزغلاب ئلوأ اوناكو هنولي اوناكل نوكرشم

 اذه ئلع ةغللا لهأ نم ّصن نم دجأ ملو ءفعضلاو ةّقرلا لاح يف اهودجو : يأ )١(

 .«اوفختسا) :ئلإ عوبطملا يف رّْغو . ةملكلل لينعملا

 .(«هنالطبو هبذك» :ع.شث ءب«ق(ءم )0

 .ث «ب «ق «م نم طقس (رافكلا نم» (©)

 .(7 )١١/ «طوسبملا»و «.(3915 )١١/ «فاصنإلا»و «(507"- 1٠7 /5) (مألا» :رظنا (:)

 ل



 مهنم ذخؤت ملف ,كلذك رمألا نأ ِمِلَع مالسإلا مايأو ةريسلا لمأت نمو

 .اهلهأ نم اوسيل 2”ههنأل ال 217 مهنم هنم ذححؤت نم مدعل ةيزجلا

 زاك هلآ عبسي الو هبا لهب اوسيلر سرجسلا نما ملغ دو ةرثا

 ديس قرق الو ؟)هدنس ٌحِصي الو هلثم تبثي 03 كيدس ومو يزرو باتت يهل

 ناكو رانلا دابع نم الاح برقأ ناثوألا لهأ لب «مانصألا داّبعو رانلا داّبع

 ءافمأ رادلا هابع لب هرادلا دايه يأ نكي مل ام ميهاربإ نيدب كسمتلا نم مهين

 ؛ايلوأ مانصألا دابع نم 55 ةيزجلا مهنم تذخأ اذإف ؛ليلخلا ميهاربإ

 هنأ (؟7(ملسم حيحص)) يف هنع تبث امك ِةكي هللا لوسر ةنس لدت كلذ ئلعو

 نهتيأف «ثالث لالخ ئدحإ لإ موعدنا نيك رشملا نم كّودع َتيقل اذإ» :لاق
 وأ مالسإلا ئلإ مهوعدي نأ هرمأ مث (...مهنع فُكو مهنم لبقاف اهيلإ | كوباجأ

 ا

 يب ا

 نم ةيزجلا هنم ذخؤت نم مدعل :ئنعملاو .ةعوبطملا خسنلا نم تطقس «مهنم» )010

 .برعلا يكرشم
 .(مهنأ ال) :ب «ق م (؟)

 نمو )١١18/٠١١(- «ثيدحلا فالتخا» ينو (0817* /5) (مألا) يف يعفاشلا هجرخأ 2

 نم )7١١( ئلعي وبأو )٠١٠١79( قازرلا دبعو ١48/8-184(- /9) ىقهيبلا هقيرط

 فيعض وهو «نابّررملا ديعس دعس وبأ هيف «هاو هدانسإو .هيلع وقوم يلع ثيدح
 كيدسللا ركب

 .هْنَعََيِلَوَوو بيصحلا نب ةديرب ثيدح نم )177١( مقرب (5)

 )7١69(. يراخبلا هجرخأ )0(

 ارو



 ٌبرعلا اهب مكل نيِدَت '١/ةملك يف مكل له» :شيرقل ٌةو يبنلا لاقو

 .70"2هللا الإ هلإ ال) :لاق ؟ىه امو :اولاق .«؟ةيزجلا مكيلإ مجعلا يدؤتو

 يله هدلابسف ؟ةةدود ززيكأ كوع تذعا ك ربن نع هيسجرع ق تاكاسلو

 رَّمَص يف فصنلا  ةّلُخ يملأ ئلع ئراصنلا نم نارجن ّلهأ حلاصو

 اًسرف نيثالثو اعرد نيثالث ةيراعو «نيملسملا ئلإ اهنودؤي - بجر يف ةيقبلاو

 اهب نوزغي حالسلا فانصأ نم فنص لك نم نيثالثو اًريعب نيثالثو

 ؛ةرْدَغ وأ ديك نميلاب ناك نإ مهيلع اهوّدري ئتح اهل نونماض نوملسملاو -

 : 5 رس . س 72 ع
 ملام ؛مهنيد نع اونتفي الو ءسف مهل جّرخي الو «ةعيب مهل مدهت ال نأ ئلع

 .(لابرلا اولكأي وأ اًثدح اوُنِدَحُي

 .حيرختلا رداصم ظفل وه تبثملاو .(ةلَخ» :ب(وق(ء«م )١(

 يئاسنلاو (7777) حيحص نسح :لاقو يذمرتلاو (74197008) دمحأ هجرخأ (؟)

 نبا ثيدح نم (557/1؟) مكاحلاو (11857) نابح نباو (41/17) «ئربكلا» يف

 يربطلا دنع دهاش هل نكلو «هتاور دحأ ةلاهجل فعض هدانسإ يفو .هوحنب سابع

 مجعلا اهب مكل تنادو» :هيفو هوحنب هخايشأ نع يَّدَّسلا ثيدح نم )9/58١(

 .«جارخلاب
 .اًيئارصن ناكو «لدنجلا ةمود كلم «ىدنكلا كلملا دبع نب رديكأ :وه ةمود ٌرديكأ (*)

 .(11/5ص) ليصفتلاب هربخ يتأيسو

 نم 65048/4(2) «ةراتخملا» يف ءايضلا هقيرط نمو  (؟١5١7) دواد وبأ هجرخأ 0

 دهاوش هل نكلو «رظن سابع نبا نم يدسلا عامس ينو .ساّبع نبا نع يَدَّسلا ثيدح
 - دنع يرهزلا لسرمو «(711) ةبيش يبأ نبا دنع اًرصتخم يبعشلا لسرم نم
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 ابرلا لكأو ءثدحلا ثادحإب ةمذلا لهأ دهع ضاقتنا ئلع ليلد اذه يفو

 .مهيلع اًطورشم ناك اذإ

 هتميق وأ اًرانيد ملتحم لك نم ذخأي نأ هرمأ نميلا ئلإ اذاعم هّجو املو

 ْ .؟17نميلاب نوكت بايث يهو «رِفاعَملا نم

 نأ زوجي لب «ردقلا الو سنجلا ةرّدقم ٌريغ ةيزجلا نأ ئلع ليلد اذه يفو

 لامتحاو نيملسملا ةجاح بسحب صقنتو ديزتو ءاَلَلُخو اًبايثو اًبهذ نوكت

 .لاملا نم هدنع امو ؟"9ةرسُيَملا يف هلاحو هنم ذخؤت نم

 لب ءمجعلاو برعلا نيب ةيزجلا يف هؤافلخ الو ْةِْي هللا لوسر قرفي ملو
 اهتاكو رظق سوم نم اهذخأو هب رعلا ةيراصت حم للف لا لوسر اهذخلا
 نيدب نيدت ةفئاط لك تناكو «باتك لصألا يف اهل سيل ةمأ برعلا نإف ؛اًبرع

 «سراف اهترواجمل اًسوجم نيرحبلا برع تناكف ءممألا نم اهرواج نم

 نم لئابق تناكو ؛مورلل مهترواجمل ئراصن بلغت ونبو 27ءارهبو خونتو

 يهكافلا دنع اًرصتخم رائيد نب ورمع لسرمو «( 85 ص) «نادلبلا حوتف» يف يرذالبلا -

 ةياور نم (784 -1 86 /5) («لئالدلا» يف يقهيبلا هجرخأو )/١91(. «ةكم رابخأل يف

 هذج نع هيبأ نع ملسأف اًينارصن ناكو عوشي دبع نب ةملس نع ريكب نب سنوي

 .ءزجلا رخآ يف دوفولا لصف يف همامتب يتأيسو ءالوطم
 يئاسنلاو (177") يذمرتلاو )١185157( دواد وبأو 1١1717( 0770 11) دمحأ هجرخأ 01(

 )7918/١( مكاحلاو (5885) نابح نباو )5١54( ةميزخ نباو (75165-546)

 «للعلا» :رظنا .حيحص هلصو نأ الإ السرم يور دقو .ذاعم نع قورسم ثيدح نم

 .(586) ينطقرادلل

 .«ةرسيملا لاح» :ث .«ةرسيملا ةلاح» :ب «ق عم (0)

 .أطخ .«ةرهبا» :عوبطملا (*)
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 ملو ةيزجلا َماكحأ لَك يبنلا ئرجأف ؛نميلا دوهيل مهترواجمل دوهي نميلا

 لبق مهلوخد ناك له :باتكلا لهأ نيد يف اولخد ١2)ائتم الو ؛مهةءابآ ربتعي

 يذلا امو ؟طبضني فيكو !؟كلذ فّرعُي نيأ نمو ؟هدعب وأ ليدبتلاو خسنلا

 مهؤانبأ دوهت نَم راصنألا نم نأ "7 يزاغملاو ريسلا يف تبث دقو ؟هيلع لد

 هللا لزنأف مالسإلا ىلع مهّماركإ مهؤابآ دارأو ءئسيع ةعيرشب خسنلا دعب
 :[ة؟ :ةرفبلا] 4 نيرا ىف ءارخإ ل» :اولاعت

 نم ذخؤت ال اهنأ ىلع ليلد «اًرانيد ملاح لك نم ذخ» :ذاعمل هلوق فو

 «هفنصم») يف قازرلا دبع هاور يذلا ثيدحلاب نوعنصت فيكف :ليق نإف

 نم ذخأي نأ لبج نب ذاعم رمأ ِةِكَي ىبنلا نأ "2«لاومأللا» يف ديبع وبأو

 .«نم»:ب(ءق(ءم ()

 نابح نباو )٠١9487( «ئربكلا» يف ىئاسنلاو )١787( دواد ىبأ دنعاًضيأو لب (؟0)

 :ةه عع 66+ 710 يريطلا ريسفل» :رظفاو .حييسسص دادساب سابع نيا نع 0

 قورسم نع لئاو يبأ نع شمعألا نع رمعم نعف )٠١١494( قازرلا دبع ةياور امأ ('*)

 ءاسنلا ئلع سيل ««ةملاح» :هلوق طلغ اذه :لوقي رمعم ناك :قازرلا دبع لاق ءالسرم

 ملو شمعألا نع هوورف ءاّرمعم ٍدحاو ٌريغو يروثلا نايفس فلاخ دقو ءاذه .ءيش

 .الصأ «ةملاح» هيف اوركذي

 ءالضعم اًعطقنم ةبيّتع نب مكحلا نعف (5ا/ :57) «لاومألا» يف ديبع يبأ ةياور امأو

 هللاو  ئرئف» :ديبع وبأ لاق .ةعيهل نبا هيف فيعض دانسإب السرم ريبزلا نب ةورع نعو
 هنأل ؛هيف ةملاسلل ركت ال داتا ةيننجلا يصف يبصيخلا ظوفحملا نأ ملعأ

 .«...دانجألا ءارمأ ليلإ رمنع بتك هبو .نوملسملا هيلع يذلا رمألا
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 وأ اًراتيد_ ةمأ وأ اًدبع :ديبع وبأ داز  ٍةملاح وأ ملاح لك نم ةيزجلا (١؟نميلا

 .قيقرلاو رحلاو ةأرملاو لجرلا نم اهذخأ هيف اذهف ؟يرفاعَم هتميق

 مل ءاهيف فّلتخم ةدايزلا هذهو ءعطقنم وهو هّلصو حصياال اذه :ليق
 دمحأ مامإلا ئور دقو .ةاورلا ضعب ريسفت نم اهلعلو «ةاورلا رئاس اهركذي

 اورصتقاف ثيدحلا اذه مهريغو !1”هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو

 .ةدايزلا هذه اوركذي ملو ««اًرانيد ملاح لك نم ذخأي نأ هرمأ» :هلوق نلع

 دوهيلاو ئراصنلا نم ٌبرعلا ةيزجلا كي يبنلا مهنم ذخأ نم رثكأو

 مهربتعي ناكو ؟هنيد يف لخد ئتم :مهنم ٍدحأ نع فشكي ملو ءسوجملاو

 .مهئابآب ال مهنايدأب
 لصف

 نيقفانملاو رافكلا عم هيده قايس بيترت يف

 لجو زع هللا يقل نيح ئلإ 7ثعب نيح نم
 كلذو «قلخ يذلا هبر مساب أرقي نأ ئلاعتو كرابت هّبر هيلإ ئحوأ ام لوأ

 :هيلع لزنأ مث «غيلبتب كاذ ذإ هرمأي ملو هسفن يف أرقي نأ هرمأف «هتوبن (؟7لوأ
 اهيآَي#© :ب هلسرأو «أّمآ# :هلوقب أف «[رثدملا] « رز ديم اهياكي# 007 ع رصد عي ا هم رق سو ع

 .«نميلا لهأ» :ج )١(

 ركذ هيف سيل نكلو )١1818261857( هجام نبا هجرخأ ناك نإو ثيدحلا لصأو ءاذك (6)

 .رداصملا رئاس نم هجيرخت قبس دقو .اهردق الو ةيزجلل
 .ز ءص نم طقاس «ثعب نيح نم» (*)

 .«لوأ يف» :عءز (5)

١/1: 



 مهلوح نم رذنأ مث ءهموق رذنأ مث «نيبرقألا هّتريشع رذنُي نأ هرمأ مث «4ُلْيرَمل
 ةنس ةرشع عضب ماقأف ؛نيملاعلا رذنأ مث «ةبطاق برعلا رذنأ مث ءبرعلا نم

 .حفصلاو ربصلاو فكلاب رمؤيو «ةيزج الو لاتق ريغب ةوعدلاب رذني هتوبن دعب

 ٌفكيو هلتاق نم لِتاقُي نأ هرمأ مث «لاتقلا يف هل نذأو ةرجهلا يف هل نذأ مث
 .هلل هلك نيدلا نوكي تح نيكرشملا لاتقب هرمأ مث «هلتاقي ملو هلزتعا نمع

 .ةندهو حلص لهأ :ماسقأ ةثالث داهجلاب رمألا دعب هعم رافكلا ناك مث

 نأو ,مهدهعب حلصلاو ١2)دهعلا لهأل ميقُّي نأ رِمأف ؛ةمذ لهأو ءبرح لهأو

 مهدهع مهيلإ ذبن ةنايخ مهنم فاخ نإف ,دهعلا ئلع اوماقتسا ام هب مهل يِفْوي
 املو .هدهع ضقن نم لتاقي نأ رمأو ,دهعلا ذبنب مهملعُي تح مهلتاقي ملو
 نم هودع لتاقي نأ اهيف هرمأف ءاهّلك ماسقألا هذه نايبب تلزن ةءارب ةروس تلزن

 داهجب اهيف هرمأو «مالسإلا يف اولخدي وأ ةيزجلا اوطعي تح باتكلا لهأ

 .نانسلاو فيسلاب رافكلا َدّماجف ؛مهيلع ةظلغلاو نيقفانملاو رافكلا

 .ناسللاو ةجحلاب نيقفانملاو

 لهأ لّعَجو «مهيلإ مهدوهع ذبنو رافكلا دوهع نم ةءاربلاب اهيف هرمأو
 :ماسقأ ةثالث كلذ يف دهعلا

 .هل اوميقتسي ملو هدهعاوضقن نيذلا مهو «مهلاتقب هرمأ اًمسق -
 .مهيلع رهظو مهبراحف

 مهل متي نأ هرمأف «هيلع اورهاظي ملو هوضقني مل تقؤم دهع مهل اًمسقو -
 .مهتدم ىلإ 7 هدهع

 .(لدقعلا» :ز شماه «.ص شماه .ع(.ث ءس فق م 00

 د ةححصت .(مهتدعا :ق م 6

 مه ١



 هرمأف .قلطم دهع مهل ناك وأ .هوبراحي ملو دهع مهل نكي مل اًمسقو -

 اميرألا رهشألا يهو ؛يهاتاقا تادلستا اذن :رهملأ ةديرأ مها زيدنا

 مّرحلا يهو ١[« :ةبوعلا] 4(ٍرْمشَأَدَح هنأ ىفاوخييف# :هلوق يف ةروكذملا

 ء[0 :ةبوتلا] نيرا تفاَتمْرْحَلآْرْهْمأْلا حك إو :هلوق يف ةروكذملا
 نم رشاعلا مويلا وهو ناذألا موي :اهّلوأ ١7 رييستلا رهشأ يه :انهاه مّرَحلاف

 :اهرخآو .ءكلذب نيذأتلا هيف عقو يذلا ربكألا جحلا موي وهو «ةجحلا يذ

 .رخآلا عيبر نم رشاعلا

 ده هَمأ رنعروهسلا ةَدِعّنإم :هلوق يف ةروكذملا ةعبرألا يه تسيلو

 :ةبوتلا] هد تي هتوَرلا اوِتاوُمَسلا َقاَحَمْووَْللا بيكح ف ارَهَسَرَشَع
 :ةعسلا والو ةنعقلا وذو همجر -ةرس ةقالثو ةرفذساو كلتذإف 5

 ريغ اهنأل نكمي ال اذه نإف «ةعبرألا هذه يف نيكرشملا ريسُي ملو ؛مرحملاو

 لتاقف مهلّتاقي نأ اهخالسنا دعب هرمأ مث رهشأ ةعبرأ مهلَجأ امنإ وهو «ةيلاوتم

 متي نأ هرمأو هرهشأ ةعبرأ قلطم دهع هل وأ هل دهع ال نم لجَأو .هدهعل ضقانل

 ىلإ مهرفك خلع رسب ملو مهلك ءالؤه ملسأف .هتدم ئلإ هدهع هدهعب يفوملل
 .ةيزجلا ةمذلا لهأ ئلع برضو ؛مهتدم

 .هل نيبراحم :ماسقأ ةثالث ئلع (ةءارب) لوزن دعب هعم رافكلا رمأ رقتساف

 اوراصف «مالسإلا ئلإ حلصلاو دهعلا لهأ لاح تلآ مث ؛ةمذ لهأو «دهع لهأو
 لهأ راصف ؛هنم نوفئاخ هل نوبراحملاو ؛ةمذ لهأو نيبراحم :نيمسق هعم

 هبرابس بللاخو : أ مكاسمو هدب نعوم ملسم تبالغ ةلإلا سم ضررألا

 فلؤملا مالك يف أيس امك ««اهيف نونمأي ضرألا يف نيكرشملا اهيف هللا ريس ىتلا» يأ )١(

 .( 217" نص)
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 مهرئارس ٌلِكيَو مهتينالع مهنم لبقي نأ ريأأ هنإف ءنيقفانملا يف هتريس امأو

 مهيلع ظأخيو مهنع ضعي نأ رمأو «ةجحلاو ملعلاب مهدهاجي نأو هللا ىلإ

 ئلع موقي نأو مهيلع يَلصُي نأ يِهّثو مهسوفن ىلإ غيلبلا لوقلاب ملي نأو

 ؛مهل هللا رفغي خي نلف ١2).هل رفغتسي مل وأ مهل رفغتسا نإ هنأ ربخأو ,مهروبق

 .نيقفانملاو رافكلا نم هئادعأ يف هتريس هذهف

 لصف

 ممر نوعدي نيذلا عم هسفن ربصي نأ ريأف هبزحو هئايلوأ عم هتريس امأو

 مهنع وفعي نأ َرِمَأو ,مهنع هانيع َوُدعَت ال نأو ؛ههجو نوديري يشعلاو ةادغلاب

 .مهيلع يلصي نأو «رمألا يف مهّرواشيو مهل ٌرفغتسيو

 رجم امك ؛هتعاط َعجارُيو بوتي ئنح هنع فّلختو هاصع نم رجهب وأو

 .اوفّلخ نيذلا ةثالثل

ِ 
 كلذ يف اونوكي نأو «مهنم اهتابجوم تأ نم ئيلع هوطقت ميقي نأ رمأو

 .مهثيندو مهفيرش ٌءاوس هدئع

 لباقيف نسحأ يه يتلاب عفدي نأب «سنإلا نيطايش نم هودع عفد يف رِمَأو

 ؛ةلصلاب هتعيطقو وفعلاب هّملظو «ملحلاب هلهجو «ناسحإلاب هيلإ ءاسأ نم ٌةءاسإ
 نم هّردع عفد يف رِمأو .ميمح يلو هنأك ردع داع كلذ لعف نإ هنأ ")ربخأو
 عضاوم ةثالث يف نيرمألا نيذه هل عّمَجو .مهنم هللاب ةذاعتسالاب نجلا نيطايش

 .عوبطملا نم طقاس «مهل رفغتسي مل وأ» )١(

 .«هريخأو» :لوصألا رئاس يفو .ج ءز نم تبثملا (5)

 /ما/ ١



 يف لاقف ؛ةدجسلا مح ةروس وأ 010 'نينمؤملاو ءفارعألا ةروس يف :نآرقلا نم

 ماد َنيِلِهَ عضو فوصل رُمأَوَوُفَم و :قاريصألاةروسس

 ٌةيق ءاقن ابو ةتأفن # عيل ٌمِيلَءْعِيِسَس هنا ْدوَتَسَ ِءْرنْنطِيَّشلا ني َكنَصَرنَي

 .هنم ةذاعتسالاب ناطيشلا رش 596 .مهنع ضارعإلاب نيلهاجلا

 هل رمألا ىلو نإف ءاهّلك مّيَّشلاو قالخألا َمراكم ةيآلا هذه يف هل عمجو

 رمأو .هب مايقلا مهمزلي مهيلع ٌقح نم هل دب ال هنإف :لاوحأ ةثالث ةيعرلا عم

 نس ذدعأي نآب ريأف ؛هقح يق مهتم عقي قاودعو طيرفت نم دي الو هدب مهرمأب

 ملو مهيلع لهّسو هب تحمسو مهسفنأ هب تععّوط ام مهيلع يذلا قحلا

 مهرمأي نأ رمأو ؛ةقشم الو رض هلذيب مهقحليال يذلا وفعلا وهو «قشي
 0 و ةميقتسملا رطفلاو ةميلسلا لوقعلا هفرعت يذلا :فورعملا وعو فّرعلاب

 نأ رِمأو .ةظلغلاو فنعلاب ال اًضيأ فرعلاب هب رمأي هب رمأ اذإو «هعفنو هنسحب

 كلذبف «هلثمب هلباقي )نأ نود هنع ضارعإلاب مهنم نيلهاجلا لهج لباقي
 .مهرش يفتكي

 0م رز لق# :نينمؤملا ويس

 ُدِفاَم كليف نأ هع انو 1

 كي ذوعأ ّيَن 1و © كييك ا

 .# ٍنورْصَحيَن اتيت

 )١( ص) يناشلاو (77١ص) لوألا نيدلجملا يف هلثم قبس دقو ءلوصألا يفاذك 077(.

 .ةياكحلا ئلع اعفر روهشملا وهو .«نونمؤملا» :عوبطملا يفو

  1.أطخ .«نم» :س (.ق م
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 كل قيس و أ يونس را 2١ 'ةدجسلا مح ةروس يف ئلاعت لاقو

 دو ا ووو وم 0 مح 1

 دع

2-2 

 ب
 ل

 "مه رفاكو و همؤم هجومها سقرألا لعأ عب هتريس هذهف

 لشق روس يع 210

 ةيرهاظلا ةخسن هدعب أدبتو .(ج)ب اهل زومرملا «نيسح هداز هجمع) ةخسن تهتن ا انهع (؟)

 .(د)ب اهل زومرملا

١8 



 لصف

 (١!راصتخالا هجو ىلع هثوعبو هيزاغم قايس يف
 ةءازتتس لب 2 ا

 رهش يف بلطملا دبع نب ةزمحل ٌقْديَي هللا لوسر هدقع ٍءاول لوأ ناكو

 هلماح ناكو «ضيبأ ًءاول ناكو ءهرّجاهُم نم رهشأ ٍةعبس سأر ئلع ناضمر

 نم الجر نيثالث يف هثعبو «:ةزمح فيلح يوتغلا نيّصحلا نب زانك ِدْئْرَم ابأ

 نب لهج وبأ اهيفو ءماشلا نم تءاج شيرقل اًريِع ضرتعي ةصاخ نيرجاهملا

 اوقتلاف (9”صيعلا ةيحان نم '”رحبلا فيس اوغلبف ءلجر ةئامثالث يف ماشه

 نيقيرفلل اًفيلح ناكو  ينّهُجلا ورمع نب ّيدْجَم ئشمف «لاتقلل اوفطصاو
 .2؟7اولتتقي ملو مهنيب زجح ئتح ءالؤهو ءال ؤه نيب  اًعيمج 4 هميم و 5 ١ .٠ )ع ع . 0

 ظ / َ ع 5 50 7 َ
 غبار نطب ىلإ ةيرس يف *0بِلطُملا دبع نب ثراحلا نب ةديّبع ثعب مث

 «ةيوبنلا ةريسلا» نم ءاريشعلا ةوزغ لصف رخآ الإ ةيتآلا لوصفلا يف فلؤملا ردّص دق )١(

 .ريسي فرصتب «دعس نبا تاقبط» نم اهلقن دق وهو ,((1/83-7/4) يطايمدلل

 .هلحاس :يأ )0

 ةنيدملا ةقطنمل ةعبات ةظفاحم مويلا وهو «ةئيدملا برغ لامش يف ةنيهجل داو صيعلا (9)

 .ئرق ةذع اهيفو «ةروثملا

 «يدقاولا يزاغم»و (5965 )١/ «ماشه نبا ةريس) :رظناو .ضعب يف مهضعب ثيدح

 ٠١(. -8 /7) يقهيبلل «لئالدلا»و (4/1)

 يف وهف .ءفانم دبع نبا :يأ «بلطملا نب» :باوصلاو مهو وهو ءلوصألا يف اذك )0(

 (ريسلا» :رظنا لكي يبنلا نم ّنسأ ناكو ءبسنلا ثيح نم لَو يبنلا دلاو ةقبط

 .(60 /ا/) «ةباصإلا»و )١55/1(
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 هلمحو .ءضيبأ ًءاول هل دقعو «ةرجهلا نم رهشأ ةينامث سأر ئلع لاوش يف

 3 لل ابيع نب بساطملا نب ةئاثآ نب حطني

 اوسيملو ؛يمرلا مهني ناككف ةفحجلا نم لايأ ةرشع يلع غبار نطبئلع

 صاقو يبأ نب دعس ناكو «ةشوانم تناك امنإو لاتقلل اوُفطصي ملو ٌفويسلا

 ئلع ناقيرفلا فرصنا مث «هللا ليبس يف مهسب ىئىمر نم لوأ وهو مهيف

 مهتيماح
 ةيرس مّدقو ءلهج يبأ نب , ةمركع موقلا ئلع ناكو :قاحسإ نبا لاق

 .ةزمح ةيرس الولع ةديبع

 سأر ئلع ةدعقلا يذ يف ؟7راّرٌخلا ئلإ صاقو يبأ نب دعس ثعب مث

 نيرشع اوناكو ءورمع نب دادقملا هلمحو ضيبأ ًءاول هل دقعو «رهشأ ةعست

 وهو (دعس نبا تاقبط»و «يطايمدلا ةريس»ل اًعبت لوصألا يف بسنلا قايساذك )١(

 :رظنا .بلطملا نب داّبع نب ةثاثأ وهف ءبلطملا هّدج ئلإ هيف بسُت ةثاثأ نأ الإ حيحص

 )١79/١١(. «ةباصإلا»

 (نيتس اوناكو» :ب «ق م )70

 يبأ ةياور نم) ريبزلا نب ةورع دنع ةّيرسلا ربخ رظناو .(8/7) «دعس نبا تاقبط» ()

 يف امك قاحسإ نبا دنعو «(9 /7) «لئالدلا» يف امك ةبقع نب لئئسومو (هنع دوسألا

 )١/ ٠١(. «هيزاغم» يف يدقاولا دنعو )1١/ 551١-297(( «ماشه نبا ةريساا

 مجعما :رظنا .اليك (10) ةبارق ئلع غبار قرش عقي ٌمخ ريِدَغو ةفحّجلا يداو وه (:)

 .(7١١ص) يدالبلل «ةيوبنلا ةريسلا يف ةيفارغجلا ملاعملا
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 اوجرخف راّرخلا زواجي ال نأ هيلإ دهعو «شيرقل اًريِع نوضرتعي ١!اًّبكار
 ناكملا اوحّبَص ئتح «ليللاب نوريسيو راهنلاب نونمكي اوناكف مهمادقأ ئلع

 .*"ملعأ هللاو ءسمألاب تّرم دق َريعلا اودجوف سمخ ةحيبص

 لصف

 اهازغ ةوزغ لوأ يهو .7'2ناَّدَو :اهل لاقيو «ءاوبألا ةوزغ هسفنب ازغ مث

 هءاول لمحو «هرّجاهم نم اًرهش رشع ينثا سأر ىلع رفص يف تناكو .هسفنب
 نب دعس ةنيدهلا :ىلع :فلشغتساو ء ىغيبأ نآكو -بلظملا دبع نب ةزمح

 .اًديك قلي ملف «شيرقل اًريِع ضرتعي ةصاخ نيرجاهملا يف جرخو «ةدابع
30 

 ةرمض ينب ديس ناكو  يرّمَصلا ورمع نب َيِشْحَم َّعّداو ةوزغلا هذه يفو

 الءاكمج هيلع او رتكيالو هوزغي الو «ةرْمَض ىنب وزغيال نأ ئلع  هنامز يف

 ةرشع سمخ هتبيغ تناكو .اًباتك مهنيبو هنيب بتكو ءاًوذغ هيلع اوتيعي

 .()ه

 دعس نبا دنعو .«مهمادقأ ئلع اوجرخف» :يتآلا هلوق بسانُي وهو .«الجار» :ز شماه )١(

 .«الجر نيرشع يف» :يطايمدلاو
 «يدقاولا يزاغم»و )١/ 5٠١( «ماشه نبا ةريس» :رظناو .(7/ /7) (دعس نبا تاقبط» )١(

17 

 ملاعم» يف يدالبلا قتاع ركذو «لايمأ ةتس امهنيب نأ ٍدعس نبا ركذ ءامهبراقتل كلذو (9)

 ردحنا اذإ (ةبيّرخلا يداو :مويلا نّمسيو) ءاوبألا يداو نأ ("17 2١ 5ص) «ةريسلا
 .هراسي الع (ديعب نمز نم ترثدنا دقو) نادو ضاقنأف رحبلا لإ

 )091/١( ماشه نبا دنع قاحسإ نبا يزاغم :رظناو .(7 /15) «دعس نبا تاقبط» (:)

 )1١١/١-١7(. «يدقاولا يزاغم»و 2٠١.« /7) «لئالدلا» يف يقهيبلاو

 ل



 لصف

 رشع ةثالث سأر ئلع لوألا عيبر رهش يف ًطاوُن كي هللا لوسر ازغ مث

 . ضيبأ ناكو  صاقو يبأ نب دعس هءاول لمحو .هرّجاهُم نم اًرهش
 هباحصأ نم نيتئام يف جرخو .ذاعم نب دعس ةنيدملا ىلع فلختساو

 شيرق نم لجر ةئامو يحمجلا فلخ نب ةيمأ اهيف شيرقل اًريع '١'ضرتعي
 دحاو امهلصأ ناعرف نالبج امهو 2 ")ًطاوب غلبف «ريعب ةئامسمخو نافلأو

 'ادّرُب ةعبرأ وحن ةنيدملاو طاوب نيبو ءماشلا قيرط يلي امم ةنيّهج لابج نم
 .(4) جرف اًديك قلي ملف

 لصف

 رباج نب ْرُك بلطل هرَّجاهُم نم اًرهش رشع ةثالث سأر ئلع جرخ مث
 ئلع فلختساو  ضيبأ ناكو بلاط يبأ نب ىلع هءاول لمحو «يرُهِفلا

 ناكو «هقاتساف ةنيدملا حرس ئلع راغأ دق زرك ناكو .ةثراح نب َديز ةنيدملا

 نم ناوفَس :هل لاقي اّيداو غلب ئتح ل هللا لوسر هبلطف «*”ئمجلاب ئعري

 .(اضرتعم» :د ءص )١(

 ريغ لصفلا لوأ يف قبس دقو «يطايمدلا باتكل اًعبت افورصم لوصألا يفاذك (؟)

 .فرصنم
 (زاجحلا ملاعم مجعم» :رظنا .ةنيدملا برغ (اًليك م١٠ ةبارق) اليم نيعبرأو ةينامث يأ (6)

 .(17 2"ص) يدالبلل

 «يدقاولا يزاغم»و (094 )١/ «ماشه نبا ةريس» :رظناو .(8/7) «دعس نبا تاقبط» (:4)

40 

 «ئمحلاب» :هلوقو .زرك هيلع راغأ نيح ئمجلاب ئعري  ِمَحَّنلا وهو  حْرّسلا ناك يأ (0)

 - هنأب هرّسفو «ءاّمَّجلاب» :«(دعس نبا تاقبط» يفو .(74ق) ىطايمدلل «ةريسلا» يف اذكه
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 .©2ةنيدملا ئلإ عجرف :2")هقحلي ملف زرك هتافو «١2)ردب ةيحان

 لصف

 .اًرهش رشع ةتس سأر ئلع ةرخآلا ئدامج يف ِةِك هللا لوسر جرخ مث
 الع فاغخعساو ه ضيبأ تاقو_بلطملا ديع نب ةزمح اول لمحو

 ةئامو نيسمخ يف جرخو ,ءيموزخملا دسألا دبع نب ةملس ابأ ةنيدملا

 اوجرخو «جورخلا ئلع اذحأ هركُي ملو ءنيرجاهملا نم  نيتئام يف :لاقيو -
 دق ناكو ؛ماشلا ىلإ ةبهاذ شيرقل اًريِع نوضرتعي اهنوبقَّي اًريعب نيثالث ئلع
 ةريَشَُعلا اذ غلبف «2*شيرق لاومأ اهيف ةككم نم «2اهيلوصفب ربخلا هءاج

 نيبو 270 ِمّبنَي ةيحانب يهو «ةلمهملاب ةريسعلا :ليقو «دملاب ءاريّشُعلا :ليقو -
 جرخ يتلا ريعلا يه هذهو .مايأب هتتاف دق ريعلا دجوف  دّرُب ةعست ةنيدملاو عبني

 َتاذو ةلتاقملا وأ اهايإ هللا هدعو ىتلا يهو .ماشلا نم تعجر نيح اهبلط يف

 .هدعوب هل لؤوو .ةكوشلا

 .فرجلا اىلإ قيقعلا ةيحان لبج -

 .ئلوألا ردب ةوزغ :اهل لاقي اذلو 01(

 نيينرعلا ىلإ لسرأ يتلا ةيرسلا ىلع كت يبنلا هالوو .همالسإ نسحو ُدعب ملسأ مث (5)
 .(7”77ص) أيس امك لِي هللا لوسر ىعار اولتق نيذلا

 «يدقاولا يزاغم»و )١/ ١ 5١( «ماشه نبا ةريساا :رظناو .(8 /7) (دعس نبا تاقبط» (*)
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 مير دج 5 ٍيإعُهَوبأ َلاَق َلاَفَريِمَلاٍتلَصَفاَمْلَو# :ئلاعت هلوق هنمو ءاهجورخب يأ (:)

 .«تموت
 .(يطايمدلا ةريس» ل قفاوم تبثملاو ««شيرقل ٌلاومأ اهيفو» :ب «ق م )0(

 .رحبلا عبني ال ةريسلا بتك يف ركذ اذإ دارملا وهف «لخنلا عبني :يأ (1)

|: 



 .7١2ةرْمَض ينب نم مهءافلحو جِْلْذُم ينب َعّداو ةوزغلا هذه يفو

 هللا لوسر ْىَنَك ةوزغلا هذه يفو :''2ظفاحلا ِيفَلَح نب نمؤملا دبع لاق

 .بارت ابأ يلع ِةِك

 «ةمطاف هحاكن دعب بارت ابأ هاَنَك امنإ ِدَِلكَي ىبنلا نإف «هلاق امك سيلو

 :تلاق «؟ِكّمع نبا نيأ» :لاقو اهيلع لخد امل هنإف «ردب دعب اهخاكن ناكو

 «بارتلا هب قصل دقو هيف اعجطضم هدجوف دجسملا لولإ ءاجف ءابضاغم جرخ

 لوأوهو 23 :بارقابأ سلجا «بارت ابأ سلجا» :لوقيو هنع هضفني لعجف

 .بارت ابأ هيف ينك موي

 سأر ىلع بجر يف !*”ةلخن ئلإ يدسألا شحج نب هّللا دبع ثعب مث

 نينثا لك «نيرجاهملا نم الجر رشع ىنثا يف ؛ةرجهلا نم اًرهش ٌرشع ةعبس

 .شيرقل اًريِ ثودصرب ةلخف نطب نإ واصرف ءريعب نرلع نايكي

 «يدقاولا يزاغم»و (094 )١/ «ماشه نبا ةريس» :رظناو .(4 /7) (دعس نبا تاقبط» )١(

0/1 

 نع رداص وهو «(يتيبرتسش ةخسن -ا/ق) «ةيوبنلا ةريسلا» هباتك يف يطايمدلا ()

 دنسم)و «ماشه نبا ةريس» يف امك قاحسإ نبا كلذ دنسأ دقو .«دعس نبا تاقبط»

 (دنسملا» يققحم ةيشاح رظنا .فيعض دنسب رساي نب رامع نع-(١141775) «دمحأ

 .ةلاسرلا ةعبط

 ثيدح نم (109١)ملسمو (77180 5705 ,ثا/٠* )45١«: يراخبلا هجرخأ (6)

 .دعس نب لهس
 .اهب فيرعتلا قبس دقو .فئاطلاو ةكم نيب قيرطلا ئلع داو «ةيناميلا يهو (5)
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 نينمؤملا ٌريمأ شحج - نب هللا دبع يمس ةيرسلا هذه يفو

 هيموي يسب جسديا شيال نأ هردأو اًناتك هل بتك ِةِْبَبَع هللا لوسر ناكو

 ضماف اذه يباتك يف ترظن اذإ) :هيف دجو باتكلا حتف املو «"" !هيف ٌرظني مث

 .«مهرابخأ نم انل ملعتو اًشيرق اهب ّدّصرتف فئاطلاو ةكم نيب ةلخن لزنت ئتح ل

 ٌّبحأ نمف .مههركتسي ال هنأبو كلذب هباحصأ ربخأو «ةعاطو اًعمس :لاقف

 "ااوّضمف ءضهانف انأ اًّمأو ؛.عجريلف ٌتوملا هرك نمو ضهنيلف ةداهشلا

 ناوزغ نب ٌةبتعو صاقو يبأ نب دعس ٌلضأ قيرطلا ءانثأ يف ناك املف

 لزن اىتح شحج نب هللا دبع دُعَبو «هبلط يف اّلْخَتُف «هئابقتعي اناك امهل اًريعب

 نب ورمع اهيف «ةراجتو اًمدأو اًبيبز لمحت شيرقل ْريِع هب ترمف .ةلخنب

 ئلوم ناسيك نب مكحلاو «ةريغملا نب هللا دبع انبا لفونو نامثعو ءيمرضحلا

 (ةبيش يبأ نبا فنصمأ) ينو .(80 /" 2٠١ /7) «تاقبطلا» يفدعس نباهركذ )١(

 يف ريمأ لوأ شحج نب هللا دبع ناك» :لاق هنأ صاقو يبأ نب دعس نع (780)

 ةبار لوأا :لاق هنأ دوعسم نبا نع 0١٠١( /) «(مكاحلا كردتسم») يو .(مالسإلا

 .نيل امهدانسإ يفو .«شحج نب هللا دبعل مالسإلا يف تدقع

 ةلوانُملا يف ركذي ام باب «ملعلا باتك يف هب اًموزجم يراخبلا هقلع باتكلا اذه ربخ (؟)

 ةلوانملا يف زاجحلا لهأ ضعب جتحاو» :لاقف «نادلبلا ئلإ ملعلاب ملعلا لهأ باتكو

 اذك ناكم غلبت ئتح هأرقت ال :لاقو اًباتك ةيرسلا ريمأل بتك ثيح ِهِكَي يبنلا ثيدحب
 وه :ظفاحلا لاق .اِِكَي يبنلا رمأب ربخأو سانلا ئلع ةأرق ناكملا كلذ غلب اًملف ءاذكو

 .(1/5 /7؟) «قيلعتلا قيلغت»و )١/ ١05( «يرابلا حتف» :رظنا .هقرط عومجمب حيحص

 مزح نبال «ةريسلا عماوج» ل قفاوم تبثملاو .«اوضهنف» :هيلع اححصم ز شماه ءن (9)

 .هنع رداص فلؤملا نأ رهاظلاو (5١٠هص)
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 رهشلا بجر نم موي رخآ يف نحن :اولاقو نوملسملا رواشتف ؛ةريغملا ينب

 مّرَحلا اولخد ةليللا مهانكرت نإو ؛مارحلا ٌرهشلا انكهتنا مهانلتاق نإف «مارحلا

 اورسأو «هلتقف يمرضحلا نب وّرمع مدشحأ عمرا مهتاقالم ئلع اوعمجأ مث
 .لفون تلفأو ءمكحلاو نامثع

 سمح لوأ وهو ءسمخلا كلذ نم اولزع دق نيّريسألاو ريعلاب اومدق مث

 ركنأو ؛مالسإلا يف نيريسأ لوأو «مالسإلا يف ليتق لوأو «؟7١هالسإلا يف ناك

 ؛كلذ مهٌراكنإو شيرق 2")تنعت ٌدتشاو «هولعف ام مهيلع للي هللا ٌلوسر
 يلع ناو باوحلا ديلا ذبسس لعن لف ةرافالانم اونعو ربت ارسمي
 0 مارش ِرْهَّشلا نع َكَيوُلَعِْي# :ئلاعت هللا لزنأ تح ؛كالذ عملسلا

 جاَرْخَِو ِماَرَخَ جشم هر كس رابتر اسك ياسو
ِ 

 2201 ةرقبلا] 4 ٌّلَحَقْلاَنِه كسل هم ةقفلار لاتيعبشلااب 5

 هومتبكترا امف ؛اًريبك ناك نإو مهيلع هومتركنأ يذلا اذه :هناحبس لوقي

 مه نيذلا نيملسملا جارخإو «هتيب نعو هليبس نع ٌدصلاو «هللاب رفكلا نم متنأ

 .«مالسإلا يف سمخ لوأ ناك وهوا : قيد ابل هج قايع )010(

 ,«(بّبعتا :دادؤ اة وع 0)

 يف يربطلاو )١/ 701١- 5١05( ماشه نبا هقيرط نمو قاحسإ نبا هدنسأ ةيرسلا ربخ ()
 نب ةورع نع امهالك ءيرهزلاو نامور نب ديزي نع ٠ 57506-5”7507(  /7) (هريسفتا

 نع يرهزلا نع رخآ قيرط نم (117 /7) «لئالدلا» يف ىقهيبلا هجرخأو .اًلسرم ريبزلا

 دهاش هلو .هخايشأ نع يدَّسلا ةياور نم (50 4 /7) ىربطلا دنع دهاش هلو .ةورع

 «ئربكلا» يف يئاسنلا دنع يلجبلا هللا دبع نب بدنج ثيدح نم رصتخم رخآ

 هيفو .نسح دانسإب ١77( /7) «ريبكلا» يف يناربطلاو )١1575( ئلعي يبأو /5)

 .ئدامج نم موي رخآ وأ بجر نم مويلا كلذ نأ اوردي مل مبخأ
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 دنع ربكأ -هب مكنم تلصح يتلا ِةنتفلاو «هيلع متنأ يذلا كرشلاو ءهنم هّلهأ
 ,7١كرشلاب انهاه ةنتفلا اورسف فلسلا رثكأو .مارحلا رهشلا يف مهلاتق نم هللا

 :هلوق هيلع ٌلديو .[14” :ةرقبلا] 4ةَئْنِف نوما َقَحْرهوأيَقَو# :ئلاعت هلوقك
 مهل :يأ 17 :ماعنألا] © َتيرَتُماَنْهاَماَنَبَر هَل نأ هَلْ كتم
 :اهتقيقحو .هوركنأو هنم اوؤربت نأ الإ مهرمأ رخآو هتبقاعو مهكرش لآم نكي

 هب نتتفي مل نم ٌبقاعيو هيلع لّياقيو هيلإ هّبحاص وعدي يذلا كرشلا اهأ

 :تايراذلا] «يَتنَتِاقوَد# :اهب مهتنتفو رانلاب مهباذع تقو مهل لاقي اذهلو
 اهتياغو مكتنتف ةياهن اوقوذ :هتقيقحو ؛227هكبيذكت :سابع نبا لاق 5

 دبع اوك امكو :114 :رمزلا ويقف :لوقك ءاهرمأ ريصمو
 .مكتتف اوقوذ :مهل ليقو رانلا ئلع اونتف كرشلا ئلع

 :جوربلا] © أوْويبََلهم ٍتِموْلَو نيو أوه نَا ّثإ# :ئلاعت هلوق هنمو
 ظفللاو رانلاب مهايإ مهِقارحإو نينمؤملا مهبيذعتب انهاه ٌةنتفلا ترّسف ٠

 ةنتفلا هذهف ؛مهنيد نع اونتتفيل نينمؤملا اوبَّذَع :هتقيقحو «كلذ نم ٌجعأ
 .نيكرشملا "لإ ةفاضملا

 :هلوقك «هيلإ هلوسر اهفيضي وأ «هسفن ىلإ هناحبس اهفيضي يتلا ةنتفلا امأو
 لإ هن :ئسوم لوقو «[157 :ماعنألا] « ٍضَعَب مُهَصْحَبنَف َكِلَدَكَو»

 و
 7 57 . للص ١ ”ايفل ا لس ول سس ا ا ا و

 نرخآ يتعمد كلتف -[166 :فارعألا] 5 100

 ناوزنغ كلام وبأو سابع نبا اًضيأ رصف هبو ءامهيثيدح ىف ىَدّسلاو بذدنج هرّسف اذك 0

 .(561-10/8/ /”) «يربطلا ريسفت» :رظنا .يرافغلا

 .هنع نييفوعلا قيرط نم (1 ٠5 /71؟) يربطلا هدنسأ (')
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 معنلاب رشلاو ريخلاب هدابعل هللا نم ءالتبالاو رابتخالاو ناحتمالا ئنعمب يهو

 هدلوو هلام يف نمؤملا ةنتفو ءنول نيكرشملا ةنتفو «نول هذهف ؛بتاصملاو

 , رج نول راحو

 باحصأ نيب اهعقوأ يتلا ةنتفلاك ؛مالسإلا لهأ نيب اهعقوي يتلا ةنتفلاو

 اولتاقتي ئتح نيملسملا نيبو ءنيَّمِصو لمجلا لهأ نيبو «ةيواعمو ّيلع
 ذدعاقلا :ةنتف نوكتسا :ّهِلكَي يبنلا اهيف لاق يتلا يهو ءرخآ نول -(١)ورجاهتيو

 نم ريخ اهيف يشاملاو ءيشاملا نم ريخ اهيف مئاقلاو .مئاقلا نم ريخ اهيف

 يه نيتفئاطلا لازتعاب اهيف كي يبنلا رمأ يتلا ةنتفلا ثيداحأو .7"2(يعاسلا

 .ةنتفلا هذه

 رت را ا ألا 0

 نذْما لوفي نَممهتِهَو# :للاعت هلوقك .ةيصعملا اهم اًدارم ةنتفلا تأت دقو
 دز و 5 ها م 2 م ف ا
 :لوقي «كوبت ئلإ لي هللا لوسر هبدن امل سيق نب دَجلا هلوقي «# َقتْفتاِلَو
 ,27نهنع ريصأ ال ينإف ءرفصألا تانبل يضّرعتب ينتفت الو دوعقلا يف يل نذيا

 وو 7 6 واق ا ناو ل

 اوٌرفو قافنلا ةنتف يف اوعقو :يأ «[44 :ةبوتلا] © أوُطَقَس َةَنَشِفْلا فالا# :ئلاعت لاق

 .رفصأللا تانب ةنتف نم اهيلإ

 .فاصنإلاو لدعلاب هئادعأو هئايلوأ نيب مكح هناحبس هللا نأ :دوصقملاو

 ريبك هنأ ربخأ لب ءمارحلا رهشلا يف لاتقلاب مثإلا باكترا نم هءايلوأ ئَرَبُي ملو

 رهشلا يف لادقلا ٍدَّرجم نم ٌمظعأو ٌربكأ نوكرشملا هٌؤادعأ هيلعام نو

 .«اورجاهتو اولتاقت» :ع.«اورجاهتي وأ» :د ءص )١(

 .هنَعُدَإَيَر ةريره يبأ ثيدح نم )١8/7( ملسمو )7١1( يراخبلا هجرخأ (؟)

 بات هنإ ليق دقو :ربلا دبع نبا لاقو )5941١/1١١-547(. «يربطلا ريسفت» :رظنا (9)

 .(771/1) باعيتسالا» .ملعأ هللاو ؛هتبوت تنسحف
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 يف نيلّوأتم اوناك هؤايلوأو اميس ال «ةبوقعلاو بيعلاو ٌمذلاب قحأ مهف «مارحلا

 نم هولعف ام بنج يف مهل هللا هرفغي ريصقت عون نيرّصقُم وأ كلذ مهلاتق

 عيفش فلأب هنساحم تءاج  ٍدحاو بنذب ةنأيبحلا اذإو

 نم دحاو عيفشب ِتأي ملو «حيبق لكب ءاج ودع ضيغبب ساقُي فيكف
 !ةيساسملا

 لصف
 .2(١)كلذ ركذ مدقت دقو «ةلبقلا تلوح ةنسلا هذه نم نابعش يف ناك املف

 لصف

 ٍةلبقُملا ريعلا ربخخ كي هللا لوسر غلب ةئسلا هذه نم ناضمر يف ناك املف

 امل اهبلط يف اوجرخ يتلا ريعلا يهو «نايفس يبأ ةبحص شيرقل ماشلا نم
 .شيرقل ةميظع لاومأ اهيفو ءالجر نيعبرأ وحن اوناكو ؛ةكم نم تجرخ

 اًرضاح هرهظ ناك نم رمأو ءاهيلإ جورخلل سانلا ِكَي هللا لوسر بدنف
 ةعضبو ةئامثالث يف اًعرسم جرخ هنأل ءاًعيلب الافتحا اهل لفتحي ملو ءضوهنلاب

 ماوعلا نب ريبزلل سرف :ناسَرَف الإ ليخلا نم مهعم نكي ملو .الاجر ٌرشع
 لا دوسألا نب دادقملل سرفو

 )١( )صض866٠١(.

 )"( مكاحلا دنع يلع ثيدح نم يور نيَسرفلا ركذ )7 2٠١0 /1/  )3١يف يقهيبلاو

 انيف ناك ام» :لاق هنأ رخآ ٍهجو نم هنع يورو .هب سأب ال دانسإب (7 94 /7) «لئالدلا»

 دمحأ هجرخأ .«دادقملا ريغ ردب موي سراف )١٠١717( نابح نباو (849) ةميزخ نباو

  يزاغم» :رظنا .مهديناسأب يزاغملا لهأ هركذ ام هديؤي لوألاو .دّيج دانسإب (3100)

 "وو



 .دحاولا ريعبلا الع ةثالثلاو نالجرلا بقتعَي بقتعَي اًريعب نوعبس مهعم ناكو

 ,١)|ًريعب نوبقتعي يوّنْعلا ٍدرم يبأ نب دّكْزَمو ٌىلعو دلي هللا لوسر ناكف
 نوبقتعي كَ هللا لوسر يلاوم ةشبك ")[وبأ]و 2")ةسّنأو ةثراح نب ديزو

 .اًريعب نوبقتعي فوع نب نمحرلا دبعو رمعو ركب وبأو «2؟/اًريعب
 ءاحوَّرلاب ناك املف ؛موتكم ّمأ َنبا ةالصلا ئلعو ةنيدملا ئلع فلختساو

 .ةئيدملا ثرلع هلمعتساو رذنملا دبع نب ةبآبل ابأ دز

 يبأ نب يلع ئلإ ةدحاولا ةيارلاو ريّمع نب بعصم ىلإ َءاوللا عفدو

 ةقاسلا الولع لعجو .ذاعم نب دعس لإ راصنألل ىتلا ئرخألاو ءبلاط

 ورمع نب سّبْسَي ثعب ءارفصلا نم بّرَق املف راسو .ةعّصْعَص يبأ نب سيق

 75١(. /7) «دعس نبا تاقبط»و (١/77)«يدقاولا -

 (89101) دمحأ جرخأ نكلو .(517 )١1/ «ماشه نبا ةريس# يف امك قاحسإ نبا لاق اذك 0

 اناك و هللا لوسر يليمز نأ دوعسم نبا نع (1 /7) مكاحلاو (47757) نابح نباو

 ءءاحوّرلا نم [يقتأيس امك] ةبابل ابأ دري نأ لبق ناك اذه لعلو :ريثك نبا لاق .ةبابل ابأو يلع

 .(55 /4) «ةياهنلاو ةيادبلا» .ةبابل يبأ لدب اًدئرمو اًيلع هاليمز ناك مث

 ةماسأ هنبا نإف «خاسنلا نم فيحصت هلعلو ««هنباو» :ةعوبطملا خسنلاو لوصألا يف )0

 نبا رغصتسا دقو فيك ءوزغلل جرخ نوكي نأ نكمُي الف هرمع نم ةرشاعلا يف ناك

 باحصأ نم دحأ هّدعالو !؟هنم ربكأ امهو جورخلاب امهل نّدؤي ملف ءاربلاو رمع

 نبا ةريس» :رظنا .يزاغملاو ريسلا بتك يف يذلا وه تبثملاو .نييردبلا يف يزاغملا

 (8١٠ص) «ةريسلا عماوج»و )١5/١( «يدقاولا يزاغم»و (17١5؟/١) «ماشه

 .(؟1//١51) «ةباصإلا»و

 .مجارتلاو يزاغملا بتك نم هتكردتساو «عوبطملاو لوصألا نم طقاس (*)

 رص .بلطملا دبع نب ةزمح :اًعبار مهعم يدقاولاو قاحسإ نباركذ (5)

 ان



 .ريعلا رابخأ ناسّسجتي ٍردب لإ 217ءابْغّزلا نب ّيِدَعو ينهجلا
 رجأتساف «هايإ هدْضقو كَ هللا لوسر ٌجرخم هغلب هنإف نايفس وبأ امأو

 مهريع ئلإ ريفثلاب شيرقل اًحرصتسم ةكم ئلإ يرافغلا ورمع نب مَضْمَص
 يعرب اوضهتل 1-15 لعأ خيرصلا غلبو هدياسسأو دمحس نم هوما

 هنإف بهل يبأ ئوس ٌدحأ مهفارشأ نم فّلختي ملو جورخلا يف اوبعوأو

 ؛برعلا لئابق نم مهلوح نميف اودشحو نيد هيلع هل ناك الجر هنع ضّوع

 مهنم مهعم جرخي ملف يدع ينب الإ شيرق نوطب نم ٌدحأ مهنع فّلختي ملو

 نَعَنوُرصَيَو ساد ءايرو ارطب# :ئلاعت لاق امنق يه رايق نم ارسجرت#و «لنجلا

 مهديدحو مهَّدَحب دلك هللا لوسر.لاق امك اولبقأو :لافنألا] 4 هنأ لِيِيَس

 سضغو ةّيمح ارلعو ؛نيرداق ِوٌُرُخ ةرلغاوؤاجو :؟0هلوسر ٌداحتو هذاحت

 نم لتقو مهريع ٍذخأ نِم نوديري امل هباحصأو كي هل هللا لوسر ئلع قْنَحو

 ؛هعم تناك يتلا ٌريِعلاو يمرضحلا نب وّرمع ٍسمألاب اوباصأ دقو ءاهيف
 ل َرمْوَىْدْخل رس دءاَووَو :ئلاعت لاق امك ٍداعيم ريغ ئلع هللا مهعمجف

 .[57 :لافنألا] 4 5 ةافسا نأ دريت .كساويدعبلا

 ملكتف «هباحصأ راشتسا شيرق ّجورخ ِةِْكَي هللا لوسر غلباّملو

 مث ءاونسحأف نورجاهملا ملكتف ايناث مهراشتسا مث ءاونسحأف نورجاهملا

 :رظناو .يزاغملا بتك ةّماع يف امك هبسن يف رهشألا وهو ««ءابغزلا يبأ نب يدع» :ث )١(

 ١١09(. /7”) («باعيتسالا»

 .هيلع اححصم ز شماه يف تبثملاو .«ئلإ» :عوز ءث )١(

 اهرخفو اهئاليخب تءاج دق شيرق هذه مهللا» :هئاعد يف لكي يبنلا لوق ئلإ ريشي (؟)
 :قايسو ه«..:كلوسر. بدكتو كذاحت
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 اي :لاقف ذاعم نب دعس ردابف مهيِنْعَي هنأ راصنألا تمهفف اثلاث مهراشتسا

 هوعئمي نأ الع هوعياب مهنأل مهينعَي امنإ ناكو ؟انب ضّرعت كنأك !هللا لوسر
 ام ملعيل مهراشتسا جورخلا ئلع مزع املف «مهرايد ين دوسألاو رمحألا نم

 ال نأ ١7 اهيلع ئرت راصنألا نوكت نأ ئشخت كلعل :دعس هل لاقف «مهدنع

 ثيح ْنَعظاف :مهنع بيجأو راصنألا نع لوقأ ينإو «مهرايد يف الإ كورصني

 ام انلاومأ نم ذخو ءٌتئش : نم ّلبح ْعَطقاو «ٌّتئش نم ّلبح لصو «ٌتئش
 ترمأ امو «تكرت اهم انيلإ بحأ ناك انم تذخأ امو «تئعش ام انطعأو «تعكش

 (؟)ناَدْمْغ نم كربلا غلبت ئتح َتْرِس نئل هللاوف ؛كرمأل ٌعبت انّرمأف ٍرمأ نم هيف

 تاب هانضش ”نببلا اذه انب ةيهرعتسا نقل او هفلحم نيل

 .هحلصأ مث ص يف ناك اذك .«اهيلع اقح ئرت راصنألا نوكت ال نأ» :د يف هقايس 660

 «ةياهنلاو ةيادبلا» يف امك «هيزاغم» يف يومألا هاًّمس اذكه «نادمغ نم كرَّبلا» (؟)
 بتك ةّماع يف يذلاو «(نَّمَي يذ ٍدِمِغ نم كرّبلا» :ةبقع نب ىئسوم هاّمسو «(7/5 /5)

 يذلا وهو ؛ةكم بونج لحاسلا ئلع عضوم وهو «دامغلا كْرَب١ :ةريسلاو ثيدحلا

 ئلإ عجري نأ هرمأف ةّنِغَّدلا ٌنبا هيف هيقلف ةشبحلا ئلإ اًرجاهم جرخ امدنع ركب وبأ هغلب
 ةفورعم ةدلب مويلا وهو «(77417) «يراخبلا حيحص» يف امك «هراوج يف انمآ ةكم

 .ةكم بونجج اليك (8 + :) ةبارق ئلع لحاسلا ئيلع «كّزبلا»ب

 .ةنَعُدَلاَعَو نامثع مايأ يف مده «نميلا ء ءاعنسب ناك روهشم ديشك رصف «ناَدكخق امأو

 5١١(. /5) «نادلبلا مجعم) :رظنا

 يقهيبلل «لئالدلا» يف امك  هيزاغم يف ةبقع نب ئسوم اهركذ ذاعم نب دعس ةملك (5)

 (110 )١/ ماشه نبا هقيرط نمو  قاحسإ نبا اهدنسأو .اهوحنب )/١37(-

 ثادحأ يف ليوط ثيدح نمض اهوحنب )51١/١١-57(- «هريسفت» يف يربطلاو

 كرب» ركذ اهيف سيلو ءدحاو قايس يف مهثيدح عمجف قرط ةدع نم هاور ةوزغلا

  ملسم اهجرخأو .ةيتآلا دادقم ةملك يف قاحسإ نبا دنع اهّركذ درو امنإو ؛«دامغلا
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 هنأ َبَهْذَأ# :ئسومل ئسوم موق لاق امك كل لوقن ال :دادقملا هل لاقو

 نعو كنيمي نع لتاقن كلو 5*1 :ةدئاملا] * َنوُدِحَلَف اةاَنَهنهاَّنِإ دكَيلَقَف َكُيَرَو

 ,37كفلبش ةمو كيدي نيب نمو «كلامش

 اوريسا نانو هفياسصا نم عيسابجرم و ِةَلِلَكَع هللا لوسر هجو قرشأف

 عراصم تيأر دق نإو .نيتفئاطلا ىدحإ ندعو دق هللا نإف ءاورشبأو

 .227«موقلا

 رحبلا لحاسي قحلف نايفس وبأ ضفخو ءردب لإ و هللا لوسر راسف
 امنإ مكنإف ءاوعجرأ نأ شيرق ئلإ بتك ٌريعلا زرحأو اجن دق هنأ ئأر اًملو

 لاقف :عوجرلاب اوُسهف ةفحجلاب معو ريخلا مهانأف ؛مكّريع اوزرختل متجرخ

 نم انرببغم نم مسظنو اهب ميلاف ادب ملل ليقع عجرن ال هللاو : : لهج وبأ

 موجرلاب مهيلع َقيَرُش نب ىشخألا راشأو كلذ دعب برعلا انفاختو «برعلا

 دعب ةرهز ونب تطبتغاف «يرهُز اًردب دهشي ملف «ةرهُز ونبو وه عجرف ؛هوصعف
 عوجرلا مشاه ونب تدارأو .اًمظعم اعاطُم مهيف لزي ملف .سنخألا يأرب

 .عجرن ئتح ةباصعلا هذه انقرافت ال :لاقو لهج وبأ مهيلع ٌدتشاف

 هنأل رظن هيفو «ةدابع نب دعس ملكتملا لعج هنكلو سنأ ثيدح نم اهوحنب (1014) -

 .(788/10) (حتفلا» :رظنا .اًردب دهشي مل

 نأ هيفو ءدوعسم نبا ثيدح نم (570959657) يراخبلا اهجرخأ دادقملا ةملك )١(

 .ههجو قرشأو كلذب ٌرَس هَ يبنلا

 دعس نباو )44/١( يدقاولاو_(515 )١/ ماشه نبا دنع امك  قاحسإ نبا هركذ ()

 راق عوقلا عراضم يرأ هلك ىهلا نأ هجر ريغ نم تبث دقو وجي (/9)
 .اًبيرق اهجيرخت يتأيسو ءاهاّيِإ ةباحصلا
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 ردي هايف ديه عام اتوأ 'ةامع لو :رج لك هللا لوسو راسو ءاوزاسو

 انأ هللا لوسو اي :رؤتشلا نب بابكلا لاقف .«لزنملا يف يلع اوريشأ» :لاقف

 ةيدعءاملا ٌةريثك يهف اهانفرع دق ٍبّلَق ئلإ ريسن : نأ ٌتيأر نإ ءاهبّلقبو اهب ملاع

 .("7هايملا نم اهاوس ام رّوغُتو ءاهيلإ موقلا ٌقبسنو اهيلع ٌلزننف
 لإ رييولاو اذعسو اًيلع ثعبو هءاملا ثودهري اًغارس قوكرشملا راسو

 5 لَو هللا لوسرو شيرفل نيدبَعِب اوميقف ءربخلا نوسمتليردب

 هباحصأ كلذ هركف «شيرقل ةاَقّس نحن :الاق ؟امتنأ (7نم :هباحصأ امهلأسف

 يناربخأ» مهل لاقل ها ٌلوسر مّلس املف هتاينس ا ريعن اناكول ثور

 ءانل ملع ال :الاقف «؟موقلا مك» :لاقف «بيثكلا اذه ءارو :الاق «؟ شير نبأ

 :(؟لوقلع لاقق ءاًعست اّمويو اًرشع اًموي :الاقف 2؟موي ّلك نورحني مك» :لاقف

 .؟20(فلألا ئلإ ةئامعستلا نيب ام موقلا»

 .(ءاشع) :ز شماه هب «ق م )1(

 ١١١(. /) يقهيبلل «لئالدلا» يف امك ةبقع نب ئسوم هركذ لي يبنلا ةراشتسا ربخ (؟)

 لسرم نم هوحن )7١4( «ليسارملا» يف دواد وبأو (070 /7) دعس نبا جرخأو

 .هيلإ حيحص دانسإب يراصنألا ديعس نب ئيحي

 :بابحلا لاق ردب نم ٍءام ئندأب لزن اّمل هِي يبنلا نأ قاحسإ نبا دنع ربخلا قايس يفو
 مأ «هنع رخأتن الو همّدقتن نأ انل سيل هللا هكلزنأ لزنمأ لزنملا اذه تيأرأ ؛هللا لوسر اي
 لاقف ؛«ةديكملاو برحلاو يأرلا وه لب» :لاق ؟ةديكملاو برحلاو يأرلاوه

 يبنلا ةراشتسا  امهنيب (017 )١/ «هيزاغم» يف يدقاولا عمجو .(هوحنب ركذف) :بابحلا

 .دحاو قايس يف هايإ بابحلا لاؤسف هك
 .ة ملا :ن.4ز (7)

 .(وكَو هللا لوسر» :عوبطملا ءنءد (:8)

  «هيزاغم» يف يدقاولاو_ )51١1/١1( «ماشه نبا ةريس» يفامك _قاحسإ نباهركذ (4)

 اك



 نيكرشملا ئلع ناكف ءاذحاو اًرطم ةليللا كلت يف لجو زع هللا لزنأو

 بهذأو هب مهرّهط الط نيملسملا ئلع ناكو «مدقتلا نم مهعنم اًديدش اّلباو

 دّهمو «مادقألا تّبثو لمرلا بّلصو ّضرألا هب ّطوو «ناطيشلا ١2)ٌرجر مهنع
 .ءاملا ئلإ نوملسملاو كي هللا ٌلوسر قبسف ؛مهبولق ئلع هب طبرو «لزنملا هب
 .هايملا نم اهادع ام اورّوغ مث ءضايحلا اوعنصو ليللا ٌرطش هيلع اولزنف

 .ضايحلا ئلع هباحصأو ِةِلكَي هللا لوسر لزنو

 .ةكرعملا ئلع فرشُي لت ئلع اهيف نوكي ٌسيرع لكي هللا لوسرل ينّبو
 عرصم اذهو «نالف عرصم اذه» :هديب ريشي لعجو ةكرعملا عضوم يف ئشمو

 .(")هتراشإ عضوم مهنم ٌدحأ ادعت امف ««هللا ءاش نإ نالف عرصم اذهو «نالف

 هذه مهللا» :ِّكَك هللا لوسر لاق ناعمجلا ئءارتو نوكرشملا علط املف

 ماقو :«كلوسر ثتدقفو كداحت تواعج ءاهرخفو اهئاليُخب تءاج شيرق

 ("7ينإ مهللا ءينتدعو ام يل رجنأ مهللا» :لاقو هّبر رصنتساو هيدي عفرو
 رشبأ ءهللالوسراي :لاقو هئارو نم قيدضلا همزتلاف .«كدعوو كدهع كدشنأ

 .(؟)كدعو ام كل هللا ْنَّرِجْنُيل هديب يسفن يذلاوف
2 

 لك ؛ٌفلأ موقلا» :ظفلب يلع ثيدح نم دهاش هلو ١54(. /7) دعس نباو - )١/01(

 .دّيج دانسإب (77/47 5) ةبيش يبأ نباو (454) دمحأ هجرخأ .«اهعبتو ةئامِل روزَج

 :«ناطيشلا زجر» ئنعمو .ةيآلا ظفللو لوصألل افالخ «سجر» :ةعوبطملا خسنلا )١(

 )577/١1١-/77(. «يربطلا ريسفت» :رظنا .هريغو دهاجم هرّسف امك ءهتسوسو

 .اًهنَعََُلَو رمعو سنأ ثيدح نم (71/7 2111/9) ملسم هجرخأ (؟)

 .ز ءد ءص نم تطقس «ينإ) ()

 قاحسإ ْنبا اًضيأ هركذو ١١١(. /7) يقهيبلل «لئالدلا» يف امك ةبقع نب لئسوم هركذ (4)

 _لوق نود امهالك )24/١( يدقاولاو )571/١(- ماشه نبال «ةريسلا» يف امك
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 ئحوأف ءهيلإ اوعرضتو هل اوصلخأو «هوئاغتساو هللا نوملسملا رصنتساو

 ايست ( ولم ىف ىَقلأَس اوُنماَءَكِميَلأ اوم م َّقَأل :هتكئالم اىلإ هللا

 ٍةَحِركَمْلاَن يقل ثدِمُم نأٍ :هلوسو ىلإ ايحسوأو 119 :لاقتالا] # تقذأ

 فذ مهنأ نونعملا :ليقف «؟١)اهحتفو لادلا رسكب ئرق «[ :لافنألا] # َنيِفِدَرَم

 .ةدحاو ةعفد 7"2اوتأي مل الاسرأ اًضعب مهضعب َفِدْرُي :ليقو ءمكل

 ُلوُعَت ْذِإ © :لاق نا ارمع لآ ةروس يفو ٍفلأب مهَّدمأ هنأ ركذ انهاه :ليق نإف

 ناب © َناَرَم ةكْيلمْل نم ِفَلاَءةَمكي وبرد نأ َمُكيِقكي لأ تمم
 ٍكِيلَملا نم فَلاَ :ةَستك مكسرة دا ده رِهِرَرَف نم حو َوْأوُفََتَو اور

 ؟امهنيب عمجلا فيكف «[17-17550] 4َنيِعوَسُم

 ىلع ةسمخلابو فالآ ةثالثلاب يذلا دادمإلا اذه يف فلتخا دق :ليق
 :©"”نيلوق وا 4

 كر تاف اًملف ءطرش )يلع نع اذادمإ ناكو .ٍدحأ موي ناك هنأ :امهدحاأ

 .هنود ةورع نب ماشه نع (854 )١١/ «هريسفت» يف يربطلا هجرخأ اذكو .ركب يبأ -

 نإ مهللا» :لوألا ءزجلا ئلع اًرصتقم ةداتق نع اًضيأ )١١5/١١( يربطلا هجرخأو

 .هعم ركب يبأ فقومو هّبر ِلِلَي يبنلا ةدشانم ئرخأ ةّرم قأيسو .هوحنب «...اًشيرق

 .اهرسكب ةرشعلا رئاس أرقو «لادلا حتفب يرصبلا بوقعيو ناّيندملا عفانو رفعج أرق )١(

 .4116 /2) « رشتلاا

 .«هوتأي مل» :ن ءز ءد ءص ١)

 ضععب ةبسن يف ام قأيسو «هنع رداص فلؤملاو )١/ 565٠-501( «ريسملا داز» :رظنا (*)
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 ةداتقو ءداهاجمو ءسابع نبا لوق اذه .ردب موي ناك هنأ :يناثلاو

 .نيرسفملا نم ةعامج هراتخا ؛ةمركع نع ئرخألا ةياورلاو

 كَرَصت دعو :لاق هناحبس هنإف «كلذ ئلع لدي قايسلا نأ ءالؤه ةجحو

 امو»» :لاق نأ ىلإ 4 َنردُم ةَكَيلمْلأ ني فَلاَ َوَعكع بردي نأ مكي
 لآ] 4 ءدب مكسب َنيَمْظََو ' ىرتيالإ» (١)دادمالا اذه :ىأ . 1

 مهذمأ 7'2هث ءيفلأب مهدمأ هوثاغتسا املف :ءالؤه لاق ١756[ -17 :نارمع

 اذه ناكو ءاوقتاو اوربص امل ٍفالآ ةسمخ مامتب مهدمأ مث ,فالآ ةثالث مامتب

 يتأي نأ نم اهل َّرَسَأو مهسوفنل ىوقأو اًعقوم ّنسحأ دادمإلا ٌةعباتمو ٌجيردتلا
 .ةرم دعب ٌةرم هلوزنو يحولا ةعباتم ةلزنمب وهو «©"7ةدحاو ًةرم هب

 ردب ٌركذ لخد امنإو ءِدُحَأ قايس يف ةصقلا :ئلوألا ةقرفلا تلاقو
 درب اثم نيم ْوُمْلا عَومَكِمَأنِمَتْوَدَعْذَِول :لاق هناحبس هنإف ءاهئانثأ يف اًضارتعا

 لو امهيلَو هنأ الَسفت نأ رجس ِناَتَعِيَِك تح د
 هدأ فَرَصَت ُدَمْلَو# :لاق مث «[177 17١- :نارمع لآ] 4َن

 مهرّكذف «[17 :نارمع لآ] 4 تروُرحْفَت مُكَ]َحَ هنأ ْأوَُتأَد هل
 نع ربخأو ِدُحَأ ةصق نئلإ داع مث «ةلذأ مهو ردبب مهرصن امل مهيلع هّتمعن

 ةكيتلملا َنَم فَلا ِةَمَكَعي وبر دي نأ حكي كَأ» :مهل هلوسر لوق

 .«ئرشبلااذه» :ق ()

 .عوبطملا نم طقاس «مث لأب مهذمأ» (؟)

 .«ةعفد هب قأي نأ» :ب 2. م 0ع(
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 ةسمخب مهّدمأ اوقتاو اوريص نإ مهنأ مهدعو مث (61 :نارمع لآ] © َنيِلَنَم

 اذهو «ئلاعت هلوق نم ردبب يذلا ٌدادمإلاو هلوسر ٍلوق نم اذهف ؛فالآ

 ةصقلاو ؛قلطم كاذو طرش ئلع قّلعم اذهو :فلأب ردب ٌدادمإو فالآ ةسمخب
 ءاضارتعا اهيف ترك ٌرْدَبَو ةلوطم ًةافوتسم وأ ةصق ىه تارمع لآ ةروس يف
 ريغ نارمع لآ يف قايسلاف ؛ةلوطم ًةافوتسم ردب ةصق لافنألا ةروس يف ةصقلاو

 .لافنألا يف قايسلا

 دق ١176[ :نارمع لآ] «اًَدَمَرِهِرَون نَممُحْؤَأَيَو» :هلوق نأ اذه حضوُي

 الف ؛هيف روكذملا دادمإلا نوكي نأ مزلتسي اذهو «؟١)ِبُحَأ ٌموي هنإ :دهاجم لاق

 مهروف نم مهتايتإو ."7ردب موي ناك 2"ردقلا اذهب دادمإلا نإ :هلوق حصي
 .ملعأ هللاو .دحأ َموي اذه

 ةليل تناكو «؟7كانه ةرجش مّذج ئلإ يلصي كي هللا لوسر تابو

 .هيلإ حيحص دانسإب (7/01“ /7) متاح يبأ نباو 7١( /7) يربطلا هجرخأ )١(

 .«ددعلا» :ةعوبطملا خسنلا ءنءعوز (؟)

 دهاجم نع دئسأ 7١6( /5) يربطلا نأ همهو أشنم لعلو ءيزوجلا نبا هيلإ هبسن امك (”)

 ناك ةيآلا يف روكذملا دادمإلا نأ هيف سيلو ««ردب موي الإ ةكئالملا لتاقت مل» :لاق هنأ

 يزوجلا نبا هنظ .كلذب نيلئاقلا لاوقأ عم هلوق يربطلا قاس اّمل نكلو «ردب موي

 .دحأ موي ناك مهروف نم مهايتإ نأ هنع مص ام عم ضقانتي هنأل كلذك سيلو ؛مهنم

 .لوصألل افالخ «ةرجش عذج» :عوبطملا ينو .اهلصأ نئلإ :يأ ««ةرجش مذج ئلإ» (4)

 نع دّيج دانسإب (875) «ئربكلا» يف يئاسنلاو )١١71( دمحأ هجرخأ ثيدحلاو

 يلصي ناك هنإف ِةكَ هللا ٌلوسر الإ :مئان الإ ناسنإ انم امو ردب ةليل انئيأر دقل» :لاق لع

 .«حبصأ تح وعديو ةرجش لإ
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 شيرق تلبقأ اوحبصأ املف «ةيناثلا ةنسلا يف ناضمر نم رشع عباسلا ةعمجلا

 يف ةعيبر نب ةبتعو مازح نب ٌميكح ئشمف «ناقيرفلا فطصاو اهبئاتك يف

 مالك ةبتع نيبو هنيب ىرجو لهج وبأ كلذ ئبأف ءاولتاقي الو اوعجري نأ شيرقف
 هيخأ مد بلطي نأ يمرضسلا نب ورمع اغا لهج وبأ رماومأا لمح

 ءٌبرحلا تبشنو موقلا يمحف !هارْمَعاو :خرصو ِهِتْسَأ نع فشكف :2")اًرمع
 :ةضاخ ركب وبأو وه شيرعلا نئلإ عجر مث .فوفصلا ٍةيَك هللا لوسر لّدعو

 لوسر نومحي شيرعلا باب ئلع راصنألا نم "7موق يف ذاعم نب دعس ماقو
 .ةنلكع هللا

 جرخف «ةزرابملا نوبلطي ةبتع نب ديلولاو ةعيبر انبا ةبيَّشو ةبتع جرخو
 اولاقف «ءارفع انبا ذّوَعُمو فوعو ةحاور نب هللا دبع :راصنألا نم ةثالث مهيلإ

 ءانّمع ينب ديرن امنإو «مارك ٌءافكأ :اولاق . راصتالا نم :اولاق ؟معنأ نم :مهل

 لتقو «َديلولا ِهّنْرِق ٌييلع لتقف «ةزمحو ثراحلا نب ةديبعو يلع مهيلا زربف

 يلع ٌركف نيتبرض هُنْرِقَو ةدييع :فلخأو ةبيش: :ليقو  ةبتع هّنْرَ ةزمح
 لزي ملف ءهّلجر تعِطق دقو ًةديبع المتحاو «هالتقف ًةديبع نرق ئلع ٌةزمحو

 400, سلاب تام وسب

 .هبضغأ :يأ 000

 .(ورمع» :ةعوبطملا خسنلا «ن 22

 .«موقو» :ب«قءم (9)

 .ئتعمو اًنزو نِمّزلاك نِمَصلا (4)

 فرعت مويلا يهو .ردب نم هلوفق دنع كك يبنلا اهب رم لَيَْي يداو ئرق نم ةيرق يهو (4)
 .(175ص) يدالبلل «ةيفارغجلا ملاعملا مجعم» :رظنا .«ةطساولا» مساب
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 ٍناَمَصَحِناَدَْهل :مهيف ةيآلا هذه تلزنل هللاب مسقي َُنَعَْتَِدَو يلع ناكو
 و -

 .(19[)1 :جحلا] ةيآلا © مهْبَر فا ومَصَتِح ا خب ف ىلا و جاع

 و 1 ع 3 َض َّ

 لوسر ذخاو «لاتقلا دتشاو برحلا ئحَر ترادتساو سيطولا يِمَح مث

 نع هؤادر طقس ائىتح لجو زع هّبر ةدشانمو لاهتبالاو ءاعدلا يف دكني هللا

 ام كلل رجم هنإف «:كّكر كقدشاتم ىّشعب :لاقو قيذصلا هيلغ هك رق ءهبقتم

 .(00هادعو

 .برحلا لاح يف ساعنلا ٌموقلا ذخأو ,7"2ةءافغإ ِةِيدَي هللا لوسر ئفغأف

 ءايانث زيلع ايربج اذغ !ركبابأ اي رهبات :لاقو هسأر ِةِئكَي هللا لوسر عفر مث

 .2(؟)«عقنلا

 فاتكأ مهحنمو «نينمؤملاو هّلوسر َدِّيأو «هدنج هللا لزنأو ءرصنلا ءاجو

 جرخأو هيلع مسقأ نوكي نأ نود (57/454 ,7971/09476) يراخبلا هجرخأ )١(

 .هيلع مسقأ يذلا وه هنأ ٌرذ يبأ نع ( 81/47 7979 ,974)

 دنع وهو .هوحنب ْفنَعَُيَلََو رمع نع سابع نبا ثيدح نم (1777) ملسم هجرخأ (؟)
 .رخآ هجو نم سابع نبا نع )7١9١5( يراخبلا

 .«ةدحاو» :ةعوبطملا خسنلا ءهز شماه «ن يف هدعب (")

 «ةوبنلا لئالد» يف امك يرهزلا نع ةبقع نب ئسوم هركذ ثيدحلاو .رابغلا وه «عقنلا» (5)

 )5717/١( «ماشه نبا ةريسا يفامك هخويش نع قاحسإ نباو )5/ ١١5(.

 يراخبلا هجرخأ ام هل دهشيو )١/ 8١(. «هيزاغم» يف يدقاولاو 8١(« /7) «لئالدلا»و

 :(برحلا ةادأ هيلع هسرق سآرب لجأ ليرج اذعه :ظنقاب سام ميا وع 6 )

 نا



 لصف

 «برحلا نم ةنانك ينب نيبو مهنيب ام اوركذ جورخلا ئلع اومزع اًملو

 ينب فارشأ نم ناكو  يِجِلْدُملا كلام نب ةقارُس ةروص يف سيلبإ مهل ئّدبتف
 مكيتأت نأ نم مكل راج ينإو «سانلا نم مويلا مكل بلاغ ال :مهل لاقف  ةنانك

 اوُنَبَعَت املف ,مهقرافي ال مهل راج ناطيشلاو اوجرخف .هنوهركت ٍءيشب ةنانك
 :هييقع الع ىصقلو ف ءاهسلا نم تلون دق هللا دج شا ودع ئارو لاعتلل

 (7١:لاقف ؟انقرافت ال انل راج كنإ :تلق نكت ملأ ؟ةقارٌس اي نيأ ىلإ :اولاقف

 :هلوق يف قدصو ؛227باقعلا ديدش هللاو هللا فاخأ ينإ ءنورت ال ام ئرأ ينإ

 ةيلع هقوخ ناك :ليقو هللا فاخأ ين | :هلوق يف بذكو «نورت ال ام ئرأ ينإ

 .رهظأ اذهو ,مهعم كلهي نأ هسفن

 اوُنظ هئادعأ ًةرثكو هللا بزح َةلق ضرم هبلق يف نمو نوقفانملا ئأر املو
 ربخأف «[44 :لافنألا] 4م ميِد ِلْوَهَّرَع# :اولاقف «ةرثكلاب يه امنإ ةبلغلا نأ
 هيسئافي ال زيزع للا ىنعلاب الو ةرتكلاب ال هيلع لكوتلاب ومتلا نأ ناسي

 ٌرصن تبجوأ هتمكحو هتّزعف ءاًفيعض ناك نإو ٌرصنلا قحتسي نم رصني ٌميكح
 .هيلع ةلكوتملا ةئفلا

 مهظعوف سانلا يف ِكك هللا لوسر ماق موقلا هجاوتو ٌودعلا اند املو

 .«مكنم ءيرب ينإ) :ز شماه يف داز )١(

 ا تامل َلاَيَم ركع ةرداطيقا 1 داي :هلوق يف اذه هربخ انيلع هللا ّصق دقو )0
5 6 

 لاهو ِهيَسَت يس ب َءآَرَت َيلقرحلد )اج قِإَو ساّنلآ َنِم مولا
 « باكل ٌديَدُظ دَنباَو 3م لإ تف وتل اَم تأ هَ رطب نإ

 .[ 8 :لافنآلا]
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 هللا باوثو لجاعلا ِرَّمَظلاو رْضَّنلا نم تابثلاو ربصلا يف مهل امب مهرّكذو
 ماقف «هليبس يف دهشتسا نمل ةنجلا بجوأ دق هللا نأ مهربخأو ءلجآلا

 :لاق ؟ضرألاو تاوامسلا اهضرع ةنج «هللا لوسر اي :لاقف مامُحلا نب ريّمع

 (؟خب خب :كلوق ىلع كلمحي ام» :لاق هللا لوسو اي خب خب :لاق ,(معن»

 نسم كنإف» :لاق ءاهلهأ نم نوكأ نأ ًءاجر الإ هللا لوسر اي هللاو ال :لاق

 َتِيِيَح نئل :لاق مث نهنم لكأي لعجف هنّرَق نم ٍتارمت جرخأف :لاق «اهلهأ
 لتاق مث رمتلا نم هعم ناك امب ئمرف «ةليوط ةايحل اهنإ هذه يتارمت لكآ ئتح
 .ليتق ٌلوأ ناكف ؛(١) لِتق ليتح

 ملف .ودعلا ةوجو اهب ئمرف ءابصحلا نم هفك ءلم كي هللا لوسر ذخأو

 لِغشو مهنيعأ يف بارتلاب اولِغَشو .هيتيع تألم الإ مهنم الجر كرتت

 امو# :هلوسر ئلع ةيْمَّزلا هذه نأش يف لجو زع هللا لزنأو مهلتقب نوملسملا
 و رس لص روم ل نس

 ,2752ع19/ :لافنألا] < نكات دإ تيمر

 هنأو «هلل هِتابثإو دبعلا نع لعفلا يفن ئلع تّلد ةيآلا نأ ةفئاط نظ دقو
 اذه ريغ يف ةروكذم ةديدع هوجو نم مهنم طلغ اذهو .ةقيقح لعافلا وه

 ئىفنو «يمرلا ًءادتبا هلوسرل ت تنثأ هناحبس هللا نأ :ةيآلا اينعمو .' "”عضوملا

 .لاصيإلاو ٌفْذَحلا هب داري يمرلاف .هتيمّرب لصحي مل يذلا ٌلاصيإلا هنع

 .لاصيإلا هنع ائفنو فذحلا هيبنل تبثأف

 .لبتلاو ماهّسلل ةبعج :نّرَقلاو .هوحنب )١1101( ملسم هجرخأ )١(
 .(875-/57 )١١/ «يربطلا ريسفت» :رظنا (0)

 .(7١١1ص) يأيس ام رظناو .(”1 00 /5)
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 نبا لاق لالا لتق ئلإ نيماسملا ردابت ذئموي ةكئالملا تناكو

 ذإ مريع مق 1

 ٌّقّشو هفنأ مِطخ دق ١2)وه اذإف هيلإ رظنف ءاّيقلتسم همامأ كرشملا ئلإ رظن
 كلذ ثدحف يراصنألا ءاجق :ممجأ كلذ د رضخاف طوسلا ةبرضك ههجو

 .()(ةئلاثلا ءامسلا ددم نم كلذ .ءتقدص» :لاقف ِةِكَي هللا لوسر

 عقو ذإ هبرضأل نيكرشملا نم الجر عَبتأل ينإ :ينزاملا دواد وبأ لاقو

 17 يريغ هلتق دق هنأ تفرعف «ىفيس هيلإ لصي نأ لبق هّسأر

 نا لاقف 2 دبع نب سايعلاب واصنالا نم لجو: 0

 تا درا ياو رك و الا

 :ةثالث بلطملا ؟؟7[دبع] ينب نم ٌرِسأو ؛«ميرك ِكلمب هللا كديأ دقف ءتكسا»

 .6267ثراحلا نب لفونو «ليقَعو «سابعلا

 .د ء«ز ءص نم طقاس (وه» )١(

 .(17/77*) ملسم هجرخأ (؟)

 (هريسفت» يف يربطلاو (7077/78) دمحأو (7777 )١/ «ةريسلا» يف ماشه نبا هجرخأ (*)

 نع راّجنلا نب نزام ينب نم لاجر نع هيبأ نع قاحسإ نبا نع قرط نم (77 /5)
 .نسح هدانسإو .ُهْنَعْدَناَدَِر ينزاملا دواد يبأ

 .جيرختلا رداصم نم ةمزال ةدايز )00(

 نم (55 /7) «لئالدلا» يف ىقهيبلاو (717/47 5) ةبيش ىبأ نباو (458) دمحأ هجرخأ (6)

 | | .ديج دانسإب يلع ثيدح
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 يار اللا لاق فار نب ةعافر نع" «رييكلا هعبيسم# يف يئاربطتل ركوب

 ردص ىف زكوف «كلام نب قارس نلقي رهو ماش نب ةراحلا هم شف

 :لاقف هيدي عفرو رحبلا يف هسفن ئقلأ ئتح اًبراه جرخ مث هاقلأف ثراحلا

 لبقأف «لتقلا هيلإ ٌصّلْخَي نأ فاخو ءياّيِإ كََرْظَت كلأسأ ينإ مهللا

 ؛مكايإ ةقارس نالذخ مكّئمزهي ال «سانلا رشعم اي :لاقف ماشه نب لهج وبأ
 -ِ ٍض و م و 8

 الجر ّنّيفلأ الو ,لابحلاب مهّنرَقُت ئتح عجرن ال !ىّزعلاو ٍتاللاوف ءاولَّجَع دق

 .«مهعينص َءوس مِهفّرعن تح اذخأ مهوذخ نكلو ءالجر مهنم لتق مكنم

 ال امب اناتآو محرلل انعطقأ مهللا :لاقف مويلا كلذ يف لهج وبأ حتفتساو

 ؛مويلا هرّصناف كدنع ئضرأو كيلإ ٌّبحأ ناك انّيأ مهللا ٌتادغلا ")هّْئِحَأف هفرعن
 و 5

 دع

 تس وهف وهما يفلان ةَجَدَفأويْطَيَتتَت نإ » : لجو زع هللا لزنأف
 نت:

 * َنيِِمؤْمْلَمَم مهل أَو تع أَو ايست كس عَ دق نو رحت أودوعَت نإ

 .(19[2 :لافنألا]

 نبي دعصو ؛نورسأيو نوشتقي ودملا يقف مهيديأ نوملسملا عض ذةواملو

  شيرعلا يهو  ِةَي هللا لوسر اهيف يتلا ةميخلا باب ئلع فقاو ذاعم

 ركنم فيعض وهو «يرهزلا نارمع نب زيزعلا دبع هيف .فيعض هدانسإو «(47/0) )١(
 .ةعياورب درفت دقو «تيدحلا

 .هكلهأ (هللا هناحأ)و .كله اذإ (اًنيَح لجرلا ناح) :لاقي .هكلهأ :يأ (؟)

 )417/1١1١- يربطلاو )١١117( «ئربكلا» يف يئاسنلاو )١7771( دمحأ هجرخأ ()

 ريعص نب ةبلعت نب هللا دبع نع يرهزلا نع قرط نم (7/7؟) مكاحلاو (4

 .«مويلا هرصناف ...بحأ ناك انيأ مهللا» :هلوق نود - ُهَنَعُدَنلََوَر ةيؤر هلو  يرْذُعلا
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 نب دعس هجو يف كي هللا لوسر ئأر - راصنألا نم سان يف فيسلاب اًحشوتم

 هركت كنأك» :لعسل ِةْيِكَج هللا لوسر لاقف :لاق «سانلا عنصي امل ةيهاركلا ذاعم

 نيكرشملاب هللا اهعقوأ ٍةعقو ٌلوأ تناك «هللاو لجأ :لاق «؟سانلا عنصي ام

 .(17لاجرلا ءاقبتسا نم ىلإ ٌبحأ 217 لتقلا ىف ناختإلا ناكو
 رظني نم» :ة15 هللا لوسر لاق نيمزهنم موقلا ئلوو برحلا تدرب املو

 ئتح ءارفع انبا هبرض دق هدجوف دوعسم نبا قلطناف (؟لهج وبأ عنص ام انل

 هلل :لاقف ؟مويلا ةرئادلا نمل :لاقف ؟لهج وبأ تنأ :لاقف هتيحلب لخْأف .درب

 !؟(7هّموق هلتق لجر ٌقوف لهو :لاقف ؟هللا ًّودع اي هللا كازخأ له .هلوسرلو

 الإ هلإ ال يذلا ُهْشنآ» :؟؟7لاقف .هتلتق :لاقف ِةِكَك يبنلا ئتأ مث هللا دبع هلتقف

 رصنو هّدعو قدص يذلا هلل دمحلا ءربكأ هللا» :لاق مث اثالث اهددرف «؟وه

 اذه» :لاقف «هايإ هتيرأف انقلطناف ؛«هينرأف قلطنا ؛هدحو بازحألا مزهو هّدبع

 .22)(ةمألا هذه نوعرف

 .«لتقلاب» :عءز )١(

 «ماشه نبا ةريس» يف امك هخويش نع ةازغلا ثادحأ قايس يف قاحسإ نبا هركذ )١(

 .هانعمب عطقنم رخآ هجو نم )٠١7/١( «يزاغملا» يف يدقاولا هاورو.م )

 ! ؟كلذ يف يزخ ٌّيأف ؟هموق هلتق الجر نأ ئلع رمألا ديزي لهو :يأ (6)
 .ع«ز ءص نم طقاس «لاقف» (4)

 يبنلا فالحتسا نود سنأ ثيدح نم )18٠0( ملسمو (7977) يراخبلا هجرخأ )0(

 يف يناربطلاو (5757:/5747) دمحأ دنع هنإف .ةصقلا رخآ ئلإ دوعسم نبال ٌدِكك

 نع  دوعسم نب هللا دبع نبا :وهو  ةديبع يبأ نع حيحص دانسإب (87 /4) «ريبكلا)

 كلذ نم هدنعو هيبأ ثيدحب ةيانعلا ٌديدش ناك هنكل هيبأ نم عمسي مل ةديبع وبأو «هيبأ

 رخآ قيرط نم (7971) «يراخبلا حيحص» يف هلصأو .هريغ دنع سيل ام ملعلا نم
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 لالب هرصبأف ءاّيلع هّنباو ينلخ نب ةيمأ فوع نب نمحرلا دبع رسأو

 نإ ثتبوجنال !فلع .ىةيآ يفكلا آر ةلاقف_ةقئيديلعت ةيبآ ناكو-

 (١)مهزرحُي امهب نمحرلا ٌدبع ٌدتشاو ءراصنألا نم ٌةعامج ئخوتسا مث !اجن

 هل لاقف ءامهوقحل مث هنم اوغرفف «هنباب ةيمأ نع مهلغشف مهوكردأف .مهنم

 ردح ةتحت نم قويسلاب هويرضف فسقت هيلع حقلأق كريق كدي : محلا دبغ
 لبق ةيمأ هل لاقو .فوع نب نمحرلا دبع لجر فويسلا ضعب باصأو هولتق

 خفة كاد 'لاقف ؟ةماعّت ةشيرب هردص يف ِمَّلعملا لجرلا نم :كلذ

 عاردأ نمحرلا دبع عم ناكو .ليعافألا انب لعف يذلا كاذ لاق .بلطملا دبع

 يدخأو اهاقلأف علرمألا لم نم كا ريخ انأ :هل لاق ةيمأ ةيادلا ايدنو

 نم الج ل يبن ءاطعأف نعش نب اك فيس ذوب عطقلاو

 اليوط افيس هدي يف داع هرهو ةشاكع هذخأ املف .«اذه كنود» :لاققف بطح

 .(9ركب يبأ مايأ ةدرلا يف لق تح هب لتاقي هدنع لزي ملف «ضيبأ اًديدش

 ئرُي ال حالسلا يف ِجّجدُم وهو صاعلا نب ديعس نب ًةديبع ريبزلا يقلو
 هَلْجِر عضوف «تامف هنيع يف هنعطف هتبرَحب ريبزلا هيلع لمحف ءقّدَحلا الإ هنم

 رس رس ع ريل مو

 هايإ هلأسل اعتق لط درسنا دقو ايه نأ دفيلا نادك طب مث ةبرحلا ئلع

 .«(امهزوحيا :ع«د «ز ءص 0

 نسب )١/ 2571١ «(ماشه نبا ةريس) يف امك  قاحسإ نبا هجرخأ ١١

 .هوحنب (73701) «يراخبلا حيحص» يف وهو .دايج ديناسأب فوع نب نمحرلا دبع
 يف يدقاولا هوحنب هدنسأو .(5717/1) «ماشه نبا ةريس» يفامك قاحسإ نبا هركذ ()

 .نييهأو نيدانسإب )١/ ١08( «تاقبطلا) يف دعس نباو (47 )١/ «هيزاغم»
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 ركب وبأ اهبلط مث ءاهذخأ كو هللا ٌلوسر ضب املف «هاطعأف ِككب هللا ٌلوسر
 ءاعذجأ رمع ضيقاملق هاظعأف رمع اهايإ هلأس ركب وبأ ىهف املذ «ءاطعأف
 نب هللا دبع اهبلطف يلع لآ دنع تعقو ضبق املف «هاطعأف نامثع اهبلط مث

 ,(1) ]تق ايتح هدنع تناكو رييؤلا

 اهيف قصبف «ينيع ٌتعَقفَق ردب ءوي مهسب تسير :عقار نب ةعافر لاقو

 .""7ءىيش اهنم يناذآ امف «يل اعدو ْةِكي هللا لوو

 'لاقح عرلتقلا نيلعم قو نيتسالا# هللا لوسر ليلا يبرسللا تسققلا امل

 ينومتلذخو «سانلا ينقّدصو ينومتبّدك ؛مكيبنل متنك يبنلا ةريشع سئبلا
 .(20(سانلا يناوآو ينومتجر خأو «سانلا ينرصنو

 مهيلع فقو مث ههيف اوحرطف يدب بق نم بيلق ئلإ اوبحسف مهبرمأ مل

 له «نالف ''ايو نالف ايو ,ةعيبر نسب ةبيش ايو .ةعيبر ّنب ةبتعاي» :لاقف

 هل لاقف .ءاّقح يبر يندعو ام ٌثدجو ينإف اّقح مكبر مكدعو ام متدجو

 :لاقف ؟اوُمَّيج دق ماوقأ نم بطاخت ام !هللا لوسر اي :باطخلا نب رمع

 .هيبأ نع ريبزلا نب ةورع ثيدح نم (799/4) يراخبلا هجرخأ )١(

 ,(777 /7) مكاحلاو (417؟5) (طسوألا» يف يناربطلاو (1:*8/؟9) رازبلا هجرخأ ()

 هبو .ثيدحلا ركنم فيعض وهو «يرهزلا نارمع نب زيزعلا دبع هيف .فيعض هدانسإو
 .هدانسول مكاحلا حيحصت يبهذلا يقعت

 لهأ ضعب ينثدحا :لاقف )578/١(  «ماشه نبا ةريس يف امك  قاحسإ نبا هركذ (©)
 اًرش هللا مكازج» :ظفلب ةشئاع ثيدح نم دهاش هلو .«...لاق ِِّكَو هللا لوسر نأ ملعلا

 هيف دانسإب (؟6717) دمحأ هجرخأ .«بيذكتلا ّدشأو درطلا أوسأ ناك ام «يبن موق نم
 .عاطقنا

 .ق ؛م نم تطقس ايا )0
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 نوعيطتسي ال مهنكلو ءمهنم لوقأ امل ٌعمسأب متنأ ام .هديب يسفن يذلاو»

 .2070باوحلا

 ماقأ موق ئلع رهظ اذإ ناكو ءانالث ةصْرَعلاب ِِكَي هللا لوسر ماقأ مث

 .(")نالث مهتصرعب

 ئراسألا هعمو .هل هللا رصنب نيعلا ٌريرق ءاًروصنم اًدّيؤم لحترا مث
 نب ثراحلا نب رضنلا ٌقنع بّرضو «مئانغلا مسق ٍءارْفَّصلاب ناك املف «مناغملاو

 .©0طيعُم يبأ نب ةبقع قنع برض ةييَظلا ٍقْرِعب لزن امل مث ةدّلَك
 هل ودع ّلك هفاخ دق اًروصنم اًدّدظم اًديؤم ةنيدملا ل هللا لوسر لخدو

 نب هللا دبع لخد ذئنيحو «ةنيدملا لهأ نم ريثك ٌرَشَب ملسأف ءاهلوحو ةنيدملاب
 .اًرهاظ مالسإلا يف هياحصأو ٌنفانملا َيِبَأ

 نِم :الجر رشع ةعضبو ةئامثالث نيملسملا نم اًردب رضح نم ةلمجو
 ةئام جرزخلا نمو .نوتسو دحأ سوألا نمو «نونامثو ةتس نيرجاهملا

 ئوقأو مهنم ٌدشأ اوناك نإو جرزخلا نع سوألا ددع لق امنإو .نوعبسو
 ءاجو ةنيدملا يلاوع يف تناك مهلزانم 2؟7نأل -ءاقللا دنع ربصأو ةكوش

 هنذأتساف .(اًرضاح هّرهظ ناك نم الإ انعبتي ال١ :ِةِلَي يبنلا لاقو تغب ريفنلا

 مهروهظ ئلإ اوبهذي ئتح مهب ينأتسي نأ ةنيدملا ٍوْلَع يف مهروهظ لاجر

 )١( يراخبلا هجرخأو .هوحنب سنأ ثيدح نم (73417 4 2741/7) ملسم هجرخأ )17317١(

 .اًرصتخم رمع نبا ثيدح نم

 .هَنَعُدَناَ سنأ ثيدح نم )7١765( يراخبلاو )١77557( دمحأ هجرخأ )030

 .(177” ص) هجيرخت قبس دقو «هجو ريغ نم ضافتسا ِةِكَي يبنلا رمأب ًاربص امهلتق ربخ ()

 .(نأ» :ث «ب «ق م 00
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 هل اوبهأت الو هتَّدُع هل اوُدَعَأ الو ءءاقللا ئلع مهُمزع نكي ملو ؛(3) وب ف

 داعيم ريغ ئلع مهّودع نيبو مهيب هللا ععج نكلو هتبأ

 .سوألا نم نانثاو ءجرزخلا نم ةتسو

 .لاوش يف ئراسألاو ردب نأش نم ِةَِلَب هللا لوسر غرفو

 وزغ ئلإ مايأ ةعبسب هغارف دعب هيلع همالسو هللا تاولص هسفنب ضب مث
 ء ح- | نيكسلا نا سن ع

 .(9اًديك ّقلي ملو فرصنا مث ءاًنالث هيلع ماقأف "')رْدَكلا :هل لاقي ًءام غلبف

 نايفس وبأ رذن نينوزحم نيروتوَم ةكم ئلإ '؟*”نيكرشملا لف عجر املو
 ئتح بكار يتتام يف جرخف كلك هللا لوسر ٌوزغي ئتح ءام هَسأر سمي ال نأ

 .َنَعََنِإَدََو سنأ ثيدح نم )١19:01١( ملسم هجرخأ )١(

 عطقف ميصقلا موي ةنيدملا نم راس اذ] بقارلا نكلو :عويلا ديدحتلاب فورعم ريغ وه ها

 ىنب ندعم غيلإ دتمي يذلا عساولا ٠ ءاضفلا كلذ يف هنيمي لع ردكلا ناك اليك 8٠١ ةبارق

 .(5757ص) «ةريسلا يف ملاعملا مجععم» :رظنا .(بهذلا دهم) ميلس

 دعب يأ «مّرحملا يف ةازغلا هذه لعجف يدقاولا امأو .(5 5 - 57 /7) «ماشه نبا ةريس» ()

 تاقبط»و )١/ ١87( «يدقاولا يزاغم» :رظنا .دعس نبا هعبتو «ةيتآلا قيوسلا ةوزغ

 .(71/ /17) (دعس نبا

 مسا ئنعمب يتأيو ؛همزه اذإ هلي هّلف ردصم لصألا يف لفلاو .مهنم :م نومزهنملا يأ (5)

 .لوُلف :اولاق نيود موقو لف لجر :لاقي «عمجلاو درفملا هيف يوتسيف لوعفملا
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 مكشيم نب ماللس دنع ًةدحاو ةليل تابو «ةئيدملا فرط يف ١2)ضيّرْعلا ئتأ

 (")اًناوصأ عطق حبصأ املف «سانلا ربخ نِم هل نّطَبو ٌرمخلا هاقسف «يدوهيلا

 .اًعجار َّرك مث .هل افيلحو راصنألا نم الجر لتقو «لخنلا نم

 هتافو ©”ارْذَكلا ةرّقْرَق غلبف هبلط يف جرخف لكي هللا ٌلوسر هب َرْذَنو

 اهئيغان عي تراب صين نم ابك اًقيردت فكنا رطر تايقس وأ

 0 !. هنكي رذب لعب كلذ ناكو «قيوسلا ةووغ تيكشف :ةوملسلا

 (0) اصف

 «نافطغ ديري ادجن ازغ مث ةجحللا يذ ةيقب ةئيدملاب لو هللا لوسر ماقأف

 ةنسلا نم هّلك اًرفص كانه ماقأف نافع نب نامثع ةنيدملا ئلع لمعتساو

 .؟7اًيرح قلي ملو فرصنا مث «ةثلاثلا

 .يوبنلا دجسملا ّيقرش مسالا اذهب فورعم يح مويلاوهو )١(

 مهنأ ريسلا لهأ دنع يذلاو .راْغّصلا عيتجُملا لخنلا وهو ءداصلا حتفب 'روّصلا» عمج (؟)

 .عطقلا ركذ نم دجأ ملو ءاهيف اوقرح

 ردكلاو .نيط يه امنإو «ةراجح الو اهيف رجش ال ؛عاقلا طسو ةنئمطم ضرأ :ةرقرقلا (*)

 هنأ هي قي ملأ قيس َ

 دنعو ١1764(: /5) يقهيبلل «لئالدلا» يف ةورع نع دوسألا يب أ دنع ةازغلا هذه ريخ رظنا )0

 ؛ءاشه نبا ةريسا يف قاحسإ نباو ١174(« /8) اًضيأ لئالدلا» يف ةبقع نب ئسوم

 .(71/7) «تاقبطلا» يف دعس نباو ١8١(« /1) «هيزاغم» يف يدقاولاو «(5 5 /)

 .عوبطملا نم طقاس ناونعلا (6)
 «ماشه نبا ةريس» يف قاحسإ نبا دنع اهربخ رظناو .(ٌّرمأ يذةوزغ» اهل لاقيو ()

 نبا ةياورب فلؤملا قايسو )7١/7(« دعس نباو )١1947/١( يدقاولاو (57/5)

 :ةيبثأ قاحتسإ
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 ىلع فلختساو «١2)اًشيرق ديري جرخ مث ءلوألا ٌعيبر ةنيدملاب ماقأف

 ماقأف ءاترح قلي ملو 177 اهييحتلاب أ حم «نارحتب) غلبف .موتكم مَ نما ةئيدملا

 .(7ةنيدملا ئلإ فرصنا مث ئلوألا ئدامججو رخآلا ٌعيِبر كلانه

 مهرصاحف .هدهع اوضقنف ةنيدملا دوهي نم اوناكو «2؟7عاقنيق ينب ازغ مث

 حلاو ّيَبأ نب هللا دبع مهيف عفشف .همكح ىلع اولزن ئتح ةليل ةرشع سمخ تا و5 1 هو 2 . اا ف و 5-52: مم هما 08 ٠

 .لتاقم ةئامعبس اوناكو «مالس نب هللا دبع موق مهو «0*2هل مهقلطأف «هيلع

 .(17|ةاجيتو ةغاض اوناكو

 «لئالدلا» يف يقهيبلا دنعو .قاحسإ نبا نع يئاكبلا دايز نع ماشه نبا دنع اذك )١(

 رصتقاو .«ميلس ينبو اشيرق» :قاحسإ نبا نع لضفلا نب ةملس قيرط نم (177/)

 .ميلس ىينب ركذ ئلع يدقاولا

 «ةريسلا يف ملاعملا مجعم» .اًليك (40) ئلع غبار ةنيدم قرش «عُّرفلا يداو ةيحان نم 030

 25 * نضر

 (دعس نبا تاقبط»و )١95/١(« «يدقاولا يزاغم»و :.(55/7) «ماشه نبا ةريس» ()

 انسنوف

 قاحسإ ْنباو «ةقباسلا تاوزغلا دعب تناك عاقنيق ينب ةوزغ نأ انه فلؤملا ظفل رهاظ (:4)

 يتلا تاوزغلا كلت «نيب اميف» ناك هنأ حّرص هنكلو عضوملا اذه يف هركذ ناك نإو

 ؛لاّوش نم فصنلا يف تناك اهنأ فلؤملا ركذ نأ ١( 5 8ص) قبس دقو .اًقباس اهركذ

 .دعس نباو يدقاولا لوق وهو .قيوسلا ةوزغ لبق «ردب ةوزغ نم رهش نم لقأ دعب يأ

 «ماشه نبا ةريس) :رظناو .ليصفتلا نم ءيشب ةوزغلا ربخ (١15١-58١ص) قبس دق 25(

 .(77/7) (دعس نبا تاقبط»و )١7/١( «يدقاولا يزاغم»و (ة/ /)

 ا



 لصف

 !7"فرشألا نب بعك لتق يف
 لوسرل ئذألا ديدش ناكو ءريضنلا ينب :ب نم همأو .دوهيلا نم الجر ناك

 بغذ ركب اعقو تناكاسلف :ةياحضلا ءاسنب هراعشأ يف ببشي ناكو كلكم هللا

 ئلإ عجر مث «نينمؤملا ئلعو كي هللا لوسر ئلع ُبَلَوُي لعجو ةكم ئلإ
 هنإف ؟فرشألا نب بعكل نَم» :ِهيِلَ هللا لوسر لاقف «لاحلا كلت الع ةنيدملا

 ةلئان وبأو ءرشب نب داّبعو «ةملسم نب دمحم هل بدتناف «(هّلوسرو هللا ئذآ دق

 نبي ثراسلاو _ةعارلا نه يعك وخأ وهو _؟1ةمالس نب ناكل ةمسلاو

 نم اوؤاش ام اولوقي نأ كي هللا ٌلوسر مهل نذأو ؛ربج نب سبع وبأو ءسوأ

 عيقب ئلإ ِلكَي هللا ٌلوسر مهعّيشو ةرمقم ٍةليل يف هيلإ اوبهذف «هب هنوعدخي مالك
 ئلع هتقفاوم هل رهظأف «هيلإ ةمالس نب ناكلس اومّدق هيلإ اوهتنا املف «دقرغلا

 هعيبي نأ يف همّلكو مهلاح قيض هيلإ اكشو كي هللا لوسر )نع فارحنالا

 ئلإ ناكلس عجرف .كلذ لإ مهباجأف ,مهحالس هنونهريو اًماعط هباحصأو

 هيلع اوعضوف اوشامتف .هنصح نم مهيلإ جرخف هوتأف ؛ءمهربخأف هباحصأ

 حاصو .هلتقف «؛اهدّتُت يف هعم ناك اَلوغِم ةملسم نب دمحم عضوو مهفويس

 ربخلا رظناو .رباج ثيدح نم )١18٠01( ملسمو )/5٠71( يراخبلا هجرخأ هلتق ربخ )١(

 نبا ةريس» يف قاحسإ نباو ١94٠(« /7”) يقهيبلل «لئالدلا» يف ةبقع نب سوم دنع

 .(4 ٠17 258/17) دعس نباو )١/ ١185(.: يدقاولاو «(5 5 /7) «ماشه
 .رطسأ ةعضب دعب باوصلا ئلع يقتأي هنإف ءملق قبس هلعلو ««مالس» :لوصألا ةماع يف (؟)

 .«لولع» :د ءز ءص ()

 -نطسو نيلع كئافلا لشي هل دمعلاك ةركي طركلا ىف لسجي قيقد لصن :لّوغملا (4)
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 .ناريثلا اودقوأو هلوح نم تعزفأ ةديدش ةحبضص هللا ودغ

 مثاف وهو ليللا رمخا نم 2و هلل لوسر ىلع اومدق ئتح دفولا ءاجو
 هللا لوسر هيلع لفتف هباحصأ فويس ضعبب سوأ نب ثراحلا حرجو .ءيلصي

 سم *  تكلازيك 1 6 ه« هتئاازكم
 هدهع مهضقنل دوهيلا نم دجو نم لتق يف ِةكَي هللا لوسر نذأف «ئربف ٌةْدْكَي

 .(١'لوسرو هلل مهتبراحمو

 نود ام :ةنئثلاو .بستحي ال ثيح نم هودع هب لاتغي هبحاص نأل الوغم يمس :ليق م 2 ل 7 س رق 5

 .ةناعلا قوف ةّرسلا

 .(هلوسرلو) :ق م 60
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 لصف

 دسحأ ةوزسغ يف

 ء.اهلثمب اوباصي مل ةبيصمب اوبيصأو «ردبب شيرق فارشأ هللا لتق املو

 ىلإ انركذ امك ءاجو «مهرباكأ باهذل برسم نب نايفس وبأ مهيف َسْأَرو
 لوسر ئلع ٍبْلَّوُي ذخأ -هسفن يف ام ُلَتَي ملو قيوسلا ةوزغ يف ةنيدملا فارطأ

 نم فالا ةثالث نم اًبيرق عمجف ءعومجلا عمجيو نيملسملا ئلعو ِِكي هللا
 مث «نهنع اوماحيلو اوّرفي التل مهئاسنب اوءاجو «شيباحألاو ءافلحلاو شيرق
 كلذو ««نيئَيَع» هل لاقي ناكمب دحأ لبج نم اًبيرق لزنف ةنيدملا وحن مهب لبقأ

 .ةثلاثلا ةنسلا نم لاوش ىف

 ؟ةنيدملا يف ثكمي مأ مهيلإ جرخيأ :هباحصأ لِي هللا ٌلوسر راشتساو

 مهلتاق اهولخد نإف ءاهب اونّصحتي نأو ةنيدملا نم اوجرخي ال نأ هيأر ناكو

 يأرلا اذه ئلع هقفاوو «تويبلا قوف نم ٌءاسنلاو ةقزألا هاوفأ 'يلع نوملسملا

 .يىأرلا وه ناكو :ىتبأ نإ هللا كبع

 اوراشأو ٍردب موي جورخلا هتاف نمم ةباحصلا ءالضف نم ةعامج ردابف

 ىف ماقثلاب بأ نب هللا دبع راشأو .كلذ يف هيلع اوّخلأو جورخلاب هيلع

 لَك هللا لوسر ئلع كنئلوأ ّحلأف «ةباحصلا ضعب كلذ ئلع هعباتو «ةنيدملا

 :اولاقو كئلوأ ٌمزع ئدثنا دقو ,مهيلع جرخو هّنَمأَل سبلو هتيب لخدو ضهنف

 نأ تببحأ نإ «هللا لوسر اي :اولاقف ءجورخلا ئلع ِةِكلَو هللا لوسر انهَرْكَأ

 هتمأل سبل اذإ ٌيبنل يغبني ام» :ِِكَي هللا لوسر لاقف «لعفاق ةنيدملا يف ثكمت

 ,(1)(هددع نيبو هنيب هللا مكحي تح اهعضي نأ

 نم )9/5٠650( (ئربكلا» يف ىئاسنلاو )١١١5( ىمرادلاو )١57/817( دمحأ هجرخأ )١(
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 موتكم ّمأ نبا '١'لمعتساو «ةباحصلا نم ٍفلأ يف ِةِكَي هللا لوسر جرخف

 .ةنيدملا يف ىقب نمب ةالصلا لع

 نأ ئارو ةملث هفيس يف نأ زئأآر «ةديدملاب وهو ايؤر ئآر هللا لوسر ناكو

 باصُي لجرب هفيس يف ةملثلا لوأتف ؛ةنيصح عرد يف هدي لخدأ هنأو «حّبذت اًرقب

 .©)ةنيدملاب َعردلا لوأتو هنولّتقُي هباحصأ نم رفنب ٌرقبلا لوأتو ءهنيب لهأ نم

 لزخنا لحأو ةثيدملا نيب 5220 راس اعلا (ةعمجبلا موي جرشت

 مهعبتف ' !يريغ نم عمسو ينفلاخي :لاقر ركسلا تذث رسدي يأ نب نا ذيع

 عوجرلا ئلع مهّضحيو مِهْحّبوُي رباج ٌدلاو مارح نب ورمع نب هللا دبع
 مل نولتاقت مكنأ ملعن ول :اولاق ءاوعفدا وأ لا ليبس ىف اولقاق اولاعت :لوقيو

 .مهبسو مهنع عجرف !عجرن
 00 ئبأف دوهي نم مهئافلحب اونيعتسي نأ راصنألا نم ٌموق هلأسو

 هل نكلو رباج نم اعامس هيف ركذي مل ريبزلا وبأو ؛هوحنب رباج نع ريبزلا يبأ ثيدح -
 هللا لوق باب «ماصتعالا بانك يف هب اًموزجم يراخبلا هقلع دقو هب ٌمصي دهاوش

 (يراسلا سينأ»و 67٠( /0) «قيلعتلا قيلغت» :رظناو .4رتتَبَروْسهرَمَْول :ئلاعت
(/ 6 

 .(«ةنيدملا الع» :ث اب 2 عم يف هدعب ديز 21

 سابع نبا ثيدح نم يورو .افنآ هجيرخت قبس يذلا رباج ثيدح يف هوحنب يور ()
 نب ئسوم هركذو .نسح دانسإب امهريغو ١79( /7) مكاحلاو )١5155( دمحأ دنع

 هوتي -(58 عا هدب 9 («لئالدلا» يف امك امهيزاغم يف قاحسإ نباو ةبقع

 ناكف :؛ةكمب اهآر ِةِكي يبنلا نأ اهقايس نم رهاظلاو «(7517/75) ملسمو (075”7؟)

 .حتفلاو دحأو ردبب عقو امو ةنيدملا ئلإ ةرجهلا اهليوأت
 نم دهاش هلو .(55 /7) «ماشه نبا ةريس» يف امك يرهزلا نع قاحسإ نبا هركذ (9)
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 نم موقلا ئلع انب جرخي لجر نم» :لاقو ةثراح ينب ةرح كلسو

 ناكو نيقفانملا ضعبل طئاح يف كلس ئتح راصنألا ضعب هب جرخف 22؟بثك

 لشنت نآ كن لعل ال :لوقيو نيملسملا هوجو يف بارتلا وثحي ماقف «ئمعأ

 اذهف ؛هولتقت ال» :لاقف هولتقيل موقلا هردتباف !هللا لوسر تنك نإ ىطئاح يف

 لعجو يداولا ةودع يف ٍدحَأ نم بعشلا لزن اتح ٍةِكَي هللا لوسر ذفنو

 .مهّرمأي تح لاتقلا نع سانلا نوبت تلح لإ هرهظ

 ةرفأو نيب كن هللا ذيع نيسمخ اوثاكو ةامّزلا 'رلع لمعماو ءاسراف

 فطختت ٌريطلا اوأَر ولو هوقرافُي ال نأو ,مهزكرم اومزلي نأ هباحصأو

 الثل لّبتلاب نيكرشملا اوسضني نآ مهرمأو ءشيجلا فلخ اوناكو «7"2ركسعلا

 .مهئارو نم نيملسملا اوتأي

 : ةالص ما 5 :
 ' ”نيعرد نيب ذئموي ِلِكَو هللا لوسر رهاظو

 يف امك هيوهار نب قاحسإو (55 /7) دعس نبا دنع يدعاسلا ديمح يبأ ثيدح -

 نسح هدانسإ :ظفاحلا لاق ١717«( /7) مكاحلاو .(53) «ةيلاعلا بلاطملا»

 «يدقاولا يزاغم» :رظناو .(10 /7) «ماشه نبا ةريس» يفامك قاحسإ نباهركذ ()

 )١18/1(.

 راق يذل اداطغد اا رمل انإل دهناو ءاوبلا تيد وما” 110 يراد قنسيرغا 67

 الف مهانأطوأو ٌَموقلا انُمزه انومتيأر نإو ءمكيلإ ]| لسرأ تح ةح اذه مكناكم اوحربت

 .«مكيلإ لسرأ تح اوحربت
 يبأو )١01717( دمحأ دنع ديزي نب بئاسلا ثيدح اهنم «ثيدح ام ريغ يف كلذ ّحص (0)

 .حيحص دانسإب (6079) «ئربكلا» يف يئاسنلاو )١559٠0( دواد
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 نيتبْنَجُملا ىدحإ ئلع لعجو «ريمع نب ٌبعصم ءاوللا ئطعأو
 .ورمع نب رذنملا ئرخألا ئلعو ؛ماوعلا نب ريبزلا

 :مهلسالاكو هئاشنلا نبع هرغصتسا نم دوق «لقموي بايشلا ىف رعشماو

 ءبزاع نب ءاربلاو رهط نب ديَسأو هديز نب ةماسأو رمع نب هللا دبع

 نم زاجأو ؟ 'مزخ نب ورمعو .سوأ نب ةبارعو «تياث نب ديزو .مقرأ نب , ديزو

 سمخ امهلو «جيدخ نب عفارو بدنج نب ةرمس :مهنم ناكو ءاقيطم هآر

 سمخ نسلاب ١2)غولبلا ّدح اولعجو .هغولبل زاجأ نم زاجأ :ليقف .ًةنس ةرشع
 .عولبلا نس نع هرغصل در نم درو «ةنس ةرشع

 ,'7ةقاطلا مدعل َّدر نم درو ؛هتقاطإل زاجأ نم زاجأ امنإ :ةفئاط تلاقو

 :رمع نبا ثيدح ظافلأ ضعب يفو :اولاق ءكلذ يف همدعو غولبلل ريثأت الو

 .(7ىنزاجأ اقيطم ينآر املف

 اولعجف ءسراف اتتام مهيفو فالآ ةثالث يف مهو «لاتقلل شيرق تّبعتو

 .لهج يبأ نب ةمركع ةرسيملا ئلعو «ديلولا نب دلاخ مهتنميم ىلع
 ناكو «ةشّرَح نب كامسي ةناجُد يبأ ئلإ هفيس ِِِكَي هللا لوسر عفدو

 .(47برحلا دنع لاتخي الطب اعاجش

 .عوبطملا نم طقاس «غولبلا ٌدح اولعجو» )١(
 .«هتقاطإ مدعل» :عوبطملا يفو .ءلوصألا يفاذك (6)

 رمع نبا نع عفان نع (1878) ملسمو )١7715( يراخبلا هجرخأ ام هفلاخيو ءهدجأ مل 2

 «ينرَجُي ملف ةنس ةرشع عبرأ نبا انأو لاتقلا يف دحأ موي ٍةِلَي هللا لوسر ينضرع» :لاق هنأ

 يراخبلا هجرخأو .«ينزاجأف ةنس ةرشع سمخ نبا انأو قدنخلا موي ينضرعو
 .«قدنخلا موي هتدهش موي لوأ» :لاق رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع )5٠١0(

 نع )7147١( ملسم هجرخأ ثيدحلاو .ث ءب «ق ؛م نم طقس «برحلا ...ناكو» (5)
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1)ربع همساو «قسافلا وما وبأ ذئموي نيكرشملا نم رَدَب نم لوأ ناكو
) 

 ناكو :ةىسافلا» لكك هللا لوسر هابسف «سهارلا» يمسي ناكو «يفيص نب ورمع

 ةلِدكَك هللا لوسر رهاجو هب قرش مالسإلا ءاج املف «ةيلهاجلا يف سوألا سار

 لكك هللا لوسر ئلع 5 شيرق ىلإ بهذو ةنيدملا نم جرخف «ةوادعلاب

 لوأ ناكف ؛هعم اولامو هوعاطأ هوأر اذإ هّموق نأب مهدعوو «هلاتق لع مهضحيو
 اي اتيع كب هللا معنأ ال :هل اولاقف «مهيلإ فّرعتو هموق ئدانف «نيملسملا يقل نم

 .اًديدش اًلاتق نيملسملا لتاق مث ءٌرش يدعب يموق باصأ دقل :لاقف !قساف
 ةناحد وحأ لئموي لىلبأو .(200(تمأ تمأأ :لدئموي نيملسملا راعش ناكو

 نب ةزمح هلوسردسأو هللا دسأو «هللا ديبع نب ةحلطو ؛يىراصنألا

 .؟47ءبيّرلا نب دعسو :©"7سنأ نب رضنلاو ءبلاط يبأ نب يلعو «بلطملا دبع

0010 

00 

00 

 اوّلوو هللا ودع مزهناف «رافكلا ئلع نيملسملل راهنلا لوأ ٌةلودلا تناكو

 اوطسبف «؟اذه ينم ذخأي نم١ :لاقف دحأ موي اًميس ذخأ كي يبنلا نأ هظفلو سنأ

 .موقلا مجحأف «؟هقحب هذخأي نمف» :ِكَي لاق ؛انأ ءانأ :لوقي مهنم ناسنإ لك «مهيديأ
 رظناو .نيكرشملا ماه هب قّلَّمف هذخأف :سنأ لاق .هقحب هذخآ انأ :ةناجد وبأ لاقف
 .(9 )١9/ «ريبكلا» يف يناربطلا دنع نامعنلا نب ةداتق ثيدح

 .د ءز «ص نم طقاس (دبعاا

 «ةريسلا» يف ماشه نباو .هخويش نع (777 2775 )١/ «هيزاغم» يف يدقاولا هركذ

6 

 نبال «ريسلاو يزاغملا يف رردلا» نم يطخلا لصألا يف اذكو ءلوصألا عيمج يف اذكه

 نع رداص فلؤملاو )١/ ١71١(- مزح نيال نال ل ل

 .يزاغملاو مجارتلاو ثيدحلا بتك يف امك «رضنلا نب سنأ» :باوصلاو تامهيناث

 .نيتحفص دعب باوصلا ىلع يتأيسو
 .عيبرلا نب دعسو ءرضنلا نب سنأو «ةزمح :ذئموي مهنم دهشتسا

505 



 مهزكرم اوكرت مهتميزه ةامّرلا ئأر املف «مهئاسن ئلإ اوهتنا ئتح نيربدم
 !(7١ةمينغلا ةمينغلا ٌموق اي :اولاقو هظفحب ٍةِكَ هللا لوسر مهرمأ يذلا

 سيل نأ اودظو اوعمسي ملف ؛مهيلإ هللا لوسر دهع مهُويمأ مهرّكذن
 ناسرف ّركو ,رغثلا وّلخأو ةمينغلا بلط يف اوبهذف «ةعجر نيكرشملل
 ارت اونكمتو هئم اوؤاجف كقامرلا نم الخ لق الاخ رغنلا اودجوفق نيكرشملا
 مهو ةداهشلاب مهنم مركأ نم هللا مركأف .نيملسملاب اوطاحأف مهرخخآ لبقأ

 اوحرجف كي هللا لوسر ئلإ نوكرشملا صّلَحو ٌةباحصلا ئّلوتو هنوعبس
 .هسأر ئلع ةضيبلا اومّشَهو ءئلفسلا تناكو نميلا هتيعابَر اورسكو ءهّهجو

 رماع وبأ ناك ىتلا رفحلا نم ةرفح يف طقسو هّقشل عقو تح ةراجحلاب هوّمرو
 .0"2هليا ديبع نب ةحلط هنضتحاو هديب ٌنيلع ذخأف «نيملسملا اهم. ذديكي قسافلا

 03في نب ورمع_ هيلغ ةعفالسو هللا تاوكص هلآ خوت يذلا ناكر
 سَ 2 2 كد *ء| ء >2 7 ا
 نب دمحم مع  يرهزلا باهش نب هللا دبع نإ :ليقو .صاقو يبأ نب ةيسك و

 .هجش يذلا وه_يرهزلا باهش نب ملسم

 .بلاط يبأ نب يلع لإ ءاوللا عفدف «هيدي نيب ريمع نب بعص دقو

 .ث «ز «د ءص يف ةدحاو ةرم تدرو (ةمينغلا) 60

 .ةةقريسلا وجار ؟ىرالاا ينامق 781 فرسربلا نسي )00

 يناربطلا دنع يذلاو . 8 ٠ صض) ةةريسلا عماوجا»و (601١/ص) «رردلا» يف يمس مساذك (7)

 قازرلا هع دبعو «هفيعبق كنس ةفاعأ ىلا تيوس وس( ١ هل 1 «رييكلاف: ل

 نبا هاّمس اذكو «ةئمق نب هللا دبع همسا نأ -مصاع نب بوقعي لسرم نم (454)

 (ةئمق نبا»ب قاحسإ نباو ةبقع نب ئسوم هركذيو .(55 /7) «ةريسلا» يف ماشه

 نبا ةريسالو (؟ ١5 5 هةوبتلا لكالد# ؟رظنا :ةلوكسم الو «ةفيمق نجأااب ىذقاولاو

 ,.(" هم )١/ «يدقاولا يزاغم)و م /؟9) (ماشه
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 نب ةديبع وبأ امهعزتناف .ههجو يف رّفغملا قّلِح نم ناتقلح تبشَنو

 .ههجو يف امهصوغ ةدش نموه ادينل تطقس ئتح امهيلع ضَعَو حارجلا

 هكردأو .هتنجو نم َمدلا _ يردخلا ديعس يبأ دلاو  نانس نب كلام ّصتماو

 نيملسملا نم ءربغا هتوف لاحت فليير مهاري لئاس هلا ام قودورب ةوكرشملا

 سّرتو هنع مهضهجأ ئتح ةحلط مهدلاج مث ءاولتق ئتح ٍةرشع ٌوحن

 .كرحتي ال وهو هيف عقي لبنلاو هرهظب هيلع ةناجد وبأ

 اهّدرف ِةِ هللا لوسر اهب ئتأف «نامعنلا نب ًةداتق ْنيع ذئموي تبيصأو

 .؟!”امهتسحأو هينيع ّمِصَأ تناكو ؛هديب هيلع

 بولق يف كلذ عقوو «لِتَق دق اًدمحم نإ :هتوص ئلعأب ناطيشلا خرصو

 نب هنأ رمو 21017 قم اًردق هللا رمأ ناكو ؛مهرثكأ ٌرفو «نيملسملا نم ريثك

 ليف :اولاقف ؟نورظتتنت ام لاقف «مهيديأب اوقلأ دق نيملسملا نم موقب رْضَتلا
 تنام انه خلع اوثومف اوموق ؟هدعب ةايسلا ق نوسصت اع ؛لاتف هال للا لوسر
 مييجذجأل لي قمس آو :لانل للعم نب اةعس ينو سانلا ليقتسا مث هيلع

 حرجو قير قوعيس هب دعو رد ]ق3 يمس اكان فلكل ود نم ةنجبلا

 .ةحارج نيرشع نم اًوحن فوع نب نمحرلا دبع ذئموي

 نب مصاع ينثدح :لاق قاحسإ نبا قيرط نم هريغو (87 /1) ماشه نبا هدنسأ )١(

 هده اميسآلو ءيزاشملاب ةمالع ةلقث اضاع ثق دع لسرع وهو .ةدانق خيرمغ

 .هلجل تعقو امنإف ةصقلا

 م اّمَنْيإَقأ لسلام 0 دق لوسرال | دمحم اَمَول :نيلاعت هلوف نوت هيفو (9)
 حور ريس 03 رج حام ما 2

 .ةيآلا (رلكيلََعأ لعبنا لِي
 .«ةبرض نينامثو اعضبا» هيفو ؛هوحنب سنأ ثيدح نم )١8٠05( يراخبلا هجرخأ 0

 )١/ 58٠١(. «يدقاولا يزاغم»و (87' /؟) «ماشه نبا ةريس# :رظناو
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 رفغملا تحت هفرع نم لوأ ناكف «نيملسملا وحن هيلي هللا لوسر لبقأو

 اذه اورشبأ نيملسملا رشعم اي :هتوص ئلعأب حاصف «كلام نب ٌبعك

 هعم اوضمنو نوملسملا هيلإ عمتجاو ءثكسأ :نأ هيلإ راشأف اهلي هللا لوسر

 نب ثراحلاو ءيلعو ءرمعو ءركب وبأ :مهيفو ؛هيف لزن يذلا بعشلا لإ
 .مهريغو يراصنألا ةمصلا

 داوج لع فلخ نب بأ كي هللا لوسر كردأ لبجلا ئلإ '١)اودنسأ املف ٠ 8 ١ تاع 5 ع -

 هنم برتقا املف هِي هللا لوسر هيلع لدقي هنأ هللا ودع معز ءذوعلا :هل لاقي

 يف تءاجف اهب هنعطف ةّمصلا نب ثراحلا نم ةبرحلا ِهِلَك هللا لوسر لوانت

 :لاذقف «سأب نم قاب اموقلاو :نوقك ركملا هث لاقف ام دهتمد للا ودع كف وف ث
 ةكمب هسرف فلعي ناكو ؛نيعمجأ اوتامل زاجملا يذ لهأب يب ام ناك ول هللاو

 نإ هلتقأ انأ لب» :لاقف ِةِكَي هللا لوسر كلذ غلبف ءاّدمحم هيلع لتقأ :لوقيو

 كلذ نم لوفقم هنأب نقيأف هلتاق هنإ :هلوق هللا ودع ركذت هتعط املق هلل ءاش

 7 1ك الإ هعجرم 1 7فرل هقيرط يف هنم تامف «حرجلا

 .«اودنتسا» :عوبطملا يفو .فيحصت ««اودتشا» :د ءص 010

 دم تارسولبك ةرشع دعك يلع ةييدملا :يلإ ةكع قيرط هعطقي فكس لامش قاقاو 09
 .مسالا اذهب اًقورعم يداولا لازي الو «ةيراوثلا ةيرق يف ميعنتلا

 (هنع دوسألا يبأ نع ةعيهل نبا ةياور نم) ةورع اهركذ ايِبأ لي يبنلا لتق ةصق (9)

 يف امك قاحسإ نبا اهاورو 7١1١(. 0754 /7) «لئالدلا» يف امك «ةبقع نب ئسومو

 .السرُم فوع نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ نب حلاص نع-(485 /7) «ماشه نبا ةريسا
 .هوحنب كلام نب بعك ثيدح نم )١0١/١( (هيزاغم» يف يدقاولا اهدنسأو

 لسرم نمو «هاو دانسإب ساّبع نبا ثيدح نم (91771) قازرلا دبع اهجرخأو
 .هيلإ حيحص دانسإب يرهزلا
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 انج هدجوف «مدلا هنع لسغيل ءامب ِةِكلَي هللا لوسر ئلإ ّىلع ءاجو

 2210ه

 سلجف «هب امل عطتسي ملف كلانه ًةرخص ولعي نأ كي هللا لوسر دارأو

 راصو .اًسلاج مهب ئلصف ةالصلا تناحو .؟')اهدعص ئتح هتحت ةحلط

 .راصنألا ءاول تحت مويلا كلذ يف ِةْكَي هللا لوسر

 املف «نايفس يبأ ىلع رماع يبأ نب ؛ ةلظنح وهو .ايسغلا ةلظتح ديكو

 عمس هنأ انج ناكو هلتقف دوسألا نب ُءااش ةلظنح ئلع لمح هنم نكمت

 هتأرما اولأسف «؟هنأش ام هلهأ اولس» :لاق مث «هلِسغت ةكئالملا نأ هباحصأ
 اًبنج لتق اذإ ديهشلا نأ ئلع ةجح اذه ءاهقفلا لعجو .؟7ربخلا مهتربخأف ع 2 1 ل مَ - هع +1 ' 8 0 ها

 )١( ريثك نبال «لوصفلا» يف اًضيأو «ةيدنهلا ةعبطلاو لوصألا عيمج يف اذك )ص١١17(

 اه امج رق هنم يرشيل ءاعب...1:ةثاسرأا ةعبط قايصر_ قلؤملا نع ردآبه رهر

 اقفاوم نوكيل قايسلا يف رييغت وهو .«هسأر ئلع ّبصو مدلا ههجو نع لسغو هّدرف

 ثيدح نم  يتأيسو  «نيحيحصلا» يف تبث دقف «ةريسلاو ثيدحلا بتك ينامل
 ا يل لا يمك جو قس اهئ ل دعست لوس

 اًحير هل دجوف هنم برشي نأ دارأ كي يبنلا ن 0 و

 («لئالدلا» يف امك  ةورع يزاغم يف درو هوحنبو .ههجو يف يذلا مدلا هب لسغف ءهف
 .هنع دوسألا ىبأ نع ةعيهل نبا ةياور نم (787 -787 /*)

 يذمرتلاو (1117١)دمحأ هجرخأ .ةنجلا يأ (ٌةحلط بجوأ) :ِلِلَع لاق ذشيحو (0)

 .ريبزلا ثيدح نم (؟0 /7) مكاحلاو (1941/9) نابح نباو( 9)

 .هوحنب ريبزلا نب هللا دبع ثيدح نم 7١( 5 /7) مكاحلاو )72١70( نابح نبا هجرخأ (*)

 .هجو ريغ نم ةلظنحل ةكئالملا لسغ يور دقو
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 .7١2ةكئالملاب ًءادتقا لسغي

 ةمقلع تدب ٌةرْمَع مهل هتعفرف «نيكرشملا ءاول ٌلماح نوملسملا لتقو
 ةينزاملا بعك تنب ةبيست يهو ةرامع مأ تلتاقو .هيلإ اوعمتجا ئتح ةيثراحلا

 اتناك ناعرد هّنَقَوف تابرض فيّسلاب ةئمق نب وّرمع تبرضو ءاّديدش الاتق

 .اهقتاع ىلع اًميظع اًحرج اهحرجف فيسلاب ورمع اهبرضو «هيلع

 ئيأي لهشألا دبع ينب نم مريضألاب فورعملا تباث نب ورمع ناكو
 تقبس ")يتلا ئئنسحلل هبلق يف مالسإلا هللا فذق ٍدحأ ٌموي ناك املف «مالسإلا

 ملعَي ملو «حارجلاب تيثأف لتاقف لك يبنلاب قحلو هفيس ذخأو ملسأف ءهنم هل
 نوسمتلي ئلتقلا ف لهشألا دبع ونب فاط برحلا تلجنا املف «هرمأب دحأ

 ءاجام ءمريَصألا اذه نإ واو ؛اولاقف :ريسي قمر هبو مريّصألا اودجوف مهالنق
 ؟كب ءاج يذلا ام :هولأس مث ,""7رمألا اذهل ركنمل هنإو هانكرت دقل !؟هب

 تنمآ «مالسإلا يف ةبغر لب :لاقف ؟مالسإلا يف ةبغر مأ كموق ئلع ٌبَدَحأ

 .هتقو نم تامو نورت ام ينباصأ ئتح هللا لوسر عم تلتاق مث هلوسرو هللاب

 لصي ملو :ةريره وبأ لاق .«ةنجلا لهأ نم وه» :لاقف ِةَِْي هللا لوسرل هوركذف

 .(4) طق ٌةالص هلل

 «لصألا» :رظنا .هولسغي مل مدآ ينب نأل ءلسغُي ال هنإ :لاق نم اًضيأ هب ٌجتحاو )١(

 (159/”)«ينغملا»و (189/7١١)«نيقلتلا حرش»و (* 177/١ ينابيشلل

 لكلا /5) يوونلل «عومجملا»و

 .تبثملا نئلإ ع يف حلصأ هنأ الإ .«يذلا» :لوصألا يف (0)

 .ث .ب «ق «م يف سيل «رمألا اذهل» (*)

 دانسإب )77575(  دمحأو 4١( /؟) ماشه نبا هقيرط نمو  قاحسإ نبا هدنسأ (4)

 .نسح
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 مكيفأ :ئدانو لبجلا ئلع نايفس وبأ فرشأ برحلا تضقنا املو

 مكيفأ :لاقف «هوبيجي ملف ؟ةفاحق يبأ نبا مكيفأ :لاقف «هوبيجي ملف ؟دمحم

 هموق ملعو هملعل ةثالثلا ءالؤه نع الإ لأسي ملو «هوبيجي ملف ؟باطخلا نبا

 رمع كلمي ملف ,مهومتيفك دقف ءالؤه اّمأ :لاقف مهب مالسإلا 7١2مايق نأ

 ام كل هللا ئقبأ دقو «ءايحأ مهتركذ نيذلا نإ .هللا ودع اي :لاق نأ هسفن

 ! لَّبْه لْعا :لاق مث ءينؤست ملو اهب رُّمآ مل ةلثُم موقلا يف ناك دق :لاقف !كءوسي

 ىلعأ هللا :اولوق» :لاق ؟لوقن ام :اولاق «؟('7هوبيجت الأ» :هِلَي يبنلا لاقف

 ام :اولاق «؟هوبيجت الأ» :لاق !مكل ئزع الو ئزعلا انل :لاق مث .«لجأو

 ."7(مكل ئلوم الو انالوم هللا :اولوق» :لاق ؟لوقن

 ةرعب اًمالعإو ديحوتلل اًميظعت هكْرِشِبو هتهلآب هراختفا دنع هباوجب مهرمأف

 ملو ؛هدنجو هبزح نحنو ٍبلغُي ال هنأو «هبناج ةوقو نوملسملا هدبع نم

 ؟رمع مكيفأ ؟ةفاحق يبأ نبا مكيفأ ؟دمحم مكيفأ :لاق نيح هتباجإب مهرمأي

 ل77 قيل نأ ,؟!(هوبيجت ال١ :لاقو هتباجإ نع مهاهن هنأ يور دق لب

 امأ :هباحصأل لاق املف ؛ةدّقوتم ٌدعب مهظيغ ٌرانو «موقلا بلط يف ٌدعب درب نكي

 اي تبذك :لاقو هبضغ دتشاو باطخلا نب ٌرمع يمح ؛مهومتيفك دقف ءالؤه

 .«ماوق» :عوبطملا هك (0)

 عقو اذكه ؛هوبيجت»و .لوصألل افالخ «هنوبيجت» :يتآلا عضوملا يفو انه عوبطملا يف 0

 ينالطسقلل «يراسلا داشرإ» :رظنا .«يراخبلا حيحص»ل يورهلا رذ يبأ ةياور يف

 ١1١١(. /ه)

 .بزاع نب ءاربلا ثيدح نم (70794) يراخبلا هجرخأ (*)

 .قباسلا ءاربلا ثيدحل (5 ٠ 57) يراخبلا دنع ةياور يفامك (4)

 .فيحصت ؛«مهمُلَك» :عوبطملا يف .مهصرح ةدش يأ 2(
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 ٍفّرعتلاو نبجلا مدعو ةعاجشلاو لالذإلا نم مالعإلا اذه يف ناكف !هللا ودع

 ملو اودهَي مل مهنأو ؛مهتلاسبو موقلا ةوقب مهنذؤي ام لاحلا كلت يف ودعلا ئلإ
 ام مهل هللا ئقبأ دقو «مهنم فوخلا مدعب نوريدج هموقو هنأو ءاوفْعْضَي

 ٌنظو هّنظ دعب ةلهو ةثالثلا ءالؤه ءاقبب مالعإلا 2١7 يف ناكو ءمهنم مهءوسي

 هدضَع يف َتَملاو ''7*هنزحو ودعلا ظيغو ةحلصملا نم اوبيصأ دق مهنأ هموق

 ميلر مملح ةلاؤس ناكل ءاتحار افحلو مهنع ناس نيبح ةياوج يل ىسيل ام

 مس : هذيك فوتسا تح :>- 39 يبنلا هل ريصق هءليكو ودعلا ءاهب ٌرخآ هموقل

 ايقاف سكت ةسحأ لوأ باوسلا كرت ناكف ةهيلع هكاهس رق رمح هل سالتلا

 .ايبحأ

 املف .هنأشل اًريغصتو هل ةناهإ مهنع لأس نيح هتباجإ كرت يف نإف ءاًضيأو

 رجلا نم كلب دلت لضحو ءاوشق ذق وهأ يظر مهترس هيفتدتم

 ملو («9لالذإو ٌريقحتو هل ةناهإ هباوج يف ناك -لصح ام ©7باجعإلاو

 امل هتباجإ نع ئمن امنإ هنإف ؛«هوبيجت ال" :ِِكَي يبنلا لوقل اًفلاخم اذه نكي

 ءالؤه امأ :لاق امل هتباجإ نع ةني ملو ؟نالف مكيفأ (27؟دمحم مكيفأ :لأس

 هتباجإ نِم ّنسحأ الو ءالوأ هتباجإ كرت نِم ّنسحأ الف لاح لكبو ؛اولتق دقف
 .اًمناث

 .د ءهز ءص نم ةطقاس «(يف» )١(

 فيحصت «(«هبزح» :ةعوبطملا خسنلا د (5)

 شماهلا يف تبثملا بتك مث ءص يف ناك اذكو ««رشألاو» :ةعوبطملا خسنلا ءن (9)
 يع

 أطخ ,«اًلالذإو اًريقحت» :ث «ق «م ادع لوصألا ةّماع يف (5)
 ق نم طقاس «(دمحم مكيفأ» (0)
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 ال» :رمع هباجأف ءلاجِس برحلاو ءردب مويب ٌموي :نايفس وبأ لاق مث

 .13ةرانلا يف مكالتقو ةنجلا يف انالتق .ءاوس

 ءٍدحأ موي هّرْصَن نطوم يف ِكَي هللا لوسر رِصْن ام 59 بابع نما لاق

 دَقلَو# :لوفي هللا نإ «هللا باك رككني نم نيبو ينيب :لاقف هيلع كلذ ركلأف

 نبا لاق .[157 :نارمع لآ] # ِدْيْذِِي مُهَنوُسَت ْدِإَْةَدْعَوهََاْو كحق دَص

 راهنلا ّلوأ هباحصأو كي هللا لوسرل ناك دقلو «لعقلا :ٌسَحلاو :سابع
 ركذو ...ةعست وأ ةعبس خيكرشملا ؟*”ءاول باحصضأ نف لتقف 0"2ايتح 9

 .ثيدحلا

 برحلا يف ساعنلاو ءدحأو ردب ةازغ يف هنم ةنمأ ساعنلا مهيلع هللا لزنأو

 ركذلا سلاجمو ةالصلا يفو هللا نم وهو «نمألا الع ليلد فوخلا دنعو

 .(2)ناطيشلا نم ملعلاو

 ا نقف هع هللا لوسر نع دحأ موي ةكئالملا تلتاقو

 يف ءايضلاو (1917/7)مكاحلاو )55/٠١”( يناربطلاو )١1١:9( دمحأ هجرخأ )١(

 .هدهاوشو هقرطب حيحص وهو .سابع نبا ثيدح نم )1١١/"١57( «ةراتخملا»

 .قباسلا ثيدحلا يف ()

 .جيرختلا رداصم ظفل وه تبثملاو ««نيح» :د ءز ءص ()

 .عوبطملا نم طقاس ؛«ءاول» 6

 .«ناطيشلا نم ةالصلا يف ساعنلاو «هللا نم ةنمأ لاتقلا يف ساعنلا» :دوعسم نبا لاق (0)

 )7057(  «ةيلاعلا بلاطملا» يف امك _ددسمو )57١9( قازرلا دبع هجرخأ

 .حيحص دانسإب ١77( /7) يربطلاو

 .(5755) ملسمو )5٠515( يراخبلا (5)

 ل ا



 .ٌدعب الو لبق امهتيأر ام ؛لاتقلا ٌّدشأك ( ١١ ضيب ٌبايث امهيلع هنع نالتاقي

 رابعنألا نم ةعبس ىف دحأ عري درشأ #4 هنآ :2؟7ةيلسم حيحصاا يفو

 وه :وأةنجلا هلو اّنع مهّدري نم» :لاق هوّقِهَر املف ءشيرق نم نيلجرو

 اًضيأ هوقهَر مث «لِتق ئتح لتاقف راصنألا نم لجر مدقتف «؟- ةنجلا يف يقيفر
 نم لجر مدقتف «؟- ةنجلا يف يقيفر وه :وأ  ةنجلا هلو اًنع مهدري نم» :لاقف

 لوسر لاقف «ةعبسلا لِتَق ئتح كلذك لزي ملف :©0لّتق ئتح لتاقف راصنألا
 ءافلا نوكس :نيهجو اىلع ئوري اذهو .«انباحصأ انفصنأ ام» :ِةِدَكَي هللا

 ىلع «انباحصأ» عفرو ءافلا حتفو «ةيلوعفملا ئلع «انباحصأ» بصنو
 .ةيلعافلا

 .ٌراصنألا ٌشيرق ٌتفصنأ ام :يأ ءكلذ لاق (؟)نورجاهملا جرخي ملو اولتق

 هِي هللا لوسر نع اوّرف نيذلا :باحصألاب دارملا نوككي نأ عفرلا هجوو
 لكك هللا لوسر اوفصني ملف ,دحاو دعب اًدحاو اولِتقف ؛ ؛ليلقلا رَمَتلا يف درفأ نئتح

 .هعم تبث نمو

 .«نيحيحصلا» ظفل تبثملاو ««ضايب» :ب «ق ءم )١(
 )6( برقم)89!1١9(.

 .رظنلا لاقتنال لوصألا رئاس نم طقس دقو .ن «د ءص نم «لتق لتح ...ةوقهر مث (6)
 خسنلا يفو .تبثملا بتكو هيلع برض مث «نويشرقلا» :ناك ص يفو.«نييشرقلا» :ن (5)

 .«نايشرقلا) :ةعوبطملا
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 امل :قيدصلا ركب وبأ لاق :تلاق ةشئاع نع (7١«نابح نبا حيحص" يفو

 يبنلا ئلإ ءاف نم َلَّوُأ تنكف كي يبنلا نع مهلك سانلا فرصنا ٍدحأ ٌموي ناك

 يبأ كادف ةحلط نك :تلق «هيمحيو هنع لتاقي الجر هيدي نيب تيأرف لكي
 نب ًةديبع وبأ ينكردأ نأ بشنأ ملف !؟"7يمأو يبأ كادف ةحلط نك !يمأو

 ةحلط اذإف لكي يبنلا ئلإ انْعَفَدَف ءينقحل تح ريط هنأك ٌدتشي وه اذإو حاّرجلا
 يِمُر دقو .(بجوأ دقف ٠ ركل ا :ِةاِلَك يبنلا لاقف ءاعيرص هيدي نيب

 يف رّمغملا قّلِح نم ةقلح تباغ ئتح هنّْجَو يف يِمّرو «هنيبَج يف كَ يبنلا
 اي هللاب كتدشن :ةكبيق ونأ لاقف ٌةلي يبنلا نع "”اهعزنأل تبهذف ءهثنجو

 (4)ةه ةهارك هضيمْفل لمممف هيلب خهسلا ةئيبعوبأ ذخأف :لاق !ينتكرت الإ ركب ابأ

 وبأ لاق «ةديبع يبأ ةينث تَرَدَنف هيفب مهسلا لتسا مث كي هلل لوسر يذؤي نأ
 الإ ركب ابأ اي هللاب كتدشن :ةديبع وبأ لاقف رخآلا ذخآل ٌتبهذ مث :ركب

 ةديبع ىبأ ةينث ترددف ؛هلتسا مث هضدضني لعجف هيفي هذخأف :لاق !ينتكرت

 انلبقأف :لاق .«بجوأ دقف ءمكاخأ مكنودا» :ِهِكَي هللا لوسر لاق مث ءئرخألا

 .ةبرض رشع ةعضب هتباصأ دقو هجلاعُت ةحلط ايلع

 لوف يالا هبل نب رايت خا روكلملا ةنفاي دوسي 10 1و 01(

 (5) يسلايطلا اًضيأ يكب هقيرط نم )١//١7( ءايضلل «ةراتخملا» يفامك

 دحأ نأب يبهذلا هبقعتف .دانسإلا حيحص :لاقو (7//70) مكاحلاو (7) رازبلاو

 :نارمع لآ) «هريسفت» يف ريثك نبا ركذو .كورتم ةحلط نب ائيحي نب قاحسإ هتاور

 .اذه ئيحي نب قاحسإ ةهج نم ثيدحلا اذه فّعض دق ينيدملا نبا يلع نأ 0

 .ن «ز «د ءص نم ةرركملا ةيدفتلا ةلمج تطقس (؟)

 .«اهعزتنأل» :عءز 0

 .كيرحتلا :ةضنضنلاو .«ةيهارك» :عءز (54)
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 لاقف ءلبجلا ئئلع اودعص نيكرشملا نأ ::!7(يومألا يزاغم» يفو

 مهتُحَأ فيك: :لاقف . مهددرا :لوقي 1' )(مهثتخأ» :دعسل ِةْلِكلَي هللا لوسر

 .هلتقف الجر هب ئمرف هتنانك نم اًمهس دعس ذخأف ءاثالث كلذ لاقف ؟ىدحو

 هب تيمرف هفرعأ هتذخأ مث «هتلتقف رخآ هب تيمرف هفرعأ يمهس تذخأ مث :لاق

 رتل ينال راعي سام تلاعب لكن نع اوبل هنلتقف رحخأ

 نع لثس هنأ [دعس نب لهس نع] مزاح اح يب نع (77نيحيحصلا» يفو

 هللا لوسر حرج لسغَي ناك نَم فرعأل ينإ هللاو :لاقف كي هللا لوسر حرج
 .هلسغت هّثنبا ةمطاف تناك ؛يووُد امبو «ءءاملا بكسي ناك نمو لي

 ديزي ال ءاملا نأ ةمطاف تأر املف َنَجِملاِب ءاملا بكسي بلاط يبأ نب ٌنلعو

 .مدلا كسمتساف اهتقصلأف اهتقرحأف ريِصَح نم ةعطق تذخأ ةرثك الإ َمدلا

 5 7 ص ِ .
 َتَلْسَي لعجف هسار ف حشو .هتيعابر كيري هنأ :(؟7(حيحصلاا قو

 «قاحسإ نبا نع هيبأ نع اهيف يوري «(54١ت) يومألا ديعس نب ئيحي نب ديعسل )١(

 اًضيأ هجرخأ ثيدحلاو .(179 /9) («ءالبنلا ريس» :رظنا .هتياور نم ءايشأ اهيف ديزيو

 مراكم» يف ايندلا يبأ نبا هقيرط نمو )١145( «ريسلا باتك» يف يرازفلا قاحسإ وبأ

 .السرم ردكتملا نب دمحم نع ةنيدملا لهأ نم لجر نع-(1481١) «قالخألا

 .لوصألا ةّماع يف طقنلا رّرحمريغ وهو .فيحصت ««مهبنجا» :ةعوبطملا خسنلا يف (؟)

 ءيشلا ٌثح) : نم رمأ وهو . ةغللاو بيرغلا بتك يف هيلع صوصنملا وه تبثملاو

 مهلزأ :ونعملاف . طقاستو رثانت اذإ (ميشلا ٌتاحتا) : انّقبأ نمو هيرب هكتح اذ نشب

 :ةوطقاسي يأ توتاحتي مهاعجا وأ :رشقلاو كاحلاب ءيشلا لازُي امك انع

 .امهنم كردتسم نيترصاحلا نيب امو «(1140) ملسمو (501/5) يراخبلا ()

 - «يزاغملا يف اًرصتخم يراخبلا هقلعو ءسنأ ثيدح نم )١741( ؛ملسم حيحص» 00(
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 وهو هتيعابر اورسكو مهّيبن اوُجش موق حلفي فيك» :لوقيو هنع مدلا

 وأ ِهتَإَع بوييوأ 4ىَضرمأْلاَن مَكَلَلَسْنِلل :لجو زع هللا لزنأف «!؟مهوعدي

 .[174 :نارمع لآ] 4 َنوُمِالطمْإَوَم بدعي

 كيلإ رذتعأ ينإ مهللا :لاقو رضنلا نب سنأ مزهني مل سانلا مزهنا املو

 :ينعي  ءالؤه عنص امم كيلإ أربأو . نيملسملا :ىنعي ؛-ءالؤه عنص امم

 :سنأ لاق ؟رمع ابأ اه نيا :لاقف ذاعم نب دعس هيقلف مّدقَ مث  نيكرشملا

 «لّتق اىتح ءوقلا لتاقف ئيضم مث ءِلُخُأ نود هدجأ ينإ !دعس اي ةنجلا حيرل اًماو

 ةبرضو حمرب ٍةنعط نيب ام نونامثو عضب هبو هنانبب هتخأ هتفرع ئتح فرع امف
 اة يسب قيمرو بايسب

 هللا دابع يأ :سيلبإ مهيف خرصف «مدقت امك راهنلا لوأ نوكرشملا مزمخاو

 نوملسملاو هيبأ ئلإ ةفيذح رظنو ءاودّلتجاف ةميزهلا نم "7 وعجرف !مك ارخأ
 اومهفي ملف !يبأ هللا دابع يأ :لاقف نيكرشملا نم هنونظي مهو هلتق نوديري

 دق :لاقف هيدي نأ كب هللا لوسر دارأف ءمكل هللا رفغي :لاقف «هولتق لئتح هل

 .2" 1ك يبنلا دنع اًريخ ةفيذح كلذ دازف «نيملسملا ئلع همدب ٌتقدصت

 .ةيآلا * آس رْمدْلا نمل سن بأن تح

 .؛كلام نب سنأ ثيدح نم (1407) ملسمو (105807805) يراخبلا هجرخأ )١(

 .كلام نب سنأ ىّمس مديو ةّجغ ريظن نب سنأو

 لوصألل فلاخم فيرحت ؛«اوعجراف هللا مكازخأ هللا دابع يأ :ةعوبطملا خ كا )١(

 مكءارو نّمب مكيلع يأ «!مكارخأ» :نيعللا لوقو .يراخبلا دنع ثيدحلا ٌّصنلو

 - نود «ةشئاع ثيدح نم (ئرخأ عضاومو 4٠0764 787 5 :*7540) يراخبلا هجرخأ (6)
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 عيبرلا نب دعس بلطل دحأ موي ِةكَب هللا لوسر ينثعب :تباث نب ديز لاقو

 :ِكَي هللا لوسر كل لوقي :هل لقو «مالسلا ينم 7١2هرقأف هتيأر نإ» :يل لاقو

 هبو ٍقمر رخآ يف وهو هتيتأف «ئلتقلا نيب فوطأ تلعجف :لاق ؟؟كدجت فيك

 .دعس اي :تلقف «مهسب ةيمرو فيسب ٍةبرضو حمرب ةنعط نيب ام ةبرض نوعبس

 ؟كدجت فيك (؟) نكح :كل لوقيو مالسلا كيلع أرقي لو هللا لوسر نإ
 لقو :ةنجلا ٌحير لجأ ؛هللا لوسر اي :هل لق «مالسلا هللا لوسر ئلعو :لاقف

 مكيفو دي هللا لوسر ئىلإ صلخ نإ هللا دنع مكت رذغال :راصنألا ىموقل

 .(«9هتقو نم هسفن تضافو ؛فرطت نيع

 :لاقف همد يف طّحشتي وهو راصنألا نم لجرب نيرجاهملا نم لجر ّرمو
 ظ 5 و ص عا ِع

 لد داق دسم نادك نإ :يرامصلالا لاقل ؟ لو لق اةمحسم ثا تدرعشا «نالف اي
 س

 ِهِبق نم َتَلَحَدَق لوو لإ دمحم اَمَول :لزنف :مكنيد نع اوُنِتاَقف ءغّلب دقف

 نبا ةريس» يف امك  قاحسإ نبا دنع وهف «خلإ ...هيدي نأ ٍدِكَب هللا لوسر دارأف :هلوق -

 يفو .ُهنَعَُيلَدَو ديبل نب دومحم نع ةداتق نب رمع نب مصاع نع -(88ص) «ماشه
 نب ئسوم هركذ اذكو .هادو ِةِكَي يبنلا نأ )١18775( قازرلا دبع دنع يرهزلا لسرم

 .السرم ةورع نع يرهزلا نع 7١4(- /7) «لئالدلا» يف امك  ةبقع

 .«هئرقأ» :هلصأو ءافيفخت ةزمهلا فذحب لوصألا يفاذك )١(
 .ةينربخأ» :ةعوبطملا خسنلاو ءن هث يفو .«كردتسملا»و لوصألا ةماع يفاذك (؟)
 ال نم هدانسإ يفو ء«تباث نب ديز ثيدح نم_هل ظفللاو - 5١١( /7) مكاحلا هجرخأ (*)

 نب هللا دبع نب رمعم نع-_ (454 /7) ماشه نبا دنع امك  قاحسإ نبا هدنسأو .فّرعُي

 «أطوملا» يف كلام هجرخأو .هوحنب اللسرم ينزاملا ةعصعص ىبأ نب نمحرلا دبع

 .هوحنب السرم يراصنألا ديعس نب ئيحي نع (1778)
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 ١44[. :نارمع لآ] (١)ةيآلا * ٌلُسلأ

 3 50 7 8 تاع 5 -
 نب ٌرْشبُم ٍلحَأ لبق مونلا يف تيأر :مارح نب ورمع نب هللا دبع لاقو

 يف :لاق ؟تن أ قياو :ت تلقف «مايأ يف انيلع ٌمداق تنأ :يل لوقي رذنملا دبع

 يت يلب !لانق ؟ردب موي لّتقت )هلأ :هل تلق .ءاشن فيك اهيف حرسن ةنجلا

 .«؟)«رباج (")ابأ اي ةداهشلا هذه» :لاقف لكي هللا لوسرل كلذ ركذف «تيبخأ

 كو هللا لوسر عم دهشتسا هنبا ناكو  ةمئيخ نب ٍدعس وبأ ةمثيخ لاقو

 (0)'ئتح اًصيرح اهيلع هللاو تنكو ردب ةعقو ينتأطخأ دقل :-ردب موي

 ينبا تيأر دقو «ةداهشلا قِزّرف هّمهس جرخف ءجورخلا يف ينبا ٌتمهاس

 نحل :لوقيو اهراهنو ةنبملا راعث يف حرست ةروسم نسحأ يف مونلا يف ةحسرابلا

 بهللا لويسرو ايد هللاو دقو ءاقح يبر يندعو ام ٌتدجو دقف «ةنجلا يف انّقفارت نب

 ٌتيبحأو يمظع ٌقرو يئس تربك دقو «ةئجلا يف هتقفارُم لإ اًقاتشم ٌتحبصأ

 يقهيبلا هقيرط نمو - )1717/١( «هريغو دهاجم ريسفت» يف سايإ يبأ نب , مدآ هجرخأ )١(

 يف يربطلا هجرخأو .السرم يكملا حيجن يبأ نع (754/7) «ةوبنلا لئالد» يف

  ملعأ هللاو انل ركذ :لاق (ةيلاعلا يبأ ةيوار) سنأ نب عيبرلا نع (44 /5) «هريسفت»
 .خلإ ...نيرجاهملا نم الجر نأ

 .(ملَوَأ» :عاز )30

 .ب «ق م نم تطقس ؛ابأ» 0

 هجرخأ يدقاولا قيرط نمو ؛هخويش نع )7١777/١( «هيزاغم» يف يدقاولا هركذ (4)

 نع (1701) يراخبلا هجرخأ ام هضعبل دهشيو 5١(. 5 /7) «كردتسملا» يف مكاحلا

 نم لّوأ يف لو عقم الإ قارأ امد :لاقف ليللا نم يبأ يناعد دٌحأ رضح امل :لاق رباج

 .لبتق َلَّوَأ ناكف انحبصأف :رباج لاق :«...ِِكلَي يبنلا باحصأ نم لتقُي

 .فيحصت «(مث :١ عء.د ءز ءص (5)
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 ؛ةنجلا يف ٍدعس ةقفارمو ةداهشلا ينقزري نأ هللا لوسر اي هللا عداف «يبر َءاقل

 .(١)!ًديهش دحأب لتقف «كلذب لكي هللا لوسر هل اعدف
 ع اع .

 مويقلان نأ كشلع مسقأ ينإ مهللا : مويلا كلذ يف شحج نب هللا دبع لاقو

 يناس 3 مث «يف ينذأو يفنأ اوعَدِجَيو ينطب اوُرَقبَي مث ينولتقيف اًدغ ٌّردعلا

 .("72كيف :لوقأف ؟كلذ

 نينب (*7ةعبرأ هل ناكو ءجّرَعلا ديدش 2؟!جرعأ حوُمَجلا نب وٌرمع ناكو

 هّجوتي نأ دارأ دحأ ئلإ هّجوت املف ءازغ اذإ لي هللا لوسر عم نوزغي بابش
 دقف «كيفكن نحنف تدعق ولف ء«ةصخر كل لعج دق هللا نإ ةءرتب هل لاقل بم

 اي :لاقف ِةِلَو هللا لوسر حومجلا نب ورمع ئتأف .داهجلا كنع هللا عضو

 )١( «هيزاغم» يف يدقاولا هركذ )١/  »)5١7(«لئالدلا» ين ىقهيبلا هنع هلقنو )7/ 59 7١(.

 .«كردعسملا» ظفل لوضآلا رئاس خرم تبثملاو (ميف :عوبطملا ءث بس َق م 00

 نبا قيرط نم 7١6١( /7) «لئالدلا» ين يقهيبلا هنعو - 3٠١( /7) مكاحلا هجرخأ ('")

 نأ وجرأل ينإ :ديعس لاقو ءاللسرم بيسملا نب ديعس نع «ديعس نب يحي نع «ةنييع

 لاسرإ الول نيخيشلا طرش ئلع حيحص :مكاحلا لاق .هلّوأ ّربأ امك همسق ٌرخآ هللا ربي

 نم يورم ثيدحلا نإف «ةاورلا ضعب نم مهو «ديعس نب ىيحي نع# :تلق .هيف
 كرابملا نبا هاور اذكه ؛هوحنب بيسملا نبا نع ناعدج نيا نع ةنييع نبا نع قرط

 يف امك حاّبصلا نب ؛ نسحلاو (4607) «فنصملا» يف قازرلا دبعو (85) «داهجلا» يف

 ثيدح نم هوحنب دهاش هل نكلو «نيل هيف ناعدج نباو .( )١/ ٠١9 «ءايلوألا ةيلح»

 )٠١95( «ةباحصلا مجعم» يف يوغبلا مساقلا وبأ هجرخأ صاقو يبأ نب دعس

 .نسح دانسإب )١/ 9 ٠١( «ةيلحلا» يف ميعن وبأو (26/7) مكاحلاو

 .(حّرع حومجلا نب ورمعبا :ز .(جرعل :ع.د 2« ص 6

 .(عيرأ :عوز د «ص 06(
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 نأ وجرأل ينإ هللاوو .كعم جرخأ نأ ينوعنمي ءالؤه ينب نإ «هللا لوسر

 دقف تنأ اَمأ» :ِِكَي هللا لوسر هل لاقف «ةنجلا يف هذه يتجّرَعِب أطأف دهشتسأ

 لجو زع هللا لعل هوعدت نأ مكيلع اموا :هينبل لاقو .(داهجلا كنع هللا عضو

 .()اًديهش دحأ موي لتقف ِكَي هللا لوسر عم جرخف «ةداهشلا 21)هقزري

 يف هللا ديبع نب ةحلطو باطخلا نب رمع ئلإ رضنلا نب سنأ ئهتناو
 :اولاقف ؟مكسلجي ام :لاقف «مهيديأب اوقلأ دق راصنألاو نيرجاهملا نم لاجر

 ام ئلع اوتومف اوموقف ؟هّدعب ةايحلاب نوعنصت امف :لاق لَك هللا لوسر لِ
 .(29لِتق نئتح لتاقف موقلا لبقتسا مث كك هللا لوسر هيلع تام

 نإ ٌتوجن ال :لوقي ديدحلا يف عّنَقُم وهو هللا ودع يفلخ نب ُنِبَأ لبقأو
 نب بعصم هلبقتساف ِهْدِْلَك هللا لوسر لتقي نأ ةكمب فلح ناكو «دمحم اجن

 نيب ٍةجرف نم فلخ نب يب ةوُقرَت كي هلل ٌلوسر رصبأو ؛بعصم لتقف ريمع

 وهو هباحصأ هلمتحاف ؛هسرف نع عقوف هتبرحب هنعطف ةضيبلاو عردلا ةغباس
 يبنلا ّلوق مهل ركذف ءشدخ وه امنإ ؟كعزجأ ام :اولاقف «روثلا ٌراوخم روُحَي

 .«هللا هقزري لجو زع هللا لعلا» :عءد ءص .«هقزري نأ»:ز )١(

 «لئالدلا» يف يقهيبلاو )4١/7( ماشه نبا هقيرط نمو  قاحسإ نبا هدنسأ (؟)

 .(حومجلا نب ورمع طهر مهو) ةملس ينب نم خايشأ نع هيبأ ندع. ((87/)
 «,نسح دانسإب )١51561( دمحأ دنع يراصنألا ةداتق يبأ ثيدح نم دهاش هضعبلو

 .اًضيأ نسح دانسإب 7/١7( 5) نابح نبا دنع رباج ثيدح نم رخآو

 نب مساقلا ينثدحو :لاقف "47(  /7) «ماشه نبا ةريسا يف امك قاحسإ نبا هدنسأ (*)

 :لاق (رضنلا نب سنأ طهر مهو) راجنلا نب يدع ينب وخأ عفار نب نمحرلا دبع

 .رخآ ٍهجو نم (7 5١ ص) هربخ فلؤملا ركذ نأ قبس دقو .(هلثمب هركذف)

560 



 . 2١7 غبارب تامف ««هللا ءاش نإ هلتقأ انأ لبا:

 .يل جّجأت ٌران اذإ ليللا نم ٌيِوَم دعب غبار نطبب ريسأل ينإ :رمع نبا لاق

 اذإو !شطعلا :حيصي اهبذتجي ٍةاسلس يف اهنم جرخي لجر اذإو (")اهتمّميف
 20# 0 7 ' وو يا 5 5

 .("7فلخ نب ىبأ اذه كي هللا لوسر ليتق اذه ءهقّست ال :لوقي لجر

 اذحأ تدهش :لوقي نيرجاهملا نم الجر ثتعمس : رسيجع ثرد عفان لاقو

 فّرصُي كلذ لك ءاهطسو كي هللا ٌلوسرو ةيحان لك نم يتأت لبنلا لإ ترظنف
 :دمحم لع ٍنوُلُد :ذئموي لوقي يرهزلا باهش نب هللا دبع تيأر دقلو «هنع
 هبتاعف .هزواج مث «دحأ هعم ام هبنج ئلإ ُةِْكَ هللا لوسرو ءاجن نإ توجن الف
 ةعبرأ انجرخف «عونمم انم هنإ هللاب فلحأ «هتيأر ام هللاو :لاقف ناوفص كلذ يف

 .(57كلذ ئلإ صلخن ملف «هلتق ئلع اندقاعتو اندهاعتف

 نبا هركذ يذلا وهو .ءفرسب تام هنأ كانه ركذ هنأ الإ ,(7377ص) هجيرخت قبس )١(

 (7؟07 )١/ «هيزاغم» يف يدقاولا ركذو .(85 /؟) «ماشه نبا ةريس» يف امك قاحسإ

 . غبار نطبب تام :لوقي ناك هنأ رمع نبا نع

 .«اهتمّميتفاا :نء.ثءقءم ()

 نبأ نع )507٠0( «طسوألا» يف يناربطلا جرخأو .دانسإ الب )١/ ١157( يدقاولا هركذ 0

 يف ايندلا يبأ نبا هجرخأو .هاو هدانسإو ءلهج وبأ وه هيف بّذعملا نأ الإ هوحن رمع
 يف ىبارعألا نيباو (7 5 ,77) «توملا دعب شاع نم ينو (91) «روبقلا باتك»
 ريغ نم ةيهأو ديئاسأب (؟89) (ربقلا باذع تابثإ» يف ىقهيبلاو (141) ةءمجعبت

 دانسإب 775(  /7) «لئالدلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو )7737/١(  يدقاولا هجرخأ (4)

 .هأو
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 هلك هللا لوسر حرج  يردخلا ديعس [١7 يبأ] وبأ - كلم يشم الر

 نم» :ِكَي يبنلا لاقف ربدأ مث ءاّدبأ هّجُمأ ال هللاو :لاق هجم :هل لاق هاقنأ لوتح

 .؟"”«اذه ئلإ رظنيلف ةنجلا لهأ نم لجر ئلإ رظني نأ دارأ

 ا" 'مهريغو ناّبَح نب ئيحي نب دمحمو ءرمع نب مصاعو «يرهزلا لاق
 هب رهظأو نينمؤملا هب لجو زع هللا ربتخا ءصيحمتو ِءالب موي دحأ ٌموي ناك

 نم هيف مركأو ءرفكلاب يفختسُم وهو هناسلب مالسإلا رهظي ناك نمم نيقفانملا
 دححأ موي يف نآرقلا (؟7نم لزن امم ناكف ءهتيالو لهأ نم ةداهشلاب هتمارك دارأ

 دع ام يوه ملا دمك نِعَتَوَدَعْذإَوا»ِ ايوا ةلرسع لا قمألا ةيفس

 117١-115[. :نارمع لآ] ةصقلا رخآ نئلإ *ٍلاَتِقْلِل

 لصف

 هقفلاو ماكحألا نم ةازغلا هذه هيلع تلمتشا اميف

 يف عرشو هّنْمأَْل سبل نم نإ خوتح .هيف عورشلاب مزلي داهجلا نأ :اهنم

 .هودع لتاقي لوتح جورخلا نع عجري نأ هل سيل جورخلل بّهأتو هبابسأ

 مهرايد يف مهودع مهقرط اذإ نيملسملا ئلع بجي ال هنأ :اهنمو

 كلذ ناك اذإ اهيف مهولتاقيو مهّرايد اومزلي نأ مهل زوجي لب «هيلإ ٌحورخلا

 .هيلع اًححصم رياغم طخب «دلاو» :هقوف بتك ن يفو .نونعملا ةماقإل اهنم ّدُب ال ةدايز )١(

 .(١77ص) اًييرق باوصلا ئلع قبس دقو .ديعس يبأ ٌّدلاو وه اكلام نأ :يأ
 نب رمع نع (777 /7) «لئالدلا» يف ىقهيبلاو (701/7) روصنم نب ديعس هجرخأ (؟)

 .كلام نع هغلب هنأ  نيعباتلا عابتأ نم يرصم هيقف  بئاسلا

 .مهنع قاحسإ نبا ةياور نم (73775 /7) «لئالدلا» يف ىقهيبلا هجرخأ (*)

 .فلؤملا ردصمل قفاوم تبثمل 0 أو .(هب) :ب ق.م 60
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 .دحأ موي مهيلع كك هللا لوسر هب راشأ امك ءمهودع ئلع مهل ٌرصنأ

 فداص اذإ هتّيعر كالمأ ضعب يف ركسعلاب مامإلا كولس زاوج :اهنمو

 .كلاملا ضري مل نإو هقيرط كلذ

 لب «نيغلابلا ريغ نايبصلا نم لاتقلا قيطي ال نمل نذأي ال هنأ :اهنمو

 .هعم نمو رمع نبا كي هللا ٌلوسر َّدر امك ءاوجرخ اذإ مهّدري

 .هريغو مضنلا نب سنأ سمغنا امك ءودعلا ف سامغنالا زاوج :اهنمو

 امك ءاّدوعق هءارو اولصو اًدعاق مهب لص ةحارج هتباصأ اذإ مامإلا نأ :اهنمو

 .هتافو نيح لىلإ هتتس كلذ ىلع ترمتساو «ةوزغلا هذه يف ِةْيِكلَج هللا لوسر لعف

 اذه سيلو كلذ هيئمتو هللا ليبس ىف لّكقُي نأ لجرلا ءاعد زاوج :اهنمو
 نم ىنَقَل مهللا :شحج نب هللا دبع لاق امك «هنع يهنملا توملا يمت نم

 مث «ينبلسيو كيف ينلتقيف «هلتاقأف هّدَرَح اًديدش هٌرفك اًميظع الجر نيكرشملا

 ؟تعدج ميف شحج نب هللا دبع اي :َتلقف كتيقل اذإف «ينذأو يفنأ عدجي

 نامّزَق يف ِةِكَي هلوقل «رانلا لهأ نم وهف هّسفن لتَق اذإ ملسملا نأ :اهنمو

 وها :لاقف هسفن رحن حارجلا هب تدتشا املف ءاديدش ًءالب ٍدحأ موي ئلبأ يذلا

 (2١7 رانلا لهأ نم

 ةداتق نب رمع نب مصاع نع -(84 /7) «ماشه نبا ةريس» يف امك  قاحسإ نبا هدنسأ )١(

 .ةازغلا مسا الو همسا هيف ركذي مل نكلو «؛© 0)
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 ريغ يف نّمكُي الو «هيلع ئّلصُي الو لَّسغُي ال هنأ ديهشلا يف ةنسلا نأ :اهنمو

 .اهريغ يف نفكيف اهّبْلْسُي نأ الإ ؛همولكو همدب اهيف نفدي لب هبايث

 .رماع ىبأ نب ةلظنح ةكئالملا تلسغ امك لّسُع اًبنج ناك اذإ هنأ :اهنمو

 ناكم ئلإ اولَقنُي الو مهعراصم يف اونَقدُي نأ ءادهشلا يف ةنسلا نأ :اهنمو

 هللا لوسر يدانم ئدانف ةنيدملا ئلإ مهالتق اولقن ةباحصلا نم اًموق نإف ءرخآ

 تءاج ذإ ةراظنلا يف انأ انيب :رباج لاق .مهعجاضم ئلإ ئلتقلا درب رمألاب للك

 يف امهتِفدَتل ةنيدملا امهب تلخدف حضان ئلع امهتّلداع يلاخو يبأب 2١7 يتّمع

 ىلتقلاب اوعجرت نأ مكرمأي كي هللا لوسر نإ الأ :يداني لجر ءاجو ءانرباقم

 ئلتقلا يف امهانفدف امهب انعجرف :لاق «تلِتق ثيح اهعراصم يف اهونفدتف
 اي :لاقف لجر ينءاج ذإ نايفس يبأ نب ةيواعم ةفالخ يف انأ انيبف ءالتق ثيح

 هتيتأف :لاق ؛هنم ةفئاط جرخف ادبف ةيواعم لاَّمُع كابأ راثأ دقل هللاو ءرباج

 تراصف ؛7"2هتيراوف :لاق «ءيش هنم ريغتي مل هتكرت يذلا وحنلا للع هتدجوف

 .مهعراصم يف اونفدُي نأ ءادهشلا يف ةنس

 ٍنِكَك هللا لوسر نإف .دحاولا ربقلا يف ةثالثلاو نيلجرلا نفد زاوج :اهنمو

 اذإف «؟نآرقلل اًدذخأ رثكأ مهيأ» :لوقيو ربقلا يف ةثالثلاو نيلجرلا نفدي ناك

 .فيحصت «(نيع) :د ءص )١(

 )7١764( دواد وبأ هجرخأو ءهمامتب الَّوطم (57) يمرادلاو )١150781( دمحأ هجرخأ (؟)

 نع قرط نم ؛اًرصتخم (؟485١) نابح نباو )5١١5( يئاسنلاو )/١17/١1( يذمرتلاو

 «حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق .رباج نع يّتَعلا حيبُت نع سيق نب دوسألا
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 .7١2دحللا يف همّدق لجر لإ اوراشأ

 امل دحاو ربق يف حومّجلا نب ورمعو مارح نب ورمع نب هللا دبع نْفّدو

 ربق يف ايندلا يف نيباحتملا نيذه اونفدا» :لاقف «ةبحملا نم امهنيب ناك
 | َّس 3 ِ ١ ا ص

 مارح نب ورمع نب هللا ٍدبع دّيو ليوط نمز دعب امهنع رفخ مث ."'”(دحاو

 .مدلا ثعبناف هحرج نع هذي تطيمأف حرج نيح اهعضو امك هحرج ئلع

 ,"1هدلا نكسف ايناكم خيلِإ تدُّؤَف

 نم رّيغت امو «مئان هنأك هيلع رفح نيح هترفخ يف يبأ تيأر :رباج لاقو

 اهب رخ ةرصن ىف حقد امنإ ؛لاقف ؟هئافكأ تيآرفأ هل ليق .ريثك الو ليلق هلاح

 ئلع لمرحلاو ؛يه امك ةرمنلا اندجوف ؛؟؟7لمرحلا هيلجر ئلعو ءههجو

20) 

 9 وح

 ١ع 42

 اا

 ةنس نوعبرأو تس كلذ نيبو ؛هتئيه الع هيلجر

 دنع سيلو «هوحنب رباج ثيدح نم )١751( يراخبلاو )1777٠0( دمحأ هجرخأ )١(

 .«ةثالثلاو» :يراخبلا

 دعس نبا اذكو «دحأ ةوزغ قايس يف هخويش نع )7737/١( «هيزاغم» يف يدقاولا هركذ ()

 (91 /7) «ماشه نبا ةريس» يف امك  قاحسإ نبا هدنسأو )17١/ 07١(. «تاقبطلا» يف

 لكَ يبنلا نع ةملس ينب نم خايشأ نع هيبأ نع )١1117/5( «ةبيش يبأ نبا فنصماو

 .«ايندلا يف نييفاصتم اناك امهنإف ءدحاو ربق يف امهونفدا» :ظفلب

 ؛كلذ هغلب هنأ ةعصعص يبأ نب نمحرلا دبع نع (17254) «أطوملا» يف كلام هركذ ()

 ق كتذو تلق .«ةتسةوعبرأو ٌتس!امهتع رفُش ءوي نريو دقلأ نيي تاكو» ةهيقو
 رباج ثيدح يف كلذ قبس امك «كانه ِهّلاَّمع رفحف نيعلا ءارجإب رمأ امل ةيواعم ةفالخ
 .(7 114-57 /15) «ديهمتلا» :رظناو .انآ مدقتملا

 .بطلا يف لمعتسُيو هب نْحَدُي بح هل ةيدابلا تابن نم (5)
 .(07 ١ /7) دعس نياو )771/١( يدقاولا هركذ (6)
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 (١).هبايث يف ٍدحأ ٌءادهش نَّقدُي نأ ِِكَي يبنلا رمأ يف ءاهقفلا فلتخا دقو

 نيلوق ئلع ؟بوجولا ةهج ئلع وأ ةّيولوآلاو بابحتسالا هجو ئلع وه له
 نع فورعملا وه لوألاو «ةفينح يبأ نع فورعملا وهو امهرهظأ يناثلا

 ."7دمحأو يعفاشلا باحصأ

 ةيفص نأ ديج دانسإب !' 'هريغو ةبيش نب بوقعي ئور دقف :ليق نإف
 يف نفكو امهدحأ يف هنفكف «ةزمح امهيف َنّمكيل نيبوث كَ يبنلا ئلإ تلسرأ
 .رخآ الجر رخآلا

 هنطب نعاورقبو «هب اوّلُثَمو هوُبَّلَس (؛9دق رافكلا ناك ةزمح :ليف

 180 ىنلأ نقك ىف مفك كلذلف ةهديكا وج رفسساو

 لوسر ةنسو ؛ديهشلا لسغي :لاق نم ٍلوق ٌريظن فعضلا يف لوقلا اذهو
 .عابتالاب ئلوأ كك هللا

 دقو ؛هريغو (51"11/) دمحأ دنع ةبلعث نب هللا دبع ثيدح يف كلذب رمألا ّحص 01(

 .(244/9) مدقت

 ١١١(, /؟) «نيبلاطلا ةضور»و (0947/7) «مألا»و «(50 )١/ «طوسبملا» :رظنا (؟)

 حيحصلاو» 14 /7)(«فاصنإلا» يف يوادرملا لاق نكلو )/871١(« (ينغملا»و

 .«باحصألا رثكأ هيلعو هيلع صن ؛اهيف لتق تلا هبايث ف هنفد بجي هنأ بهذملا نم

 نب ماشه نع نيقيرط نم ١ 5٠( /7) «نئسلا» يف ىقهيبلاو )١514( دمحأ هجرخأ (9)

 يقهيبلاو )١١117( ةبيش يبأ نبا هجرخأو .هوحنب الوصوم ريبزلا نع هيبأ نع ةورع

 .السرم هيبأ نع ماشه نع (784 /7) «لئالدلا» يف

 .ث «ب «ق «م نم تطقس («دق» (؟)

 امهيف نفكنل نيبوثلاب انتجف» :ريبزلا لوق نم دمحأ دنع ثيدحلا يف ءاج ام هيلع لديو (5)
 نم :ينعي .«ةزمحب لجف امك هب لجف دق ليتق راصنألا نم لجر هبنج ىلإ اذإف «ةزمح
 .هوحنو بلسلاو ةلثملا
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 ئلع لصُي مل كب هللا لوسر نأل هيلع ئلصي ال ةكرعملا ديهش نأ :اهنمو

 ؛هيزاغم يف هعم دهشتسا نمم دحأ الع ئلص هنأ هنع فّرعُي ب ملو .دحأ ءادهش

 .7١2هدعب نم مهاونو نودشارلا هؤافلخ كلذكو

 نأ رماغ نب ةيقع ثتيدح نم 0( نيحيحصلا) ىف تبث دقف: لبق نإف
 فرصنا مث «تيملا ئلع هتالص دحأ لهأ ئلع ئلصف اًموي جرخ ِةِكَي يبنلا

 .ربنملا ئلإ
 .(9دحسأ ةرلتق نيلع للك هللا لوسر لص :سمابع نيا لاقو

 هتوم برق مهلتق نِم نينس نامث دعب تناكف «مهيلع هتالص امأ :ليق

 عدوملاك مهل ٌرفغتسيل هتوم لبق عيقبلا ئلإ هجورخ اذه هبشُيو مهل عّدوملاك
 ئلع ةالصلا ةنس ابنأ ال .مهل هنم اًعيدوت تناك هذهف «(57تاومألاو ءايحألل

 ئلصي ال لوقي نم دنع اميس ال «نينس نامث اهرخؤي مل كلذ ناك ولو تيملا

 رهش ىلإ هيلع ئلصي وأ «ربقلا ئلع

 كلاي باوسلاولا 0101104 7 سلا بيبا يل كالا كازملا للدم 001(

 ..نيرمألا نم ٍدحاو لكب راثآلا ءيجمل اهكرتو مهيلع ةالصلا نيب رّيخم هنأ

 .(757957) ملسمو )١755( يراخبلا (5)

 نم (١؟ /54) يقهيبلاو )/١417-١98( مكاحلاو )١1917( هجام نبا هجرخأ (9)

 هدانسإو .سابع نبا نع مسقم نع دايز يبأ نب ديزي نع شاّيع نب ركب يبأ ثيدح
 ٌريغ اناكو ءديزيو شايع نب ركب يبأ ثيدح نم الإ هظفحأ ال :يقهيبلا لاق ءفيعض
 :رظنا .هب حرفُي ال واو هدانسإ نكل ءسابع نبا نع مسقم نع رخآ قيرط هلو .نيظفاح

 ١7(. /5) «يقهيبلا نئساو (7 177-5 ص) «ملسم حيحص ةمدقما

 يفو ((01/7) مكاحلاو )١10991/615495( دمحأ دنع ةبهُيَوُم يبأ ثيدح يفامك (:)
 .هتاور ضعب ةلاهجل نيل هدانسإ
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 هل زوجي جرع وأ ضرمل داهجلا نع فلختتا يف هللا هرذع نم نأ :اهنمو

 .جرعأ وهو حومجلا نب ورمع جرخ امك هيلع بجي مل نإو هيلإ جورخلا

 ئلعف اًرفاك هنونظي داهجلا يف مهنم اًدحاو اولتق اذإ نيملسملا نأ :اهنمو

 ةفيذح ابأ ناميلا يِدَي نأ دارأ ِةِك هللا لوسر نأل «لاملا تيب نم ُهتَيِد مامإلا

 .نيملسملا ئلع اهب قّدصتو ةيدلا ذخأ نم ةفيذح عنتماف

 لصف

 دُحَأ ةعقو يف تناك يتلا ةدومحملا تاياغلاو مكحلا ضعب ركذ يف

 ثديح نارمع لآ ةروس يف اهلوعأو ابتاهمأ نيلإ هتاحيس هللا راشأ دقو

 لآ] 4 ُلاَتِقْلْلَدِعَلَقَم ّنيِي َنيِنِمْؤُمْلأ َوَبسَ َكَِمَأ ْنِهَتدَدَعْدِإَول :هلوقب ةصقلا حتتفا

 ,ةيآ خريس مامت ىلإ [١؟١ :نارمع

 مهباصأ يذلا نأو ؛عزانتلاو لشفلاو ةيصعملا ةبقاع ءوس مهفيرعت :اهنمف

 ذإ :ةدغو هلل أ أم كحق رص دَقلَو# ئاعت امك من ند | وره ملأ

 دعب نيمُسْيِصَع ورمل يف َمُسَعرََو متل د َمُثْفَقاَدِإََّوَح ءهْيَذِاِب مُهَنوُسَ 0

 3ث ةر أد رز مكواة يريم ركن بكام

 .[ !١ :نارمع لآ] مك هس + سب رد و هر

 تالق طسياوتاك يلققز مويا ار لرصرلل ىوويسس ا ارئاخاملا

 .نالذقلا بايسأ رم از حبتو ةلقيو اةذدهح دذشأ

 ةرم اولادي نأب ترج مهعابتأو هلسر يف هندسو هللا ةمكح نأ :اهنمو

 لخد اًمئاد اورصتنا ول مهنإف «ةبقاعلا مهل نوكت نكل .ئرخأ مهيلع لاديو

 اًمئاد مهيلع رصتنا ولو «هريغ نم قداصلا ٌرّيمتي ملو مهريغو نونمؤملا مهعم

 ؟ حا



 مهل عمج نأ هللا ةمكح تضتقاف «ةلاسرلاو ةثعبلا نم دوصقملا لصحي مل

 ئلع مهعبتي نمم هب اوءاج امو قحلل مهعيطيو مهعبتي نم زيمتيل نيرمألا نيب
 .ةصاخ ةبلغلاو روهظلا

 له :نايفس يبأل لقره لاق امك «لسرلا مالعأ نم اذه نأ :اهنمو

 اهلع لادت لاجس :لاق ؟هنيبو مكنيب برحلا فيك :لاق «معب :لاق ؟هومتلتاق

 مهل نوكت مث ئلتبت لسرلا كلذك :لاق «ئرخألا هيلع لادنو ةرملا

 .؟2١ةقاعلا

 نيملسملا نإف .©52بذاكلا قفانملا نم قداصلا نمؤملا زيمتي نأ :اهنمو

 يف مهعم لخد تيصلا مهل راطو ردب موي مهئادعأ ئلع هللا مهرهظأ امل

 نأ لجو زع هللا ةمكح تضتقاف ءاّنطاب هيف مهعم سيل نم اًرهاظ مالسإلا
 يف مهسوؤر نوقفانملا علطأف «قفانملاو نمؤملا نيب تزّيم ةنحم هدابعل ببس

 مهحيولت داعو مهتآبخم ترهظو «.هنومتكي ارتاك امب ارملكتاو ةوزغلا هذه

 فرعو ءاًرهاظ اًماسقنا قفانمو نمؤمو رفاك ةيلإ سانلا مسقنا و ءاحيرصت

 ارئتتسالا مهنونرافي ال مهم مهو مهرولا سفن يف ايده مهل نأ نونمؤحا

 هَيَلَع َرْشنَأ م 1ع َنيِنِمَومْلاَرْذَل هنأ َناَحاَن :نلاعت لاق .مهنم اوُرّرحتو مهل

 ني تح هَلأ كل بيلا 1ع غطي أ ناك اَمَو يلا نم َتيَيَلَلَر بوي َّقَح

 .[1/4 :نارمع لآ] 4 ينم وسو

 نيقفانملاب نيئمؤملا سابتلا نم هيلع متنأ ام ئلع مكرذيل هللا ناك ام يأ

 )١( ءال) يراخبلا دنع نايفس ىبأ نع سابع نبا ثيدح يفامك 5 58٠(.

  66.ععر .د نم طقاس «بذاكلا)
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 اموإ# دحأ موي ةنحملاب مهزيم امك قافنلا لهأ نم ناميإلا لهأ زيمي تح
 » 8 2 .٠ 2 وبلا و وقل ب سس | هس

 نوُرّيمتي مهنإف «ءالؤهو ءالؤه نيب هيف زيمي يذلا 4 ِيَعْلأ َلَعحكيلْهَنَأَن اك
 هُمولعم عقيف اًدوهشم اًرييمت مهزيمي نأ ديري هناحبس وهو .هملعو هبيغ يف

 طع

 كاردتسا 4 كَميْنَم ءوِلَسُر نِمىَسْجيهَلل َنكالَو# :هلوقو .ًةداهش بيغ وه يذلا
 ءاشي ام ئلع مهعلطي هنإف ءلسرلا ئوس بيغلا ئلع هقلخ عالّطا نم هافن امل

 نِم وَصتَرَأ نمالِإ © اَدَحأدرْيَع عَ هظِناَلَق ِبَبَمْلًا لع :لاق امك هبيغ نم
 يذلا بيغلاب ناميإلا يف مكتداعسو متنأ مكّظحف «[77-77 :نجلا] * لوُسَي

 .ةماركلاو رجألا ٌمظعأ مكلف متنقيأو هب متنمآ نإف ءهّلسر هيلع عِلْطُي

 نوبحي اميفو ءءاّرضلاو ءاّرسلا يف هبزحو هئايلوأ ةيدوبع جارختسا :اهنمو

 هللا دبعي نمك اوسيلو ءاقح هديبع مهف نوهركي امو نوبحي اميف ةيدوبعلاو
 .ةيفاعلاو ةمعنلاو ءاّرسلا نم دحاو ٍفرح ليلع

 .نطوم لك يف مهودعب مهرفظأو ءاًمئاد مهرصن ول هناحبس هنأ :اهنمو
 تحّمَشو مهّسوفن تغطل -اذبأ مهئادعأل رهقلاو نيكمتلا مهل لعجو

 ول اهيف نونوكي يتلا لاحلا يف اوناكل رفظلاو رصنلا مهل طسب ولف ءتعفتراو

 ضبقلاو ءاخرلاو ةَّدّشلاو ءاّرضلاو ٌءاَّرسلا الإ هّدابع حلصُي الف «قزرلا مهل طسب

 .ريصب ريبخ مهب هنإ .هتمكحب قيلي امك هدابع رمأل ربدملا وهف ءطسبلاو

 اورسكتاو اوُلَذ ةميزهلاو ةّرْسَكلاو ةبلغلاب مهنحتما اذإ هنأ :اهنمو

 ةيالو عم نوكت امنإ رصنلا ةعلخ نإف ءرصنلاو َّزعلا هنم اوبجوتساف ءاوعضخو

 .ث .ب «ق «م نم طقاس (مه» 200
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 دارسع لا أَو يس :؛لاعت لاق ؛راسكتنالاو لذلا

 ٌرُكسَء نفرق درك ْرُكسْتََبأ ْذِإ يْخم وول :لاقو
 هرَّسك هيزبعتو هريجيو هّدبع ّرِعُي نأ دارأ اذإ هناحبس وهف «[1 :ةبوتلا] 4 انيس
 .هراسكلاو هلذ وادنقي ةيلغ هكصتو هل مرج ةركوم ءالوأ

 اهغلبت مل هتمارك راد يف لزانم نينمؤملا هدابعل أيه هناحبس هنأ :اهنمو

 يتلا ٌبابسألا مهل ٌصّيقف «ةنحملاو ءالبلاب الإ اهيغلاب اونوكي ملو «مهلامعأ
 يه ىتلا ةحلاصلا لامعألل مهقفو امك «هناحتماو هئالتبا نم اهيلإ مهلصوت

 .اهيلإ مهلوصو بابسأ ةلمج نم

 اًنايغط انغلاو رصنلاو ةمئادلا ةيفاعلا نم بستكت سوفنلا نأ :اهنمو

 رادلاو هللا ئلإ اهريس يف اهّدج نع اهقوُعَي ضرم كلذو «ةلجاعلا لإ اًنوكرو

 ءالتبالا نم اهل ضّيق هتمارك اهمحارو اهكلامو اهّبر اهم دارأ اذإف «ةرخآلا

 .هيلإ ثيثحلا ريّسلا نع قئاعلا ضرملا كلذل ًءاود نوكيام ناحتمالاو

 عطقيو هيركلا ًءاودلا ليلعلا يقسي بيبطلا ةلزنمب ةنحملاو ءالبلا كلذ نوكيف

 ئتح ٌءاودألا هتبلغل هكرت ولو .هنم ءاودألا جارختسال ةملؤملا قورعلا هنم

 .هكاله اهيف نوكي

 صارم مه ءادهشلاو .هئايلوأ بتارم اىلعأ نم هدنع ةداهشلا نأ :اهنمو

 ةتاحيبس وهو ةداهشلا آلإ ةيقيدصلا ةجرد. دعب سبلو ةمدابع نم قوبّرقملاو

 هتاضرمو هتبحم يف مهؤامد قارت َءادهش «١)هئايلوأ نم ذختي نأ بحي

 الإ ةجردلا هذه لين ئلإ ليبس الو مهسوفن ىلع هباحمو هاضر نورثؤيو
 .ودعلا طيلست نم اهيلإ ةيضفملا بابسألا ريدقتب

 .لوصألل افالخ «هدابع» :ةعوبطملا خسنلا )١(
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 مهل ضّيق مهقحميو هءادعأ كلهي نأ دارأ اذإ هناحبس هللا نأ :اهنمو

 :مهرفك دعب اهمظعأ نمو ؛مهقحمو مهكاله اهب نوبجوتسي يتلا بابسألا

 طّلستلاو مهلاتقو مهُيبراحمو «هئايلوأ ئذأ يف مهتغلابمو «مهن :ايغطو مهيغب

 هؤادعأ كلذب دادزيو «مهبويعو مهبونذ نم هؤايلوأ كلذب صّخمتيف ؛مهيلع

 .مهكالهو مهقحم بابسأ نم

 ارح الو أوت الو) :هلوق ل كلذ 00 هناحبس 0 دقو

 ِقَِتَو مٌهَلَمِم ُحَرَقَم مولا سم دقق وقوم
 كهف زخم ديو ث6+ 8 1 07 2 كراع

 « تيرفلكحلا َّقَحْمَيَو أنما َنِلا هَل َصِحَمْيِلَو © تملطلا تي
 ةيوقتو مهعيجشت نيب باطخلا اذه يف مهل عمجف ١79- ١4١[« :نارمع لآ]

 .١ةيلستلا نسح نيبو مهمّمهو مهمئازع ءايحإو مهسوفن

 نإإ# :لاقف مهيلع رافكلا ةلادإ تضتقا يتلا ةرهابلا مكحلا رشذو

 متالاو حرسقلا يف متيرتسا دقت :4 كأي عت أَسَمْدَقَم حسو يمس

 مو ْمنإوَتوُملأَتأ وك نإ9 : لات ام#ةباوقلاو ءاجرلا يف متيابتو
 مكلابامق 41٠١5 :ءاسنلا] # نوح اًمويذلا نه تروُجبَتو هيل تايم

 ؛ناطيشلا ليبس يف كلذ مهباصأ دقو !؟ملألاو حرقلا دنع نونهتو نوفعضت

 .قاضرم ءاغتباو يليبس ف تيس متنأو

 رضاح ٍضَرَع اهنأو سانلا نيب ايندلا ةايحلا هذه مايأ لوادي هنأ ربخأ مث

 اهرصنو اهزع نإف ةرخآلا فالخبب :هئادعأو هئايلوأ نيب الَوُداهمِسَقَي

 .(«ةيزعتلا نسحا :كث .ت م ءئيق (١ل)

 ” نا/



 .اونمآ نيذلل '')اًصلاخ ١2)اهءاخرو

 مِهَمَلْعَيَف .نيقفانملا نم نونمؤملا رّيمتي نأ يهو ءئرخأ ةمكح ركذ مث

 ال يبيغلا ملعلا كلو هبي يف نيمولعم اوناك نأ دعب ةدهاشمو ةيؤر جلع

 اذإ مولعملا ئلع باقعلاو باوثلا بّنرتي امنإو ءباقع الو باوث هيلع بّترتي

 .سحلا يف اًعقاو ادهاشم راص

 بحي هنإف «ءادهش مهنم هناحبس هذاختا يهو ءئرخأ ةمكح ركذ مث

 هسفنل مهذختا دقو اهّلضفأو لزانملا ئلعأ مهل دعأ دقو «هدابع نم ًءادهشلا

 .ةداهشلا ةجرد مهليني نأ دب الف

 (7نأ ئلع اًدج عقوملا ٌفيطل هيبنت * تيِمِللَّطلآ ٌتِحضال ُهّنآَول :هلوقو
 .هودهشي ملف دحأ موي هّيبن نع ؟7اولزخنا نيذلا نيقفانملل هّضغبو هتهارك

 ٌصخ ام مهّمرحيل مهّدرو مهسكرأف ءمهبحي ال هنأل ءادهش مهنم ذختي ملو

 نيملاظلا ءالؤه طّبنف ءمهنم دهشتسا نم هاطعأ امو مويلا كلذ يف نينمؤملا هب

 .هيزحو هبابحأ اهل ققو يتلا بابسألا نع

 ما د كلذ 0

 7 مه رولي اق نم يسلب روسو ف صيحسا

 .فيحصت «(«اهءاجر» :ةعوبطملا خسنلا ءن ءث ءز .د ءص )1١(

 .باوص لوصألا نم تبثأ امو «عفرلاب «صلاخ» :ةعوبطملا خسنلا يف (0)

 .ئلوأ ناكل تفذخ ولو ءرهاظ ربخ اهل يتأيال «نأ» (*)

 .اوعطقنا :يازلاب «اولزخنا» ئنعمو .لاذلاب «اولذخنا» :عوبطملا ءث (5)
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 مهناودعو مهيغبو مهنايغطب نيرفاكلا قحم يهو ؛ئرخأ ةمكح ركذ مث ٍ

 هليبس يف داهجلا نودب ةنجلا اولخدي نأ مهتظو مهنابسح مهيلع ركنأ مث

 ءهيسحو هنظ نم يلع رَكُب ثدي عتتمم اذه نأو «هئادعأ ئيذأ ئلع ريصلاو

 قو كوك َنسِرادَت كلوب َدَم أَنتَ رَأل لاف
 لعل عقو ول هنإف :هملعيف مكنم كلذ حقي اًّملو يأ 6١41 :نارمع كلا © نصل

 ؛ملعلا درجم ئلع اال مولعملا عقاولا ئلع ٌءازجلا نوكيف «ةنجلاب هيلع مكازاجف
 .همولعم عقي نأ نود هيف هملع ِدّرجم لع َدبعلا يرجي ال هللا نإف

 دَقلَو# :لاقف «هءاقل نوُدَوّيو هنوّنمتي اوناك رمأ نم مهتميزه ئلع مهخّو مث

 ١47[. :نارمع لآ] * نور ظنَيْسن أو هوُمسمَْرَدَقَ ُهْوَمْلَت لَ ةنِمَّيَوَمْلَأ ترسم

 ءادهشي لعف امب هبين خامل يلع ئيلاست هللا مهربخأ ال :سابع نبا لاق

 ترسلي هيفنودوشمعت لامعا متمعش ةداهشلا لف قاوبغر ةماركلا نم ردب

 0 اوثيلي ملف .مهل هبّبسو ٍدح أ موي كلذ هللا مهارأف «مهنا وخإ

 ٍليقَنمَتَوَمْل تتيممرسك دقو : :ىلاعت لا لزتآش نهتم كاداش 'اك 7

 ,#210 َنوُرظَنَتر م 2 2 اردت

 كلي هللا لوسر توم ىدي نيب اًصاهرإو ًةمّدقم تناك دحأ ةعقو نأ :اهنمو

 )لب «لِتق وأ هلوسر تام نإ مهباقعأ ئلع مهبالقنا ئلع مهخّبوو مهّنأف

 .(ام» :ق )1١(

 سابع نبا نع نييفوعلا قيرط نم (ا///7/7) «هريسفت» يف متاح يبأ نبا هجرخأ (؟)

 يذّسلاو دهاجمم نع يورو .-(458/1) «ريسملا داز# نع رداص فلؤملاو - ةوحشب

 .(46 -95 /”) «يربطلا ريسفت» :رظنا .هوحن سنأ نب عيبرلاو

 .(ذإ» :ثا سب ء.ق م 67

>56 



 امنإ مهنإف ءاولّتقُي وأ هيلع اوتوميو هديحوتو هنيد لع اوتبثي نأ مهيلع هل بجاولا

 نأ مهل يغبني ال لِيق وأ دمحم تام ولف ءتومي ال يح وهو ٍدمحم بر نودبعُي
 ٍلِلَع دمحم ثعُب امو .ءتوملا ةقئاذ سفن لكف «هب ءاج امو هنيد نع كلذ مهفرصي

 دب ال توملا نإف .ديحوتلاو مالسإلا ئلع اوتوميل لب .مه الو وه ال دلخيل مهيلإ

 مهنم عجر نم عوجر ئلع مهخّبو اذهلو «يقب وأ لكي هللا ٌلوسر تام ءاوسف «هنم

 ياو م اّمْو# :لاقف «لتق دق اًدمحم نأب ناطيشلا خرص اَّمل هنيد نع

 تكي نَمَوؤلعْعَأ عشقنا لهو تام ناأ ْلْسْلأ وِ نم تَح
 :[542 ةقارمع لآ] * سرك ُهَّنا د ِجَيَسَو ايه هنأ ل ىف دع

 ٌرْثأ رهظف ءاولتق وأ اوتام لوتح اهيلع اوتبثف ةمعنلا ٌردق اوفرع نيذلا مه نوركاشلاو

 'يلع لترأ نم « ٌدتراو كي هللا لوسر تام موي باطخلا اذه ٌمكحو باتعلا اذه

 مهئادعأب مهرفظو مهّزعأو هللا مهرصنف مهنيد ىلع نوركاشلا تبثو («هيبقع

 .مهل ةبقاعلا لعجو

 .هب ٌّقحلت مث هيفوتست نأ دب ال لجأ سفن لكل لعج هنأ هناحبس ربخأ مث

 نووُدْصَيو هبابسأ تعونت نإو اًدحاو اًروم ايانملا ىّقوحس مهلك سانلا ديف

 .ريعسلا يف قيرفو ةنجلا يف قيرف ؛ىتش رداصم ةمايقلا فقوم نع

 مهل عابتأ مهعم لّيقو اولتُف هئايبنأ نم ًةريثك ةعامج نأ هناحبس ربخأ مث
 امو اوفْعَض امو هليبس يف مهباصأ امل مهنم يقب نم نهو امف «(!7نوريثك
 ةداهشلا اوقلت لي ءاوناكتسا الو اوقعض الو لدقلا دنغاونهو اما وأ .اوناكتسا

4 

 لك

 م ض تس 7 لس ع 2 ل 172 يسع 3 - 5 ١

 ورمع يبأ ةءارق ىلع 4 ٌرِرَك نوير ُهَحَمَلِق يب نم ننِإكو# :ىلاعت هلوق 'يلإ ريشي (0)

 .فلؤملا نمز ماشلا دالب يف ةدئاس تناك يتلا
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 لب «ةلذأ '17نينيكتسم نيربدم اودهشَتسُي ملف ؛مادقإلاو ةميزعلاو ةوقلاب

 لوانتت ةبآلا نأ :حيحصلاو .نيربدُم ريغ نيلبقُم اًمارك ًةزعأ اودهشتسا

 .امهيلك نيقيرفلا

 نِم مهموق لع مهممأو ءايبنألا هب ترصنتسا امع هناحبس ربخأ مث

 نأو مهمادقأ تّبثي نأ مهر مهلاؤسو مهرافغتساو ؟7مهتبوتو مهفارتعا

 اَنقاَرَسَو اسي اَنل َءفَْأ اير أول نأ ل | َمُمْلَوق َناكاَمَول :لاقف .مهئادعأ ئلع مهّرصني

 يَدلاَباَوُهَن هداه كاََف © َنبرفَكمأ ولادي رضا تي كو انِرَمأَف
 -١158[. 1 :نارمع لآ] # َنيِنِسَحْمْلا ب هاو ورحنا اونو

 امنإ ناطيشلا نأو يغني مهلع لادئاهنإ علا نأ مقل ملع ان

 نأو دحل ٌرواجت وأ ّقح يف ٌريصقت :ناعون اهنأو ءاهب مهمزهيو ٍمهلرتسب
 سرس و و

 .© ارم اَنقاَرْسَو ايداع :اولاق -ةعاطلاب ةطونَم ةرصنلا

 مل مهّرصنيو مهّمادقأ تسي 4 مدل نإ ئلامتو كرابت مهير نأ اوملع مث

 ام هولأسف ؛مهئادعأ ئلع اهرصنو مهيأ مادقأ تينت ئلع مه اوردقي

 ملوا وتبثي مل مهّرصنيو مهّمادقأ تّسثي تبثي مل نإ هنأو «مهنود هديب هنأ نوملعي

 ءاجتتلالاو ديحوتلا وهو ؛يضتقملا َماقم :اميدنع ةيباقملا اونو كررت

 .فارسإلاو بونذلا وهو «ةرصنلا نم عناملا ةلازإ َماقمو ؛هناحبس هيلإ

 .1 ةيهلستنسماا :ث اس «ق م )10

 هع انيحصت نوكيا ةيفعأو. عوبطملاو لصألا يفاذك «مهتبوتو مهفارتعا» (؟)

 .ةيآلا ظفل مئالي يذلا وهف ؛«مهبونذب مهفارتعا»
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 امل نيكرشملا اوعاطأ نيذلا نيقفانملاب ضيرعت كلذ فو «ةرخألاو ايندلا

 دحأ َموي اورفظو اورصتتا

 هالاو نمف «نيرصانلا ريخ وهو «نينمؤملا ئلوم وه هناحبس هنأ ربخأ مث
 .روصنملا وهف

 نم مهعنمي يذلا ّبعرلا مهئادعأ بولق يف يقليس هنأ مهربخأ مل

 بعرلا نم ٍدنَجِب هّيزح دّيؤي هنأو ,مهبرح ئلع مادقإلاو مهيلع موجهلا
 كرشلا نم مهبولق يف ام ببسب بعرلا كلذو 217 ههئادعأ ئلع هب نورصتتي
 ءاّبعرو افوخ ٍءيش ٌدشأ هللاب كرشملاف ءبعرلا نوكي كرشلا ردق ئلعو «هللاب
 «حالفلاو ئدهلاو نمألا مهل كرشلاب ناميإلا اوسبلي ملو اونمآ نيذلاو

 .ءاقشلاو لالضلاو فوخلا هل كرشملاو

 قداصلا وهو 2"! ,هٌودع ئلع مهترصن يف هّدعو مهقَّدَص هنأ مهربخأ مث
 ترمتسال لوسرلا رمأ موزلو ةعاطلا ئلع اورمتسا ول مهنأو ء-دعولا

 مهل افيرعتو ًءالتباو ةبوقع مهّودع نع مهفرصف «ةرصنلا مهتقرافف ةعاطلا
 .ةعاطلا ةبقاع َنّسَحو ةيصعملا بقاوع َءوُس

 نينمؤملا هدابع ئلع لضف وذ هنأو ههّلك كلذ دعب مهنع افع هنأ ربخأ مث

 نم مهنم اولَتَق ئيتح مهقادعأ مهيلع طّلس دقو مهنع وفعي فيك :نسحلل ليق

 .«هئادعأ» :ث ءسب 2َق م 00

 مهعمجي نل هنأ ّنظ نمو» :هلوق ئلإ رمتسيو «(ب) ةخسن يف ريبك طقس أدبي انه نم (؟)

 , 7 77/ ص «يزاجي راد ِق باقعلاو باوثلل مهتوم لعب
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 .مهلصأتسال مهنع هٌوُمَع الول :لاقف ؟هولان ؟١)نم مهنم اولانو مهب اولثمو اولتق

 ."7وهلاصئتسا ئلع "7 نيعمجُم ٌُم اوناك نأ دعب مهودع مهنع عفد هوفعب نكلو

 باهذلاو برهلا يف نيٌّداج يأ نيدِعْضُم رارفلا تقو مهلاحب مهركذ مث
 ءمهباحصأ الو مهيبن (؟!ئلع نوولي ال ؛لبجلا يف نيدعاص وأ ءضرألا يف

 .(20(!هللا لوسر انأ !هللا ًدابع ّىلِإ» :مهارخأ يف مهوعدي لوسرلاو

 ّمغو «ةرسكلاو ةميزهلا مغ :مغ دعب اًمغ رارفلاو برهلا اذهب مهءاثأف

 .لتق دق اًدمحم نأب 217 مهيف ناطيشلا ةخرص

 ئلإ هومتملسأو هنع مكرارفب هّلوسر متممغ امب اًمغ مكازاج :ليقو

 .7"2هّيبنب هومتعقوأ يذلا مغلا ئلع ًءازج مكل لصح يذلا مغلاف .هٌردع

 :هوجول رهظأ لوألا لوقلاو

 آَمالَوْرُكَئاَلاَم ص00 أنَ اليكصإ» :هلرق نأ :اهدحأ

 .«ام» :عوبطملا ؛ن ءث

 .(نيعمتجم :عوش 2ْق م

 ١55(. /5) يربطلا هجرخأ

 .لوصألل افالخ «نِمم دحأ» :هدعب عوبطملا يف ديز
 ريسفت» :رظنا .سنأ نب عيبرلاو ةداتقو نسحلاو يّدسلاو سابع نبا نع هوحن يور

 074٠. /7) (متاح يبأ نبا ريسفت»و )7//١151-١59( «يربطلا

 .ث «ق «م نم طقس (مهيف»)

 .(51/8 )١/ «ريسملا داز» :رظناو .(4//5 )١/ «نآرقلا يناعم» يف يف جاجزلا لوق وهو

 ةروس ةيآ لإ نيعنلا لاقتنا نع ملق قبس وأ مهووهو :4أَوَسْأَت9 :لوصألا يف

 .[ 1 4ٌرخحتتاةآَمب راوجنْفَتاَلَةُْكحَتاَداَمَلَعْأَوَسأَتالَبكحْل »ل :ديدحلا
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 مهيِسْنُي نأ وهو ءمغلا دعب مغلا اذه ةمكح ئلع «!)اًهيبنت 4 ٌرُكحَبَصَأ
 اوسنف «حارجلاو ةميزهلا نم مهباصأ ام ئلعو رفظلا نم مهتاف ام ئلع نزحلا

 .رخآ مغ هبقعَي يذلا مغلاب لصحي امنإ اذهو «0"2ِبّكَّسلا كلذب

 مغ هبقعأ مث «ةمينغلا تاوف مغ مهل لصح هنإف «عقاولل قباطم هنأ :يناثلا

 نأ مهعامس مغ مث ءلتقلا مغ مث ."”مهتباصأ يتلا حارجلا مغ مث «ةميزهلا

 سيلو ؛مهّقوف لبجلا ئلع مهئادعأ روهظ مغ مث ءلدق دق كَ هللا لوسر
 .ناحتمالاو ءالتبالا مامتل اًعباتتم اًّمغ لب «ةصاخ نينثا نيَّمغ دارملا

 :باوقلا تيس هنأ ال هباوشلا مامت نم #«رمَعب # :هلوق نأ :ثلاثلا

 ,20برهلا نم مهنم عقو ام ئلع ًءازج ّمغب الصتم اّمغ مكباثأ :اركععلاو

 مهوعديوهو هل مهتباجتسا ِكرتو .مهباحصأو ِةِْكَي مهّيبن مهمالسإو
 نم دحاو لكو ؛مِهِلَّشو رمألا يف مهعزانتو ءمهزكرم موزل يف هل مهتفلاخمو
 مهنم تفدارت امك مومغلا مهيلع تفدارتف .هّصخي اًّمغ بجوي رومألا هذه

 .رخآ اًرمأ ناكل هوفعب مهكرادت نأ الولو ءاهتابجومو 5

 نم تناك مهنم تردص ىتلا رومألا هذه نأ هتفأرو مهب هفطل نِمو

 .«نأ» دعب (يف» قبس مهوت ئلع هلعلو ءابوصنم لوصألا يفاذك )١(

 اًفالخ «ببسلا» :ةلاسرلا ةعبط ينو .مهنم ودعلا هبلس يذلا وأ ؛مهتاف يذلا يأ (؟0)
 .ةيدنهلا ةعبطلاو لوصألل

 .«مهباصأ يذلا :عءد ءز ءص (90)

 خسنلا «ن «ث يفو .«ببس» :بتكو هيلع برض مثالوأ «ءازج# :بتك ز ءص يف (:)
 .«باوثلا ءازج ببسا» :امهنيب عمج ةعوبطملا

 .«بورهلا نم عقو ام ئلع) :د ءز ءص )0(

 نا



 .ةرقتسملا ةرصلا نم علمت يتلا سردللا باقي نم يعو «عابطلا تايجوم
 اهّراثآ اهيلع ١2)تبترتف لعفلا ئلإ ةوقلا نم اهجرخأ اًيابسأ هفطلب مهل ضّيقف

 اهَعفّدو اهلاثمأ نم ٌرارتحالاو اهنم ةبوتلا نأ ذئنيح اوملعف :ةهوركملا
 .هب الإ ةرقتسملا ةمئادلا ةرصنلاو حالفلا مهل متي ال نّيعتم ٌرمأ اهدادضأب

 .اهنم مهيلع لخد ىتلا باوبألاب ةفرعمو اهدعب اًرذح ٌدشأ اوناكف

 (0لّلِعلاب ٌماسجألا تّحِص امّبرو

 مهنع هبّيغو ًمغلا كلذ مهنع فّمخو هتمحرب مهكرادت هناحبس هنإ مث
 ةمالع برحلا يف ٌساعنلاو ؛ةمحرو هنم اًئمأ مهيلع هلزنأ يذلا ساعتنلاب

 كلذ هبصُي مل نم نأ ربخأو .ردب موي مهيلع هلزنأ امك «نمألاو ةرصنلا

 هللاب نونظي مهخأو «هيباحصأ الو هّيبن الو هئيد ال ءهّسفن هتّمهأ نمم وهف ٌساعنلا

 .ةيلهاجلا ّنظ حلا ٌريغ
 نأو .هلوسر رصني ال هناحبس هنأب هللاب قيلي ال يذلا نظلا اذه رّسف دقو

 نيل نوياسا ام 07قأب رخقو .لفلا قلو هنآو :لعسبة يه ءرمأ
 رَدَقلا راكنإو ةمكحلا راكنإب رّسُمف هيف هل ةمكح الو .هردقو (؟)هئاضقب

 يذلا ءوّسلا نظ وه اذهو هلك نيدلا ئلع هرهظُيو هلوسر ّرمأ مي نأ راكنإو
 كيس انا دوس يق كاسب سو طوكر دلو نوال كل

 ربا هيلع وسلا ترظ هَ َنْنطلا ٍتكٍرفَمْلاَوَنِرَمَمْلاَو ٍتَقَِتمْلاَو نقم

 .«بترتفلا :عاز )010

 .«هّبقاوع ٌدومحم كَبْتَع لعل» :هردص «يبنتملل رئاس تيب زجع هه

 .«نأ مهتظب» :عوبطملا ءث ءق«م (*)

 .«هللا ءاضقب» :قءم (5)
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 .[1 :متفلا] 4 ارِصَمَتَكَسَوَوَهَحب مل دحومي عَ تصوت
 .لهجلا لهأ ئلإ ؟)تبوسنملا ةيلهاجلا ّنظو ءءوسلا َّنظ اذه ناك امنإو

 هتاذو ايلُعلا هتافصو ئنسحلا هئامسأب قيلي ام ريغ ّنظ هنأل -قحلا ريغ َّنظو

 ناو نجر كتم قيايام قالو ترسو دبع 5 فالس

 يتلا هتملكبو هفلخُي ال يذلا قداصلا هدعوب قيلي امو :هيهلإلاو ةيبوبرلاب
 نظ نمف ؛نوبلاغلا مه مهنأب هدنجلو مهلذخي الو مهرصني هنأ هلسرل تقبس
 مهرفظُيو مهيلعُيو هيزح ديؤيو هديؤي الو ءهّرمأ متُي الو هّلوسر رصني ال هنأ هب

 ئلع كرشلا ليدُي هنأو «هباتكو هتيد رصني ال هنأو .مهيلع مهرهظُيو 7"2هتادعأب

 قحلاو ديحوتلا اهعم لحمضي ًةرقتسم ةلادإ ٌّقحلا ئلع لطابلاو ديحوتلا
 ام فالخ ىلإ هبسنو ِءوّسلا ّنظ هللاب نظ دقف حاّدبأ هدعب موقي ال الالحمضا

 ىبأت هّئيهلإو هتمكحو هَتَّزعو هدمح نإف «هتوعنو هتافصو هلالجو هلامكب قيلي
 مئادلا ٌرفظلاو ةرقتسملا ٌةرصنلا نوكت نأو«هدنجو هتزح ّلِذُي نأ ئبأتو .كلذ
 فرعاللو هفرع امف كلذ هب نظ نمف ؛هب نيلداعلا هب نيكرشملا هئادعأل

 .هلامكو هتافصو هءامسأ

 فرعاالو هفرعامف هردقو هئاضقب كلذ نوكي نأ ركنأ نم كلذكو

 كلذ نِم هردق ام ردق نوكي نأ ركنأ نم.كلذكو «هبمظعو هكلُمو هتبيوبر

 امنإ "7كلذ نأو ءاهيلع ٌّدمحلا قحتسي ةدومحم ةياغو ةغلاب ةمكحل هريغو

 ءاهتوف نِم هيلإ ٌبحأ يه ٍةبولطم ٍةياغو ةمكح نع ٍةدّرجم ةئيشم نع ردص

 .«بوسنملا نظلا وهو» :قءم )١(

 .«مهئادعأب» :ن .ثءقءم (؟)

 .كلذ نأ نظو :ىأ ()
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 ةمكحلا نع اهٌريدقت جرخي ال اهيلإ ةيضفملا ةهوركملا بابسألا كلت نأو

 (1 )هاش ة لو دعدس اهرذق اف ىل ةعبو ركم كتقاك قإ و بحي ام الإ اهتاهفإل
 هر ل سي و اس 2 0 2 آل - . 7

 :1 117 نعل « راَثلأَن يووم ليف اورفك نيذلا َنطَكلَذ# ءالطاب اهقلخ الو اثبع

 اميفو مهب صتخي اميف ِءوّسلا ّنظ قحلا ٌريغ هللاب نونظي سانلا رثكأو
 .هتافصو هءامسأ فرعو هللا فرع نم الإ كلذ نم ملسي الو ؛مهريغب هلعفي

 دقف هحوَر نم سيأو هتمحر نم طنق نمف «هتمكحو هدمح بّجوم فرعو

 .ءوسلا نظ هب نظ

 مهنيب يّوسُيو مهصالخإو مهاسحإ عم هءايلوأ َبَّذعُي نأ هيلع زّوج نمو

 لسريالو .يهنلاو رمألا نع َنيِلْطَعُم ئّدس هقلخ كرتي هنأ نظ نمو

 نظ هب نظ دقف «ماعنألاك اًلَمَه مهكرتي لب .هبتك مهيلع لزني الو .هلسر ل

 :حوسلا

 يزاجي راد يف باقعلاو باوشلل مهتوم دعب مهعمجي نل هنأ ّنظ نمو

 .هيف اوفلتخا ام ةقيقح هقلخل نّيبيو «هتءاسإب ءىسملاو هناسحإب اهيف نسحملا

 مه اوناك هءادعأ نأو ءهِلُسُر قدصو هَقدِص مهّلك نيملاعلل رهظُيو

 ئلع ههجول اًصلاخ هلمع يذلا حلاصلا هلمع هيلع عيِضُي هنأ نظ نمو

 هيف هل عنصال امب هبقاعي هنأ وأ «ديعلا نم ببس الب هيلع هلطبثو ؛هرمأ لاثتما
 هناحبس وه هلعف لع هبقاعي لب ؛هلوصح يف ةدارإ الو ةردق الو هل رايتخا الو

 .«اهأشنأ» :ةعوبطملا خسنلا )١(

 / ١1



 يتلا تازجعملاب هيلع نيبذاكلا هءادعأ ديؤي نأ هيلع زوجي هنأ هب ٌنظ وأ «هب

 نَسحَي هنأو ؛هدابع اهب نوُلضُي مهيديأ ئلع اهيرجُيو .هلسرو هايبنأ اب ديؤي
 لفسأ ميحجلا يف هدّلخُيف هتعاط يف هرمع عرف نم ٌبيرلعت نيتحس ويشن لك ةنم

 ىلإ هعفريف هنيدو هلسر ةوادعو هتوادع يف هرمع دفنتسا نم معنيو «نيلفاسلا

 ٌعانتما فّرعُي الو :21)هدنع ءاوس نسُّحلا يف نيرمألا الكو :نييلع ئلعأ

 امهدحأ حبقب يضقي ال لقعلاف الإو ءقداص ربخب الإ رَآلا ٌعوقوو امهدحأ

 .("”ءوسلا نظ هب نظ دقف -رخآلا نسحو

 لطاي ءرعاظ آب هلاعقأو هتاقضو ةيسقث نع ريغأ هنأ وي نظ نمو

 راشأو «ةديعب اًرومر هيلإ زمر امنإو .هب ربخُي مل ٌقحلا أو :لبقمتو هيبشلاو

 «لطابلاو لواسلاو هيبشتلاب املاح رسو هب عرسي مل ةوطلم هيباراشإ **اديلإ

 نع همالك فيرحت يف مهراكفأو مهاوقو مهن ءاهذأ 2299| وبعتي نأ هقلخ نم دارأو

 ثيالا مسالا روجر هلا برا طوو هليوأ# مبق ةيلعم 1و علام

 فشكلاب اهنم ُهبشأ يجاحألاو زاغلألاب يه يتلا ٍتاليوأتلاو '١)ةهركتسملا

 ئلع ال مهتئارآو مهلوقع ئلع هتافصو هئامسأ ةفرعم يف مهلاحأو «نايبلاو

 .«هدنع» راركتب :يأ ««هدنع ءاوس نسحلا يف هدنع نيرمألا الكو» :ب «ق «م 090

 ةيرعشألا نم مهقفاو نمو ةيربجلا ةيمهجلا نم ليلعتلاو ةمكحلا ةافن هب دصقي (؟)

 .مهريغو
 .كل ب 2. .م نم ةطقاس ( هب 69

 دعب ص يفو .ةعوبطملا خسنلا «ن «رييغتلا لبق ص يف اذك «هيلإ راشأ ...هيلإ زمر 0

 .«مهيلإ ...مهيلإ) :لوصألا رئاس يفو .«هيلإ ...مهيلإ» :د «ز «رييغتلا

 .هانعمب وهو (اوبصني» :ق (6)

 .«ةركنتسملا»:ز (0)
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 .مهتغلو مهباطخ نم نوفرعي ام ئلع هّمالك اولمحي ال نأ مهنم دارأ لب «هباتك

 نم مهَحيِرُيو .هب حيرصتلا يغبني يذلا قحلاب مهل حّرصُي نأ ئلع هتردق عم

 قيرط َفالخ مهب كلس لب لعفي ملف «لطابلا داقتعا يف مهعقوت يتلا ظافلألا

 ريبعتلا ىلع رداق ريغ هنإ :لاق نإ هنإف ؛ءوسلا نظ هب نظ دقف -نايبلاو ئدهلا

 نإو ؛زجعلا هتردقب نظ دقف هفلسو وه هب رّبع يذلا حيرصلا ظفللاب قحلا نع

 ام ئلإ قحلاب حيرصتلا ؟)'نع-نايبلا نع لَّدَعو «نيبي ملو رداق هنإ :لاق
 هتمحرو هتمكحب نظ دقف دسافلا داقتعالاو لاحملا لطابلا يف عقوي لب مهوُي

 نأو ؛هلوسرو هللا نود هحيرصب قحلا نع اورّبع هّفلسو هنأ نظو «ءوسلا ّنظ
 هرهاظ نم ذخؤي امنإف هللا مالك امأو «مهتارابعو مهمالك يف قحلاو ئدهلا

 ئدهلا وه ئرايحلا نيكوهتملا مالكرهاظو .لالضلاو ليثمتلاو هيبشتلا
 ءوسلا ّنظ هللاب نيناظلا نم ءالؤه لكف ؛هللاب نظلا أوسأ نم اذهو «قحلاو

 .ةيلهاجلا ّنظ قحلا ريغ هب نيناظلا نمو

 .هنيوكتو هداجيإ ئلع ردقي الو «ءاشي ال ام هكلُم يف نوكي نأ هب نظ نمو
 .©"2ءوسلا نظ هب نظ دقف

 فصوي الو «لعفي نأ نع دبألا ئلإ لزألا نم الّطعم ناك هنأ هب نظ نمو
 نظ دقف ءارداق نكي مل نأ دعب هيلع اًرداق راص مث «لعفلا ئلع ةردقلاب ذئنيح
 ,©0ءوسلا نظ هب

 ةدعالو تادوجوملا ملعي الو ءرصبي الو عمسي ال هنأ هب نَظ نمو

 .هيلع رابغ الو «.خسنلا رئاس نم تبثملاو .«نعو# :ث .ب «ق «م )010(

 .مهريغو ةلزتعملا نم ردقلا ةافن هب دصقي 030

 .ئلاعتو هناحبس برلا ةيلعاف ماود ركنأف لزألا يف ثداوحلا لسلست عنم نم هب دصقي (*)
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 نم اًئيش ملعي الو «مهلاعفأو مهتاكرحو مدآ ينب الو .موجنلا الو تاوامسلا

 .2(7١ءوسلا نظ هب نظ دقف -نايعألا يف تادوجوملا

 مالك الو «ةدارإ الو ملعالو ,«')رصب الو هل َعْمَسال هنأ هب َّنظ نمو

 .لوقي الو لاق الو ءاّدبأ ملكتي الو قلخلا نم اًدحأ مّلكي مل هنأو «هب 7موقي

 .(؟7ءوسلا نظ هب نظ دقف -هب موقي يبن الو رمأ هل الو

 نأو .هقلخ : نس انئاب همشرع :لغ هتاوامس قولا 227 ىببل هنأ هب نلك نهو

 ةنكمألا ايلإو نيلفاس لفسأ ىلإ اهتبسنك هشرع ىلإ ئلاعتو كرابت هتاذ ةبسن

 يبر ناحبس» :لاق نم نأو «ئلعأ هنأ امك لفسأ هنأو ءاهركذ نع ٍبْغرُي يتلا

 ّنْظلا َحبقأ هب ّنظ دقف -70ئلعألا يّبر ناحبس» :لاق نمك ناك «لفسألا

 هأوسأو

 امك داسقلا بحيو :فايضعلاو قوسقلاو رقكلا بهي ؟")هنآ هب دظ خهو

 .تاّيئزجلا نود تايّلَكلا ملعي هللا نإ :اولاق نيذلا هريغو انيس نباك ةفسالفلا هب دصقي )١(
 .اهل) :د ءز ءص يف هدعب ديز ()

 .فيحصت ««لوقي» :ةعوبطملا خسنلا )

 .ةلزتعملاو ةيمهجلا نم تافصلا ةافن هب دوصقملا (5)

 .اًعيمج ناترقفلا تدسفف «ةينآلا ةرقفلا يف تتبثأو انه عوبطملا نم تطقس «سيل» (5)
 .عوبطملاو د نم طقاس «ئلعألا ...لاق نم نأو» (7)

 .ئنعملل اًدسفمو لوصألل افالخ «سيل» :عوبطملا يف هدعب 00)

 نيبو ةينوكلا هللا ةئيشم نيب قّرفي مل نمم ةيفوصلا ةالغ ضعبو ةيربجلا هب دوصقملا (4)
 !هيضرو هّبحأ دقف نوكلا يف هعوقو هللا ءاش ام لك نأ نظف «هاضرو هتّبحم
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 ىلاويالو ءطخسي الو بضغي الو ءائىضري الو بحي ال هنأ هب نظ نمو

 تاوذ نأو ءدحأ هنم بّرقي الو هقلخ نم ٍدحأ نِم برقي الو ,يداعُي الو

 هئايلوأو نيبّرقملا ةكئالملا تاوذك هتاذ نم ٍبْرَقلا يف نيطايشلا

 .ءوسلا نظ هب ّنظ دقف -نيحلفملا

 لك نم نييواستملا نيب قّرفي وأ «نيّداضتملا نيب ىّوسُي هنأ هب نظ نمو

 نوكت ةدحاو ةريبكب باوصلا ةصلاخلا ديدملا رمعلا تاعاط طبحي وأ ءهجو

 ةريبكلا كلتل نيدبآلا َدبأ ميحجلا يف تاعاطلا كلت ّلعاف دّلخُيف ءاهدعب

 ةفرط هب نمؤي مل نم دلخي امك باذعلا يف هدّلخُيو «هتاعاط ٌعيمج اهب طبحُيو
 هب نظ دقف -هنيدو هلسر ةاداعُمو ١7 هطخاسَم ىف هرمع ٍتاعاس دفنتساو نيع

 أ ؟ةءوسلا دق

 أ هةهلسر هب 7هكلصوو هنادي قصر ام ٌفاؤلع هج حظ نم ةلمبجلابو

 .ءوسلا نظ هب نظ دقف «هلسر هب هتفصوو هّسفن هب فصو ام ٌقئاقح لطع

 نأ وأ ؛هنذإ نودب هدنع عفشي اًدحأ نأ وأ ءاكيرش وأ ادلو هل نأ نظ نمو

 نم َءايلوأ هدابعل بصن هنأ وأ «هيلإ مهجتاوح نوعفري طئاسو هقلخ نيبو هنيب

 مهنيبو هنيب طئاسو مهنولعجيو ؛هيلإ مهب نولسوتيو هيلإ مهب نوبّرقتي هنود
 نا 0 ل ١ . سلس . _عقا :
 .هأوسأو نظلا حبقأ هب نظ دقف 0 مهوخ ربو مهنوفاخيو 1 !ههنوعديف

 .؟هطخاستا :ب «ق م 210

 .مهريغو جراوخلا نم ةيديعولا هب دوصقملا (؟)

 .يتآلا رطسلا يفو انه (هب همصوواا .ع وش ءب ءق م 0

 .لوصألا يف سيلو «(هّبحك مهنوّبحيو) :عوبطملا يف هدعب (5)
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 برقتلاَو هتعاطب لائُئ امك هتفلاخمو هتيصعمب هذتعام لاتُي هنأ ءظ نمو

 ُنِظ نم وهو «هتافصو هئامسأ بجوم فالخو هتمكح ٌفالخ هب نظ دقف هيلإ

 ىلا

 هلجأل لعف نمو «هنم اًريخ هضّوعُي مل اًئيش هلجأل كرت اذإ هنأ هب ّنظ نمو

 .ءوسلا نظ 7١2هب نظ دقف ؛هنم لضفأ هطعُي مل اًئيش

 ببسالو مرج ريغب همرُحّيو هبقاعيو هدبع ئلع بضغي هنآ هب ّنظ نمو

 .ءوسلا ّنظ هب ّنظ دقف «ةدارإلا ضحمو ةئيشملا درجمب الإ دبعلا نم

 يوسلا نظ هي وظ دقف ههلأس ام هيطعتال و هييخش هلآ هيلع لكوتو هب قاعتساو

 يل ع ظ

 ين كلك هلاسو هضاطأ اذإ هيديإب اسي ءاصمع اذ هيو هنأ هب نظ نمو

 امو هلهأ وه ام فالعكو هزممعو هتمكيس ةيضتقت هقت ام فالح هب ءرظ دقف ءهئاعد

 .هلعفي ال

 دس دعي نأ كلذي رج يداك وأ احا هي وأ اكلم ةثود نم اعدو الو ةثود

 هللا نم هدعُب ىف ةدايز كلذ لب ءءوسلا نظ هب نظ دقف -هباذع نم هصلخُيو هّبر

 اًمئاد اًرقتسم اًطيلست هءادعأ ِكَي دمحم هلوسر ئلع طّلسُي هنأ نظ نمو

 نود رمألاب اودبتسا تام اّملق ؛هنوقراقي ال مهب ٠ هالتباو «هتامم ىفو هتايح يف

 .ث ءز «صضص نم طقاس (هب نظ» )010(

 ها



 ةّردبلا تناكو بهرلال او سيق مهويلسو هدي لهآ ؟؟ةاوسلظو 417

 لعذر هنايلوأل بلخ الو موج ريق نم اكاد مهتادعأو كادعألا رهقلاو ةيلغلار

 دكنويه ريلوت ترق مهايإ مهبّصَعو مهل مهّرهق ئري وهو .قحلا

 لب ؛مهليدُي الو مهرصني الو .هدنجو هبزحو هئايلوأ ةرصن ئلع ردقي وهو

 ريغب اذه لصح لب «كلذ ؟؟7ئلع ريقي ال هنأ وأ ءاّدبأ مهيلع مهءادعأ ليدي

 هنمأ مُلَسُت هترفح يف هيعجاضُم هنيدل نيلّدبُملا لعج مث «هتئيشم الو هتردق

 ا يا يا -ةضفارلا هنظت امك ءتقو لك «*)يف مهيلعو هيلع
 وأ رّمّظلاو ةلوّدلا مهل لعجيو مهرصني نأ ئلع رداق هنإ :اولاق ٌءاوس هأوسأو

 كاذطو ههنمحبو ةتابككتس يلوأ هزل يق انويسدانا سهف اللا لرلع دات مغ

 هب نَظ نم نلإ ضيغب اذه لعف ىذلا ٌترلا نأ بير الو .هب ءوسلا نظ نم

 )وقر نكل «كلذ. ٌفالخ لعفي نأ بجاولا ناكو ,مهدنع ٍدومحم ٌريغ كلذ

 مل :اولاقف رانلاب ءاضمرلا نم اوراجتساو هنم مظعأ ٍقْرْخِب دسافلا نظلا اذه

 ئلع ردقي ال هنإف ؛هئايلوأ رصنو هعفد ئلع ةردق هل الو .هللا ةئيشمب اذه نكي

 سوجملا مهناوخإ ّنظ هب اونظف هتردق تحت ةلخاد يه الو هدابع لاعفأ

 .مهبرب ةّيونلاو

 معز ئلع ُهَنَعُهَيلََ ٌيلع ّيصولاب دارملاو .فيحصت ««ةيصو» :عوبطملا «د ءص ءم 0010(

 .هدعب ةفالخلاو ةمامإلاب هيلإ ائصوأ ِةكَم يبنلا نأ ةضفارلا

 ايبا جل م ةارملكاوا 00

 .رياغم طخب ع ءز يف كردتساو .د ءص نم طقاس «مهّقح١ 00

 .«كلذ ردقُي ال» :ز يف طبضو .عء«ز .د ءص نم ةطقاس (نئلع» )0

 .ب «ق نم ةطقاس «يف» (6)

 .ضعب ئلإ هضعب مضب ٍقرخ وأ قش نم هب ام حلصأ :اًوْفَر هوفري بوثلا افر (7)
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 هنأو ,نظلا اذه ه هبرب نظي وهف ٌلذتسم روهقم عدتبمو رفاكو لطبُ لكو

 ءاش نم الإ مهّلك لب قلخلا رثكأف هموصخ نم ولعلاو رفظلاو رصنلاب ئلوأ
 سوخبم هنأ دقتعي مدآ ينب بلاغ نإف ءءوسلا نظو قحلا ريغ هللاب نونظي هللا

 :لوقي هلاح ناسلو «هللا هاطعأ ام ٌقوف قحتسي هنأو ءّظحلا ٌصقان ٌّقحلا

 هركثي هتاسلب وهو كلذب هبلع دهض هشلظو هقيعم ام يسمو ىبر شلل

 اهنئافد ةفرعم يف لغلغتو هسفن شّنف نمو «هب حيرصتلا ئلع رساجتي الو
 تعش نم َدانز حَدقاَف دانّزلا يف رانلا َنوُمُك اًنماك اهيف كلذ ئأر اهاياوطو
 رثملا عبط انت مدن كييلرأ لطفا نك كملت رار هانز ل امسسرارنل كنب

 اذك نوكي نأ يغبني ني ناك هنأو هب ىرج ام فالخ هيلع اًحارتقاو هل ةمالمو
 ؟كلذ نم ملاس تنأ له كسفن ضيفو رثكتسمو ٌّلِقتسُمف ءاذكو

 000 اكل ااخإ ال ينإفاالإو ظ ةميظع يذ نم حنت ١2اهنم جنت نإف

 هزفغتسيو هللا ىلإ ْبُثيلو ؛عضوملا اذهب هسفنل حصانلا ُبيبللا ٍنتعيلف

 لك ئوأم يه يتلا هسفنب ًءوسلا نظيلو ءوسلا َّنظ هبرب هنظ نم تقو ّلك

 ءوسلا نظب ئلوأ "7يهف ؛ملظلاو لهجلا ئلع ةبكرملا ٌرش لك ٌعبنمو ءوس
 ىلا ديمحلا نيخلا ءنيبحارلا محرأو نيلداعلا ٍلدعأو نيمكاحلا مكحأ نم
 هتاذ يف ءوس لك نع وهزنملا ؛ةماتلا ةمكحلاو ماتلا دمحلاو ماتلا ئنغلا هل

 هتافصو :ههجو لك نم قلطملا لامكلا اهل هتاذف هتامسأو هلاعفأو ةتافصو

 .«جنت تنأ نإف) :ق .«هنم) :ثءبءم )١(

 «نيبتلاو نايبلا» يف امك كي هللا لوسر بحاص يميمتلا عيِرَس نب دوسألل تيبلا (1)

 . .رداصملا ضعب يف ةمّرلا يذلو قدزرفلل اًيوسنم دروو .("617/1)

 .(وهف» :نءد ءز.ءسص (”)
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 . ميج اهلك ةؤامساو «لدعو ةعحرو ةخلصمو ةمكح الك هلاعقأ و كلك

 لييمجلاب يىلوأ هللانإف ءوس نظ كبرب ْنْئْظَت الف

 ٍلوهجٍناج ملاظب فيكو اًريخ طق كسفنب ْنُْيظَنالو
 ؟ليخب تيم نم ريخلا ئئجريأ ءوس لك ئوأم سفنايلقو

 ليسسسلاةاهايعو كانك دج عارشلا كسشيرظو

 ليلجلا برلا بهاوم كلتف ريخواهيف ئّقتنمَكّيامو

 07ليلدلل رك شاف نمسسرلا نم نيكل و اسهتم الواي سيلو
 دق ةَعباطو# :ئلاعت هلوق نم مالكلا اذه ئلإ انقاس ام :دوصقملاو

 مث .[4 :نارمع لآ] 4 هيله لَآ َرْيَ ها تر يو منَ ا

 ِرَمَأْلاَماََل لهل :مهلوق وهو «لطابلا مِهْنَظ نع ردص يذلا مالكلا نع ربخأ
 ونس ا د ا د 1كم ا الا ف 9

 مهدوصقم سيلف «# انَههاَتِيقاَم ءْئشِرْمالَنِماَتَل ناو :مهلوقو .# ٍءّىَش نم
 كلذ ناك ولو هلل هلك ِرمألا درو ردقلا َتابثإ ةيناثلاو ئلوألا ةملكلاب

 ,هطرَمالاَّنإ لفل :هلوقب مهيلع درلا نُسَح املو «هيلع اوُمَذ امل مهدوصقم

 نم دحاو ريغ لاق اذهلو .ةيلهاجلا ّنظ مالكلا اذه ٌردصم ناك الو :هَّلِ

 ول رمألا نأ مهئظو ردقلاب بيذكتلا وه انهاه لطابلا مهنظ نإ :(”نيرسفملا

 نظلا اذه يف لجو زع هللا مييذكأف ءمهل رقظلاو رسنلا خاكتلو :لعقلا مهياصأ

 نيذلا لهجلا لهأ ئلإ بوسنملا نظلا وهو «ةيلهاجلا ّنَظ وه يذلا لطابلا

 .فلؤملل تايبآألا نأ ودبي )١(

 .«نيرسفملا فلسلا نم» :د ()

 لع



 نيرداق اوناك مهنأ هذافن نم ٌدُب نكي مل يذلا ردقلاو ءاضقلا ذافن دعب نومعزي

 نلف :هلوقب مهبذكأف ءءاضقلا ذفن امل مهيلإ ناك ول رمألا نأو «هعفد ئلع

 هياثكو هلع هي نيرجو هردقو هؤاضق هب قيس ام الإ نوكي هلق «4 رت سلا

 هءاش «نكي مل أشي مل امو ءاوبأ مأ ساتلا هاش ذب لو ناك هللا هاش امو «قراسلا

 ينوكلا هرمأبف لتقلاو ةميزهلا نم مكيلع ئرج امو ؛هوؤاشي مل مأ ١'سانلا

 لس عاب يسارا نسال ناك اوسع .هعفد نيا

 ا و ا 57

 .عقي ال ام ءاشي نأو «هللا هؤاشي ال ام عقي

 لصن
 ام ءالتبا يهو «ريدقتلا اذه يف ئرخأ ٍةمكح نع ئلاعتو هناحبس ربخأ مث

 دادزي ال نمؤملاف «قافنلاو ناميإلا نم اهيف ام رابتخا وهو ءمهرودص يف

 يف ام رهظي نأ دب ال ضرم هبلق يف نمو قفانملاو ءاّميلستو اًناميإ الإ كلذب
 .هناسلو هحراوج اولع هبلق

 وهو «نينمؤملا بولق ينام صيحمت يهو ءئرخأ ةمكح ركذ مث

 ليمو عابطلا ؟؟”تابّلَعب اهطلاخي بولقلا نإف «هبيذهتو هتيقنتو هصيلخت

 .«سانلا ءاش) :نيس«قءد )١(

 .نيرطس دعب هريظن يف اذكو .(وأ» :ن .ثءب«قء«م (؟)

 ةيقتارغا :نب هداعز هنص (90)

 .يتآلا 2...ٌداَضُي ام» وه «اهطلاخُي» لعاف نإف .فيحصت ««ٌتابّلغت» :ز د ءص (54)
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 اهيف عدوُأ ام ٌداضي ام ةلفغلا راليتساو ناطيقلا نييزتوةداعلا يك و سسوفتلا

 مل ةرمتسم ةمئاد ةيفاع يف تكرت ولف« .ئقتلاو ربلاو مالسإلاو ناميإلا نم

 زيزعلا ةمكح تضتتقاف .هنم صحمتت ملو 2١7 طِلاخُملا اذه نم صلختت

 ضرع نمل هيركلا ءاودلاك نوكي ام ايالبلاو نَحِملا نم اهل ضّيق نأ ميحرلا
 هنم هيلع فيخ ؟'7الإو هدسج نم هتيقنتو هتلازإب هبيبط هكرادتي مل نإ ٌءاد هل

 نم ٍلَْقو ةميزهلاو ةرسكلا هذهب مهيلع هناحبس هتمعن تناكف «كالهلاو ُداسفلا
 هلف ؛مهٌؤدعب مهرّمَظو مهدييأتو مهرصنب مهيلع هّتمعن لداعت مهنم لتتق

 .اذهو اذه يف ةّماتلا ةمعنلا مهيلع

 كلذ يف نيقداصلا نينمؤملا نم ئّلوت نم يّلّوَن نع هناحبس ربخخأ مث
 ئتح لامعألا كلتب ناطيشلا مهلرتساف :مهيوتذو مهبسك بيسب هلأو :موبلا

 انج لامعألا نإف «ٌةوق مهودع اهب دادزا مهيلع اًدنج مهلامعأ تناكف ءاولوت

 ؛هرصنت وأ همزهت هسفن نم ٌةيرس ٍتقو لك دبعللف دب الو هيلع دنجو دبعلل

 هوزغت ةيرس هيلإ ثعبيو ءابب هلتاقي هنأ نظي ثيح نم هلامعأب هٌودع ٌدمُيوهف

 ئلإ اًرسق هقوست دبعلا ٌلامعأف .هٌودع وزغي هنأ نظي ثيح نم هودع عم
 ناستإلا رارقق ءارماعتيو رغشي وأ ءرعشي ال دبعلاو رشلاو ريخلا نم اهاضتقم

 2 ردو ةلركسار نظيفا هل هةثعب ليغ نع للجيب رغامتإ ةلايطو وهو هودغ نم

 الو قافن نع نكي مل رارفلا اذه نأل ,مهنع افع هنأ هناحبس ربخأ مث

 ئلإ هتابثو ناميإلا ةعاجّس تداعف «هنع هللا افع اًضراع ناك امنإو ءكش

 .اهباصنو اهزكرم

 .«طلاخملا هذه» :ن ءص .«ةطلاخملا هذه» :زءد )١(

 .هنود ميقتسم مالكلاو «دئاز وهو «ةعوبطملا خسنلاو لوصألا يف اذك «الإو» (؟)
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 مهسفنأ لبق نم هيف اوُنأ امنإ مهب اصأ يذلا اذه نأ هناحبس مهيلع ررك مث

 قاَرْلق اَهَيَْعَمِمْسْبَصأ َدَهُدَبِ هَبيِصُمركتَبصْآَمَلَوٍ :لاقف :مهلامعأ ببسيو
 6114 :نارمعالا] 4 ديد لس 20 د

 نقوكبَصأآَمَو :لاقف ةيكملا روسلا يف كلذ نم معأ وه اميف هنيعب اذه ركذو 1

 َكِباَص صامل :لافو 17٠ ةنئروشلا] «ر دزك قص هعَيَوو بدل تك مَ َةَبيِصم

 ةنسحلاف «[7/8 :ءاسنلا] * َكاِْفَل نْف حس سمكس اهداف ةكمتإم

 ةبيصملاو «كيلع اهب ّنم هللا نِم ُّنَم ةمعنلاف «ةبيصملاو ةمعنلا :انهاه ةئيسلاو
 .هلدع يناثلاو هلضف لوألاف .كلمعو كسفن لّبق نم تأشن امنإ

 هيف ٌلدع ؛هّمكح هيف ضام .هّلضف هيلع راج ؛هلدعو هلضف نيب بّلقتي ٌدبعلاو
 ا .هواضق

 لق# : :هلوق دعب 4 ُرِِرَقِءَىَشْنُخ ع هَنْأَن 9 :هلوقب نرلوألا ةيآلا متو

 يلو رفاق لها هنأو ده عم هتردق مومعي مهل اهالعإ يؤ ردع نموه

 ركذو ءمهسوفن ئلإ هفاضأو ببسلا ركذف «ببسلاو ١رّدَقلا تابثإ كلذ
 لوقلا يفني يناثلاو ءربجلا يفني لوألاف «هسفن ئلإ اهفاضأو ةردقلا مومع

 لإ تروُوآَنَتاَمَو © َعيِقَيمي لوداع نمل :هلوق لكاشي وهف ءرَدَقلا لاطبإب
 .[؟8 :ريوكتلا] © َنيِمَلَعْلا تَرَ 2 نأ

 .هتردق تحتو هديب رمألا اذه نأ يهو «ةفييطل ةتكن انهاه هتردق ركذ يفو

 الو هريغ نم هلاثمأ فشك اوبّلطَت الف ,مكنع هفرصل ءاش ول يذلا وه هنأو

 آَمَو# :هلوقب حاضيإلا ّلك هحضوأو ئنعملا اذه فشكو هاوس لع اولكتت

 ا

 يربي

 .«ةردقلا» :راصف رياغم طخب ءاه ق يف تديز )١(
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 تأ ناجي فاتر : حينسلا نق لري .ينيدل ٌيعرشلا ال يردقلا

 ١١[. 7 :ةرقبلا] 4«دنأ ندب

 نيقفادسلا نم نينمؤملا ملعي نأ يهو ءريدقتلا اذه ةمكس نع ربحأ مث

 نم ناكو ءاًرهاظ اًريمت رخآلا نم نيقيرفلا دحأ هيف زيمتي ةيؤرو ٍنايع ملع
 اوهعسو:نوتمؤملا هعمسف :مهسوفت يق امب نيقفانملا لكل ريذقتلا اذه مك

 فيكو «هيلإ لوؤي امو ؟7١قافنلا ٌداوم اوفرعو ؛مهل هّباوجو مهيلع هللا َّدر

 هللف ؛ةرخآلاو ايندلا داسفب هيلع دوعيو «ةرخآلاو ايندلا ًةداعس هّيحاص مّرحُي

 مكو ؛ةغباس نينمؤملا ئلع ٍةمعنو «ةغلاب ةّيضقلا هذه نمض يف ٍةمكح نم مك
 رشلاو ريخلا بابسأب يفيرعتو «هيبنتو داشرإو فيوختو ريذحت نم اهيف

 !امهتبقاعو امهلآمو

 اهقطلأو ةيزعت ّنسحأ هليبس يف مهنم لتق نّمع هءايلوأو هببن رع مث

 نوتات سيف أوف نزلا نع ريسفتلو# :لاقف ءهل هاضق امب :يشرلا لإ اهاعدأو

 َنوُرِضبَسْسَمَو ويصف نم هنأ مهن ام َنيِحِف © ١ َنْوُفَرَرُي ِهْبَر دنع 1 لب

 -179 :نارمع لآ] 4 َنونَركيَوه مهالورهب + يلا جلا رينلت ةخموب مِهيأوَحْلَيرَل تدب

 ٌنايرجو «هدنع مهَّنأو هنم بْرَقلا ةلزنم ةمئادلا ةايحلا ىلإ مهل عمجف

 وه لب ؛ئضرلا قوف وهو  هلضف نم مهاتآ امب مهحرفو «مهيلع رمتسملا قزرلا
 مهزورس و مهب مهعامتجاب نيذلا مهتاوخإب مهّراشبتساو  لئضرلا لامك

 .ةيدنهلا ةعبطلاو لوصألل اًفالخ «قافنلا ئّدؤم» :ةلاسرلا ةعبط )١(
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 .هتماركو هتمعن نم تقو لك مهل (١)دَّدِجََت امب مهّراشبتساو .مهميعنو

 ؟77هدي مظعأ نم هوه امب ةنحملا هذه ءانثأ يف هناحبس مهركذو

 انما هذه بنج ل تس تشالت ٍةيلبو مهلانت ٍةنحم لك اهب اولباق نإ يتلا مهيلع

 مهسفنأ نم لوسر لاسرإب مهيلع هنّثم يهو «ةتبلا رثأ اهل قبي ملو «ةمعنلاو

 نم مهذقنيو .ةمكحلاو باتكلا مهملعيو «مهيكزيو «هتايأ مهيلع ولتي مهيلإ
 .حالفلا ئلإ ءاقشلا نمو .ئدهلا ئلإ  هلاسرإ لبق هيف اوناك يذلا  لالضلا

 لانت ٍةنحمو ٍةيلب ٌلكف ؛ملعلا ئلإ لهجلا نمو «رونلا ئلإ ةملظلا نمو
 ريثكلا ريخلا بنج يف اذج ريسي ٌرمأ هل ميظعلا ريخلا اذه لوصح دعب َدبعلا

 .ريخلا نم هب مهل لصحي ام بنج يف رطملا ئذأب سانلا لاني امك

 هئاضقب اهنأو ءاورذحيل مهسفنأ دنع نم ةبيصملا ببس نأ مهملعأف

 مكحلا نم اهيف هل امب مهربخأو هريغ اوفاخي الو اولكتيو اودحوُيِل هردقو

 مهالاسو «هتافصو هئامسأ عاونأب مهيلإ فّرعتيلو هردقو هئاضق يف هومهتي الئل

 «ةمينغلاو رصنلا نم مهتاف امم اًرطخ ٌمظعأو اًردق لجأ وه امم مهاطعأ امب

 اونزحي الو هيف مهوسفانيل هتماركو هباوث نم هولان امب مهالتق نع مهازع
 .هلالج زعو ههجو مركل يغبتي امكو هلهأ وه امك دمحلا هلف ؛مهيلع

 لصف
 اودصق مهنأ نوملسملا نظف .نوكرشملا أفكنا برحلا تضقتنا املو

 يذلاو» هلي يبنلا لاقف ,مهيلع كلذ ٌّقشف «لاومألاو يرارذلا ذخأل ةنيدملا

 .(ددجي» :عوبطملا .د ءص )1١(

 , (هتنماا :ق م د 00
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 نساك اوناك اهباوختض ول ةراجح مهل تموسس دقل هديب يسفن

 .7)21(بهاذلا

 مث نايفس وبأ نيملسملا ئلع فرشأ ةكم ىلإ عوجرلا ئلع اومزع املو
 لاق ««انلعف دق معن :اولوق» :ة يبنلا لاقف ءردبب مسوملا مكدعوم :مهادان

 .؟"7هباحصأو وه فرصنا مث «دعوملا كلذف :نايفس وبأ

 مل :ضعبل مهضعب لاقو «مهنيب اميف اوموالت قيرطلا ضعبب ناك املف

 سوؤر مهنم يقب دقو مهومتكرت مث ؛.مهدحو مهتكوش متبصأ ءاًّئيش اوعنصت

 هك هللا لوسر كلذ غلبف «مهتفأش لصأتسن ئّتح اوعجراف ؛مكل نوعمجي

0010) 

0 

 .هعضوم يف ضايب لوصألا ةّماع يفو .ع«ز نم «بهاذلا سمأك ...هديب يسفن يذلاو»

 هركذو .الضعم يوحنلا ةديبع يبأ نع ١١( 5 /1) ماشه نبا هركذ تبثملا ثيدحلاو

 يضرم يق (3) قيوسلاو .هعريش نم وررعلا قايس ف اقيآ 83 53 يدقاولا

 : بلاط يبأ نب يلعل ِةِكَي يبنلا لاقف» :_ ةعوبطملا خسنلا يف يذلا وهو  رياغم طخب

 اوطتماو ليخلا اوبنج مه نإف ؟نوديري اذامو ؟نوعنصي اذام رظناف موقلا راثآ يف جرخا

 .ةنيدملا نوديري مهنإف لبإلا اوقاسو ليخلا اوبكر نإو «ةكم نوديري مهنإف لبإلا

 تجريف :ىلع لاق .اهيف مهئرجلنأل مق ههيلإ نرسل اهوذارآ نك هديب يسفن ىنلاوف

 وهو .«ةكم ئلإ اوهجوو لبإلا اوطتماو ليخلا اوبنجف «نوعنصي اذام رظنأ مهراثآ يف
 نب ئسوم هركذو .قاحسإ نبا نع (15 /7) «ةريسلا» يف ماشه نبا هركذ ام قايس

 يف ليلك يبنلا هثعب يذلا نأ الإ .هوحنب 7١7(  /7) «لئالدلا يف امك هيزاغم يف ةبقع

 .(159/ )١/ يدقاولا دنع اذكو ءصاقو يبأ نب دعس وه مهراثآ

 نمو «ةبقع نب ئسوم يزاغم نم (787 27١5 /7) «لئالدلا» يف يقهيبلا هجرخأ

 يزاغم»و (44 /7) «ماشه نبا ةريس» :رظناو .ريبزلا نب ةورع نع دوسألا يبأ يزاغم

 )١//١91(. «يدقاولا

1١ 



 الإ انعم جرخي ال» : :لاقو ؛مهودع ءاقل ىلإ ريسملا ىلإ مهب -دنو سانلا يف ئدانف

 هل باجتساف ««ال» :لاق ؟كعم بكرأ :يَبأ نب هللا دبع هل لاقف .«لاتقلا دهش نم

 ةعاطو اًعمس :اولاقو فوخلاو ديدشلا حرَقلا نم مهب ام ئلع نوملسملا

 الإ اًدهشم دهشت ال نأ بحأ ينإ هللا لوسر اي :لاقو هللا دبع نب رباج هنذأتساو

 .(")هل َنِذَأف ؛كعم ١2)ريسأ ىل ْنّدَأف :هتانب ئلع يبأ ينفّلخ امنإو ءكعم تنك

 لبقأو ."”دسألا ءارمح اوغلب ئئتح هعم نوملسملاو ِدَِي هللا لوسر راسف

 يبأب قحلي نأ هرمأف «"؟7هلسأف ِةِِكَك هللا لوسر ىلإ يعازخلا دبعم يبأ نب دبعم

 ؟دبعم اي كءارو ام :لاقف همالسإب ملعي ملو ءاحوّرلاب هقحلف هَلَّذَخُيف نايفس
 .هلثم يف اوجرخي مل عمج يف اوجرخو مكيلع اوقّرحت دق هباحصأو دمحم :لاقف

 نأ ئرأام :لاق ؟لوقتام : لاذإل بيباحسأ نم هله فلخت نأك نم مدن قر

 دقل هللاو :نايفس وبأ لاقف «ةمكألا هذه ءارو نم شيجلا ُلوأ َمّلطي تح لحترت

 نع وعجل جيل ل يا لعل لا بوست مديح ةيتق عمم

 كل لغه :لاقف ةنيدملا ديري نيكرشملا ضعب نايفس وبأ يقلو «ةكم ىلإ مهب

 معن :لاق ؟ةكم ئلإ تيتأ اذإ از كدحار كل يو وةلامر اسم يأ

 مهغلب املف .هباحصأ لصأتسنو هلصأتسنل ًةركلا انعمجأ دق انأ دمحم غلبأ :لاق

 نق 6 اي 1 2 نو هلل هدد :اولاقهلوق

 .اًرِسأ» :ب«قءم )١(

 .(7 1١17 /7) «ةوبنلا لئالد» يف امك «ةبقع نب ئسوم هركذ (6)

 ٌيبرغ بونج رمحأ لبج اهب ضرأ يهو .«دسألا ءارمح ةوزغا» :اهل ليق انه نمو ()
 .مسالا اذهب ةفورعم لازت الو ءاليك نيرشع ةبارق ىلع ةنيدملا

 ملو «(كرشم ذئموي» ناك هنأ قاحسإ نبا هركذ يذلاو .ب «ق «م نم طقاس «ملسأف» (:)

 .ذئموي ملسأ هنأ ركذ نم دجأ

 مح



 سمرا امر
 كدخأ و مدكأ

 ل
3-3 

 2121074 7 :نارمع لآ] 4 يِظَعلْضفوْدُهَل .راوعبلاو وسوف شتت ب 7 0

 لصف

 .مدقت امك ثالث ةنس لاوش ")عباس يف تبسلا موي دحأ ةعقو تناكو

 ا * ةيقب اهب ماقأف ةنيدملا ئلإ ِةِكَي هللا لوسر عجرف

 (4) ىتبا ةملسو (”7ةحيلُط نأ هغلب مّرحملا لاله لهتسا املف ؛مرحملاو

 ئلإ ةميزخ نب دسأ ينب ناوعدي امهعاطأ نمو امهموق يف اراس دق دليوخ
 ةقاههعم ثعيو قاول هبل اقعو ةملسابأ كعبف :ةككهللا لوسر برخ

 ءاذيك اوقلي ملو ًءاشو البإ اوباصأف ءنيرجاهملاو راصنألا نم الجر نيسمخو

 ,؟21ةيدملا خللإ هلك كلي ةملس وبأ ردحتاف

 لصف

 ل عمج دق يذلا نايغبس نب دئاعخنأ هقلي مرسملا سماخ ناك املف

 :(5)فّلحَت نب نمؤملا دبع لاق هلتقف سمّنأ نب ؛ هللا دبع هيلإ ثعبف «عومجلا

 «ةوبنلا لئالد»و 1١١7-1١17( /؟) «ماشه نبا ةريسا يف امك  قاحسإ نبا هدنسأ )١(

 ةقث وهو  يندملا مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نب هللا دبع نع )/ 31١6(
 -78477/57) «يربطلا ريسفت» :رظناو .السرم  نيعباتلا راغص نم يزاغملاب ملاع
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 .فيحصت ««ءاسم» :ث «ب ,ق م (؟)

 .فيحصت ««ةحلط» :ةعوبطملا خسنلا «ن ءد ءهز ءص ()

 .«نب» :ع د «ص )00(

 .(57/75) (دعس نبا تاقبط»و (7 )١/ ٠*1 «يدقاولا يزاغم» :رظنا (5)

 -فلؤملا لعلو .(يتيبرتسش ةخسن - 87 ق) «ةيوبنلا ةريسلا» يف (0١13ت) يطايمدلا (5)
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 موي كنيبو ينيب ةيآ هذه» :لاقف اًصع هاطعأف هيدي نيب هعضوف هسأرب هءاجو

 هتبيغ تناكو «هنافكأ يف هعم لعجت نأ ائصوأ ةافولا هترضح املف ,؟7١(ةمايقلا

 ,عرسملا نع نيقب عيست كبسلا موي مدقو «ةليل ةرشع نامث

 ءاّمالسإ مهيف نأ اوركذو «ةراقلاو ٍلَضَع نم موق هيلع مق رفص ناك املف

 ٌةتس مهعم ثعبف «نآر شلا مهئرقيو ٌنيذلا مِهمّلَعُي نم عهعم ثعبي نأ هولأسو

 مهيلع رّمأو- ةرشع اوناك :!"”يراشبلا لانو. ؟'قاحس] نبا لرق يف رف

 .مهعم اوبهذف ءيدع نب بي مهيفو .يونغلا دثرم يبأ نب دئرم

 مهماوردغ -/*'زاجحلا ةيحانب ليّدُهَل ءام وهو عيجّرلاب اوناك املف

 مهتّماع اولتقف .مهب اوطاحأ ئتح :> اوءاجف ءاليذه مهيلع اوخرصتساو

 الو .ةورع اهركذي ملف ؛هريغ دنع اهدجي مل هنأل هباتك ئلإ ةيئزجلا هذه بسن
 «هيزاغم» يف يدقاولا اهركذ امنإو .مهيزاغم يف قاحسإ نبا الو «ةبقع نب ئسوم

 .هنع رداص يطايمدلاو «((41/ /؟) «هتاقبط» يف دعس نبا هبتاك مث (0777)

 ةميزخ نباو (١؟59) دواد وبأو ١59( 51/) دمحأ هقيرط نمو  قاحسإ نبا هجرخأ )١(

 سينأ نب هللا دبع نع (47 /5) «لئالدلا» يف يقهيبلاو )7١70( نابح نيباو (485)

 يف امك «ةبقع نب سومو ريبزلا نب ةورع دنع ةيرسلا ربخ رظناو .نسح دانسإب
 .اذه ِدْيِكَو هلوق امهدنع سيلو «(5 ١٠4٠ /5) يقهيبلل «لئالدلا»

 .(79/1١؟) «ماشه نبا ةريسا يفامك (؟)

 ربخ يف ليوطلا ةريره يبأ ثيدح نمض (4:857) (هحيحص) ين هدنع كلذ درو (7)

 فل”ؤملا هركش امل اف لدغ :«ىراضنالا تباث نب مصاع مهيلع رّمأ هنأ اًضيأ هيفو ء«ةصقلا

 .قاحسإ نبا نع القن

 اليك 7١ ةبارق ئلع ةكم لامش عقي ««ةيطولا»ب مويلا فرعي هنأب يدالبلا قتاع ركذ (4)
 لبإلا هعركت «روغي ال مئاد ءام هنإ :لاقو ««ةيماشلا» ةيرق فرط يف نافسع ليبق

 .(5794ص) «زاجحلا ملاعم مجعم»و (178١ص) «ةريسلا يف ملاعملا» :رظنا .اهقانعأب
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 :ةكمب امهوعابف امهم اوبعذف «ةّنيدلا نب ٌديزو ىدع نب بيب اورسأتساو

 مث ءانوجسم مهدنع ثكمف بيبخ امأف ءردب موي مهسوؤر نم التق اناكو

 ")هبل اوعمجأ املف ؛ميعنتلا ئلإ مرحلا نم هب اوجرخف «١)هلتق اوعمجأ
 الول هللاو :لاق مَّلس املف ءامهالاصف هوكرتف «نيتعكر عكرأ لتح ينوعد :لاق
 اًددب مهلتقاو اًددع مهصحأ مهللا :لاق مث .تدزل ءعزج يب ام نإ :اولوقت نأ

 :لاق مث ءاًدحأ مهنم قبت الو

 اوِبْلأو يلوح ُبازحألا عّمج دقل

 مهءاسنو مهءانبأ اويّرقدقو

 يتبرك دعب يتبرغ وكشأ هللا ئلإ
 يب داري ام ئلع ِينربِص شرعلا اذف
 هنود توملاو رفكلا ينوريخ دقو

 تّيمل ينإ توملا ٌراذج يبامو

 اًملسم لتقأ نيح يلابأ تسلو

 افييةاوهلإلا تاذؤق كلذو

 .«هلتق ىئلع» :نءس«ى )١(

 .«هبلص ئلع» :ب«قءم (؟)

0 

 يراخبلا ظفل وهو .«يعرصم) :عءز (4)
(0 

 عمَجَم لك اوعمجتساو مهلئابق

 عَّبَمُم ليوط عذج نم ُتبّرقو

 يعجضم دنع يل ٌبازحألا ٌعمجأ امو

 يعمطم ساي دقو يمحل اوُعَضب دقف

 عمدم ريغ نم يانيع تفرذ دقو

 يعجرمو (7يبايإ يبر ئلإ نإو
 (؟)يعجضم هللا يف ناك قش يأ ئلع

 (5)عّدَمُم وْلِش لاصوأ ئلع كرابي

 .«عفلُم ران ُمجَح يراذح نكلو» :قاحسإ نبا دنع يناثلا رطشلاو .«يلآم» - 36 م

 .(177 /7) ماشه نبا ةريس» يف امك قاحسإ نبا امهركذ نيرخآ نيتيب عم تايبألا هذه

 اهنم مص دقو :ّتلق .بيبخل اهنوك ركني رعشلاب ملعلا لهأ ضعب :ماشه نبا لاق

 .يراخبلا دنع ةريره يبأ ثيدح يف (انه ةروكذملا نم) ناريخألا ناتيبلا
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 ىف كنإو هع بّدطت اتددع اًذمحمنأ كرسيأ :قايفس وبأ هل لاق

 هيف وه يذلا هناكم يف اًدمحم نأو ىلهأ يف ينأ ينرسي ام هللاو :لاقف ؟كلهأ

 ,7١2!هيذؤت ةكوش هبيصت

 لقن دقو .لتقلا دنع نيتعكرلا نس نم لوأ اًبيبخخ نأ :(')0حيحصلا" يفو
 هنأ ةثراح نب ديز نع هقلب ةثأ دعس ني كيللا نع ؟'اريلآ ذيع نب رهع وبأ

 ةيواعم رمأ نيح يدع نب رُجُح امهالص كلذكو .اهركذ ةصق يف امهاّلص
 20 ةغمد لامعأ نم ءارذع ىشرأب هلق

 يرمضلا ةيمأ نب ورمع ءاجف .هتثج سّرحي نم هب اولكوو هوبلص مث

 .1(2)هئفدف هب بهذف 229هليل هعذجي هلمتحاف

 نايفس ابأ نأ هيف سيلو « (777 /7) «لتئالدلا» يف امك  ةبقع نب ائسومو ةورع هركذ )١(

 كلذ لاق نايفس ابأ نأ ةداتق نب رمع نب مصاع نع قاحسإ نبا ركذو .كلذ لئاقلا وه

 (17/7 /7) «ماشه نبا ةريس» :رظنا .هولتقيل مرحلا نم هوجرخأ نيح ةنْئَّدلا نب ديزل
 .(07 /؟) (دعس نبا تاقبط»و

 .هيلإ ةراشإلا تقبس يذلا ُهَنَعََناَدكَو ةريره ىبأ ثيدح نمض ؛(5 ٠ 87) يراخبلل 00

 .,(6143/9-0810) «باعيتسالا» يف (9)
 :رظناو .نيريس نبا نع 47٠١( -479 /7) مكاحلاو (88425) ةبيش يبأ نبا هجرخأ (:)

 .(179 /8) «دعس نيا تاقبط»

 .د ءص نم طقاس «اليل» (0)

 (لئالدلا» يف امك ءاًّبيبخ نفد ةيمأ نب ورمع نأ اومعز :لاقف ةبقع نب ئسوم هركذ (1)

 سرحلا جرخ هتبشخب هلمتحا اّمل ةيمأ نب ورمع نأ ركذف ماشه نبا امأو .(737"373/)

 .هيلع اوردقي ملف مهنع هللا هبّيغف فرُجلا يف ةبشخلاب ئمرف افرُج ئتأ تح هءارو

 )١9/707(. (دمحأ دنسم) :رظناو
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 .؟١)ةرمث ةكمب امو بنعلا نم اًُطِق لكأي ريسأ وهو بيبخ ىئّرو

 .هيبأب هلتقف ةيمأ نب ناوفص هعاتباف ةنثدلا نب ديز امأو

 ثعب هو هللا لوسر نأ ةعقولا هذه ببس ركذف ؟"7ةبقع نب ئسوم امأو

 .نايحل ونب مهضرتعاف شيرق رابخأ هل "7نوسّسجتي طهرلا ءالؤه

 لصف

 ركب ةعقو تناك  ةعبارلا ةنسلا نم رفص وهو  هنيعب رهشلا اذه يفو
 مدق (ةّئسألا بعالم» ٌّوعدملا كلام نب ٌرماع ءارب ابأ نأ اهّصِخلٌمو ؛ةنوعم
 اي :لاقف دعبي ملو ملسي ملف «مالسإلا ئلإ هاعدف ةنيدملا ٍدِكَي هللا لوسر لع

 نأ توجرل كنيد ئلإ مهنوعدي ٍدجن لهأ ىلإ كباحصأ َتئعب ول هللا لوسر
 .مهل راج انأ :ءارب وبأ لاقف .(دجن لهأ مهيلع فاخأ ينإ) :لاقف «مهوبيجي

 مهنأ (2)(حيحصلا)» يفو_(؟؟7قاحسإ نبا لوق ف الجر نيعبرأ هعم ثعبف

 نب رذنملا مهيلع رّمأو . حيحصلا وه «(حيحصلا» يف يذلاو « نيعبس اوناك

 ةنبا نع ضايع نب هللا دبع نع يرهزلا نع ادنسم يراخبلا ثيدح يف كلذ ءاج )١(

 .هنم لكأي هتأر اهنأ  ثراحلا ىنب دنع اًريسأ بيبخ ناكو  لفون نب ثراحلا

 مهثعب هنأ يراخبلا ثيدح يف اذكو .(777 /7) «لئالدلا» يف هنع يقهيبلا هلقن امك (؟)

 .(«أئيع)

 يف نابراقتم امهو ««نوسّسحتي# :ءاحلاب عوبطملا يفو .ميجلاب لوصألا رثكأ يف اذك ()

 .اتعملا

 .(7379/7) «لئالدلا»و ١147( /؟) «ماشه نبا ةريس» يفامك (5)

 .سنأ ثيدح نم )7١8٠١١( يراخبلل (5)

 ال



 زايخ نماوتاكو ؟!ة:فوسيل ققعملالب تلملا ةدعاس ىنب ّدحأ ورمع

 .مهئارقو مهتاداسو مهئالضفو نيملسملا

 ميَلَس ينب ٍةّرحو رماع ينب ضرأ نيب يهو ؛ةنوعم رئب اولزن ئتح اوراسف

 ىلإ ِةِْكَي هللا لوسر باتكب ميلس مأ اخأ ناحلم نب مارح اوثعب مث كانه اولزنف
 املف «هفلخ ةبرحلاب هنعطف الجر رمأو هيف رظني ملف ليفطلا نب رماع هللا ودع

 ينب هروفل هللا ودع رفنتسا مث !ةبعكلا برو تزف :لاق مدلا ئأرو هيف اهذفنأ

 ميَلُس ينب رفنتساف «ءارب يبأ راوج لجأل هوبيجي ملف «نيقابلا لاتق ئلإ رماع
 هللا لوسر باحصأب اوطاحأ ئتح اوءاجف «ناوكذو ٌلْعرو ةّيصع هتباجأف

 (؟)ٌّثَتْوا هنإف هراجنلا نب ديز نب بعك الإ مهرخآ نع اولتُق ئتح اولتاقف كي

 .قدنخلا موي لِيَق ئتح شاعف ئلتقلا نيب نِم

 حْرَس يف ةبقع نب دمحم نب رذنملاو يرمضلا ةيمأ نب ورمع ناكو

 دمحم نب رذنملا لزنف .ةعقولا عضوم ئلع موحت ٌريطلا ايأرف ؛نيملسملا
 املف ءيرمضلا ةيمأ نب ورمع رِسأو «هباحصأ عم لِيَق ئتح نيكرشملا لتاقف

 عجرو ؛همأ ئلع تناك ٍةبقر نع هقتعأو هّتيصان ٌرماع َّزج رَضُم نم هنأ ربخأ

 ءاجو «ةرجش ّلظ يف لزن ©"9ًةانق ردص نم ةرقرقلاب ناك املف «ةيمأ نب ورمع

 ٌتئش نإ :هلاولاق وه يقبو  يتأيس امك  هباحصأ لتق امل هنأ هبيقلت ببس يف يور )١(
 يأ «توميل قنعأ» :كلذ هغلب اّمل لي هللا لوسر لاقف «لتق ئتح مهلتاقو ئبأف «كانمآ

 «ةبقع نب ئئسوم نع (7 57 /7) «لئالدلا» :رظنا .هيلإ مدقتو توملا ئلإ عرسأ

 .(59 /7) (دعس نبا تاقبط»و )75/87/١( «يدقاولا يزاغم»و

 .ققو هيو. اًكيرج ىأتاترثو ةفرعملا حم لم :ىأ 0
 نم ةعساش قطانم ليستسي لحف ٍداو :«ةانق»و .عاقلا طسو ةنئمطم ضرأ :ةرقرقلا مر

 .(70517ص) «ةريسلا يف ةيفارغجلا ملاعملا مجعم» :رظنا .زاجحلا قرش
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 دق هنأ ئري وهو ورمع امبم كتف امان املف «هعم الزنف بالك ىنب نم نالجر

 املف «هب رعشي مل ٌةِْلَ هللا لوسر نم دهع امهعم اذإو .هباحصأ نم اًرأث باصأ

 .2'17١(امهنّيدآل نيليتق ّتلتق دقل» :لاقف .لعف امب ٌْيِكلَع هللا لوسر ربخأ مِدق

 هنيب امل امهتيد يف هونيعيل مهيلإ جرخ هنإف ءريضنلا ينب ةوزغ ٌببس اذه ناكف

 ةفئاطو ٌييلعو رمعو ركب وبأو وه سلجو «معن :اولاقف .فلجلا نم '")امهنيبو

 ىحّرلا اذه يقلي لجر نم :؟"اولاقو اورواشتو دوهيلا عمتجاف ؛هباحصأ نم

 نم ليربج لزنو «هللا هنعل شاحج نب ورمع اهاقشأ ثعبناف ؟هلتقيف دمحم ئلع

 نم ِةِدكَو هللا لوسر ضهنف «هب اوّمه امب هملُعُي هلوسر ئلع نيملاعلا بر دنع

 تس مهرصاحف ؛مهبرحل هسفنب جرخو رّهجت مث «ةنيدملا ئلإ اًمجار هنقو
 .*/لوألا عيبر يف كلذو ؛موتكم مأ نبا ةنيدملا لع لمعتساو «(4)لايل

 «لئالدلا»و )١/ ١187( «ماشه نبا ةريس» يف امك  قاحسإ نبا هلوطب ربخلا دنسأ )١(

 يبأ نب هللا دبع نعو «ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ةريغملا نع هيبأ نع ("8*7/)

 ربخلا رظناو .السرم ملعلا لهأ نم امهريغ نعو ؛مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب
 دقو )71477/١(. «هيزاغم» يف يدقاولاو 75١(« /7) «لئالدلا» يف ةبقع نب اسوم دنع

 ثيدح نم (7/75١1511”ج -51/1//1417) ملسمو )78٠01 5041١( يراخبلا هجرخأ

 .اًرصتخم سنأ

 .(مهنيبو» :ةعوبطملا خسنلا «ن يفو .نيّيرماعلا نيبو هنيب :يأ «ءلوصألا ةماع يف اذك (؟)

 .هجو هلو «دوهيلا نيبو هنيب :يأ

 .د ءز ءص نم طقاس «اولاقو» ()

 دعس نباو )7175/١( يدقاولا هفلاخو ١4١(. /7) «ةريسلا» يف ماشه نبا لاق اذك 0

 .اًموي رشع ةسمخ مهرصاح ِِكَي يبنلا نأ اركذف (0 5 /؟)

 .انه امم لوطأب ريضنلا ينب ربخ (107١-0١6١ص) قبس دقو (4)

 رمت

 ا



 .رمخلا تمرح ذئنيحو :7١2هزح نبا لاق

 .مهرايد نم نولحريو حالسلا ٌريغ مهلبإ تلمح ام مهل نأ ئلع اولزنف

 ربيخ ىلإ قيقحلا يبأ نب مالسو بطخأ نب يحك مهرباكأ "7لّخرتف

 ابأ ئطعأ هنأ الإ .باكر الو ليخب هيلع نوملسملا فِحوُي مل امم تناك اهنأل

 ةروس تلزن ةوزغلا هذه يفو .امهرقفل نييراصنآلا فينح نب لهسو ةناجد

 .رشحلا

 معزو .ريسلاو يزاغملا لهأ دنع حيحصلا وه هانركذ يذلا اذه

 «ةريسلا» يف ماشه نبا هركذ ام كلذ يف مزح نبا عبت دقو «١238ص) «ةريسلا عماوج» 210(

 تمّرح اهنأ رجح نبا ظفاحلا حّجرو ,ئرخأ لاوقأ اهميرحت تقو يفو )/9١«(..

 3١/1٠١(. .731/9 /4) «يرابلا حتف» :رظنا .حتفلا ماع

 .«تلحرف) :ب .«لحرفا :ث«قءم (0)

 (ماشه نبا ةريس) :رظنا .«ريّمع نب نيماي» :وه امنإو .عوبطملاو لوصألا يفاذك (*)
 ١750( ص) ربلا دبع نبال «رردلا»و (”ا/”/١)«يدقاولا يزاغمها( 9 0)

 -فلؤملا ردصم وهو -(187ص) «ةريسلا عماوج»و ١5/84( /5) هل «باعيتسالا»و

 )77,8/1١1١(. «ةباصإلا»و

 نب نيمايا :«ةريسلا عماوج»و يرَمْنلا يباتكو «ماشه نبا ةريس» ةعوبطم يف عقو :هيبنت

 نب نيماي» :باوصلاو .فيحصت وهو ««شاحج نب ورمع نب بعك نب ريمع

 دنع درو امكو «ربخلا قايس هيلع لدي امك ««شاحج نب ورمع مع نبا بعك نب ريمع
 .قاحسإ نبا نع الاقن (278 /6) «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا
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 11 يشأ يس ردي كعب تناك ريضنلا ىنب ةوزغ نأ يرهزلا باهش نب دمحم

 ىقلاو .ٍدحأ دعب تناك اهنأ هيف كش ال يذلا لب ؛هيلع طلغ وأ هنم مهو اذهو

 ؛قدعتلا دعب ةظيرقو ,57ءاقنيق ينب ةوزغ يه رهشأ ةتسب راذب دعي تناك

 .ردب دعب عاقنيق ينب ةوزغ :اهلوأ
 ع

 .دحأ دعب ريضنلا ونب :ةيناثلاو

 ."'”ةيبيدحلا دعب ربيخ :ةعبارلاو

 ركب ٌباحصأ ءارقلا اولتق نيذلا 'يلع وعدي اًرهش ِِلي هللا لوسر تدقو

 .نيملسم نيبئات اوؤاج امل هكرت مث .؟؟7عوكرلا دعب ةنوعم

 جرخف .دجن ةوزغ يهو «عاقرلا ٍتاذ ةوزغ هسفنب ِةِْكَي هللا لوسر ازغ مث

 ينبو براحُم ديري مرحملا يف :ليقو  ةعبارلا ةنسلا نم ئلوألا ئدامج يف

 نع «هحيحصا يف يراخبلا هقّلعو .هلوق نم (17 /7) «لئالدلا» يف يقهيبلا هجرخأ )١(

 ١ ١5(. ص) قبس دقو «ريبزلا نب ةورع نع يرهزلا
 ,ردب ةوزغ نم رهش دعب :يأ ءلاوش يف تناك اهنأ فلؤملا ركذ نأ (59١ص) قبس (؟)

 .هيلع قيلعتلاو (7١5١ص) قبس ام اًضيأ رظناو .دعس نباو يدقاولا لوق وهو

 .ب «ق م نم طقاس ةعبارلا ركذ ()

 .سنأ ثيدح نم (71/1) ملسمو (عضاومو )١75 يراخبلا هجرخأ (5)
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 :ليقو  يرافغلا رذ ابأ ةنيدملا ئىلع لمعتساو «نافطغ نب دعس نب ةبلعث

  ةئامعبس :ليقو  هباحصأ نم ةئامعبرأ يف جرخو نافع نب نامثع

 مهب ئلص هنأ الإ ءلاتق مهنيب نكي ملو اوفقاوتف .نافطغ نم اًعمج 2١7 يقلف

 .فوخلا ةالص ذئموي

 هذه خيرات ين يزاغملاو ريسلا لهأ نم ةعامجو قاحسإ نبا لاق اذكه

 دق هنإف ءاَدذج لكشم وهو .مهنع سانلا هاقلتو ")اهب فوخلا ٍةالصو ةازغلا
 ئتح رصعلا ةالص نع قدنخلا موي ِةِْلَي هللا لوسر اوسبح نيكرشملا نأ حص

 7 سعسشلا تيباق

 ةاؤاض ودع ةويسيتح وبتأ '؟7«يعقاشلا#و «(دمحأ دئسم»و «ننسلا» يفو

 ةالص لوزن لبق كلذو ءاًعيمج نهالصف ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا

 .سمخ ةنس عاقرلا تاذ دعب قدنخلاو .فوخلا

 لاق امك ؛نافسعب فوخلل اهالص ةالص لوأ ِْيكَي يبنلا نأ رهاظلاو

 ئلعو ءرهظلا انب لصف نافسعتب دلو يبنلا عم انكأل :يفتزلا ىفئايغ ويآ

 نإ :اولاق مث «ةلفغ مهنم انبصأ دقلا :اولاقف ءذديلولا نب للاخخ ذتموي نيكرشملا

 .(ئتأو» :ب «ق م 010

 نبا تاقبط»و (”90 )١/ «يدقاولا يزاغم»و 3١7( /؟) (ماشه نبا ةريس» :رظنا (0)
 .(187١ص) «ةريسلا عماوج»و (176١ص) «رردلا»و (01/ /؟5) «دعس

 ةظقاق# راج تيدح نم (1*8) لسمو (448) يراخبلا هجرغأ 69|

 )١807( رجلس بيترتب (ةدئسماا يرهزؤ 5 0 (مألا» يف يعفاشلا هج رخأ )050(

 نباو (111) يئاسنلاو )١1١57511١98( دمحأو )0017(  يدنسلا بيترتبو

 .هَنَعدَناَو يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم )١840( نابح نباو (17079495) ةميزخ
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 ةالص تلزنف «مهئانبأو مهلاومأ نم مهيلإ ٌّبحأ يه هذه دعب ًةالص مهل

 ركذو (...نيتقرف انقّرفف رصعلا انب اصف ءرصعلاو رهظلا نيب فوخلا
 .؟ةهيبلا لهاو دمسأ ءاور .«تيدحلا

 رصاحف نافسعو نانْجَض نيب الزان كي هللا لوسر ناك :ةريره وبأ لاقو

 مهئانبأ نم مهيلإ ('7ٌبحأ يه ٌةالص ءالؤهل نإ :نوكرشملا لاقف «نيكرشملا

 نأ هرمأف ليربج ءاجف «ةدحاو هلم مهيلع اوليم مث مكرمأ اوعوجأ ؛مهلاومأو
 نسح ثيدح :يذمرتلا لاق .ثيدحلا ركذو «...نيفصن هّباحصأ مسي
007 

 هنأ هنع حص دقو «قدنخلا دعي تناك نافسع ةوزغ نأ مهنيب فالخ الو

 .نافسع دعبو قدنخلا دعب اهنأ ملعف - عاقرلا تاذب فوخلا ةالص ىَّلص

 يف امك ؛عاقرلا تاذ ادهش يرعشألا سوم ابأو ةريرغ ابأ نأ اذه دّيؤيو

 نوفي اونا مهنأو ؛عاقرلا تاذ ةوزغ دهش هنأ وسوم يبأ نع 2470نيحيحصلا

 ةريوه وبا اهمآو يأ" /عاقرلا ٍتاذ ةوزغ تيّمسف تبن امل قّرِخلا مهلجرأ ئلع

 )١( دمحأ )١11080( وأبوداود)١177( يئاسنلاو )١1505٠0( هب ظفللاو أشبه 

 مكاحلاو (1817/5 27/1/0) نابح نبا اًضيأ هجرخأو )١/ .)7707.حيحص هدانسإو

 .«نئسلا» ظفل تبثملاو .«ٌمهأ» :ن د ءز ءص (؟)

 )١55454( يئاسنلاو )1١7/75( دمحأ اًضيأ هجرخأو .(7070) «يذمرتلا عماج» (7)

 .(1/1/5) نابح نباو  هبشأ هب ظفللاو
 .تققشت امل يأ (تَبَقَت اّمل» :هلوقو )١1817(. ملسمو (5118) يراخبلا (:)

 ةعبطلاو لوصألا يف هتوبث عم ةلاسرلا ةعبط نم طقاس «عاقرلا تاذ ةوزغ تيمسف» (4)

 .ةيدنهلا

 ريع
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 لوسر عم تيلص له :هلأس مكحلا نب : ناورم نأ ؟17١(تسلا#و (دنسملا» يفف

 .دجن ةوزغ ماع :لاق ؟لوتم :لاق ءمعن :لاق ؟فوخلا ةالص ِةلِئَكَي هللا

 لبق اهلعج نَم نأو «ربيخ دعب عاقرلا تاذ ةوزغ نأ ئلع لدي اذهو

 ةوزغ نأ عدا اذهل "”ههّضعب 2")نّطفت املو .اًرهاظ امهو مهو دقف قدنخلا

 يف مهتداع ئلع ؛؟؟2اهدعب ٌةرمو قدنخلا لبق ًةرمف «نيترم تناك عاقرلا تاذ

 هركذ ام لئاقلا اذهل حص ولو .اهخيرات وأ اهّظافلأ تفلتخا اذإ عئاقولا ديدعت

 .ئلوألا ةرملا يف فوخلا ًةالص اهب لص دق نوكي نأ نكمي مل - حصي الو -

 نأب اذه نع اوبيجي نأ مهلو .قدنخلا دعب اهنوكو نافسع ةصق نم مدقت امل

 ريخأت زوجي ةفياسُملا لاح يف نأو .خوسنم ريغ زئاج قدنخلا موي ٌريخأت
 همحآ هذم قف نيلوقلا دحأ ادهو_ اهلعف نم نكمتي نأ نلإ ةالصلا

 فوخلل اهالص ةالص لوأ نأو نافسع ةصق يف مهل ةليح ال نكل هريغو

 .قدنخلا دعب اهنأو ءاهم

 «قدنخلا دعب ئلإ عضوملا اذه نم عاقرلا تاذ ةوزغ ليوحت باوصلاف

 انل نّيبت مث ءريسلاو يزاغملا لهأل اًديلقت انهاه اهانركذ امنإو .ربيخ دعب لب

 .قيفوتلا هللابو .مهمهو

 ةميزخ نبا اًضيأ هجرخأو )١0147(: يئاسنلاو )١7١50( دواد وبأو (8775) دمحأ )01(

 )778/١1(. مكاحلاو (7817/8) نابح نباو(( 751)

 وهو .ةعوبطملا خسنلا يف ءاج اذكو .«نطفي مل اّملو» :ئلإ ن يف قايسلا مهضعب ريغ (؟6)

 .دوصقملا ئنعملل دسفم ماحقإ

 ..1759-0701777 /7) «لئالدلا» :رظنا .يقهيبلا :هب ينعي فلؤملا لعل 2)

 .(ةهذعب)) .بب(ءد 2(
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 يف مام ري ام قندخلا دمر جاكرلا تاق ةيرشاالا زيلع لنياس

 ِتاذب انك اذإ تح ِهيِكَو هللا لوسر عم انلبقأ» :لاق رباج نع 217 (هحيحص»

 ءاجف لَو هللا لوسرل اهانكرت ةليلظ ةرجش نئلع انيتأ اذإ انك :لاق  عاقرلا

 فيسلا ذخخأف :ةرجشلاب قّلعم ِكَب هللا لوسر ٌفيَسو نيكرشملا نم لجر
 مث نيتعكر ةفئاطب لصف ةالصلاب يدونف» :لاقو ةصقلا ركذف «...هطرتخاف

 عبرأ ِةكَو هللا لوسرل تناكف ؛نيتعكر ئرخألا ةفئاطلاب ئىاصو ءاورخأت
 اذه لب «قدنخلا دعب تعرّش امنإ فوخلا ةالصو .«ناتعكر موقللو تاعكر

 .ملعأ هللاو .نافسع دعب اهنأ لع لدي

 تاذ ةوزغ يف تناك لَو يبنلا نم هّلمج رباج عيب ةصق نأ اوركذ دقو

 كلت يف ِةِكَي يبنلل هرابخإ يف نكلو «©"7كوبت نم هعجرم يف :ليقو .7"2عاقرلا

 ئلإ رداب هنأب ٌراعشإ (؟7َنهَفّلَكَتو هتاوخأ ئلع موقت اًبيث ًةأرما جوزت هنأ ةصقلا
 .ملعأ هللاو ءكوبت ماع ئلإ هرخؤي ملو هيبأ لتقم دعب كلذ

 )١( مقرب )817(.

 (10077)دمحأو )7١7/7( ماشه نبا هقيرط نمو  قاحسإ نبا كلذ دنسأ (0)

 الحترم عاقرلا تاذ ةوزغ يف ِِكَي هللا لوسر عم تجرخ» :لاق رباج نع ديج دانسإب
 ين ةصقلا ( )١/ 5٠٠ يدقاولا ركذ كلذكو .ةصقلا خلإ «...فيعض يل لمج ئلع

 .عاقرلا تاذ ةوزغ ثادحأ

 ةفلتخملا تاياورلا نمض )71/1١8( ثيدحلا بقع يراخبلا اهقلع ةياور يف كلذ درو («9)

 .فيعض دانسإب (17/41) ئلعي يبأ دنع رباج نع اًضيأ يورو «هنمث يف

 ةينعمو :لوصألا رئاس نم تبكلاو . ؟نهلفكت» :ةعويطملا ستلا هل دق بق م )0

 لغاقلو 17١(. /9) «ةيبرعلا مجاعملا ةلمكتا يف امك «نهنّيزَتو نهزّهجت :. «نهفّلكت»

 .«نهطشمتو نهعمجت ةأرما جوزتأ نأ تبيحأف» :هيلع ققثملا رباج
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 رذنف «نيكرشملا نم ةأرما اوبس عاقرلا تاذ ةوزغ نم مهعجرم يفو

 دقو اليل ءاجف لَو دمحم باحصأ يف امد قيرهي ئتح عجري ال نأ اهجوز

 نب داتع ءامهو ودعلا نم عيملسملل 17١ةعيير. نيلجر للك هللا لوسصر,كهرأ

 لطبي ملو هعزنف ءمهسب يلصي مئاق وهو اًدابع برضف ءرساي نب رامعو رشب

 نأ تهركف ةروس ف تنك ىنإ :لاسشف ؟ىسيبنأ المع !هللا ةاحبس :لاقف

 .؟'9اهعطقأ

 .ةوزغلا هذه سيلاك اوه لعردب الو :(7(هيزاغم» ىف ةبقع نب ْئسوم لاقو

 .دحأ دعب وأ .دحأو ردب نيب اميف وأ ءاهدعب وأ ردب لبق

 لبق الو «ةلاحإلا رهاظ اذهو ردب لبق نوكت نأ زوج ذإ اًدج دعبأ دقلو
 .هنايب مدقت امك قدنخلا لبق الو ءدحأ

 انايإو مكدعوم :دحأ نم هفارصنا دنع لاق نايفس ابأ نأ ؟7مّدقت دق

 جرح لباقلا ماعلا نم ةدعقلا وذ :ليقو  نابعش ناك املف دب لباَقلا ماعلا

 .هّموق مهدي الثل (لاع ناكم) أبرم نم ودعلا بقري موقلا نيع :ةتيبرلا )١(

 (؟7) ةميزخ نباو )١94( دواد وبأو )١517١5( دمحأو )7١82/5( ماشه نبا هجرخأ (؟)

 نأ ركذ هنكل «نييباحصلا ةيمست نود ُهْنَعْدَنَاََكَر رباج ثيدح نم ١١( 45) نابح نباو

 نباو )١//791( يدقاولا امهاّمسو .راصنألا نم رخآلاو نيرجاهملا نم امهدحأ

 .ماشه

 .(5 1177 /1/) «حتفلا» يف ظفاحلا اًضيأ هنع هلقنو 4

 )8( )ص58١(.
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 «سارفأ ةرشع ليخلا تناكو «ةئامسمخو فلأ يف هدعوملا ِةللَي هللا لوسر

 «ةحاور نب هللا دبع ةنيدملا الولع فلختساو .بلاط يبأ نب يلع هءاول لمحو

 نايفس وبأ جرخو «نيكرشملا رظتني مايأ ةينامث اهب ماقأف ردب ئلإ ئهتناف

 ٌرَم ىلإ اوهتنا املف ءاّسرف نوسمخ مهعمو نافلأ مهو ةكم نم نيكرشملاب
 دقو ء«بدج ماع ماعلا نإ :نايفس وبأ مهل لاق  ةكم نع ةلحرم 2 7١نارهظلا

 ردبا هذه تيمسف «دعوملا اوفلخأو نيعجار اوفّرصناف ءمكب عجرأ نأ تيأر

 .27ةئلاعلا ردبا 'رمستو «دعوملا

 لصف

 لدنجلا ةمود ةوزغ يف

 هللا لوسر اهيلإ جرخ .رخآ ناكمف حتفلاب ةمود امأو ءلادلا مضب يهو

 نأ نوديري اًريثك اًعمج اهب نأ هغلب هنأ كلذو ءسمخ ةنس لوألا عيبر يف لك

 قشمد نم يهو «ةليل ةرشع سمخ ةنيدملا نيبو اهنيبو «ةنيدملا نم اوندَي

 )١( ةبارق ىلع ةكم لامش ّرمي ««ةمطاف يداو»ب مويلا فرعُي ءزاجحلا ةيدوأ ربكأ نم ١0
 يف ملاعملا مجعم» :رظنا .امهريغو «ةّرْحَبو ,مومُجلا :اهنم ئرق ةّدع هيف عقتو اليك

 «ةريسلا )ص١188(.

 يه ئلوألا ردب ةوزغ نأ كلذو ءلوصألا عيمجل فلاخم أطخ ««ةيناثلا» :عوبطملا (؟)

 قبس امك  ةنيدملا حرس ئلع راغأ امل يرهفلا رباج نب زرك بلطل اهيف جرخ يتلا
 يف ربلا دبع نبا اهامس اذكهو .ةثلاثلا يه هذهو «ءئربكلا يه ةيناثلاو «.(97١ص)

 .(185ص) «ةريسلا عماوج) يف مزح نباو (١ا/9/) «رردلا»

 ةريس# يف قاحسإ نباو «(7285 /7) «لئالدلا» يف ةبقع نب اسوم دنع اهربخ رظناو

 .(7814 )١/ «هيزاغم» يف يدقاولاو ٠١(« 4 /7) «ماشه نبا
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 ١ + و

 نم فلأ يف جرخو «يرافغلا ةطفرع نب عابس ةنيدملا ئلع لمعتساو

 مه اذإ مهنم اند املف ,«'روكذم» :هل لاقي ةرذع ينب نم ليلد هعمو «نيملسملا

 (2”ههئاعرو مهتيشام ئلع مجهف «َنوبّرْغُم
 مهتحاسب لكي هللا لوسر لزنو ءاوقرفتف لدنجلا ةمود ّلهأ ربخلا ءاجو «بره

 بصُُي ملف ءشويجلا قّرفو ايارسلا ثبو اًمايأ اهب ماقأف ءاّدحأ اهيف دجي ملف
 نب ةنيّمع ةوزغلا كلت يف عداوو ةنيدملا ىلإ ٍةِلَي هللا لوسر عجرف ءاذحأ مهنم

000 

 نم برهو باصأ نم باصأف«

4 

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لامش يف فوجلا ةقطنم يف مسالا سفنب ةنيدم مويلا يهو )١(

 .ءاتلاب «مهتاعُر) : ث «ب ءز يف طبضو .ن «م ءص يف ةزمهلاب طبض اذك )١(

 نبا تاقبط»و )5١7/١( «يدقاولا يزاغم»و ١١7( /7) «ماشه نبا ةريس» :رظنا 0

 .(6/ /7) «دعس
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 لصف

 (1)عيسيرملاةوزغ يف

 نوديري برعلا نم هيلع ردق نمو هموق يف راس قلطصملا ينب ديس رارض
 .كلذ هل ملعي يملسألا بيصحلا نب ةديرب ثعبف هِي هللا لوسر برح

 هريخأف هِي هللا لوسر ئلإ عجرو هملكو رارض يبأ نب ثراحلا يقلو مهاتأف

 ةنيدملا ئلع لمعتساو ءاهلثم ةازغ يف اوجرخي مل نيقفانملا نم ةعامج

 .ىثيللا هللا دبع نب ةليمن :ليقو ءرذ ابأ :ليقو «ةثراح نب ديز

 ربخو هربخب هيتأيل ههّجو ناك يذلا هتيع هلو ِدِلَب هللا لوسر ٌريسم هعم نمو
 .برعلا نم مهعم ناك نم مهنع قّرفتو اًديدش افوخ اوفاخف «نيملسملا

 هيلع "7برطضاف  ءاملا ناكم وهو  عيسيرُملا ئلإ لك هللا لوسر ئهتناو
 .لاتقلل اوٌؤّيهتف «ةملس مأو ةشئاع هعمو هن

 قيدصلا ركب يبأ عم نيرجاهملا ةيارو .هباحصأ لكي هللا لوسر ٌففصو

 .قلطصملا ينب ةوزغب اًضيأ فرعتو 010

 (85ق) يطايمدلل «ةريسلا» يف امل قفاوم لوصألا نم تيبئملاو .(برض» :عوبطملا )١(

 هركذام ئلع 5١( /7) «دعس نبا تاقبط» لوصأ يف املو ب هنع رداص فلؤملاو -

 جات» :رظنا .هل بّرضي نأ رمأ وأ ءبرض :«برطضا» ئنعمو .شماهلا يف هققحم

 لَك يبنلا نأ (”59ص يتأيس امك) ةيبيدحلا ةصق يف يورو ١(. 54 /7) «سورعلا

 .هيف هتميخ براض يأ ««لجلا يف برَطضُم وهو مرحلا يف يلصي» ناك
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 لكي هللا ٌلوسر رمأ مث ١2)ةعاس لبنلاب اومارتف «ةدابع نب دعس عم راصنألا ةيارو
 لّيقو نوكرشملا مزهناو ةرصنلا تناكف ءدحاو لجر ةلمح اولمحف هباحصأ

 ملو ءءاشلاو مَحَّنلاو يرارذلاو ءاسنلا لي هللا لوسر لئبسو «مهنم لتق نم
 يف فلخ نب نمؤملا دبع لاق اذكه .دحاو لجر الإ نيملسملا نم لّتقي

 مهيلع راغأ امنإو ؛لاتق مهنيب نكي مل هنإف ءمهو وهو :ةريغو ؟76ةقريشا

 هللا لوسر راغأ» :(7(حيحصلا» يف امك «مهلاومأو مهيرارذ ئبسف ءاملا ئلع

 .ثيدحلا ركذو «...نوٌراغ مهو قلطصملا ىنب ئلع هِي

 مهس يف تعقو ؛موقلا ٍديس ثراحلا تنب ةيريوج يبسلا ةلمج نم ناكو

 نوملسملا قتعأف ءاهجّوزتو ِةَِكَي هللا لوسر اهنع ئدأف ءاهبتاكف سيق نب تباث
 :اولاقو ءاوملسأ دق قلطصملا ينب نم تيب لهأ ةئام جيوزتلا اذه ببس

 . 11 هللا لوسر راهصأ

 هبلط لع اوسبتحاف ةشئاعل دّقِع طقس ةوزغلا هذه ىفو :؟2)دعس نبا لاق

 .مميتلا ةيأ تلزنف

 .د ءز ءص نم ةطقاس «ةعاس» ()

 نعوهو 7١( /7) (دعس نبا تاقبط» نع رداص وهو «(ىتيبرتسش ةخسن -853ق) ()

 ؛ءاشغ نبا ةريسا يف امك قاحسإ نبا اًضيأ هركذ هوحنيو .(4 ١ال /1) يدقاولا هخيش

 .السرم نيعباتلا نم هريغو ةداتق نب رمع نب مصاع نع- (90١7/؟)

 .شيجلا كلذ يف ناكو «رمع نبا ثيدح نم (17775) ملسمو )١651( يراخبلل (*)

 (577/15) مكاحلاو (5 ٠5 5) نابح نباو (1971) دواد وبأو (577755) دمحأ هجرخأ 6

 ىلع ةكرب َمظعأ تناك ةأرما ملعأ امف» :ةشئاع تلاق .نسح دانسإب ةشئاع ثيدح نم

 .«اهنم اهموق

 رص .(853ق) (ىطايمدلا ةريسالا نع رداص فلؤملاو ,("51/؟) «تاقبطلا» 0(

 "وو



 نع قاحسإ نب دمحم ثيدح نم (170همجعم) يف يناربطلا ركذو

 نم ناك اّمل» :تلاق ةشئاغ نرغ هيبأ نع ريبزلا نب هللا دبع رب داّبع خب اويحي

 ةوزغ يف كي يبنلا عم ٌُتجرخف «اولاق ام كفإلا لهأ لاق «ناك ام يدقع رمأ

 ام ركب ىبأ نم تيقلو ٌسانلا هّسامتلا سبح تح يىدقع اًضيأ طقسف ئرخأ

 سانلا عم سيلو !؟ًءالبو ًءانع نينوكت رفس لك يف ةّيِنُب اي :يل لاقو ءهللا ءاش
 .«مميتلاب ةصخرلا هللا لزنأف ءءام

 .ةوزغلا هذه دعب اهلجأل مميتلا لزن يتلا دقعلا ةصق نأ ئلع لدي اذهو

 :هسامتلاو دقعلا ٍدقف ببسب كفإلا ةصق تناك اهيف نكلو :©"')رهاظلا وهو
 ئلإ ريشن نحنو .ملعأ هللاو ءئرخألاب نيتصقلا ئدحإ مهضعب ئلع هبتشاف

 :كفإآللا ةصق

 هذه يف هعم كي هللا لوسر اهب جرخ دق تناك اَْتَعدَتََيَر ةشئاع نأ كلذو
 ةوزغلا نم اوعجر املف «هئاسن عم هتداع كلت تناكو ءاهتباصأ ةعرقب ةوزغلا

 اًدقع تدقفف تعجر مث ؟"7اهتجاحل ةشئاع تجرخف «لزانملا ضعب يف اولزن

 دمحأ هجرخأ دقو .فعض قاحسإ نبا الإ هدانسإ يفو )١7١/7(. «ريبكلا» )١(

 قاحسإ نبا هيف حّرص دقو ؛هوحنب قاحسإ نبا نع رخآ قيرط نم 1)
 رمأ نم ناك اَمل» :هلوأ يف ةشتاع لوق هيف سيل هنأ الإ ء.نسح هدانسإف ءثيدحتلاب

 .«اولاق ام كفإلا لهأ لاق ناك ام يدقع

 مبا لاس مسيل ةيفق يف ةقفامل ريش نب ديسأ لوقا شيأ هيلع لاغير 0(

 كلذ هللا لعج الإ هنيهركت ْرمأ ِكب لزن ام هللاوف ءاّريخ هللا كازج» :(5*77) «يراخبلا

 :رظنا .كفإلا ةصق دعب تناك ةصقلا هذه نأب راعشإ هيفف ؛«اًريخ هيف نيملسمللو كل

 )7١/7(. بجر نبال «يرابلا حتفا

 .ص يف هيلع بورضم هنأكو .ب «ق «م نم طقاس (*)

 م.



 ءاجف ؛هيف هتدقف يذلا عضوملا يف هسمتلت تعجرف «هايإ اهتراعأ تناك اهتخأل
 0و ا عر ا ا يحل

 اًضيأو ءاهلقثُي يذلا ٌمحللا اهّشغي مل نسلا ةيتف تناك اهي ممعدَاَضر اهنأل «هتفخ

 را ا ا يك ف و دولا تاو

 .لاحلا امهيلع ّفخي مل نينثا وأ اذحاو هلمح

 الو عاد اهب سيل اذإف ّدقعلا تباصأ دقو مهلزانم ئلإ ةشئاع تعجرف

 هللاو  اهبلط يف نوعجريف اهنودقفيس مهن :أ تنظو لزنملا يف تدعقف ؛«بيجم

 ملف تمانف اهانيع اهتبلغف ءاشي امك هشرع ٌقوف ٌرمألا رّبدي هرمأ ئلع بلاغ

 ةجوز هتروصجار هيلإ اتإو لانإ ؟ اًطحملا ني تاوقش لرشالا ظقيتست

 ريثك ناك هنأل .ءشيجلا تايرخأ يف سّرع دق ناوفص ناكو اهلك هللا لوسر

 اهفرع اهآر املف .؟172نئسلا» يفو «متاح يبأ حيحص» يف هنع ءاج امك مونلا

 اهيلإ اهبّرقف هتلحار خانأو عجرتساف  باجحلا لوزن لبق اهاري ناكو

 .هعاجرتسا الإ هنم عمست ملو ٌةدحاو ًةملك اهمّلك امو «7"2تبكرف
 اهلف ةريهظلا رسن يت شيسلا لزن دقو اهب مدق يتح اهدوقي اهب واس عن

 هل ردع أ ين ددج وو دي قري امر اب ميم ل مذألا شلل كل ير

 ناس ناكر فق رفير هعجيو ههسيليو هعيتتو فيفرتسيو كلقالا قكطتسي

 دمحأ اًضيأ هجرخأ )١504(, «دواد يبأ نئنس»و )١58( «متاح يبأ حيحص» )١(

 ركنتسا مهضعب نأ الإ نيخيشلا لاجر تاقث هلاجرو )577/١(: مكاحلاو )١11759(

 ١857-*187(. /7؟) فلؤملل «ننسلا بيذبت)» :رظنا .هنتم

 .«اهتبكرف» :ةعوبطملا خسنلا .ن ءز شماه يفو .«هتبكرف» :د ءز ءص )0

8. 



 .هب هيلإ نوبرقتي

 هلع هللا ٌُلوسرو ٍثيدحلا يف كفإلا ٌلهأ ضافأ ةنيدملا اومدق املف
 اهقرافُي نأب ٌيلع هيلع راشأف اهقارف يف هباحصأ راشتسا مث ؛ملكتي ال تكاس

 نآبو ايكاسماب هربقو ةماسأ هيلع راشأو ءاكي تالا [!كيرلق اه ع لأبو

 .("7ءادعألا مالك ئلإ تفتلي ؟'7١ال

 نيقيلا ئلإ ةبيرلاو كشلا كرتب راشأ هيف كوكشم ليق ام نأ ئأر امل ٌيلعف
 راشأف سانلا مالكب هقحل يذلا ٌمغلاو ٌمهلا نم يك هللا ٌلوسر صّلختيل

 نم ملعو ءاهيبألو اهل ِةِكَي هللا لوسر بح ملع امل ةماسأو ؛ءادلا مسحب

 نم فرعو «هنم ٌمظعأو كلذ ٌقوف يهام اهتنايدو اهتناصحو اهتءاربو اهتم

 هتيب ةّبر لعجي ال هنأ هنع هعافدو هدنع هتلزنمو هّبر الع ِةَلِكَي هللا لوسر ةمارك

 نأو ,كفإلا بابرأ اهب اهلزنأ يتلا ةلزنملاب هقيدص ٌتنبو ءاسنلا نم هتبيبحو
 ملعو ءاّيغب ًةأرما هتحت لعجي نأ نم هيلع زعأو هبر ئلع ٌمركأ كي هللا لوسر

 يهو ةشحافلاب اهيلتبي نأ نم اهبر ىلع ٌمركأ ِةِْكَك هللا لوسر ةبيبح ةقيدصلا نأ
 يف هللا دنع هّردقو لكي هلو سر ةفرعمو هللا ةفرعم تيوق نمف ؛(7)2هلوسر تحت

 :كلذ اوعمس امل ةباحصلا تاذاس نم ةريغو بويأ وبأ لاق امك 24)لاق هبلق

 .«ال نأو» تدي )01(

 نسم( ) ملسمو (00:4151:77717!4) يراخبلا اهجرخأ كفإلا ةصق 5 (0)

 .ةلوطم اَهْنَعَةَنلاَوَر ةشئاع ثيدح

 نأ ريدقتلاو ؛هيلع قايسلا ةلالدب ئفتكا هلعلو ءفلؤملا مالك يف «اّمل» باوج تأي مل ()

 .ءادعألا مالك ئلإ تافتلالا مدعو اهكاسمإب هيلع راشأ كلذ لك ملع امل ةماسأ

 .ن «د ءص نم ةطقاس «لاق» (5)
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 .2170!ميظع ناتهب اذه كناحبساا

 .هب ةفرعملا نم ماقملا اذه يف هل مههيزنتو هلل مهحيبست يف ام لّمأتو

 ءارما هيلع قلخلا مركأو هليلخو هلوسرل لعجي نأ هب قيلي ال اّمع ههيزنتو
 لهأ فرعو ءءوَّسلا نظ هب ّنظ دقف اذه هناحبس هب نظ نمف ٍهاّيغب ًةثيبخ

 :ئلابت لاق امك ءاهلشمب الإ قيلت ال ةقيبتلا ةأرملا تأ هلوسرو هللاب ةفرعملا

 ناعم اذه نأ هيف نوكشي الل اًمطق | مطقف 0 :رونلا] © َنيِتيِبَحْلِل كَمِيِبَحْلا»

 .ةرهاظ ةيرفو ميظع

 فسرايتع لآسو اهرمأ ف فن رتاق# للا لرسر لاب امل :ليق قإف

 كناحبسا :لاق الهو ؟هب قيلي امبو هدنع هتلزنمبو هللاب فرعأ وهو ءراشتساو

 ؟ةباحصلا ءالضف هلاق امك «ميظع ناتبب اذه

 اًببس ةصقلا هذه هللا لعج ىتلا ةرهابلا مكِحلا مامت نم اذه نأ :باوجلاف

 ةصقلا هذهب عفريل «ةمايقلا موي ئلإ ةمألا عيمجلو هلوسرل ًءالتباو اًناحتماو اهل

 ديزي الو ءاناميإو ئّده اودتها نيذلا هللا ديزيو «نيرخآ اهب عضيو اًماوقأ

 وه امنإو لئاقلا ةيمست نود اَهَْعْدَنَإََر ةشئاع ثيدح نم )1١”/( يراخبلا هجرخأ )١(
 9/4 /7) «ريبكلا» يف يناربطلا ةياور يف بويأ وبأ هنأ ركذو .«راصنألا نم لجرا
 يف هيوهار نب قاحسإ جرخأو .(2077”ص) «لوزنلا بابسأ» يف يدحاولاو 4

 )١0577/4( متاح يبأ نباو )75١7/117( «هريسفت» يف يربطلاو )١594( («هدنئسماا

 هلوقي ام هل تركذ نيح هتأرمال لاق بويأ ابأ نأ راصنألا نم خايشألا ضعب نع

 0 ةشئاعف :لاقف .هللاو ال :تلاقف ؟كلذ نيلعفت تنكأ :سانلا

 كلذ ادوار تكؤمْلاَونْهووْلا ولع: وجمع ذل :هللا لزنأ ف
 ١7[. :رونلا] 4# كريم
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 نع سبح نأ ءالتبالاو ١2)ناحتمالا ٌمامت ئضتقاو ءاّراسخ الإ نيملاظلا

 يتلا هتمكح ّمتتل ؛ءيش كلذ يف هيلإ ئحوي ال اهنأش يف اًرهش ىحولا هلوسر

 اًناميإ نوقداصلا نونمؤملا َدادزيو ؛هوجولا لمكأ ئلع ٌرهظتو اهاضقو اهرّدق
 نيقيدصلاو هتيب لهأو هلوسرو هللاب نظلا نسحو قدصلاو لدعلا ئلع اًنابثو

 نيمو سللو هللا لرسرل ٌرهظيو ل اقتو اك3] وقل ملا ةادزبيو ةعدابم نم

 هللا ةمعن متن تو ؟'اهيوبأو ةقيدصلا نم ةدارملا ةيدوبعلا ٌمتَتلو مهّرئارس

 ل ٌلكناو هلا ئلإ راظفالاو اهيربآ نمو اهتم ةيغرلاو ًقافتا دعشنلو هيلع

 نبه ّسأيتو نيقولخملا نم اهؤاجر َعطقنيلو .هل ًءاجرلاو هب نظلا ٌنسحو
 هقح ماقملا اذه ْتَفو اذهلو «قلخلا نم ٍدحأ دي ئلع جرفلاو رصنلا لوصح

 ال هللاو» :تلاقف  اهتءارب 7هيلع هللا لزنأ دقو  هيلإ يموق :اهاوبأ اهل لاق امل

 .«؟7(يتءارب لزنأ يذلا وه «هللا الإ دمحأ الو ؛هيلإ موقأ

 (©)تجضن ةيضقلا نأ اًرهش يحولا سبح ةمكح نم ناكف :اًضيأو

 هلا هينسوو آه ايلإ كارشتس هما جاما نب نيموسلا يولق تنرشتم ةبآو تيفتستاو

 ناك ام َجوحأ ن حولا قاوف ؛عّلطتلا ةياغ كلذ ئلإ تعّلطتو اهيف هلوسر نإ

 دروف «نونمؤملاو هباحصأو هلهأو ٌقيدصلاو هنيب لهأو كك هللا لوسر هيلإ

 ف مظعأ مهنم عقوف «هيلإ تناك ام ّجوحأ ضرألا ئلع ثيغلا دورو مهيلع

 .ق نم طقاس «و ناحتمالا» )١(

 .يتآلا عضوملا يفو انه «اهيبأ» : يدي (0

 .«هيلع لزنأ» : :د«لز: ربع (9)

 )1711٠0//07(. ملسم ظفل اذهو «نيخيشلا دنع ليوطلا اهثيدح ينامك (:)
 .(تصخحما :عوبطملا يفو .«تضحم» :د (4)

 م.



 هللا علطأ ولو .ءانهلا ةياغ هب مهل لصحو ءرورسلا ّمتأ هب اوٌرُسو همطلأو

 كلذب روفلا ئلع َيحولا لزنأو ٍةلهَو ٍلَّوأ نم ٍلاحلا ةقيقح ئلع هلوسر
 .اهفاعضأ ٌتفاعضأ لب اهُئاعضأو 2١7 يكحلا هذه تتافل

 هدنع هتيب لهأو هلوسر ةلزنم رهظُي نأ ٌبحأ هناحبس هللا نإف :اًضيأو

 ًءافدلا هسفنب وه ئّلوتيو ةيضقلا هذه نم هلوسر جرخي نأو .هيلع مهتماركو

 لمع هيف هل نوكي ال رمأب مهّبيعو مهّمذو هئادعأ ئلع ٌدرلاو هنع ةحفانملاو

 .هتيب لهأو هلوسرل ٌرئاثلا كلذل يلوتملا هذحو وه نوكي لب «هيلإ بسني الو

 .هتجوز تيمر يتلاو ,ئذألاب دوصقملا وه ناك كَ هللا لوسر نإف :اًضيأو

 ءاهتءاربب ملعلل 7"2براقملا هْنظ وأ هملع عم اهتءاربب دهشي نأ هب قيلي نكي ملف
 كفإلا لهأ نم رذعتسا امل كلذلو تاهاشاحو هاشاحو طق اًءوس اهب ٌنظي ملو

 الإ يلهأ ئلع ٌتملع ام هللاو ,يلهأ يف هاذأ ينغلب لجر نم ينرذعي نم" :لاق

 الإ يلهأ ئلع لخدي ناك امو .اٌريخ الإ هيلع تملع ام الجر اوركذ دقلو ءاريخ

 دنع امم ٌرثكأ ةقيدصلا ةءاريب دهشت يتلا نئارقلا نم هدنع ناكو ,00"2يعم

 ماقم ئْفَو هب هِتقثو هبرب هّنظ نسحو هقفرو هتابثو هربص لامكل نكلو «نينمؤملا
 هّبلق ّرسو هنيع ّرقأ امب قيحولا هءاج لوتح .هقح هللاب نظلا نسحو تابثلاو ربصلا

 .هنأشب هؤانتعاو (©0وب هّبر ءافتحا «؟)هتمأل رهظو ءهردق مّظعو

 .(ةمكحلا» :دءز (0)

 .فيحصت امهالك .«قرافملا» :ث .«نراقملا» :قءم (0)

 .ةجيرختت قبس دقو «ةيلع ققتملا 2[ ةشفاع ثيدحح نمض دوو (0)
 .«ةمألل) :ن .,ث ءىدءز ءعصص ()

 .(هب هبر لافتحا» :ةعوبطملا خسنلا «ث .؛هب هلافتحا» :ز ()

 ميك



 اودحف كفإلاب حّرص نمب لكي هللا لوسر رمأ اهتءاربب يحولا ءاج املو

 ؛كفإلا لهأ سأر هنأ عم يبأ نب هللا دبع ثيبخلا َّدحُي ملو «7١2نينامث نينامث

 «كلذل الهأ سيل ثيبخلاو «ةرافكو اهلهأ نع فيفخت دودحلا نأل :ليقف
 .دحلا نع كلذ هيفكيف «ةرخآلا يف ميظعلا باذعلاب هللا هدعو دقو

 بلاوق يف هجرخيو هيكحيو هعمجيو ٌثيدحلا يشوتسي ناك لب :ليقو

 .هيلإ بسني ال نم

 دهش الو فذقلاب ّرقي مل وهو ,2"اِةَِّيِب وأ رارقإب الإ تبثي ال دحلا :ليقو

 نكي ملو هيلع اودهشي ملو هباحصأ نيب , هركذي ناك امنإ هنإف ءدحأ هيلع هب

 .ةيتماؤملا نيب ١ هركذي

 قح هنإ :ليق نإو «هتبلاطمب الإ فوتسي ال ئمدأل قح فذقلا دح :ليقو

 .يبأ نبال هب بلاطت مل ةشئاعو ؛فوذقملا ةبلاطم نم دب الف هلل

 مم هيلو رت امك يحلل يم عالما يع وسال قس < لب :ليفو

 مهريفنت مدعو هموق فيلأت :يهو ءاّرارم هلتق بجوي امب هملكتو هقافن روهظ

 يف ةنتفلا ةراثإ نّمؤت ملف مهيلع اًسيئر مهيف اًعاطم ناك هنإف «مالسإلا نع

 .هدح

 :تباث نب ناّسحو «ةثاثأ نب حطسيم دلجف ؛اهلك هوجولا هذهل كرت هلعلو

 ءاًريفكتو مهل اًريهطت نيقداصلا ني نينمؤملا نم ءالؤهو شحج تنب هنمحو

 (لئالدلا» يف ىقهيبلاو (541/4) دواد ىبأ دنع اَهْنَعُدَيَلَوَصَر ةشئاع ثيدح يفامك )1١(

 .اًبيرق مهءامسأ فلؤملا ركذيس ةثالث مهو «(75 /5)

 .«ةنيب وأ رارقإلاب» :ب .«ةنيبب وأ رارقإلاب» :ثءى (؟)

 ا



 .كاذ لهأ نم(57 ريل 2 َيِبَأ نب هللا دبع كرتو

 لصف

 ئلإ يموق :اهاوبأ اهل لاقو ءاهتءارب تلزن دقو ةقيدصلا ٌلوق لمأت نمو
 اهتفرعم مِلَع - (هللا الإ دمحأ الو .هيلإ موقأ ال هللاو» :تلاقف كلك هللا لوسر

 ,'47ءاقملا كلذ يف "7دمحلاب هل اهّدارفإو اهّبر ةمعنلا اهتيلوتو ءاماميإ ةوقو

 ام لعفت مل اهنأو ءاهتحاس ةءاربب اهلالدإو اهشأج ةوقو «ديحوتلا اهّديرجتو

 ةبحمب *0اهتقثلو .هل بلاطلا حلصلا يف بغارلا ماقم يف اهّمايق بجوي
 لثم يف اميس الو «هبيبح ئلع بيبحلل الالدإ تلاق ام تلاق اهل ِةِكَي هللا لوسر

 .هعضوم يف هتعضوف هالدإلا تاماظ. نسم نيب" ”وغوؤللااقنلا اذه

 لزنأ يذلا وه هنإف هللا الإ دمحأ ال» :تلاق نيح هيلإ اهّبحأ ناك ام هلل

 اهل ربص الو اهيلإ ءيش بحأ وهو اهنم ةنازرلاو تابثلا كلذ هلو !«يتءارب

 ملف «لابقإلاو هنم ئضرلا تفداص مث اًرهش اهل اهبيبح ُبلق ركنت دقو !هنع

 ةياغ اذهو .هل اهتبحم ةدش عم هبرقو هاضرب رورسلاو هيلإ مايقلا ئلإ ردابت

 .ةوقلاو تابثلا

 .«يبأ نب هللا ودع» :ن ءص )١(

 .(«سيلف ذإ) :ص .ا؛ذإ» لدب ءافلاب «سيلف» :بءزءد ()

 .«دمحلاب هدارفإ» :ن ءز ءد ءص ()

 نبا لاف «(ةشئاع لوق :ينعي) لوقلا اذه مظعتسأل ينإ :كرابملا نب هللا دبعل ليق (5)

 .(750 5 ص) «ثيدحلا مولع ةفرعم» يف مكاحلا هدنسأ . «هّلهأ ّدمحلا تَّلو» :كرابملا

 .ماللا نود «اهتقث» :د ءز ءص (5)

 .ب «ق «م نم ةطقاس «(وه» (5)



 لصف

 يف هاذأ ينغلب لجر يف ينرذعي نم» :لاق امل ِةِكَي يبنلا نأ ةصقلا هذه يفو

 ايهنم كرذعأ انأ» :لاقف لهشألا دبع ينب وخأ ذاعم نب دعس ماق (؟217يلهأ

 ال ذاعم نب دعس نإف ملعلا لهأ نم ريثك ىلع اذه لكشأ دقو .«هللا لوسر

 .قدنخلا بيقع ةظيرق ينب يف همكح بقع يفوت هنأ ملعلا لهأ نم دحأ فلتخي

 ينب ةوزغ يف هنأ كش ال كفإلا ثيدحو ؛حيحصلا ئلع سمخ ةنس كلذو

 دعب تناك اهنأ مهدنع روهمجلاو  عيسيرملا ةوزغ يهو هذه قلطصملا

 :لاكشإلا اذه نع باوجلا ف سانلا قرط تفاتخاف هس نس قدتخلا

 .قدنخلا لبق عبرأ ةنس تناك 7'2عيسيرملا ةوزع :ةبقع نب ْئسوم لاقف

 20 ىراخبلا هنع هاكح

 قدنخلاو ةظيرق تناكو :لاق .سمخ ةنس تناك :2؟7يدقاولا لاقو

 .اهذعب

 .ب «ق «م يف سيل «يلهأ يف» )١(

 .«عيسيرملا ةوزغ يف :ثءق«م (؟)

 نع دنسأ ةناوع ابأ نأ هفلاخيو .(قلطصملا ينب ةوزغ باب «يزاغملا) «هحيحص» يف (*)

 مث ...» :لاق هنأ )75٠9( ةيمالسإلا ةعماجلا .ط !هجرختسم» يف ةبقع نب ئسوم

 اًضيأو ؛«عيسيرملاب قلطصملا ينب ةوزغ مث ؛ةظيرق ينب ةوزغ مث ,قدنخلا ةوزغ
 ةنس نابعش يف قلطصملا ينب لتاق مث :لاق هنأ يرهزلا نع ركذ ةبقع نب ئسومف

 اذهو .(50 /5) «لئالدلا» يف يقهيبلاو روكذملا عضوملا يف ةناوع وبأ هدئسأ .سمخ

 ةنس بتكي نأ دارأ يراخبلا نم ملق قبس هنأكو :لوقي رجح نبا ظفاحلا لعج يذلا

 47٠(. /1/) «يرابلا حتف» .عبرأ ةنس بتكف سمخ

 .(50 /5) «لئالدلا» يف يقهيبلا هنع هدنسأو «(5 )١/ «هيزاغم» (5)

 ا



 نأ للوألاو ؛كلذ ىف اوفلتخا :؟57قاسسإ نب ليغامسإ يضاقلا لاقو

 .قدنخلا لبق عيسيرملا نوكت

 ام كفإلا ثيدح يفو هفالخ الع سانلا ّنكلو .ءلاكشإ الف اذه العو

 لزِنأ امنعب تناك ةضنقلا نإ :تلاف ةشئاع نأل اًضيأ كلذ فالع نلع لدي

 كاذ ذإ بنيزو «©57”شحج تنب بنيز نأش يف تلزن باجحلا ةيآو ءباجحلا
 .«يرصبو يعمس "7 يمحأ» :تلاقف ةشئاع نع اهلأس كي هنإف ءهتحت تناك

 .2؟7(ِللكَي يبنلا جاوزأ نم ينيماست تناك يتلا ي ىهو) :ةشئاع تلاق

 ذم ةدسقلا ين يارناك بزي هجيوزت نأ خيراودلا بايبرا ردت دناو

 .ةبقع نب وسوم لوق حصي الف اذه ئلعو ءسمخ

 دعب تس ةنس يف تناك قلطصملا ىنب ةوزغ نإ :*7قاحسإ نب دمحم لاقو
 نب هللا ديبع نع يرهزلا نع لاق هنأ الإ .ءكفإلا ثيدح اهيف ركذو قدنخلا

 ريضحلا نب ديسأ ماقف :لاقو .ثيدحلا ركذف ةشئاع نع 217ةبتع نب هللا دبع

 دادغب يضاق ليلجلا مامإلا ءمهالوم يدزألا مهرد نب ديز نب دامح نب ليعامسإ نبا )١(

 )٠١7/8( ضايعل (ملعملا لامكإ» يف هلوقو .(7387تد) قارعلا ةيكلام خيشو

 )/١19/ ١١١(. يوونلل «ملسم حرشاو 71٠( /7) هل «راونألا قراشم»و

 .ُهَنَعَناَوََو سنأ ثيدح نم (47/47) يراخبلا يفامك (؟)

 .ق ةخسنت نم ةقوو تظقسانه نم ©)

 .هجيرخت قبس دقو «هيلع قفتملا ليوطلا اَهْنَعْدَنلَوَوَر ةشئاع ثيدح يفامك (:1)

 .(1584 /7) «ماشه نبا ةريس) يفامك (5)

 7(5١6ص) «ةريسلا عماوج» يف مزح نبا دنع امك «هريغو» :هدعب فلؤملا داز ول (5)

 اذه اَهنَعِديِإعَو ةشئاع نع نوورني نيعباتلا نم خياشم ةدع يرهزلل نإف ؛ئلوأ ناكل

 دق لكو ؛يرهزلا قيرط ريغ ةشئاع نع نيرخآ نيقيرط قاحسإ نبالو «ثيدحلا
 و ١ ١



 .ذاعم نب دعس ركذي ملو ؛ةدابع نب دعس هيلع َدرف .هنم كرذعأ انأ :لاقف

 ٌركذو ؛هيف كش ال يذلا حيحصلا وه اذهو :؟!)'هزح نب دمحم وبأ لاق

 تناكو ءكش الب ةظيرق ينب حتف رثإ تام ذاعم نب دعس نأل مهو ذاعم نب دعس

 ةنسلا نم نابعش يف قلطصملا ينب ٌةوزغو «ةعبارلا ةنسلا نم ةدعقلا يذ رخآ يف

 نيلجرلا نيب ةلواقملا تناكو ءدعس توم نم رهشأ ٍنامثو ٍةنس دعب «ةسداسلا

 .ةليل نيسمخ نم ديزأب قلطصملا ينب ةوزغ نم عوجرلا دعب نيروكذملا

 .2'”يتأيس امك سمخ ةنس يف ناك قدنخلا نأ حيحصلا :تلق

 لصف

 لئاو يبأ نع 7يراخبلا قرط ضعب يف نأ كفإلا ثيدح يف عقو اممو

 .«ينتثدحف كفإلا ثيدح نع نامور مأ تلأس» :لاق قورسم نع

 ٍدهع ىلع تتام نامور مأ نإف ءرهاظ طلغ اذهو :؟؟7دحاو ريغلاق

 ةريسا :رظنا .دحاو قايس يف ضعب يف مهضعب ثيدح لخدف ثيدحلا ضعبب ثدح -

 .(191//؟) «ماشه نبا

 )١( «ةريسلا عماوج» )ص5١5(.

 لصتم وهو) ةظيرق ينب حتف نإ :قباسلا مزح نبا لوق ئلع ّدرلا فلؤملا هب دصقي (؟)
 .ةعبارلا ةنسلا يف ناك (قدنخلا ةوزغب

 بيطخلا ةياور ظفل وه روكذملا ظفللاو .هوحنب (45931641478884) مقرب (9)

 (نيحيحصلا ثيدح نم لكشملا فشكا يف يزوجلا نبا هلقن امك «يدادغبلا

4 

 4/٠١- /5) يزوجلا نبال «لكشملا فشك» ين امك ؛يدادغبلا بيطخلا مهرهشأ (5)

 .(7177ص) «يراسلا ئده» :رظناو .(7/4 )١7/ «فارشألا ةفحت»و (7

52035 



 ئلإ رظني نأ هّرس نم١ :لاقو اهربق يف ٍةْكي هللا لوسر لزنو ِِكَ هللا لوسر
 مدق قورسم ناك ولو :اولاق .١2)هذه ئلإ رظنيلف نيعلا روُحلا نم ةأرما

 ةياورلا لسرأف اذه ريغ اًثيدح نامور ٌّمأ نع قورسم ئور دقو :اولاق

 .عامسلا ىلع ثيدحلا اذه لمحف اهنم عمس هنأ ةاورلا ضعب نظف ءاهنع

 مهضعب ئلع فّحصتقف «نامور مأ تلْيَس» :لاق اقورسم لعلو :اولاق

 .لاح لك ئلع فلآلاب ةزمهلا بتكي نم سانلا نم نأل ««تلأساب

 يف يراخبلا اهلخدأ ىتلا ةحيحصلا ةياورلا دري ال اذه لك :نورخآ لاقو

 سمخ هلو اهلأس اًقورسم نإ :هريغو 27 يبرحلا ميهاربإ لاق دقو .(هحيحص)»

 .هنع ثدح نم مدقأ نامور مأو «ًةنس نوعبسو ٍنامث هلو تامو «ةنس ةرشع

 ثيدحف اهربق يف هلوزنو ِةِْلكَج هللا لوسر ةايح يف اهتوم ثيدح امأو :اولاق

 :هتحص ناعنمت ناتلع هيفو ,"7-صي ال

 ال ثيدحلا فيعض وهو .هل ناعدج نب ديز نب ىلع ةياور :امهادحإ

 .هتيدحب جتحي

 كردي مل مساقلاو ِدِْلَج يبنلا نع دمحم نب مساقلا نع هاور هنأ :ةيناثلاو

 نب يلع نع ةملس نب دامح قيرط نم )7517/٠١١( «تاقبطلا» يف دعس نبا هجرخأ )١(

 .السرم ركب يبأ نب دمحم نب مساقلا نع ناعُدُج نب ديز

 58٠(. /5) «لكشملا فشك» يف يزوجلا نبا هلقن ()

 .(7177 )١/ «طسوألا خيراتلا» .دنسأ قورسم ثيدحو ءرظن هيف :يراخبلا هنع لاق دقو ()
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 .ةلكَو هللا لوسر نمز

 يف يراخبلا ١2)هيوري سمشلاك هدانسإ ثيدح ئلع اذه مّدَقُي فيكف
 نأ ٌدري اذهو ««ينتثدحف نامور مأ تلأس» :قورسم هيف لوقيو (هحيحصال

 .«تلئس» :ظفللا نوكي

 نامور مأ نإ :ليق دق :؟"7«ةباحصلا ةفرعم» باتك يف ميعن وبأ لاق دقو

 .مهو وهو ديك هللا لوسر دهع يف تيفوت

 امل ِِكَي يبنلل لاق اًيلع نأ هقرط ضعب يف نأ كفإلا ثيدح يف عقو اممو
 اهيلع تملع ام :تلاقف اهلأسف ةريرب اعدف ءكقدصت ةيراجلا لس :هراشتسا

 .©7تلاق امك وأ «ربتلا ئلع غئاصلا ملعي اماالإ

 «ةليوط ةدمب كلذ دعب تقَتَعو تبتاك امنإ ةريرب نإف ءاذه لكشتسا دقو

 ةنيدملا مدق امنإ سابعلاو  ةنيدملا يف كاذ ذإ ِةِكَي هللا لوسر مع ٌسابعلا ناكو

 عجارت نأ ةريرب ئلإ '؟”عفش دقو كي يبنلا هل لاق اذهلو  حتفلا دعب

 هّبحو اًئيغُم ةريرب ضغُب نم بجعت الأ ءسابع ايا :هعجارت نأ تبأف *اهجوز

 .(«ةياورباا :د ءر «ص )010(

 )( )548/5"١(.

 بهذلا ربت ئلع ...» :هظفلو (08/71/170) ملسمو (41/51/) يراخبلا هجرخأ ()

 دنع رخأ تاياور يف «ةريرب» اهتيمست درو دقو «ةيراجلا ةيمست امهيف سيلو ««رمحألا

 .(0/717170) ملسمو )4151757571«51/6١( يراخبلا

 .«ثيغملا :ع ءز يف هدعب ديز (5)

 .لوصألا رئاس نم سيلو .ث «ب م نم «اهجوز عجارت نأ )(ه)

 فكررإ



 .ةشئاع دنع ةريرب نكت مل كفإلا ةصق يفف ؛217!اهل

 ةيراجلا ةيمست نم مهولا نوكيف اًمزال ناك نإ هوركذ يذلا اذهو

 ضععب نظف «ةيراجلا لسف :لاق امنإو «ةريرب لس :ٌّيلع هل لقي ملو ««ةريرب)
 رمتسا اهل ِثيغم ٌبلط نوكي نأب مزلي مل نإو ؛كلذب اهاّمسف ةريرب اهنأ ةاورلا

 .ملعأ هللاو .لاكشإلا لاز ءاهنم سأيي ملو حتفلا دعب ىلإ

 لصف
 انعجر نكل» :ىَبَأ لبا نيقفانملا سأر لاق ةوزغلا هذه نم مهعجرم يفو

 .ةللكي هللا لوسر مقرأ نب ديز اهغّلبف «لذألا اهنم ٌزعألا ٌنِجرخُيِل ةنيدملا ىلإ
 هللا لزنأف كل هللا ٌلوسر هع تكسف لاق ام فلحيو رذدعي تأ نبا ءاجو
 دقف ٌرِشِبَأ» :لاقو هنذأب ِةِلَك يبنلا ذخأف «نيقفانملا ةروس يف ٍديز قيدصت

 هللا لوسر اي :رمع هل لاقف «(هنذأب هللا 0 يذلا اذه» :لاق مث (هللا كقّدص

 اًدمحم نأ شانلا تّدحيت اذإ شيكف» :لانقق «هقدع برضيلف رشب نب داّبع ْرُك

 .(77؟هباحصأ لقي

 .اًهْنَعْدَبََدو سابع نبا ثيدح نم (217/87) يراخبلا هجرخأ )١(

 .(هريغو ةداتق نب رمع نب مصاع) نيعباتلا نم هخويش نع هوحنب قاحسإ نبا هركذ 000

 .(57577/7-1594؟7) «(يربطلا ريسفت»و (5975 59٠١- /؟) «(ماشه نبا ةريس) يف امك

 هللا نإ» :هل ٍْللَي يبنلا لوق هيفو مقرأ نب ديز ثيدح نم )54٠٠( يراخبلا هجرخأو

 ثيدح نم (77/10/85) ملسمو )55٠5( يراخبلا هجرخأ رمع لوقو .«كقدص دق

 سانلا ثّدحتي ال .هعّد» ديك يبنلا لاقف «قفانملا اذه قنع ب ىويقأ ينعد :ظفلب رباج

 .«هباحصأ لتقي اًدذمحم نأ
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 لصف
 قل دخلا * يف

 ال ذإ نيلوقلا حصأ ئلع لاوش يف ةرجهلا نم سمخ ةنس يف تناكو

 هلع هللا لوسر نوكرشملا دعاوو ثالث ةنس لاوش يف تناك اذحأ نأ فالخ

 ةنسلا كلت بدج لجأل هوفلخأ مث ب عبرأ ةنس وهو  لبقملا ماعلا يف

 ريسلا لهأ لوق اذه .هبرحل اوؤواَج سمخ ةنس تناك املف ءاوغجرف

 .؟!7يزاخملاو

 .7"2عبرأ ةنس تناك لب :لاقو ةبقع نب ئسوم مهفلاخو

 ٍدحأ موي ِةْكَي يبنلا ئلع ضرع هنأ (47«نيحيحصلا» يف رمع نبا ثيدحب هيلع

 ريغو «يقهيبلاو «ةداتقو «ريبزلا نب ةورعو ءقاحسإ نبا كلذ ئلع صن» :ريثك نبا لاق )010

 يزاغم»و 7١١4( /7) «ماشه نبا ةريس» :رظناو .«اًقلخو اًفلس ءاملعلا نم ٍدحاو

 .(5 )١/ «يدقاولا

 ةداتقو ةورع نع كلذ يقهيبلا دنسأو .(7 91" /7) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلا هنع هدنسأ (؟)

 كلا نيب يقهببلا عيب دقو .نس دعأ دب قدعستا نآ اركق امهسفلأ املأ عم ءاشضيأ

 مث «ةنيدملا همدقم نم فصنو ةنسل ردب موي لتاق كي هللا لوسر نأ كلذو» :هلوقب

 موي لتاق مث «ةنيدملا همدقم نم فصنو نيتنسل ةلباقلا ةنسلا نم دحأ موي لتاق

 :لاق نمف «ةنيدملا همدقم نم فصنو نينس عبرأ سأر ىلع نيتنسب دحأ دعب قدنخلا

 دعب دارأ سمخ ةئس :لاق نمو ءسمخلا غولب لبقو نينس عبرأ دعب دارأ عبرأ ةنس

 .«ةسماخلا ةنسلا يف لوخدلا

 ١186(. ص) «ةريسلا عماوج» ()

 .(18578) ملسمو (55715) يراخبلا (5)
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 نبا وهو قدنخلا موي هيلع ضرع مث ءهزجي ملف ةنس ةرشع عبرأ نباوهو
 .ةزاجأف ةنس ةرشع ىسيع

 .ةدحاو ةنس الإ امهنيب نكي مل هنأ حصف :لاق

 :نيباوجب اذه نع بيجأو

 .لاتقلا نع هرغصتسا امل هدر كي يبنلا نأ ربخأ رمع نبا نأ :امهدحأ

 يفني ام اذه يف سيلو ءاقيطم اهيف هآر يتلا نسلا ىلإ لصو امل هزاجأو

 آ .اهوحن وأ ةنسب اهزواجت
 رخآ يف قدنخلا ًمويو ةرشع ةعبارلا لوأ يف دحأ َموي ناك هلعل هنأ :يناثلاو

 .ةرشع ةسماخلا

 لصف

 اىلع نيكرشملا راصتتا اوأر امل دوهيلا نأ قدنخلا ةوزغ ببس ناكو

 كلذل جرخف «نيملسملا وزغل نايفس يبأ داعيمب اوملعو .دحأ موي نيملسملا

 نب مالسو «قيقُحلا يبأ نب مالسك مهفارشأ جرخ -لبقملا ماعلا ئلإ عجر مث

 وزغ ىلع مهنوضّرحي ةكمب شيرق ئلإ مهريغو ١2'عيبرلا نب ةنانكو .مكشم
 مهتباجأف .مهل رصنلاب مهسفنأ نم مهودعوو هيلع مهنوبلؤيو كي هلل لوسر

 لئابق يف اوفاط مث ؛مهل اوباجتساف مهوعدف نافطغ ىلإ اوجرخ مث ءشيرق
 شيرق تجرخف «باجتسا نم مهل باجتساف .كلذ ئلإ مهنوعدي برعلا
 تجرخو «نارهظلا ٌرمِب ميلس ونب مهتفاوو فالآ ةعبرأ يف نايفس وبأ مهدئاقو

 ؛نصح نب ةنيّيع مهدئاقو نافطغ تءاجو «ةرم ونبو عجشأو ةرازفو ٍبسأ ونب

 .فالآ ًةرشع رافكلا نم قدنخلا فاو نم ناكو

 .اهمالسإ لبق نينمؤملا مأ ةيفص جوز «قيقحلا يبأ نبا 2010(
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 رافكلا موجه اوردابو «هيف هسفنب لمعو نوملسملا هيلإ ردابف ِةِْلَي هللا لوسر

 .هب ربخلا رتاوت دق ام هتلاسر مالعأو هتوبن ٍتايآ نم هرفح يف ناكو .مهيلع

 2 7 6 و 5 5 ٠

 روهظ فلخ لبج علس لبجو «©7علَس مامأ قدنخلا رفح ناكو

 .رافكلا نيبو مهنيب قدنخلاو «نيملسملا

 (47لبجلاب نّصحتف نيملسملا نم فالآ ةثالث يف كَ هللا لوسر جرخو

 .همامأ قدنخلابو هفلخ نم

 ا

 .لجح

 )١( ص) أدب دقو «ق ةخسن يف طقسلا ئهتنا انه 7١١(.

 «(هيزاغم» يف يدقاولاو *747(  /1/) «حتفلا» يف امك يدنّسلا حيجن رشعم وبأ هركذ (؟)

 لاقو .«انيلع انقدنخ انرصوخ اذإ سرافب انك انإ» هِي يبنلل لاق هنأ اركذو «(5 5 /7)

 .ِةلكَو يبنلا ئلع هب راشأ يسرافلا ناملس نإ :لاقُي :ماشه نبا

 ةهجلا نم هحفس يفو .يوبنلا دجسملا ّيبرغ لامش ةنيدملاب فورعم ريغص لبج ()
 .«ةعبسلا دجاسملا» ب ئمسي ام عقي ةيبرغلا

 .«لبجلا يف» :ثءبء«قءم (8)

 :لاق هنأ هنع 77١( /7) «هتريس» يف ماشه نبا هركذ يذلاو .هنع فلؤملا ركذ اذك (4)

 .(578 /7) «لئالدلا» يف ٌيقهيبلا هنع هدنسأ اذكو .«نيملسملا نم فالآ ةثالث»

 وه هنإف «مزح نبا» دارأ امنإو ءفلؤملا نم ملق قبس «قاحسإ نبا» نوكي نأ لئشخأو

 وأ «ةئامعبس نع فيحصت هلعلو ««ةئامعست» ركذب (187١ص) «هتريس» يف دّرفت يذلا

 .ملعأ هللاو :ةئامعست نع فيحصت فلؤملا دنع ام

 الا



 فلختساو «ةنيدملا ماطآ يف اولعجف يرارذلاو ءاسنلاب ِةِْلَي يبنلا رمأو

 .موتكم مأ نبا ١2اهيلع

 نب ٌبعك ئبأف .مهنصح نم اندف ةظيرق ينب ئلإ بطخأ نب يّيُح قلطناو
 دقل :هل لاق هيلع لخد املف ؛هل حتف ئتح هملكي لزي ملف .هل حتفي نأ دسأ

 ؛دمحم برحل اهتداق ئلع دسأو نافطغو شيرقب كتئج ءرهدلا زعب كتئج
 51 ريب دعري وهف لأم قارأ دق ©”1ءايشبر رهدلا لذي هللاو ينتئج :لاق

 عم لخدو دكني هللا لوسر نيبو هنيب يذلا دهعلا ضقن ئتح هب لزي ملف

 نإ هنأ يّيح ىلع بعك طرشو «نوكرشملا كلذب ٌرّسف ؛هتبراحم يف نيكرشملا
 .هباصأ ام هبيصيف هنصح يف هعم لخدي ئتح َءيجي نأ ٍدمحمب اورفظي مل

 .هب هل فوو كلذ ئلإ هباجأف

 مهيلإ ثعبف ,دهعلا مهضقنو ةظيرق ينب ربخ ِهِْكَي هللا لوسر غلبو

 ئلع مه له :هوفّرعيل ةحاور نب هللا دبعو ريبج نب تاّوَحو ؟”نيدعّسلا
 .نوكي ام ثيخأ ئلع مهودجو مهنم اوند املف ؟هوضقن دق وأ '"'ههدهع

 مهنع اوفرصناف ِهِهِْكَك هللا لوسر نم اولانو ةوادعلاو ٌبسلاب مهورهاجو

 ءاوردغو دهعلا اوضقن دق مهنأ هنوربخي 2')انحل هَ هللا لوسر ىلإ اونحلو

 .(ةنيدملا ئلع» :ثءبءقءم )١(

 .هيف ءام ال باحسلا :ماهجلا (؟)

 .«قربو عر وهف» :ز هد ءص (9)
 .(جرزخلا ديس) ةدابع نب دعسو (سوألا ديس) ذاعُم نب دعس يأ (5)
 .«هدهعا :عءز )0020

 .نيملسملا دضع يف اوتفي ال نتح اوح سي ملو اوتحل امن زد ءىص يف سيل «انحل» (9)
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 اورشبأ ءربكأ هللا» :كلذ دنع ٍةَِلكَي هللا لوسر لاقف «نيملسملا ئلع كلذ مُّظَعَف

 .2170نيملسملا رشعم اي
 يف كي هللا لوسر ةثراح ينب ضعب نذأتساو «قافنلا مجنو ءالبلا دتشاو

 4 ارا نودي ين روعي هاَمَو» ةروع انتويي :اولاقو ةثيدملا لإ باهذلا

 ."7نيتفئاطلا هللا تبث مث لشفلاب ةملس ونب مهو «[17 :بازحألا]

 لاتق مهنيب نكي ملو ءاًرهش لكي هللا ٌلوسر نيرصاحم نوكرشملا ماقأو
 نم ّسراوف نأ الإ ءنيملسملا نيبو مهنيب قدنخلا نم هب هللا لاح ام لجأل

 اوفقو املف ,قدنخلا وحن اولبقأ هعم ةعامجو دو دبع نب ورمع مهنم شيرق

 نم اقيض اناكم اومَّميت مث ءاهفرعت برعلا تناك ام ةديكم هذه نإ :اولاق هيلع
1 8 

 اوَُعَدو ,علسو قدنخلا نيب ةخبسلا يف مهليخ مهب تلاجو هومحتقاف قدنخلا

 ," ”هيدي ئلع هللا هلتقف «هزرابف بلاط يبأ نب يلع ورمعل بدتناف «زاربلا ئلإ

 2 .مهباحصأ ئلإ نوقابلا مزهناو ,مهلاطبأو نيكرشملا ناعجش نم ناكو

 .(*0(نورصنيال محلا ذئموي نيملسملا راعش ناكو

 )١( «يربطلا ريسفت»و (777 /7؟) «ماشه نبا ةريس» يف امك_ قاحسإ نبا هركذ )١9/ 5 ”(

 «لئالدلا»و )7/   )17٠١.نيعباتلا نم هخويش نع هاور يذلا قدنخلا ثيدح نمض

 «لئالدلا» يف امك  ةبقع نب ائيسوم هركذو )”٠7 /7 *  )5يف يدقاولا اذكو ءهوحنب

 .هخويش نع (؟ 059 /7) «هيزاغم)

 :(19 197 6يربطلا ريسقتف :رظنا .دخأ ءوي لشقلاب امهّيع ريغاذهو
 .«ئلع دي» :ث .«قئلع يدي) :ب «ق م ()

 يف يئاسنلاو )١1187( يذمرتلاو (0941١!)دوادوبأو )١15715( دمحأ هجرخأ (:4)

 نم )7//1١( مكاحلاو (717/46 5) ةبيش يبأ نباو )٠1١71/8:88٠١( «ئربكلا»
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 حلاصي نأ لَو هللا لوسر دارأ نيملسملا ئلع لاحلا هذه تلاط املو

 ةئيدملا رامث ْثَّلُت ئلع نافطغ يّسيئر فوع نب ٌثراحلاو نصح نب ةئيبُع
 كلذ يف نيَدعّسلا راشتساف كلذ ئلع ةضوارملا ترجو ءامهموقب افرصنيو

 مش ناك نإو :ةعاطو اًعمسقف اذب كرمأ هللا ناك نإ هللا لوسر اي ءالاقف

 هللاب كرشلا ئلع موقلا ءالؤهو نحن انك دقل هب انل ةجاح الف انل هعنصت

 نيحف ءاعيب وأ ئّرِق الإ ةرمث اهنم اولكأي نأ نوعّمطي ال مهو «ناثوألا ةدابعو
 الإ مهيطعن ال هللاو ؟انلاومأ مهيطعن كب انّرعأو هل انادهو مالسإلاب هللا انمركأ

 برعلا تيأر امل مكل هعنصأ ءيش وه امنإ» :لاقو امهيأر بوصف !فيسلا

 .١2!«ةدحاو سوق نع مكتمر دق

 نيب هب لذخ هدنع نم اًرمأ عنص  دمحلا هلو - لجو زع هللا نإ مث

 نم الجر نأ كلذ نِم أيه امم ناكف ءمهّدح ّلَّقو مهعومج مزهو ودعلا
 كك هللا لوسر ئلإ ءاج ُهَتَعُدَتَإَََو رماع نب دوعسم نب ميَعُن :هل لاقي نافطغ

 :ِِلك هللا لوسر لاقف «تئش امب ٍىنْرُمَف تملسأ دق ينإ «هللا لوسر اي :لاقف

00 

 لكَ يبنلا نأ لي يبنلا باحصأ نم لجر ينثدح :لاق ةرفص يبأ نب بلهملا ثيدح -

 «نورصنَي ال مح :مكراعش نإف «ةليللا مكيتّيبم الإ موقلا ئرأ ال ينإ) :قدنخلا ةليل لاق

 .يئاسنلا ظفل اذه

 «ةوبنلا لئالد»و )١17/7( «ماشه نبا ةريسا يفامك _قاحسإ نبا هدئسأ )١(

 «هفنصم) يف قازرلا دبع جرخأو .السرم ةداتق نب رمع نب مصاع نع )/ 47١(

 اًضيأ دهاش هلو .هوحنب يرهزلا لسرم نم (575) «لاومألا» يف ديبع وبأو 7

 ميعن يبأو (78 /57) «ريبكلا» يف يناربطلاو 8١( 11) رازبلا دنع ةريره يبأ ثيدح نم

 .دهاوشلا يف هب سأب ال هدانسإو )7١178(« «ةباحصلا ةفرعم» يف

 ظ .عء«ز «د ءص نم ةطقاس «نيب» (0)

 م



 ,21)(ةعدّخ برحلا نإف ؛تعطتسا ام اّنع لَّدَحف دحاو لجر تنأ امنإ»
 لخدف  ةيلهاجلا يف مهل اًريشع ناكو  ةظيرق ينب لإ كلذ هروف نم بهذف

 نإو ءاذمحم متبراح دق مكنإ ةظيرق ينب اي :لاقف همالسإب نوملعي الو مهيلع

 مكوكرتو مهدالب ئلإ اورمشنا الإو ءاهوزهتنا ةصرف اوباصأ نإ اًشيرق
 ئتح مهعم اولتاقت ال :لاق ؟ميعُن اي لمعلا امف :اولاق .مكنم مقتناف اًدمحمو

 شيرق لإ ههجو ئلع ئضم مث .يأرلاب ٌترشأ دقل :اولاق ,نئاهر مكوطعي
 اومدن دق دوهي نإ :لاق ,معن :اولاق .مكل يحصنو يَّدو نوملعت :مهل لاقف

 مهنأ هولسار دق مهنإو «هباحصأو ٍدمحم دهع ضقن نِم مهنم ناك ام ىلع

 نئاهر مكولأس نإف ؛مكيلع هنوئلامي مث هيلإ اهنوعفدي نئاهر مكنم نوذخأي

 تبسلا ةليل ناك املف .كلذ لثم مهل لاقف نافطغ ئلإ بهذ مث .مهوطعت الف

 .فخلاو عاركلا كله دقو «ماقم ضرأب انسل انإ :دوهيلا ئلإ اوثعب لاوش نم
 .تبسلا موي مويلا نأ :(1)دوهيلا مهيلإ لسرأف ؛اًدمحم زجانن ئتح انب اوضه اف

 مكعم لتاقن ال انإف اذه عمو «هيف اوثدحأ نيح انلبق نم باصأ ام متملع دقو

 مكقدص :شيرق تلاق كلذب مهلسر مهتءاج املف .نئاهر انيلإ اوثعبت تح
 ئتح انعم اوجرخاف اًدحأ مكيلإ لسرن ال هللاو انإ :دوهي لإ اوثعبف «ميعن هللاو

 قامك ةالسرم (نيعباتلا رايك نم) كلام نيىبعك نب هللا ذيع نع قاحسنإ نبا هسرغأ 5)
 دانسإ نييعت نود (774 /7) «ماشه نبا ةريسا يف وهو «(5 5-55 40 /) «لئالدلا»

 هيزاغم يف ةبقع نب ئسوم هجرخأو .ةوزغلا ثادحأ نم ةصقلا هذه يف قاحسإ نبا

 نإ» :ظفلب دوعسم نب ميعث ةصق نمض يرهزلا نع (8 )٠/ ٠5 «لئالدلا» يف امك

 ركذ نود «ةعدخ برحلا) هِي هلوقو .«انل عنصي نأ هللا ئسعو ؛ةعدخ برحلا

 .هجيرخت قبس دقو «هيلع قفتم ةصقلا
 .(...مويلا نأ :مهيلإ اولسرأف «هزجانن تح دمحم ىلإ انب اودهناف» :ث ءب «ق م (؟)
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 .ناقيرفلا لذاختف ؛ميعن هللاو مكقدص :ةظيرق تلاقف ءاذمحم زجانن

 ضّوقت تلعجف حيرلا نم اًدنج نيكرشملا ئلع لجو زع هللا لسرأو
 ؛اًرارق مهل رقت الو «هتعلق الإ اًبنُط الو ءاهتأفكأ الإ اًردِق مهل عدت الو «مهمايخ
 .فوخلاو بعرلا مهبولق يف نوقلّيو مهب 7"2نولزلزُي ةكئالملا نم 217اًدنجو

 هذه ىلع مهدجوف «مهربخب هيتأي ناميلا نب ةفيذح يو هللا لوسر لسرأو

 .موقلا ليحرب هريخأف اليل ِةِكَي هللا لوسر ئلإ عجرف ءليحرلل اوؤّيبت دقو لاحلا
 .مهلاتق هللا هافكو اًريخ اولاني مل "7هظيغب هّودع هللا ٌدر دقو ِةِكَي هللا لوسر حبصأف

 عصوو ةنيدملا لخدف .هدحو بازحألا مزهو هدبع رصنو هدنج ٌرعأو هذعو قدصف

 نإ ؟حالسلا متعضَوأ) :لاقف ةملئس مأ تيب يف لستغي وهو ليربج هءاجف «حالسلا

 ئدانف ؛2؟!ةظيرق ينب ينعي «ءالؤه ئلإ ضهنا ءاهتحلسأ دعب عضت مل ةكئالملا
 ,200(ةظيرق ينب يفالإ رصعلا ٌنيلصي الف اًعيطم اًعماس ناك نم» :ِّْكَي هللا لوسر

 .(97هانمّدق ام ةظيرق ينب رمأو هرمأ نم ناكف ءاًعارس نوملسملا جرخف

 .نيملسملا نم ةرشع وحن ةظيرق مويو قدنخلا موي دهشتساو
 لصف

 ملو كي هللا لوسر ئلع بازحألا بّلأ نمم ناك عفار ابأ نأ انمدق دق

 .لوصألل افالخ «هللا دنجو» :عوبطملا يفو .«حيرلا نم اًدنج» ئلع فوطعم )١(

 .فيحصت ««نولزني) :بءقءم (؟)

 .داضلاب ئلوألا ةثالثلا يف همسر نأ الإ ««مهظيغبا :ب ءث «ق ءم (*)

 .هوحنب اَهتَعُدَبإََوَر ةشئاع ثيدح نم (17/794) ملسمو (7/8017:/5111) يراخبلا هجرخأ (4)

 يف امك قاحسإ نبا ظفل اذهو .رمع نبا ثيدح نم هوحنب (457) يراخبلا هجرخأ (5)

 .(17 5 /7؟) (ماشه نبأ ةريسلا

 ,(٠15-167صض) :رظنا )0
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 هلتق يف جرزخلا تبغرو ءبطخأ نب ؛ يّيُح هبحاص لتق امك ةظيرق ينب عم لّدقُي

 نيذه لعج دق هناحبس هللا ناكو ءفرشألا نب بعك لتق يف سوألل ًةاواسم

 هلتق يف هونذأتساف «تاريخلا يف لكَ هللا لوسر يدي نيب نالواصتي نيّيحلا

 وهو كيتتع نب هللا دبع :مهو ةملس ينب نم مهلك لاجر هل بدتناف ءمهل نذأف

 نب دوعسمو يعبر نب ثراحلا ةداتق وبأو ءسيّنأ نب هللا دبعو «موقلا ريمأ

 اليل هيلع اولزنف هل راد يف ربيخ يف هوتأ ئتح اوراسف ءدوسأ نب يعازخو «نانس
 ينورأ» :لاقف هلتق ئعدا مهلكف كي هللا لوسر ئلإاوعجرو ءهولتقف

 هيف ئرأ .هلتق اذه» :سينأ نب هللا دبع فيسل لاق اهايإ هوّرَأ املف .«مكفايسأ

 ©7021 ءاعطلا رثأ

 لصف

 .مهوزغيل رهشأ ةتسب ةظيرق دعب نايحل ينب لإ لي هللا لوسر جرخ مث

 8 نبا انينملا يلع فلغتتساو باشلا ديري هنأ رهظأو لجر يناو يف جرخد

 وهو مهدالب ةيدوأ نم ٍداو َنارغ نطب ىلإ ئهتنا تح ريسلا عرسأ مث د .موتكم

 اعدو مهيلع محرتف «؟؟7هباحصأ باصُم ناك ثيح- نافسعو 20جمأ نيب

 .هذفنأ تح هنطب يف هفيسب هيلع لماحت ناك سينأ نب هللا دبع نأ كلذو )١(

 نب هللا دبع نع يرهزلا نع قاحسإ نبا هركذ امم رصتخم ريخلل قايسلا اذه )30

 دنع ام هفلاخيو .(717/0 -71/7 /؟) «ماشه نبا ةريس» يف امك ءالسرم كلام نب بعك

 نصحلا لخد كيتع نب هللا دبع مهريمأ نأ هيفف «ءاربلا ثيدح نم (5 )٠79 يراخبلا

 :هباحصأ نود هّدحو عفار ابأ لتقو

 :رظنا .مسالا اذهب افورعم لازي الف «نافسع» امأو ««صيّلخ»ب مويلا ف (جمأ» ()

 577-5١5(. 5 ص) يدالبلا قتاعل «ةيوبنلا ةريسلا يف ةيفارغجلا ملاعملا مجعم

 .امهعم ناك نمو يدع نب بيبخو تباث نب مصاع :عيجرلا باحصأ نم يأ )0
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 .دحأ ئلع مهنم ردقي ملف «لابجلا سوؤر يف اوبرهف نايحل ونب تعمسو ءمهل

 نافسع ئلإ راسف ؛مهيلع اوردقي ملف ايارسلا ثعبو مهضرأب نيموي ماقأف

 ىلإ عجر مث ' ءشيرق هب عمستل 2١7 ميِمَعلا عارك ئلإ سراوف# ةرشع ثعبف

 .7"2ةليل ةرشع عب رأ '”اهنع هتيبغ ثتناكو ءةئيدملا

 لصف

 دحن ةّيرس يف

 يمّتَحلا لاثأ نب ةمامُّثي تءاجف ٍدجن لبق اليخ كو هللا لوسر ثعب مث

 هب ّرمو دجسملا يراوس نم ةيراس لإ ٌةِْلَو هللا لوسر هطبرف «ةفينح ينب ديس
 معنت نإو ؛مد اذ لتقت لتقت نإ ءدمحم اي :لاقف «؟ةمامُث اي كدنع ام» :لاقف
 هب رم مث «هكرتف «ٌتئش ام هنم طعت لَسف لاملا ديرت تنك نإو ءركاش ئلع معنت

 :لاقف ةئلاث ًةرم مث ءالوأ هيلع َّدر امك هيلع درو كلذ لثم هل لاقف ئرخأ ًةرم

 مث لستغاف دجسملا نم "بيرق ٍلخن ئلإ بهذف هوقلطأف .«ةمامث اوقلطأ»

 نم ىلإ شغب نأ هبعجو نشرألا همجو ايلع ناك اعدقلاو :لاقو ملسأف ءاج

 رشع ةتسب نافسُع بونج عقت ميمغلا عاركو .قيرطلا يف ضرتعي لبجلا فرط :عاركلا )١(
 هيف طلتخت عفترم :ءاقربلاو ««ميمغلا ءاقرب»ب مويلا فرعتو «ةكم ئلإ قيرطلا ئلع اليك
 .(777ص) «ةريسلا يف ملاعملا مجسعم» :رظنا .لمرلاب دوّسلا ةراجحلا

 .رياغم طخب ز يف كردتسمو «د ءص نم طقاس «اهنع» (0)

 يزاغم»و (70/4 /؟) «ماشه نبا ةريس# يف نايحل ينب ةوزغ ةوزغلا هذه ربخ رظنا (9)

 .(1/5 /7؟) «دعس نبأ تاقبطا»و (07 5 /7؟) «يدقاولا

 ..بصقلاب «ابيرق) :3 هز عى (5)
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 ضرألا ئلع ناك ام هللاو ؛ّيلإ اهّلك هوجولا ٌّبحأ كهجو حبصأ دقف ءكهجو

 كليخ نإو «تيلإ نايدألا ٌّتحأ كيف حبصأ دقف «كنيد نم َتيِلِإ ضغبأ نيد

 .رهتعي نأ هرمآو كل هللا لوسر هرشبف «ةرسعلا فيرأ انآو ىتاتغأ

 تملسأ ينكلو «هللاو ال :لاق ؟ةمامُث اي ٌتوبص :اولاق شيرق ئلع مدق املف

 لوسر اهيف نذأي ئتح ٍةطنح ةّبح ةماميلا نم مكيتأي ال هللاو الو كلي دمحم عم
 ةكم ئلإ لمحلا عنمو هدالب لإ فرصناف ةكم فير ةماميلا تناكو كي هللا

 ئلإ بتكي نأ مهماحرأب هنولأسي كي هللا لوسر ئلإ اوبتكف ءٌشيرق تدهج لىتح
 .211و3 هللا لوسر لعفف ؛ماعطلا لمح مهيلإ يلخي ةمامث

 لصف
 (")ةباغلا ةوزغ يف

 حاقل ىلع نافطغ نب هّللا دبع ىنب يف يرازفلا نصح نب ةنييع راغأ مث

  (؟7رافغ نم لجر وهو  اهيعار لتقو اهقاتساف 9 ةباغلاب يتلا ِةيَنَم يبنلا

 ديعس نع ١/( -1/4/5) «لئالدلا» يف امك قاحسإ نبا همامتب ربخلا جرخأ )١(

 نم (1775) ملسمو (4777/7) يراخبلا دنع وهو .ًةْنَعُدَتَلَعَيو ةريره يبأ نع يربقملا

 .« هللا لوسر اهيف نذأي ئتح» :هلوق ئلإ ةريره يبأ نع ديعس نع ثيللا قيرط

 .ادّرق يذ ةوزغ» :اًضيأ اهل لاقُيو )00

 لخد دقو .(17/7) «تاقبطلا» .ماشلا قيرط ةنيدملا نم ديرب ئلع يه :دعس نبا لاق 02

 مجعم» :رظنا .ةنيدملا ٌيلامش «نوّيعلا يح» ئمسم يف اهنم يبونجلا ءزجلا مويلا

 .(7172١ص) يدالبلل (زاجحلا ملاعم

 .فيرحت ««نافسع# :ةلاسرلا ةعبط ءث (8)
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 وهو «ةرذ ىبأ نبا وهوال ::١؛قلخغ نب نمؤملا دبع لاق .هتآرما اولمعحاو

 .اذج بيرغ

 ءاهب يدون ام لوأ ناكو «!يبكرا هللا ليخ اي» :يدونف خيرصلا ءاجو

 نب دادقولا هيلإ لبقأ نم لوأ ناكف «ديدحلا يف اًمتقم ِهكَي هللا لوسر بكرو
 ضما» :لاقو هحمر يف ًءاوللا ٍةَِي هللا لوسر هل دقعف ءرفغملاو عردلا يف ورمع

 َمَأ نبا لكك هللا لوسر فلختساو 13 (كرثأ 'يلعاتإو هل ويلا قحسلت مرنح

 .موتكم

 لبنلاب مهيمري لعجف «هيلجر ئلع وهو موقلا عوكألا نب ةملس كردأو
 :لوقيو

 00ه موي يمويلاو عوكألا: با انو اهذخ

 1 5 < 0 نا '
 نيثالثو حاقللا عيمج مهنم ذقنتسا دقو دّرق يذ ئلإ مهب ئهتنا ئتح

 نإ 0 لوسر اي:تلقف ةذ ءاشع يخل او هيلع هللا 0 انقحلف ١ :ةملس لاق ةدوب

 تاقبط» نع ىطايمدلا ردص امنإو «.(883ق) ىطايمدلا نمؤملا دبعل «ةيوبنلا ةريسلا» ()

 .(84*017 25178 /5) «هيزاغم» :رظنا .يدقاولا هخيش نع وه مث ((17/6/7) «دعس نبا

 نيا هركذو .ةانأول :لمعحي «انإو» «ظفللا اذهب دعس نبا هتعو# ىدقاولا هركذ (5)

 تح موقلا بلط يف جرخا» :ظفلب نيعباتلا نم هخويش نع ةوزغلا ربخ نمض قاحسإ

 .«سانلا يف كقحلأ

 .ٌسانلا عضري هنأل :ليق اًعضار ميئللا يّمّسو .مائللا مهو عضْرلا كاله موي مويلا يأ ()

 نبللا لئّس اذإف .بلحم هعم نوكي ال همؤلل هنآل :ليقو ,مهيطعتسيو مهلأسي :يأ

 ؛ةياهنلا» :رظنا .كلذ ريغ ليقو !ةرشابم هيِفب عضر برشلا دارأ اذإو «كلذب ّلتغا
 .(عضر) «جاتلا»و
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 حْرّسلا نم مهيديأ يفام تذقنتسا لجر ةئام يف ينتثعب ولف ءشاطع موقلا

 نآلا مهنإ» :لاق مث «خحسأف ٌتكلم» :ِِلَك يبنلا لاقف ؛موقلا قانعأب تذخأو

 .2100نافطغ يف نوَرَقُيل

 ملو دادمألا تءاجف .فوع نب ورمع ينب ىلإ ةنيدملاب خيرصلا بهذو

 هللا لوسر نئلإ اوهتنا ئتح لبإلا ئلعو مهمادقأ ئلع لاجرلاو يتأت ليخلا لزت
 .دّرق يِذب لك

 امب ٌموقلا َتلفأو حاقل ٌرشع اوذقنتساف :؟2)فلخ نب نمؤملا دبع لاق

 حاقللا اوذقنتسا مهنأ :©7«نيحيحصلا» يف يذلاو «نيب طلغ اذهو :تلق

 ءيش نم هللا قلخ ام ئتحا :ةملس نع (؟7«هحيحص» يف ملسم ظفلو ءاهلك
 .«ًةدرب نيثالث مهنم تبلتساو يرهظ ءارو هتفلخ الإ ِةِكَو هللا لوسر حاقل نم

 نب ةملس ثيدح نم )١18017/618057( ملسمو (5145 70 51) يراخبلا هجرخأ )١(
 هب ترفظو رمألا تكلم اذإ :هانعمو برعلا لاثمأ نم «حجسأف تكلم» :هلوق .عوكألا

 يف غلابت الو قفراف اهتكلمو حابقللا ٌتذقنتسا :انه ئنعملا نأكو ء.نسحأو ٌفعاف

 الف ؛كلانه نوقّيضُيو مهدالب ئلإ اولصو دق يأ «نافطغ يف نوّرَقُي) :هلوقو .ةبلاطملا

 .مهرثأ يف ثعبلا يف ةدئاف

 (١ا/5 /5) «تاقبطلا» يف دعس نبا هركذ اذكه .(ب/8/8ق) يطايمدلل «ةريسلا» (؟)

 «يزاغملا» يف هدنع وهو .ءيدقاولا هخيش قيرط نم  هنع رداص يطايمدلاو

(657/5). 

 .اذنآ هسيردت قبس دقو قملس ثيدح عم 79

 .هظفح نم هبتك هلعلو ءفلؤملا هركذ اًمع هظفل يف ةريسي قورفي )18١1( مقرب (5)
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 لصف

 لهأ نم ةعامج اهيف مهو دقو «ةيبيدحلا دعب تناك ةوزغلا هذهو

 اه هاتلق ام ةحص ولع ليلذلاو :7١2ةيبيدحلا لبق اهنأ اوركذف ريسلاو ىزاغملا

 :ةبيش يبأ نب ركب يبأ نع 7"2نايفس نب نسحلاو ءدمحأ مامإلا هاور

 ةملس نب سايإ ينثدح ءرامع نب ةمركع انثدح ءمساقلا نب مشاه '"”انثدح

 :لاق ءاَدكَي هللا لوسر عم ةيبيدحلا نمز ةنيدملا تمدق» :لاق هيبأ نع

 راغأ سلغب ناك املف ؛لبإلا عم «؟)هيٌّدنَأ ةحلطل سرفب حابرو انأ تجرخف»

 ؛نايحل ينب ةوزغ بقع هولعج «مهعبت نمو دعس نباو يدقاولاو قاحسإ نبا لوق وه )١(

 اهنإ :مزح نباو ربلا دبع نباك هعبت نمو قاحسإ نبا لاقف ءرهشلا يف اوفلتخا مهنأ الإ

 ةظيرق ينب حتف نم رهشأ ةتس سأر ئلع :يأ ءٌتس ةنس ئلوألا ئدامجج يف تناك

 عيبر :يدقاولا لاقو «لوألا عيبر يف تناك :يطايمدلاك هعبت نمو دعس نبا لاقو

 هلم ف نايس امك ةيمتلا ىذ ق كلو لعب ةيردحلا ةرممفا لك ارلغو .رخألا
 نبا تاقبط»و (571/ /7) «يدقاولا يزاغم»و )١8١7/5( (ماشه نبا ةريس» : رظنا

 (١٠7١١5ص) «ةريسلا عماوجا»و (597١198:1١ص) «رردلا»و (9/1/5) (دعس

 .(88ق) «يطايمدلا ةريسالو

 نع (1/11/7) نابح نبا هجرخأو .هب مساقلا نب مشاه نع )١70174( دمحأ هجرخأ (؟)

 دمحأ مامإلا) امهقيرط نمو ؛هب مشاه نع ةبيش يبأ نبا نع نايفس نب نسحلا
 .فلؤملا ردصم وهو ١187(« /4) «لئالدلا» يف يقهيبلا هجرخأ (نايفس نب نسحلاو

 ديناسألا يف هفذح رثكي امم وهو «ةيتآلا عضاوملا يف اذكو ««انثدح :لاق» :ن هد ءص ()

 دمحأ مامإلا :يأ «الاق» :هنيعب عضوملا اذه يف باوصلاو .هب ظفّلتلا بوجو عم اًطخ
 ظ .ةبيش يبأ نب ركب وبأو

 - :لوألا .نيهجو لع ةملكلا هذه طبض يف فلتخا دقو ءلوصألا يف طقنلا ررحم ريغ (5)
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 .اهلوطب ؟72١هحيحص) يف ملسم اهاور .ةصقلا

 ركذق اني امو كلذ قف ؟؟7ةيريس ىف فلق نب نمؤملا دبع مهوو

 لكك هللا لوسر مدق اًملف» :لاق مث ءرهشأ ةتسب ةظيرق دعب نايحل ينب ةازغ

 ركذو («...ةنييع نب نمحرلا دبع راغأ ئتح يلايل الإ ثكمي مل ةنيدملا
 .2201؟ةيبيدحلا مز ةتيدملا ثهدق ؛ةملس لوق خرم اذه خيأف «ةصقلا

 نب نمحرلا ديغ:وهوه؟؟7ةنييع :وبآ :ليقو- نمحرلا هيعراغأ ىذلاو

 ءاملا هسرف لجرلا دروي نأ ةيدنتلا انعمو «نورثكألا هطبض اذكه «لادلا ديدشتب «هيدنأ» ت-

 تءابلاب «ةيدأ» :ياثلاو .ءاملا لإ هذيعي مث يعتري ةعاس نيعرملا خولإ هاري مث برش غوتح

 -174 /5) «عاونألاو ميساقتلا» :رظنا .ًالكلا عضوم لإ هزربأو ودبلا ئلإ هجرخأ يأ

 (5١/١9١)«ةغللا بيذهت»و ١5( /5) ديبع يبأل «ثيدحلا بيرغاو (شماهلا

 )178/١7(. يوونلل (ملسم حرشاو )١/ 8١( «راونألا قراشماو

 .هب رامع نب ةمركع نع قرط نم )/١18017( مقرب ()
 قاحسإ نبال وه انه هركذ يذلا قايسلا نإف ءملق قبس وأ مهو وهو ءفلؤملا لاق اذك (0)

 ةازغ تناك يطايمدلا فلخ نب نمؤملا دبع لوق ئلعو .مزح نباك هنع ردص نمو

 وأ اذهو .اًبيرق شماهلا يف كلذ ليصفت قبس امك رهشأ ةعبرأب ةظيرق دعب نايحل ىنب
 .فلؤملا هرّرق ام ئلع عوكألا نب ةملس ثيدح هلطبي نيلوقلا الكف ؛كاذ

 نأ ئشخأو .هعضوم اذه نأ عم ةيتآلا ةرقفلا دعب لوصألا يف عقو خلإ «...اذه نيأف» 2

 ريغ يف خاسنلا ضعب اهلخدأف شماهلا يف اقحل فلؤملا اهداز ةيتآلا ةرقفلا نوكت

 .اهعضوم
 مهعبت ام دعب مث «نافطغ نم لاجر يف ةنيبع نب نمحرلا دبع وه راغأ يذلا نأ باوصلاو (5)

 دمحأ دنع ةملس ثيدح يف اذكه .مهل اًددم ةنييع هوبأ مهاتأ هلبنب مهقشري ةملس

 )/١18.01(. ملسم دنع هلصأو «(1/17/7) نابح نباو (717/617) دواد يبأو )١1619(
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 .ردب نب ةفيذح نب نصح نب 17ةنييع ا (١

 ةيبيدحلا لبق ةرجهلا نم تس ةنس قف ايارس ةدع ؟5!ينقاولا ركذ دقو

 نم تس ةنس رخآلا :لاق وأ_لوألا عيبر يف لَك هللا لوسر ثعب :لاقف

 10رْمَعلا ىلإ الجر نيعبرأ يف يدسألا ٍِنّصحِم نب ةشاكع ةنيدملا همودق

 مهب ٌموقلا رِذَنو «*ةٌريسلا ٌلَعَأف بهو نب عابسو مرقأ نب تباث :مهيفو
 ضعب ئلع مهّلَد نم اوباصأف عئالطلا ثعبو مههايم ئلع لزنف ءاوبرهف

 .ةنيدملا ىلإ اهوقاسف ريعب يتئام اودجوف «مهتيشام

 مهتليل اوراسف .2اةضقلا يذ نلإ حارجلا نب ةديبع يبأ ةيرس ثعبو
 .لابجلا يف اًبره مهوزجعأو مهيلع اوراغأف .حبصلا عم اهوفاوو ةاشم

 .ملسأف اًدحاو الجر اوباصأو

 نمكف «ةيرس 2١ رفن رشع يف لوألا عيبر يف ةملسم نب لمحم ثعبو

 .عوبطملا .ءث ءب «ق «م نم طقاس «ةئييع نب نمحرلا دبع وهو» ()

 يقهيبلل «ةوبتلا لئالد» نع رداص فلؤملاو .(اهدعب امو 5 ٠ /؟) «هيزاغم» يف (؟)

 يف امك  اهتّماع قاحسإ نبا ركذ دقو .ةرصتخم يدقاولا نع اهدنسأ هنإف (67 /)

 نود نكلو ءايارسلاو ثوعبلل هدادعت نمض 709/7-711(1) «ماشه نبا ةريسلا

 .اهرابخأ قايس
 (ديفاو 8١(. /7) «تاقبطلا» .ٍديف نم نيتليل ىلع دسأ ينبل ءام وه :دعس نبا لاق (2)

 .ابيرقت رثم وليك ١١١ دعب لع لئاح يقرش بونج ةيخيزات ةيرف
 .هانعم ونهو (دجأق# : :ةعوبطملا خسنلا يفو .هيف عرسأ يأ «ريسلا ٌذغأف» )5(

 «تاقبطلا» .ةذَبَّرلا قيرط ىلع اليم نورشعو ةعبرأ ةنيدملا نيبو اهنيب :دعس نبا لاق (5)
41 

 .(رفن ةرشع) :ةعوبطملا خسنلا يفو .لوصألا يفاذك ()
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 املسس خي دسم باسم لولا مويا الإ او رعط املا هايم عرس وسلا

 ١2)هومججلاب ةثراح نب ديز ةيرس تناك تس ةنس يهو ةنسلا هذه يفو

 ينب لاحم نم ةَّلِحَم ئلع مهتلَّدف ؛ةميلح :اهل لاقي ةنيّرُم نم ٌةأرما باصأف
 لفق املف «ةميلح جوز ئرسألا لّوأ يف ناكو ,ئرسأو ًءاشو اًمَعن اوباصأف «ميلس

 .اهجوزو اهّسفن ةّينزملل ِةِئكَي هللا لوسر بهو باصأ مب

 يف "70فّرّذعْلا زئلإ ةثراخ نب ديؤ ةيرس تناك تس ًةنس ينعي - اهيفو
 اوفاخو بارعألا تبرهف ءالجر رشع ةسمخ يف ةبلعث ىنب لإ ئلوألا ئدامج

 باغو اًريعب نيرشع مهمعن نم باصأف «مهيلإ راس ِةِْكَي هللا لوسر نوكي نأ
 نايل عيرا

 .ئلوألا ئدامج يف 7”صيعلا ئلإ ةثراح نب ديز ةيرس تناك اهيفو

 هّعجرم بنيز جوز عيبّرلا نب صاعلا يبأ عم تناك يتلا ٌلاومألا تذخأ اهيفو

 مويلا فرعي لخن نطبو ؛لخن نطب ةيحانب عضوم هدّرُب ةعبرأ ئلع ةنيدملا نم )١(
 نارهظلا ٌرمب عقت يتلا ةفورعملا ةيرقلا (ميجلا مضب) «مومّجلا» ريغ وهو . ةيكانحلاب

 (47 /؟) (دعس نبا تاقبط» :رظنا .اًبيرقت اليك 710 دعب ئلع ةكم ّيبرغ لامش

 .(3 71/7 7١ص) يدالبلل «زاجحلا ملاعم مجعملو

 .يزاغملا بتتك نم هريغو «لئالدلا» نم حيحصتتلاو ««قرطلا» :لوصأللا يف (0)

 «ةرديوصلا» ةدلبب مويلا فرعّيو «ةنيدملا نم اليم نيث نيثالثو ةتس لىلع ءام «فرطلا»و

 ملاعم مجعمل)و (0 )١/ «يدقاولا يزاغم» :رظنا .ميصقلا قيرط ىلع ةنيدملا قرش

 ١٠١(. ه ؟ص) «زاجحلا

 :هيهقيرعتلا قيس (0)
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 . سيرف لاومأ تناكو .ماشلا نم

 :لاق مزح نب دمحم نب ركب يبأ نب هللا دبع ينثدح :7١2قاحسإ نبا لاق

 هعم تناكو انومأم الجر ناكو ماشلا ئلإ اًرجات عيبّرلا ْنِب صاعلا وبأ جرخ

 .َتَلْفأو هريع اوقاتساف لي هللا لوسرل ةيرس هثتيقلف اًلفاق لبقأف ءشيرقل عئاضب
 صاعلا وبأ ئتأو ءمهنيب همسقف اوباصأ امب ِةِْكَو هللا لوسر ئلعاومدقو

 بلطت نأ اهلأسو اهب راجتساف ٌةِْلَو هللا لوسر تنب بنيز ىلع لخدف ةنيدملا
 ل وسر اهدش «ىماتلا لاومأ نم عساك امو هيلع هئام در لف هللا كريسر قه هل

 الام هل متبصأ دقو ؛متملع دق ثيح اثم لجرلا اذه نإ» :لاقف ةيرسلا كي هلل

 نإو .اولعفاف هيلع اودرت نأ متيأر نإف بكيلماقأ يذلا هللا ءيف وهو .هريغلو
 لاو بتفيلع اوُذدُوَف هللا لوسر ايهيلغ هدرت ليا اولاق .«مكقحو متنأف متهرك

 امق::لبخلاب لجرلاو ةوادآلاب لجرلاو ٌرشلاب قآيل لجرلا نإ نفس ءاوباصأ اه

 ئلإ ئّدأف ةكم مدق تح جرخ مث «هيلع هوُدَر الإ اًريثك الو هوباصأ اًليلق اوكرت

 يعم مكنم دحأل يقب له «شيرق رشعم اي :لاق غرف اذإ ئتح مهعئاضب سانلا
 :لاق ءاّميرك ايفو كاندجو دق ءاٌريخ هللا كازجف ءال :اولاق ؟هيلع هَّدرأ مل لام

 امنإ ينأ اونظت نأ اًفّوخت الإ مكيلع مَدُقَأ نأ لبق مِلَْسَأ نأ ينعنم ام هللاو امأ
 ةهذديبع اذمحم نأو هللا آلإ هلإ ال نأ دهشأ ينإف .مكلاومأب بهذأل تمليمأ

 .هلوسرو

 ("7صاعلا يبأ ةصق نأ ئلع لدي قاحسإ نباو يدقاولا نم لوقلا اذهو

 .هوحنب (10/-5601/ )١/ «ماشه نبا ةريس# يف وهو .(86 /5) «لئالدلا» يف امك م

 .فيرحت ««ساّبعلا يبأ» :ق (؟)
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 لكي هللا لوسر ايارس ضّرعتت مل ةندهلا دعبف الإو «ةيبيدحلا لبق تناك

 «ةندهلا دعب تناك صاعلا ىبأ ةصق نأ ةبقع نب ئسوم معز نكلو .شفوقل

 هللا لوسر رمأب كلذ نكي ملو .هباحصأو ريصب وبأ لاومألا ذخأ يذلا نأو

 شيرقل ٌريِع مهب رمي ال ناكو «١2)ر حبلا فيسب هنع نيزاحنم اوناك مأل كَ
 .يرهزلا لوق اذه ؛اهوذخأ الإ

 وبأ لزي ملو :؟" ”ريصب يبأ ةصق يف باهش نبا نع ةبقع نب ئسوم لاق
 وبأ مهب رم تح كلانه امهيلإ اوعمتجا نيذلا امهباحصأو ريصب وبأو لدنج
 نم رفن يف كي هللا لوسر تدب بيز هتحت تناكو  عيبرلا نب صاعلا

 لوسر رهصل اًدحأ مهنم اولتقي ملو .مهورسأو مهعم امو مهوذخأف «شيرق
 ةجيدخ تخأ نبا وهو «كرشم ذئموي صاعلا وبأو - صاعلا يبأ نم هِي هللا

 ئلع ةنيدملا مدقف ءصاعلا يبأ ليبس اولخو  اهيبأو اهمأل دليوخ تنب

 57 قس وأ ةشأ عيقلا هيطعسا ىف صاسلا وبا اهلك هيديؤ دنا ما

 لوسر نأ اومعزف «كلذ يف كي هللا لوسر تملكف ؛مهل اوذخأ امو ''ريصب

 ّمعنف صاخعلا ابأ انرهاصو اًسانأ انرهاص انإ» :لاقف سانلا بطخف :ماق كو هل

 وبأ مهذخأف شيرق نم هل باحصأ يف ماشلا نم لبقأ هنإو «هاندجو ٌرهّصلا

 بنيز نإو ءادحأ مهنم اولتقي ملو مهعم ناك ام اوذخأو ءريصب وبأو لدنج

 .هلحاسب يأ 000

 .هب ةبقع نب ىئسوم نع نيقيرط نم ١7/6( -11/7 /5) «ةوبنلا لئالد» يفامك (؟)

 لدنج ابأ اورسأ» :ث «ب «ق ؛م .«ريصب ابأو لدنج ابأ اورسأ نيذلا» :عءز ءد ءص ()

 يفامل قفاوم وهو ««خ» ب هيلع اَمَلْعُم ز شماه ءن نم تبثملاو .«ريصب وبأو
 .«لئالدلا»

252 



 و
 ,«؟هياحصأو صاعلا ابأ نوريجم متنأ لهف مهّريجأ نأ ينتلأس هللا لوسر تنب

 يبأ يف كي هللا لوسر ّلوق هّباحصأو لدنج ابأ غلب املف «معن :سانلا لاقف
 ذخأ ءيش لك ١2)ههيلإ در ئرسألا نم هدنع اوناك نيذلا هباحصأو صاعلا

 مهدالب ئلإ اوعجري نأ نيملسملا نم امهعم نم ٌرمأيو «هيلع اومدقي نأ

 هللا لوسر باتك مدقف «7"2اهتارّيِعو شيرق نم ٍدحأل اوضّرعتي ال نأو مهيلهأو

 لدنج وبأ هتفدف ؛.هردص الع وهو تامف .توملا يف وهو ريصب يبأ ئلع ِهَِل

 ركذو  شيرق َتارّيِع تنمأو ِِكَي هللا لوسر ئلع لدنج وبأ مدقو «7"2هناكم
 .ثيدحلا ىقاب

 .ةندهلا نمز ملسأ امنإ صاعلا وبأو .بوصأ ةبقع نب ئسوم لوقو

 يرهزلا قايسو «ةندهلا نمز يف ماشلا ئلإ اهتاريع تطسبنا امنإ شيرقو
 .2؟7ةندهلا نمز يف تناك اهنأ رهاظ نّيَب ةصقلل

 ,()ر صيق دنع نم ٌئبلكلا ةفيلخ نب ةيحد لبقأ اهيفو :*7يدقاولا لاق

 .(مهيلعا :ثءب«قءم )١(

 حتفب «تارّيِعلا»و .لوصألل افالخ «نييتآلا نيعضوملا يفو انه «اهريع» :عوبطملا (؟)

 .ريعلا عيمج ءايلا
 .ث «س «ق م نم طقاس «هناكم» ('0)

 .رياغم طخب عءز شماه يف كردتسمو ءد ءص نم طقاس «ةندهلا ...يرهزلا قايسو» (5)

 .(85 /5) «ةوبنلا لتالد» نع رداص فلؤملاو «(6006 /؟) «هيزاغم» يف (6)

 عم هيلإ هباتكب ثعبو مالسإلا ئلإ هوعدي رصيق ئلإ بتك دق ناك ِةْكَي يبنلا نأ كلذو (5)
 .هريغو )١9115٠( يراخيلا دنع امك «يبلكلا ةيحد

 ان



 اوعطقف ماذج نم سان هيقل '7١ئمْسِحب ناك املف ,ةوسكو ٍلامب هزاجأ دقو
 هتيب لخدي نأ لبق لكي هللا لوسر ءاجف ءاّميش هعم اوكرتي ملف قيرطلا هيلع
 دعب اذهو :7)"2تلق .اومّسح لولإ ةثراح نب ديز هيي هللا لوسر ثعبف .هريخأف

 .157كلش لب ةييدجحلا

 نم يح ىلإ 0*2كَدَف ئلإ لجر ةئام يف ٌيلع جرخو :2؟7يدقاولا لاق

 نأ نوديري اًعمج مهل نأ ِةِْكَي هللا لوسر غلب هنأ كلذو ءركب نب دعس ينب
 2 ِع 3 و

 مهل انيع باصأف ءراهنلا نمكيو ليللا ريسي مهيلإ راسف «ربيخ دوهي اودمي

 رمث مهل اولعجي نأ ئلع مهترصن مهيلع اوضرعف ربيخ ئلإ هوثعب مهنأ هل ّرقأف

 ؛نابعش يف (007لدنجلا ةموُد لإ فوع نب نمحرلا دبع ةيرس اهيفو :لاق

 جّوزتو موقلا ملسأف ؛«مهكلم ةنبا ٌجّوزتف اوعاطأ نإ: هللا لوسر هل لاقف

 لازت الو ءبناوجلا سلّم قهاوش لابج اهب «كوبت ةنيدم يبرغ ةيدابلاب ضرأ يه )١(

 /١90(. /5) توقايل «نادلبلا مجعم» :رظنا .مسالا اذهب مويلا ئلإ ةفورعم

 .ث «ب «ق م يف تسيل «تلق» )20

 .يزاغملاو ريسلا لهأ هركذ امك اهدعب تناك كولملا نلإ ِةّللَي يبنلا بتك نأ كلذو (*)

 امل لقرهل نايفس يبأ لوق نم (1777/7) ملسمو (1/) يراخبلا دنع ام اًضيأ هيلع لديو

 .اهيف لعاف وه ام يردن ال ٍةَّدم يف هنم نحنو «ال :لاق ؟ردغي له ِةَِلَي يبنلا نع هلأس

 .ةيبيدحلاب ئرج يذلا حلصلا ةدم :ينعي

 .(86 -85 /5) «لئالدلا» نع رداص فلؤملاو .(077 /5) «هيزاغم» يف (5)

 لامش اليك 76١ ةبارق ليلع ؛«طئاحلا»ب مويلا فرعتو «ربيخ قرش دوهيلل تناك ةيرق (5)

 .لئاح قيرط ئلع ةنيدملا ٌيقرش
 .(7597/ص) اهم فيرعتلا قبس )١(

 ل



 .مهكلمو

 عار اولتق نيذلا نيينّرعلا ئلإ يرهفلا رباج نب رك ةيرس تناكو :لاق

 نيرشع ةيرسلا تناكو ءتس ةنس لاوش يف لبإلا اوقاتساو كي هللا لوسر
 .انكواق

 تناك" ؟ةيردسلا نإ «ةيبيدحملا لبق تناك اهنأ 219:لع لدي اذهو :تلق
 .يأيس امك ةدعقلا يذ يف

 لكع نم اطهر نأ سنأ ثيدح نم (7*4«نيحيحصلا" يف نبينرعلا ةصقو
 ّلهأ نكن ملو عرض ٌلهأ انإ .هللا لوسر اي :اولاقف ِِكي هللا لوسر اوتأ ةنيّرُعو
 اوجرخي نأ مهرمأو ٍدوّدب كي هللا لوسر مهل رمأف «ةنيدملا انمخوتساف يفير

 كك هللا لوسر يعار اولتق اوُحَص املف ءاهنابلأو اهلاوبأ نم اوبرشيف اهيف
 (9)نيلع اوُلَمَسو :2*”هلسمل ظفل يفو  مهمالسإ دعب اورفكو دوذلا اوقاتساو

 .مهلجرأو مهيديأ عطقف مهب رمأف مهبلط يف ِةِلَي هللا لوسر ثعبف يعارلا

 .اوتام لىتح ةرحلا ةيحان يف مهكرتو

 .فوع نب نمحرلا دبع نب ةملس يبأ يأ )١(
 3 دز رس نماظلاس جم )20

 .عوبطملا نم ةطقاس «ةيبيدحلا نإف» (؟)

 .هوحنب )١71/1( ملسمو (ئرخأ عضاومو 01/717 «43147 :777) يراخبلا (5)

 نّيعأ اولمس مهنأل كئلوأ نيعأ كي يبنلا لمس امنإ» :هظفلو )١7171/ ١5(« مقرب (0)
 .(ءاعّرلا

 .«نيعأ» :بءقءم (5)
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 مهيلع مَع مهللا١ 5 هللا لوسر لاقف :رباج نع ريبزلا يبأ ثيدح يفو

 ليبسلا مهيلع هللا ىّمعف : «117(ٍلَمَح كْسَم ني قيضأ مهيلع اهلعجاو «قيرطلا

 0 - ةصقلا ركذو  اوكردأف

 ءمحللا لوكأم لوب ةراهطو «لبإلا لاوبأ برش ٌزاوج :هقفلا نم اهيفو

 هنأو «هلتقو هلجرو هدي عطق نيب  لتقو لاملا ذخأ اذإبراحملل عمجلاو

 دقو «مهنيعأ لمس يعارلا 7نيع اولمس امل مهنإف «لعف امك يناجلاب لَعَفُي

 :هدودحلا لزنت نأ لبق تناك نإو ةخوسنم تسيل ةمكحم ةصقلا نأ اذبب رهظ

 .؟؟7هلعأ هللاو .اهلاطبإب ال اهريرقتب تلزن دودحلاف

 :ةعوبطملا خسنلاو لوصألا رثكأ ينو .نأضلا نم ريغصلا دلج يأ (لّمَح كْسَم» )١(

 «لئالدلا» ةطوطخمل قفاوم تبثملاو .«لئالدلا» ةعوبطم يف اذكو .ءميجلاب «لمج»

 يف غلبأ هنأل .باوصلا وهو ,يطئارخلل «قالخألا مراكم» يف امو (يليربوك ةخسن)

 امأ» :ثعشألا نبا عم جرخ امل يبعشلا نع جاّجحلا لوق هنمو .قيضلاب مهيلع ءاعدلا

 (قشمد خيرات» يف امك «(لّمَح كسم نم هيلع قيضأ ايندلا ٌنلعجأل هنم هللا يننكمأ نئل

 17٠١(. /؟) يبهذلل «مالسإلا خيرات»و (16/75"5)

 .هب ريبزلا يبأ نع هللا ديبع نب دمحم قيرط نم (88 /5) «لئالدلا» يف يقهيبلا هجرخأ (؟)

 ين يطئارخلا هجرخأو .ثيدحلا كورتم فيعض «يمزرعلا وه هللا ديبع نب دمحمو
 .ءلسرم وهو .هوحنب ساّبع نبا نع كاحضلا قيرط نم )1١1/54( «قالخألا مراكم»

 .اهْنَعَُيْلَو سابع نبا نم عمسي مل كاحضلا نإف

 .(نيعأ» :ث ءبع«ق م (9)

 يلياممو .(ق) ئلوألا نييورقلا ةخسنو (م) ةيرصملا بتكلا راد ةخسن تهتنا انه (5)
 رشع عضب اهلوأ يف نأ الإ (ف) ةيناثلا نييورقلا ةخسنو (س) اسينام ةخسن أدبت

 .اهيف فيرحتلا ةرثكل اهقورف ركذن مل ثيدح طخب ةحفص

 نسف



 لصف

 ةيبيدحلا ةصق يف

 وهو .حيحصلا وه اذهو «١2)ةدعقلا يذ يف ٌتس ًةنس تناك :عفان لاق
 .©27وهريغو .ءقاحسإ نب دمحمو «ةبقع نب ائسومو «ةداتقو ءيرهزلا لوف

 يف ةيبيدحلا ئلإ ٍةِْلَو هللا لوسر جرخ :هيبأ نع ةورع نب ماشه لاقو

 .ناضمر يف حتفلا ةازنغ تناك امنإو مهو اذهو .7لاوش يف تناكو ءناضمر

 .باوصلا الع «ةدعقلا يذ يف تناك اهنإ) :ةورغ ةعدوسألا وبأ لاق لقو

 يف نهلك ٍرّمع َعبرأ رمتعا ِلَي يبنلا نأ سنأ نع (*7«نيحيحصلا" يفو .٠ 2 تمت رج ٍِع | ا 5 د

 .ةيبيدحلا ةرمع اهنم ركذف «ةدعقلا يىذ

 هنعو «رباج نع 227 «نيحيحصلا» يف اذكه «ةئامسمخو فلأ هعم ناكو

 .ةتايعبرأو املأ اوئاك :؟؟ةزبهبف

 )١( «ئربكلا نئسلا»و (91 /5) «لئالدلا» يف يقهيبلا هجرخأ )5/ 51١ 7(.

 )١( «لئالدلا» يف يقهيبلا مهنع هركذ )1/41١(. «ماشه نبا ةريس» :رظناو )7١8/5(

 «يدقاولا يزاغم»و )١/ 5(.

 .ةيتآلا ةورع نع دوسألا يبأ ةياور اذكو .(47 /5) «لئالدلا» يف يقهيبلا هجرخأ ()

 .ُهْنَعُدَناَََو سنأ نع ةداتق ةياور نم )١707( ملسمو )5١58( يراخبلا (5)

 ملسمو ؛«يىملسلا نمحرلا دبع نب نيصح قيرط نم (5157 .7301/5) يراخبلا (5)

 يبأ نب ملاس نع امهالك ؛ةّرُم نب ورمعو نيصح قيرط نم (177 7 )1١657/

 .هب رباج نع دعجلا

 ةنييع نب نايفس قيرط نم )72١/1١867( ملسمو ١6 5« 584٠( 5) يراخبلا هجرخأ ()

 .رباج نع رانيد نب ورمع نع
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 .ةفامثؤل#و املأ انك :ققوآ ىبأ نب هللا ديغ نع؟"!امهيفاو

 ةعيب اودهش نيذلا ناك مك :بيسملا نب ديعسل ")تلق :ةداتق لاق

 :لاق هللا دبع نب رباج نإف :تلق :لاق .ةئام ةرشع سمخ :لاق ؟ناوضرلا

 سمخ اوناك مهنأ ينثّدح وه مهو هللا همحري :لاق «ةئام ةرشع عبرأ اوناك

 2 !ةئام ةرشع

 ةيبيدحلا ماع اورحن مهنأ هنع حصو «نالوقلا رباج نع حص دق :تلق

 انليَحب ةئامعبرأو املأ :لاق ؟متنك مك :هل ليقف ءةعبس نع ةندبلا «ةندب نيعبس

 لوق وهو .ليمأ اذه ئلإ بلقلاو .620مهلجارو مهسراف :ينعي- (؟)انلاجرو

 نيتياورلا حصأ يف عوكألا نب ةملسو ءراسي نب لقعمو «بزاع نب ءاربلا

 بسملا نم ديعس نع ةدانق نع ؛ةيعش لاق ةْنْوَُخ دم بيسلا لوقو وأ" )هنع

 نب ملاس نع شمعألا قيرط نم (5 /18057) ملسمو (07759) يراخبلا هجرخأو

 .رباج نع دعجلا يبأ

 .هْنَعََيإَدََو رباج نع ريبزلا يبأ نع نيقيرط نم (19 18657//077) ملسم هجرخأو

 .(18651/) ملسمو )5١655( يراخبلا

 .لوصألا رئاس نم طقسو ءز شماه ءس نم «تلقا

 (917 /5) «لئالدلا» يف يقهيبلاو )١5554( ةناوع وبأو )5١57( يراخبلا هجرخأ
 هل كقللاو

 .لجار عمج «لاجر#و ؛جيرختلا ردصمو لوصألل افالخ «انلجر» :عوبطملا

 .(07017 /14*117) ملسم دنع هضعبو .(1/8 /5) «لئالدلا» يف يقهيبلا هج رخأ

 يف ةملس لوقو «(1858) ملسم دنع لقعم لوقو «(5160) يراخبلا دنع ءاربلا لوق

 ةبيش ىيبأ نبا دنع هنع ئرخألا ةياورلاو «(1837 019/7 9) ملسم دنع هنع نيتياورلا ٌحصأ

 .فيعض وهو يذَبَّرلا ةديبع نب سوم هدانسإ يفو ««ةئام ةرشع عبس :ظفلب )8٠١1١"(

 اور



 .1ةةايعبراواغلا ةرجشلا تحت تحت ةْإكَو يبنلا عم انك : هيبأ نع

 ذئموي اورحن مهنأ هرذعو «2)ةتامعبس اوناك :لاق نم اَّنِب طلغ طلغو

 لديال اذهو ةرشع دعو ةعبس نع اهؤارحإ ءاج قق ةثديلاو «ةلاقي ةريعبس

 نع رمل هلا يف تناك ةققبلا نأي "تش هل هنت «لاقلا اذه اقام لرع

 .ةةثامعترأو اقل اوناك مهنإ) :ةئيعب ثيدحلا مامت ف لاق

 لصف

 ٠ َ  9ع ب تاسع ل 5 دع 5
 مرحأو هرعشأو ّيدهلا لَو هللا وسر دلق ةفيلحلا يذب اوناك املف

 ناك اذإ ازهس :شيرق نع هريخي ةعازش نم هل ائيغ هيدي نيب ثعبو «ةرمعلاب

 كل اوعمج دق يؤل نب ّبعك تكرت نإ :لاقف هنيع هاتأ نافسع نم اًبيرق

 راشتساف تيبلا نع كوٌداصو كولّتاقم مهو ءاًعومج كل اوعمجو شيباحألا

 مهوناعأ نيذلا ءالؤه يرارذ ىلإ ليمن نأ نورتأ» :لاقف هّباحصأ كَ ٌئيبنلا
 اقنع نكت «*)اوُجَي نإو «2؟!نيبوٌرحم نيروتوَم اودعق اودعق نإف ,مهبيصنف . ً 0 2 ِ تا. 4

 نع ةبايش نخ نيعم نبا نع ىروذلا قيرظ نم (ةر/4)«]ةلدلا» لف ىقيببلا ةجرعلا 3

 114 را وو رغلا ةزاورب ةييس نبأ يرألا ىلإ وهودهب ةيمش

 7١١9(. /؟) «ماشه نبا ةريس» يف امك قاحسإ نبا لوق وه (؟)

 .افنآ مدقتملا هثيدح يف رباج يأ ()

 .هلام بلس اذإ اَبْرَح هبّرحي هبّرح :لوقت «نيبولسم نيبوهنم :يأ (5)
 فنصم)» ةعوبطم يف اذكو ءلوصألا يف مسرلل افالخ «اوئيجي» :ةلاسرلا ةعبط (5)

 ةياورلاو) ةعوبطملا ئرخألا رداصملا رثكأ يفو .يطخلا هلصأل افالخ «قازرلا دبع

  ةعبطلاو دازلا لوصأ ضعب يف طقنلا رهاظ وهو ؛«اوَجَن» :(قازرلا دبع قيرط نم اهيف
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 :ركب وبأ لاقف «؟هانلتاق هنع انّدص نمف تيبلا ًمؤن نأ ١2)نورت مأ .هللا اهعطق

 لاح نم نكلو ٍدحأ لاتقل وجنت ملو نيرمتعم اتتبج "امن ملعأ هلوسرو هل

 اوناك اذإ اىتح اوحارف .(اَذِإ اوحورف» :345 يبنلا لاقف «هانلتاق تيبلا نيبو اننيب

 شيرقل '؟”ردج يف ميلا ديلولا نب ؛ دلاخ نإ :كو يبنلا لاق قيرطلا ضعبب
 ةرطقي وع اذإ ع :> دلاخ مهي رعش ام هللاوف ««نيميلا تاذ اوَُدُحف ةعيلط

 ت١ اًريذن يارا قلطناف 2؟7شيجلا

 !ءاوصقلا تالخ ءاوصقلا تالخ :اولاقف ل

 سباح اهسبح نكلو .قلخب اهل كاذ امو ءاوصقلا تألخ ام» :ِدِلَي يبنلا لاقف

 اهيف نوُمّظعي ٌةطخ نولأسي ال هديب دمحم ٌسفن يذلاو» :لاق مث ««ليفلا
 ئصقأب لزن ئتح لّدَعف .هب تبثوف اهرجز مث .«اهومهتيطعأ الإ هللا تامرح

 سانلا ثبلي ملف ««*0اًضربت سانلا هضربتي امنإ ءاملا ليلق ِدَمَّت ئلع ةيبيدحلا

 يفف اًضيأو ؛«هللا اهعطق اقنع نكت» :طرشلا باوج هيلع لكشي نكلو «ةيدنهلا -

 قيرط نم يناربطلا دنعو ««انوتأي نإ» :قازرلا دبع قيرط ريغ نم (4141) يراخبلا
 ةزمه فذحي نَم ةغل ىلع وهو «هانتبثأ ام يضتقي هلك اذهو .«اوؤاج نإ» :قازرلا دبع

 :رظنا .ةجرادلا ةّيماعلا يف عئاش وه امك «نوجي ءيجي ءاج» :لوقيف اًفيفخت «ءاج»
 .(7585 )١/ نايح يبأل «بّرضلا فاشترا»و ( 007 /7) هيوبيسل «باتكلا»

 .فيحصت ««نوديرت» :ز )١(

 .«انإ9 :لوصألا رئاس يفو «جيرختلا رداصمل قفاوملا وهو ءس نم «امنإ) (؟)

 .«ليخا :جيرختلا رداصمو عوبطملا يف .لوصألا يفاذك (*)

 .فافخلاو رفاوحلا هراثأ يذلا هرابغب يأ )5

 .دايلق يلق ذعألا : ياردلاو .ليلق ءام اهيف وكت ةرفس هدمتلا (0)

 نك



 مااشأ# نم اتي عزا ييتلسلل لج ف ةللآ لوس "لإ اوكشف وج رت نأ

 اوردص ئتح ُيّرلاب مهل شيجي لاز ام هللاوف :لاق «هيف هولعجي نأ مهرمأ

000 

 مهيلإ ثعبي نأ ِِكي هللا لوسر ٌّبحأف ؛مهيلع هلوزنل ٌشيرق ')تعزفو
 .هللا لوسر اي :لاقف ؛مهيلإ هثعبيل باطخلا نب رمع اعدف «هباحصأ نم الجر

 نب َنامثع لسرأف تيذوأ نإ يل بضغي بعك ينب نم دحأ ةكمب يل سيل
 نافع نب نامشع ِكي هللا لوسر اعدف «تدرأ ام ّْلبي هنإو اهب هتريشع نإف نافع

 ؛اًراَّمُع انثج امنإو لاتقل ٍتأن ملانأ مهزبخأ» :لاقو شيرق ئلإ هلسرأف
 وبانعؤم ةاسثو نينموس ةكسب "اجر قأي نأ ءرمأو «مالسإلا نإ ! مهُعداو

 ئتح ةكمب هتيد ٌرهظُم ئلاعت هللا نأ مهربخيو حتفلاب مهّرّشبيو مهيلع ٌلخديف

 .ناميولاب اهيف ئفختسي ال

 يرهزلا نع رمعم نع قازرلا دبع هاور ليوط ثيدح نم ءزج انه ئلإ لصفلا لوأ نم 01(

 ثيدح امهنم دحاو لك قَّدَصُي مكحلا نب ناورمو ةمرخم نب روسملا نع ةورع نع
 )١8978( دمحأ هقيرط نمو )941/7١((« «هفنصم» يف قازرلا دبع هجرخأ .هبحاص

 يف ىقهيبلاو (4 )7١/ «ريبكلا» يف يناربطلاو (5817/7) نابح نباو )777١( يراخبلاو

 لوألا صقان يراخبلا ظفل نأ الإ (44/6) «لئالدلا»و (؟121/) ؛ربكلا ننسلا»

 لاق قيرطلا ضعبب اوناك اذإ ئتح ةيبيدحلا نمز ٍِكَي هللا لوسر جرخ» :هلوق نم أدبي

 يف يراخبلا هجرخأ ثيدحلا لوأ نم هلبق امو ««...ميمغلاب ادلاخ نإ | :ِةلَك يبنلا

 .هب يرهزلا نع ةنييع نبا قيرط نم (5 17/8) رخآ عضوم
 :هلوق نم نيتحفص دعب فلؤملا هقوسيسو «ثيدحلا اذه نم ريبك ءزج ىقب دقو اذه

 .خلإ «...ليدب ءاج ذإ كلذك مه انيبو»

 يقهيبلا اهجرخأ .ةورع نع دوسألا يبأ نع ةعيهل نبا ةياور نم فلؤملا لقني انه نم (؟)

 .(1777 /5) «لئالدلا» يف
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 هللا لوسر ىنثعب :لاقف ؟نيأ :اولاقف ؟١)شيرق ئلع رمف نامثع قلطناف

 انئج امنإو ٍلاتقل ٍتأن مل انأ مكربخأو «مالسإلا ئلإو هللا ئلإ مكوعدأ كي

 نس نابأ هيلإ ماقو «كتحاحل ام !0لوظت اه اتعمس دق :اولاشف ادام

 ("7سرفلا ىلع نامثع لمحف هسرف جرسأو هب بحرف صاعلا نب ديعس

 هنظأام» :كلع شا لوسر لاقف ببدقاطو تيبلا الإ اتيب نم نانغ ني ةامقع

 ؟صلخ دقو هللا لوسر اي هعنمي امو :اولاق .«نوروصحم نحنو تيبلاب فاط

 .(اعم فوطن لوتح ةبعكلاب فوطي ال نأ هب ىنظ كلذ» :لاق

 دحأ نم لجر ئمرف «'؟7حلصلا رمأ يف نيكرشملاب نوملسملا طلتخاو
 9 000 ل ل ع ِ 000

 .ةراجحلاو لبنلاب اومارتو ةكّراعم تناكف رخآلا قيرفلا نم الجر نيقيرفلا

 غلبو «2*”ههيف نم نيقيرفلا نم ٍدحاو لك نبتراو ءامهالك ناقيرفلا حاصو

 سيلو «فلؤملا ردصم نم القن « َحَدْلَبِي ) :ن «هيلع اًححصم س شماه يف هدعب ديز 010

 ْمأ يداو مويلا مسيو .ءبرغملا ةهج ةكم يف ٍداو «حدلب»و .لوصألا ةّماع يف

 .(5 5 ص) «ةريسلا يف ةيفارغجلا ملاعملا» :رظنا .دوجلا

 .(«كتلاقم انعمس)» :ب (؟)

 .ةهسرف جرسأو 9 :هلوق دعب ىم يف تقجلاو فمراجأو# :يرخعلا ردصمو ث يق ءدعت 00

 كلذ ركذ فذح فلؤملاو .شيرق دفو نم هريغو ورمع نب ليهُس نئتأ نأ دعب كلذو (5)

 .ناورمو روسملا ةياور نم اقحال هقوسيس هنأل ؛ةورع ةياور يف انه

 نمتراف» ءنئاهر رخآلا قيرفلا نم مهيف نم نيقيرفلا نم ٍدحاو لك ذخأ :يأ )00(

 نب نامثع نوكرشملا نبتراو ءنيكرشملا نم مهاتأ نمو ورمع نب ليهس نوملسملا
 ١175(. /5) «ةوبنلا لئالد» .«نافع
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 'يلإ نوملسملا راق :ةعيبلا لإ اعذف ؟7١ زجق دق نامقع نأ للي هللا لوسر

 هللا لوسو ذععآف هاو شيال نأ نيلغ هرسيابق ةرمقلا تحنا وهو ه6 هللا لوصر

 .(17(نامثع نع هذه» :لاقو هسفن ديب هلك

 هللا دبع ابأ اي ٌتيفتشا :هل نوملسملا لاقف نامثع عجر ةعيبلا تمت اّملو

 اهب تذككم ول هدبب يسفن يذلاو !يب مئننظ ام سكب :لاقف ؟تيبلاب فاوطلا نم

 كلك هللا لوسر ٌفوطي ئتح اهب تفط ام ةيبيدحلاب ميقم ِةَِكَو هللا لوسرو ةنس

 هللا لوسر :نوملسملا لاقف «تيبأف تيبلاب فاوطلا ئلإ شيرق ينتعد دقلو
 ,()اًلظ انئسحأو هللاب انّملعأ ناك للك

 هعيابف :ةرجشلا تحت وهو ةعيبلل ل هللا لوسر ديب اًذخآ ٌرمع ناكو

 .47(2 سيق نب ٌدَجَلا الإ مهلك نوملسملا

 015 ها لوسر (©27 ع هعفرب اهتشفي اذعخلآ راسم نب لقعم تاكو

 فلؤملا هفاضأ امنإو «ةورع دنع سيل «لتق دق نامشع نأ ِةِْلَي هللا لوسر غلبو» :هلوق )١(

 ١5 17- 71١0(. /؟) «ماشه نبا ةريس) :رظناو )4/ ١176(.

 اذهو .«نامثعل هذه» :ظفلب رمع نبا ثيدح نم (5 ٠77 759/) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .هتياور يف ةورع هركذي مل اًضيأ
 ضعب عم «ةورع نع دوسألا يبأ نع ةعيهل نبا ةياور نم فلؤملا لقن ئهتنا انه 6

 .فرصتو راصتخا

 .رباج ثيدح نم (194/1/8657) «هحيحص) يف ملسم هجرخأ (5)

 .«سأر» :ث .س يف هدعب (0)

 .لقعم ثيدح نم (180/) ملسم هجرخأ (1)
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 ثالث عيشالا نب ةعلس ميلي 'يدسألا ناثس ويبأ هعياب نم لوأ ناكو

 (77.هرخآو مهطسوو سانلا لوأ يف :تارم

 ةعازخ نم رفن يف يعازخلا ءاقرو نب ليَدُب ءاج ذإ كلذك مه «؟)انيبف

 تكرت ينإ :لاقف  ةماهت لهأ نم 1و هللا لوسر حصن ةبيع اوناكو -

 ذوعلا مهعم 7*2ةيبيدحلا هايم ًدادعأ اولزن دق يؤل نب رماعو يؤل نب بعك

 ملاثإ» :ِكَ هللا لوسر لاق «تيبلا نع كوٌداصو كولتاقم مهو «217ليفاطملا

 تّرضأو ٌبرحلا مهتكهن اشيرق نإو «نيرمتعم انئج نكلو ٍدحأ لاتقل ئجن

 اميف اولخدي نأ اوؤاش نإو ؛سانلا نيبو ينيب اوّلخيو مهتددام اوؤاش نإف مهب

 يسفن يذلاوف ّلاتقلا الإ اوبأ نإو .")اوّسَج دقف الإو اولعف سانلا هيف لخد

 . (هّرمأ ُهّللا ٌنَدْفْنَمل وأ 6) مئلاسد رفنت اوتح اذه ى رمأ ئلع مهتلتاقأل هديب

 يف يقهيبلاو (47/75) دعس نباو (914”7 :117/5”77) ةبيش يبأ نبا هجرخأ 01(

 .ةملس ثيدح نم )/١1801( ملسم هجرخأ (؟)

 مكحلا ناورمو ةمرخم نب روسملا ثيدح نم لقنلا ئلإ فلؤملا عجر انه نم ()

 ءاعو يه يتلا «ةبيّعلا»ب مهل اًهيبشت ءهّرس ئلع ةنامألاو هل حصنلا عضوَم اوناك :يأ (5)

 .هعاتم سيفن لجرلا هيف لعجي
 ال يذلا ءاملا وهو «نيعلا رسكب (َّدِع» عمج :دادعألاو «رابآلاو نويعلا ئلع اولزن يأ (5)

 لْفْطُم عمج :ليفاطملاو .اًثيدح اهدلو تعضو يتلا ةقانلا يهو ذئاع عمج :ذوُعلا 030

 .مهراغصو مهرابك مهِعّمِجَأِب اوؤاج مهنأ ديري .اهدلو اهعم يتلا ةقانلا يهو

 .برحلا نم اوحارتسا :يأ ءاوُّمَج دقف لوخدلا اوديري مل نإو :يأ (0)

 .قنعلا ةحفص ىه ةفلاسلاو «لتقلا نع ةيانك 04
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 دق ينإ :لاقف اًشيرق ئتأ ئتح قلطناف ءلوقت ام مهغلبأس :ليدب لاق

 .مكيلع هتضرع متكش نإف الوق لوقي هتعمسو لجرلا اذه دنع نم مكتتج
 :مهنم يأرلا ووذ لاقو «ءيشب هنع انثدحت نأ انل ةجاح ال :مهؤاهفس تلاقف

 دوعسم نب ةورع لاقف ءاذكو اذك لوقي هتعمس :لاق .لوقي هتعمس ام تاه

 ؛هنثا :اولاقف «هتآ ينوعدو اهولبقاف ٍدشر ةّطخش مكيلع ضرع دق اذه نإ :يفقتثلا
 دنع ةورع لاقف «ليدبل هلوق نم اًوحن ِةَِكَب يبنلا هل لاقف .هملكي لعجف هاتأف

 برعلا نم حلب تعمس لع كّرق ةذصأغدا وذ ثيآوأ دمسم ئأ :كلت
 ئرأو اًموجو ئرأل ينإ هللاوف ئرخألا نكت نإو ؟كلبق 2١7 هلصأ حاتجا

 77 صا : رك وبأ لاقف .كوهديو اورفي نأ ءاقل سانلا نم اًياشوأ
 يذلاو امأ :لاق ء(ركب وبأ» :لاق ؟اذ نم :لاق !؟هعدنو هنع رفن نحنأ تاللا

 يبنلا ملكي لعجو «كتبجأل اهب كزجأ مل يدنع كل تناك ٌدي الول هديب يسفن
 16 كنا لوسر سأر نع ةبعش نب ٌةريغملاو هنيسلب ذخأ هملك الكر للك

 هدي برض ِةِكَو يبنلا ةيحل لإ ةورع ئوهأ املكف ءرّمْغِملا هيلعو فيسلا هعمو
 هسأر ةورع عفرف اهلك هللا لوسر ةيحل نع كدي رخأ :لاقو فيسلا لعنب

 ق 'رعسأ تسلوأ ارثغ ىأ :لاقف .ةيعش نب ةريغملا :اوناق ؟اذ نم ؛لاقو
 مث مهلاومأ ذخأو مهلتقف ةيلهاجلا يف اًموق بحص ةريغملا ناكو !؟كتردغ

 (يراخبلا حيحص» خسن ضعبل اًقفاوم ناك نإو لوصألل افالخ «هلهأ» :عوبطملا 6

 حيحصلل رذ يبأ ةخسنل قفاوم لوصألا نم تبثملاو ««يناربطلا مجعم» :ةعوبطملو

 ١915( /”) ةيناطلسلا ةعبطلا «يراخبلا حيحص» :رظنا .جيرختلا رداصم رئاسلو

 .(5 57 7/5) «يراسلا داشرإ)و

 )١( بيذه#ت» :رظنا .رظبلا يف ةغل يهو .داضلاب لوصألا يفاذك اللغة«)؟١/١".

  6.(حظن -18/4 /1) «سورعلا جات»و
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 يف هنم تسلف لاملا امأو «لبقأف مالسإلا امأ» :ِكَك يبنلا لاقف ملسأف ءاج
 ركع دش

 لكك يبنلا (1)هخ : مشت اب هلاوف أ يبتلا باحصأ قمري لعج ةورع نإ مث

 مهرمأ اذإو .هدلجو ههجو اهب كّلَّدف مهنم لجر فك يف تعقو الإ ةماخن
 اوضفخ ملكت اذإو .هثوضو ئلع نولنتتقي اوداك أضوت اذإو .هرمأ اوردتبا

 هباحصأ ئلإ ٌةورع عجرف «هل اًميظعت رظنلا هيلإ ْنوُدِحُُي امو ؛هدنع مهتاوصأ
 .يشاجنلاو رصيقو ئرسك ئلع كولملا نئلع تدفو دقل هللاو موق يأ :لاقف

 نإ هللاو ءاًدمحم ٍدمحم ٌباحصأ مظعي ام هباحصأ همّلظعُي اكِلم تيأر نإ هللا
 اذإو ؛هدلجو ههجو اهب كلدف مهنم لجر فنك يف تعقو الإ ةماخن محن

 ""7مّلكت اذإو هوضو ئلع نولتتقي اوداك أضوت اذإو ؛هرمأ اوردتبا مهرمأ

 مكيلع ضرع دقو .هل اًميظعت رظنلا هيلإ َنوّدِحُي امو هدنع مهتاوصأ اوضفخ

 .هتيا :اولاقف «هّتآ ينوعد :ةنانك ينب نم لجر لاقف ءاهولبقاف بشر ةطخ

 «نالف اذمه» كي هللا لوسر لاق هباحصأو ِةْلِكَك ىبنلا ىلع فرشأ املف

 نوُّبلُي موقلا هلبقتساو هل تئعُبف ««هل اهوثعباف َّنْدّبلا نومَّظعُي موق نم وهو
 عجرف «تيبلا نع اودَصُي نأ ءالؤهل يغبني ام !هللا ناحبس :لاق كلذ ئأر املف

 نَعاَوَدصُي نأ يزأ امو ههرعشأو تدْلُق دق ثدّرلا تيآر :لاقف هباصصأ ديل[

 فرشأ املف ههنتا : اولاقف .هتآ ينوعد : لاقف صفح نب زّركم ماقف «تبيبلا

 مّلكي لعجف .(رجاف لجر وهو ءصفح نب زّرْكِم اذه» :ِلكَي يبنلا لاق مهيلع

 لا .:د ء«ر ءص )0010

 فئصم» يفو .عضوملا اذه يف «لئالدلا» ةعوبطم يف اذكو ««اومّلكت» . س «د 60

 .قبس يذلاو اذه ؛نيعضوملا يف هلثم «دمحأ دنسم»و ««قازرلا دبع
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 لِهَس دق» :ِهِْكَي ىبنلا لاقف ورمع نب ليَهُس ءاج ذإ هملكي وه انيبف دلك ىينلا

 :لاقف بتاكلا اعدف ءاّباتك كنيبو اننيب بتكا تاه :لاقف «مكرمأ نم مكل

 يردأ ام هللاوف «نمحرلا» امأ :ليهس لاقف ؛«ميحرلا نمحرلا هللا مسب :بتكا»

 هللاو :نوملسملا لاقف ءبتكت تنك امك (مهللا كمساب» :بتكا نكلو ءوه ام

 كمساب :بتكا) :ةكك يبنلا لاقف ءميحرلا نمحرلا هللا مسب الإ اهبتكن ال

 :ليهس لاقف ««هللا لوسر دمحم هيلع ئضاق ام اذه :بتكا» :لاق مث .«مهللا

 نكلو «كانلتاق الو تيبلا نع كانددص ام هللا ٌلوسر كنأ ملعن انك ول هللاو
 .ىومتيذك نإو هللا لوسر نإ) :ِةْيكلَك ىبنلا لاقف هللا دبع نب دمحم :بتكا

 تيبلا نيبو اننيب اولخت نأ ئلع» :ِةِكَي يبنلا لاقف .(هللا دبع نب دمحم :بتكا

 نكلو ٌةطْعَض انذخأ اّنأ برعلا ثّدحتت ال ِهللاو :ليهس لاقف ««هب فوطتف

 نإو ّلجر اّنِم كيتأي ال نأ ىلع :ليهس لاقف بتكف «لبقملا ماعلا نم كلذ
 لإ دب فيك اهلا ناحبس :ثوملسملا لاقف ءاديلإ هثددو آلإ كنيذ لع ناك

 !؟اًملسم ءاج دقو نيكرشملا

 اي اذه :ليهس لاقف ءنيملسملا رهظأ نيب هسفنب ومر لوتح هدويق يف ١7 فُّشْرَي

 باتكلا ضقن مل انإ) :ِلَك يبنلا لاقف «هّدرت نأ هيلع كيضاقأ ام لوأ دمحم

 هزجأف» :ديلكَي ىبنلا لاقف ءاَدبأ ءىش نئلع كحلاصأ ال اَذِإ هللاوف :لاق .«ذدعب
 لاق .لعافب 12 .«لعفاف وليا :لاق «ءكل هزيجمب انأ اه لاق .(ىل

 وم 3 ِع

 ةيلإ ةرأ هنيملسملا رشعم اي :لذتج وبأ لاقت :1"!ءانوجأ دق نيلي ؛زّركم

 .هاطخ براقي دّيقملا يشم يشمي يأ 0

  ئرخألا تاياورلا يف درو امو قايسلا نأ ئلع ءجيرختلا رداصم عيمج يف يازلاب اذك (؟)
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 هللا ف بُّذُ دق نانو !؟تيقل اه نورت الآ ؟اًملسم ثدج دقو نيكرشملا
 .اديدش اًناَذَع

 تيبنأف :دقمري آلا تملسأ ذنم تككش اه ناو هساطخملا خب رمح لاق

 يلع اتسلا :تلك فانيليا :لاق ؟هللا يبن تسلأ هللا لوسر اي :تلقف 255 يبنلا

 اننيد يف َةّيندلا يطعن ًمالع :تلقف ««ئلب» :لاق ؟لطابلا ئلع انًودعو حلا

 وهو هللا لوسر نإ :لاقف ؟« !'انئادعأ نيبو اننيب هللا مكحي اّملو عجرنو

 فرطتو تيبلا قأتس انآ انثدحيت كدك كسلوأ :تلق .«هيصعأ تسلو ؛ءيرصان

 هينآ كنإف» :لاق ءال :تلق .«؟ماعلا هيتأت كنأ كتربخأفأ ءئلب» :لاق ؟هب

 درو ِّْلكَي هللا لوسرل تلق امك هل تلقف ركب ابأ تيتأف لاق ««(هب فّوطمو

 ةزرغب كسمتسافا :ذازو ءاوس هلي هللا لوسر هيلع در امك ركب ويأ ؟"7هيلغ
 يق

 .الامعأ كلذل ٌتلمعف :رمع لاق :«قحلا ميلعل هنإ للاوف هكثرومت يتع
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 هلك هللا لوسر عم بهذي نأ يف ةزاجإلا نكت ملف «ةراجإلا ئنعمب هتزاجإ نأ ئلع لدي -
 (قشمد خيرات» يف امك  ةبقع نب ئسوم يزاغم يفف «هل هيبأ بيذعت نم هنيمأت يف لب
 يزاغم» يفو .اًطاطسف هلخدأف هديب ذخأو «راج هل انأ» :لاق اًرركم نأ (؟98/75)

 هالخدأف «(كل هريجن نحن دمحم اي» :بطيوحو زركم لاق :(308/7) «يدقاولا

 :ةثعهوبأ فقكو فاراجأف اًطاطسف

 يف هوحنب درو هنكلو .ناورمو روسملا ثيدح يف سيل خلإ «...عجرنو» :رمع لوق )١(

 يف يقهيبلاو (45 )1١785/ ملسمو )7١187( يراخبلا دنع فين نب لهس ثيدح

 )١58/5(. «لئالدلا»

 نم تافتلالا عقو امنإو ءلوصألل افالخ يتآلا عضوملا يفو انه «ّيلع» :عوبطملا (؟)
 هب هباجأ امل فلؤملا نم راصتخا امنإو ءرمع لوق صن سيل هنأل ةبيغلا لإ ملكتلا

 ريدسعو
 .ُهْنَعُدَراَمَ ركب وبأ
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 ملا ورسلال او مولا دلك لا كيسي لاق يادكلا يهل نم عيت اسلل

 ماعلا هتيم تخلل سالي لعب 0 اوي

 ئتح مهنم اذحأ ملكي ملف جرخف ماقف .كقلحيف يف كقلاح ّوعدتو كندي رحنت

 اورحنف اوماق كلذ سانلا ئأر املف «هقلحف هقلاح اعدو هندي رحن :كلذ لعف

 .اًمغ اًضعب لتقي مهضعب داك تح اًضعب قلحي مهضعب لعجو

 22ج وماء نبيع : لجو زع هللا لزنأف تانمؤم ةوسن هءاج مث

 ذئموي رمع قلطف 01٠١ :ةنحتمملا] 4 ٍفآْوكْلا مصعب غلب ئتح «ٍتاجَهم ُتَسمؤُمْل
 .ةيمأ نب ناوفص ئرخألاو ةيواعم امهادحإ جوزتف ؛كرشلا يف هل اتناك نيتأرما

 اتييماستف كلاتختفاتإ# :هيلع هللا لرتأ هعججرم ينو ةنيدملا نيل عججو ملأ رد هات كا مال ب ع 500 58

 مي هر َكَبدَفَتو َكيَعهَتَمَقَِبَوَرَخََتاَمَو كَ ننام لأ كل رفق بل(

 ؟هللا لوسر اي وه ٌحتفَوَأ :رمع لاقف «[ ١- :حتفلا] 4 ارِزَعاَركت هَل هنا كم 717

 هللا لذنأف ؟انل امف هللا لوسر اي كل اًئينه :ةباحصلا لاقف دكر :لاق

 .©"7[+ :ميعفلا] ةيآلا «َنينِمَوَمْلَا بوق ىف سيكس لن َقِذأاَوْه9 :لجو زع

 فلؤملاو «لئالدلا» يف الو ءلوصألا رئاس يف سيلو ««مهنم» :عوبطملا ءب يف هدعب )١(

 .هنع رداص

 كليبمو (814103 يراشبلا هجرخأامتإو كاورمو رولا ثيدح يف سيل ريهلا اذه 0
 .فينخ نب لهس ثيدح نم ١( 5/8 /5) «لئالدلا» يف يقهيبلاو (5 /1785)

 نع ةداتق نع قرط نم 57٠( /؟) مكاحلاو )71١/ 75٠( «هريسفت» يف يربطلا هجرخأ )2

 - ءاج امك اللسرم ةمركع نع ةداتق نع هنأ باوصلاو .ءلولعم وهو ءالوصوم سنأ
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 ءاّملسم  شيرق نم لجر  ريِصَب وبأ هءاج ةنيدملا ئلإ عجر '١)املو
 نيلجرلا ئلإ هعفدف ءانل ٌتلعج يذلا دهعلا :اولاقو نيلجر هبلط يف اولسرأف

 ريصب وبأ لاقف ءمهل رمت نم نولكأي اولزنف ةفيلحلا اذ اغلب ئتح هب اجرخف

 لجأ :لاقف رخآلا "تَلَسَ هَّبَلَسَف ءاًديج اذه كفيس ئرأآل ينإ هللاو :نيلجرلا دحأل

 .هيلإ رظنأ ينرأ :ريسي ربآأ لاف هكيرس وك يدش دا تينا هنإ هللاو

 لخدف ةنيدملا غلب ئتح ودعي رخآلا ّرفو درب تح هبرضف «هنم هنكمأف
 ايلإ 'مهتنا املف :«اًرْعْذ اذه لئأر دقلا :هآر نيح ِةِكَي هللا لوسر لاقف ,دجسملا
 يبن اي :لاقف ريصب وبأ ءاجف !لوتقمل ينإو ءيبحاص هللاو لت :لاق ِكَك يبنلا
 يبنلا لاقف .مهنم هللا يناجنأف مهيلإ ينتددر دق «كتمذ ُهللا فوأ هللاو دق هللا

 دريس هنأ فرع كلذ عمس املف ,«دحأ هل ناك ول برح ٌرَعْسِم !هّمأ ليو":

 .رحبلا فيس تأ تح جرخف

 نم جرخي الف هريصب يبأب قحلف ليهس نب لدنج وبأ مهنم تلفنيو

 هللاوف ؛ةباصع مهنم تعمتجا ئتح ريصب يبأب قحل الإ ملسأ دق لجر شيرق
 اوذخأو مهولتقف اهل اوضرتعا الإ ماشلا ىلإ تجرخ شيرقل ريِعب نوعمسي ال

 ؛بهيلإ لسرأ امل َمِحّرلاو هللا هدشانت كي يبنلا ئلإ شيرق تلسرأف ؛مهلاومأ

 معهد فك ىِدَاَوْهَول :لجو زع هلل لزنأف نساارسه# مهنم 0

 4 ةَيهْلأ حط علب ئدح 4ٌرِهَعؤَرفْظأ نكن دَكم نظَب ُهْنَعويدَ

 :رظناو .(71057) ةناوع يبأو (707) ئلعي يبأ دنع هنع ةبعش ةياور يناًحضوم -

 .(8177-147 )١1/ «لقنلا يف جردملا لصولل لصفلا»
 .ناورعو روسعلا كيذح نم لشلا مير اتع نم )10(

 .ئنعمب امهو ««هلتساف» :ةعوبطملا خسنلا ()
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 اولاحو «ميحرلا نمحرلا هللا مسباب اوُرَقُي مل مهنأ مهتّيمحو [174-17 :حتفلا]
 .تيبلا نير مينو 1 !,

 همف نم ةيبيدحلا رئب يف حمو ًاضوت ِهْلَ يبنلا نأ (حيحصلا» يف :تلق

 يف عوكألا نب ةملسو بزاع نب ءاربلا لاق كلذك .ءاملاب تشاجف
 .()(نيحيحصلا»

 ")هيف زرغ هنأ ةمرخم نب روسملاو مكحلا نب ناورم نع :ةورع لاقو

 .اًضيأ 217(« نيحيحصلا» يف وهو «هتنانك نم اًمهس

 مث هاف ضمضمو وْلَّدلا يف أضوت :0*2ةورع نع دوسألا يبأ يزاغم يفو

 هللا اعدو «رئبلا يف هاقلأو هتنانك نم اًّمهس عزنو «رئبلا يف ٌّبصُي نأ رمأو هيف حم

 ئلع سولج مهو اهنم مهيديأب نوفرتغي اولعج ئتح ءاملاب ترافف «ئلاعت
 .ملعأ هللاو .هبشأ اذهو «نيرمألا نيب عمجف ؛( )اهتم

 فرصتلا ضعب عم «ليوطلا مكحلا نب ناورمو ةمرخم نب روسملا ثيدح نهتنا انه )١(

 .هئانثأ يف فلؤملا نم تادايزلاو

 ملسم دنع ةملس ثيدحو 515٠(« 701/ا/) يراخبلا دنع ءاربلا ثيدح ()

 .كشلا الع «اهيف قصب امإو اعد اّمِإ) :ظفلب )١177/18٠1(

 .د ءص نم طقاس «اهيف» ()

 .ملسم دنع سيلو )777١(: يراخبلا (5)

 )١/ ١157(. يبهذلل «مالسإلا خيرات»و ١١7( /5) «لتئالدلا» يفامك (5)

 :«لئالدلا» ةعوبطم يفو ««اهريفش» :ز يفو .فيحصت «اهقش» :عوبطملا ءب ءص (7)

 خيرات»و «لئالدلا» ةطوطخمل قفاوم تبثملاو .اًضيأ فيحصت وهو «اهيتفشا»

 .دحاو -اهفرحو اهتقاحو اهريفشو اهافّشو رئبلا ةفشو .«مالسإلا
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 ةيبيدحلا موي سانلا شطع :لاق رباج نع ؟7١«يراخبلا حيحص) يفو

 ام» :لاقف ؛هّوحن سانلا سَهَج ذإ اهنم ًأضوتي ةوُكَر هيدي نيب ِلِكَي هللا لوسرو

 نيب ام الإ ًاضوتن ")ام الو برشن ءام اندنع ام «هللا لوسر اي :اولاق «؟مكل

 نويعلا لاثمأ هعباصأ نيب نم روفي ءاملا لعجف ةوكرلا يف هدي عضوف كيدي

 .رئبلا ةصق ريغ هذهو .ةئام ةرشع سمخ اوناكو ءاوؤضوتو اوبرشف

 :لاق حبصلا ٍةِلَك يبنلا لص اًّملف ءرطم ةليل مهباصأ ةوزغلا هذه يفو

 نم حبصأ"» :لاق ءملعأ هلوسرو هللا :اولاق «؟ةليللا مكبر لاق اذام نوردتأا

 يب نمؤم كلذف هتمحرو هللا لضفب انرِطُم :لاق نم امأف ءرفاكو نمؤم يدابع

 نمؤم ىبرفاك كلذف اذكو اذك ءوتب انرِطُم :لاق نم امأو ءبكوكلاب رفاك

 .©"7(بكوكلاب

 لصف

 «نينس رشع برحلا عضو ئلع ةكم لهأو نيملسملا نيب حلصلا ئرجو

 ناك اذإ ئتح كلذ هّماع مهنع عجري نأو ءضعب نم مهضعب سانلا َنَمْأي نأو

 8[ اهلمكفي ال تار ءاثالا ايياقأل ةكس نيبو هديب اولغو اهعدلا لبقملا ماعلا

 هدرن مل كباحصأ نم اناتأ نم نأو ءبّرقلا يف فويسلاو بكارلا حالسب

 )١( «لئالدلا» يف يقهيبلا ظفل اذهو .هوحنب (50157) مقرب )١١7/5(.

 ام نيبو اهنيب ريوغ ثيح د «ص يفام ائضتقم تبثملاو ««ءام» :(«لئالدلا» ةعوبطم (؟)

 دملا ةمالع اهيلع امهاتلك س يفو .ةيناثلا نود ئلوألا ئلع دملا ةمالع عضوب اهلبق

 .ءاوس امه خسنلا رئاس يفو .ةيناثلا نود ةزمه اهعم تبتك ئلوألا نأ الإ

 .(71) ملسمو )8:857”١1١17( يراخبلا هجرخأ (')
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 011ه قرد بيغ كتييو انني ناو ءانيلغ هتددر اتياحعصأ نم انآ نمو كايلع

 نم :لاقف ؟اذه مهيطعن هللا لوسر اي :اولاقف «""7لالغإ الو لالسإ ال هنأو

 اًجرف هل هللا لعج مهيلع هانددرف مهنم اناتأ نمو «هللا هدعبأف انم مهاتأ
 .0"2(اًجرخمو

 مايصلاب هسأر قلح نمل ئذألا ةيدف لجو زع هللا لزنأ ةيبيدحلا ةصق يفو

 .247ةرجع نب بعك نأش يف كسنلا وأ ةقدصلا وأ

(010 

(030 

00 

0 

030 

 290: هس هيرضتةللو اًنالث ةرقغملاب نيقلحملل 6 هللا لوسر اعد اهيفو

 ا ةعبس نع ةرقبلاو «ةعبس نع ةندَبلا اورحن اهيفو

 اهيف ام ئلع ةدودشم :يأ «ةفوفكم»و «هعاتم ٌسيفن لجرلا هيف لعجي ءاعو يمه ةبيّعلا

 هيلع اوقفتا اميف شغلاو لغلا اهلخدي ال هنأ ئلع ةلالدلل رودصلا ابه تهّبش .ةلفقُم

 يتلا لوُحَّذلا اولعج دق مهنأكف ءافوفكم مهنيب ٌرشلا نوكي نأ هانعم :ليقو كسلا نب

 .(ففك) «ةياهنلا» :رظنا .اهيلع اوجرشأو ٍةبيع يف مهنيب تناك

 .ةنايخلا :لالغإلاو .ةرهاظلا ةراغلا :ليقو «ةّيفخلا ةقرسلا :لالسإلا

 (لئالدلا» ين يقهيبلاو (730777) اًرصتخم دواد وبأو )1841١( دمحأ هجرخأ

 نب روسملا ثيدح نم «لالغإ الو لالسإ ال» :هلوق ئلإ هل ظفللاو )/ ١56(_

 ملسم دنع سنأ ثيدح نم ٌءزجف هدعب امو «نسح دانسإب مكحلا نب ١ ناورمو ةمرخم

 .هل ظفللاو ١517( /5) «لئالدلا» يف يقهيبلاو (5810) نابح نباو (1784)

 .ةرجع نب بعك ثيدح نم )١11١١( ملسمو )١18١0( يراخبلا هجرخأ

 يبأو رمع نباو سابع نبا ثيدح نم /١1١144:14891( 27811) دمحأ هجرخأ

 ركذ نود هيلع قفتم رمع نبا ثيدحو ؛حيحص نيلؤؤألا دانسإو ءيردخلا ديعس
 .ةيبيدحلا

 .ُهْنَعدَيإَو رباج ثيدح نم )171١4( ملسم هجرخأ
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 يلب اولا

 .حتفلا ةروس تلزنأ اهيفو

 دقع يف ركب ونب تلخدو .هدهعو كَ هللا لوسر دقع يف ةعازخ تلخدو
 لخد ِةِْكَي هدقع يف لخدي نأ ءاش نم نأ طرشلا يف ناكو ,.مهدهعو شيرق

 .("7لخد شيرق دقع يف لخدي نأ ءاش نمو

 نب ةبقع تنب موثلك مأ نهنم :م .,تانمؤم ءاسن هءاج ةنيدملا الإ عجر املو

 ملف ؛مهنيب ناك يذلا طرشلاب كي هللا لوسر اهنولأسي اهلهأ ءاجف «طيعم يبأ
 :ليقو «ءاسنلا يف طرشلل خسن اذه :ليقف ؛كلذ نع هللا هاهنو «مهيلإ اهعجرَي

 ئلع الإ طرشلا عقي مل :ليقو ءاًدج «؟)زيزع وهو نآرقلاب ةنسلل صيصخت
 ىلاعت هللا 27لزنأف نيفنصلا يف هوُمّمعُي نأ نوكرشملا دارأو ةصاخ لاجرلا

 .تللذ

 .ريعبلا فنأ يف ةقلحلا يه ءارلا فيفختب (ةّربلا» )١(

 2717757) دمحأ هجرخأ سابع نبا ثيدح يف امك «ردب موي ِِكَي يبنلا هبلتسا دق ناكو (؟)

 )١//5717(. مكاحلاو (184/ :7/891/) ةميزخ نباو ((7

 .نسح دانسإب ناورمو روسملا ثيدح نم (7 /0) «لئالدلا» يف يقهيبلا هجرخأ (*)

 هيلع اًملعم «زيزع» :س يف هقوف بتكو ««بيرغ» :ن «س .هيلع اححص ز شماه (؟)
 .كلذك ةخسن يف هنأ قأ ءلخااب

 .«وبأف» :ن ءس ء.ةخسن يف هنأب هيلع اًملعم ز شماه (4)
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 لصف

 ةيققلا دئاوقلا نيم ةيبيدحلا ةصنأ قاع ىضعب ف

 .ةدعقلا يذ يف اهيلإ جرخ هنإف .جحلا رهشأ يف ِةِْلَي يبنلا رامتعا :اهنمف

 جحلاب مارحإلا نأ امك ءلضفأ تاقيملا نم ةرمعلاب مارحإلا نأ :أاهنمو

 امأو .هوحن وأ ليم ةنيدملا نيبو اهنيبو ةفيلحلا يذ نم امهم مرحأ هنإف ءكلذك

 امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ سدقملا تيب نم ٍةرمعب مرحأ نما :ثيدح

 ءهتش ال ثيدحف -(«بونذلا نم اهلبق امل ًةرافك تناك» :ظفل فو .(رخأت

 .20[ليدش اًبارطضا اثتمو اًدانسإ هيف برطضا دقو

 يف نوئسم وه امك ةدرفملا ةرمعلا يف نونسم ىدهلا قوس نأ :اهنمو

 .نارقلا

 .اهنع ٌيهنم ةلثُم ال ,ةنس يدهلا راعشإ نأ :اهنمو

 ةلييش ف لئدهأ د يبنلا نإف 10ه ءادعأ ةظّياغم سابحتسا :اهنمو

 ئلاعت لاق دقو «نيكرشملا هب ظيغي ةضف نم ِةَّرْب هفنأ ىف لهج ىبأل المج هيده
5-5 

 هداف هُهَكَطَش َميْحَأ عر ليل اف َمُملَتَمَول :هباحصأو كي هللا لوسر ةفص يف

 )١( جرخأ هأحمد)١١60608.556659( وأبوداود)5١/!١(وابنماجه)7:٠:*8(

 - نابح نباو هل يناثلا ظفللاو )١1//"( :هيلع مالكلل رظناو .ةملس مأ ثيدح نم

 يراخبلل (ريبكلا خيراتلا» )١/ 1١7٠9-١5١( «رينملا ردبلا»و (75 /1) «ئلحملا»و

 )97/5( ةلاسرلا ةعبط «دنسملا» ىققحم شماهو )55/ ١8١(.

 نيكلاسلا )11/ 11717
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 [14 :حتفلا] ١)َر رايك ره ا + هوقوُس لع ىوتش أ ظلْغَتَساَ

 وهما ل يبس ِفةَصَمْحَساَلَو ُبَمَضاَلَو أَمْ هب بال ما كلذ :لاقو
 ٌلَمَع هوي 20000 لَو َراَدْكْلأ يقيم نوبي
 1٠١[. :ةبوقلا] 4 نيس اَرَجَأ ُميِضيالهَأَت إعلم

 .ودعلا وحن هّمامأ نويعلا ثعبي نأ يغبني شيجلا ريمأ نأ :اهنمو

 «ةجاحلا دنع ةزئاج داهجلا يف نومأملا كرشملاب ةناعتسالا نأ :اهنمو

 ئلإ ٌبرقأ هنأ ةحلصملا نم هيفو «كاذذإ اًرفاك ناك َيعازخلا هنيع نأل

 .مهّرابخأ هذخأو ٌودعلاب هطالتخا

 .يأرلا هجول اًجارختسا هشيجو هتيعر مامإلا ةروشم بابحتسا :اهنمو
 نود مهّضعب (1)ٌصتخت ةحلصمل اَفَّرعتو ,مهْبْتَعِل اًنمأو .مهسوفنل ًةباطتساو

 :ةارسع لآل «رمالاف ٌمِهَرواَسَو# :هلوق يف ئلاعت برلا رمأل اًلاثتماو .ضعب

 .[84 :ئروشلا] (هَتتَب عروس عه ماو :هلوقب هناحبس هدابع حدم دقو .[ 48

 ةلتاقم لبق مهلاجر نع اودرفنا اذإ نيكرشملا ٌيرارذ يّبَس زاوج :اهنمو

 .لابسرلا

 :اولاق امل مهنإف ءِفّلكم ريغ ئلإ بسن ولو لطابلا مالكلا در :اهنمو

0 

 )١( ٌةنَرْوَتلا فعلتم َكِلَدل :هلوق نم أدب ز هد ءص يف *.
 خسنلا يف امك قايسلا راصف .«اهملعب» :ن ؛هيلع اححصم س شماه ءز شماه يف هدعب (؟)

 .«صضعب نود مهْضعب اهملعب صتخي» :ةعوبطملا
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 نع ربخأ مث .«قلخب اهل كاذامو تآلخ ام» :لاقو مهيلع هّدر '!)اهعبطو

 يتلا ةميظعلا ةمكحلل اهسبح ةكم نع ليفلا سبح يذلا نأو اهكورب ببس

 .هدعب ئرج امو ؟؟)اهسبح ببسب ترهظ

 .ةنس اهوحنو هبكارم نم ٌلجرلا هسبالي ام ةيمست نأ :اهنمو
 .هديكأت ديري يذلا ىنيدلا ربخلا ئلع هبابحتسا لب فلحلا زاوج :اهنمو

 هللا هرمأو .©")اًعضوم نينامث نم رثكأ يف فلحلا ِكَي يبنلا نع ظفح دقو

 ةروس يف :227نآرقلا نم عضاوم '؟”ثالث يف هب ربخأ ام قيدصت ئلع فلحلاب

 ١نياغتلاو ءأبسو «سنوي

 اوبَلَط اذإ ةملظلاو ''"اًةاغبلاو روجفلاو عدبلا ٌلهأو نيكرشملا نأ :اهنمو

 قو هيلع اوييعأ وو وطعأو هيلإ | رييبأ كلا فرام رح روم مرحب ديف تومظمل اهم

 .«اهعايط» :ت )١(

 .«اهسبح دعب ترهظ»:ز ()

 ١11/17 تيس اس ىلظلا (90)

 وهو :تايآ تالق ىأ «ةدعملا نع لمح هدعلا ركذ قلؤملا نآكو .لوصألا يف اذك )0(

 .(17 6 ؛ /؟) «بّرضلا فاشترا» :رظنا .ةغللا يف غئاس

 .عوبطملا نم طقاس «نآرقلا نم» (6)

 سنون ةيبآلا حل هّدإنَرَو ىإ لَوْ َنَحَأ َكئوطبَتَسَيَول :للاعت هلوق يهو (7)
 00 أَو ياو عك وردكم َنَا لاول :هلوقو ؛[57

 همك ذمتك نووي نعت ” أ ورق َنيْلامَعَر» :هلوقو .[ بس
 .[1/ :نياغتلا] ةيآلا 4كم

 .د ءص نم طقاس «ةاغبلاو» (0)

0 

 | لَك 3 ردت

 هىإلق
6 

 دعاك
 ةعاشمل
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 .مهيغبو مهرفك ئلع ال هللا تامرح ٌميظعت هيف ام ىلع نوُنّواعيف «هٌريغ اوعنُم
 .كللذ خعوس امم نوعتميو

 كلذ ئلإ بيجأ هل يضرم هلل بوبحم ئلع ةنواعملا سمتلا نم لكو

 ْمظعأ هلل ضوغبم بوبحملا كلذ ئلع هتناعإ ئلع بت رثي مل ام ةنئاك نم انتاك

 قاض كلذلو ءسونتلا ئلع اهّمشأو اهبعصأو عضاوملا ّقدأ نم اذهو .هنم

 دعي الامعأه ل لمع ؛دعلاق ام رمع لاقو قاض نم ةباحصلا خم هنع

 دلع هللا لوسر بلق للع هيف هبلق ناك اوتح ميلستلاو ئضرلاب هاقلت قيدصلاو

 لدي كلذو قلك هللا لوسر باوج نيعب كلذ نم هنع لأس اًّمع ّرمع باجأو

 مهملعأو هلوسرو هللاب مهفرعأو مهّلمكأو ةباحصلا ٌلضفأ قيدصلا نأ ئلع

 ضرع اًّمع رمع لأسي مل كلذلو «هل ًةقفاوم مهّدشأو هّباحمب مهموقأو هنيدب

 .هباحصأ رئاس نود ةصاخ هقيّدصو ِهَلكَي هللا ٌلوسر الإ هل

 :(17ىعفاشلا لاق .ةيبيدحلا ئلإ نيميلا تاذ لدع ِةِكَي يبنلا نأ :اهنمو

 ةصقلا هذه يف 27دمحأ مامإلا ئورو .مرحلا نم اهضعبو لحلا نم اهُضعبو

 اذه ينو .لجلا ين "27برطضُم وهو مرحلا يف يلصي ناك ِةكَي يبنلا نأ

 (ننسلا ةفرعملاو )7١١11٠/0( «ئربكلا نئسلا» يف يقهيبلا هنعو .(794 /) «مألا» يف )١(

(/10/ /81 2 ). 

 «ننسلا» يف يقهيبلاو (17444) ةبيش يبأ نبا اًضيأ هاورو )1841١(. مقرب )2

 ةمرخم نب روسملا نع ةورع نع يرهزلا نع قاحسإ نبا ثيدح- نم (116/0)
 هسلدي ملو يرهزلا نم هعمس قاحسإ نبا ناك نإ نسح - هدانسإو .مكحلا نب ناورمو

 .(5057/7) حلفم نبال «عورفلا» :رظناو .هنع

 .هتميخ براض يأ (9)
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 صتخي ال ,مرحلا عيمجب ٌقّلعتم ةكمب ةالصلا ةفعاضم نأ ئلع ةلالدلاك

 لضفأ مارحلا دجسملا يف ةالص» :هلوق نأو «فاوطلا ناكم وه يذلا ًدجسملا

 :ةبوتلا] # ٌماَرَح 6 0 دي الف# :هلوقك 7١2(يدجسم ىف ةالص ِةئام نم

 :ءارسولا] * ِاَرْخَأ ٍدِحَسَمْل ا جهلا ومبل :اىلاعت هلوقو [ 58

 .ئناه مأ تيب نم ءارسإلا ناكو ١[«

 يلصيو لحلا يف لزني نأ هل يغبني هنإف .ةكم نم اًبيرق لزن نم نأ :اهنمو

 57ءنصي رمع نبا ناك كلذكو .مرحلا يف

 ةحلصملا ئأر اذإ ودعلا حلص بلطب مامإلا ءادتبا زاوج :اهنمو

 .مهنم بلطلا ءادتبا نوكي نأ ئاع كلذ فقوتي الو «هيف نيملسملل

 نأ هتداع نكت ملو  فيّسلاب كي هللا لوسر سأر ئلع ةريغملا مايق فو
 راهظإ نم ٌودعلا لسر مودق دنع اهب ئدتقي ةنس  دعاق وهو هسأر ئلع ماقي
 ةداعلا يه هذهو «سوفنلاب هتياقوو هتعاطو مامإلا ميظعتو رخفلاو ّزعلا

 ىلع نيرفاكلا لسر مودقو نيرفاكلا ئلع نينمؤملا لسر مودق دنع ةيراجلا
 نأ بحأ نم» :هلوقب لي ٌيبنلا هّمذ يذلا عونلا 7نم اذه سيلو «نينمؤملا

 نم ١"77( /4) «ةراتخملا» يف ءايضلاو )١7750( نابح نباو )١151١1( دمحأ هجرخأ )١(

 10ي دمللا ن هللا دبع ثيدح

 ةبيش يبأ نبا جرخأ دقف ءورمع نبا نع اًمُحِصم نوكي نأ لئشخأو «رمع نبا نع هدجأ مل )١(

 يف رذنملا نباو )١577( ىهكافلاو )١17١/7( «ةكم رابخأ» يف يقرزألاو )١157545(

 ناطاطسل هقؤامدلا ضاعلا نب ورمعرب هللا دبع نع قرط نم (174 /5) «طسوألا»

 .مرحلا يف يذلا يف ىَّلص ىّلصي نأ دارأ اذإف ؛لحلا يف رخآلاو مرحلا يف امهدحأ
 .«اذه» :عوبطملا ءث يف هدعب (9)
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 يف رخفلاو ءاليُخلا نأ امك :١2)«رانلا نم هّدعقم اًوبتيلف اًمايق ٌلاجرلا هل لّثمتب

 .هريغ يف مومذملا عونلا 227 نم اسيل برحلا

 رئاعش راهظإ بابحتسا ئلع ليلد رخآلا لوسرلا هجو يف ٍندبلا ثعب يفو
 .رافكلا لسرل مالسإلا

 هنم ٌتسلف لاملا امأو «لبقأف مالسإلا امأ» :ةريغملل كي يبنلا لوق يفو
 ُدَرُي لب كلمُي ال هنأو موصعم دهاعملا كرشملا لام نأ ئلع ليلد «ءيش يف

 .مهلاومأ ذخأو مهب ردغ مث نامألا ئلع مهبحص دق ناك ةريغملا نإف «هيلع

 ناك كلذ نأل مهل اهنيوض الو اهنع ٌبذالو مهلاومأل ِِكَي يبنلا ضرعتي ملف

 .ةريغملا مالسإ لبق

 قاوج يلع ليلذ (تنكللا 9 لقي صصمأ) :ةورعل قيدصلا لوق يفو

 يبنلا نذأ امك «لاحلا كلت اهيضتقت ةحلصم هيف ناك اذإ ةروعلا مساب حيرصتلا

 ريأ ضّضعا» :لاقيو هيبأ ٍنَهِب ةيلهاجلا ئوعد ئعدا نمل حّرصي نأ دي

 .لاقم ماقم لكلف ؛(؟ هل اوكي الو «كيبأ

 يف يراخبلاو (77/560) يذمرتلاو (2779)دواد وبأو )١171870( دمحأ هجرخأ )١(

 لاقو ء.نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق .ةيواعم ثيدح نم (91/1/) (درفملا بدألا»

 :رظناو .حيحصلا طرش نئلع هدانسإ :(5 57 /7) «نئسلا بيذهت» يف فلؤملا

 .(301/) ينابلآلل «ةحيحصلا»

 .(اذه» :عوبطملا ءث يف هدعب )١(

 .ةريقرلا ؟نس ةءهن (9)

 21 11765) هتادايز يف هللا دبع هنباو )١١7537177757177( دمحأ هجرخأ (:5)

 - (8817) «ئربكلا» يف يئاسنلاو (457) (درفملا بدألا» يف يراخبلاو ١(
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 لّياقي الو .هتوفجو هلهجو رافكلا ١)لوسر بدأ ةلق لامتحا :اهنمو

 هذخأ ئلع ةورع ِةِِكَي يبنلا لباقي ملو «ةماعلا ةحلصملا نم هيف امل كلذ ئلع

 ميظعتلاو راقولا نكل برعلا ةداع كلت تناك نإو «هباطخ تقو هتيحلب

 .كلذ فالخ

 .هللا لوسر هنأ دهشن :الاق نيح ةمليسم يلوسر ِةَِكَي لباقي مل كلذكو

 .(7(امكتلتقل لتقت ال لسرلا نأ الول» :لاقو

 .ردص وأ سأر نم تناك ٌءاوس ةماخنلا ةراهط :اهنمو

 .لمعتسملا ءاملا ةراهط :اهنمو

 ءاج امل هلوقل .ةهوركملا ةريطلا نم سيل هنأو لؤافتلا بابحتسا :اهنمو

 .«مكرمأ لِهَس١ : ليهس

 ركذ نع كلذ ئنغأ هيبأ مساو همساب فرع اذإ هيلع دوهشملا نأ :اهنمو

 ركذب ليهس نم عِيَقو «هللا دبع نب دمحم ئلع دزي مل ِةكَي يبنلا نأل ,دجلا

 .هل لصأ ال دجلا ركذ طارتشاو ؟ةضاخ هيبأ مساو همسا

 ئرتشا ام اذه» :هل بتكف َمالغلا ِِكي هنم ٍدلاخ نب ءاَّدَعلا ءارتشا امأو

 نع نسحلا نع قرط نم 11١-١17( /5) «ةراتخملا» يف ءايضلاو (؟07١١) نابح نباو ب

 ينابلآلل «ةحيحصل 2 | ةلسلسل |" :رظناو .َُنََهَنلَوو بعك نب يبأ نع ةرْمَض نب نع

.)21( 

 )١1( لسرال :ثن 6:

  0دمحأ هجرخأ )1١984( ينفخ نها 4 /؟) مكاحلاو (١0/7١)دواد وبأو

 دمحأ دنع دوعسم نبا ثيدح نم ديج دهاش هلو .نسح داثسإب ذوعسم نب ميعُت

 .(707/577) دواد ىبأو (؟ 708 055)
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 زئاج هنأ ئلع لدي نابب ةدايز وهف -هدج ركذف (170ةذوه نب دلاخ نب ٌءاّدعلا

 همساب ئفتكُي ثيحب ةرهشلا يف نكي مل املو «هطارتشا ئلع ٌلدي ال «هب سأب ال
 بألا مساو مسالا يف كاراش :الا دنع ّدجلا ٌركذ طرتشيف ءهّدج ركَذ هيبأ مساو

 .ملعأ هللاو .بألا مساو مسالا ركذب 27ءافتكالا مدع دنعو

 ةزئاج نيملسملا ئلع ميَض هيف ام ضعبب نيكرشملا ةحلاصم نأ :اهنمو

 لامتحاب نيتدسفملا ئلعأ عفد هيفف هنم رش وه ام عفدو ةحجارلا ةحلصملل

 .امهاندأ

 نعي ملو «هب هّريغ دعو وأ هرّذَن وأ ءيش لعف ئلع فلح نم نأ :اهنمو

 .يخارتلا ئلع لب ءروفلا ئلع نكي مل -هتينب الو هظفلب ال اًنقو

 ةرمعلا يف كسن هنأو ءريصقتلا نم لضفأ هنأو .ءكسن قالحلا نأ :اهنمو

 ةرمع يف كسن وه امك روصحملا ةرمع يف كسن هنأو «جحلا يف كسن وه امك

 .هريغ

 ال هنآو مرسلا ىآ لحلا ني رضحأ ثيدح ةيده رحتي رصحتلا نأ :اهتمو

 ٍلصَي مل "' 'هنأو ءهيلإ لصي مل اذإ مرحلا يف هرحني نم دِعاوُي نأ هيلع بجي

 .[1 :تفلا] 4 رحم مكي م َىَدَمْلاَول :ايلاعت هلوق .ايلادب هلع رخل

 (75751)هجام نباو )١١784( «ئربكلا» يف يئاسنلاو )١1١7( يذمرتلا هجرخأ )١(

 نم 5714-١111( /7) «قيلعت قيلغت» يف ظفاحلاو (778 /4) «نئسلا» يف يقهيبلاو ظ

 .هقرط عومجمب نسح ثيدحلاو .دلاخ نب ءاذعلا نع قرط

 الرسل ال ؛ يقال كارتشلالا ميس دسرح :ةعوبطملا خسنلا يف (1)

 أذ الإ قايسلا ريغ عوبطملا يفو .هباحصأو كي يبنلا عم ناك يذلا يدهلا يأ (*)

 .دوصقملا ئنعمللو لوصألل اًفالخ ؛هّلحم ئلإ لصي ئتح لّلحتي
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 ؛مرحلا نم ال ّلحلا نم ناك يدهلا هيف رحن يذلا عضوملا نأ :اهنمو

 .يدهلا ٌلِحَم هّلك مرحلا نأل

 قلحلاب مهرمأ ِةكَي هنأل ,ءاضقلا هيلع بجي ال رصحملا نأ :اهنمو

 ةبجاو نكت مل لباقلا ماعلا نم ةرمعلاو .ءاضقلاب مهنم اًدحأ رمأي ملو رحنلاو

 ةئامعبرأو املأ راصحإلا ةرمع يف اوناك مهنإف هراصحإلا ةرمع نع ًءاضق الو

 اهنأل ءاضقلاو ةيضقلا ًةرمع تيّمُس امنإو كلذ نود ةيضقلا ةرمع يف اوناكو

 هلعف ردصم ئلإ ة ةرمعلا تفيضُأف ءاهيلع مهاضاق يتلا ةرمعلا

 لاثتمالا مهريخأتل بضغي مل الإو ءروفلا ئلع قلطملا رمألا نأ :اهنمو

 نوجري اوناك مهنأب لاشتمالا مهريخأت نع رذتعا دقو .رمألا تقو نع

 وهو !هنع رذتعُي نأ ئلوأ ٌراذتعالا اذهو «كلذل نيلٌّوأتم اورخأف 21)خسنلا

 يلام» :لوقيو هرمأ ريخأتل هّبضغ ٌدتشي مل كلذ مهنم مهف ول ِةِكي هنإف ءلطاب

 يعسلا نم مهريخأت ناك امنإو «00"2!عّبَتأ الف رمألاب ٌرُمآ انأو بضغأ ال

 .ةنجلا مهل بجوأو مهل رفغو مهنع هللا يضر دقو ءروكشملا ال روفغملا

 «ليلدلا هصخ امالإ ؛ماكحألا يف هل هتّمَأ ةكراشم لصألا نأ :اهنمو

 .فيحصت وهو «يتآلا عضوملا يفو انه «حسفلا» :ث )١(

 رمأ امدنع عادولا ةجح يف يور امنإو «ةيبيدحلا ةصق يف ظفللا اذه ئور نم دجأ مل ١)

 تيبلاب فاوطلا دعب مهمارحإ نم اولحي نأ يدهلا اوقوسي مل نيذلا ةباحصلا

 ئتح قلطنا مث ِةِلَي يبنلا بضغف كلذ يف ةباحصلا ضعب دّدرتف «ةورملاو افصلابو

 .(...بضغأ ال يل ام» :لاقف ؟ هللا هبضغأ  كبضغأ نم :هتلأسف ةشئاع ئلع لخد

 (4455) (ئربكلا» يف يئاسنلاو )١987( هجام نباو (18077) دمحأ هجرخأ

 .فعض هدانسإ يفو ءمهريغو
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 رحنتو كسأر قلحت ئتح اًدحأ مّلكت الو جرخا» :ةملس مأ هل تلاق كلذلو

 .هنوعبأتيس سانلا نأ تكلصو (كيده

 هب مهرمأ نيح ا ا :ليق نإف

 ب او وسور و

 هل مهّءابتا نأو ؛مهريخأتك رخؤي مل هنأو هب رمأ ام لاغتما ئلإ رداب دق
 .هرمأ لاثتماو هب ءادتقالا ئلإ ذئنيح اورداب -هب مهءادتقا بجوت مهّتعاطو

 ال نأو ةنيملسملا ىلإ مهنم ءاج نم در ئلع رافكلا حلص زاوج :اهنمو

 الف ءاسنلا يف امأو «ءاسنلا ريغ يف اذه .مهيلإ نيملسملا نم بهذ نم َّدَرُي

 دقعلا اذه يف ةصاخ خسنلا عضوم اذهو .رافكلا ئلإ نهدر طارتشا زوجي

 .بجوم ريغب هريغ يف خسنلا ئوعد ئلإ ليبس الف «نآرقلا ٌصنب

 هناحبس هللا بجوأ كلذلو «مّوَقَتُم جوزلا كلم نم عضبلا جورخ نأ :اهنمو

 نمدتأرعا تدتزا نم عيلعو اهنيبو هني ليسو ةثأرما ترجاه نم خلع رهملاّدر

 .مهجاوزأ نم مهيلإ رجاه نم روهم در مهيلع رافكلا قحتسا اذإ نيملسملا

 ام ذر هباجيإ يفو .ءيش هخسني مل مث ؛مهنيب هب مكح يذلا همكح كلذ نأ ربخأو

 .لكلا رهحب الل :رئاسعلاب هعرقت 7 ئلع ليلد كلذ نم جاوزألا ئطعأ

 جرخ نم لوانتي ال مامإلا ئلإ رافكلا نم ءاج نم در طرش نأ :اهنمو
 هذر هيلع بجي ال مامإلا دلب لإ ءاج اذإ هنأو «مامإلا دلب ريغ لإ اًملسم مهنم

 ئلع ههركأ الو هءاج نيح ريصب ابأ دري مل كي يبنلا نإف ؛بلطلا نودب

 .عوجرلا ئلع ههركُي ملو هذخأ نم مهنكم هبلط يف اوءاج امل نكلو «عوجرلا
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 هنمضي مل مهنم اًدحأ لتقف هنم اونكمتو هومّلست اذإ نيدهاعملا نأ :اهنمو

 يف مهل هِلتق ٌمكح كلذ يف همكح نوكي لب ؛مامإلا هنمضي ملو ِدَوَق الو يدب
 نيلجرلا دحأ لتق ريصب ابأ نإف ؛مهيلع مامإلل مكح ال ثيح مهرايد

 هوملست دق ناك نكلو «ةنيدملا مكح نم يهو «ةفيلحلا يذب نيدهاعملا

 .همكحو مامإلا دي نع لصفو
 مهتبراحف ةفئاط مهنم تجرخف «مامإلا اودهاع اذإ نيدهاعملا نأ :اهنمو

 مهنع مهعفد مامإلا ئلع بجي مل -مامإلا ئلإ اوزّيحتي ملو ؛مهلاومأ تمنغو

 .اولخدي مل وأ هنيدو هدهعو مامإلا دقع يف اولخد ٌءاوسو ؛مهنم مهعنمو
 ريصب يبأ نيب اذهع نكي مل نيكرشملا نيبو لكي يبنلا نيب ناك يذلا دهعلاو

 .مهنيبو هباحصأو

 نم ةمذلا لهأ ضعبو نيملسملا كولم ضعب نيب ناك اذإف اذه ئلعو

 منغيو مهّوزغي نأ نيملسملا كولم نم رخآ كلمل زاج ٌدهع مهريغو ئراصنلا

 ئراصن يف مالسإلا خيش هب ئتفأ امك ,دهع مهنيبو هنيب نكي مل اذإ مهلاومأ
 ,0 لعأ هللاو .(10نيكرشملا عم ريصب يبأ ةصقب اَلدتسم مِهيَسو ('1ةّيطَلَم

 لصف

 ةندهلا هذه اهتنمضت يتلا مكحلا ضعب نلإ ةراشإلا يف

 تعقوف ءاهبابسأ مكحأ يذلا هللا الإ اهب طيحي نأ نم لجأو ربكأ يهو

 .هلمحو هتمكح هتضتقا يذلا هجولا ئئلع ةياغلا

 لوضانألا ةقطنم يف ةنيدم مويلا يهو .ماشلل ةمخاتُم مورلا دالب نم ةميدق ةنيدم )١(

 .ايكرت يف ةيقرشلا
 .(5 65 5”ص) يلعبلل «تارايتخالا» :رظنا (0)

 .د ءهز ءص نم «ملعأ هللاو» (*)

 قف



 هلوسر هب هللا ٌرعأ يذلا مظعألا حتفلا يدي نيب ةمَّدقم تناك اهنأ :اهنمف

 احاتفمو هل اياب ةندهلا هذه تناكف ءاجاوفأ هللا نيد يف هب سانلا لخدو هدنجو

 (١)هيضقي يتلا ماظعلا رومألا يف هناحبس هللا ةداع هذهو .هيدي نيب اًنِْؤُمو

 .اهيلع لادتو ابي نذؤت تاكل كو تامالقم اهيدي عرب اهل ءط رت نآ اًردقو اًعرش

 مهضعب نِمُأ ّسانلا نإف ءحوتفلا مظعأ نم تناك ةندهلا هذه نأ :اهنمو

 نآرقلا مهوعمسأو ةوعدلاب '7ههوّؤدابو رافكلاب نوملسملا طلتخاو ءاًضعب
 .مالسإلاب اًيفتخم ناك نم رهظو «نينمآ ةرهج مالسإلا ئلع مهورظانو

 احّتف» هللا هاّمس اذهلو ؛لخدي نأ هللا ءاش نَم ةندهلا ةدم يف هيف لخدو

 وه :دهاجم لاقو ءاميظع ًءاضق كل انيضق :ةبيتق نبا لاق ١[. :حتفلا] «اًميِبم

 ,(7ةيبيدحلاب هل هللا ئىضق ام

 عم لصح يذلا حلصلاو «قلغملا ٌحتف :ةغللا يف حتفلا نأ رمألا ةقيقحو

 بابسأ نم ناكو «هللا هحتف تح اقلغم اًدودسم ناك ةيبيدحلاب (؟!نيكرشملا

 ةرهاظلا ةروصلا ىف ناكر هتيبلا نه باس أو 436 هللا لوضر دس هطعف
 لكك هللا لوسر ناكو ءاّحتفو اًرصنو ازرع نطابلا يفو نيملسملل اًمضهو اًميَض

 ناكو «قيقر رتس ءارو نِم رصنلاو زعلاو ميظعلا حتفلا نم هءارو ام ىلإ رظني

 ظ .ةاهيضتقي» :ثءس(«ىد )١(

 طِقُت ثيح د نم تبثملاو ءطقن الب لمهم ص يفو «نونلاب «مهوّدان» :ث ءس «ب«ز (0)

 .افيفخت ةزمهلا فذحب «مهوداب» :لمتحي همسرو «ءابلاب
 )7578/75١(,2 ؟يريطلا ريسفت»و (7١5ص)ةبيتق نبال «نارقلا بيرغا :رظنا )

 57١(. -519 /ا/) «ريسملا داز» نع رداص فلؤملاو

 .فيصحت ««نيكر شملل لصح» :د ()
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 هباحصأ رثكأ اهلمتحي مل يتلا طورشلا نم هولأس ام لك نيكرشملا يطعي

 نأ ومعو# بويعس نم هورظملا اذع نمسح يف ام لمي 175 وهو .مهسوؤرو
 ربح للا لح

 "ا ةرقبلا] < رك وكرم | ريَحوُهَو ايس اوهركتت

 ا يسهل اف اوس رعب ىلإ سوفنلا هوركم ناك اميرو

 نأو .هدييأتو هل هللا رصنب قثاو لوخد طورشلا كلت ئلع لخدي ناكف

 دنجلا ربكأ نم يهو «ةرصنلا نيع وه اهلامتحاو ٍطورشلا كلت نأو «هل ةبقاعلا

 ثيح نم اوُلَده .نورعشي ال مهو مهبرحل هوبصنو ذوطراشملا هماقأ يذلا
 هللا ٌلوسر َّرعو «ةبلغلاو رخفلاو ةردقلا اورهظأ ثيح نم اورهُقو علا اوبلط
 زاديف ؛هيفو هك ويلا اولمتلاو هللاورسكتا ثيح نم مالسألا ركاسعو فل#
 رع هلل ةرسكلا تبلقناو حب الذ لطابلاب زعلا بلقناو رمألا سكعناو ُروَّلا

 جب متأ ىلع هلوسر ٌرْضَنو هدعو ٌقيدصتو هتايآو هللا ةمكح ترهظو «هللاب
 .اهءارو لوقعلل حارتقا ال يتلا اهلمكأو

 ناعذإلاو ناميإلا ةدايز نم نيتمؤملل ةلاحيس هللا ةييساه#“ اهنمو

 ءاضقب ئضرلا نم كلذ يف مهل لصح امو ءاوهركو اوّبحأ ام ئلع دايقنالاو

 هتمعنو مهيلع هللا ةنم دوهشو هب اودِعو ام راظتناو هدوعوم قيدصتو هللا

 ٌعّرعزت يتلا لاحلا كلت يف اهيلإ اوناك ام ّجبوحأ مهبولق يف اهلزنأ يتلا ةنيكسلاب

 مهُسوفن هب تيوقو مهبولق هب تنأمطا ام هتئيكس نم مهيلع لزنأف «لابجلا اهل

 «نيدلاو ايندلا بدأ»و ١14٠( /5) «رئاخذلاو رئاصبلا» يف امك يرتحبلل تيبلا )١(

 .هبتك نم عضاوم يف فلؤملا هدشنأ دقو .(97/ /5) «ةينودمحلا ةركذتلا»و 737١١( ص)

 .(75/8 )1١/ «نيترجهلا قيرط»و 8١148( /7) «نافهللا ةثاغإ» :اهنم
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 .؟ ناسا هب اودادزاو

 نينمؤمللو هلوسرل هب مكح يذلا مكحلا اذه لعج هناحبس هنأ :اهنمو

 هتمعن مامتإلو ءرخأت امو هبنذ نم مّدقت ام هلوسرل ةرفغملا نم هركذ امل اًببس
 هلوخدو هب هاضرف ؛زيزعلا ٌرصنلا هرصنو «ميقتسملا طارصلا هتيادهلو هيلع

 نم ناك -هولأس ام ِءاطعإو ميضلا نم هيف ام عم هب هردص خحارشناو .هتحت

 ًءازج هناحبس هللا هركذ اذهلو «كلذ هباحصأو ٌلوسرلا اهب لان يتلا بابسألا

 همكحخ دنع نينمؤملاو لوسرلاب ماق لعف ئلع كلذ نوكي امنإو «ةياغو
 ١ .هحتشو (؟) :لاعت

 ركذ مث «نطوملا اذه يف زيزع هنأب ٌرصنلا هناحبس فصو فيك لمأتو

 هيف تبرطضا يذلا نطوملا اذه يف نينمؤملا بولق ")يف ةنيكسلا لازنإ
 اهب اودادزاف «ةنيكسلا ئلإ تناك ام جوحأ يهف «قلقلا ّدشأ تقلقو بولقلا

 .مهناميإ ئلإ اناميإ

 هدي نأو «هناحبس هل َةعيب اهنوكب اهدّكأو هلوسرل مهتعيب هناحبس ركذ مث

 هيبنو هلوسر وهو .ءكلذك ؟؟7هلوسر دي تناك ذإ مهيديأ قوف تناك لاعت

 نمي َنيمؤمْلأٍس ولف ف هس لأ ىرأَوْه :ئلاعت هلوق ئلإ فلؤملا ريشي 0
 مكحلا ضعب ركذب ةروسلا رئاس يلي اميف فلؤملا لوانتيسو [ 4 :حتفلا] 4 ٌمِهِنَِميَِعَم
 .اهنم ةطبنتسملا دئاوفلاو

 .أطخ ««اولاعت هللا ةمكح» :ث (؟)

 طخب ز شماه هيلع اًححصم س شماه يف ءاج «يف ةنيكسلا ...ّرصنلا هناحبس» :هلوق (5)

 .لوصألا رئاس نم طقسو «ن «رياغم

 .4هللا لوسرا :نس ثوم (8)
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 هلّبقو هحفاص نمف «ضرألا يف هللا ّنيمي دوسألا رجحلا ناك اذإو .هدي ٌقوف

 .دوسألا رجحلا نم الهم :لوأ هلوسر ةيف -1هييمج لكقو هللا حفاص امنأكف

 اهب ٍفْوُملل نأو .هسفن ىلع هثكن دوعي امنإ ةعيبلا هذه ثكان نأ ربخأ مث

 ("7ناميإلا ئلع ًةعيب هلوسر ناسل ىلع هللا عياب دقف نمؤم لكو ءاًميظع اًرجأ
 هدول

 .يفومو ثكانف .هقوقحو

 هنأ هللاب نظلا ًاوسأ مِهّنظو .بارعألا نم هنع فّلخت نم لاح ركذ مث
 .مهيلهأ ئلإ اوبلقني نلف مهّودع مهب رفظُيو ؛هدنجو هءايلوأو هّلوسر لّذخَي

 وه امو هلوسرب مهلهجو «هب قيلي امو هتافصو هئامسأو هللاب مهلهج نم كلذو
 .هال ومو ير في هلعاحي نأ لعأ

 ("7ةعيبلا تحت مهلوخدب نينمؤملا نع هاضر نع هناحبس ربخأ مث

 لامكو ءافولاو قدصلا نم ٍذئنيح مهبولق يف ام ملع هناحبس هنأو .هلوسرل

 ةنيتأامطلاو ةنيكسلا لزتأف ءهاوس ام اولع هلوسرو هللا راثيإو ةعاطلاو دايقثالا

 اًبيرق اًحتف هرمأل ربصلاو همكحب ئضرلا ئلع مهباثأو «مهبولق يف ئضرلاو

 6 4و : حك © نسم و
 مث ءاهّمناغمو ربيخ حتف مناغملاو حتفلا لوا ناكو ءاهنوذخاي ةريثك مناغمو

 يف رمع يبأ نباو (8470) قازرلا دبع هجرخأ .هيلع افوقوم ساّبع نبا نع هانعم حمص )١(

 ل" 75 )١/ (ةكم رابخأ» يف يقرزألاو )١1١7(- («ةيلاعلا بلاطملا» يف امك  (هدنسم)

 ثيدح نمو «(7401) هجام نبا دنع ةريره يبأ ثيدح نم اعوفرم يورو .« 57

 .نافيعض امهنكلو )١//501(« مكاحلا دنع ورمع نب هللا دبع

 .«ناميإلا ةعيب) :ةءزوءرضص ()

 .مالكلا ميقتسيل «(مهلوخدب» طفلا نس قود فيسصت كيلا تقول :ن ؤرس (9)

 ا



 هذه مهل لجع هنأ مهربخأو اهنوذخأي ًةريثك مناغم هناحبس مهدعوو

 نيبو مهنيب ئرج يذلا حلصلا !١)اهنأ :امهدحأ ,نالوق اهيفو «ةمينغلا

 .؟؟7اهمئانغو ربيخ حتف اهنأ :يناثلاو .مهودع

 نأ ةكم لهأ يديأ :ليقف ٠١[« :حتفلا] © كنَعيَنلَآَكَِِ َتْوَو# :لاق من 8 ِء ع 5 ١ 2 يصر يآ : ت0

 جورخ دعب ةنيدملاب نَم اولاتغي نأب اومه نيح دوهيلا يديأ :ليقو .مهولتاقي

 مهؤافلحو ربيخ لهأ مه :ليقو ءاهنم ةباحصلا نم هعم نمب ِيِللَي هللا لوسر

 .عيمجلل ةيآلا لوانت حيحصلاو ؛نافطغو دسأ نم مهترصن اودارأ نيذلا

 يتلا ةلعفلا هذه :ليق ٠١[« :حتفلا] 4 َنيِنِمْؤُمَلِلةَياَء َنْوَتِلَو# :هلوقو
 لهأ ناك ذئتيح هنإف ءمهترثك عم مكنع مكئادعأ يديأ فك يهو مكب اهلعف

 لئابق روهمجو نافطغو دسأو اهلوح نمو ربيخ لهأو اهلوح نّمو ةكم

 مهترثك عم ءوسب مهيلإ اولصي ملف ,©7ةماشلاك مهنيب مهو «مهل ًءادعأ برعلا

 .مهبيغمو مهدهشم يف مهظفحو مهتسارح ىّلَوَنو ؛مهتوادع ةَّدشو

 .(هنأ» :عوبطملا ءثءس )١(

 هراتخاو ةداتقو دهاجم لوق يناثلاو ءسابع نبا نع نييفوّعلا قيرط نم يور لوألا (؟)

 (ريسملا داز»و )75١/ 758٠١( «يربطلا ريسفت» :رظنا .نيرسفملا روهمجو يربطلا

 .(ة 6 /0)

 نيريخألا يف ديزو .لوصألا رئاس يف سيلو .ن ءس شماه ءز شماه نم «ةماشلاك» ()

 ضعتب هداز نوكي نأ ةيشفأو ؛(مهنع مهئادعأ يديأ تلك هئاحس هللا تايأ نمف# :هّدعب

 ديز هنأ الإ اًضيأ ةيدنهلا ةعبطلا يف تباث وهو ؛هحاضيإو مالكلا طبرل ءارقلا وأ خاسنلا

 يف اذكو ««ءيشب مهيلإ اولصي ملف» :يهو ئرخأ ةدايز  «ةماشلاك» هلوق دعب يأ  هلبق

 .يتآلا مالكلل راركت وهو ««ءوسب ...» :اهظفل نأ الإ ةلاسرلا ةعبط
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 اهدعب ام ئلع ةمالعو نينمؤملا هدابعل ةيآ اهلعج «ربيخ حتف يه :ليقو
 ربيخ حتف مهل لّجعف ةميظع اًحوتفو ًةريثك مناغم مهدعو هللا نإف ,حوتفلا نم
 ءاثاركشو ةيبيدحلا موي مهاضرو مهربصل ًءازجو اهدعب امل ةيآ اهلعجو

 .ةيبيدحلا دهش نم اهمئانغبو اهب ّصخ اذهلو

 را خمس سس 0 سرس ١ سرس سا
 خيسأ] مهل عمجف 1 :حتملا] 7 هةية طي وو :لاق مل

 .نيمناغ نيروصنم 2١7 نيدتهم مهلعجف «ةيادهلا مئانغلاو رفظلاو رصنلا

 ءاهيلع نيرداق تقولا كلذ اونوكي مل ئرخأ اًحوتفو َمناغم مهدعو مث

 نم ربيخ دعب يتلا حوتفلا :ليقو ,.مورلاو سراف :ليقو .ةكم يه :ليقف

 .'"7اهيراغمو ضرألا قراشم

 ٌريغ ٌرابدألا ٌرافكلا ىّلول هءايلوأ اولتاق ول رافكلا نأ هناحبس ربخأ مث
 .هتنسل ليدبت الو «مهّلبق هدابع يف هتنس هذه نأو «نيروصنم

 :ليق ؟رابدألا اوُلوي ملو مهيلع اورصتناو ٍدَحَأ موي مهولتاق دقف :ليق نإف
 .ئوقتلاو ربصلا وهو ءعضوملا اذه ريغ يف روكذم ٍطرشب قّلعم دعو اذه
 مهنايصعو مهعزانتو ربصلل يفانملا مهلشفب ٍدحأ موي ًطرشلا اذه تافو

 .هطرش ءافتنال ٌدعولا لصحي ملو "7ههّودع نع مهفّرصف «ئوقتلل يفانملا

 .«نييدهم) :عوبطملا ءث ءس )١(

 ؛ئليل يبأ نباو نسحلاو ساّبع نبا لوق يناثلاو ءيربطلا هراتخاو ةداتق لوق لوألا (0)

 .(7585-17815 )7١/ «يربطلا ريسفت» :رظنا .قاحسإ

 . فيحصن «(مهذعو نعاا :ث 0
0 
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 نأ دعب نم ضعب نع مهضعب ّيديأ فك يذلا وه هنأ هناحبس ركذ مث
 مهيف ناك هنأ :اهنم يتلا ةغلابلا مكحلا نم كلذ يف هل امل ءمهب نينمؤملا رفظأ

 ولف ؛نوملسملا مهب ملعي ؟١)هل ؛مهناميإ نومتكي مهو اونمآ دق ءاسنو لاجر

 ةّرعم مهنم مكبيصي ناكو ,7"2شيجلا ةَّرعَمِب داو معرصلال مهينم مكتمل

 ةرعملا لوصح هناحبس ركذو .هب عاقيإلا قحتسي ؛ ال نمب عاقيإلاو ناودعلا

 .مهب مهنم ةعقاولا ة ةرعملا بجوم اهنأل نيفختسملا ء ءافعضلا ءال وه نم مهب

 يف اًميلأ اًباذع هءادعأ بَّذعل مهنم اوزّمتو مهولياز ول مهنأ هناحبس ربخأو

 دوجوب باذعلا اذه مهنع عفد نكلو «هريغب امإو رسألاو لتقلاب امإ ءايندلا

 لاصشبالا باذع مهع قدي ناك امك بهرهظأ نيب نيمؤملا ءالؤه

 .مهرهظأ نيب , هّلوسرو

 يتلا ةيلهاجلا ةّيمح نم مهبولق يف ٌرافكلا هلعج اًّمع هناحبس ربخأ مث

 ملو ؛هتيب نع هدابعو هّلوسر اودص اهلجأل يتلا ؛ملظلاو لهجلا اهردصم

 عم هللا لوسر هنأي ٍدمحمل اورقي ملو ؛««ميحرلا نمحرلا هللا مسب»ب اورقي

 يف اهب اوعمسو اهودهاش يتلا نيهاربلاب هتلاسر ةحص مهنقيتو هَئدِص مهققحت

 امك هردقو هئاضقب ناك نإو مهيلإ لعجلا اذه فاضأو .ًةنس نيرشع ةّدم

 .مهتدارإو مهتردقب يه يتلا مهلاعفأ ٌرئاس مهيلإ فاضُي

 وه ام ةنيكسلا نم هئايلوأو هلوسر بلق يف لزنأ هنأ هناحبس ربخأ مث
 هلوسر ظح ةتيكسلا تناكف «ةيلهاجلا ةّيمح نم هئادعأ بولق يف امل لباقم

 .«ملو» :ث 010(

 اولكأيف موقب اولزني نأك «قح ريغب مهريغل مهاذأ وه :شيجلا ةّرعمو ,ئذألا :ةّرعملا 030
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 نينمؤملا هدابع مزلأ مث ء.مهدنجو نيكرشملا ًظح ةيلهاجلا ةيمحو هبزحو

 ٌةملك اهعون ئلعأو ءاهب هللا تي ٍةملك لك ٌمعي ٌسنج يهو ءىوقتلا ةملك
 تبأ يتلا ةملكلا يهو «ميحرلا نمحرلا هللا مسبب ترسف دقو ءصالخإلا

 اهل ةنايص هءادعأ اهمرح امنإو «هبزحو هءايلوأ هللا اهمزلأف ءاهمزتلت نأ شيرق
 ملو اهعضوم يف اهعضوف ؛اهلهأو اهب ّقحأ وه نم اهمزلأو ءاهوُُك ريغ نع

 .هعضاومو هصيصخت ٌلاحمب ميلعلا وهو ءاهلهأ ريغ دنع اهعضوب اهعيضُي

 مارحلا دجسملا مهلوخد (7١يف هايؤر هلوسر قدص هنأ هناحبس ربخأ مث

 :ماعلا اذه يف كلذ تقو 7"2مئتأ دق نكي مل نكلو دب الو نوكيس هنأو «نينمآ

 متببحأ متنأف ؛متنأ اوملعت مل ام هتقو ئلإ هريخأت ةحلصم نم ملع هناحبس هنأو

 ملام هتمكحو ريخأتلا ةحلصم نم ملعي ئلاعت برلاو كلذ ٌلاجعتسا

 .اديهمتو هل ةئطوت اًبيرق اًحتف كلذ يدي نيب مدقف «هوملعت

 ىلع هرهظيل ىقحلا نيدو ئدهلاب هّلوسر لسرأ يذلا وه هنأب مهربخأ مث
 لهأ نايدأ عيمج ئلع راهظإلاو مامتلاب رمألا اذهل هللا لفكت دقف .هلك نيدلا

 ٍةقث ئلع اونوكي نأو هتببكو مهل ةراشبو ميبولقل ةيوقت اذه يفف «سضرألا

 ضامغإلا نم عقو ام نآ اوي الف هزم نأ دب ال يذلا دعولا اله نم

 دقو فيك «هنيدو هلوسر نع اًيَلخت الو .هودعل ًةرصن ةيبيدحلا موي رهقلاو

 .هاوس نيد لك ئلع هرهظُي نأ هدعوو قحلا هنيدب هلسرأ

 نسحأب مهحدمو ؛هل مهراتخا نيذلا هبزحو هلوسر هناحبس ركذ مث

 ائىلع نيهاربلا مظعأ اذه يف ناكف «ليجنإلاو ةاروتلا يف مهتافص ركذو ءحدملا

 .د ءص يف تسيل «يف» )١(

 .«نآ» :عوبطملا ءن (؟)
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 يف نوروكذملا مه ءالؤه نأو .نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلاب ءاج نم قدص

 :مهنع رافكلا لوقي امك ال ءمهيف ةروهشملا تافصلا هذهب ةمدقتملا بتكلا

 .ايندو ُكلم وبلاط نوبلغتم مهنإ

 مهلدعو مهتريسو مهّيده اودهاشو ماشلا ئراصن مهآر امل اذهلو

 نيذلا ام :اولاق ةرخآلا يف مهتبغرو ايندلا يف مهدهزو مهتمحرو مهَملِعو

 ةباحصلاب فرعأ ئراصنلا ءالؤه ناكو «ءالؤه نم ّلضفأب حيسملا اوبحص
 يف هب هللا مهفصو ام ّدضب مهفصت ةضفارلاو ؛مهئادعأ ةضفارلا نم مهلضفو

 اَيَِورُه دج نلف َلضْيْنَمو د يْهْمْلاَوهَف هنأ دقي نما# و اهريغو ةيآلا هذه
 .107[107(2 :فهكلا] # دش

 .(ع) ةيقارعلا ةخسنلا نم دجو ام تهتنا انه )١(

 نوع



 لصف
 يخةوزغ يف

 ةيبيدحلا نم ةنيدملا كي هللا لوسر مدق املو :7١2ةبقع نب ئسوم لاق ١ 5 َ 0

 هللا ناكو ءربيخ ئلإ 2؟)اًيداغ اهنم جرخ مث اهنم اًبيرق وأ ًةليل نيرشع اهب ثكم

 .ةيبيدحلاب وهو اهايإ هدعو لجو زع

 يف اهنأ ىلع روهمجلاو «؟"7ةسداسلا ةنسلا يف ربيخ حتف ناك :كلام لاقو

 .(270كش الب ةسداسلا يف تناك اهنأب مزح نب دمحم وبأ عطق 2؟7دقو .ةعباسلا

 ٌرهش لوألا عيبر رهش وه له خيراتلا لوأ ئلع ينبم فالخلا لعلو
 :ناقيرط اذه يف سانللو ؟ةنسلا لوأ يف مر بلآ نم وأ ةنينملا هفّدقك

 .مِدَق نيح لوألا عيبر رهش

 هنع دمحأ مامإلا هاور امك نميلاب ةيمأ نب لعي ةرجهلاب خرأ نم لوأ ناكو

 )١( «لئالدلا» يف ىقهيبلا هنع هدنسأ امك )5/ ١945(.

 ن «س يفو .هتطوطخمل افالخ «لئالدلا» ةعوبطم يف اذكو ؛«اًيزاغ» :عوبطملا هب (؟)

 !قوف نم طقُن هنكل لادلاب بتك
 .(7 917 /7) «لئالدلا»و (5 /5) «ننسلا» يف يقهيبلا هدنسأ (')

 .ث «س .ب نم ةطقاس (دق» (5)

 ةنسلا رخآ برق» مّرحملا يف تناك اهنأ ىلع ٌصنو «(١١73ص) «ةريسلا عماوج» :رظنا (5)

 .«ةسداسلا
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 .؟"2ةرجيهلا رم ةرشع ثس ةنس باطخلا نب رمع :ليفو . ١7 ديحص دانسإب

 مكحلا نب ناورم نع ةورع نع يرهزلا ينثدح :27قاحسإ نبا لاقو

 ماع ِةِْكَك هللا لوسر فرصنا :الاق ءاًعيمج هاثدح امهنأ ةمرخم نب روسملاو

 لجو زع هللا هاطعأف ةنيدملاو ةكم نيب اميف حتفلا ةروس هيلع تلزنف ةيبيدحلا

 . تال ا ا ع وار و
 حمس «مزكزشست لبا ةنوثلت ات ريك مناَكَمْعَتا مدعو : :ربيخ اهيف

 ئلإ راس اوتح :ح اهب ماقأف ةجحلا يذ يف ةنيدملا ِةْكَي هللا لوسر مِدقف «ربيخ ٠[

  ؟؟7نافطغو ربيخ نيب داو عبجرلاب 295 هللا لوسر لزتف ,مرحملا يف ربي

 .ئهتنا .مهيلإ ادغف حبصأ تح هب تابف «نافطغ مهَّدِمَت نأ فّوختف

 تتيح ةريره وبأ مدقو «0*2ةطفرغ نب عابس ةنيدملا ىلع فلختساو

 :ئلوألا ةعكرلا يف أرقي هعمسف حبصلا ةالص يف ةطفرع نب عابس اوف ةنيدملا

 «هخيرات» يف يربطلا هقيرط نم اهجرخأ دقو «ةعوبطملا هبتك يف اهدجأ مل دمحأ ةياور )01(

 نبا لاق )١/ 5٠(. «قشمد خيرات» يف ركاسع نباو (57 5 /) مكاحلاو (7١١؟/9)

 «حتفلا» .ئلعيو رانيد نب ورمع نيب عاطقنا هيف نكل حيحص هدانسإ :رجح

8/0 2). 

 «مكاحلا كردتسم»و )9/١( يراخبلل «ريبكلا خيراتلا» :رظنا .بيسملا نباهلاق (؟0)

 .(5 5ا/ - 55 © )١/ ريثك نبال «قورافلا ددسمالو )/ ١5(

 )5//١01(. «لئالدلا» يف ىقهيبلا هنع هدنسأ امك ()

 رهاظو «نافسع دنع كاذف عيجرلا ةيرس باحصأ هيف لتق يذلا ءاملا ريغ عيجرلا اذه (:)

 «عيجرلا» ركذ امأ :قتاع لاقو .نافطغ دالبو ربيخ نيب ةنيدملا ٌيقرش لامش هنأ اذه

 .(١١7ص) «ةريسلا يف ملاعملا مجعم» .افّرحم وأ اًمحقُم هارأف انه

 .أطخ وهو .شماهلا يف اقحل «يبأ» ةدايزب «ةطفرع يبأ نب عابسا :س «ص (4)
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 يبأل ليو» :2؟7١هتالص يف لاقف «(نيففطملل ليو) :ةيناثلا يفو (صعيهك)

 غرف املف ««صقانلاب لاك لاك اذإو «يناولاب لاتكا لاتكا اذإ :نالايكم هل ؛نالف

 نيملسملا ملكف َِِِكَي هللا لوسر ئلع مدق تح هدّوزف اًعابس تأ هتالص نم

 اني ىف هباحصأو هوك رشف

 اليل انرسف ربيخ لإ ٍةِلَ هللا لوسر عم انجرخ :عوكألا نب ةملس لاقو

 ناكو ؟كتاهينُه نم انعمست الأ :عوكألا نب «؟7رماعل موقلا نم لجر لاقف
 :لوقي موقلاب ودحي لزنف ءارعاش الجر رماع

 انا يصهالوةاهذضت الو ايدتهاام تنأ الول مهللا

 اييقال نإَمادقألا تو  انيفتقتام كل ةًءادف رفغاف

 اتيناايدعيصضاللاتإ انياع نيكس نازوسلاأو

 (0)0 نئيبأ ة فتق اودارأ نإو .انيلعاولؤوع حايصلابو

 .(هللا همحر» :لاقف .رماع :اولاق (؟قئاسلا اذه نم» :ةِدلِك هللا لوسر لاقف

 !هب انتعتمأ الول «هللا لوسر اي تبجو :موقلا نم لجر لاقف

 .«(مهماهسا :بءد 62

 . حيحص دانسإب ةريره 75 ثيدح نم («لئالدلا»

 .اطخ .«ةملسلا ةدءزوىه 0

 ناك ىتلا ةحاور نب هللا دبع تايبأ يف درو امنإو .ثيدحلا اذه يف ركذُي مل زجعلا اذه (5)

 نإ» :هردصو .بازحألا ةوزغ يف قدنخلا بارت نم لقني وهو اهب زجتري ٍةِكَي يبنلا
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 هللا نإ مث «ةديدش ةصمخم انتباصأ ئتح مهانرصاحف ربيخ انيتأف :لاق

 ام» هلي هللا لوسر لاقف ًةريثك اًنارين اودقوأ اوّسمأ املف «مهيلع اهحتف ئلاعت
 يأ ئلع» :لاق ءمحل ئلع :اولاق «؟نودقوت ءيش يأ لع ؟نارينلا هذه

 .«اهورسكاو اهوقيرْهَأ١ :355 هللا لوسر لاقف «ةيسنإ رمح محل :اولاق (؟محل

 .«كاذ وأ» :لاقف ؟اهلسغنو اهقيرّهُت وأ :لجر لاقف

 :لوقي وهو ١2)هسفنب رطخي بحرم جرخ ٌموقلا ٌفاصت املف

 بّرجم لطب حالسلا يكاش بحره نأ ريبيق ثملعد

 بّهلت تلبقأ ٌبورحلا اذإ

 :لوقي وهو رماع هيلإ '”لزنف
 روهاغم لطب حالسلا يكاش رماع ىنأ ييخ تملعدق

 0 : 2 زر و م 1
 هل لفسَي رماع بهذف رماع سرت يف بحرم فيس عقوف نيتبرض افلتخاف

 هتبكر ّنيع باصأف هفيس باّبذ هيلع عجرف  رّصِق هيف رماع فيس ناكو -

 بذك١ :لاقف .هلمع طبح اًرماع نأ اومعز :ِهلِلَت ىبنلل ةملس لاقف «هنم تامف

 ئشم برع لق ,دهاجم ٌدِهاجل هنإ ؛ هيعبصأ نيب عمجو  نارجأ هل !لاق نم

 ئنعمو .امهريغو «نيحيحصلا» ظفل وهو ««هفيسب» :عوبطملا يفو .لوصألا يف اذك 010

 .ةزرابملل اًضّرعتم هسفنب اًبّجعم رتخبتي :«رطخيا

 .(زربف» :نءس (؟)

 «لئالدلا» يف يقهيبلاو )1١8٠07/ ١717( ملسمو )5١5/8:5١19457( يراخبلا هجرخأ (6)

  ركذالإ .هلوطب عوكألا نب ةملس ثيدح نم  هنع رداص فلؤملاو-(١٠ /4)
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 لصف

 بكوو يبو حبصلا اهب لص ربيخ ِِْكَو هللا لوسر مدق املو

 اوجرخ لب نورعشي الو مهلِتاكمو مهيحاسمب ربيخ لهأ جرخف «نوملسملا
 اوعجر مث !سيمخلاو دمحم !هللاو دمحم :اولاق شيجلا اوأر املف .مهضرأل

 ربكأ هللا !ربيخ تبرخ ربكأ هللا» :ِةِكَو يبنلا لاقف «7""2ههتنيدم ئلإ نيبراه

 ."7(نيرذنملا ٌحابص ءاسف موق ةحاسب انلزن اذإ انإ !ربيخ تبرخ
 :لاقف شيجلا فقوف ءااوُفِق» :لاق اهيلع فرشأو اهنم كي يبنلا اند املو

 برو «نللقأ امو عبسلا َنيضرألا برو ,نللظأ امو عبسلا تاوامسلا بر مهللا»

 ءاهيف ام ريخو اهلهأ ٌريخو ةيرقلا هذه ٌريخ 2؟7كلأسن انإف .نللضأ امو نيطايشلا

 .27(هللا مسب اومدقأ .اهيف ام ٌرشو اهلهأ ٌرشو ةيرقلا هذه ٌرش نم كب ذوعنو

)0110( 

0 

 رو

6 

(6) 

 يف يقهيبلاو (171/1017) ملسم دنع هنإف رماع زاجتراو هزاجتراو بحرم

 .اًضيأ ةملس ثيدح نم )5//7١1( «لئالدلا»

 .عوبطملا ءب نم طقس «بكرو»
 .جيرختلا ردصملو لوصألل اقالخ (مهنوصح)» :عوبطملا .فيحصت ««مهلخدملا 1

 يف يقهيبلاو ٠١( 17"”ص /١ج)(85/11756) ملسمو )51١( يراخبلا هجرخأ

 .هل ظفللاو 7١7-3١7( /5) «لئالدلا»

 هلبقامو .اهيلع انتلباقم ديت ءاهخسات طخب (ف) ةينادلا نييورقلا ةكسن اديتانخ نم
 .فيرحتلاو فيحصتلا ريثك ثيدح طخب ناكف
 («لئالدلا» يف يقهيبلاو 7759(  /7) «ماشه نبا ةريسا يف امك  قاحسإ نبا هجرخأ

 دهاش هلو .هوحن هخويش نع (557/7) يدقاولا ركذو .فيعض هدانسإو )5/ 5 7١(«

 «...اهاري نيح لاق الإ اهلوخد ديري ةيرق َري مل ِككَب يبنلا نأ» :بيهص ثيدح نم ديج

 لِلط هيده يف لصف» يف هجيرخت قبس دقو .«نيّرذ امو حايرلا ٌبرو» :هيف دازو هركذف
 .(58/ )١/ «هرفس يف
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 هللا بحي الجر اًدغ ةيارلا هذه نيطعأل» :لاق لوخدلا ةليل ناك املو
 مهيأ نوكوُدي سانلا تابف «هيدي ئلع هللا حتفي ةلوسرو هللا هبحيو هلوسرو

 اهاطعي نأ وجري مهّلك ِلكي هللا لوسر ئلع اوّدغ ٌسانلا حبصأ املف ءاهاطعُب

 :لاق «هينيع يكتشي وه هللا لوسر اي :اولاقف «؟بلاط يبأ نب ىلع نيأ» :لاقف

 نأك ئتح أربف هل اعدو هينيع يف ِدَيَ هللا لوسر قصبف هب يقأف .«هيلإ اولسرأف»

 ؟انلثم اونوكي ئتح مهلتاقأ هللا لوسر اي :لاقف ةيارلا هاطعأف ءعجو هب نكي مل

 مالسإلا ئلإ مهعدا مث ءمهتحاسب لزنت ئوتح كلسر ئلع ُذفنا» :لاقف

 .21)(متّنلا ٌرْمُح كل نوكي نأ نم كل ٌريخ اًدحاو

 :لوقي وهو بحرم جرخف

 بّرجم لطب حالسلا يكاش بحرم يمأ ينتُّمس يذلا انأ

 ٌبُهلت تلبقأ بورحلا اذإ

 :لوقي وهو يلع هيلإ زربف

 ةرظتملاهيركٍتاباغثيلك هّرديح ىمأ تمس يذلا انأ

 7 قتسلا يك عاصلاب مهيفوأ

 .(7حتفلا ناكو «هتماه قلفف اًبحرم برضف

 دعس نب لهس ثيدح نم )١107( ملسمو )7١١"7 47١١( يراخبلا هجرخأ 010

 .عيرذ عساو لتقب مهلعف ئلع ءادعألا يزاجأ ئنعملاو ء.مخض عساو لايكم ةردنسلا )0

 )75١9/5(. «لئالدلا» يف يقهيبلاو (177/1801) ملسم هجرخأ ١)
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 0 هبوب د يو سلا

)010 
 ا ىو

 يكرم يلا يانا جديا ب نع يا حاسم حيت يلا

 نب سنويو رم نع' ''دوصألا وبأو ةيبيقين نع ةبقع نب ئسوم لاقو

 575 يباب دبع: نأ : هّللأ دبع

 عمج دق ربيخ نصح نم ّيدوهيلا بحرم جرخ :هئيدح يف رباج لاق
 لاقف «؟اذهل نم» :ةَِْكَي هللا لوسر لاقف ؟زرابي نم :لوقيو زجتري وهو هحالس

 يخأ اولتق ءرئاثلا روتوملا هللاو انأ هللا لوسر اي هل انأ :ةملسم نب دمحم

 مهللا .هيلإ مق» :لادتق _رييخب لكت ناكو .ةملسم نب دومحم ينعي - سمألاب

 لك لعجف .ةرجش امهنيب تلخد هبحاص نم امهدحأ اند املف «هيلع هنِعأ

 ئتح «هنود ام هفيسب عطتقا امهدحأ اهب ذال املك ءاهب هبحاص نم ذولي امهنم

 عوكألا نب ةملس نع( 5 /7) «ماشه نبا ةريس» يف امك قاحسإ نبا هدنسأ )١(

 .نيل هيف دانسإب
 ئلع فوطعم دوسألا اوبأف ءلوصألل فلاخم أطخ ««دوسألا يبأو» :عوبطملا (')

 .يرهزلا ئلع ال ةبقع نب ئسوم
 .ةورع نع دوسألا يبأ ةياورو ءيرهزلا نع ةبقع نب ئسوم ةياور  ثالثلا تاياورلا ()

 )7١5/5- «لئالدلا» يف يقهيبلا اهجرخأ  رباج نع هدانسإب قاحسإ نبا ةياورو

 (615١)دمحأو (7”7717” /؟) ماشه نبا اًضيأ اهجرخأ قاحسإ نبا ةياورو .« 5

 .ةرسح هدانسإو ( 5 /؟١) مكاحلاو
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 ,(١)نَتَف اهيف ام مئاقلا لجرلاك امهنيب تراصو هبحاصل امهنم دحاو لك زرب
 هبرضو هب تّضعف اهيف هفيس عقوف «ةقّرّدلاب هاقتاف هبرضف ٍدمحم ئلع لمح مث

 ١ 0 ىلا
 ّ )يحرم لتق ةملسم

 بحرم يقاس برض ةملسم نب دمحم نإ :ليقو :؟؟7”يدقاولا لاق

 امك توملا قدا :دمحم لاقف دمحم اي يلع ْرهجَأ :بحرم لاقف امهعطقف
 امصتخاف هِبَلَس ذخأو هقنع برضف ٌيلع هب ّرمو .هزواجو «دومحم يخأ هقاذ

 تعطق ام هللا لوسر اي :ةملسم نب دمحم لاقف .هبلس يف لِي هللا لوسر لإ

 :يلع لاقف ؛هيلع زهجأ نأ اًرداق تنكو توملا ٌقوذيل الإ هتكرت مث هيلجر

 نب دمحم ِةِكَو هللا لوسر ئطعأف .هيلجر عطق نأ دعب هقنع تبرض ءقدص

 هليساةة لمس وب دمحم لا دنع ناكو «هتضيبو هرفغمو هحمرو هفيس ةملسم

 :هيف اذإف يدوهي هأرق تح هيف ام ئردُي ال باتك هيف
 5 و 77 و 4 2 ٠

 .«نانفأ» ئلع عمجيو ءنصغلا :نّئقلا )١(

 ةمالس نب ةملسو وهو .عوبطملا يف اذكو ءفيحصت ««ةثراح» :س ادع لوصألا يف (؟)

 .نايراصنأ نايياحص

 («لئالدلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو (1017/-707 /7) «هيزاغم» يف يدقاولا هجرخأ ()

 )5/١١(.

 .فلؤملا ردص هنعو )١١77/5( «لئالدلا» يف يقهيبلا هلقنو «(5657 /7) «هيزاغم) يف )0

 لكنا



 لتقي هللا لوسر اي :هّمأ ةيفص تلاقف «ريبزلا هيلإ زربف «"١'رساي جرخ مث
 .217 رييزلا هلتقف ««هللا ءاش نإ هلتقي كانبا لب» :لاقف !ىنبا

 :هل لاقي اًعينم مهل انصح دوهيلا لخد مث :()ةبقع نب ئسوم لاق

 اًضرأ تناكو «ةليل نيرشع نم اًبيرق كَ هللا لوسر مهرصاحف ««صوُمَقلا»

 مهاهنف ٌرمحلا اوحبذف اًديدش اًدهَج نوملسملا دّهّجف ٌرحلا ةديدش ٌةَمْحَو

 هدّيسل منغ يف ناك ربيخ لهأ نم يشبح دوسأ دبع ءاجو .اهلكأ نع كك يبنلا

 اذه لتاقن :اولاق ؟نوديرت ام :مهلأس حالسلا اوذخأ دق ربيخ لهأ ئأر املف

 هللا لوسر ئلإ همنغب لبقأف ِِكَي يبنلا ركذ هسفن يف عقوف يبن هنأ معزي يذلا
 ال نأ دهشت نأو «مالسإلا ئلإ وعدأ» :لاق ؟هيلإ وعدت امو لوقت اذام :لاقف د

 انأ نإ يل امف :دبعلا لاق .«هللاالإ دبعت ال نأو هللا لوسر ينأو هللا الإ هلإ

 مث ملسأف .«كلذ ىلع تم نإ ةنجلا كل» :لاق ؟لجو زع هللاب تنمآاو تدهش

 اهجرخأ» :ِهِكَي هللا لوسر هل لاقف «ةنامأ يدنع منغلا هذه نإ ؛هللا يبن اي :لاق

 تعجرف لعفف ؛«(كتنامأ كنع يدؤيس هللا نإف .ءابصحلاب اهمراو كدنع نم

 يف هلك هللا لوسر ماقف ملسأ دق همالغ نأ يدوهيلا ملعف اهديس ىلإ منغلا

 نيب ةدايزلا هذه تديز اذكه .«رساي [هوخأ بحرم دعب] جرخ مث» :عوبطملا )١(

 .«ماشه نبا ةريس» نم ةذوخأم يهو .قيلعت وأ هيبنت يأ نود نيترصاحلا

 .السرم ةورع نب ماشه نع (4”77 /1) «ماشه نبا ةريس) يف امك قاحسإ نبا هركذ (1)

 .(501/ /؟) «يدقاولا يزاغم» :رظناو )7١١/5(. «لئالدلا» نع رداص فلؤملاو

 ةورع نع دوسألا ىبأ نع ئور ةعيهل نبا نأ ركذو 7١9(« /5) «ةوبنلا لئالد» يف امك 00

 «لئالدلا» يف يقهيبلا هنعو (17 /9) مكاحلا دنع رباج ثيدح نم دهاش هلو .هوحنب

 : نيل هيف داتسإب((( 350)

 ا



 لِيق دوهيلاو نوملسملا ئقتلا املف ,داهجلا ئلع 7١2ههّضحو مهظعوف سانلا

 يف لخدأف ةيبهركتسم ىلإ نوملسملا هلمتحاف ةوسألا دبعلا :لتق نميف

 هباحصأ ئلع لبقأ مث طاطسفلا يف علطا كي هللا لوسر نأ اومعزف «طاطسفلا

 يسب ب اسي ا :لاقف

 طق ًةدجس لل ْلَصُي ملو ««نيعلا روحلا نم

 لجر يللي هللا لوسر لوتأ :سنأ نع تباث نع :ةملس نب دامح لاقو

 .يل لام ال حيرلا ٌنتنم هجولا ٌحيبق نوللا دوسأ لجر ينإ «هللا لوسر اي:لاقف

 لتقف ئتح لتاقف مّدقتف .(معن» :لاق ؟ةنجلا لخدأ لتقأ ئتح ءالؤه تلتاق نإف

 كحير بّيطو كّهجو هللا نسحأ دقل» :لاقف لوتقم وهو ِةِكَي يبنلا هيلع تأف
 ع 2

 هنع هتبج ناعزنت نيعلا روحلا نم هيتجوز تيار دقل» :لاق مث .«كلام رثكو

 . ”«هتبجو هدلج نيب اميف نالخدت

 هب نمآف لكي يبنلا لإ بارعألا نم لجر ءاج :داهلا نب دادش لاقو

 ربيخ ةوزغ تناك املف «.هباحصأ ّضعب هب اىصوأف .كعم رجاهأ :لاقف هعبتاو

 هل ةمسق ام ةيلعسا نيطغات يبارغألل مسقوو دبش نيش 7 هللا لوسر دا

 (؟7كل مَسَق :اولاق ؟اذهام :لاقف هيلإ هومقد ءاج املف بهرهظ ئهري ناكر

 لاقل لور ا السام :لاتغنلا] بلا نإ ب وقجت هلأ 83 4 كرس

 .«مهظحو» :ث ادع لوصألا يف (1)
 .(مهركسعما) :عوبطملا ءن (؟)

 نيقيرط نم_هل ظفللاو ١"(. / 4) «لئالدلا» يف يقهيبلاو (91" /؟) مكاحلا هجرخأ (9)

 .ملسم طرش ىلع حيحص :مكاحلا لاق .هب ةملس نب دامح نع

 .هريغو «لئالدلا» يف اذكو .«كل همسق ٌمسق» :نءس ءز (5)
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 ئمرأ نأ ئلع كتعبتا نكلو «كتعبتا اذه ئلع ام :لاق .«كل هتمسق مسق»

 ياست :لاقف اقف «ةنجلا لدا 00

 فولي ىبنل هللا .(هقدصف هللا قدص) :لاق معن 0 (؟وه وها :لاقف

 اًرجاهم جرخ كدبع اذه مهللا» :هل هئاعد نم ناكو ؛هيلع ئلصف همّدق مث هتبج

 .7«نيهش هيلع انأو اًديهش لتق كليبس يف

 سأر يف عينم نصح ريّيزلا ةعلق ئلإ دوهيلا تلوحتو :« 7يدقاولا لاق

 :هل لاقي دوهيلا نم لجر ءاجف «مايأ ة ةثالث ِِكَي هللا لوسر هيلع ماقأف هَّلُف

 اًبْرِش مهل نإ ؛اوّلاب ام اًرهش تمقأ ول كنإ ءمساقلا ابأ اي :لاقف 20لاّرع

 ئلإ نوعجري مث اهنم نوبرشيف ليللاب نوجرخي ضرألا تحت ؟!7اًنويعو
 راسف ؛كل اورحصأ مهيلع 2"! ههيُرِش تعطق نإف ءكنم نوعنتميف مهتعلق

 .هريغو «لئالدلا» يف اذكو .«اوضهن) :نءس )1١(

 . لكي ثيبنلا هب يتأف» :ن ءس 0

 يف يقهيبلاو (6 56 /9) مكاحلاو (1185) يتاسنلاو (1181) قازرلا ديع هجرخأ 02

 .حيحص دانسإب (177 /5) «لئالدلا»

 ١1(. 5 /5) «لئالدلا» نع رداص فلؤملاو ,.(557/7) «يزاغملا» (:)

 يف اذكو ءلوصألا ةّماع يف ةلمهملا نيعلاب وهو .نم ءز يف ءازلا ديدشتب اطوبضم اذك (0)
 يف اذكو «ةمجعملا نيَعَلاب «لازغ» :ن ءف يفو .(ىليربوك ةخسن) «لئالدلا» ةطوطخم
 .«لئالدلا»و «يدقاولا يزاغم» ةعوبطم

 هلعجيل «الوبد مهل نإ» :بتكو هيلع برض س يف هنأ الإ ءلوصألا عيمج يف اذكه (7)
 .ءاملا لودج وهو ءلْبَد عمج لوُّبدلاو .«ةوبنلا لئالد» يف امل اقفاوم

 .«مهبرشم) :عوبطملا ءن ءس (0)

 نس



 دشأ اولتاقف اوجرخ مهيلع عِطُق املف ؛مهيلع هعطقف مهئام ئلإ كي هللا لوسر
 لوسر ةيضللاو قرشسلا رست ةوهيلا نم هييصأو رق ةيملاسلا نم ليلو لافقلا

 مِلالّسلاو '7حيِطّولاو ١7 ةبيتكلا لهأ ىلإ كي هللا ٌلوسر لّوحت مث كو هلل
 ناك 27نَم لك مهءاجو نّصحتلا دشأ هلهأ نّصحتف «قيقُحلا يبأ نبا نصح
 ةاطّتلاو قّشلا :لوألا بناجلا «نيبناج تناك ربيخ نإف ؛قّشلاو ةاطّنلا نم مزه

 .ملالّسلاو حيطولاو ةبيتكلا :يناثلا بناجلاو ال وأ هحتتفا يذلاوهو

 بصني نأ ِةِكَو هللا لوسر مه ئتح مهنوصح نم نوجرخيال اولعجف

 رشع ةعبرأ كب هللا ٌلوسر مهرصح دقو ةكلهلاب اونقيأ املف «قينّجنَملا مهيلع

 :َِو هللا لوسر ئلإ قيقُحلا يبأ نبا لسرأو حلصلا ِةِِِكَي هللا لوسر اولأس اًموي
 حلاصف قيقحلا يبأ نبا لزنف ,«معن» كب هللا لوسر لاقف ؟كملكأف لزنأ

 .مهل ةيرذلا كرتو ةلتاقملا نم مهبتوصح يف نم ءامد نقح لع كي هللا لوسر

 نئلعو «ليق دق لكو .ةثلثملا ءاغلاب «ةبيثكلا» :د ءس يفو .ن ءز ءب يف ةانثملا ءاثلاب اذك 010

 رتققلا بيتك فمع لأ اسك 44: :ةيهعبو لع هاه قف قلقا لوألا

 .(57 7 /5) توقايل «نادلبلا مجعم»و (بتك) «رثألا بيرغ يف ةياهنلا»

 رئاس نم تطقسو  «لئالدلا»و «يدقاولا يزاغم» يف ةتباث يهو -ن نم فطعلا واو ()

 ركذ دف .هجو هلو ««ملالسلاو حيطولا :ةبيتكلا لهأ ئلإ» :قايسلا نوكيف ءلوصألا

 انصح سبيل «ةبيتكلا» نأ_(١١٠ /7) «تاقبطلا» يف دعس نباك  يزاغملا لهأ ضعب

 صومعقلاو ؛ملالسلاو حيطولاو صومقلا :يهو نوصح ةعومجمل مسا امنإو «هنيعب

 نورخآ كلذ ين فلاخو .ملالسلاو حيطولا :ةبيتكلا نوصح نم ىقبف «هحتف ٌركذ قبس
 يتآلا فلؤملا مالك ئضتقم وهو «ةعبسلا ربيخ نوصح نم انصح «ةبيتكلا» اولعجف

 5٠(. 1/17 ةنادلبلا مجعما :رظناو .اًبيرق

 .مهومزهنم : ةءرقلا لكو: «لئالدلا»و يدقاولا يف اذكو ««ٌلَق لك» :س ءز (6)
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 ام نيبو ديك هللا الرسوب توناتيو مهّيرارذب اهضرأو ربيخ نم نوجرخَيو
 اًبوث الإ ةقلحلاو عاركلاو ءاضيبلاو ءارفصلا ئلعو ءضرأو لام نم مهل ناك
 نإ هلوسر ٌةمذو هللا ةمذ مكنم تئربو» :هئاَع هللا لوسر لاقف «ناسنإ رهظ ئلع

 .كلذ اىلع هوحلاصف .(اًئيش ينومتمتك

 نأ رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع انربخأ :ةملس نب دامح لاق

 عرزلا ئلع بلغف مهرصق ئلإ مهأجلأ ئتح ربيخ لهأ لتاق هك هللا لوسر
 مهياكر تلمح ام مهلو اهنم اوُلِجَي نأ ئلع هوحلاصف ءلخنلاو ضرألاو

 اوُيغي الو اومتكي ال نأ مهيلع طرتشاو «ءاضيبلاو ٌءارفصلا كي هللا لوسرلو

 نب َيَيحل ٌيلُخو لام هيف اَكْسَم اوبّيغف خف ,دهع الو مهل ةمذ الف اولعف نإف ءائيش

 هللا لوسر لاقف 2١ ريضنلا تيلجأ نيح ربيخ لولإ هعم هلمتحا ناك  بطخأ

 (؟ريضنلا نم هب ءاج يذلا ييح ُكْسَم لعف ام١ :بطخأ نب يي معل لك
 .«كلذ نم ٌرثكأ لاملاو بيرق دهعلا» :لاق ءبورحلاو تاقفنلا هتبهذأ :لاق

 - ةبرحت لخد كلذ لبق ناك دقو  باذعب هَّسمف ريبْزلا ئلإ هللا لوسر هعفدف
 يف كسملا اودجوف اوفاطف اوبهذف ءانهاه ةبرخت يف فوطي ايي تيأر دق :لاقف
 ٍتنب ةيفص وز امهدحأو «قيقحلا ي يبأ يبا كي هللا لوسر لدقف «ةبرخلا

 مهلاومأ مسقو مهّيرارذو مهءاسن كي هللا لوسر ئبسو ءبطخأ نب يبيح

 يف نوكن انعد ءدمحم اي:اولاقف اهنم مهيلجُي نأ دارأو ءاوثكن يذلا ثكتلاب

 هللا لوسرل نكي ملو ءمكنم اهب ملعأ نحنف اهيلع موقنو اهحلصن ضرألا هذه
 ءاهيلع نوموقي نوغرفي ال اوناكو اهيلع نوموقي ٌنامِلِغ هباحصأل الو هك

 يتآلا عضوملا يف اذكو ««ريظنلا» :س «ب ادع لوصألا يف 0(
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 هللا لوسرل ادب ام '١)رمث لكو عرز لك نم رطشلا مهل نأ ئلع ربيخ مهاطعأف
 .("727هدقت امك مهيلع هصّرخَي ةحاور نب هللا دبع ناكو ءمهّرَقُي نأ كي

 ثكتلل قيقحلا يبأ يبا الإ ؟7حلصلا دعب لَك هللا لوسر لتقي ملو
 هللا ةمذ مهنم تئرب دقف اومتك وأ اوبيغ نإ مهَّنأ اوطرش مههإف ءاوثكن يذلا

 نيح ةنيدملا نم هب متجرخ يذلا لاملا نيأ» :مهل لاقف اوبيغف .هلوسر ةمذو

 ةنانك مع نبا فرتعاف ءكلذ ئلع اوفلحو .ّبهذ :اولاق 72*2؟مكانيّلجأ

 عفدف ,2هبّدعف ريبزلا ئلإ كي هللا لوسر هعفد (7نيح لاملاب امهيلع

 لتق ناك وه ةنانك نإ :لاقيو «هلتقف ةملسم نب دمحم لولإ ةنانك ِِْللَم هللا لوسر

 .ةملسم نب دومحم هاخأ

 .ةرمثا لك ىعولا :س 3

 .(76١ص) رظنا (0)

 (0199) نابح نباو )٠١7"( دواد وبأو ٠١( 5 /7) «تاقبطلا» يف دعس نبا هجرخأ (')

 .ديج هدانسإو .هب ةملس نب دامح نع قرط نم 7١79( /5) «لئالدلا» يف يقهيبلاو

 .رصتخم دواد يبأو دعس نبا ظفلو

 ] .د «ص نم طقاس «حلصلا دعبا 00

 يف يقهيبلا هجرخأ .هنع دوسألا يبأ نع ةعيهل نبا ةياور نم ةورع يزاغم ظفل اذه (4)
 .قباسلا رمع نبا ثيدح هل دهشيو 177١-4777 /5) «لتالدلا»

 .فرصتو راصتخاب اًضيأ ةورع يزاغم نم وهف لصفلا رخآ ئلإ يتأيس امو
 .مهضعب هحلصأ مث ن يف ناك اذكو .فيحصت ««لوتحا :ث «س (1)

 مالكلا ميقتسيل ديز هلعلو :«هيلع مهّلدف» :ن هيلع اًححِصم س شماه يف هدعب ديز )ع0

 .(لوتح» اولإ (نيح» تفحصت نأ دعب
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 تناكو (١)اهّمع ةنباو بطخأ نب يبح تنب ةيفص ِهْكَي هللا ٌلوسر ئبسو
 رمأف ءلوخدلاب ٍدهع ةثيدح اًسورع تناكو قيقحلا يبأ نب ةنانك تحت ةيفص

 كلذ هركف .ئلتقلا طسو لالب اهب ّرمف .هلحر ئلإ اهب بهذي نأ الالب
 ,.0)2(2!؟لالب اي كنم ٌةمحرلا تبهذأ» :لاقو ِةِِكَك هللا لوسر

 هسفنل اهافطصاف «تملسأف مالسإلا كي هللا ٌلوسر اهيلع ضرعو
 ئأرو .اهيلع ملوأو قيرطلا يف اهب ئنبو ءاهقادص اهقتع لعجو اهقتعأو
 انيلع كمودق لبق ٌتيأر «هللا لوسر اي :تلاق «؟اذه ام» :لاقف ًةرضخ اههجوب

 كنأش نم ركذأ ام هللاو الو يرجح يف طقسف هناكم نم لاز رمقلا نأك

 يذلا كِلَملا اذه َنيِْنَمَت :لاقو يهجو مطلف يجوز ئلع اهتصصقف - اًئيش

 © 719؟ةنيددملاب

 اهيعس نإ اورظلا :اولاقف ؟ةجوو وأ ةث شاهدنا لع ةباحصلا كشو
 يذلا هبوث لعج بكر املف «هنيمي تكلم امم يهف الإو هئاسن ئدحإ يهف

 ريسملا يف هنع اورخأتف «هتحت هفرط دش مث اههجوو اهرهظ ئلع هب ئدترا

 ,(؟7هئاسن ئيدحإ امغأ اوملَعَو

 هذخف ئلع اهمدق عضت نأ تَّلجأ لحرلا ئلع اهلمحيل هذخف مَّدق املو

 .«اهتمع ةنباو» :عوبطملا يفو .لوصألا رئاس نم طقسو «ن «ف «ز نم «اهمع ةنباو» )١(

 اننا ةبيرتت قيس دقو :ةلسرم هيزاخم ق ةورغ نع قو 02

 يف يناربطلاو )0١919( نابح نبا دنع رمع نبا ثيدح نم دهاش هلو «ةورع هركذ ()

 .ديج دانسإب 717١( /5) «لئالدلا» يف يقهيبلاو (77/ /7 5) «ريبكلا»

 ملسمو (5717) يراخبلا دنع سنأ ثيدح نم دهاش هلو «هيزاغم يف ةورع هركذ )5(

 .هوحنب (1756//817)
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 .2(١)تبكر مث هذخف ىلع اهتبكر تعضوف

 فيسلا مئاقب اًذخآ هتبق نم اًبيرق اًمئاق هتليل بويأ وبأ تاب اهب ئنب املو

 هلأسف ءجرخ دق هآر نيح بويأ وبأ رّبك كي هللا لوسر ئأر املف ,حبصأ ئتح
 هللا لوسر اي هذه يتليل تقرأ :هل لاق ؟؟بويأ ابأ اي كل ام» :ِِكي هللا لوسر
 ةياغو اهجوزو اهاشآو اهابأ قلق كنأ ٌثركذ سلا هذه تلغد امل

 .افورعم هل لاقو ِدَِكَي هللا لوسر كحضف «كلاتغت نأ تفخف اهتريشع

 لصف

 ناكو :«1)مهس ةثام مهس ّلك عمج ءاّمهس نيثالثو ةتس ئلع ربيخ مسقو
 .مهس ةئامنامثو فلأ وهو كلذ نم فصنلا نيملسمللو ِةِِلكَو هللا لوسرل

 فلأ وهو رخآلا فصنلا لزعو «نيملسملا دحأ مهسك مهس ِهِِكَي هللا لوسرل

 .(©"7نيملسملا رومأ نم هب لزني امو هبئاونل ةثامنامثو

 ءاًحلص اهرطشو ٌةونع اهرطش حتف ربيخ نأل اذهو :(؟7يقهيبلا لاق
 هبئاونل اًحاص حتفام لزعو «نيمناغلاو سمخلا لهأ نيب ةونع حتف ام مسقف

 .نيملسملا رومأ يف هيلإ جاتحي امو

 تعضو اهنأ سنأ ثيدح نم )7١176( يراخبلا دنع يذلاو «ةورع يزاغم يىفاذك )١(

 .بكرت لوتح ِيِيلَي هتبكر ئلع اهلجر
 فالآ ةثالث تناكف» :عوبطملا «ن هيلع اًححصم رياغم طخب س شماه يف هدعب (؟)

 .«مهس ةئامتسو

 نع (178/4) «ننسلا» يف يقهيبلاو (7١1١7؟) دواد وبأو )/١17411( دمحأ هجرخأ ()

 .حيحص هدانسإو لَو يبنلا باحصأ نم لاجر نع راسي نب ريشب
 .(775/5) «لئالدلا» يف (4)
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 ةحتتفملا ضرألا ِمْسَق بجي هنأ يعفاشلا لصأ ئلع هنم ءانب اذهو :تلق

 :لاق ريغ نم 227تاسنلا مق هدجي مل املق يئاغملا رئاس مسقت امك ةونع
 امنإ ربيخ نأ هل نيبت لّمأتلا ٌّقح يزاغملاو ريسلا لمأت نمو .اًحلص حتف هنإ
 ولو ٌةوثع فيسلاب اهلك اهضرأ هيلع :لاوسا 218 2:1 لوسر ّنأو ًةودع تحف

 ئلع مزع امل هنإف ءاهنم َِي هللا ٌلوسر مهِلْجُي مل اًحلص اهنم ءيش حتُف
 اههيف 70خوقل انوعد ؛مكنم '1[ضرألاب] ملعأ نحن : :اولاق اهنم مهجارخإ

 ًاونح حدف امنإ هنأ ي اذجم يرص انهو ءاهتم جرخب ام رطشب مك اعّرثمأ عنو

 نم لتقلاو ةزرابملاو بارجلا نم اهب دوهيلاو نيملسملا نيب , لصح دقو

 يذلا حلصلا ئلع اولزن مهنصح لإ اوئجلأ امل نكلو «مولعم وه ام نيقيرفلا
 مهباقر مهلو «حالسلاو ةقلحلاو ءاضيبلاو ءارفصلا كي هللا لوسرل نأ :هولذب

 يش نأ ٌحلص مهنيب عقي ملو ؛حلصلا ناك اذهف ؛ضرألا نم اوُلجيو مهتيرذو

 مكرِقلا :لقي مل كلذك ناك ولو «ةتبلا كلذ ئرج الو دوهيلل ربيخ ضرأ نم

 نم مهّلك مهالجأ رمع ناك الو ؟ ؟ءاش ام مهضرأ يف مهّرقي فيكف ؟؟)«انئش ام

 ذخؤي جارخ اهيلعو نيملسملل ضرألا نأ ئلع اًضيأ مهحلاصي ملو ضرألا

 .ةتبلا اًجارخ ربيخ ىلع برضَي مل هنإف عقي مل اذه .7*2مهنم
 ضرأ يف ٌرّيخم مامإلاو ٌةونع تحتف اهنأ هيف كش ال يذلا باوصلاف

 .«رطشلا» :ن .س شماه )١(

 ثيدحل قفاوم تبثملاو .«اهب» :ث يفو «ن هب تدّرفت امنإ .لوصألا ةماع نم طقاس (؟)

 .امهريغو )187٠( هجام نباو )751١١( دواد يأ دنع سابع نبا

 نكن :د ءز «ص )00

 .رمع نبا ثيدح نم )5/155١( ملسمو (17778) يراخبلا هجرخأ )50

 .قباسلا رمع نبا ثيدح رظنا (4)

 الحلا



 هللا لوسر لعف دقو ءضعبلا فقوو اهضعب مسقو اهفقوو اهمسق نيب ةونعلا

 ربيخ رطش مسقو «ةكم مسقي ملو «ريضنلاو ةظيرق مسقف :ةثالثلا عاونألا ِك
 .هل عفدم ال امب ًةونع تحف ةكم نوك ريرقت مّدقت دقو ءاهرطش كرتو

 لهأل هللا نم ةمعط تناك اهنأل مهس ةئامنامثو فلأ لع تمسق امنإو

 انئام مهعم ناكو «ةئامعبرأو اًملأ اوناكو ءباغ نمو مهنم دهش نم ةيبيدحلا

 ربيخ نع بْغَي ملو .ةئامنامثو فلأ ئلع تمسقف ءنامهس سرف لكل سرف

 نَم '١'مهسك كي هللا لوسر هل مسقف «هللا دبع نب رباج الإ ةيبيدحلا لهأ نم
 .اهرضح

 مهيفو ةئامعبرأو اًفلأ اوناكو ءاّمهس لجارللو مهسأ ةثالث سرافلل مسقو

 .هيف بير ال يذلا حيحصلا وه اذه ءسراف اتئام

 نيمهس سرافلا ئطعأ هنأ رمع نبا نع عفان نع يرّمْعلا هللا دبع ئورو

 ."")اًّمهس لجارلاو

 لجرللو نيمهس سرفلل» :لوقي اًعفان عمس هنأك :()يعفاشلا لاق

 نم دحأ ٌكشي سيلو :(؟)لاق .اًمهس لجارللو نيمهس سرافلل :لاقف «اًمهس
 ةقثلا انربخأ دقو .ءظفحلا يف هيخأ ئلع رمع نب هللا ديبع ةمدقت يف ملعلا لهأ

 .فيحصت «(مسقك)»:ز ()

 (7 705 /5) «ننسلا» يف يقهيبلاو (5187) ينطقرادلاو (9770) قازرلا دبع هجرخأ (؟)

 هنأ الإ اًدباع هسفن يف اًحلاص ناك نإو اذه هللا دبعو .هب يرمعلا هللا دبع نع قرط نم

 .كاذب سيل ثيدحلا يف

 .(7 5/8 -9//1541) «راثآلاو نئنسلا ةفرعم» يف امك «ميدقلا» يف ()

 .عوبطملا نم طقاس «لاق .امهس لجارللو نيمهس» (4)
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 نع عفان نع رمع نب هللا ديبع نع يطساولا قرزألا قاحسإ نع انباحصأ نم

 .217ههسب سرافللو نيمهسب سرفلل برض كك هللا لوسر نأ رمع نبا

 نع عفان نع رمع نب ذيب يس انراعس يب كيد نم كادر

 .هسرفل نامهسو هل مهس :مهسأ ةثالث سرافلل مهسأ ِةَِكَي يبنلا نأ رمع نبا

 .2؟؟هنلا ليبع نع ةقانمأ وفأو يروثلا هآور كلذكو .("0«:ريحيحصلا) يثوهو

 مسق ِيِكَي يبنلا نأ 21)ةيراج نب عّمجُم نع يورو :("يعفاشلا لاق
 مهنم ةثامسمخو الأ شيجلا ناكو ءاّمهسرشع ةيئامث ئلع ربيخ ماهس
 .(")اًمهس لجارلاو نيمهس سرافلا اىطعأف «سراف ةئامئالث

 .(717/6) (مألا» يف وهو «(7557/9) «نئسلا ةفرعملا 6

 دمحأ اًضيأ ةيواعم يبأ قيرط نم هجرخأو .«ننسلا ةفرعم» يفامك «ميدقلا» يف (1)

 .(7/26 5) هجام نباو (77777) دواد وبأو (؟55)

 نم (10771) ملسمو «ةدئازو ةماسأ يبأ قيرط نم (47741871) يراخبلا هجر هر

 .هب هللا ديبع نع مهلك ؛ريمث نب هللا دبعو رضخأ نب ميلس قيرط

 يبأ قيرط نمو )4١75(. ينطقرادلاو )58١١( نابح نبا هجرخأ يروثلا قيرط نم (5)

 .قبس امك يراخبلا هجرخأ ةماسأ

 ١(. 58 /9) «نئنسلا ةفرعم» يفامك (5)

 .«ةثراح» :نلإ س ءز ادع لوصألا يف فحصت ()

 قيرط نم مهلك (1/١7١؟) مكاحلاو (71/77)دواد وبأو )١51410( دمحأ هجرخأ (0)

 هّمع نع ءبوقعي هيبأ نع ؛ةيراج نب ديزي نب عّمجم نب بوقعي نب عّمجُم
 نأب هل يعفاشلا ليلعت يتأيسو .ةيراج نب مقدم هع نع هيرب نب نمحرلا ذيع

 يئاسنلاو متاح وبأو نيعم نبا هقّثو دق نكلو ءفّرعُيال خيش بوقعي نب عمجم
 .عمّجم نب بوقعي هيبأ لاحب لهجلا يه امنإ ربخلا اذه ةلعو .هب سأب ال :اولاقف

 .(5 ١9 /5) «ماهيإلاو مهولا نايب» :رظنا

 ا



 .هيبأ نع ثيدحلا اذه يوار :ينعي  بوقعي نب عّمِجُمو :يعفاشلا لاق

 .فّرعُي ال خيش  ةيراج نب عمجم هّمع نع «ديزي نب نمحرلا دبع هّمع نع
 در زوجي الو .هضراعي ًربخ هّلثم هل رن ملو هللا ديبع ثيدحب كلذ يف انذخأف

 .هلثم ربخب الإ ربخ

 شيجلا ددع يف هدانسإب بوقعي نب عمجم هاور يذلاو :يقهيبلا لاق

 افلأ اوناك مهنأ :يزاغملا لهأو رباج ةياور يفف ؛هيف فلوخ دق ناسرفلا ددعو

 ناسيك نب حلاصو سابع نبا ةياور يفو .١2!ةيبيدحلا لهأ مهو «ةثامعبرأو
 سرفلل ناكو «سرف يتئام تناك ليخلا نأ :يزاغملا لهأو راسي نب ريَشُبو

 يه لجار لكلو .ءمهس هبحاصلو نامهس

 مهولا ائرأو هيلع لمعلاو حصأ ةيواعم يبأ ثيدح :؟؟وواد وأ لاقو

 .سراف يتئام اوناك امنإو ««سراف ةئامثالث» :لاق هنأ عمجم ثيدح يف

 انيثأ :لاق هيبأ نع ةرمع ىبأ ثيدح نم اًضيأ 2؟7دوادوبأ ئور دقو

 عّمجم ثيدح اهنم  هجو ريغ نم يور دقو .ةيبيدحلا لهأ ددع يف رباج ثيدح قبس )01(

 نم مدق نم الإ مهللا :ةصاخ ةيبيدحلا لهأ ئلع تمسق امنإ ربيخ مئانغ نأ  هّسفن
 .يتأيس امك مهعم اوكرشأ دقف «نوّيرعشألاو هباحصأو رفعج :ربيخ حتف دنع ةشبحلا

 لسرمو «(771 /5) «لئالدلا» يف يقهيبلاو ١118( /5) مكاحلا دنع سابع نبا ثيدح )30

 راسي نب ريشُب امأو .«لئالدلا» يف يقهيبلاو ٠١( 5 /7) دعس نيا دنع ناسيك نب حلاص

 هنع ٠١8( /7) «تاقبطلا» يف دعس نباو (40) «جارخلا» يف مدآ نب ئيحي هاور يذلاف

 .سرف ةئام اهدهش ربيخ نإ :لاق هنأ

 .(77/75) ثيدحلا بقع (9)

 .(7١/؟1؟*94) «هدنسم) يف وهو «دمحأ قيرط نم (5“7371) مقرب )ع
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 نب هللا دبع نب نمحرلا دبع هدانسإ يف ثيدحلا اذهو .نيمهس سرفلا

 يور دقو .فعض هيفو .ءيدوعسملا وهو .دوعسم نب (7١هللا دبع نب ةبتع

 أ دواد وبأ ةركذ .مهسأ ةئ الث سرافلل ناكف

 .هباحصأو بلاط يبأ نب رفعج هّمع نبا هيلع مدق ةوزغلا هذه يفو

 نيرجاهم انجرخف نميلاب نحنو ِةْكَي يبنلا جرخم انغلب :ئسوم وبأ لاق
 يف_ةدربوبأ رخآلاو مهر وبأ امهدحأ  امهرغصأ انآ ىل نآوبلو نأ ©20هيلإ

 ري م ف ه ب 7 5 2:

 نإ  رفعج لاقف مدنع هئاحصأو بلاط يبأ نب , رفعج انقفاوف ةشببحلا

 :لاق .ةرجهلاب مكانقبس :انل نولوقي سان ناكو .مهعم مهل مسق هباحصأو

 .د ءص نم طقاس (هللا دبع نب» )١(

 .(717/10) مقرب )030

 .عوبطملا «ث «س نم ةطقاس («هيلإ) ()
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 ؟هذه نم :لاقف رمع اهيلع لخدف .ةصفح لع سيّمع تنب ءامسأ تلخدو

 .(١)وةكك هللا لوسرب ٌقحأ نحن ةرجهلاب مكانقبس :رمع لأقف ؛ءامسأ :تلاق
 مكعئاج مِعطُي كي هللا لوسر عم متنك دقل !هللاو الك رمع اي :تلاقو تبضغف

 .هلوسر يفو هللا يف كلذو ءءاضَعَبلا ءادَعُبلا ضرأ يف انكو ,مكلهاج ظعيو

 َقََِكَي هللا لوسرل تلق ام ركذأ ئتح اًبارش برشأ الو اًماعط معطأ ال هللا مياو

 الو بذكأ ال هللاو َِِكَي هللا لوسرل كلذ ركذأسو ءفاخنو ئذؤُن انك نحنو

 لاق رمع نإ هللا لوسر اي :تلاق ٍِلكَي يبنلا ءاج املف «كلذ ئلع ديزأ الو غيزأ

 :لاق ءاذكو اذك هل تلق :تلاق «؟هل ٍتلق ام» :ِهْيِلكَي هللا لوسر لاقف ءاذكو اذك

  ةنيفسلا ّلهأ  متنأ مكلو «:ةدحاو ةرجه هباحصألو هل ؛مكنم يب قحأب سيلا

 اهنولأسي ةلاسرأ ةامسأ ثوتأي ةئيقسلا تاحصأو رسوم وبأ ناكف .«ناترجع

 امم مهسفنأ يف مظعأ الو خرفأ هب مه ءيش ايندلا نم ام ؛ثيدحلا اذه نع

 .1"2هكَي هللا لوسر مهل لاق

 يردأ ام هللاو» :لاقو هتهبج لّبقو هاقلت ِةِْكَك يبنلا ئلع رفعج مدق املو

 .©"7(؟رفعج مودقب مأ ربيخ حتفب حرفأ امهيأب

 .فلؤملا ردصم وهو «لئالدلا» يفالو لوصألا رئاس يف تسيلو ؛«مكنما :ن «س يف هدعب )١(

 .(7 55 /5) «لئالدلا» يف يقهيبلاو )50٠7( ملسمو (5770) يراخبلا هجرخأ (؟)

 مكاحلاو (778170) ةبيش يبأ نباو ("7 /4) «تاقبطلا» يف دعس نبا هجرخأ 46

 نب حلجألا نع قرط نم )١57/5( «لئالدلا» ين يقهيبلاو )/ 7575 ١١١(

 هلو .هبشأ لسرملاو .هلاسرإو رباج نع هلصو يف هيلع فالتخاب يبعشلا نع هللا دبع

 نب هللا دبع نع هنع_ فيعض وهو  ديعس نب دلاجم هاور ؛يبعشلا نع رخآ قيرط
 )1778(  رازبلا هجرخأ .ليوط ربخ نمض هوحنب هيبأ نع بلاط يبأ نب رفعج
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 .لّجح ِةِْكَي يبنلا ئلإ رظن امل اًرفعج نأ ةصقلا هذه يف يورامامأو

 هابشأ هلعجو لكي هللا لوسرل اًماظعإ ةدحاو لجر ئلع ئشم :ينعي

 هاور دقو 7 يقهيبلا لاقف -صقرلا يف مهل الصأ ()نوُصاَّفرلا 7١2بابٌّدلا

 ال نم يروثلا لإ هدانسإ يف :- رباج نع ريبزلا يبأ نع يروثلا قيرط نم
 .اد و
 .هقرعي

 دهاش هلو 1١١(. /؟) «ريبكلا» يف يناريطلاو (577) «ةباحصلا مجعم» يف يوغبلاو -

 .هب سأب ال دانسإب ٠١٠١( /77) يناربطلا دنع ةفيحجج يبأ ثيدح نم

 باحصأ هركذي مل عمجلا اذهو «فورعملا ناويحلا «ٌبَّدلا» عمج «بابدلا»ب دارملا )١(
 عماج» يف اًضيأ مالسإلا خيش هلمعتساو ««بابدأو ةبّبد» :اوركذ امنإو مجاعملا

 صقرك نوصقريو» :ةعدتبملا ضعب فصي وهو لاق ثيح )84/١( «لئاسملا

 اهِصَقرُي يتلا ةبّردملا ةمّلعملا ةبّبِدلا دارملاو .«تاناويحلا نم اهوحنؤو بابّدلا

 .سانلا عماجمو قا وسألا يف اهباحصأ

 .«نوصقارلا» :دءز (؟)

 نب نايفس وه امنإو «ةاورلا ضعب نم أطخ يروثلا ركذو .(75577/5) «لئالدلا» يف (*)

 «ةيهانتملا للعلا» يف هقيرط نمو ١75(- /7) «ءافعضلا» يف يليقعلا هاور اذكه «ةنييع

 يف هللا دبع نب يكم هيف «هاو هدانسإو .(5054) «طسوألا» يف يناربطلاو_-(93/؟)

 ال ريكانم ةنييع نبا نع ىكم ئور :سنوي نبا لاق .ينيعّرلا ميهاربإ نب :«لئالدلا»

 .(17577 /0) «مالسإلا خيرات» .هيلع عباتي

 يقلخ َتهبشأ» :ِِلكَي يبنلا هل لاق نيح كلذو ءرفعج لُجَح يف ئرخأ ةصق كانهو

 )5777/٠١( «ننسلا» يف يقهيبلاو (5 5) رازبلاو (86817) دمحأ هجرخأ .«يقلخو

 :ينيدملا نبا لاق «هيف ملكتم ئناه نب ئناهو .يلع نع ئناه نب ئناه ثيدح نم
 نبا هدروأو ءسأب هب سيل :يئاسنلا لاقو «ثيدحلا ركنم :دعس نبا لاقو .لوهجم

 ركذ نود ءاربلا ةياور نم )١7944( يراخبلا دنع ثيدحلا لصأو .«تاقثلا» يف نابح

 .لجحلا
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 رّسكتلاو بابذلاب هبشتلا زاوج ئلع ةجح اذه يف نكي مل حص ولو :تلق

 نم ناك هلعل اذه نإف .1!2لكي هللا لوسر يدهل ىفانملا ىشملا ىف ثنختتلاو

 :كلذ رحتو كرتلا دمعة رجلا برضقك اهئاركل اقيظعت ةعرحبلا "واع

 نيأف «مالسإلا ؟7ةنَسب اهكرت مث ًةرم اهلعفو ةداعلا كلت ئلع رفعج ئرجف

 .قيفوتلا هللابو !؟ىتثتلاو ثينختلاو رّشكتلاو زفقلا نم اذه

 ربيخ لهأ ئلع مدق نمم ةرازف ونب تناكو :220ةبقع نب ئسوم لاق

 مكلو مهنع اوجرخي نأو مهونيعي ال نأ ِةِْكي هللا لوسر مهلسارف ,مهونيعيل

 ينب نِم مّن ناك نم هاتأ ربيخ هيلع هللا حتف اّملف «هيلع اوبأف ءاذكو اذك ربيخ نم

 نم لبج  (ةبيقّرلا وذ مكل» :لاقف ءانتدعو يذلا 2)كّدعو :اولاقف ةرازف

 نم كلذ اوعمس املف .«اذك مكدعوم» :لاقف «كلتاقن اذإ :اولاقف  ربيخ لابج

 .نيبراه اوجرخ ٍةايَي هللا لوسر

 :همالسإ ٌنٌّسحف ملسأ دق ناكو ِنَرُملا ِميّيَش وبأ لاق :()7يدقاولا لاقو

 .«هياحصأو» :هيلع اًححصم س شماه يف هدعب ديز )١(
 َ .«(يدها) :ز 230

 نم عون كوجلا برضو .ذخفلا وهو «ةيسرافلا ميجلاب «كوج» برعم :كوجلا (0)
 يسرافلا مجعملا :رظنا .مهكولم ةرضح يف لوغملاو كرتلا دنع وثجلاو كوربلا

 ظافلألا مجععماو 7761١(, /7) يزودل «مجاعملا ةلمكت»و 757١(: /؟) «عطاق ناهرب»

 .(288ص) نامهد دمحأ دمحمل «يكولمملا رصعلا يف ةيخيراتلا

 .«ةنسلا :عوبطملا ءث (4)

 )١18/5(. «لئالدلا» يف يقهيبلا هدنسأ امك (0)

 . لقنلا ردصمل اناقوهانلقحا ةنءيرم 45)
 .(1 59 /5) «لئالدلا» نع رداص فلؤملاو :(75 /7) «هيزاغم» يف (0)
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 نود ناك املف «7"2ةنييع انب عجر نصح نب ةنيبع 2١7 عم انلهأ ىلإ انرفن امل
 يننأ مونلا يف ةليللا ئرأ ينإ اورشبأ :ةنييع لاقف انعزفف «ليللا نم انسّرع ربيخ
 رييخ ادق اساف دسم ةبرب تدع هللاو دق :ريخب بج ةيقثلا اذ .تيطعأ
 ام ينطعأ ءدمحم اي :لاقف «ربيخ حتف دق ِةِْكَو هللا لوسر دجوف ةنييع مِدَق

 :ِلك هللا لوسر لاق .227كلاتق نعو كنع تفرصنا ينإف «ىئافلح نم َتمنغ

 اي ينزجأ :لاق ؛««كلهأ ئلإ كرُّقن ٌتعمس يذلا حايصلا نكلو !ٌتبذك»
 تيأر يذلا لبجلا» :لاق ؟ةبيقرلا وذ امو :لاق ««ةبيقرلا وذ كل» :لاق ءدمحم

 نب ثراحلا هءاج هلهأ ئلإ عجر املف «ةنييع فرصناف .«هتذخأ كنأ مونلا يف

 دمحم َنرهظيل هللاو .ءيش ريغ يف (؟”ءِضوُم كنإ :كل لقأ ملأ :لاقف فوع

 ٌتعمسل (*0دهشأ ءاذهب اننوربخي اوناك دوهي ؛برغملاو قرشملا نيب ام ئلع
 ثيح ةوبنلا ىلع اًدمحم دسحن انإ :لوقي قيقحلا يبأ نب مالس عفار ابأ

 انلو ءاذه ئلع ينعواطت ال دوهيو لسرم يبن وهو «نوراه ينب نم تجرخ

 .بلق ««ئلإ انلهأ عمل :ز 6

 هلي يبنلا نأ اونظف خيرصلا اوعمسف ربيخ دوهي ةرصنل الوأ اوجرخ مهنأ كلذ ةصقو (؟)

 اوعجرف ءاًنيش اوري ملف مهيلهأ ئلإ اورفنف ,مهوبسيل مهيلهأ ئلإ اوفلاخ دق هباحصأو
 .(51-51/5/ه /؟) «يدقاولا يزاغم» :رظنا .دوهيلا ةرصنل اًينا

 مث ئرخألا خسنلا رثكأ يف همسر ناك اذكو ,فيحصت ««كل انفرعو) :ث د ءص ()

 لوصألل افالخ «كل انغرف دقو» :عوبطملا ينو .لئالدلل قفاوملا تبثملا ىلإ حلصأ

 .لهنلا ردصملو
 .«(عضوتا :عوبطملا «ن ءز .«عضومبا :د ءص 00

 .؟,كدهشأ) :5:58)
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 كلمي :مالسل تلق :ثراحلا لاق «؟7١ربايخب رخآو برغيب دحاو :ناحيبذ هنم

 نأ بعل امو «ئسوم نيلع تلزنأ يتلاؤاروشلاو معن :لاق ؟اًعيمج ضرألا
 .هيف؟97 لرش ةرهي ملعت

 لصف

 ثراعلا تثيديس] هل سدا و7 هللا لوسر مش ةازرغلا فحيلو

 محللا يأ :تلأسو ءاهتّمس دق "ةّيوشم ًةاش مكشم نب مالس ٌةأرما ةيدوهيلا

 نم شهتنا اًّملف «عارذلا يف مسلا نم ترثكأف «عارذلا :اولاقف ؟هيلإ بحأ

 انهاه نَم يل اوعمجا» :لاق مث «ةلكألا ظفلف مومسم هنأب عارذلا هربخأ اهعارذ

 ّيقداص متنأ لهف ءيش نع مكلئاس ينإ) :مهل لاقف هل اوعوجف «(دوهيلا نم

 :اولاق «؟مكوبأ نم» :ِلَو هللا لوسر مهل لاقف ءمساقلا ابأ اي معن :اولاق «؟هيف

 له» :لاق .ترربو تقدص :اولاق ««نالف مكوبأ ءمتبذك» :لاق «نالف انوبأ

 كانبذك نإو ءمساقلا ابأ اي معن :اولاق «؟هنع مكتلأس نإ ٍءيش نع ّىقداص متنأ

 :اولاقف «؟رانلا لهأ نم» :ِدَيِلَ هللا لوسر لاقف ءانيبأ يف هتفرع امك انبذك تفرع

 !اهيف اوؤسخا» كي هللا لوسر مهل لاقف ءاهيف انوُّلخت مث اًريسي اهيف نوكن
 مكتلأس نإ ٍءيش نع ّيقداص متنأ له» :لاق مث ««اَدبأ اهيف مكفلخت ال هللاوف

 :لاق معن :اولاق «؟اًمس '؟/ةاشلا هذه يف متلعجأ» :لاق «معن :اولاق «؟هنع

 تنك نإو ,كنم خيرتسن اًيذاك تنك نإ اندرأ :اولاق «؟كلذ ئلع مكلمح امف»

 .لوصألل افالخ «ربيخب» :عوبطملا يفو .هنوصح رابتعاب ربيخ عمج «ربايخ» )١(
 .(لوقب دوهي هملعي» :ف هد ءص (؟)

 .فيحصت «(ةمومسم)ل :د (7)

 .د «ص نم ةطقاس «ةاشلا)» (:؟)



 .* كلشي مل ابيل

 ناكام) :لاقف .كلتق تدرأ :تلاقف ِةْيلَكَي هللا لوسو ايلإ ةأرملاب ءىجو

 ملو اهل ضرعتي ملو .(100هل» :لاق ؟اهلتقن الأ :اولاق .( يلع كطلسي هللا

 .©27وهضعب تامف مجتحاف اهنم لكأ نم رمأو لهاكلا ئلع مجتحاو ءاهبقاعي

 قازرلا دبع

 هركذ .اهكرتف تملسأ :يرهزلا لاقف «ةأرملا لتق يف فلتخاو
 اهلتق :نولوقي سانلاو :رمعم لاق مث «هنع هعم نها

 .هللكَو يبنلا

0 

000 

00 

00 

 ريب تحت ايلا :ةلوآو «ةريره يبأ ثيدح نم ( 11/ )١79. يراخبلا هجرخأ

 ادعاه ناك نم يلاوعمجا :6 هللا لوسر لاقق ءّدس اهيف اش ق6 هللا لوسرل تيدهأ
 .هلثمب خلإ 2...دوهيلا نم

 ثيدح اهنم .هوجو نم يورف مومسم هنأب ِةِكَي ىبنلا _ فتكلا وأ  عارذلا رابخإ امأو
 مكاحلا دنع ديعس يبأ ثيدحو «عاطقنا هدئس يفو )551١( دواد يبأ دنع رباج

 نب بعك نب نمحرلا دبع لسرمو «ةراكن ضعب هنتم يفو نيل هدانسإ يفو )٠١4/4(
 نب ةملس يبأ لسرمو «.حيحص دانسإب )٠١١١19( قازرلا دبع دنع كلام

 هركذو .نسح دانسإب (18) يمرادلاو (5517) دواد يبأ دنع فوع نب نمحرلا دبع

 «ةوبنلا لئالد» :رظنا .امهريغو قاحسإ نباو ةبقع نب ئسومك يزاغملا باحصأ
 تاقبط»و (17/8/5؟) «يدقاولا يزاغم»و (7737/1؟) «ماشه نبا ةريساو (77 /5)

 .(11/9 /75) دعس نبا

 .ملسمل ظفللاو ءسنأ ثيدح نم )7١40( ملسمو (7711/) يراخبلا هجرخأ

 )٠١٠١١9(, قازرلا دبع دنع كلام نب بعك نب نمحرلا دبع لسرم يف كلذ يور
 هماجتحالو .عاطقنا هدنس يفو .هوحنب رباج ثيدح نم )50٠١( دواد وبأ هجرخأو

 .نسح دانسإب (77/814) ذمحأ دنع سابع نبا ثيدح نم دهاش دك

 )51١/5(. «لئالدلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو )٠١١١19( ثيدحلا بقع «هفنصم) يف
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 .ءورمع نب دمحم نع «دلاخ انثدح :ةبقب نب بهو انثدح :(7١دواد وبأ لاقو

 ركذف ًةيلْصَم ًةاش َربيخب ةيدوهي هل تدهأ لَو هللا لوسر نأ ةملس يبأ نع

 كلمح ام» :ةيدوهيلا ئلإ لسرأف «رورعَم نب ءاربلا نب رشب تامف :لاقو  ةصقلا

 .تلتقف كي هللا لوسر اهم رمأف :(') رباج لاق «؟تعنص يذلا لع

 نع ورمع نب دمحم نع ةملس نب دامح هاورو ءلسرم امهالك :تلق

 .("”ءاربلا نب رشب تام اّمل اهلتق هنأ :الصتم ةريره يبأ نع ةملس يبأ

 .اهلتق رشب تام املف ءاّلوأ اهلتقي مل هنأب نيتياورلا نيب قفو دقو

 هنأ تاياورلا رثكأو ؟لكأي مل وأ اهنم لَو يبنلا لكأ له :فلتخا دقو

 ام») :هيف تام يذلا هعجو ىف لاق تح نينس ثالث كلذ دعب ىقبو ءاهنم لكأ

 رَهْبَألا عاطقنا ْناوأ اذهف «ربيخ موي ةاشلا نم ٌتلكأ يتلا ةلكألا نم دجأ تلز

 )١( مقرب )451١( «لئالدلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو )14/ 577(.

 يف يذلاو .ءيش يف رباج لوق نم اذه سيلف أطخ وهو ءلوصألا عيمج يفاذك (؟)

 يبأ دنع ثيدحلا اذهل قباسلا وه رباج ثيدحو ««رباج ثيدح وحن ركذف» :«ننسلا
 رباج ثيدح ئلع هظافلأ ضعب يف لاحأو ةملس يبأ ثيدح دواد وبأ رصتخاف :دواد

 لاؤس لع ةيدوهيلا باوج يف يأ «رباج ثيدح وحن ركذف» :هلوقب دارملاف «قباسلا

 رباج ثيدح يف دري ملو ةملس يبأ لوق نمف «تلِتقف اهب رمأف» :هلوق امأو كي يبنلا

 اًضيأ أطخلا ئلع لدي اممو .«اهبقاعُي ملو اهنع افع١ كي هنأ هيف درو يذلا لب «ةتبلا
 ناكل لب لسرم ةاكامل رباجت الوق ناك ولف «لشرم هنآ ىأي اميف هل فلؤملا ُتلصو

 .اًدئسم اللصتنم
 عبات دقو .(57/8) «ئربكلا نئسلا» يف يقهيبلا هنعو 1١9( /7) مكاحلا هجرخأ ()

 دنع نيخيشلا لاجر نم ةقث وهو  ماّوعلا نب داَّبع :لاصتالا ئلع ةملس نب دامح

 .(57/8) يقهيبلا
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 .اًديهش ِةيِلَكَم هللا لوسر يفوتف :يرهزلا لاق 4

 جورخب اوعمس نيح ٍشيرق نيب ناكو :هريغو '7ةبقع نب ئسوم لاق

 دمحم رهظي :لوقي نم مهنمف «عُيابتو ميظع ٌنهارت ربيخ ىلإ َِي هللا لوسر
 نب جاّجحلا ناكو «ربيخ دوهيو نافيلحلا رهظي :لوقي مهنمو .هباحصأو

 ينب ثمغأ ةيبش مأ هعحت تناكو ربيش حئف دهشو يلسأ دق يملسلا طالع

 ضرأ نداعم هل تناك «لاملا نم اًرثكم جاجحلا ناكو ءيصق نب رادلا دبع

 يل نإ :طالع نب جاجحلا لاق ربيخ ئلع ِكَي يبنلا رهظ املف ةييلاس فب
 عرسأألف يل ْنّذَأ .يل لام الف يمالسإب اهّلهأو يه ملعت نإو «يتأرما دنع اًبهذ

 ؛يسفنو يلام نع اهب أردأ ٌتمدق اذإ اًرابخأ نربخألو ؛ربخلا قبسأو ريسلا

 يرهزلا نع ةبقع نب لئيسوم قيرط نم (7754 /54) «لئالدلا» يف يقهيبلا هجرخأ )١(

 ؛ةشئاع نع ةورع نع هنع :لوألا ؛نيهجو نم الصتم يرهزلا نع يور دقو .السرم
 .هب يرهزلا نع سنوي نع هيف ملكتم وهو  دلاخ نب ةسبنع هب درفت دقف رظن هيفو
 .هب سنوي نع (4578) يراخبلا هقلعو «(208/7) مكاحلاو )١١5( رازبلا هجرخأ

 ؛هيبأ نع كلام نب بعك نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع هنع رمعم قيرط نم :يناثلاو

 هتاورو 5١19(.: /7) مكاحلاو (5011) دواد وبأ هجرخأ .رشبم مأ نع هيبأ نع :ليقو

 يمرادلاو (5517) دواد يبأ دنع ةملس يبأ لسرم نم دهاش ثيدحللو .تاقث

 )١77/5(. «قيلعتلا قيلغتا : رظناو .(8)

 نع ةعيهل نبا ةياور نم هيزاغم يف ةورع هركذ هوحنبو .(7516 /5) «لئالدلا» يفامك (0)

 .هنع دوسألا يبأ

 نابح نباو (751/4) ئلعي وبأو (١؟09٠5) دمحأ طالع نب جاجحلا ربخ جرخأ دقو

 نم ١487( /0) «ةراتخملا» يف ءايضلاو (777/5) «لئالدلا» يف يقهيبلاو (407)

 سابعلا زاجترا ركذ الإ ءالّوطم هوحنب عدو سنأ نع تباث نع رمعم ثيدح

 .السرم مَّسقِم نع يرّرجلا نامثع نع رمعم ةياور نم جّردمف
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 .دِلكَك هللا ٌلوسر هل َنِذَأَف

 نم ِكدنع يل ناك ام يعمجاو يلع يفخأ :هتأرمال لاق ةكم مدق املف
 اوحيبتسا دق مهنإف ؛هباحصأو دمحم مئانغ نم يرتشأ نأ ديرأ ينإف ٍلام

 و و ع 6 و :ه
 دق دوهيلا نإو ؛هباحصأ هنع قرفتو رسأ دق ادمحم نإو «مهلاومأ تبيصأو

 يف كلذ اشفو «2")ةنيدملاب مهالتقب هّنلتقيل مث ةكم ىلإ هب ندعي '١)اومسقأ
 .رورسلاو حرفلا نوكرشملا رهظأو «مهنم غلبو نيملسملا ئلع دتشاو ةكم

 َرورسلا مهٌراهظإو مهتباجو سانلا ُهَلْجَر كي هللا لوسر مع ٌسابعلا غلبو

 لاقيهلاثبااعدف مايقلا ئلع ردقي ملف هرهظ لزخناف جرخيو موقي نأ دارأف

 الل هتوص عفريو زجتري لعجف ِكِكَي هللا لوسر "0هْبِش ناكو (مَثَق١ :هل

 معرب ءْمَحْنلا يل 4 ْمَشَأْلا فنألا يذ هيبش ُمَتَق١ :هللا ءاذعأ هبي. تمشي

 .(ْمْعَر نَم

 مهنم «نيكرشملاو نيملسملا نم نوريثك لاجر هراد باب ئلإ رشحو

 توتا لكم دي نخ مهتسو .يزعملاو تماشلا مهنمو ءرورسلاو حرفلل رهظُملا
 تبباط هت دري ينال جر ةردل بلا سالف ةاليلاو نوسلا نم
 مهتأي مل ام هاتأ دق هنأ نوكرشملا نظو «مهسفنأ

 .«اومستقا»ا :دءسص (0)

 رذاسم نق الو ةيفع نب يسوع يخت نمل اتعب ايل] 4. .رسأ لق دعم نإولا ؟هلوق عم 00

 «ماشه نبا ةريس» يف امك  قاحسإ نبا هوحنب هركذ امنإو «ةقباسلا جيرختلا

 ١1١7(. /75) دعس نباو )70١7/7( يدقاولاو 0

 ,ةديشيل :نءوه (6)

 .«ٌّئبن) :رداصملا يف يذلاو .لوصألا يف اذك )0

 هع



 !كليو :هل لقو هب لخأ :هل لاقو جاجحلا ىلإ هل اًمالغ سابعلا لسرأ مث

 مالغلا هملك املف ءهب تئج امم ٌريخ هللا دعو يذلاف ؟لوقت امو ؟هب تئج ام

 .هيتآ ئتح هتويب ضعب يف ١2)يل لخيلف :هل لقو َمالسلا لضفلا ابأ رقَأ :هل لاق

 ءلضفلا ابأ اي رشبأ :لاق رادلا باب دبعلا غلب املف «هرسي ام ئلع ربخلا نإف

 .هينيع نيب ام لّبقو هءاج ئتح طق ءالب هبصي مل هنأك اًحرف سابعلا بثوف
 لخا :جاجحلا كل لوقي :لاق «ينربخأ :لاق مث هقتعأف ءجاجحلا لوقب هربخأف

 ذخأ هب الخو جاجحلا هءاج املف ءاّرهظ كيتأي ئتج كتويب ضعب يف 7"2هل

 دقو تئج :جاجحلا هل لاقف ءكلذ ئلع سابع هقفاوف ءيربخ ّنّمتكتل هيلع

 لوسر نإو «هللا ماهس اهيف ترجو مهلاومأ منغو ربيخ ِلِكَي هللا ٌلوسر حتتفا

 يلامل تئج نكلو ءاهبب سرعأو هسفنل يَيُح تنب ةيفص ئفطصا دق ٌدِِكَي هللا
 نذأف لوقأ نأ ِةِكك هللا لوسر تنذأتسا ينإو هب بهذأو هعمجأ نأ تدرأ

 :تغش ام ركذا مث اثالث ىلع ينعأؤ "9

 ئتأ ثالث دعب ناك املف ءاعجار رمشنا مث هعاتم هتأرما هل تعمجف :لاق

 ال :تلاقو .بهذ :تلاق ؟كجوز لعف ام :لاقف جاجحلا ًةأرما سابعلا

 يننزحي ال ءلجأ :لاقف «كغلب يذلا انيلع قش دقل «لضفلا ابأ اي هللا كنزحي
3 3 

 اهيف ترجو ربيخ هلوسر لع هللا حتف :بحأ ام الإ هللا دمحب نكي ملو ءهلا
 كجوز يف ِكل ناك نإو ؛هسفنل ةيفص هل هللا لوسر ئفطصاو هللا ماهس

 رمألاو قداص هللاو ينإف :لاق ءاقداص هللاو كنظأ :تلاق «هب يقحلاف ةجاح

 .فيحصت «(يب) :ب ءف ءث «س )١(

 .«هب١ :لوصألا رئاس فو .قايسلا ايضتقم وهو «ن ءس «ز نم تبثملا (0)

 .لوصألا هنم تلخو ««تئش ام لوقأ نأ» :جيرختلا رداصمو عوبطملا يف هدعب ()
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 مث ككربخأ امب كربخأ يذلا :لاق ؟اذبب كربخأ نمف :تلاق ءكل لوقأ ام ىلع

 ابأ اي دلجتلا هللاو اذه :اولاق هوأر املف ءشيرق سلاجم ئتأ ئتح بهذ

 ينرّبخ «هلل دمحلاو ريخ الإ ينبصي مل ءلجأ :لاق «ريخ الإ كبيصي ال ءلضفلا

 ناك ام هللا ًدرف ؛ةجاحل اًنالث هيلع متكأ نأ ينلأس دقو ءاذكو اذكب جاجحلا

 مهعضاوم نم نوملسملا جرخو «نيكرشملا ئلع عزجو ةبآك نم نيملسملاب
 .نيملسملا هوجو تقرشأف ربخلا مهربخأف سابعلا لع اولخد لوتح

 لصف

 ةيهقفلا ماكحألا نم ربيخ ةوزغ يف ناك اميف

 لَك هللا لوسر نإف ءمرحلا رهشألا يف مهتلتاقمو رافكلا ةبراحم :اهنمف

 مّرحملا يف ربيخ ئلإ راس مث اًمايأ اهب ثكمف ؛ةجحلا يذ يف ةيبيدحلا نم عجر

 :يدقاولا لاق كلذكو .(١)رّوُسِملاو ناورم نع ةورع نع يرهزلا لاق كلذك

 نإف ءرظن كلذب لالدتسالا يف نكلو .؟'”ةرجهلا نم عبس ةنس لوأ يف جرخ

 .رفص يف ناك امنإ اهحتفو .هلوأ يف ال مّرحملا رخاوأ يف ناك هجورخ

 دنع ناوضرلا ةعيب هباحصأ ِةِكَي يبنلا ةعيب ٍلالدتسالا اذه نم ئوقأو

 يف ليلد ال نكلو .ةدعقلا ىذ ىف تناكو ءاورفي آل نأو 20لاتقلا خولع ةرجشلا

 .هب يرهزلا نع قاحسإ نبا قيرط نم )١91/5( «لئالدلا» يف يقهيبلا هدنسأ )010

 نإف «يدقاولا مالك يف ٌلّدتسم الف الإو .(5//197) «لئالدلا» نع رداص فلؤملا (0)
 عيبر لالهل جرخ :لاقيو عبس ةنس رفص يف جرخ» :(57” 5 /؟) «يزاغملا» يف هظفل

 .«رييخ ئلإ- لوألا

 .«لاتقلا ئلع ناوضرلا ةعيب ةرجشلا تحت هّياحصأ ِةِْلَي يبنلا ةعيب» :ن ءس يف قايسلا ()

 كفو



 نوديري مهو نامثع اولتق دق مهنأ هغلب امل كلذ ئلع مهعياب امنإ هنآل «كلذ

 (١)ءارحلا رهشلا يف لاتقلا زاوج يف فالخ الو «ةباحصلا عياب ذئنيحف «هلاتق

 :اولاقو هوزوج روهمجلاف «ًءادتبا هيف لتاقي له فالخلا امنإ .وذدعلا أدب اذإ

 .ةعبرألا ةمئألا بهذم وهو «خوسنم هيف لاتقلا ميرحت

 ام هللاب فلحي ءاطع ناكو «خوسنم ريغ تباث هنأ ئلإ هريغو ءاطع بهذو

 ."”ءيش هّميرحت ْخَسّن الو مارحلا رهشلا يف لاتقلا لحي

 .فئاطلل ِةِكَي يبنلا راصحب لالدتسالا نيلالدتسالا نيذه نم ئوقأو

 ناك اهضعبف «ةليل نيرشعو اًعضب مهرصاحف «لاوش رخاوأ يف اهيلإ جرخ هنإف

 حتفلا دعب اهب ماقأو .©"7ناضمر نم نيقب رشعل ةكم حتف هنإف «ةدعقلا يذ يف

 نورشع لاوش نم يقب دقو نزاوه ئلإ جرخف «'*”ةالصلا رصقي ةرشع عست
 فئاطلا لإ اهنم بهذ مث ءاهمئانغ مسقو نزاوه هيلع هللا حتفف ءاّموي
 الب ةدعقلا يذ يف اهضعب نأ يضتقي اذهو «ةليل نيرشعو اًعضب اهرصاحف

 وهو :(0)هزح نبالاف .ةليل ةرشع عضب مهرصاح امنإ :ليق دقو

 اذإ) :هلوق ىلع برضلا عم هيلع اًححصم س يف اذكو ««اًعفد» :ز شماه يف هدعب ديز )١(
 .ن يف قايسلا ءاج هقفو ئلعو ««ودعلا أدب

 )١( «(يربطلا ريسفت» :رظنا )7/ 1777(.

 .(7؟ 5 /65) «ةوبنلا لئالد» :رظناو .دحاو ئنعملاو ,««ناضمر نم نيرشعلا :د ءز ءص ()

 .اهْنَعْدَياَو سابع نبا نع (579/) يراخبلا هجرخأ (5)

 .(57١”ص) «ةريسلا عماوج» يف (5)
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 مهانرصاحف :لاق فئاطلا ةصق يف كلام نب سنأ نع 21720نيحيحصلا" يفو

 يذ يف عقو راصحلا اذهف ؛ثيدحلا ركذو ...اوُعَتمتو اوّصعتساف اًموي نيعبرأ

 مامت نم ناك فئاطلا وزغ نأل .ةصقلا يف ليلد الف اذه عمو .بير الب ةدعقلا

 مهكلم لخد اومزهنا املو «لاتقلاب ٍةِيلَك هللا لوسر اوؤدب مهو .نزاوه ةوزغ

 نيبراحم فئاطلا نصح يف ٍفيقث عم يرصنلا فوع نب كلام وهو
 .ملعأ هللاو ءاهيف عرش يتلا ةوزغلا مامت نم مهوزغ ناكف دك هللا لوسرل

 اهيف سيلو الوزن نآرقلا رخآ نم يهو  ةدئاملا ةروس يف ىلاعت لاق دقو

 الَوَقَدَمْاَلوَاَرف كرهتك ِتعَط أوم الأمان هاتي :- خوسنم
 .[؟ :ةدئاملا] « دلل

 ِهِفلاَتِقْلف ِهِفلاَِقِماََْلأ ِرْهَشلَأِنَعَكَيولَتَيل :ةرقبلا ةروس يف لاقو
 /71١١17[. :ةرقبلا] كح

 هللا باتك يف سيلو «ماوعأ ةينامث وحن لوزنلا يف امهنيب ناتيندم ناتيآ ناتاهف

 لدتسا نمو .هخسن لع ةمألا تعمجأ الو ءامهمكحل خسان هلوسر ةئسالو

 [+ :ةبوتلا] © ةَفاك تريكو ملأ اولَيَقَو# :ئلاعت هلوقب هخسن ئلع
 لدتسا نمو .هيلع لدي ال امب خسنلا ىلع لدتسا دقف «تامومعلا نم اهوحنو

 دقف «7"2ةدعقلا يذ يف ساطوأ ئلإ ةيرس يف رماع ابأ ثعب ِةللكَي يبنلا نأب هيلع
 نوكرشملا اهيف أدب يتلا ةوزغلا مامت نم ناك كلذ نأل ليلد ريغب لدتسا

 .مارحلا رهشلا يف مهلاتقل هنم ًءادتبا نكي ملو «لاتقلاب

 سيل نكلو (5777) يراخبلا هجرخأ سنأ ثيدحو ءهوحنب )١15/١١09( ملسم )١(

 .اذه هلوق هيف

 .(586 ص) يأيس امك «نيتخ ةازغ بقع كلذو (؟)
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 لصف
 مدقت دقو .مهس لجارللو مهسأ ةثالث سرافلل مئانغلا ةمسق :اهنمو

 .هريرهمت

 امك .هسّمخي الو هلكأي نأ اًماعط دجو اذإ شيجلا داحآل زوجي هنأ :اهنمو

 هب صتخاو ربيخ َموي ىّلُد يذلا محشلا بارج لفغملا نب هللا دبع ذخأ

 .1١2هيكَي ىبنلا رضحمب

 الإ مهل مهس الف برحلا يضقت دعب شيجلاب ٌددم قحل اذإ هنأ :اهنمو

 نيح ةنيفسلا لهأ يف هباحصأ ملك ِةِْكَك يبنلا نإف ؛2"2مهاضرو شيجلا نذإب

 .مهل مهسأف مهل مهسُي نأ  هباحصأو رفعج  ربيخب هيلع اومدق

 لصف

 ينفأ :هل ليقاملف 2 وابو اوبس رباني :ةباحصلا

 مل اهنأل اهمرح امنإ :لاق نم لوق ئلعو ؛(؟)اهمّرح ءرمحلا تلكأو رهظلا

 ظفل مّدقت دقو .لفغم نب هللا دبع ثيدح نم هريغو (1791/1) ملسم هجرخأ 010

 .(7١؟4ص) ثيدحلا

 .فيحصت ««مهمامز) :د ءص )030

 .هْنَعُدَيإََوو سنأ ثيدح نم )١140( ملسمو (207/8:519/) يراخبلا هجرخأ ()

 سنأ ثيدح رظناو )١979(« ملسمو (4771) يراخبلا دنع امك سابع نبا هيلإ لام (4)

 )١195٠(. ملسمو )5١99( يراخبلا دنع
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 ةيرقلا ")ٌلاوج تناك اب:أل اهمرح امنإ :لاق نم لوق ئلعو ؛(1)سّمْخُت
 :َِلَك هللا لوسر لوق نكل ؛«حيحصلا» يف اذه لكو ؛(7ةرذعلا لكأت تناكو

 ليلعتلا فالخب هِلوقو يوارلا نظ نم هنأل «هلك اذه ئلع ٌمَّدقم «سجر اهنإ»
 .اًسجر اهنوكب

 ِفّدِجَأ" ألق :ئلاعت هلوق نيبو ميرختلا اذه نيب ىفراعت الو
 رسم دنا ةقسقل كلا يا ىلع ا ازا

 2 د حط ١462[( :ماعنألا] 4يب هئآرتتإ ّنِهَأ اًنْسِو أ عيه

 اًئيش ددجتي ناك ميرحتلاو .ةعبرالا هذه الإ معاطملا نم ةيآلا هذه لوزن نيح

 عفار هنأ ال ءصنلا هنع تكس امل أدتبم اًميرحت كلذ دعب رمحلا مّرُحَف ءائيشف
 هللاو .هل اخسان نوكي نأ نع الضف همومعل ٌصّصخم الو نآرقلا هحابأ امل

 .ملعأ

 دا 8

 لصف
 وه اذه «حتفلا ماع اهميرحت ناك امنإو «ربيخ موي ةعتملا مَّرحت ملو

 يف امب اوجتحاو «ربيخ موي اهمّرح هنأ ملعلا لهأ نم ةفئاط نظ دقو .باوصلا

 نع ئم ِةِكَي هللا لوسر نأ بلاط يبأ نب يلع ثيدح نم (*!«نيحيحصلا

 .ةيسنإلا رّمحلا موحل لكأ نعو ربيخ موي ءاسنلا ةعتم

 41570 ملسمو (1155 710) يراخببلا همسرعل .فوأ يبأ نب هللا دبع هلاق )10

 يفر ةّللا لفأت يتلا يهو .ةّلاجلا ميج «لاوجلا»ر .فيرحت «(«لوح» :عوبطملا )0

 ةلالسلا ةّقبأ ايل لاقي ةرذعلا
 .(41:] يراخبلا دنع انك ةياسصلا ىهعيبلوق وها 88
 .(١5١ا!/) ملسموم م 065 غ57١57) يراخبلا )0
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 ءاسنلا ةعتم يف نيلي سابع نبا عمس اًيلع نأ :اًضيأ 2١7 نيحيحصلا» فو

 موحل نعو «ربيخ موي اهنع بم ِةِكَي هللا لوسر نإف ءسابع نبا اي الهم :لاقف
 ةعتم نع اب ِةِلَي هللا لوسر نأ :هنع ')ىراخبلل ظفل ىفو .ةيسنإلا رمحلا

 .ةيسنإلا رمحلا موحل لكأ نعو ربيخ موي ءاسنلا

 تمّرح :اولاق اهمرح مث حتفلا ماع اهحابأ ِةَِكَك يبنلا نأ ءالؤه ئأر املو

 5 ّ ُ 34 ُُي ا ا | هت 6 دف 2 ا 7

 .نيترم تخسنف :اولاق .ةعتملا الإ ؟7ءرح

 كلذ لبقو «حتفلا ماع الإ مّرحت مل :اولاقو 0*2نورخآ كلذ يف مهفلاخو
 اهميرحتب رابخإلا نيب بلاط يبأ نب ٌيلع عمج امنإو :اولاق .ةحابم تناك

 امهميرحت يلع هل ئورف ءامهحيبي ناك سابع نبا نأل ةيلهألا رّمحلا ميرحتو
 موي رّكّذف ءكش الب ربيخ َموي رمحلا ٌميرحت ناكو «هيلع اًدر ِدِلَك يبنلا نع

 ءاج امك «نمزب هدّيقُي ملو ةعتملا َميرحت قلطأو ءرمحلا ميرحتل افرظ ربيخ
 موحل مرح ِةيِكَ هللا لوسر نأ حيحص دانسإب «دمحأ مامإلا دنسم) يف كلذ

 ءاسنلا ةعتم مرح :ظفل يفو .ءاسنلا ةعتم مرحو «ربيخ موي ةيلهألا رمحلا

 .هل ظفللاو 071 )/١41/ ملسمو (1931) يراخبلا )١(
 )/770794/1١551(. ملسم دنع اًضيأ وهو )57١7((« مقرب (؟0)

 .«ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلا هلقن الو ,«مألا»و «ةلاسرلا» يف همالك دجأ مل ()

 ملق قبس ناك هلعلو .س ءز يف هيلع برض هنأ الإ :«حيبأ مث» :لوصألا عيمج يف هدعب (5)

 :قلوبلا نم
 يبأ جرختسماو « 0720 ص) الس نب مساقلا ديبع يبأل «خوسنملاو خسانلا» :رظنا (5)

 .ةيمالسإلا ةعماجلا .ط (7؟417//١١) «ةناوع

 يلدز



 الّصفم ةنييع نب نايفس هاور اذكه .ربيخ موي ةيلهألا رمحلا موحل مرحو

 ءاج مث «هب امهدّيقف نيميرحتلل نمز ربيخ موي نأ ةاورلا ضعب نظف 2١ )ٌريمم

 .فرظلاب هدّيقو ''رّْمُخلا ميرحت وهو نيَمّرحُملا دحأ نئلع رصتقاف مهضعب

 .مهولا أشن انهاه نمف

 يف اونذأتسا الو. «تايدوهبلاب نوعتمتي :ب ةباحصلا اهيف نكي مل ربيخ ةصقو

 هيف ةعتملل تاكألو ةوزغلا هذه ىف طق دحأ هلت الو قالا هللا وسر كلذ

 اهيف تناك ةعتملا ةصق نإف حتفلا ةازغ فالخب ءاّميرحت الو الاعف ال ةتبلا ٌركِذ

 .نيتقيرطلا حصأ ةقيرطلا هذهو .ًةروهشم اًميرحتو اًلعف

 ةتبلا اًماع اًميرحت اهمرحي مل ِهكَي هللا لوسر نأ يب ىهو ةثلاث ةقيرط اهيفو

 ةقيرط تناك هذهو ءاهيلإ ةجاحلا دنع اهحابأو اهنع ءانغتسالا دنع اهمرح لب

 نب نايفس نع (5947) مقرب هجرخأ نكلو .دمحأ دنع نيروكذملا نيظفللاب هدجأ مل 010

 الع نأ امهيبأ نع «ةيفتحلا نبا دمحم ىنبا هللا دبعو نسحلا نع «يرهزلا نع «ةنبيع

 ةيلهألا رمحلا موحل نعو «ةعتملا حاكن نع بن ِةْلِكَي هللا لوسر نإ» :سابع نبال لاق

 (4775) ىئاسنلاو )١١717( يذمرتلاو (71) يديمحلا اًضيأ هجرخأو .«ربيخ نمز

 نمز ةيلهألا رمحلا موحل نع بن هنأ ينعي» :نايفس لاق :يديمحلا داز هب نايفس نع

 .«ةعتملا حاكن ينعي ال «ربيخ

 .ةعتملا ميرحتل افرظ «ربيخ موي» اولعجف هظفل اوطبضي ملف نايفس نع مهضعب هاورو

 .(01/5) ايلعي ىبأو )/١551/ ٠٠( ملسم دنع امك

 ميرحت» :يضتقي قايسلا نإف فلؤملا نم ملق قبس وهو ءلوصألا عيمج يناذك (؟)

 رصتقاو ...» :لاق ثيح (5594ص) حتفلا ةوزغ هقف يف باوصلا ئلع يتأيسو «(«ةعتملا

 ءاجف «ربيخ نمز ةعتملا ٌةْلَي هللا لوسر مرح :لاقف ثيدحلا ضعب ةياور ىلع مهضعب
 .«نيبلا طلغلاب
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 ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملاك يه» :لوقيو اهب يتفي ناك ١7 نيح سابع نبا

 اونظو .ءكلذ سانلا رثكأ هنع مهفي ملف (22)(تّنَعلا ةيشخو ةرورضلا دنع حابت

 سابع نبا أر املف 57 اهلا كلذ ف نا فام ةحابإ اهحابأ هَ

 .(27ويرحتلاب لوقلا لإ عجر كلذ

 وأ رمث نم ضرألا نم جرخي امم ٍءزجب ةعرازملاو ةاقاسملا زاوج :اهنمو

 نيح مئلإ كلذ رمتساو .ءكلذ ئلع ربيخ لهأ كي هللا لوسر لماع امك «عرز

 .هيلع نيدشارلا هئافلخ لمع رمتساو «ةتبلا َحَسنُي مل هتافو

 ريظن وهو «ةكراشملا باب نم لب .«ءيش يف ةرجاؤملا باب نم اذه سيلو
 .نيلثامتم نيب قّرف دقف كلذ مّرحو ةبراضملا حابأ نمف «ًءاوس ةبراضملا

 .فيحصت هنأكو ««لىتح» :عوبطملا ءن.ث )١(

 217 /7) «ةكم رابخأ» يف يهكافلاو (1129) «خوسنملاو خسانلا» يف ديبع وبأ هجرخأ (؟)

 )٠١١/ ١0"7( «ريبكلا» يف يناربطلاو (57157-5515 /7؟) «هريسفت» يف رذنملا نباو ( ١

 يراخبلا دنع دهاش هل نكلو «نيل هديناسأ فو 27١« 6 /1/) «ننسلا» يف يقهيبلاو

 لافته ضخ رق فانسلا ةطعح نع لكس سابع نبا ثحبص ؟لاق ةرمكج ىبأ نعا(8113)
 :سابع نبا لاقف ؟_هوحن وأ  ةلق ءاسنلا يفو ديدشلا لالا ف,كالق ةمثإ دل نلوسل

0 

 .فيحصت ة«اوعتمشلا ؛ىسم 05)

 .«يراخبلا حيحص» ادع ةقباسلا رداصملا يف راعشألا كلت ضعب رظنا (4)

 (١١؟7) «يذمرتلا عماج» يف اهرظنا .لاقم نم ولخت ال هوجو نم هعوجر يور )0(

 «ةناوع يبأ جرختسماو )١577( يبالودلل «ئنكلا»و ١7( /7") «ةكم رابخأ»و

(2151 11 ). 

 كل



 عفدي ملو «مهلاومأ نم اهولمعي نأ ئلع ضرألا مهيلإ عفد هنأ :اهنمو

 هيده نأ ئىلع لدف ءاّعطق ةنيدملا نم رذبلا مهيلإ لمحي ناك الو ءرذبلا مهيلإ

 .لماعلا نم نوكي نأ زوجي هنأو ءضرألا بر نم رذبلا نوك طارتشا ٌمدع

 قفاوملا وهف لوقنملا هنأ امكو .هدعب نم نيدشارلا هتافلخ يده اذهو

 ئرجم يرجي ٌرذبلاو .')7ضارقلا يف لاملا سأر ةلزنمب ضرألا نإف «سايقلل
 ةلزنمب ناك ولو «هبحاص ئلإ عجري الو ضرألا يف تومي اذهلو «ءاملا يقس

 ِمِلْعف ؛ةعرازملا دسفي اذهو «هبحاص ىلإ هُدوَع طرتشال ةبراضملا لام سأر
 يف نيدشارلا هئافلخو ِةِِكَي هللا لوسر يدهل قفاوملا وه حيحصلا سايقلا نأ

 .ملعأ هللاو .كلذ

 ةمسقلا نأو ,ءكلذك اهّمسقو لخنلا سوؤر ئلع رامثلا صرخ :اهنمو

 .دحاو مساقو دحاو صراخب ءافتكالا :اهنمو

 .ءاش ئتم هخسف مامإلل اًرئاج اًدقع ةنداهملا دقع زاوج :اهنمو

 لوسر مهل دقع امك «طرشلاب نامألاو حلصلا دقع قيلعت زاوج :اهنمو

 .اومتكي الو اوسْغُي ال نأ طرشب ِدلِلَي هللا

 ِ م ِِ

 ةعيرشلا نم كلذ نأو .227ةبوقعلاب مّهَتلا بابرأ ريرقت زاوج :اهنمو

 .زاجحلا لهأ مالك يف ةبراضملا وه ضارقلا ()

 .مهمئارجب اوّرَقُي ئتح نيوهتُملا ةبوقع زاوج :يأ (؟)
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 .ةملاظلا ةسايسلا نم ال ةلداعلا

 :ةنانكل هَل يبنلا لاق امك «تارامألاو نئارقلاب ماكحألا ين ذخألا :اهنمو

 بورحلا هتبهذأ :هلوق يف هبذك ئلع اذبم لدتساف ««بيرق دهعلاو ريثك لاملا»

 .ةقفتلاو

 ىلإ تَّقتلُي مل هبذك ئلع ةنيرق تماق اذإ ؛هّلوق لوقلا ناك نم نأ :اهنمو
 . وز و -

 ةمذ مهل ّقبت مل مهيلع طرش امم اًئيش اوفلاخ اذإ ةمذلا لهأ نأ :اهنمو

 املف ؛مهلاومأو مهؤامد تَّلح اولعف نإف ءاومتكي الو ١)اوُّيغُي ال نأ مهيلع
 نينمؤملا ريمأ ئدنقا اذهبو .مهلاومأو مهءامد حابتسا طرشلاب اوفي مل
 مهنأ مهيلع طرشف «ةمذلا لهأ ئلع اهطرش ىتلا طورشلا يف باطخلا نب رمع

 .©"7ةوادعلاو قاقشلا لهأ نم لحي ام مهنم هل لح دقف اهنم ايش اوفلاخ لئتم

 مث رودقلا رسكب مهرمأ لكي يبنلا نإف ؛هلعف لبق رمألا خسن زاوج :اهنمو

 .اهلسغب رمألاب مهنع هخسن

 نأو .هّمحل الو هذلج ال ةاكذلاب رّهطَي ال همحل لكؤي ال ام نأ :اهنمو

 .فيحصت ««اوزغي» :س )١(

 طورشلا يف (هئزج» يف ("19ت) ىعبّرلا رْبَر نب دمحأ نب هللا دبع يضاقلا هجرخأ (؟)

 «ننسلا» يف يقهيبلاو 170 /7) ريثك نبال «قورافلا دنسم» يف امك  ةيرمعلا

 (اًضعب اهضعب دشي» قرط نم 11/5-١7/4( /7) (هخيرات» يف ركاسع نباو )3١7/9(

 .هَدَنااَعَوَم ريثك نبا لاق امك
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 .محللا لوكأم يف لمعت امنإ ةاكذلا نأو «هتوم ةلزنمب هتحيبذ

 نود ناك نإو هكلمي مل اهتمسق لبق اًنيش ةمينغلا نم ذخأ نم نأ :اهنمو

 اهنإ» : :اهّلغ ىتلا ةلمّشلا بحاص يف لاق اذهلو ةمسقلاب هكلمي امنإ هنأو ءهقح

 .(17(ران نم كارش» :هلغ يذلا كارّشلا بحاصل لاقو ؛اًران هيلع لعتشت

 سنو !هكرتو اهمْسق نيب ةودعلا ضرأ فريش مامإلا نأ :اهنمو

 .اهضعب ٌكرتو اهضعب

 بابسأ نم وه امم هعمسي وأ هاري امب هبابحتسا لب لؤافتلا زاوج :اهنمو

 سوؤملاو ىحاسملا ةيؤرب ٌةدَلَع ٌيبنلا لءافت امك «همالعإو مالسإلا روهظ

 .اهءارخ يف لأف كلذ نإف «ربيخ لهأ عم لتاكملاو

 امك .مهنع ينغتسا اذإ مالسإلا راد نم ةمذلا لهأ ءالجإ زاوج :اهنمو
 اذِإ كب فيك١ :مهريبكل لاقو (هللامكرقأ ام مكٌرقن» :ِلكَي يبنلا لاق

 دعب رمع مهالجأو .(اًموي مث اّموي ماشلا وحن كتلحار كب ")”تصقر

 كلذ اباصأ امهنأ هيفو «ةريره يبأ ثيدح نم )١١5( ملسمو (570) يراخبلا هجرخأ )١(

 يداو ىلإ ربيخ نم لَو يبنلا فارصنا ركذ دنع امهتصق يتأيسو «ربيخ موي مناغملا نم
 .ئرقلا

 .لوصألل افالخ «اهكرتو اهتمسق» :عوبطملا يف .مُّسَقلا كرت :يأ (؟)

 :(ناسحإلا  ميساقتلا) «نابح نبا حيحص)» يتعوبطم يفو .فيرحت ««تصقو)» :س (*)

 :لاقي .,تعرسأ يأ «كتلحار كب تصقر» لنعمو انفي هفحيت هلعقووف تقلا

 ظفل هانعمبو .هريس يف عرسأ اذإ- امهيف فاقلا كيرحتب - اًناصقّرو اّصَقَر ريعبلا صقر

 .«كصولق كب ودعت» :يراخبلا
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 غوسي يوق لوق وهو «"”يربطلا ريرج نب دمحم بهذم اذهو .«ا1ْوِكَي هتوم

 .ةحلصملا هيف مامإلا ئأر اذإ هب لمعلا

 ال ٌمالك اذهف «ةنده لهأ اوناك لب ةمذ مهل نكت مل ربيخ لهأ :لاقي الو

 اًنامأ مهلاومأو مهئامد ئلع اهب اونمأ دق ةمذ لهأ اوناك مهنإف ؛هتحت ٌلصاح

 هع ب 5 نا“ و 7 2 2 , و

 لهأ خم ةمذلا هل دّقعت نم زيلع ابيريخ فتوعسا ةيزجلا ىشرق لوث ملفي دج
 .ةمذ لهأ اوسيل مهنوكل مهنم ةيزجلا ذخأ مدع نكي ملف ء.سوجملاو باتكلا

 عدا 3 ع

 .دعب اهضرف لزن نكت مل اهخال لب

 ةدمل ال ءربيخ ضرأ يف مهرارقإ ةدمل كاذف ٍدَّبْؤم ريغ دقعلا نوك امأو

 (هللا مك ًرقأ ام مكّرِقُنا١ :لاق اذهلو ءءاش ئتم مامإلا اهحيبتسي مث مهئامد نقح

 .انئش ام مكءامد نقحن :لقي ملو ««انئش ام» وأ

 :و.راحي ال نأباطورشم دقه يسنلاو ةظينال ةريثلا دهعنا# !ةهتسو

 مل ذإ ةيزج الب ةمذ لهأ اوناكو «مهل ةَّمِذ الف اولعف ئتمو «هيلع اورهاظي الو

 .مهيرارذو مهئاسن يبس ٌةِْكَ هللا لوسر حابتساو «كاذ ذإ اهضرف لزن نكي

 )١( نابح نبا هجرخأو ءكلام قيرط نم (7770) يراخبلا هجرخأ )0١19494-

 «ناسحإلا  -1١46يقهيبلاو (7717/-156 /5) «طسوألا» يف رذنملا نباو (ميساقتلا

 «نئنسلا» يف )١717//94( «لئالدلا»و )775/5- )171١نع ةملس نب دامح قيرط نم

 ثيدح ظفل اذهو .رمع نبا نع عفان نع (هللا ديبعو كلام) امهالك ؛رمع نب هللا ديبع

 .ةملس نب دامح

 .(777 )١19/ «هيواتف» يف مالسإلا خيش هنع هركذ دقو «ةعوبطملا هتافلؤم يف هدجأ مل (؟)
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 تكاسلا مكح لعجو «ةيرذلاو ءاسنلا قح يف اًيراس دهعلا ضقن لعجو

 دعب ةمذلا لهأ يف ِِلَي هيده بججوم اذهو .براحملا ضقانلا مكح ٌّرقملاو

 ناك اذإ اذه نكلو .مهئاسنو مهتيرذ يف دهعلا ضقن يرسي نأ :اًضيأ ةيزجلا
 مل ٍةفئاط نم اًدحاو ضقانلا ناك اذإ امأ «ةعّتّمو ةكوش مهل ةفئاط نوضقانلا

 ردهأ نم نأ امك ؛هدالوأو هتجوز ئلإ ضقنلا يرسي ال اذهف مهتيقب هقفاوي

 يف هيده اذهف .مهتيرذو مهءاسن ٍبْسَي مل هّبسي ناك نمم مهءامد كي بنا

 .قيفوتلا هللابو .هنع ديحم ال يذلا وهو «١2)!ذهو اذه

 هتجوز اهلعجيو ءاهل اقادص اهننع لعجو هتمأ لجرلا قتع زاوج :اهنمو

 (9)وكي لعف امك ؛جيوزتو حاكنإ ٍظفل الو ؛هريغ يلو الو ٍدوهش الو اهنذإ ريغب

 ءادتقاب هملع عم كلذ ئلإ راشأ الو ««" ”ىب صاخ اذه : أفا لقي ملو يقع

 ةصقلا اوور لب «هريغل حلصي ال اذه نإ :ةباحصلا نم دحأ لقي ملو هب هتمأ

 .كلذ يف هب ءادتقالا نم كي هللا ٌلوسر الو مهوعنمي ملو ةمألا ئلإ اهولقنو

 نوُد ِنِصَكَلَلةَضِلاَح# :لاق ةبوهوملاب حاكتلا يف هّضخ امل هناحبس هللاو
 ناكل هتمأ نود نم هل ةصلاخ هذه تناك ولف 5: :بازحألا] 4 ٌتَريِِمَوُمْلَأ

 فالخب «مهئامإ عم تاداسلا نم كلذ ةرثكل ركذلاب ئلوأ صيصختلا اذه

 «نايبلا ئلإ ةجاحلا يف ِهّلثِم وأ ؛هتلقو هتردنل لجرلل اهسفن بَهَت يتلا ةأرملا

 عنم نع تكسي فيكف «هب اهؤادتقاو هل ةمألا ةكراشم لصألاو اميساالو

 .عوبطملا نم طقاس «اذهو» ()

 .(ِقْلِكَع ىبنلا» - . (دلَع هللا لوسر لعف امك» :د «ز «ص 030

 .«يل» :ن «س 6و
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 اذه ؟زاوجلا يضتقم مايق عم زوجي ال يذلا '١'عضوملا كلذ يف هب ءادتقالا

 ريصملا ّبجيف كلذ يف هب ءادتقالا مدع ئلع ةمألا عمتجت ملو «لاحُملا هبش

 .قيفوتلا هللابو .اهعامجإ لإ

 اعوئاوأ ةعفنملا كلم ىقشميو ةيقرلا كلم نم هقح طقس نأ هلق ةاهتمزمكو

 كلاملا جرخأ اذإف ءشاع ام همدخي نأ هيلع طرشو هّدبع قتعأ ول امك ءاهنم

 ربل دق يب كلل ندم عجيل مل دعنا نهارا واتس او ددسن "[نيآ ةبقر

 .نيمي ؟”ِكلِم وأ "”حاكن دقعب الإ حابتست ال عضْبلا ةعفنم تناك املو

 ةعظملا هله ةدتامنسا هرورسك نساك -اهنع نيميلا كلم ليزي اهقاتعإ ناكو

 ءاهاضر ريغب ءاش نمم اهعيبو اهحاكن يلي ناك اهُدِّيسو ؛ةجوز اهُلْعَج

 هكَلَم حاكتلا ٌدقع هترورض نم ناك املو ءاهنم هكلمي ناك ام هسفنل ئنئتساف

 قفاوملا حيحصلا سايقلا ضحم اذهف «هب الإ متي ال لينثتسملا هكلم ءاقب نأل

 .ملعأ هللاو .ةحيحصلا هتّدسل

 ررض نمضتتي مل اذإ هريغ ىئلعو هسفن ئلع ناسنإلا بذك زاوج :اهنمو

 طالع نب جاّجحلا بذك امك «هقح ىلإ بذكلاب لصوتي ناك اذإ ريغلا كلذ

 .«عضوملا يف كلذ يف» :ف «د .ءص 000

 .قايسلا ميقتسيل ةمزال ةدايز 62

 .«حاكنلا» :ز ءرص ()

 .14فكاللعت ا رز هد .ضص (5 ل
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 20 .بيلاسملا ثقل ةريشع ربط رهام نع هلام لدتا ركع :ريهطسحلا راع

 :بذدكلا كلذ هرف

 يف ةريسي ةدسفمف نرحلاو خئذألا نم نيملسملا نم ةكمب نم لاذ اعامأو

 رورسلاو حرفلا ليمكت اميس الو ءبذكلاب تلصح يتلا ةحلصملا بنج

 بذكلا ناكو ءبذكلا اذه دعب قداصلا ربخلاب لصح يذلا ناميإلا ةدايزو

 .ةحجارلا ةحلصملا هذه لوصح يف اًيبس

 كلذب لّصوتيل قحلا فالخ مصخلا مهوي مكاحلاو ٌمامإلا :اذه ريظنو

 دلولا قشب نيتأرملا ئدحإ دواد نب ناميلس مهوأ امك «قحلا مالعتسا ىلإ

 . 'ءألا نيع ةفرعم ئلإ كلذب لّصوت تح نيفصن ف م ١ 5| ] 0ك

 نيب ٍةَّباد ىلع هعم اهيوكرو «رفسلا يف هتأرماب لجرلا ءانب زاوج :اهنمو

 ..شيجلا

 تلتق امك ءاًصاصق هب لِتِق هلثم لتقٌي ٌمُسِب هريغ لتق نم نأ :اهنمو

 .ءاربلا نب رشبب ةيدوهيلا

 .مهماعط لو باتكلا لهأ حئابذ نم لكألا زاوج :اهنمو

 .رفاكلا ةيده لوبق :اهنمو

 :ليق .اًصاصق ال مسلاب اهيارحل دهعلا ضقنل تلتف ةأرملا لعلف :ليق نإف
 فقوتي ملو ةاشلا تّمس اهنأب ترقأ نيح نم تلتقل دهعلا ضقنل اهلتق ناك ول

 .اهنم لكآلا توم لع اهلتق

 .«نيملسملاب» :س )١(

 .(1775) ملسمو (517/759 7 5171) يراخبلا دنع ةريره يبأ ثيدح يفامك (؟)
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 مامإلا نإ لا يووم اج :ليق ؟دهعلا ضقنب تلتق الهف :ليق نإف

 .ريسألاك دهعلا ضقان يف رّيخم

 امنإو .'!7دمحأ صوصنم وه امك اًمتح هّلتق نوبجوت متنأف :ليق نإف

 .هيف مامإلا رّيخُي :اولاق هعبت نمو ئلعي وبأ يضاقلا

 دعب تناك نإو ءاهيف ةجح الف حلصلا لبق ةاشلا ةصق تناك نإ :ليق

 ري علا نمش ؛نيلوق ليلع ملسملا دقي نهملا شل يف .فقيطغت كنق حاصلا

 لّصفُْي وأ ؟هيف رّيخي وأ هلتق مّدحتي لهف هب ضقنلا ئأر نمو ءرهاظف هب ضققنلا
 هيف رّيخّيو (")ٌبسلا ببسب هلتق مّتحتيف ءاهضعبو ةضقانلا بابسألا ضعب نيب
 انزلاو «لتقلاك ءامهاوسب هضقن نإو ؟برحلا رادب هقوحلو هبارحب هضقن اذإ

 .مهتاروع ئلع ٌردعلا عالطإو «نيملسملا ئلع سّسجتلاو «ةملسملاب
 . نقلا عت :سرصتملاف

 ناكو «ةبراحم كلذب تراص ةاشلا تّمس امل ةأرملا هذهف ءاذه ئلعو

 اًصاصق امإ ءاّمتح تلِتق مسلا نم نيملسملا ضعب تام املف «هيف اًريخم اهلتق
 .ملعأ هللاو .لمتحم اذهف «ّملسملا اهلتقب دهعلا ضقنل امإو

 اهضعبو اًحلص اهضعب ناك وأ «ٌةونع ناك له :ربيخ حتف يف فلتخاو
 ! ةونع

 اهاتيصأف رييصارف لك هللا لوسر نأ سنأآ كيدخ نم ©ةدواد بأ زورق 0)

 )١( هللا دبع هنبا ةياورب «دمحأ لئاسم» :رظنا )ص١57(.

 .فيحصت ««ببسلا» :عوبطملا ()

 ثيدح نمض (117775) ملسمو )١//71( يراخبلا اًضيأ هجرخأ دقو ,(7009) مقرب 0

 .ليوط
 :يإ



 حتتفا ِةِي هللا لوسر نأ ينربخأف باهش نبا تلأس :؟7١قاحسإ نبا لاقو

 .لاتقلا دعب ةونع ربيخ

 .لاتقلا دعب ءالجلا ئلع اهلهأ نم لزن نم لزنو «لاتقلا دعب ةونع

 ًةونع تناك اهنأ :ربيخ ضرأ يف حيحصلا وه اذه :؟"7ربلا دبع نبا لاق

 ئلع اهضرأ عيمج مسق 6 هللا لوسر نإف كَدَق فالخب اهيلع اًيولغم اهلك
 ملو .ةييهتحلا لهأ مهو «هباكرلاو ليخلاب اهيلع نيقج وتلا اهل نيمناغلا

 اذإ ضرألا مّسقت له :اوفلتخا امثإ و «ةموسقم ريغ نضرأ نأ ءاملغلا فلتخي

 ؟لقوت وأ ةاللبلا تمقُع

 .قارعلا داوسب ٌرمع لعف امك اهفاقيإ نيبو «ربيخ ضرأب

 «ربيخ كي هللا لوسر مسق امك اهلك ضرألا مسقت :2؟27يعفاشلا لاقو

 .رافكلا لاومأ رئاسك ةمينغ ضرألا نأل

 .(7077/1؟) «ماشه نبا ةريس» يفامك )١(

 )0( برقم)5١18(.

 يف سانلا ديس نبا هلقنو ,.(57١35-5١75ص) «ريسلاو يزاغملا راصتخا يف رردلا» يف (20)

 هنع رداص فلؤملاو )١175/7( «رثألا نويع»

 )١١//737(. «طوسبملا» :رظنا (5)

 .هانعمب (188 /0) «مألا» يف (5)

8-5 



 رئاس نم ةصوصخم ضرألا نآل هرمعل اعابثا اهفاقيإ ايلإ كلام بهذو

 نم هدعب أي نمل اهفاقيإ نِم ةباحصلا نم ةعامج يف رمع لعف امب ةمينغلا

 الإ ةيرق نوملسملا حتنفا ام مهل ءيشال سانلا ٌرخآ كرت نأ الول» :لوقي

 .«اًنامهس ربيخ ِهِكَي هللا لوسر مسق امك اًنامهُس اهتمسق

 .قاحسإ نبا لاق امك اًنامهس اهلك تمسق ربيخ ضرأ نأ ئلع لدي اذهو

 ءطلغو مهو دقف ٌةونع اهّضعبو اًحلص اهّضعب ناك ربيخ نإ :لاق نم امأو

 © م 5 َ 9 و ع 1

 نأ نظ نيمونغم ةيرذلاو ءاسنلاو لاجرلا نم نينصحلا كنيذ لهأ نكي مل املف

 نم ؟"7ٌبرضل ةيرذلاو ءاسنلاو لاجرلا يف كلذ نإ يرْمَعلَو ,ٌحلص كلذ

 مكح ناكف «لاتقلاو راصحلاب الإ مهَضرأ اوكرتي مل مهنكلو ,.حلصلا

 .اهلهأ نيب ةموسقم ةمينغ ٌةونع اهلك ربيخ ضرأ رئاس مكح ؟'”امهضرأ

 ثيدحب ةونع اهّمصنو ٌحلص ربيخ َفصن نإ :لاق نم ئلع هّبْش امبرو

 افصن :نيفصن ربيخ مسق ِةِكَي هللا لوسر نأ راسي نب ريشُب نع ديعس نب يحي
 اك باسل انته

 يراخبلاو (1854) دمحأو هل ظفللاو )/514”77(  ةبيش يبأ نبا هجرخأ هقيرط نمو )١(

(585). 

 .فيحصت ««برضك» :عوبطملا «ن ءز )غ0

 .فيحصت ««اهضرأ» :ن «ز يفو .نينصحلا كنيذ ضرأ :يأ (0)

 يبأ نب لهس نع راسي نب ريشب نع ديعس نب ئبحي نع )٠٠١”7( دواد وبأ هجرخأ 0

 ننسا :رظنا .رخأ هجوأ نم راسي نب ريشب نع ةمسقلا ليصفت يور دقو .هوحنب ةمثح
 .لصفلا علطم يف ("١941ص) قبس امو 7١015( -7011) «دواد يبأ
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 يف عقو نم رئاس عم هل فصنلا نأ هانعم ناكل حص ول اذهو :رمع وبأ لاق

 يبنلل مهسلا عقوف ءاّمهس نيثالثو ةتس ئلع تمسق األ .هعم فصنلا كلذ

 ههّلكو .اهيقاب يف سانلا رئاس عقوو ءاّمهس رشع ةينامث يف هعم ٍةفئاطو ٌدَِْي

 .ربيخ مث ةيبيدحلا دهش نمم

 ولو ءاًحلص لاتقلاو راصحلا دعب اهلهأ اهملسأ ىتلا نوصحلا تسيلو

 ءمهلاومأ رئاسو مهضرأ حلصلا لهأ كلمي امك اهّلهأ اهكلمل اًحلص تناك
 نبا نع هريغو ةبقع نب ئئسوم هلاق ام نود قاحسإ نبا هلاق ام اذه يف قحلاف

 .رمع يبأ مالك رخآ اذه .باهش

 اهيشعبو ٌةودع اهيشعي قأق رييش نأ باهش ندا نع ؟37كلام ركذ قلق

 «ربيخ ضرأ ةبيتكلاو :كلام لاق .حلص اهيفو ًةونع اهرثكأ ةبيتكلاو ءاًحلص

 .قذع فلآ قوعبرأ ؟؟3وهو

 حتنفا ٍكَي هللا لوسر نأ بيسملا نبا نع يرهزلا نع 7كلام لاقو

 .ةونع ربيخ ضعب
 لصف

 5 نازي لب 1: 5 *

 #07 + 19/) دواد وبأ هتعةذتسأ ()

 .فيرحت ««نزاوهو» :ز ءد ءص ()
 :ةدابسلا عضوملا يف دواد وبأ هنع هدنسأ 202

 ةايك قد )بارق لع ةنيدملا لامس اللكلا يدارب ءوبلا قورعم ضرقلا ساو 9)
 ٠ ١5(. ص) «ةريسلا يف ةيفارغجلا ملاعملا مجعم»
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 مهلبقتسا اولزن املف ءبرعلا نم ةعامج مهيلإ فاضنا دقو «دوهيلا نم ةعامج

 لاقف دك هللا لوسر دبع ٌمَعُْذِم لتقف «ةيبعت ريغ ىلع مهو يمرلاب ُدوهي

 ةلمشلا نإ ؛هديب يسفن يذلاو الك» كي يبنلا لاقف «ةنجلا هل اًئينه :١2)سانلا
 املف ««اًران هيلع لعتشتل مساقملا اهبصت مل مناغملا نم ربيخ موي اهذخأ يتلا

 لاقف ؛نيكارش وأ كارشب كي هللا لوسر ئلإ لجر ءاج سانلا كلذب عمس
 .(9)«ران نم ناكارش» وأ «ران نم كارشا :لكي يبنلا

 3 ع ضوصيا ون 0 0
 ئلإ هءاول عفدو ءمهفصو لاتقلل 2؟7هّباحصأ ِةِكَي هللا لوسر (1)ئّبعف

 :فيثخ نب لهس الإ ةيارو ةرذتملا نب بابكلا ىلإ ةنارو ةةدابع نب دعس

 اوملسأ نإ مهنأ مهربخأو مالسإلا ئلإ مهاعد مث ءرشب نب داّبع ئلإ ةيارو
 زربف مهنم لجر زربف «هللا ىلع مهباسحو مهءامد اونقحو مهلاومأ اوزرحأ

 و 2 ٠

 لِتق ئتح «هلتقف ٌّيلع هيلإ زربف رخآ زرب مث «2*)هلتقف ماوعلا نب ريبزلا هيلإ
 تناكو «مالسإلا ئلإ يقب نم اعد لجر مهنم لِتق املك الجر رشع دحأ مهنم

 مالسإلا ئلإ مهوعديف دوعي مث هباحصأب يلصيف مويلا كلذ رضحت ةالصلا

 .قبس امل راركت ««سانلا لاقف ...معدم لتق» :لوصألا عيمج يف هدعب )١(
 يف يقهيبلا هجرخأو .هوحنب ةريره يبأ ثيدح نم (77707/ 8577 4) يراخبلا هجرخأ (؟)

 ام هيفو ءالٌّوطم يدقاولا قيرط نم اًضيأ هثيدح نم 71١-77/1١( /4) «لئالدلا»

 ئلإ اًعجار الكي هللا لوسر فرصناو» :هلوق ئلإ ةيتآلا ثالثلا تارقفلا يف يتأيس

 .ةنيدملا

 .«لوبعت» :ز يف همسرو .زمهلا ليهستب لوصألا يفاذك (*)

 .«(هباحصأو» :دءز ءسصص (:5)
 يف الو لوصألا نم ءيش يف سيلو ««هلتقف رخآ زرب مث» :هدعب عوبطملا يف ديز (5)

 .«لئالدلا»
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 ذي سلا عئالرت ملا مهيلم دغر اوسع جرح مهلتاقف ؛هلوسرو هللا ئلإو

 اًناثأ اوباصأو مهلاومأ هللا همنغ همّتغو ًةونع اهحتفو ١2)بهيديأب اوّطعأ نئتح حمر

 .اًديثك اًعاتمو

 ىلع باصأ ام مسقو ؛مايأ ةعبرأ ئرقلا يداوب ِةِلَي هللا لوسر ماقأو
 ءاهيلع مهلماعو دوهيلا يديأب لخنلاو ضرألا كرتو «ئرقلا يداوب هباحصأ

 يداوو كدفو ربيخ ّلهأ كي هللا ٌلوسر هيلع ئئطاو ام ءاميّت دوهي غلب املف

 باطخلا نب رمع ناك املف «مهلاومأب اوماقأو كي هللا لوسر اوحلاص ئرقلا

 ناتلخاد امهنأل ئرقلا يداوو ءاميت لهأ جرخُي ملو «كدفو ربيخ دوهي جرخأ

 1101و نامي ادينعلا نما اهرب ودار قرع امرا نرتار ىلا ضرأ يف

 ("7ةنيدملا لإ اًعجار ٍةِكَي هللا لوسر فرصناو .ماشلا نم كلذ ءارو

 سّرع قيرطلا ضعبب ناك اذإ ائتح هليل راس قيرطلا ضعبب ناك املف

 :هتلحار ئلإ دنتسم وهو هانيع الالب تبلغف «7"2(ليللا انل اَْكا» :لالبل لاقو
 .سمشلا مهتبرض ئتح هباحصأ نم دحأ الو لالب الو ِدِْلَك يبنلا ظقيتسي ملف

 اياذهام» :لاقف ِةِكَب هللا لوسر عزفف ءاظاقيتسا مهلوأ ٍةِي هللا لوسر ناكو

 !هللا لوسر اي يمأو تنأ يبأب كسفنب ذخأ يذلا يسفنب ذخأ :لاقف 2؟لالب

 هب داو اذه» :لاق مث ءيداولا كلذ نم اوجرخ تح اًئيش مهلحاور اوداتقاف

 .لونعملا دسفف «مهيديأب ام اوطعأ» :ئلإ عوبطملا يف رِّيغو .اوملستسا :يأ )١(
 .يقهيبلا اهجرخأ يتلا يدقاولا ةياور نم لقنلا يهتني انه (؟)

 نود «ملسم حيحص» نع اًلاقن نيترصاحلا نيب فصنو رطس عوبطملا يف هدعب ديز ()

 ؛لئالدلا» يف يقهيبلا دنع سيل هنإ مث ؛هنودب ةحضاو ةصقلاف هيلإ ةجاح الو «هيبنت
 .هنع رداص فلؤملاو
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 مث ءرجفلا ةنس ىّلص مث ءاوؤضوتي نأو اولزني نأ مهرمأ هزواج املف «ناطيش

 نإ سانلا اهيأ اي» :لاقو 21)فرصنا مث سانلاب ىَّلصو «ةالصلا ماقأف الالب رمأ
 نع مكدحأ مان اذإف ءاذه ريغ نيح يف انيلإ اهّدرل ءاش ولو انحاورأ ضبق هللا

 لك هللا لوسر تفتلا مث .'اهتقو يف اهيلصي ناك امك اهّلصيلف اهيسن وأ ةالصلا
 لزي ملف هعجضأف يّلصي مئاق وهو الالب لئتأ ناطيشلا نإ» :لاقف ركب يبأ لإ
 هربخأف الالب كي هللا لوسر اعد مث ؛«مان تح جيب | ()ءّرهُب امك هيدي

 1 انآاهي يشأ اه لقعب

 اهنأ يورو ؛ةيبيدحلا نم مهعجرم يف تناك ةصقلا هذه نأ يور دقو

 حبصلا ةالص نع مونلا ةصق ئور دقو «كوبت ةوزغ نم هّعجرم تناك

 كلذكو تناك ٍةوزغ يأ يف ركذالو اهّدم تّقوي ملو نيّصُح نب ٌنارمع

 .(47ةظوفحم ةليوط ةصق يف امهالك «ةداتق وبأ اهاور

 .لسرم اذهو «ةكم قيرطب ناك كلذ نأ ملسأ نب ديز نع كلام ئورو

 ىبأ نب محلا لبيع تحمس :لاق كاذش نب عماج نع ةبعش ور دقو

 .هيبنت نود «أطوملا» نع اّلقن «مهعزف نم ئأر دقو مهيلإ» :عوبطملا يف هدعب ديز )١(
 .لوصضألا نم ءيش يف سيلو

 .زمهلا ليهست لوضألا ىف اذك (59)

 )158٠0( ملسم دنع ةريره يبأ ثيدح :نيثيدح نم فلؤملا هعمج ربخلا قايس («)

 يقابلاو ؛«اًئيش مهلحاور اوداتقاف» :هلوق ىلإ كلذو (7077 /5) «لئالدلا» يف يقهيبلاو

 «لئالدلا» ين يقهيبلاو )١5( «أطوملا» يف كلام دنع اًلسرم ملسأ نب ديز ثيدح نم

 .ةدنسملا هدهاوشب حيحص وهو «(7177 /5)

 .ٌءالو (581 25/5) ملسمو (0 46 :!" 5 5) يراخبلا دنع امهثيدح (5)
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 .20)- ةصقلا ركذو - انأ :لالب لاقف «؟انولكي نم» : ِةِْلكَي ىبنلا لاقف ةيبيدحلا

 يدهم نب نمحرلا دبع لاقف «ةصقلا هذه يف ةاورلا تبرطضا دق نكلو

 :هنع ٌرَدْنَع لاقو «2")دوعسم نبا ناك اهيف سراحلا نإ :عماج نع ةبعش نع

 نب رمتعملا لاقف اهخيرات يف ةياورلا تبرطضاو ؛الالب ناك سراحلا نإ

 ابتإ ةهنغ هريغ لاقو هكوبق ةورش قادناك ابنإ !هنع ةيعش حع ' ؟قاميلس

0 

00 

00 

 دواد وبأو (١157)وهو .ءناطقلا ديعس نب ائيحي قيرط نم (77601/) دمحأ هجرخأ

 امهالك اقرتنغا رفعج نب دمحم قيرط نم )88٠5( «ئربكلا» يف يئاسنلاو (550)

 نأو ةيبيدحلا نمز ناك كلذ نأ هنع امهثيدح يفو «هب ةبعش نع (ردنغو ناطقلا لئيحي)

 نيظفاحلا نيذه ةياورب ةبعش ثيدح يف ظوفحملا وه اذه .الالب ناك سراحلا

 يف يقهيبلا اهيلإ راشأ امنإو ءاهدجأ مل ةبعش نع يدهم نب نمحرلا دبع ةياور
 نبا ناك سراحلا نأ ةبعش نع نمحرلا دبع نع يوَر» :لاقف (7175 /5) «لئالدلا»

 مث ؛(داذش نب عماج نع يدوعسملا هللا دبع نب نمحرلا دبع هلاق كلذكو ءدوعسم

 ؛ئربكلا» يف يئاسنلاو )77/1١( دمحأ اًضيأ اهجرعتأو :يدوعسملا ةياور جرخأ

 نسمع وه كينعلا اذه هلع قيوو نم لكو طلعت دق ناك يطومسلاو (ةج ؟

 .طالتخالا دعب هنم اوعمس

 وهف «ناميلس نب رفازا» :باوصلاو ءملق قبس وأ مهو وهو ءلوصألا عيمج يف اذك

 ئيحي ةياور كلذب افلاخم «كوبت ةوزغ» :هيف لاقو ةبعش نع ثيدحلا اذه ئور يذلا

 ةجرخم يهو .ةركنم هذه هتياورف ءيوقلا كاذب سيل رفازو «ةبعش نع ردنغو ناطقلا

 ,.(554 )١/ «راثآلا يناعم»و (94486”7) «راثآلا لكشم حرشا يف يواحطلا دنع

 فلؤملاو ,.(757/5 )١55/5. «لئالدلا) يف يقهيبلاو .(874) (هدنسم» يف يشاشلاو

 .(«رمتعم» لإ «رفازا» اهيف فحصت فلؤملا دنع تناك يتلا هتخسن لعلف هنع رداص
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 يرهزلا ةياورو ءاهيف عقو مهو ئلع لدف ؛ةيبيدحلا نم 0 ره ق تناك 4 "00 00

 لصف
 ةصقلا هذه هقف يف

 .اهركذي وأ ظقيتسي نيح اهتقوف اهيسن وأ ٍةالص نع مان نم نأ :اهيف
" 

 ائضق دقو ءضئارفلا ئيضقت امك ايضقت بتاورلا ننسلا نأ :اهيفو

 هلع هيده ناكو ءاهدحو رهظلا ةنس اوضقو ءاهعم رجفلا ةنس ّكَِلَت هللا لوسر

 الالب رمأ هنأ ةصقلا هذه قرط ضعب يف نإف «ماقيو اهل ْنْدؤي ةتئافلا نأ :اهيفو

 .؟؟7دواد وبأ هركذ «ماقأو نذأف الالب رمأف» :اهضعب يفو «©"7ةالصلاب ئدانف

 اهرخآ امتاو .60اهركذ اذإ اهلصيلف# ةلوقل روفلا ارلع اهذاقف :اهيقو

010 

03 

0 

0 

 .«هعجرم) :د ءز ءص

 .(580) ملسم اهجرخأ يتلا ةريره يبأ نع بيسملا نب ديعس نع يرهزلا ةياور :يأ
 .ربيخ ةوزغ نم لوفقلا نيح تناك ةصقلا نأ اهيفو اهظفل قبس دقو

 يف يقهيبلاو (581) ملسمو (0445) يراخبلا دنع ةداتق يبأ ثيدح يف كلذ درو

 .(7587 /5) (لتالدلا»

 يذو ؛يِرْمَصلا ةيمأ نب ورمعو ؛نيصح نب نارمع ثيدح نم (54 55 -4 57) مقرب

 .ملسم دنع ةريره يبأ ثيدح يف اًضيأ ةماقإلا ركذ ءاجو .نَعَةَللَعَوو يشبحلا رّبخم

 .«كلذ الإ اهل ةرافك ال» :دازو ةصقلا نود (585) ملسمو (091/) يراخبلا دنع
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 ريخ ناكم ئلإ هنم لحتراف ناطيش هيف اًناكم هنوكل اًليلق مهسّرعم ناكم نع
 .اهنأشو ةالصلا لغش يف مهنإف ءءاضقلا ئلإ ةردابملا توفي ال كلذو «هنم

 ششحلاو ماّمحلاك «ناطيشلا ةنكمأ يف ةالصلا بانتجا ئلع هيبنت :اهيفو

 لَك يبنلا ناك اذإف ءاهنكسيو اهيلإ يوأي يتلا هلزانم هذه نإف «ئلوألا قيرطب
 نظلا امف «اناطيش هب نإ» :لاقو يداولا كلذ يف ةالصلا ئلإ ةردابملا كرت

 .هتيبو ناطيشلا ئوأمب

 لصف
 راصنألا ئلإ نورجاهملا در ةنيدملا ئلإ ِةَِ هللا لوسر عجراملو

 لامر ييخب مهل راص نيح ليختلا نم اهايإ مهوحنم اونأك يتلا مهحئانم
 لَك هللا لوسر تطعأ كلام نب سنأ مأ يهو  ميَّلُس مأ تناكو «ليخنو

 هللا ٌلوسر ٌدرف ديز نب ةماسأ مأ يهو  هتالوم َنميأ َّمأ نهاطعأف ءاًقاذع
 ٍقذع لك ناكم هطئاح نم نبهناكم نميأ َّمأ ئطعأو اهقاذع ميَلَس مأ ئلع دلك

 ١1/5 ء
 !ة شع

 يف ثعبيو «لاوش ئلإ ربيخ نم همدقم دعب ةنيدملاب ِةَِْ هللا لوسر ماقأو

 .ايارسلا كلذ لالخ
 نب ةملس هعمو «ةرازف ينب َلَبِق دجن ئلإ قيدصلا ركب يبأ ةيرس :اهنمف

 .ُهْنَعُدَلاَر سنأ ثيدح نم )171١( ملسمو( )27707٠ يراخبلا هجرخأ 1
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 كيب اوناك خيماسلا نم لوس

 مهءاجف «نزاوه وحن اًبكار نيثالث يف باطخلا نب رمع ةيرس :اهنمو

 .(27ههل ضرعي ملو .«مه لِي هللا لوسر ينرمأ ام» :رمع لاقف ؟مهذالب

 نب هللا دبع مهيف  اًبكار نيثالث يف ةحاور نب هللا دبع ةيرس :اهنمو

 عمجي هنأ ِةكك هللا لوسر غلب هنإف ءيدوهيلا مازر نب 7ريَسْيلا لئلإ- سين
 كَ هللا لوسر كيلإ انك سرأ :اولاقف ربيخب هوتأف ؛مهب هوزغيل نافطغ

 لجر لك عم ءالجر نيثالث يف مهعبت ئتح هب اولازي ملف «ربيخ ئلع كلمعتسيل

 ئلع ربيخ نم يهو  «؟)رابث ةرقرق اوغلب املف «نيملسملا نم فيدر مهنم
 هل نطفف «سينأ نب هللا دبع فيس ئلإ هديب ئوهأف ريّسيلا مدن  لايمأ ةتس

 عوكألا نب ةملس ثيدح نم (1755) ملسمو )١16٠5( دمحأ هجرخأ ةّيرسلا ربخ 010

 نابعش يف تناك ابنأ (777 /7) يدقاولا ركذو .اهتيقوت ركذ هيف سيل نكلو ءالّوطم

 نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نب رمع نب ركب يبأ نع (/77/7) يدقاولا هجرخأ (0)

 (لئالدلا» يف يقهيبلا هجرخأ يدقاولا قيرط نمو ءالضعم باطخلا نب رمع

222150 

 (ريَسأ) :طبضيو «يىزاغملا بتك نم حيحصتلاو ؛«ريشنلا# :لوصألا ةّماع يف هطقن ()

 .دعس نباو يدقاولا دنع امك اًضيأ

 «نادلبلا مجعماو يزاغملا بتك نم حيحصتلاو (راين» :عوبطملاو لوصألا ةماع ف (54)

 .عضوم مسا ارابثو «عاقلا طسو ةنئمطم ضرأ :ةرقرقلاو .(771/)

 رف



 نم نكمتسا اذإ ىئتح موقلا قوسي ريعبلا نع محتقا مث هّريعب رجزف هللا دبع

 (١!طح وش نم شّرخِم هدي يفو ريسيلا محتقاو ءاهعطقف هلجر برض ريسيلا

 نيملسملا نم لجو لك ًافكناق ؛!ةموهأع هّجشف هللا دبع ةجودب بريشف

 نم ٌبَصَي ملو ءاذش مهزجعأ دوهيلا نم لجر ٌريغ «هلتقف هفيدر ئلع

 نب هللا دبع ةّحَش ىف قصب هِي هللا لوسر ليلع اومدقو ءدحأ نيملسملا
 ."7تام لئتح هذؤت ملو حقت ملف «سينأ ؤ 0 ةاص 1 .

 نيثالث ىف ٍكَدَعب ةَرش ينب نيل[ يراصنألا دعس نب ريش ةيرس :اهنهو
 ئلإ عجرو معنلاو ًءاشلا قاتساف ؛«ءاشلا ًءاعر يقلف مهيلإ جرخف ءالجر

 ريشب لبن ينف ئتح لبنلاب مهنومارُي اوتابف ليللا دنع بلطلا هكردأف «ةنيدملا

 ءاًديدش الاتق ريشب لتاقو .بيصأ نم بيصأو ئلو نم مهنم ئّلوف هباحصأو

 دنع ماقأف ءكدف ئلإ ئهتنا ئتح ريشب لماحتو «مهئاشو مهمعنب موقلا عجرو

 .2؟7ةنيدملا ئلإ عجرف هحارج تأرب ئتح دوهي

 .عبنلا رجش نم برض :طحوشلاو .سأرلا ةفقعم اصع «نجحملا وه شرخملا 0

 .غامدلا عمجت يتلا ةدلجلا يهو «سأرلا َّمأ تغلب يتلا يهو «ةمومأم َةَّجش :يأ (؟)

 ١945(. /5) «لئالدلا» يف امك :السرم يرهزلا نع هيزاغم يف ةبقع نب اسوم هركذ (9)

 (0177/7) «يدقاولا يزاغم» ينامك هوحنب ةورع نع دوسألا يبأ نع يورو

 (ماشه نبا ةريس» يف امك ؛.هوحنب قاحسإ نبا اًضيأ هركذو «(737 /5) «لئالدلا»و

14/9 1). 

 نع (1796 /5) «لئالدلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو )77/7/(  يدقاولا هجرخخأ (:)

 نع هيزاغم يف ةبقع نب سوم ركذ دقو .اللسرم هيبأ نع ليضف نب ثراحلا نب هللا دبع

 .اهربخ اقوسي نأ نود ايارسلاو ثوعبلا دادعت دنع ةيرسلا هذه قاحسإ ّنباو يرهزلا

 .(5 0/6555 /6) «لئالدلا» :رظنا
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 نب ةماسأ مهيفو ةئيّهج نم تاقّرَحلا ىلإ ةيرس كي هللا لوسر ثعب مث

 اذإ تح لبقأ مهربخب اوعجر املف «عئالطلا ريمألا ثعب مهنم اند املف «ديز

 مث هلهأ وه امب هيلع ئنثأو هللا دمحف ماق اوؤدهو اوبلتحا دقو اليل مهنم اند

 الو ينوصعت الو ينوعيطت نأو .هل كيرش ال هدحو هللا ئوقتب مكيصوأ» :لاق

 تنأ نالف ايا :لاقو مهبتر مث «عاطيال نمل يأر ال هنإف ءيرمأ اوفلاخت

 نأ مكايإو «هليمزو هّبحاص امكنم لك قرافي ال ءنالفو تنأ نالف ايو «نالفو

 اوربكف ترّبك اذإف .يردأ ال :لوقيف ؟كبحاص نيأ :لوقأف مكنم دحأ عجري
 .موقلاب اوطاحأو ًةدحاو ةلمح اولمحو اورّبك مث ««فويسلا اودّرَجو

 تمأ» :مهراعشو «مهنم اوؤاش ثيح اهنوعضي مُّهَف هللا فويس مهتذخأو

 اند املف 2 7١سادرم نب كيه :هل لاقي مهنم لجر رثأ يف ةماسأ جرخو .«تمأ

 معنلاو ؟"7ءاسنلا اوقاتسا مث .هلتقف «هللا الإ هلإ ال :لاق فيسلاب هّمَحَلو هنم

 .معنلا نم اهلدع وأ لجر لكل ٍةرعبأ ةرشع مهنامهُس تناكو «ةيرذلاو

 هيلع كلذ َرّبَكف ,ةماسأ عنص امب ربخأ كَ هللا لوسر ئلع اومدق اّملو
 اًاهف» :لاق ءاَدّوعتم اهلاق امنإ :لاقف «؟هللا الإ هلإ ال :لاق ام دعب هتلتقأ» :لاقو
 رّركي لاز امف «؟ةمايقلا موي هللا الإ هلإ الب كل نم» :لاق مث «!هبلق نع تققش

 هللا يطعأ .هللا لوسر اي :لاقو ءذئموي ملسأ نوكي نأ ئنمت تح هيلع كلذ

 .(يدعبا :ِةِئكَي هللا لوسر لاقف .هللا الإ هلإ ال :لوقي الجر لتقأ ال نأ اًدهع

 اًقافو «كيبن نب سادرم» ئلإ عوبطملا يف رّيغو ءيدقاولل اًقافو لوصألا عيمج يناذك )١(

 لوصألا نم تبثملاو .«يدقاولا يزاغم» يف كلذك وهو ««ءاشلا» :عوبطملا ءس (؟)
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 .؟76١كدعي» :ةماسأ لاقف

 ريغُي نأ هرمأو ديِدكلاب حّولُملا ينب ىلإ يبلكلا هللا دبع نب بلاغ ثعبو
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 هلا دبع نب ملسم نع ؛ةبتع نب بوقعي ينثدحف :!"”قاحسإ نبا لاق

 اذ ارتح انييقمف هفيرس ف تنك :لاق ينهجلا ثيِكَم نب بدنج نع :ينهجلا

 امنإ :لاقف هانذخأف «يثيللا ءاصرّبلا نب كلام نب تراحلا هب انيقل ديّدقي انك

 الف ملستل تئج امنإ تنك نإ :هللا دبع نب بلاغ هل لاقف ءملسأل تئج

 اطابر هقثوأف ؛كنم انقثوتسا كلذ ريغ ئلع تنك نإو «ةليلو موي طابر كّرضي

 كعزات نإف نكيلع دقت يح هعس كما :لاقو ةرسآ جيوب هيلع فلعو

 ىنثعبف ءرصعلا دعب ةيشع هانلزنف ديدكلا نطب انيثأ ارتح انيضمو ءهّسأر ٌرتحاف

 يف امهنع يقهيبلا هدنسأ امك «يدقاولاو قاحسإ نبا يزاغم نم عومجم ربخلا قايس )١(

 يزاغماو (7577 /7) (ماشه نبا ةريس» :رظناو .(591/-759457/5) «لئالدلا»

 (15) ملسمو (5779) يراخبلا اًضيأ اهجرخأ ةماسأ ةصقو .(/7 5 /7) «يدقاولا

 هللا دبع نب بدنج ثيدح نم (41) ملسم اهجرخأ اذكو «ديز نب ةماسأ ثيدح نم

 هركذ امنإو ؛خلإ ...ادهع هللا يطعأ «هللا لوسر اي :ةماسأ لوق امهيف سيلو ؛يلجبلا

 .هدج نع هيبأ نع ديز نب ةماسأ نب دمحم نب ةماسأ نب دمحم نع قاحسإ نيا

 نطب حّولُملا ونبو 70١(. /7) «يزاغملا» .ٍنامث ةنس رفص يف تناك اهنإ :يدقاولا لاق (؟)

 218١ ص) «برعلا باسنأ ةرهمج#) :رظنا .ةنانك نب ةانم دبع نب ركب نب ثيل ينب نم

 :(ةرفيم صال هب فيرعت ديزم نآيسو ءفاقسكو ديدق نيب ةامديدكلاالو .( 8

 اًرصتخم مكاحلاو (855١15)دمحأو (2094/7) ماشه نبا هنع هجرخأ امك (*)

 .هل قايسلاو )١5198/5( «لئالدلا» يف يقهيبلاو )50/ ١15(
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 هيلع ٌتحطبناف رضاحلا ىلع ىنعِلْطُي ّلَت ئلإ تدمعف (١)هيلإ يباحصأ

 لتلا ئلع اًخطبنم ينارف رظنف مهنم لجر جرخف ءسمشلا بورغ لبق كلذو
 يرظناف .راهنلا لوأ يف هّنيأر ام ّلتلا اذه ئلع اًداوس ئرأل ينإ :هتأرمال لاقف

 ءاًئيش دقفأ ام هللاو :تلاقف ترظنف «كتيعوأ عب ترتجا بالكلا نوكتال
 يف هعضوف مهسب ينامرف «هتلوانف ءيلبن نم نيمهسو يسوق ينيلوانف :لاق

 يبكنم سأر يف هعضوف رخآلاب ينامر مث كرحتأ ملو هتعضوف هتعزنف يبنج
 ولو ءيماهس هطلاخ دقل هللاو امأ :هتأرمال لاقف ءكرحتأ ملو هتعضوف هتعزنف

 امهغضمتال امهيِذخَف يمهس يغتباف تحبصأ اذإف ؛كّرحتل اللئاز ناك
 .يلع بالكلا

 تبهذو ءاونكسو اوبلتحاو ؛7"2ههتحئار تحار اذإ ئتح انلهمأف :لاق

 انهّجوف مَعْنلا انقتساو ءانلتق نم انلتقف «ًةراغلا مهيلع اًنئش -ليللا نم ةمّتَع

 ّرمن ئتح اًعارس انجرخو .مهموق ئلإ مهخيرص جرخو هب نيلفاف
 ام انءاجف سانلا خيرص اناتأو ءانعم هب انقلطناف .هبحاصو كلام نب ثراحلاب

 هللا لسرأ ديَّدَق نم يداولا نطب الإ مهنيبو انئيب نكي مل اذإ لئتح هب انل َلَبِق ال
 ال امب ءاجف ءاّرطم كلذ لبق ابيار ام اوال ةأايسوءاش ثيح نم لجو رع

 نأ مهنم ٌدحأ ردقي ام انيلإ نورظني افوقو مهتيأر دقلف : هيلع موقي دحأ ردقي

 دنع امك ةَئيِبَر) نع فيحصت هنأ رهاظلاو .فلؤملا ردصم «لئالدلا» يف اذك «هيلإ) )١(

 ودعلا بقري موقلا ةعيلط :ةئيبرلاو .«دنسملا» يف امك اةّيئَر» نع وأ ؛هريغو ماشه نبا

 .موقلا نيع :ةّيئرلاو ءأبرم نم
 :ةحراسلا دض يهو .اهحارُم ئلإ  يشعلاب دوعت يأ  حورت يتلا ةيشاملا يه ةحئارلا (؟)

 ئعرملا ئلإ ةهجوتملا يهو
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 مث ,١)َلّلَسُملا يف اهاندنسأ تح اًعارسي انّيهذف ءاهودحن نحنو هيلع مِدقُي
 .انيديأ يف امب ًموقلا انزَجعأف «هنع انردح

 .ملعأ هللاف ءاهلبق ىتلا ةيرسلا ىه ةيرسلا هذه نإ :ليق دقو

 لصف

 يبنلا هل لاقف «ربيخ لإ ِلَي يبنلا ليلد ناكو «ةريون نب ليَسُح مدق مث

 ثعب دقو ("7ناّيحو َنافطغو ِنْمَي نم اًعمج ٌثكرت :لاق «؟كءارو ام» :ةِيََع

 .ديّدَق ئلع ةفرشملا ةينثلا يه )١(
 د ءص نم تبثملا طقنلاو « هرخآ يف نونلاب مِسُر لوصألا رئاس يفو ««بانج» :س (؟)

 هخسان نأ هققحم ركذو ««نانح» :(7077/1) يبهذلل «مالسإلا خيرات» يف طبضو .ن

  هرخآ يف نونلاب يأ همسر ناك اذكو .فلؤملا نع هطبض دّوج اذكه يكتشبلا ردبلا

 هركذ امك )1١١١/5( «لئالدلا»و (/717/7) «يدقاولا يزاغم» نم يطخلا لصآلا يف

 رسكب) «بانج»و .«بانج» ىلإ امهبلص يف هوريغ مهنأ الإ .شماهلا يف امهوققحم
 ةيرسلا ربخ يف ركؤ هلو ءىئرقلا يداوو حالسو ٌربيخ ضارعب نافطغل ضرأ (ميجلا
 نونلا نوكت دق لب «هنع افحصم  «نانح» وأ  «نايح» نوكي نأ مزلي ال هنأ الإ ءاًضيأ

 لاق ؛اًضيأ ةّيرسلا ربخ يف اًركذ هل نإف «رابج» :باوصلا نوكيو ءارلا نع ةفّحصم هيف

 ِنْمَي ئلإ يراصنألا دعس نب ريشب ةيرس» :(177” /7) «تاقبطلا» يف دعس نبا

 ٍنْمَي ئلإ اوتأ ئتح ...بانجلاب ناّطَغ نِم اًممج نأ لي هللا لوسر غلب ...رابجو

 عقي ٌءام امهالك رابجو (مضت دقو ءايلا حتفب) نْمّيو ."بانجلا وحن يهو رابجو

 نْمَيا ركذُي ام اًريثكو «ربيخ ٌلامش  «شاشعلا» ةيرقب َمويلا فّرعُتو - حالس َيقرش
 :ليفطلا نب رماع لاق .نينوَرَقَم (رابجو

 ٍرابُج وأ ِنْمُيِب ْتَلَع ولو ينع ًءامسأ ُعِلبُم نّمالأ
 (57/7١؟)«رثألا نويع»و ١158/6( 597 /) «دعس نبا تاقبط» :رظنا

 -(١/١5:60/5:5941١)(مجعتساام مجعماو (784ص) ياطلغُمل «ةراشإلا»و
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 انيلإ رس نأ هيلإ اولسرأف «مكيلإ ريسن نأ امإو انيلإ اوريست نأ امإ :ةنييع مهيلإ
 ركذف رمعو ركب ابأ ِةَِكَي هللا لوسر اعدف «كفارطأ ّضعب وأ كنوديري مهو
 هعم ثعبو ًءاول هل دقعف ءدعس نب ٌريشب ثعبا :اعيمج الاقف .كلذامهل

 ليّسح مهعم جرخو ,راهنلا اونُمكَيو ليللا اوريسي نأ مهرمأو «لجر ةئامثالث

 موقلا نم اوند ئتح ءربيخ لفسأ اوتأ لئتح راهنلا اونمكو ليللا اوراسف ءاًيلد

 يف ريشب جرخف ءاوقّرفتف (17بهعيمج ربخلا غلبو ؛مهحرس ْئلع اوراغأف

 اوناك املف «معنلاب عجرف دحأ اهب سيل اهدجيف «مهّلاحم ئتأ تح هباحصأ

 مهب رعشي ال ٌةنييعو ةنييع ٌعمج اوقل مث هولتقف ةنبيعل اًئيع اوقّل (7حالسب
 اوباصأف كي هللا لوسر ٌباحصأ مهعبتو ةئيبع ٌعمج فشكنا مث ,مهوشوانف

 .امهلسرأف املسأف كي يبنلا ىلع امهب اومدقف نيلجر مهنم

 ؛فق :هسرف هب ودعت اًموهتم هيقلو ةئيبعل 97فوع نب ثراحلا لاقو

 ام ضعب رصبت نأ كل نآ امأ :ثراحلا هل لاقف ءبلطلا يفلخ ريقأ ال :لاقف

 لاق ؟ءيش ريغ يف عضوت تنأو دالبلا ئطو دق اًدمحم نإ ؛هيلع تنأ

 يدالبلل «زاجحلا ملاعم مجعم)و ؛(5 54/5 .38/7) توقايل «نادبلا مجعماو تس

 ,.(1856 ءلا161/ ,7”””ص)

 (مهعمج# :عوبطملا «ن يفو ءمِهَعْمَج يأ 46

 راثآ دجوتو .ربيخ ةظفاحم نم يلامشلا ءزجلا يف شاشعلا ٌةيرق مويلا هعضوم يف عقت (؟)
 يدالبلل «زاجحلا ملاعم مجعم» :رظنا .بونجلا نم شاشعلا رصخأ يف حالس

 .(١١88ض)
 يف نافَطَع يّدئاق يرازفلا نصح نب ةنييعو وه ناكو ءنافطغ نم ةّرُم ينب ديس وه (')

 (دعس نبا تاقبط» :رظنا .كوبت نم ِةككَي يبنلا فرصنم عست ةنس ملسأ «بازحألا

 )9/07١(.
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 .هوبلط الو اًذحأ ئرأ امو ليللا ئلإ سمشلا كتلاؤ نيعح نم ثمقأف :ثراحلا

 .7١2!هلخد يذلا بعرلا الإ

 ام هتصق نم ناكو ةيرس يف يملسألا 2")دَّرُدَح ابأ ٍةِكَي هللا لوسر ثعبو

 ةعافر نب سيق :هل لاقي ةيواعم نب مّشَج نم الجر نأ :"7قاحسإ نبا ركذ

 اًسيق عمجي نأ ديري ةباغلاب اولزن لئتح ريثك ددع يف لبقأ - سيق نب ةعافر وأ -

 .مشج يف فرشو مسا اذ ناكو ِدْيكَي هللا لوسر ةبراحم ئلع

 اوجرخا» :لاقف «نيملسملا نم نيلجرو ِهلكَي هللا لوسر يناعدف :؟؟7لاق

 لمحف («*)ءافجع افراش انل مَّدقو .«ملعو ربخب هنم اوتأت ئتح لجرلا اذه لإ

 مهيديأب اهفلخ نم لاجرلا اهمعد ئتح اًفعض هب تماق ام هللاوف اندحأ اهيلع

 نع )7١١/5( «لئالدلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو (1/77/؟) يدقاولا هجرخأ )١(

 نبا ركذ دقو .الضعم يراصنألا هبر دبع نب ديز نب هللا دبع نب دمحم نب ريشب
 ةريس#) :رظنا .اهريخ قوسي نأ نود ايارسلاو ثوعبلا دادعت دنع ةيرسلا هذه قاحسإ

 1١7(. ص) «ماشه نبا

 نم «ماشه نبا ةريس» يف امل قفاوم هنكل ءلوصألل اًفالخ «دردح ىبأ نبا» :عوبطملا (0)

 يف يقهيبلا هلقن امل قفاوم لوصألا نم تبثملاو .قاحسإ نبا نع يئاكبلا قيرط
 .قاحسإ نبا نع ريكب نب سنوي قيرط نم «لئالدلا»

 رداص فلؤملاو (7 ٠7 /5) يقهيبلل «لئالدلا»و (579/7) «(ماشه نبا ةريس» يف امك ()

 فلتخي اهقايس نكلو (ا/ا/ا/ /؟) «هيزاغم» يف ةيرسلا هذه اًضيأ يدقاولا ركذ دقو .هنع

 .نامث ةنس نابعشب اهل خّرأو ءقاحسإ نبا هركذ اّمع

 .يملسألا دردح وبأ :يأ ع8

 .تمرّهو تنسأ يأ «نسلا يف تفّرّش يتلا يه فراشلا (5)
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 اناس ادغمو انج رفق ؛ةهلاه ةيلغ اوقلت» ؛لاقو :تداك امو تلقتسا ةرتع
 سمشلا بورغ عم رضاحلا نم اًبيرق انئج اذإ ئتح «فويسلاو لبتلا نم

 ,موقلا رضاح نم ئرخأ ةيحان يف انمكف ىَّبحاص ترمأو ةيحان يف تنمكف

 يعم اًَدّشو ارّبكف ركسعلا يف تددشو ُترَّبك دق ينامتعمس اذإ :امهل تلق

 تبهذ ئتح يللا انيشغ دقو اًئيش ئرن وأ َةَّرِغ ئرن نأ رظتنن كلذكل انإ هللاوف
 .ءاشعلا ةمحف

 .هيلع اوفوخت تح مهيلع أطبأف دلبلا كلذ يف حرس دق عار مهل ناك دقو

 ٌنعبتأل هللاو :لاقو هقنع يف هلعجف هفيس ذخأف سيق نب ةعافر مهبحاص ماقف

 نحن بهذت ال هللاو :هسع خيمع رقت لاقف 73 هباصأ دقلو اذه انيعار رثأ

 مكنم ينعبتي ال هللاو :لاق ءكعم نحن :اولاق ءانأ الإ بهذي ال :لاقف .كيفكن

 .هداؤف يف هتعضوف مهسب هتحفن يننكمأ املف ,يب "رمي ئتح جرخو ءدحأ

 ركسعلا ةيحان يف تددش مث .هسأر تززتحاف هيلإ تبثوف ؛ملكت ام هللاوف
 هادنع :هيف ناك نمم ءاجنلا الإ ناك ام هللاوف ءارّبكو ىابحاص ٌدشو ؛ترّبكو

 .مهلاومأ نم مهعم فخ امو مهئانبأو مهئاسن نم هيلع اوردق ام لكب !كدنع

 هسأرب تئجو هِكِْكَي هللا لوسر اهب انئجف ًةريثك اًمنغو ةميظع البإ انقتساو
 ٌتعمجف ؛يقادص يف اًريعب رشع ةثالث لبإلا كلت نم يناطعأف «يعم هلمحأ
 تئجف مهرد يتئام اهتقدصأف يموق نم ًةأرما تجوزت دق تنكو «يلهأ ّيلإ

 تشبلف ««كنيعأ ام يدنع ام هللاو» :لاقف يحاكن ىلع هنيعتسأ كَم هللا لوسر
 . ةيرسلا هذه ركذ مث  اًمايأ

 .«لئالدلا» ةعوبطمل قفاوم لوصألا يقاب نم تبثملاو ««ءيشا :ف ءد ءز ءص )1١(

 .(رم) :د ءز «ص 00
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 لصف

 فن يف ةماّثَج نب مّلحُمو ةداتق وبأ مهيف ناكو «١)مَضإ ئلإ ةيرَس ثعبو
 هعم هل ٍدوعَق ئلع يعجشألا طبضألا نب ٌرماع مهب ّرمف «نيملسملا نم
 لمحو هنع اوكسمأف مالسإلا ةيحتب مهيلع ملسف «نبل نِم ٌبْطَوو هل "هيَ
 املف ءهَعّيتُمو هريعب ذخأو هنيبو هنيب ناك ٍءيشل هلتقف ةماثُج نب مّلحُم هيلع

 هيأ ًيأكي» :نآرقلا مهيف لزنف ءربخلا هوربخأ يك هللا لوسر ئلع اومدق
 َملَسلارحَلإ |قلَأ نمي أوقات يبيح هللا ل يِجَس ف مُحَب 3 رص أذ | اوُمَماَ

 هرييكم ْرفاَعَم ِهَّلَأ دْسِعَم اند أزيلال تُحب اَنِمؤُم َتَسَل

 داك هَل إاءيَم ْمُكَيَِع هلأ َئي تر لبن طنط كَم
 . 221 :ءاسنلا] © أريح تروُلَمَكَتاَمِب

 نيمو 1 ني بنسلا جدارا موبيل لىمسيو ء«رحبلا يف غرفي ئتح زاجحلا قشي ريبك داو )0010

 :رظنا .هجولاو ججلمأ يّشيدم نيب رحبلا يف بصيو ءربيخ ةيدوأو ةئيدملا ةيدوأ هدفاور

 ١(. 5ص) «ةريسلا يف ةدراولا ةيفارغجلا ملاعملا»و ( ٠١ ؟ص) «زاجحلا ملاعم مجعملا

 كلذو «نامث ةنس يف حتفلا ليبق تناك ةيرسلا هذه نأ يزاغملا لهأ ركذ دقو ءاذه

 :رظنا .ةيحانلا كلت 'ىلإ هجوتي لكي هللا لوسر نأ ناظلا نظي اىتح رابخألل ةيمعت

 («دعس نبا تاقبط»و )57١/0( (ماشه نبا ةريس»و (/457/7) «يىدقاولا يزاغم»

 "س6

 .(«عاتم» ريغصت ()

 (هريسفت» يف يربطلاو (797881) دمحأو (577/7) «ةريسلا» يف ماشه نبا هجرخأ ()

 نب ديزي نع قاحسإ نبا نع قرط نم 7١0( /5) «لئالدلا» يف ىقهيبلاو (365 /0)

 .هيبأ نع دردح يبأ نب هللا دبع نب عاقعقلا نع طيسق نب هللا دبع

 .(7 517 /9) ءايضلا هراتخا دقو «نسح هدانسإ
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 :لاق امدعب هتلتقأ» : دلع لاقف كلذب بلكي هللا لوسر ربخأ اومدق املف

 .70١2؟هللاب ثنمآ

 نب رماع مدب بلطي '' ردب نب ةنيبع ءاج ؛'”نينُح - ماع ناك املو

 ديس وهو مَّلحُم نع دري سباح نب عرقألا ناكو ءسبق ٌدّيس وهو طبضألا

 نآلا اّنم اوذخأت نأ مكل له» :رماع موق ِِكي هللا لوسر لاقف .فينخ

 ال هللاو :ردب نب ةنييع لاقف «؟ةنيدملا ىلإ انعجر اذإ نيسمخو اًريعب نيسمخ

 اوتو يحسب هزم ملف هييئاسن اقل اس لكم سلا نم هكاسن ليال ليننع دعما

 لق دوني لعب عاق امن هال ل أو سر أ رفغتسي نس مطعمي |هالع ءاينأا

 .«©هبوث فرطب هّعومد ىّقلتيل هنإو ماقف ءاّنالث اهلاق (مَّلحمل رفغتال مهللا»

 .كلذ دعب هل رفغتسا هنأ هموق معزو :قاحسإ نبا لاق

 (ةباحصلا مجعم» يف يوغبلاو 5٠ ٠١( /7) «هريسفت» يف متاح يبأ نبا هجرخأ )١(

 (57/5:”7) «لئالدلا» يف يقهيبلاو (75757) «ةباحصلا ةفرعم» يف ميعن وبأو )١537(

 .قباسلا هدانسإب قاحسإ نبا نع ةملس نب دامح قيرط نم
 ةيرسلا ذإ ؛فيحصت وهو ««ربيخ» :ةعوبطملا خسنلاو لوصألا ةماع يفو .ن يفاذك (؟)

 نأ نع الضف !؟ربيخ ماع اهيف لوتقملا مدب بلاطُي ةنيبع يتأي فيكف ربيخ دعب تناك
 .همالسإ دعب ناك هنأ حضاو ربخلا قايسو «ربيخ ماع اًملسم نكي مل ةنييع

 .ئلعألا هذج ئلإ هبسن ءيرازفلا ردب نب ةفيذح نب نصح نب ةنييع وه (*)
 يف يقهيبلاو (5507) دواد وبأو (75748174) دمحأو (5717/؟) ماشه نبا هجرخأ (54)

 نع «ريبزلا نب رفعج نب دمحم نع قاحسإ نبا نع قرط نم )73١57/5( «لئالدلا»

 عم اًنينح ادهش اناكو .هذجو ةريمض هيبأ نع ؛ةورع نع «دعس نب ةريمض نب دايز

 .ِديلَو هللا لوسر
 .ةريمض نب دايز ةلاهجل فقعض هدانسإ قو
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 ئتح ةيدلا اولبقي مل :لاق رضنلا وبأ ملاس ينثدحو :؟١'قاحسإ نبا لاق
 الاليم 1 : تبا -> ةودصم 5 .َي ف
 لكَ هللا لوسر مكلأس «سيق رشعم اي :لاقف مهب الخف سباح نب عرقالا ماق

 مكيلع بضغي نأ متنمأفأ «هايإ هومتعنمف سانلا نيب هب حلصيل هنوكرتت اليتق

 مكتعليف ِةكَي هللا لوسر مكنعلي وأ «هبضغل مكيلع هللا بضغيف ِكَي هللا ٌلوسر

 ينب نم نيسمخب نينآل وأ ِكَب هللا لوسر ىلإ هنُمِلَسُتل ل هللاو ءمكل هتنعلب , هللا
 كلذ لاق املف .همد 7'2ًنِلِطبَألف طق ئلص ام ليتقلا نأ نودهشي مهلك ميمن 1 ل َه دا( لأ -. ُ ٠

 .ةيدلا اوذخأ

 لصف

 يمهّسلا ةفاذخ نب هللا دبع ةيرس يف

 7 اي مما اء يلَ#) :ىلاعت هلوق لزم
 .(47ةيرس يف ِةَِئكَي هللا لوسر هثعب يمهسلا ةفاذخ نب هللا دبع يف [54 :ءاسنلا]

 نب 20 عر نع شيمعألا ثيدح نم اًضيأ (0)(«.يحيحصلا) 2 كي

 لمعتسا :لاق ُهَن َُنَعُهَلََر يلع نع يِمَلّسلا نمحرلا دبع يبأ نع ةديّبع

 )١8/54"7(. «لئالدلا» يف يقهيبلاو (578 /7) ماشه نبا هنع هجرخأ امك 01(

 .نعمب امهو ؛«َنلْطًالف» :لقنلا ردصمو عوبطملا يفو .لوصألا يفاذك (؟)
 .(1875) ملسمو (5585) يراخبلا (*)

 نبا هركذ ام ىلع  فئاطلا ةوزغ دعب :يأ  عست ةنس رخآلا عيبر يف تناك ةيرسلا هذه (5)

 .(5517/-55 5 ص) كانه اهركذ فلؤملا ديعيسو ١594(« /7) دعس

 ) (0يراخبلا )55 »575٠ ١/1( ملسمو )١185٠(.

 .«ديعسا :لوصألا رئاس يفو ءباوصلا وهو س يفاذك (7)

 كو



 :لاقف ءاوعمجف ءاّبطح يل اوعمجا :لاقف ءيش يف هوبضغأف :لاق ءاوعيطيو

 يل اوعمست نأ ٍةِلَي هللا لوسر مكرمأي ملأ :لاق مث ءاودقوأف ءاّران يل اودقوأ

 ءرانلا تئفطو هبضغ نكسف :لاق «7١2رانلا نم ِدَِلكَي هللا لوسر اولإ انررف امنإ

 7 يفسلا ةفاذح نب هللا دبع وه اذهو .«فورعملا يف ةعاطلا امنإ ؛اهنم

 اوناكف مهنظ يف هلوسرو هلل ةعاط اهولخدل اهولخد ولف :ليق نإف

 ؟اهيف ثودلخي فيكف :ةريبطخم ةيلوأتم

 .مهسفنأ يلتاق اهب نونوكي ةيصعم رانلا يف مهسوفن ءاقلإ ناك امل :ليق

 وأ ةبرقو ةعاط وه له مهنم داهتجا ريغ نم اهيلإ ةردابملاب اوّمهف
 رمألا يلو ةعاط غوست الو مهيلع مّرحم وه ام ئلع نيمِدقُم اوناك -ةيصعم

 مهرمأ نم ةعاط تناكف «قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال هنأل ءهيف

 انآ «ةبوقعلا ببس ىه ةعاطلا هذه تناكف «هلوسرو هلل ةيصعم رانلا لوخدب

 يلول نيعيطم اوناك نإو هلوسرو هلل ةاصع اوناكل اهولخد ولف «ةيصعملا سفن

 اوملع دق مهمأل .هلوسرو هلل مهتيصعم رمألا ّيلول مهتعاط عفدت ملف ءرمألا

 )17١55(. يراخبلا دنع ظفل يف وهو ««اهلخدنفأ» :هيلع اًححصم ز شماه يف ديز )01(

 ةفاذخ نب هللا دبعو «راصنألا نم ناك ريمألا نأب حيرص ّيلع ثيدح نأ هيلع لكشي (؟)

 اذهل فلؤملا لاكشتسا (755-1517ص) يتأيسو .يرجاهُم يشرق هنإف ءكلذك سيل

 ثيدح نوكي وأ «نيتعقاو نوكي نأ امإف» :هلوقب اهنع بيجيسو «نيرخآ نيرمأ عم

 .«ظوفحملا وه ىلع
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 سيلف «مهسفنأ لتق نع مهاهن دق هللاو .ديعولل قحتسم وهف هسفن لتق نم نأ

 .فورعملا يف الإ هتعاط بجت ال نمل ةعاط ىهنلا اذه ئلع اومدقي نأ مهل

 بذع نمب فيكف «رمألا يلول ًةعاط هسفن بَّذع نم ّمكح اذه ناك اذإف
 .رمألا يلول ةعاط هبيذعت زوجي ال اًملسم

 عم اهنم اوجرخ امل اهولخد ول نوروكذملا ةباحصلا ناك اذإف اًضيأو

 زوجي ال ام ىلع هلمح نمب فيكف ءلوخدلا كلذب هلوسرو هللا ةعاط مهدصق

 .ةيوينذلا ٌةبهّرلاو ٌةبغّرلا ةعاطلا نم
 ةعاط اودصق مهنوك عم اهنم اوجرخ امل اهولخد ول ءالؤه ناك اذإو

 ءالوه وم اهلخذ نسي فيكف هلوسرو للةعغاط كتذنأ اونظو ربمألا

 ميهاربإ نِم ثاريم كلذ نأ لاهجلا اومهوأو «نيطايشلا ٍناوخإ نيِسّبلُملا
 .ميهاربإ ئلع تراص امك اًمالسو اًدرب مهيلع ريصت دق رانلا نأو ءليلخلا

 لاحب اهلخد امنإو «ينامحر ٍلاحب اهلخد هنأ نظي هيلع سوبلم ءالؤه ٌرايخو
 وهف هب ملعي ناك نإو ؛هيلع سوبلم وهف كلذب ملعي ال ناك نإف ؛يناطيش

 .ناطيشلا ءايلوأ نم وهو نمحرلا ءايلوأ نم هنأ مهمهوي سانلا ئلع سّبلُم

 ةثالث ايندلا يف اهلوخد يف مهف «يناسنإ لّيحتو يناتبب لاحب اهلخدي مهرثكأو
 .(17١؛قبأو اًباذع دشأ ةرخآلا رانو ؛لّيحتمو ءسّسلمو «هيلع سوبلم :فانصأ

 ع١

 عومجما يف مهايإ مالسإلا خيش ةرظانمو نيلّيحتملاو نيِسّبلَملا ءالؤه ربخ رظنا 22329

 مدح اهو 442113 ةمعواعتلا
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 لصف

 ةسيضقلا ةرسمع يف

 امل :يميتلا نامياس لاقو «(١؟عبس ةنس ةدْعَقلا يذ يف تناك :عفان لاق

 ("7اذ لهتسا تح ةنيدملاب ماقأو ايارسلا ثعب ربيخ نم ِةِْلَي هللا لوسر عجر

 "7 ورخلاب سانلا يف ئدان مث ةدعقلا

 ماع نم لبقملا ماعلا نم ِِكلي هللا لوسر جرخ مث :2؟7ةبقع نب ئسوم لاق

 هيف هلص يذلارهشلاوهو ؛عبس ةنس ةدعقلا يذ يف اًرمتعم ةيييدحلا

 :اهّلك ةادألا عضو (*0بَجْأَي غلب اذإ ئئتح ؛مارحلا دجسملا نع نوكرشملا

 «فويسلا :بكارلا حالسب اولخدو «حامرلاو ّلبنلاو ٌناجَملاو 2)َفّجَحلا

 تنب ةنوميم لإ هيدي نيب بلاط يبأ نب رفعج ِِيَو هللا لوسر ثعبو

 نب سابعلا ئلإ اهرمأ تلعجف ءهيلإ اهبطخف 2؟7ةيرماعلا ٍنْرَح نب ثراحلا
 .ِكَي هللا ٌلوسر سابعلا اهجّوزف ؛هتحت لضفلا مأ اهتخأ تناكو بلطملا دبع

 هقيرط نمو  عوبطملا ردقلا يف سيلو  «هخيرات» يف نايفس نب بوقعي هجرخأ )١(

 .نسح هدائسإ 20:5 217 ؟مقنلا» يف ظقااسصلا لاق 71١1(. /5) «لئالدلا» يف يقهيبلا

 ٌرهشلا لهتسا :لوقت ءاّيدعتمو اًمزال أي «لهتسا»و .«وذ» :عوبطملا .ن .ءث ءس ()

 .هاتللهتساو

 .(7 ١5 /5) «لئالدلا» يف يقهيبلا هجرخأ (9)

 يبأ نع ةعيهل نبا ةياور نم هيزاغم يف اًضيأ ةورع لاق هوحنبو «يرهزلا نع هيزاغم يف (:4)

 .(715 /5) «لئالدلا» ين جّرخم امهالك ؛هنع دوسألا

 .هب فيرعتلا قبس دقو «لامشلا ةهج نم ميعنتلا يلي امم ُلجلا يف داو وهو 060

 .ةصاخ دولجلا نم ذختت سورتلا نم برض يهو «ةفّجَحلا عمج (1)

 .رضُم نب ناليع سيق نم ةعصعص نب رماع نب لاله ينب نم اهنإف «ةيلالهلا مث (0)
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 بكانملا نع اوفشكا» :لاقف هباحصأ رمأ ِةنِكَي هللا لوسر مدقاملف

 مهدياكي ناكو «مهتوقو مهدَّلَج نوكرشملا ئريل .722١2فاوطلا يناوعساو
 ىلإ نورظني نايبصلاو ءاسنلاو ٌلاجرلا ةكم لهأ فقوف «عاطتسا ام لكب

 يدي نيب ةحاور نب هللا دبعو «تيبلاب نوفوطي مهو هباحصأو ِدِْلَي هللا لوسر

 :لوقي فيسلاب اًحشوتم زجتري هَ هللا لوسر

 هليزنت يفنمحرلالزنأدق  هليبس نعرافكلا ينب اوّلَح

 هلليقب ننؤمينإب راي 20هلوسر ئلع ئلتت يفحص يف

 هليوأت ئئلع مكبرضئمويلا هلوبق يف قحلا تِيأرينإ

 ("7هليلخ نع ٌليلخلالهذيو هليقم نعّماهلا ليزي اًبرض

 ءاظيغو اقنح كي هللا لوسر ئلإ اورظني نأ نيكرشملا نم لاجر بّيغتو
 نب ليهس هاتأ عبارلا مويلا نم حبصأ املف ءاّنالث ةكمب لكي هللا لوسر ماقأف

 ثدحتتي راصنألا سلجم يف ِدَِي هللا لوسرو .ىّرعلا دبع نب بطيوحو ورمع
 نم تجرخ امل دقعلاو هللا كدشانن :بطيوح حاصف «ةدابع نب دعس عم

 نبا ثيدح نم ةدنسم دهاوش هلو ءالسرم يرهزلا نع ةبقع نب ائسوم ظفل اذه )010

 دمحأ دنع هنع رخآ هجو نمو )١75757(( ملسمو (57057) يراخبلا دنع سابع

 )751/١8(. ةميزخ نباو )/١18/41( دواد ىبأو 211/)

 دمحأ دنع رمع ثيدح نمو )7/1١7(«: نابح نباو )١1844( دواد ىبأو )١5485(

 نب هللا ةبع نع قاحسإ نبا ةيآووو ةبقع نب وسوم ةباور نم ةقفلم تابألا 49)

 .(7377 /5) «لئالدلا» يف يقهيبلا دنع امهالك ءمزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ

 ىئاسنلاو (758141/) يذمرتلا دنع سنأ ثيدح نم تايبألا هذه ضعب تيور دقو

 .هجولا اذه نم بيرغ حيحص نسح :يذمرتلا لاق «(350185) ةميزخ نباو (81777)
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 تسيل !كل ّمأ ال ٌتبذك :ةدابع نب دعس لاقف «ثالثلا تضم دقف ؟١)انضرأ

 وأ اليِهس هِي هللا لوسر ئدان مث !جرخي ال هللاو .كئابآ ضرأ الو كضرأب

 لممأ نسم كما نأ مكرضي امف قارعا مكانم ,تحبكت دق ينإ» :لاقث اطيح

 لإ دقعلاو هللا كدشانن :اولاقف «2')«انعم نولكأتو لكأتف ماعطلا عنصنو اهب

 هللا ٌلوسر بكرو «ليحرلاب نّذأف عفار ابأ لي هللا ٌلوسر رمأف ءانع تجرخ

 هبلإ ةنوميم لمحيل عفار ابأ فلو اهب ماقأف "7 فرس نطب لزن تح يل

 نم ًءانعو ذأ اول دقو ءاهعم نمو ةنوميم تمدق تح ماقأو ءيسمي نيح
 مدق تح راسو جلدأ مث ءفرّسب اهب ئنبف ؛مهغ :ايصو نيك رشملا ءاهفس

 .اه هي قبح فرس ةثوميم رق نوكي نأ هللا ردقو «ةنيدعلا

 لصف

 ئنبو ؛مرحم وهو ةنوميم جوزت ِهِلَو هللا لوسر نإ :سابع نبا لوق امأو
 :بسملا نب ةيعس لآق .همهو نم دعو ةيلع كردتسا اممق «لاللخ وهو اع

 ام دعب الإ ِكي هللا لوسر اهجّوزت ام «هتلاخ تناك نإو سابع نبا (؟7لِهَوا
 0)يراخبلا هركذ .«لح

 سابع نبا ثيدح نم هوحنب دهاش هلو .السرم يرهزلا نع ةبقع نب ئسوم ظفل اذه 00

 يف ءايضلاو )١/5”( مكاحلاو )١177/١١( «ريبكلا مجعملا» يف ٍيناريطلا دنع

 .نسح دانسإب )5١77/١١( («ةراتخملا»

 .مسالا اذهب افورعم لازي الو «ةيراونلا ةلحم يف ةكم لامش يفٍداو (5)

 فئلؤملا ردصم وهو («ةوبنلا لئالد»لو لوصأللل اًقالخ «(مهوو» :عوبطملا 00

 نع جاجحلا نب سودقلا دبع قيرط نم سابع نبا لوق ىلع اًرصتقم )١187037( مقرب (9)
 يف ٌيقهيبلا بيسملا نبا لوق عم هجرخأو .هنع حابر يبأ نب ءاطع نع يعازوألا
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 نحنو هلو هللا لوسر ينجّؤزت» : :ةنوميم نع ٌمصألا نب ١ديزي لاقو

 .207ليس هأآور .(فرَسب نال لح

 وهو اهب ئنبو ءلالح وهو ةنوميم كك هللا لوسر جوزت» :عفار وبأ لاقو

 .هنع كلذ حص ؛("7«امهنيب لوسرلا تنكو «لالح

 يَ هللا لوسر نأ معزي سابع نب هللا دبع اذه :بيسملا نب ديعس لاقو

 حاكتلاو لل تاكو ةكم كو هلا لوسر مدق امنإو هجرسم وهو ةنوعيم حكت

(00 

0 

 نع رداص فلؤملاو ؛هسفن قيرطلا نم (737؟ /5) «لئالدلا»و 7١7( /1/) «هنئس»

 نع حيحصلا يف يراخبلا هاور» :هبقع يقهيبلا لوق نم وزعلا ذخأ امنإو ءامقتاجا

 .«جاجحلا نب سودقلا دبع

 ىئرخأ قرط نم اًضيأ سابع نبا لوق )١151١( ملسمو (575/) يراخبلا جرخأو

 يقهيبلا هجرخأ هقيرط نمو )١1851( دواد يبأ ظفل تبثملاو هوحنب )١511( مقرب

 .(73777 /5) «لئالدلا» يف

 (5170) نابح نياو (851) يذمرتلاو )١1877( يمرادلاو (71/1417/) دمحأ هجرخأ

 يبأ نع راسي نب ناميلس نع نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر نع قاّرولا رطم قيرط نم
 نع ةعيبر نع هوورف دحاو ريغ هفلاخ دقو ءيوقلا كاذب سيل قاّرولا رطمو .عفار

 «ديهمتلا)و )١117/6( ينطقرادلل «للعلا» :رظنا .هبشأ وهو ءالسرم راسي نب ناميلس

 )١617/5(. ىبلا ديعغ نيأل

 نع ةقث انث :لاق قاحسإ نبا قيرط نم (7777/5) «لئالدلا» يف يقهيبلا هجرخأ

 قاحسإ نبا نع هركذ دقو .ئنعملاب لخأ اًطقس هتعوبطم يف نأ الإ ءبيسملا نب ديعس
 ةيادبلا» يف ريثك نباو (175/15) «ةدمعلا حرشا يف مالسإلا خيش :هظفل مامتب

 ١9٠(. /5) «ةياهنلاو
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 يف لكو نوكي نأ الإ رظن اذه يفو «مرحُي نأ لبق اهجوزت هنإ :ليق دقو

 :ةثالث لاوقألاف © 7١كلذ ركذ ىعفاشلا نظأو .همارحإ لبق اهيلع دقعلا
 و ا 2 3 ع

 لوقو ءاهسفن ةنوميم لوق وهو .ةرمعلا نم هلح دعب اهجوزت هنأ :اهدحأ

 بيسملا نب ديعس لوقو «عفار وبأ وهو ِةَِْك هللا لوسر نيبو اهنيب ريفسلا
 .لقنلا لهأ روهمجو

 ةفوكلا لهأو سابع نبا لوق وهو ,مرحم وهو اهجوزت هنأ :يناثلاو
 .ةعامجو

 مرج نأ لبق اهجوزت هَ :ثلاغاو

 رهشلا يف اهجوزت هنأ ئلع مرحم وهو اهجّوزت هنأ سابع نبا لوق لمح دقو

 .مارحإلا دقع اذإ «لجرلا مرحأ» :لاقيو :اولاق .؟؟'ءارحإلا لاح يفال مارحلا

 :©9رعاشلا لوق ليلدب ءالالح ناك نإو مارحلا رهشلا يف لخد اذإ «مرحأ»و

 نمض )197/١1١- «ثيدحلا فالتخا»و (4 4057-017 /7) (مألا» يف يعفاشلا هركذ 6

 نب ةعيبر نع_(91957) «أطوملا» يف وهو كلام نع هاور ام ئلإ اًدنتسم (مألا

 الجرو هالوم عفار ابأ ثعب ِةِكَي هللا لوسر نأ» :راسي نب ناميلس نع «نمحرلا دبع

 .؟جرخي نأ لبق ةئيدملاب لي هللا ٌلوسرو ثراحلا تنب ةنوميم هاجّوزف راصنألا نم
 ءاهالومو ةنوميم ىيتع راسب نب ناميلس 3] :لاقيدق هنأ الإ ةآسرم ناك نإو اذهو

 .اهحاكن تقو هيلع افخي ال نأ هبشيف

 حنجو .( 1 )١/ يزوجلا نبال «قيقحتلا»و 4/0 يوونلل «عومجملا» :رظنا ()

 لخد نمل لاقي امك ءاهجّوزت نيح مرحلا لخاد ناك لي هنأ دارملا نأ ىلإ نابح نبا

 ثيدحلا بقع «نابح نبا حيحص» :رظنا .مهتُم :ةماهت لخد نملو ءدجنُم :دجن
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 .2...ملق اعدوق ديف ةياورلاو :(971ضآل ةهئاويدل يف يريمثلا يعارلل تييبلا 50

 فتح



 الوتقم هلع _ وولف ا اًمرْحُم ةفيلخل : انافع نبا اولتف

 .١2'هارحلا رهشلا يف الالح ةنيدملاب هولتق امنإو

 هنَعَةَناََو نافع نب نامثع ثيدح نم "7 (هحيحصا) يف ملسم ئور دقو

 .«بطخي الو حكنُي الو مرحملا حكنَي ال» :لوقي هي هللا لوسر تعمس :لاق

 لعفلا نأل ءلوقلا ميدقت بجول انه لعفلاو لوقلا ضراعترّدَف ولو
 ةءاربلا مكحل اًعفار نوكيف اهنع لقان لوقلاو «ةيلصألا ةءاربلل قفاوم

 بجومل اًعفار ناكل لعفلا مَّدق ولو .ماكحألا ةدعاقل قفاوم اذهو «ةيلصألا
 .نيترم مكحلا رييغت مزليف «ةيلصألا ةءاربلا بّجومل عفار لوقلاو «لوقلا

 .ملعأ هللاو .ماكحألا ةدعاق فالخ وهو

 لصف

 اي معاي :يدانت ًةزمح ةةنبا مهتعبت ةكم نم جورخلا ِكَي يبنلا دارأ املو

 ءاهتلمحف «كمع ةنئبا ِكنود» :ةمطافل لاقو اهديب ذخأف ٌيلع اهلوانتف !ٌمع

 لاقو ؛يمع ةنبا يهو اهتذخأ انأ :يلع لاقف ءرفعجو ديزو يلع اهيف مصتخاف

 هللا لوسر اهب ئضقف «يخأ ةنبا :ديز لاقو «يتحت اهتلاخو يمع ةنبا :رفعج
 ,(كنم انأو ينم تنأ» :يلعل لاقو .«مألا ةلزنمب ةلاخلا» :لاقو اهتلاخل دك

 نإ :ينابيشلا ورمع وبأ لاقو .0 ةنس ةجحلا ىذ ىف لتف هنإف:هريسقت ق روهشملا اذه 0)
 لاقو :هفايص ملكي امم هعابسأل اءرعيم مئاصلا يمش م ؛اًمئاص هولتق مهنأ ئنعملا

 «ةغللا بيذبت» :رظنا .هنم ءيش الو هلتق لجي ال هنأ مرحملاب دارملا نإ :يعمصألا

 )١554/١5(. «دادغب خيرات»و (55 /0)

 41440 مقرب (؟)
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 .«انالومو انوخأ تنأ» "كس ل لاقو « ,قلخو ىقلخ تيهبشأ) : رفعجل لاقو

 ا ص الع قفتم

 رئاس ئلع ةناضحلا يف ةمّدقم ةلاخلا نأ :هقفلا نم ةصقلا هذه يفو

 دمحأ صنو .اهتتناضح طقسي ال لفطلا نم بيرقب ةنضاحلا جّوزت نأو

 جتحاو «ةصاخ ةيراجلل اهتناضح طقسي ال اهجيوزت نأ ئلع هنع ةياور يف
 نيبو هنيب قرفي مل اًمرحم سيل معلا نبا ناك اًملو ؛هذه ةزمح تنب ةصقب
 لاقو .ةيراجلل اهتناضح طقسي ال ةنضاحلا جّوزت :لاقو كلذ يف يبنجألا

 دلولا ناك اًركذ ءلاحب اهتناضحل اًطقسم اهجوزت نوكي ال :يرصبلا نسحلا
 ,©20هفنأ وأ

 يبأو يعفاشلاو كلام لوق وهو «ئشن هنأ وأ ناك اًركذ هب طقست :اهدحأ

 .(7هنع تاياورلا ئدحإ يف دمحأو ةفينح

 .«؟!هزح نباو نسحلا لوق وهو «لاحب طقست ال :يناثلاو

 ةصق يف ليوطلا هثيدح نمض بزاع نب ءاربلا نع )570١07759494( يراخبلا هجرخأ )١(

 .ةزمح ةلبا ةصق ركذ نود )*١7287( ملسم دنع وهو «ءاضقلا ةرمعو ةيبيدحلا

 )١9559(. «ةبيش ىبأ نبا فنصم» :رظنا (؟)

 -ه 5 5 /5) ينابيشلل «لصألال( /1) ؛مألا»و (03 /) «ةنودملا» :رظنا (©)

 )١١/ 575١(. «ينغملا»و (5

 .(7377 )1١١/ (ائلحملا» :رظنا (5)



 .تطقس اًركذ ناك نإو «ةناضحلا طقست مل اتنب لفطلا ناك نإ :ثلاثلاو

 ريغص اهنباو مألا تجوزت اذإ :(١)اّنهم ةياور يف لاق ؛دمحأ نع ةياور هذهو
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 ىلإ اهعم نوكت ةيراجلا ءال :لاق ؟ىبصلا لثم ةيراجلاو :هل ليق ءاهنم ذخأ

 نإو تنبلاب قحأ اهنأ :هنع ئرخأ ةياور 22)ئسوم يبأ نبا وكحو .نينس عبس

 نإو ءاهيتاضح طقست مل لفطلا نم بيسنب 27تجوزت اذإ اهنأ :عبارلاو

 :لاوقأ ةثالث ىلع لوقلا اذه باحصأ فلتخا مث .تطقس يبنجأب تجوزت

 رهاظ اذهو «مرحم ريغ وأ ناك اًمرحم .طقف اًبيسن هنوك يفكي هنأ :اهدحأ

 .ةيفنحلا لوق وهو ءمرحم محر اذ كلذ عم هنوك طرتشي هنأ :يناثلا

 نوكي نأب ةدالو لفطلا نيبو هنيب نوكي نأ كلذ عم طرتشي هنأ :ثلاثلا

 ةبارق ئلع مألا ةبارقو «ةمعلا ئلع ةلاخلا مَّدق نمل ةجح ةصقلا يفو

 اًدهو «كاذ ذإ ةدوجوم اهتّمع ةيفص تناك دقو اهتلاخل اهم يشق هنإف هسأآألا

 5 نيتياورلا ئدحإ يف دمحأو ةفينح يبأو كلامو يعفاشلا لوق

 .(ةيهقفلا لئاسملا -7 57 /7) «نيهجولاو نيتياورلا باتك» يف ءارفلا ئلعي وبأ اهلقن )١(

 .(7377ص) «داشرلا ليبس ئلإ داشرإلا» يف (؟)
 .ةيتآلا ةحفصلا يف هلثم ئلإ «تّجوزت» نم رظنلا لاقتنال (س) يف طقس أدبي انه نم (0)

 «ةرصبتلا»و )701١/٠١( ينابيشلل «لصأللا»و (57/5 /؟55) «فاصنإلا» :رظنا (5)

 .(0 49 )١65/ ينيوجلل «بلطملا ةيابناو (7١”/071)ىمخلل

 ("”١١/57)«لصألا»و (”ها/ل/ه)«ةنودملا»و(؟5/١٠1) «مألا» :ريسظقا 68)

 .(7/١57؟5) «فاصنإلا»و
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 رايتخا ىهو ؛ةلاخلا ىلع ةمدقم ةّمعلا نأ :'37ةيناث ةياور هنعو

 لفطلا ئلع ةيالولا نأل .مألا ءاسن ئلع نمّدقُي بألا ءاسن كلذكو .؟"”انخيش
 هتيبرت لامكو لفطلا ةحلصمل مألا هيلع تمِّدَق امنإو ءبألل لصألا يف
 ئلإ رمألا راص اذإف ءلاجرلا نم كلذب موقأ ثانإلاو ءاهٌونُحو اهتقفشو
 نوكي امك «مآلا ةبارق نم ئلوأ بألا ةبارق تناك طقف لاجرلا وأ طقف ءاسنلا

 .اًذج ّيوق اذهو هاوس رّكَّذ لك نم ئلوأ بألا

 بلطت مل ةمعلا نأب اهتمع ئلع ةزمح ةنبا ةلاخ ميدقت نع باجيو

 اًرفعج نإف ةلاخلا فالخب «هبلطب هب اهل اوضقي اهل قح ةناضحلاو «ةناضحلا

 .اهتبيغ يف اهل ديو يبنلا اهب ئضق اذهلو «ةناضحلا بلط يف اهنع اًبئان ناك

 اذإ لفطلا ةناضح نم ةنضاحلا عنمت نأ لفطلا ةبارقل نأ امكف اًضيأو

 جوزلا يضر اذإف .هل اهغّرفتو هذخأ نم اهعنمي نأ جوزللف ."7تجوزت

 -ةياور ئلع ئثنأ لفطلا نوكل وأ هتبارقل اهتتاضح طقست ال ثيح هذخأب
 مصاخو يضر دق انهاه ٌجوزلاو «هل ّقحلاف ضري مل نإو .هذخأ نم تنّكُم

 .بلط اهنم نكي مل ةيفصو .ةصقلا يف

 لب «نيهجولا دحأ يف ئهتشت ال يتلا ةيراجلا ةناضح هل معلا نباف اًضيأو

 ئلإ وأ وه اهراتخي ةقث ٍةأرما ئلإ ُمْلَسِتو ءاَضيأ اهتناضح هلف ئهتشت تناك نإو
 بناجألا نم الوأ وهو ءاهتابصع نم بيرق هنأل ءراتخملا وه اذهو .همرحم

 دقف ئهتشت نمم تناك نإو ءلاكشإ الف ةلفط تناك نإ هذهو .مكاحلاو

 .أطخ ««ةثلاث) :د ءص ١)

 .(5 ١ :ص) ىلعبلل «تارايتخالا»و ١77( /75) «ئواتفلا عومجم» :رظنا 000

 .ةحفص لبق أدب يذلا س يف طقسلا ىهتني انه (*)
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 .ملعأ هللاو .ةناضحلا لهأ نم اهجوزو يهف ءاهتلاخ ئلإ تمّلُس

 نينو منيا 4 فر سين ىلا يالا نير (يخأ ةنبا» :ديز لوقو

 نيب ايخاوف «نيترم هباحصأ نيب ؛ اوخاو هنإف ءنيرجاهملا نيب ئخاو امل ةزمح

 ئخآف ,١2)ةاساوملاو قحلا ئلع ةرجهلا لبق ضعب عم مهضعب نيرجاهملا
 نامثع نيبو «ةئراح نب ديزو ةزمح نيبو «'/”[ رمعو] ركب يبأ نيب

 ثراحلا نب ةديبع نيبو ءدوعسم نباو ريبزلا نيبو ءفوع نب نمحرلا دبعو
 ملاسو ةديبع يبأ نيبو ءصاقو يبأ نب دعسو ريمع نب بعصم نيبو «لالبو

 .©7هللا ديبع نب ةحلطو ديز نب ديعس نيبو «ةفيذح يبأ لوم

 دعب كلام نب سنأ راد يف راصنألاو نيرجاهملا نيب لخأ :ةيناثلا ةرملاو

 ؛7ةنيدملا ههدقم

 نيرجاهملا نيب ةاخاوملا هذه عوقو يفن (28-7/١ص) قبس اميف فلؤملا مالك رهاظ ()

 .هيلع قيلعتلا رظناو ءضعب عم مهضعب
 .هريغو - فلؤملا ردصم وهو ؛رثألا نويع» نم كردتساو ءلوصألا عيمج نم طقاس (1؟)

 )١/ 77١( «فارشألا باسنأ» يف (314١ت) يرذالبلا اهركذ ءالؤه نيب ةاخاؤملا

 )1١/ ١199(. «رثألا نويع» يف سانلا ديس نباو ٠١١( ص) «رردلا» يف ربلا دبع نباو

 كا 460 #48" 17 ,8 /1) «تاقبطلا» يف دعس نبا دنع ةقرفم تيور دقو

 اهلف رسعو ركب يبأ نيب ةاخاوملا الإ مب ولو دحاو قيرط نم اهلج 1/7

 رييبزلا نيب ةاخاوملا تتبث دقو :ةلضرع نيعتلا نيعا اهحصأ ١17١( /) هدنع قرط

 دم هريغو 06500 ةدرقملا بدآلا# ىف ىراقببلا هجرخآ .هججو ريغ نم هوعسم نياو

 الكو ؛ءسابع نبا ثيدح نم هريغو (” 14 /7) مكاحلا هجرخأو .ءسنأ ثيدح

 ,.(670 /9 565 /6) ءايضلا امهراتخا دقو يوق نيدانسؤلا

 .ُهْنَعُدَنل هيو سنأ ثيدح نم )١0574( ملسمو )١79415( يراخبلا هجرخأ 00

6 



 لصف

 ًءاضق اهنوكل وه له ءاضقلا ةرمعب ةرمعلا هذه ةيمست يف فلتخاو

 لاق .(١)امَّدقت نيلوق ئلع ؟ةاضاقملا نم وأ اهنع اوُدّص يتلا ةرمعلل
 نكت مل١ :لاق رمع نبا نع «هيبأ نع «عفان نب هللا دبع ينثدح :؟27يدقاولا

 يذلا رهشلا يف اورمتعي نأ نيملسملا ئلع اًطرش ناك نكلو ًءاضق ةرمعلا هذه
 .«نوكرشملا "7هيف مهرصاح

 :لاوقأ ةعبرأ ئلع كلذ يف ءاهقفلا فلتخاو

 نيقحإ اذه تايقتلاو ىقيلا هعولي ؟ر معلا نم روسأ نم وأ ةاحنحأ
 .هنع اهرهشأ لب .دمحأ نع تاياورلا

 رهاظ يف كلامو يعفاشلا لوق وهو .يدهلا هيلعو «هيلع ءاضق ال :يناثلاو
 .(27دمحأ نع بلاط يبأ ةياورو «؟7هبهذم

 .217ةفينح يبأ لوق وهو ؛هيلع يده الو ءاضقلا همزلي :ثلاثلاو

 )١( «هرّمعو هّجح ىف ِةَلِكَي هيده يف لصف» يف )7/١١١(.

 .ةعوبطملا «هيزاغم» يف هدجأ مل «(7148 /5) «لئالدلا» يف يقهيبلا هقيرط نم هجرخأ (؟)

 .ز ءد .ءص نم تطقس (هيف» (2)

 .(57/1"7) «ةنودملا»و (799 /) «مألا» :رظنا (5)

 ءءاضقلاو يدهلا همزلي هنأ ىه دمحأ نع بلاط ىبأ ةياورف ءوهس وهو «لاق اذك (5)

 (60 525 /7) «رفاسملا داز» : لقتأ بلع ءاضقال هنأ وده ة مامسلاة اورو

 .(71717 /9) «فاصنإلا»و (47 /5) «عورفلا»و (075 )١/ «بعوتسملا»و

 «ةنيدملا لهأ ئلع ةجحلا» :رظنا .ءاضقلاو يدهلا همزلي :يأ ءلوآلاك هلوق لب )١(

 عئادب»و(١٠6١ص)«يرودقلا رصتخم»و )١١9/5( «طوسبملا)ا)» 0)

 ١(. 5 ”ص) «قئاقدلا زنك»هو( 77/0) (عئانصلا
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 ./17دمحأ نع تاياورلا ئدحإ وهو ءيده الو هيلع ءاضق ال :عبارلاو

 اورحن هباحصأو كي يبنلا نأب جتحا ءاضقلاو يدهلا هيلع بجوأ نمف

 طقسي الو ؛عورشلاب مزلت ةرمعلاو :اولاق .لباق نم اوّضق مث (")اوُدُص نيح يدهلا

 رهاظو :اولاق .(”)اهمامت لبق لّلحتلا لجأل يدهلا ٌرحنو ءاهلعفب الإ بوجولا

 .[ ةرقبلا] قده َنشمسيَتَس 0 مقوم نإَم» :هلوقل يدهلا بجوي ةيآلا

 ءاضقلاب هعم اورصحأ نيذلا كي ينل رمأي مل اولاق امهبجوي مل نمو

 اوقلحي نأ مهرمأ لب ءيدهلا مهرحن ئلع ّلحلا فقوالو ؛مهنم اًدحأ الو

 .هيده رحني نأ يده هعم ناك نم رمأو مهسوؤر

 ب ا
 َنسَرسسَمَسا امن قرفْرِصَحُأ نو :هلوقب جتحا ءاضقلا نود يدهلا بجوأ نمو

 . يده
 اذإف ءعورشلاب مزلت ةرمعلا نأب جتحا يدهلا نود ءاضقلا بجوأ نمو

 بوجولاب اهم نئتأ رصحلا لاز اذإف ءراصحاإلا رذعل اهّريخأت هل زاج رصحأ

 تقو يف اهلعف نيبو الوأ اهب مارحإلا نيب لّلحتلا ٌلثخت بجوي الو «قباسلا
 هنأل .ءاضقلا نود يدهلا بجويو لوقلا اذه دري نآرقلا رهاظو .اًئيش ناكمإلا

 .ملعأ هللاو .هنم هب يفتكي هنأ ئلع لدف ءرّصحُملا ىلع ام عيمج وه يدهلا لعج

 هعبت نمو (87 /7) «عورفلا» يف حلفم نبا نأ بيرغلا نمو .ةياورلا هذه دجأ مل 01(

 راتخا هنأ فلؤملا ىلإ اوبسن ١197( /5) «عدبملا»و (718/9) «فاصنإلا» يبحاصك

 .ءاضقلا نود يدهلا بوجول هحيجرت اًبيرق يتأيس هنأ عم ««داعملا داز» يف لوقلا اذه

 .عوبطملا يف هوتبثأ مهنكلو ءءاغلإلا ةمالع هيلعو «تيبلا نع» :د ءص يف هدعب (؟)

 .«اهمامتإ) :ىس (؟9)

 0 ا/



 ع . 2 م ا 5

 هيده رحني رصحملا نأ ائلع ليلد ةيبيدحلاب رصحأ امل ٌةْكلَج هرحن يفو

 وأ اًدرفم ناك نإو «ةرمعب اًمرحم ناك اذإ هيف فالخ ال اذهو ءهرصح تقو

 :نالوق هيفف اًنراق

 زاجف :نيكستلا دحأ هنآ ؛حيحصلا وهو «كلذك رمألا نأ : اههلخأ

 عيمجو توفت ال ةرمعلا نألو ؛ةرمعلاك هرصح ّتقو هيده ٌرحنو هنم ّلِحلا

 ءاهتاوف ةيشخ ريغ نم اهيده رحنو اهنم للا زاج اذإف ءاهل تقو نامزلا
 .ايلوأ ةثاوق اشخي ةخي يذلا جحلاف

 موي ىلإ يدهلا رسسي الو لحي ال هنإ :217لبنح ةياور يف دمحأ لاق دقو

 لحم نع زجع اذإف هناكم ليسو نامز لم يدهلل نأ :ذ :أاذه هجوو ٍرخنلا

 اوقلَخالَم# :هلوقل رحنلا موي لبق للحتلا هل زوجي ال لوقلا اذه ئلعو .ينامزلا يقم ا مخ + ! 550 ٠
 .[193 :ةرقبلا] و هج ُىَدَهْلاهيَوحَسوُو هل 2ك وو

 لوق اذهو ؛للط ةرمعلاب رصحسلا نأ الع لي هلحر هلق و رست قو

 فاشيأل هنأل للحي ال رستعملا نأ ؟"1كلاآم نع ىوردتقو :روهمجلا

 .(198 /5) «ينغملا» :رظنا .مرثألا ةياور يفاذكو )١(

 امك كلام نع مساقلا نبا هلقن يذلاو .ضيرمتلا ةغيصب ١40( /5) «ينغملا» يفامك (؟)

 «سأيي ئثح عوجرلاب لّجعي مل بلاغ ودعب رصحأ ذإ» :هنأ (1//477) «ةنودملا» يف
 رداونلا» :رظناو .«اًضيأ ةرمعلا يف كلذكو ...رظتني ملو عجرو هناكم لح سئي اذإف

 .( 271-177 /7) «تادايزلاو
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 ناكو ةيبيدحلا يف تلزن امنإ ةيآلا نأل كلام نع هتحص دعت اذهو .توفلا

 هيف كشيال امم اذهو مهلك اوُلَحو ةرمعب نيمرحم مهّلك هباحصأو ل يبل

 .ملعلا لهأ نم ٌدحأ

 لصف

 رصحملا نأ ئلع ليلد  قافتالاب لحلا نم يهو  ةيبيدحلاب هحبذ ينو
 كلامو دمحأ :روهمجلا لوق اذهو «مرح وأ لح نم رصحأ ثيح هده رحنب

 17 ىعفاشلاو

 ئلإ هثعبيف ؛مرحلا يف الإ هيده رحن هل سيل هنأ :ئرخأ ةياور دمحأ نَعو

 نبا نع ئوري اذهو .هيف لّلحتي ٍتقو يف هرحن ىلع الجر ئطاويو مرحلا

 ."7ةفينح يبأ لوق وهو «"7نيعباتلا نم ةعامجو دوعسم

 ضرعتي نأ وهو ءصاخلا رصحلا ئلع هلمح يغبنيف مهنع حص نإ اذهو

 هللا لوسر نع ةتباثلا ةنسلاف «ماعلا رصحلا امأو .؟*”دحاول وأ ٍةعامجل ملاظ

 لاق دقو «سانلا م5 لحلا نم ةيبيدحلاو ؛هفالخ ئئلع لدت هك

 اهفارطأ نأ هدارمو :َتلق ءمرحلا نم اهضعبو لحلا نم اهضعب :227يعفاشلا

 )١( «ينغملا» :رظنا )١91//5( «مألا»)و (470//؟) «ةنودملا)و )7/ 7949(.

 دانسإب دوعسم نبا نع (755-777 /7) يربطلاو )١17751١( ةبيش يبأ نبا هجرخأ (؟)

 .سواط نع اًضيأ (177 51 ةبيش يبأ نبا هجرخأو .حيحص

 «)١74/5(. عئانصلا عئادبا :رظنا (9)

 رصحأ لجرل كلذب ئتفأ هنإف ؛هجيرخت قبس يذلا دوعسم نبا لوق يف كلذك وهو 0

 .مهترمع اومتيل مرحلا ئلإ مهريسم نولصاوي باحصأ هلو ةغدللاب

 .(0119 /7) «مألا» يف )0(
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 .مهقافتاب لحلا نم يهف الإو ؛مرحلا نم

 له مرحلا فارطأ ئلع ردق اذإ رصحملا يف دمحأ باحصأ فلتخا دقو

 لَك يبنلا نأل .همزلي ال هنأ حيحصلاو .مهل ناهجو (7١هيف ؟هيف رحني نأ همزلي

 نأ هناحبس هللا ربخأ دقو ؛مرحلا فرط ئلع هتردق عم هعضوم يف هيده رحن

 دصلا لعف عوقوب * َىَدَهْلا #3 بصنو ,()هَّنِجَم عولب نع اهويسم لاك يدهلا
 .هلحم غولب نع يدهلا اوٌّدصو مارحلا دجسملا نع مكوّدص :يأ «هيلع

 هيف اولصي ملف ءلْزَي ملو ماعلا كلذ رمتسا يدهلا دصو مهدص نأ مولعمو

 .ملعأ هللاو .هرحن لحم ئلإ يدهلا لصي ملو مهمارحإ لحم ئلإ
 ادعت

 ةتؤمةوزغ يف

 ةنس ئلوألا ئدامج يف تتاكو ءماشلا ضرأ نم ءاقلبلا ئندأب يهو

 زجأ 0 يدزألا ريمع نب ثراحلا ثيعبشل# هللا لوسر نآ اهبيس تاكو نامت

 هل ضرعف ؛؟*”ئرصُب وأ مورلا كلم ئلإ ماشلا ئلإ هباتكب بهل ينب

 لّكَقُي ملو هقنع برضف همدق مث اًطابر هقثوأف يناّسغلا ورمع نب ليبحّرُش
 ثوعبلا ثعبف «ربخلا هغلب نيح هيلع كلذ دتشاف «هريغ ٌلوسر كي هللا لوسرل

 .ث «س «د نم ةطقاس ةيناثلا (هيف» (0)

 َعدَهلاَوماَرَحْلا د جَسَمْلٍصفوُدَصَو أرك نأ ْشو :لوق يف كلذو 0
 .[1 5 :حتفلا] * .ةلَم مابي[ 001

 «يدسألا» ىلع (م» فذحلا ةمالع تعضَو هنأ الإ .«(يدزألا يدسألا» : :) فاء نص

 .(د) خسان اهل نّطفي ملو ءز ءص يف
 .( 187“ /7؟) «رثألا نويعل ف امك ءنئرصب كلم نيلإ وأ :يأ (5)
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 لئلع بلاط يبأ نب رفعجف بيصأ نإ» :لاقو ةثراح نب ديز مهيلع لمعتساو
 ,(76١ةحاور ْس هللا لبعف رفعج بيصأ نإف «سانلا

 ءارمأ ٌسانلا عّدو مهجورخ رضح املف .فالآ ةثالث مهو سانلا زهجتف

 ؟كيكييام :اولاقف ةحاور نب هللا دبع ايكبف ؛ مهيلع اومّأسو كي هللا لوسر

 كو هللا لوسر تعمس ينكلو «مكب ةبابص الو ايندلا بح يبام هللاو امأ» :لاقف

 اَمتَحَيكلعَنكاَع دراَوالمَِِمنإَو# رانلا اهيف ركذي هللا باتك نم ةيآأر قي
 لاقف ؛«؟دورولا دعب ردصلاب يل فيك يردأ تسلف «[ا١ :ميرم] # اًيِضَقم

 نب هللا دبع لاقف «نيحلاص انيلإ مكّدرو مكنع عفدو هللا مكبحص :نوملسملا

 :ةحاور

 ادبَّزلا فذقت (')ْْوَف ٌتاذ ًةبرضو ةرفغم نمحرلا لأسأ يننكل
 ادبكلاو ءاشحألا افك ةبرحب ٌةووجُت ٌناّرح يذيب ةنعط وأ

 دكر دقو زاغ نم هللا دشرأاي 2يثئدج ئلعاورم اذإ لاقي ئتح

 لأ ةئام يف ءاقلبلاب لقره نأ سانلا غلبف 0"2َناعَم اولزن ئتح اوّضم مث

 املف ءيفلأ ةئام ٌيِلَبو َءارْهَبو نيقلبو ماذجو مخل نم لإ مضناو «مورلا نم

 بتكن :اولاقو ,مهرمأ يف نورظني نيتليل ناعم ئلع اوماقأ نيملسملا كلذ غلب

 انرمأي نأ امإو لاجرلاب اندمي نأ امإف ءانوذع ددعي هريخدف ه6 هللا لوسر الإ

 ظفللاو ؛هوحنب رمع نبا ثيدح نم (5771) يراخبلا هجرخأ اذه ريمأتلا ثيدح )١(

 ةريسا :رظنا .السرم ةورع نع ريبزلا نب رفعج نب دمحم نع قاحسإ نبا ةياورب هبشأ
 اخ 9 «ماشه نبا

 .ءاقرف ةنعطو يرق ةيرضك ءاهمد ليس ةعساو :يأ ()
 .ملك (؟١٠) يلع ناّمع بونج عقت «ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملا يف ةفورعم ةنيدم 0
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 نإ هللاو موق اي :لاقو ةحاور نب هللا دبع ٌسانلا عّجشف .هل يضمنف هرمأب

 ةوق الو ٍددعب سانلا لتاقن امو «ةداهشلا :نوبلطت متجرخ ىَتَّلَل نوهركت يذلا

 يه امنإف اوقلطناف هب هللا انمركأ يذلا نيدلا اذهب الإ مهلتاقن ام «ةرثك الو

 .ةداهش امإو رفظ امإ :نيينسحلا ئدحإ

 اهل لاقي ةيرقب عومجلا مهتيقل ءاقلبلا موختب اوناك اذإ ئتح سانلا ئضمف
 اهدنع سانلا ئقتلاف «ةتؤم ئلإ نوملسملا زاحناو ودعلا اندف ««فراشم»

 اهب لتاقي لزي ملف «ةثراح نب ديز دي يف ةيارلاو ءاولتتقا مث نوملسملا ئّبعتف

 اذإ ئتح اهب لتاقف رفعج اهذخأف ءاًعيرص رخو موقلا حامر يف طاش ئتح
 نم لوأ رفعج ناكف ءلِتق ئتح لتاق مث ءاهرقعف هسرف نع محنقا لاتقلا هقهرأ
 تعطقف «هراسيب ةيارلا ذخأف هنيمي تعطقف «لاتقلا دنع مالسإلا يف هسرف رقع

 .ةنس نونالقو فالق هلوع_ دق لدح ةيارلا نيقسلاف هراس

 لزنتسي لعجف .هسرف ئلع وهو اهب مدقتو ةحاور نب هللا دبع اهذخأ مث
 اهب دش :لاقف محل نم قرعب هل مع نبا هاتأف «لزن مث ددرتلا ّضعب ددرتيو هسفن

 اهنم سهتناف هدي نم اهذخأف «تيقل ام هذه كمايأ ٌتيقل دق كنإف كبلص

 هدي نم هاقلأ مث !؟ايندلا يف تنأو :لاقف سانلا ةيحان يف ةمطحلا عمس مث ةسبهن

 .لتق لوتح لتاقف مدقتو هفيس ذخأ مث

 نيملسملا رشعم اي :لاقف نالجع ينب وخأ مرقأ نب تباث ةيارلا ذخأ مث

 سانلا حلطصاف «لعافب انأ ام :لاق «تنأ :اولاق .مكنم لجر ئلع اوحلطصا

 زاحنا مث ءمهب ئىشاحو موقلا عفاد ةيارلا ذخأ املف «ديلولا نب دلاخ لع

 537 باتلاب ف رصتاو

 نب دمحم نع هنع هضعب ؛قاحسإ نبا يزاغم نم هّلج ةوزغلا قايس نم ايضمام )١(
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 قف ىذلاو :نيبلسملا :يلغ تناك ةميرهلا نأ ؟! "دعس نبا ركذ دقو

 نبا هركذ ام حيحصلاو .مورلا ئلع تناك ةميزهلا نأ "'7(يراخبلا حيحص)»

 درعا يم ترسل ل زك ايامسإ

 اعبي هب ريخكف هكالخ مهموي نم وسو كلذ ىلع دي حب

 يب لل فكم سلب ديس يرد يا يه د

 .227«ئضم مث ددرتلا ضعب هللا دبع ددرتو

 نب هللا دبع نب داّبع نب ئيحي نع هنع هضعبو ؛الاسرم ةورع نع ريبزلا نب رفعج -
 .ةازغلا كلت يف ناكو ةعاضرلا نم هيبأ نع ءداّبع هيبأ نع «ريبزلا

 (787 )١5/ يناربطلل «ريبكلا مجعملا»و 78٠( -117/7“ /؟) «ماشه نبا ةريس» :رظنا

 ١617(. /7) «رثألا نويع» نع رداص فلؤملاو .(77515 -758 /5) «ةوبنلا لئالد»و

 .نيل هدانسإ يفو هُهْنَعَََََو يرعشألا رماع ىبأ ثيدح نم ١١١( /7) «تاقبطلا» يف )١(

 فلؤملاو .هجو ريغ نم 14 1/77 /) (هيزاغم» يف يدقاولا هركذ اذكو

 .اهدعب امو ةرقفلا هذه يف ١165( /؟) «رثآلا نويع» نع رداص

 ,117482175457) يراخبلا دنع ثيدحلاو .«يراخبلا ححص يذلاو» :دءص (؟)

 .اعوقرم سنأ نع (4 717 ءالا/ أب لى +

 7381١(. /1) (ماشه نبا ةريس» يف امك ()

 ءيشلا نع لودعلا :راروزالاو .«يّريرس» :رداصملا ةّماع ينو ءلوصألا يفاذك (:)

 .هنع فارحنالاو

 ةوزغلا ربخ يف ليوط ثيدح نمض (87”7 0-787 )١5/ (ريبكلا» يف يناربطلا هجرخأ (5)

 «ريبزلا نب هللا دبع نب دابع هيبأ نع «دابع نب ئيحي ينثدح :لاق قاحسإ نبا قيرط نم
 هلاجر» "١77(: /5) يمئيهلا لاق .ةازغلا كلت يف ناكو ينعضرأ يذلا يبأ ينثدح :لاق

 نبا نإف ءلوصوملا ربخلا كاذ يف جردم ثيدحلا اذه نأ الإ كلذك وه :تلق .«تاقث
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 :لاق بيسملا نبا نع ناعدج نبا نع ةنيبع نبا نع (7١قازرلا دبع ركذو
 دحاو لك ّرُد نم ٍةميخ يف ةحاور نباو ديزو ٌرفعج يل لم : كي هللا لوسر لاق
 اًرفعج تيأرو ,2")اًدودص امهقانعأ يف ةحاور َنباو اًديز تيأرف ءريرس ئلع مهنم

 توملا امهيشغ نيح امهنإ :يل ليق وأ تلأسف» :لاق «ادودص هيف سيل اًميقتسم

 .«لعفي مل هنإف رفعج امأو كتايعوجوو اذِص امهتأك :وأ  اضرعأ

 ينامهب ريطي نيحانج هيّديب هلدبأ هللا نإ) :رفعج يف ِدَِكَك هللا لوسر لاقو

 .(؟7(ءاش ثيح ةنحللا

 لاق» :لاق مث قاحسإ نبا قيرط نم لوصوملا ربخلا جرخأ )7198/5-8١"7( ماشه -

 ئلع لدف ؛هركذف «...ينغلب اميف ٍةِكَي هللا لوسر لاق موقلا بيصأ اًملو :قاحسإ نبا

 اًعالب هع هج رخل اذكو .اًغالب لب قاحجسإ نبا دنع لوصوم سيل كيدحلا اذهنأ

 .هلاضعإل فيعض ثيدحلاف هيلعو 27318 /5) «لئالدلا» يف ٌئقهيبلا

 فيعض هدانسإو )7817/١5(. «ريبكلا» يف يناربطلا هقيرط نمو «(4055) مقرب (0)

 مكاحلاو )١1985( ةميزخ نبا جرخأ دقو ءاذه ناعدج نبا فعضلو هلاسرإل

 مانملا يف ةثالثلا ءالؤه ئأر هنأ ِةِْلَك يبنلا نع ةمامأ يبأ نع حيحص دانسإب ١١١( /؟)

 .مسهل رمش نم نويرشي (ةحلا ي) ارش يلع
 .بصنلاب لوصألا يفاذك (0)
 .«امههجوب) :د ءسص (')

 اذهب هدجأ ملو .هنع رداص فلؤملاو ١150( /؟) «رثآلا نويع» يف سانلا ديس نبا هركذ (:)

 ريطي اكلم بلاط يبأ نب رفعج تيأر» :ةريره يبأ ثيدح هانعم ينو .ةنسلا بتك يف ظفللا

 (5555) ئلعيوبأو (71777) يذمرتلا هجرخأ .«ةنجلا يف نيحانجب ةككئالملا عم

 هركذ امك فيعض هدانسإو ؛((9/5١75) مكاحلاو ١( 51/) نابح نباو_ هل ظفللاو

 سابع نبا نع بابلا يفو .«كردتسملا صيخلت» يف ٌئبهذلاو ثيدحلا بقع يذمرتلا

 يراخبلا جرخأ دقف ءلصأ هل نكلو .ةلولعم وأ ةيهاو اهديناسأ نكلو .يلعو ءاربلاو

  َّنبا اي كيلع مالسلا» :لاق رفعج نبا ئلع مّلس اذإ ناك هنأ رمع نبا نع هريغو (70709)
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 رفعج ردص نيب ام اندجو :لاق هنأ رمع نبا نع انيؤرو : “7 رمع وبأ لاق

 حمرلاب ٍةنعطو فيسلاب ٍةبرض نيب ام ةحارج نيعست هنم لبقأ امو هبكنمو

 لهأ ربخب ِةِْك هللا لوسر ىلع ةينُم نب ئلعي مدق :17ةبقع نب ئسوم لاقو
 :لاق .«كتربخأ ٌتئش نإو «ينربخأف َت تعش نإ : لكي هللا لوسر هل لاقف ةتؤم

 كشعب يذلاو :لاقف هل مهفصوو هّلك مهربخ ِكِي هربخأف هللا لوسر اي ينربخأف

 ,تركذامكل مهّرمأ نإو ؛هركذت مل اًدحاو افرح مهثيدح نم ٌتكرت ام قحلاب

 .«مهكرتعم تيأر ئتح ضرألا يل عفر هللا نإ: : ِِكَي هللا لوسر لاقف

 نب دوعسمو «ةحاور نباو ؛ةثراح نب ديزو ءرفعج :ذئموي دهشتساو

 نب © ؟تراحو :سيف نب دابعو .حرس يبأ نب دعس نب بهوو«سوألا

 ذب وومعا# !يّنبا رباجو بيلك وبأو «ةيطع نب ورمع نب ةقارسو «نامعنلا

 .مهريعو «ثراحلا نب يع ينبا رماعو ورمعو «دير

 «ةحيحصلا» :رظنا .ريسلاو يزاغملا باحصأ دنع هتضافتسا نع اًلضف ««نيحانجلا ئذ -

 (ماشه نبا ةريساو 7١75( /5) ةراصبلا ليبنل «يراسلا سينأ»و )١17177( ينابلألل

 .(1-1'1 5 /5) (دعس نبا تاقبط»و (/1/ 21/77 /؟) «يدقاولا يزاغم»و 2/0)

 نبا رثأو ١005(. /؟) «رثألا نويع» نع رداص فلؤملاو )7١157/١( «باعيتسالا» يف )١(

 ظفللاو 70(  /5) «تاقبطلا» يف دعس نباو )5751١5775( يراخبلا هجرخأ رمع

 يراخبلا ظفلو .ةازغلا كلت يف مهعم ناكو ءرمع نبا نع عفان نع قرط نم  هبشأ هب
 .«نيعستو اًعضب» :يناثلا يفو «ةبرضو ةنعط نيب نيسمخ# :لوألا عضوملا يف

 .(776 /5) «لئالدلا» يف يقهيبلا هنع هجر خأ 0

 ١58( /؟) «رثألا نويع» نم حيحصتلاو ,فيحصت ««ةثراح» :عوبطملاو لوصألا (*)

 .(5 ٠7 /5؟) «ةباصإلا»و (78/ /5) «ماشه نبا ةريس» :رظناو .لقنلا ردصم وهو

 .هجو هلو ءلوصألا يف بصنلاب اذك (5)

 .فيحصت ««ديعس» :عوبطملا ءن (5)
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 ني ديز نع تّد هنأ ركب ىبأ ني هللا دبع ىيثدحو :2!!قاحسإ نبا لاق

 ىلع يفدرُم كلذ هرفس يف جرخف ةحاور نب هللا دبعل اًميتي تنك :لاق مقرأ

 ءاسجلادعي عيبرأةر يسم يلحر ٍتلمحو يشتيندأ اذإ

 ؛9واوقلا رهتشم ماشلا يضرأب ينورداغو نوملسملا ءاجو

 حتفلا موي ةكم لخد كك هللا لوسر نأ هريغو '"”يذمرتلا يف عقو دقو

 :دشني هيدي نيب ةحاور نب هللا دبعو

 (تايآلا) .,هليبس نع راقكلا ىف اول

 ةعبرأب حتفلا لبق يهو ةوزغلا هذه يف لتق ةحاور نبا نإف ءمُهو اذهو

 هيف فالغ آل امهاذعو«+_ةحاور نبا رعش هيدي نم دشنت ناك امتإو_ رهشأ

 )١( /؟) «رثألا نويع» نع رداص فلؤملاو 077377 /17) «ماشه نبا ةريس» يف امك ١85(.

 لاح يأ «ءاوثلا ٍيهّتْشم» :سانلا ديس نباو ماشه نبا دنع ةياورلاو ءلوصألا ينفاذك (؟)

 اًهجو «فنألا ضورلا» يف يليَهّسلا ركذو .اًعوجر ديري الو كانه ءاقبلا يهتشي هنوك

 يبهذلل «مالسإلا خيراتا يفو .هاوثم ئهتنا ثيح يأ «ءاوشلا ئهنتسم» :رخآ

 .«ءاوثلا روهشما») 20)

 قيلعت رظناو ءءاضقلا ةرمع يف ناك كلذ نأ سنأ ثيدح نم (7841/) هدنع يذلا

 0٠7(. /ا/) «حتفلا» يف ظفاحلا بيقعتو هيلع يذمرتلا
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 لصف

 لسالسلا تاذ ةوزغ يف

 اهنيبو «ناتغل اهحتفو ئلوألا نيسلا مضب «7١2ئرقلا يداو ءارو يهو

 ..نامث ةنس ةرخآلا ئدامج يف تناكو «مايأ ةرشع ةنيدملا نيبو

 ع : ِ الص د 1 م ,

 ىحاعلا نب ورمع هل# هللا ل وسر اعدق قفيدملا قارطأ 'للإ اوندي نآ ةوديرب

 ةارّس نم ةئامثالث يف هثعبو «ءادوس ةيار هعم لعجو ضيبأ ًءاول هل دقعف

 نم هب ٍّرم نمب نيعتسي نأ هرمأو ءاّسرف نوثالث مهعمو راصنألاو نيرجاهملا
 نأ هغلب موقلا نم برق املف «راهنلا نمكو ليللا راسف «نيقلتو ةرذعو ّىِلَب

 .هدمتسي كي هللا لوسر ىلإ ينّهجلا ثيِكَم نب عفار ثعبف اًريثك اًعمج مهل م هاوس رو ٠ م: عت هم

 ةارس ")هل ثعبو «ًءاول هل دقعو نيتئام يف حاّرجلا نب ةديّبع ابأ هيلإ ثعبف

 انوكي نأو ورمعب قحلي نأ هرمأو ءرمعو ركب وبأ مهيفو راصنألاو نيرجاهملا
 :ورمع لاقف «سانلا موي نأ ةديبع وبأ دارأ هب قحل املف ءافلتخي الو اًعيمج

 ىلصي ورمع ناكف ةديبع وبأ هعاطأف «ريمألا انأو اًددم يلع َتمِدق امنإ

 .مهدالب ئصقأ لإ ئتأ ئتح اهخّودف ةعاضق دالب ئطو ئتح راسو «سانلاب

 .هب فيرعتلا قبس دقو العلا يداوب مويلا فورعم ئرقلا يداو 000(

 ربخ رظناو )7//١61(. «رثألا نويع» نع رداص فلؤملاو )١71١/7(« «تاقبطلا» (؟)

 نبا دنعو .(5//7791) «لئالدلا» يف ةبقع نب ئسومو ريبزلا نب ةورع دنع ةوزغلا

 .(7/59 /5؟) «هيزاغم» يف يدقاولا دنعو .(5717 /7) «ماشه نبا ةريس» يف قاحسإ

 .«هعم) :لقنلا ردصم يفو ءلوصألا يفاذك (9)
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 مهلوفقب هربخأف ِةَِكَي هللا لوسر لإ ديرب يعجشألا كلام نب فوع ثعبو

 .مهتازغ يف ناك امو مهتمالسو

 :لاق ءلسلسلا :هل لاقي '"7ءاذجب ٍءام ئلع مهلوزن (١)قاحسإ نباركذو

 رماع نع «دواد نع «يدع ىعأ نب ديعيم انكزس نيج مامإلا لاق

 الع ةديبع ابأ لمعتساف «ءلسالسلا تاذ شيج ِةِِيلَي هللا لوسر ثعب :لاق

 5 ع
 راغأو وٌرمع قلطناف ركب ايلع اوريغُي نأ اورمأ اوناكو :لاق .2؟7«اعواطت)

 ةديبع يبأ ئلإ ةبعش نب ةريغملا قلطناف :لاق .هلاوخأ اًركب نآل .ةعاضق ئلع

 .موقلا ّرمأ '*7عبتا دق نالف نبا نإو ءانيلع كلمعتسا ِةِكَي هللا لوسر نإ :لاقف

 انأف .عواطتن نأ انّرمأ ِةِكَو هللا لوسر نإ :ةديبع وبأ لاقف ءرمأ هعم كل سيلف

 .ورمع هاصع نإو كي هللا لوسر عيطأ

 .هنم لقنلاو ١108( /7) «رثألا نويعا»و (777* /7) «ماشه نبا ةريس» يفامك )١(

 ةريس» يفو «لقنلا ردصمل قفاوم لوصألا رئاس نم تبثملاو ««ماذجلا :عوبطملا ءز (؟)

 .«ماذج ضرأب» :«ماشه نبا

 ارثألا نويع» يف سانلا ديس نبا هجرخأ هقيرط نمو )١7948(: «دنسملا» يف ()

 .يبعشلا ليحارش نبا وه رماعف «لسرم هنأ الإ تاقث هلاجرو .«2258/؟)

 يزاغم يف اذكو «ةبقع نب لئيسوم يزاغم يف هوحنب دهاش «اعواطت» :امهل ِةِكَي هلوقل (5)

 نب دمحم نع (749 /4) (لئالدلا» يف امك_ «هيزاغم» يف قاحسإ نبا هاورو .ةورع

 .«افلتخت ال» :ظفلب السرم يميمتلا نيصح نب هللا دبع نب نمحرلا دبع
 «موقلا ّرمأ عبترا» ئنعمو ««عبتزا» :هيفف «دنسملا» امأ .(رثألا نويع»و لوصألا يف اذك (5)

 .(عبر) «ةياهنلا» يف امك ؛مهيلع رَّمؤي نأ رظتنا يأ
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 لصف

 ةدراب ةليل تناكو ؛صاعلا نب ورمع شيجلا ٌريمأ ملتحا ةازغلا هذه ينو
 يبنلل كلذ اوركذف «حبصلا هباحصأب ئّلصو مّميتف ءاملا نم هسفن ئلع فاخف
 نم هعنم يذلاب هربخأف «؟بنج تنأو كباحصأب تيلص .ورمع اي» :لاقف ِةِْليَي

 َتاَكَدَي دان كَسَفأاودْكت أومْفَتاَلَو# :لوقي هللا تعمس نإ :لاقو لاستغالا
 ."١/اًعيش لقي ملو ِةِكَي هللا لوسر كحضف «[1 :ءاسنلا] 4 اميِحَر مكب

 هللا لوسر نأل ؛ثدحلا عفريال مميتلا نإ :لاق نم ةصقلا هذهب جتحا دقو

 :ةبوجأ ةثالثب كلذ يف مهعزان نم باجأو ههمّميت دعب بنج هاّمس لك
 هلأسف «بنج وهو حبصلا انب ئلص :اولاق هوُكَش امل ةباحصلا نأ :اهدحأ

 اًماهفتسا «؟بنج تنأو كباحصأب تيلص» :لاقو كلذ نع ِةِِكَي ٌيبنلا

 :كالذ زرلع هّوقأ ةجاحلل مسيت هثآو ةرذخب هريخأ املق ءاًمالعتساو

 57هنباغم لسغ هنأ اهيف هنع يورف ؛هنع تفلتخا ةياورلا نأ :يناثلا

 نب ريرج قيرط نم )١//171( مكاحلاو (581) ينطقرادلاو (”5*7) دواد وبأ هجرخأ )١(

 نع «سنأ يبأ نب نارمع نع ءبيبح يبأ نب ديزي نع .«بويأ نب ئيحي نع مزاح

 ز] .صاعلا نب ورمع نع ريبج نب نمحرلا دبع
 ةغيصب يراخبلا هقلع اذل هلعلو «يقأيس امك فالخ هنتمو هدانسإ يف ثيدحلاو

 وأ توملا وأ ضرملا هسفن ىلع فاخ اذإ باب ءمميتلا باتك) «هحيحص» يف ضيرمتلا

 .يوق هدانسإو .هرصتخا هنوكل هقلع :لوقي ظفاحلا نكل «(مميت شطعلا فاخ

 .(560 5 )١/ «حتفلا»

 نَّبَعا نم ناكملا كلذب فاطأ امو نيذخفلا لوصأو طبإلا وهو «نبغّملا عمج (؟)
 نطاب نم هلوح امو جرفلا :انه دارملاو .دلجلا فطاعم يهف .هفطع اذإ «بوثلا

 .نيذخفلا
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 ةياورلا هذه نأكو «مميتلا ركذي ملو «١2)هبب ئلص مث ةالصلل هءوضو أّضوتو

 مميتلا ةياور ركذو اهركذ دقو ؟''قحلا دبع لاق .مميتلا ةياور نم ئروقأ

 ريبج نب نمحرلا دبع نع هنآل ءلوألا نم لصوأ اذهو :لاق مث ءاهلبق

 نم مميتلا اهيف يتلا ئلوألاو .ورمع نع ورمع ئلوم سيق يبأ نع يرصملا
 .سيق ابأ امهنيب ركذي مل ءصاعلا نب ورمع نع ريبج نب نمحرلا دبع ةياور

 مكاحلاو (587) ينطقرادلاو )١115( نابح نباو (6) دواد وبأ هجرخأ 0010

 يبأ نب ديزي نع ؛ثراحلا نب ورمع نع .ءبهو نب هللا دبع قيرط نم )١/١١17(
 ئلوم سيق يبأ نع «ريبج نب نمحرلا دبع نع «سنأ يبأ نب نارمع نع «بيبح
 هرهاظ دانسإلا اذهو .خلإ ...ةيرس لع ناك صاعلا نب ورمع نأ :صاعلا نب ورمع

 .هالوم نم هعمس هنأ  نيعباتلا رابك نم ةقث وهو - سيق يبأب نظلا نكلو ؛لاسرإلا

 .لاسرإلاب فّرعي ملو هنع هتياور لج نإف

 :اهنم رومأل كلذو ؛هريغو فلؤملا لاق امك ايلوألا نم لئوقأ ةياورلا هذهو

 .مزاح نب ريرج نم قثوأ بهو نبا نأ -

 هلاق :ةرصبلا لهأ نم مهثيدحب فرعأ رصم لهأو ءيرصب ريرجو يرصم بهو نبا -
 .«(هكردتسم) يف مكاحلا

 .بويأ نب ائيحي نم ريثكب ظفحأو قثوأ ثراحلا نب ورمع نأ -

 يف فالتخاو اهديناسأ يف فعض نئلع دهاوشو تاعباتم ثيدحلا لصأل نإو ءاذه

 يزاغم»و (817/8) «قازرلا دبع فنصماو (17817) «دمحأ دنسما :رظنا .اهنوتم

 حتفاو ١١١( ص) ياطلغمل (مالسلا هيلع هتنسب مالعإلا»و (775 /7؟) «يدقاولا

 /١18(. /؟) «قيلعتلا قيلغت»و (78/7) بجر نبال «يرابلا

 نإف .فيحصت هلعلو .«لخدأ اذهو» :هيف ظفللاو )2777/١(« «نئطسولا ماكحألا» يف
 «مالعإلا»و )5١97/5( «مهولا نايب» :رظنا .انه امك هنع القن ياطلغمو ناطقلا نبا

 1/17 صسض)

 ا



 لاقف ءلاستغالا هكرت يف ورمع هقف ملعتسي نأ دارأ ِةِْلَي يبنلا نأ :ثلاثلا

 هّهقف ملع ةجاحلل مميت هنأ هربخأ املف .«؟بنج تنأو كباحصأب تيّلص» :هل

 كالهلا ةيشحخ ناك مميتلا نم ورمع هلعف ام نأ هيلع لديو «هيلع ركني ملف

 ئلع رّكنم ٌريغ ةزئاج لاحلا هذه يف مميتلاب ةالصلاو .هب ربخأ امك دربلاب

 .ملعأ هللاو .هملعو ههقف مالعتسا دارأ هنأ ملعف ؛اهلعاف

 لصف

 طّبَخلا ةيرس يف

 اميف نامث ةنس بجر يف تناكو «حارجلا نب 7١2ةديبع ابأ اهريمأ ناكو

 هل 17(رثألا نويع» باتك يف سانلا دّيس نب دمحم حتفلا وبأ ظفاحلا هب انأبنأ

 .هللا ءاش نإ هركذنس امك مهو يدنع وهو

 نم لجر ةئامثالث يف حارجلا نب ةديبع ابأ لَو هللا لوسر ثعب :اولاق

 ةنيّهج نم ّيح ئلإ  باطخلا نب رمع مهيفو  راصنألاو نيرجاهملا

 مهباصأف «لايل سمخ ةنيدملا نيبو اهنيبو ءرحبلا لحاس يلي امم ("7ةيلَبقلاب
 اولكأف اًميظع اتوح ٌرحبلا مهل ئقلأو ءطّبَخلا اولكأف ديدش عوج قيرطلا يف

 .اًديك اوقلي ملو اوفرصنا مث «هنم

 :ةلييع وبألا 5 4: «ىبغ 0)

 رداص سانلا ديس نباو ١77( /7) دعس نباو )1/١( يدقاولا لوق وهو .(158/7) (؟)

 .يتآلا قايسلا يفو انه هنع

 مجعماا :رظنا .ةيدوأو لابج تاذ عبنيو ةنيدملا نيب اميف ةارس يهو ««ةيلّبِقلا» :لاقيو ١)

 .(177 )7٠/ «سورعلا جات»و (017/5"7) توقايل «نادلبلا
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 يبنلا انثعب :لاق رباج ثيدح نم (7١«نيحيحصلا» يف نإف ءرظن اذه ينو
 .شيرقل اًريع دصرن حارجلا نب ةديبع وبأ انريمأ بكار ةئامثالث يف

 لجر رحنف ؛««طبخلا ٌشيج» يمسف 257 طَبَحلا انلكأ ئتح ديدش عوج انباصأف

 .هاهن ةديبع ابأ نإ مث «رئازج ثالث رحن مث «رئازج ثالث رحن مث «رئازج ثالث

 هدم انهذاو رهش فصق ةنم ادلكأف هرتعلا :اهل لاقي ةباذ رحبلا انيلإ اىقلأف

 (؟)هعالضأ نم اًعلض ةديبع وبأ ذخأو ءتحلصو انّماسجأ هنم تباث لوتح

 .هتحت َّرمو هيلع هلمحف لمج لوطأو شيجلا ين لجر لوطأ ئلإ رظنف
 اة ركذف 26 هللا لوسر انيتأ ةديدملا اتعدت املف (257قئاقؤو همحل خم انذوزتو

 ءيش همحل نم مكعم لهف .مكلُهللا هجرخأ قزر وه» :لاقفهل كلذ

 .لكأف هنم ِةَِكَي هللا لوسر ئلإ انلسرأف «؟انومعطت

 لبقو ةندهلا لبق تناك ةوزغلا هذه نأ ئلع لدي قايسلا اذهو :تلق

 مهل دصري نكي مل ةيبيدحلاب ةكم لهأ حلاص نيح نِم هنإف «ةيبيدحلا ةرمع
 طبخلا ةيرس نوكت نأ دعبيو «حتفلا نيح ئلإ ةندهو نمأ َنمز ناك لب ءاّريع

 .ملعأ هللاو .هدعب ًةرمو حلصلا لبق ًةرم نيتّرم هجولا اذه ئلع

 .امهتاياور نم عومجم فلؤملا ظفلو )١1970(«, ملسمو (6 514 «4751) يراخبلا )١(

 .لبإلا هب فّلعُيو نحطُيو فّمجي مث رثتني ئتح اصعلاب طبخُي رجشلا قرو :طّبَحلا (0)
 ملسم ظفل وهو «اهكَدَو نِم ...اهنم انلكأف» :عوبطملا يفو .لوصألا يفاذك ()

 2( 8/157 ه)

 .«اهعالضأ» :ز د ءص (:4)

 ديدق ئقبأ وهو .ددقيو جضني نأ لبق عفرُي مث ةءالغإ ئلغُي محل :ةقيشولا عمج )0(

 فركب

 ا



 لصف

 ةصقلا هذه هقف يف

 بجرب اهيف خيراتلا ركذ ناك نإ مارحلا رهشلا يف لاتقلا زاوج :اهيفف
 يبنلا نع ظّمحُي مل ذإ ظوفحم ريغ مهو هنأ  ملعأ هللاو  رهاظلاو ءاظوفحم

 رّيع دقو «ةيرس هيف ثعب الو هيف راغأ الو مارحلا رهشلا يف ازغ هنأ هِي
 (17”يمرضحلا نب ءالعلا ةصق يف بجر لوأ يف مهلاتقب نيملسملا نوكرشملا

 رَهَّشل[نَعَكيوأَعِي :كلذ يف هللا لزنأو ؛مارحلا رهشلا دمحم لحتسا : اولاقو

 .[؟ 117 :ةرقبلا] ةيآلا « ربك وِفلَقْلم دف لاَقِماَرَلَل

 ئلع ةمألا تعمجأ الو «هيلإ ريصملا بجي ٌصنب اذه خسن تبثي ملو

 امامه :ئلاعت هلوقب ")ءرحلا رهشألا ين لاتقلا ميرحت ئلع لدتسا دقو

 ةجح الو «[0 :ةبوتلا] 4رهوُمتدَجَو تحن ورمل فا مْرْحْلاْهْمَدَ الأ ءكَسنأ
 اهيف هللا رّيس يتلا ةعبرألا رييستلا رهشأ يه انهاه مرحلا رهشألا نأل ءاذه يف

 يذ رشاع ربكألا جحلا موي اهلوأ ناكو ءاهيف نونمأي ضرألا يف نيكرشملا

 ةديدع هوجول ةيآلا يف حيحصلا وه اذه ءرخآلا عيبر رشاع اهّرخآو ةجحلا

 .©”اهعضوم اذه سيل

 1842--/١51(. نضل تقيس دقو )10(

 .«مارحلا رهشلا» :ز «د «ص 62

 يف اهضعب اًضيأ قبس دقو «(4174/7) «ةمذلا لهأ ماكحأ» يف فلؤملا اهركذ ()

 :(18 نضر

 عا



 .ضرألا بشع كلذكو «ةصمخملا دنع رجشلا قرو لكأ زاوج :اهيفو

 نإو مهرهظ رحن نع ةازغلل شيجلا ريمأو مامإلا يمن زاوج :اهيفو

 مهيلع بجيو «مهّودع ءاقل دنع مهرهظ ىلإ اوجاتحي نأ ةيشخ «هيلإ اوجاتحا
 .مهابن اذإ ةعاطلا

 :لجو زع هللا لوق يف لخدت مل اهنأو رحبلا ةتيم لكأ زاوج :اهيفو
 2: ريق رلربسرع تي 5 21 تع يع يي صا و

 رَحَببلاديَصْوِكَل ْلِجأ# :نلاعت لاق دقو .[؟ :ةدئاملا] © ُمُدْلاَو هَمْيِمْلا 2 ٌتَمْرَح ظ

 سابع نب هللا دبعو قيدصلا ركب يبأ نع ّحص دقو ؛[33 :ةنقاملا] © ىكماع 2و

 .(١!ديِق تامام ةماعطو ةثم كيض اه رحبلا كيض نأ ةباخضلا نم ةعامجو
 سَ ب 7 هس :

 .نامدو ناثتيم انل تلحا» :افوقومو اعوفرم رمع نبا نع «نئسلا» ٍيفو

 ثيدح .(')(لاحطلاو دبكلاف نامدلا امأو .دارحلاو كمسلاف ناتتيملا امأف

 يفو ,(فذق ام :هماعطو» :مهتّماع ظفلو (7/ 7 م1777 /4) (يربطلا ريسفتا : رظنا 010

 . ايم لحاسلا ىلع دجو ام) :ئرخأ يفو ؛«هتتيم نم ظفل ام :سابع نبا نع ةياور

 ىقهيبلاو (57/77) ىنطقرادلاو ١7١( 5) هجام نسبأو (ةهال؟7) دمحأ هجرخأ عوفرملا 0050

 ةياور نم هنأل نيل هيفو ا «ةراتخملا» يف ءايضلاو (555 )١/ «ننسلا» يف

 ينب ضعب ىلع فلتخا دق هنإ مث رمع نبا نع مهيبأ نع ءافعضلا ملسأ نب ديز ينب

 .هفقوو هعفر يف ديز

 يف ىقهيبلاو ٠ ١( 164) (للعلا» يف هيبأ نع دمحأ نب هللا ليغ هحيرتخأ فوقوملاو

 قرط نم (30) «قرتفملاو قفتملا» يف بيطخلاو  هححصو (14 /1) 1 ةنتسلا)

 .رمع نبا نع ملسأ نب ديز نع
 هب اوّلعأو «يقهيبلاو ينطقرادلاو ةعرز وبأو دمحأ مامإلا هبّوص يذلا وه فوقوملاو

 نبال «للعلا»و )١/ 7/704٠ ١177( هيبأ نع هللا دبع ةياور «للعلا» :رظنا .عوفرملا

 .07 07" 037 11/1/) ينطق رادلل «للعلا»و (17//؟) متاح يبأ

 ا



 . < " الا 50000 0
 اذكانل لجأ :يباحصلا لوق نآل ,عوفرملا مكح يف فوقوملا اذهو .نسح

 .هميرحتو ِةِلَي يبنلا لالحإ ىلإ فرصني انيلع مّرُخو

 اومه امل اذهلو «نيرطضم اوناك 7١2ةعقولا هذه يف ةباحصلاف :ليق نإف

 ؛نورطضم نحنو ِةِلكَي هللا لوسر لسر نحن :اولاقو «ةتيم اهنإ :اولاق اهلكأب

 .اهنم اولكأ امل اهنع نينغتسم اوناك ول مهنأ لع ليلد اذهو .اولكأف

 هبيطأ قزرلا نم مهل هللا أيه نكلو ءنيرطضم اوناك مهنأ بير ال :ليق
 نم مكعم يقب له» :؟7هيلع اومدق نأ دعب مهل ِةِكَي يبنلا لاق دقو ءهلحأو

 هللا هقاس قزر وه امنإ» :لاقو ِةْكَي يبنلا هنم لكأف «معن :اولاق «؟ءيىش همحل

 لاح يف كي هللا لوسر هنم لكأي مل رطضم قزر اذه ناك ولو «"7(مكل

 .رايتخالا

 اهكدوب اونهدي نأ مهل غاس فيكف ةرورضلل اهنم مهلكأ ناك ول مث
 ؟مهنادبأو مهءايث هب اوسجنيو

 اهنم نوزوجي امنإو «ةتيملا نم عبشلا زوجي ال ءاهقفلا نم ريثكف :اًضيأو

 اودوزتو اونمسو مهماسجأ مهيلإ تباث ئتح اهنم تلكأ ٌةيرسلاو «قمرلا ٌّدس

 .اهنم
 دق ةبادلا كلت تناك اذإ ةصقلا هذهب لالدتسالا مكل متي امنإ :ليق نإف

 نأ لمتحي كلذ لمتحي امك هنأ مولعملا نمو «ةتيم اهاقلأ مث رحبلا يف تتام

 .«ةعقاولا» :عوبطملا 6 6 كف ع« س 000

 .عوبطملا «ث .س نم طقاس («هيلع» ()

 .«مكل هللا هجرخأ قزر وها :قبس امك هظفلو «لونعملاب لقن اذه (9)
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 اهتاكذ كلذو «ءاملا ةقرافمب تتامف ةيح ىهو اهنع رزج دق رحبلا نوكي
 قرط ضعب ينو فيك «لامتحالا اذه عفد ئلإ ليبس الو رحبلا ناويح ةاكذو

 ,(0001)ِبرّظلاك تروح رع خلا روجفا :ةينحلا

 اعلا اًقريغ نوقي ©" !واكيدتإف ادع هدعُب عم لامتحالا اذه :ليق

 نود هجّبتو رحبلا ةَّجل ف نوكت امنإ ةيح تناك اذإ ةبادلا هذه 220لثم نإف
 .ىلا نعاتدو هع قر امو هلجاس

 تام يذلا ببسلا يف كش اذإ هنأل ,ّلجلا يف كلذ ىفكي ال هنإف :اًضيأو
 يبنلا لاق امك :ناويحلا ٌلحي مل حببم ريغ وأ هل حيبم ببس وه له ناويحلا هب

 الف ءاملا يف اًقيرغ هّتدجو نإو» :ءاملا يف دجوي مث مهسلاب ئمري ديصلا يف كي
 ىيرجيلا قاويحلا ناك ولف ؛'0:كمهس وأ هلتق ءاملا يردتال كنإف هلكأت

 .ةمئآلا نيب فالخ هيف ملعي ال امم اذهو «حَبُي مل رحبلا يف تام اذإ اًمارح

 لبجلا :برّظلاو .باوصلا وه ن نم تبثملاو .««برضلاك» :نادع لوصألا يف )١(

 ْ .ريغصلا وأ طسينملا

 :يدقاولا دنعو .«برَّظلا لثم توح اذإف رحبلا ىلإ انيهتنا مث» :هريغو يراخبلا ظفل (؟)
 .«برظلا لثم اتوح رحبلا انل ئقلأف»

 ,كداكا :ز وح (0)

 فذقي ام اًريثك رحبلا نأ :ملاعلا لوح ةدهاشملاب تبث امك اًدج ريثك هعوقو لب ءالك (4)
 اهيف حجن عئاقو كانهو «ءاملا ةقرافمل تومت مث ةّيح يهو لحاسلا ئلع ناتيحلاب

 .كالهلا نم اهذاقنإو رحبلا لإ اهبحس يف سانأ

 .«ليقم» :ز ءص (0)

 .متاح نب يدع ثيدح نم )5/١9479./( ملسم هجرخأ (1)
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 حيحصلا سايقلا ناكل نيحيبملا عم صوصنلا هذه نكت مل ولف :اًضيأو

 ثبيخلا مدلاو تاللضفلاو تابوطرلا ناتتجأل تسرح امنإ ةتيملا نإف ءمهعم

 الإو «ٌلِحلا ببس تناك تالضفلاو مدلا كلذ ليزت تناك امل ةاكذلاو ءاهيف

 ملاقإ0 ءاهريقب لسحم املك اكاذلاب لسا. هنإ# ميرعملا سفتقي ال ترملال

 طرتشي ملو توملاب مّرْحَي مل ةاكذلا اهليزت تالضفو مد ناوبحلا يف نكي
 بابتلاك ةلئاسدل سفن الام توملاب سجنت ال اذهلو «دارجلاك ةاكذ لحل
 تاللضفو مد هل ناك ول هنإف .برضلا اذه نم كمسلاو ءامهوحنو ةلحنلاو

 هتومو ءاملا يف هتوم نيب قرف نكي ملو «ةاكذ ريغب هتومب لحي مل هتومب نقتحت
 همّرحت يتلا تالضفلا كلت بهذُي ال ربلا يف هتوم نأ مولعملا نم ذإ ءهّجراخ

 اذه ناكل صوصن ةلأسملا يف نكي مل ولو .رحبلا يف تام اذإ نيمّرحملا دنع

 .ملعأ هللاو .اًيفاك سايقلا

 لصف

 هرارقإو ٍدْلَي يبنلا ةايح يف عئاقولا ين داهتجالا زاوج ئلع ليلد اهيفو

 نم مهنكمت مدعو داهتجالا ئلإ ةجاحلا لاح يف ناك اذه نكل كلذ ئلع
 نع ةنعغ قال هللا لوسر يدي نيب رسعو ركب ربأ دهسا دقو .ىسنلا ةذعبأ رم

 ةماع ماكحأ يف ال ةنّيعُم ةنّيعم '١!ةّيوْرَج اياضق يف نكل ؛كلذ ىلع امهّرقأو عئاقولا

 بلا 199 هدوم يف ةبامصصلا نم دمنا نم عقيب اذه ان ءؤيلك عارشر

 بيذبت) يف اهرظناو .فلؤملا ةغل يه تبثملاو .ناتغل ؛«ةيئزجا :عوبطملا ءنءس )١(

 .(5 594/750 هسا

 ا



 لصف

 نيمألا همرحو هدنجو هلوسرو هنيد هب هللا زعأ يذلا مظعألا حتفلا يف

 نيكرشملاو رافكلا يديأ نم نيملاعلل ىده هلعج يذلا هتيبو هدلب هب ذقنتساو

 لع هٌّرع ٌبانطأ تبرضو ءءامسلا ٌلهأ هب رشبتسا يذلا حتفلا وهو

 هجو (١)هب قرشأو ءاجاوفأ هللا نيد يف هب سانلا لخخدو ؛ءءازوجلا بكانم

 .اًجاهتباو ٌءايض رهدلا

 رشعل ٍنامث ةنس نمحرلا دونجو مالسإلا بئاتكب و هللا لوسر هل جرخ
 نيَّصُخلا نب موثلُك مُهُر ابأ ةنيدملا ئلع لمعتساو ءناضمر نم نيّضم

 .موتكم مأ نب هللا دبع لمعتسا لب :©7دعس نبا لاقو .؟27يرافغلا

 ريسلاو يزاغملا مامإ ركذ اميف هيلع ادحو ؟؟9هيلإ رج يذلا ببسلا ناكو
 ةنانك نب ةانم دبع نب ركب ينب نأ :؟*”راسي نب قاحسإ نب دمحم رابخألاو

 يههارطقو عرج 0 ريثولا :هل لاقي مهل ِءام ىلع مهو ةعازخ ىلع تدع

 دابع نب كلام هل لاقي يمرضحلا ينب ؛ نم الجر نأ كلا علم يذلا ناكر

 .د «ز ءص نم ةطقاس «هب)» ()

 :لاق )7797(  دمحأو (799 /7) ماشه نبا هقيرط نمو  قاحسإ نبا هجرخأ ()

 .ديج هدانسإو .سابع نبا نع ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع ءيرهزلا ينثدح
 .حصأو دنسأ لوألاو )8/١(. يدقاولا هخيش لوق وهو 2١70(« /1) «تاقبطلا» يف (*)

 .تبثملا ئلإ حلصأ مث ز يف ناك اذكو .«هل يرج ١ :د ءص 6

 رداص فلؤملا لعلو .ريسي فرصتو راصتخاب (3894 /7) «ماشه نبا ةريس» يفامك (6)

 :(15 /7) (رثألا نويعلل نع

 «ةريسلا يف ملاعملا مجعم» :رظنا .ةيشيكُعلا ةهج مرحلا دودح ئلع ةكم يبرغ بونج (5)
 . 1317 (زاجحلا ملاعم مجعمل)و 77١( ص)
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 تدهعف «هلام اوذخأو هولتقف هيلع اوّدع ةعازخ ضرأ طّسوت املف ءاّرجات جرخ

 !!'دوسألا ينب ىلع ةعازخ تدعف «هولتقف ةعازخ ينب نم لجر ئلع ركب ونب

 .مرحلا باصنأ دنع ةفرعب مهولتقف بيؤذو موثلكو ئملس :مهو

 زجح مالسإلا ءاجو ِِكي هللا لوسر ْثِعب املف .ثعبملا لبق هلك اذه
 نيبو ٌةِْلَك هللا لوسر نيب ةيبيدحلا حلص ناك املف «هنأشب سانلا لغاشتو مهنيب

 «لعف هدهعو لَ هللا لوسر دقع يف لخدي نأ بحأ نم هنأ طرشلا عفو شيرف

 دقع يف ركب ونب تلخدف «لعف مهدهعو شيرق دقع يف لخدي نأ بحأ نمو
 .هدهعو دو هللا لوسر دقع يف ةعازخ تلخدو ,مهدهعو شيرف

 مهنم اوبيصي نأ اودارأو ةعازخ نم ركب ونب اهمنتغا ةندهلا تّرقتسا املف

 تّيِبف ركب ينب نم ةعامج يف 7'2يليّدلا ةيواعم نب لفون جرخف «ميدقلا رأثلا

 تناعأو ءاولتتقاو اوشوانتو الاجر مهنم اوباصأف «ريتولا ئلع مهو ةعازخ

 ركذ ءاليل اًيفختسم لتاق نم شيرق نم مهعم لتاقو حالسلاب ركب ينب شيرف
 نب زّركمو «ىئّرعلا دبع نب بطيوحو «ةيمأ نب ناوفص مهام ا7دعس نبا
 «لفون اي :ركب ونب تلاق هيلإ اوهتنا املف ءمرحلا لإ ةعازخ اوزاح تح ؛صفح

 ينب اي مويلا '؟7هل هلإ ال :ةميظع ًةملك لاقف !كهلإ كهلإ مرحلا انلخد دق انإ

 .ةنانك ني ةانم دبع نب ركب نب لوّدلا يتب نم مهو 0(
 .ركد ني لكرللا قلإ ةيسن 2؟)

 ١714(. /7) (رثألا نويع» نع رداص فلؤملاو ١74(. /7) «تاقبطلا» يف (9)

 ةملكلا حبقل نكلو ؛«يل» :لاق امنإ لفون نأ رهاظلاو ءقاحسإ نبا لاق اذك «هل» (5)

 ثيدح هلثمو .ملكتملا ريمض نود ةبيغلا ريمضب قاحسإ نبا هب ئتأ اهتعانشو

 وه» :مهمّلك ام رخآ ناك ًةافولا بلاط ابأ ترضح اّمل هنأ هيبأ نع بيسملا نب ديعس

 .(75) ملسمو )١1775( يراخبلا هجرخأ .«بلطملا دبع ةّلم لع
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 مكرأت نوبيصت الفأ ؛مرحلا يف نوقرستل مكنإ يرمعلف ؛مكرأث اوبيصأ ركب

 !؟هبف

 رادو يعازخلا ءاقرو نب ليَّدُب راد ئلإ اوأجل ةكم ةعازخ تلخد املف

 ئلع مدق ئتح يعازخلا ملاس نب ورمع جرخيو «عفار :هل لاقي مهل ئّلوم

 ينارهظ نيب دجسملا يف سلاج وهو هيلع فقوف «؟!7ةنيدملا ِةِكَي هللا لوسر
 :لاقف هباحصأ

 ادلنألاه ياوانيأ قلع ادذععم دشات قإ[ٌبواي

 انيغزق ولواتملساّكقت (9ايلاواتكو دلو سمكدف

 اددماوتأي هللاةابععداو 20َرِيأاًرصن هللا كاده رصناف
 (؟!ادعص ومسي ردبلا لثم ٌضيبأ ادّرجتدق هللال وسر مهيف

 اديزم يرجي رحبلاك َقَّليَف يف ادئرت هُهجو افسخ ميس نإ
 ادقوملا ه4 فقايههاوضش قو اذ عوملا كوفلخلا اش يرق نإ

 ادحأوعدت تسل نأ اومعزو 2«)ادَّصَرِءاَدَك يف يلاولعجو

 .د ءص نم ةطقاس «ةنيدملا» )١(

 .(65 /1/) «فنألا ضورلا» .ةعازخ نم مهمأ فانم دبع ينب نأ ديري :يليهسلا لاق (؟)

 .فانم دبع هل تدلو ؛بالك نب ىصق ةأرما «ةيعازخلا ليل تنب بح يهو :تلق

 .ئزعلا دبعو «رادلا دبعو

 ظ .فيحصت ««ادبأ» :عوبطملا (*)

 هيف هركذ دقو «قاحسإ نبا ربخ يف سانلا ديس نباو ماشه نبا هركذي مل رطشلا اذه (5)

 رابخأ يف قمنملا» :رظناو .«ادعص يمني» :هتياورو (45 /7) «(هخيرات» يف يربطلا

 ١11/5(. /7”) «باعيتسالا»و 4١٠( ص) بيبح نبال «شيرق

 .«ادضرملا :ة:16ىه 0)
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 ادّجَه ريتولابانوتييبوه اددعٌلقأو ٌلذأ وهو

 ادَّجّسو اًعكر انولتقو

 نم ورمع اي ترِصْلا : 46 شثأ لوسر لاق كتملسأ دقو ابل :لوقي

 لهتستل ةباحسلا هذه نإ» :لاقف ةباحس يك هللا لوسرل تضرع مث «7)21«ملاس
 ا < ىثي رضنب

 هللا لوسر ئلع اومدق ئتح ةعازخ نم رفن يف ءاقرو نب ليَدُب جرخ مث

 اوعجر مث ؛مهيلع ركب ينب شيرق ةرهاظمبو مهنم بيصأ امب هوربخأف دك

 ()ٌدِشيل ءاج دقو نايفس يبأب مكنأك» :سانلل ٍةْيِِلَ هللا لوسر لاقف «ةكم ىلإ

 .(؟7(ةدملا ىف ديزيو دقعلا

 نافسعب برح نب نايفس ابأ اوقل ائتح هباحصأ يف ءاقرو نب ليَدُب ئىضمو

 ةشئاع ثيدح نم دهاش هل .فيعض هدانسإو (554) «ريغصلا»و (5 77” /7)

 )٠0/”47( ئلعي وبأ هجرخأ ««بعك ينب رصنأ مل نإ هللا ينرصن ال١ : ظفلب اَهْنَعََيلَدَي

 .سابع نبا نع هدانسإي 1/94١( /7) يدقاولا هجرخأ هوحنبو .هب سأب ال دانسإب

 نب ةملس ىبأ لسرم نه دهاش هلو .ركذلا فتآلا ةنوميم ثيدح يف كلذ يور (؟)

 يبأ نبا دنع ةعتلب يبأ نب بطاح نب نمحرلا دبع نب ئيحيو فوع نب نمحرلا دبع
 78٠١(. 6 6) ةبيش

 .حلصأ مث ز يف ناك اذكو ء«فيحصت ء«دهشيلا :يتآلا عضوملا يفو انه د ءص (؟)

 هيبأ نع يعازخلا شيبخ نب ماشه نب مازح نع هوحنب 29١( /7) يدقاولا هجرخأ 6

 مكءاج دق» :هظفلو حتفلا ربخخ يف ليوطلا ةمركع لسرم نم دهاش هلو .السرم

 (178061) ةبيش يبأ نبا هجرخأ ."هتجاح ريغب اًيضار عجريسو «نايفس وبأ

 .ةمركع لإ حيحص دانسإب 7١7( /) «راثآلا يناعم» يف يواحطلاو
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 اوبهر دقو ةدملا يف ديزيو دقعلا دشيل ِةِكَي هللا لوسر لإ شيرق ؟7١هتئعب دقو

 اي تلبقأ نيأ نم :لاق ءاقرو نب ليدب نايفس وبأ يقل املف ءاوعنص يذلا

 نطب يفو لحاسلا اذه يف ةعازخ يف ترس :لاقف لِي يبنلا ئتأ هنأ نظو ؟ليدب

 لاق ةكم ئلإ ليدب حار املف ءال :لاق ؟اًدمحم تنئج امّوأ :لاق يداولا اذه

 هتاحار 57كريم 'ئتاف ءعّوتلا اع قلع دقت ةثيدملا ءادج ناك نفل :قايفس وبأ

 ليدب ءاج دقل هللاب فلحأ :لاقف «ئونلا اهيف ئأرف هّنفف اهرعب نم ذخأف

 .اًدمحم

 املف «ةبيبح مأ هتنبا ىلع لخدف «ةنيدملا مدق ئتح نايفس وبأ جرخ مث

 يردأ ام هةّينُب اي :لاقف «هنع هتوط هِي هللا لوسر شارف ئلع سلجيل بهذ
 شارف وه لب :كلاق ؟يتعهب تيغر مأ شارفلا اذه نبع يب ثبغوأ

 رش يدعب كباصأ دقل هللاو :لاقف ءسجن كرشم تنأو ِةِِلَي هللا لوسر

 ئملإ بهذ مث ءائيش هيلع دري ملف همّلكف كي هللا لوسر تأ ئتح جرخ مث

 نب رمع تأ مث «لعافب انأ ام : :لاقف كَ هللا لوسر هل ملكي نأ هملكو ركب يبأ

 دجأ مل ول هللاوف !؟ِْكَي هللا لوسر ىلإ مكل عفشأ انأ :لاقق ههملكف باطقبلا

 ةمطاف هدنعو بلاط يبأ نب يلع ئلع لخدف ءاج مث !هب مكتدهاجل ّرذلا الإ

 ينإو ءاّمحر يب موقلا ٌسمأ كنإ «يلع اي :لاقف اهيدي نيب بدي مالغ نسحو
 :لاقف ءدمحم ئلإ يل عفشا ءاًبئاخ تئج امك ّنَعِجرأ الف ةجاح يف تئج دق
 نأ عيطتسن ام رمأ ئلع ِةْكَي هللا لوسر مزع دقل هللاو ءنايفس ابأ اي كحيو

 .«(تثعب) :س ءف د ءص )١(

 .«لزنم» :لوصألا رئاس يفو .ريخلا رداصمل قفاوملا وهو ءن ءس يفاذك (؟)

 .د «ص نم ةطقاس «ىب» ()
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 ريجيف اذه كنبا يرمأت نأ كل له :١2)7لاقو ةمطاف لإ تفتلاف «هيف هملكن

 كاذ ينبا غلبي ام هللاو :تلاق ؟رهدلا رخآ الإ برعلا ديس نوكيف سانلا نيب

 .نسحلا ابأ اي :لاق ِّهِِكَي هللا لوسر ئىلع دحأ ريجي امو «سانلا نيب ريجي نأ

 ينغي اًئيش كل ملعأ ام هللاو :لاق ءينحصناف يلع تدتشا دق رومألا ئرأ ينإ

 :لاق .ءكضرأب ٌقَحلأ مث سانلا نيب ْرِجَأو مقف ةنانك ينب ديس كنكلو «كنع
 ريغ كل ذجأ ام ىنكلو «هنظأ ام هللاو ال :لاق ؟اًئيش ىنع اًنْغَم كلذ ليرتوأ

 .سانلا نيب ترجأ دق ينإ سانلا اهيأ :لاقف دجسملا يف نايفس وبأ ماقف ؛كلذ

 .قلطناف هريعب بكر مث

 هللاوف «هتملكف اًدمحم تئج :لاق ؟كءارو ام :اولاق شيرق ئلع مدق املف

 نب رمع تئج مث ءاّريخ هيف دجأ ملف ةفاحق يبأ نبا تئج مث ءاًئيش لع َّدر ام

 راشأ دق موقلا نيلأ هتدجوف اًيلع تئج ضي مث '"7ودعلا وندأ هتدجوف باطخلا

 ريب . اب ' 0-1 طل . 0 َ 2 ا 5 -

 كلذ زاجأ لهف :اولاق ءتلعفف سانلا نيب '"7ريِجأ نأ ينرمأ :لاق ؟كرمأ

 ال :لاق !كب بعل نأ ايلغ لجرلا داز نإ هللاو كاليو ةاولاق ءالا :لاق ؟كمحم
1 0 : 

 .كلذ ريغ تدجو ام هللاو

 .هيلع اًححصم رسيألا شماهلا يف خسانلا هبتكو ف بلص نم طقس «لاقو ةمطاف» )١(

 يف كلذك وهو ««تدب اي لاقف ةمطاف» :هيلع اًححصم نميألا شماهلا يف اًضيأ بتكو
 ةمطاف ئلإ تفتلاف» :يأ ءاوهس «دمحم» هيلع طقس خسانلا نأ الإ جيرختلا رداصم

 .لوصأللا رئاس هدتقاومل لوألا ٌثبِقآو .«.. كلا له [دمحم] تتب اي :لاقف

 «قاحسإ نبا ظفلو لوصألل افالخ «ودعلا ئدعأ» :عوبطملا يفو «ةوادعانل مهبرقأ يأ (؟)

 .«هتريس» يف قاحسإ نبا ظفل نع هل اًريمم هب حّرص امك ماشه نبا ظفل وه امنإو

 .ةيريسفت «نأ» نأ لع رمألا ةغيصب (رجأ» :ث ءد ءز ءص ()
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 لخدف .هوزهجي نأ هلهأ رمأو ءزاهّجلاب سانلا ِةِِلَك هللا لوسر رمأو

 يأ :لاقف ِةِكي هللا لوسر زاهّج ضعب كّرحت يهو ةشئاع هتنبا ئلع ركب وبأ
 ديري هني نيلق لاق .زهجتف معن :تلاق ؟هدييحع للك هللا لوسر رك رمأ ةينب

 ئلإ رئاس ١2)ينأ ٌسانلا ملعأ ِةِكَي هللا لوسر نإ مث .يردأ ام هللاو ال :تلاق

 شيرق نع رابخألاو َنويعلا ذخ مهللا» :لاقو ءزيهجتلاو دجلاب مهرمأو «ةكم

 . سانلا زهجتف ,7"2«اهدالب يف اهَتَعَبَت تح

 هللا لوسر ريسمب مهربخي اًباتك شيرق ئلإ ةعتلب يبأ نب بطاح بتكف

 يف هتلعجف ءاّشيرق هلت نأ ئلع العُج اهل لعجو ٌةأرما هاطعأ مث ؛مهيلإ ل
 عنص امب ءامسلا نم ربخلا كي هللا لوسر ئتأو ءهب تجرخ مث اهسأر نورق
 429 دادقملاو ادلع ثعب :لوقي قاحنسإ نبا ريغو_رييزلاو اًيلع فعبق بطاح

 ىلإ باتك اهعم ةنيعظ اهب نإف ؟؟7خاخ ةضوَر اينأت ئتح اقلطنا» :لاقف
 ناقوملا كلبة رملا اهدهو سامبا امم دامت اقلطناف شيرت
 ملف اهلحر اسّتفف .باتك يعم ام :تلاقف ؟باتك ِكعم :الاقو اهالزنتساف

 هللاو ءانْبَّدَك الو كي هللا لوسر ٍبَّذَك ام هللاب فلحأ :ٌنِلع اهل لاقف ءاًئيش ادجي

 .جيرختلا رداصم يف كلذك وهو ««هنأ» :عوبطملا ءز )١(

 (45/) «ريغصلا»و (5777 /7؟7) «ريبكلا» يف يناربطلا دنع ةنوميم ثيدح نم دهاش هل (؟)

 .(747 /؟) يدقاولا دنع معطم نب ريبج نب دمحم لسرم نم رخآو .فيعض دانسإب

 بأ ريق» بى سانلا ديس نبا ءارمو 5//171(4) (رثألا نويغ» نع ركاص فلؤملا 29

 يبنلا نأ ٌيلع ثيدح نم مص يذلاو ١75(. /7) «هتاقبط» يف دعس نبا وه «قاحسإ

 .(755954) ملسمو )٠٠1”7( يراخبلا هجرخأ .دادقملاو ريبزلاو وه هثعب َِِي

 ءمسالا اذهب افورعم لازي الو ,دسألا ءارمح برق ةنيدملا يبرغ بونج عضوم :خاخ (4)

 .هراجشأو ههايم ةرثكل ةضور ئّمسي ناكو

2) 



 ضرعأف «ض رعأ :تلاق هنم دحلا تار املق : !كّندرجنل وأ باتكلا َنجِرخش

 لور دب ايثأف ءاسهيلإ هتمقدف اهنم باتتكلا تجرتعساف اهسأر ورق تلعن
 لوسر ريسمب مهربخي شيرق ئلإ ةعتلب يبأ نب بطاح نم :هيف اذإف كي هللا
 ال :لاقف ؟؟بطاح اياذه ام» :لاقف اًبطاح ِهِكَي هللا ٌلوسر اعدف «مهيلإ ِكي هلل

 الو تددترا ام ؛هلوسرو هللاب نمؤمل نإ هللاو هللا لوسر اي ّيلع لجعت
 لهأ مهيف يلو «مهسفنأ نم تسل شيرق يف اًقّصلُم اًءرما تنك ينكلو ءتلّذب
 تابارق مهل كعم نم ناكو «مهنومحي ةبارق مهيف يل سيلو «دلوو ةريشعو

 .يتبارق اهب نومحي ادي مهدنع ذختأ نأ كلذ ينتاف ذإ تببحأف «.مهنومحي

 هللا ناخ دق هنإف ؛هقنع برضأ ينعد «هللا لوسر اي :باطخلا نب رمع لاقف

 اي كيرديامو ءاّردب دهش دق هنإ» : ِةكَك هللا لوسر لاقف «قفان دقو هلوسرو

 .(مكل ترفغ دقف متئش :ئءش ام اولمعا :لاقف ردب لهأ ليلع ىلع علطا دق هللا لعل رمع

 7 0٠1 وافل ل لو زمع نبع دقت

 افندي ها دل (”)اًنيَدَق : :مويلا سانا هيمست يذلا وهو -

 .هوحنب ٌيلع ثيدح نم (1595) ملسمو (7979 79/17 )/٠1 ٠" يراخبلا هجرخأ (١0)

 ّ هم . نم :- دو 8

 هنإ :يراخبلا يفو .«صيلخب مويلا ٍفورعملا) َجَمْأو نافسع نيب هنأ قاحسإ نبا هفصو 03

 ن3 و ري
 ديدذف ةاذاحممب رمي ةنيدملا نسم مداقلا نإف ءامهنيب ةافاتم الو .لاقسعو كليذدق نيب عام

 .(77١ص) يدالبلل «ةيفارغجلا ملاعملا مجعم» :رظناو .نافسعب مث جمأب مث الوأ

 حتفب نوكي نأ «ديدكلا» نع بلقلا هيضتقي يذلاو .ز .ف يف اطوبضم ءاج اذكه (*)

 :فورعملا ديّدق داو ريغ ويف لك 'يلغو «لاذلا رسكوقاقلا

 (1571/5) يراخبلاو 949”(  /7) «ماشه نبا ةريس» يف امك قاحسإ نبا هجرخأ (5)
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 «فالآ ةرشع هعمو رم نطب وهو (7١)نارهظلا ّرم لزن ىتح ئضم مث

 نايفس وبأ ناكو «باقتراو لجو ئلع مهف «شيرق نع رابخألا هللا ئمعو

 ءاقرو نب ليَّدُبو مازح نب ميكحو وه جرخف .رابخألا 2س ّسجتي جرخي
 .رامخألا ن وسّسجتي

 يقلف اًرجاهم اًملسم هلايعو هلهأب كلذ لبق جرخ دق سابعلا ناكو

 هّمع نبا قيرطلا يف هيقل نمم ناكو .كلذ قوف ليقو ةفحجلاب ِهكَي هللا لوسر

 نبا امهو  ءاوبألاب هايقل «""7ةيمأ يبأ نب هللا دبعو ثراحلا نب نايفس وبأ

 نمذآلا ةدش نم امهم 'ىقلي ناك امل امهنع نشف رعاقف  ةفمع نياو هع

 .كب سانلا ئقشأ كتّمع نباو كمع نبا نكي ال :ةملس مأ هل تلاقف ءوجهلاو

 كك هللا لوسر تكا :2*2رمع وبأ هاكح اميف '؟7نايفس يبأل ٌنيلع لاقو

 هلأ كيتا ةثقا هللات# :لاسوبل بفسوي ةوستا لاق اس.دلا لقف ههعو لّدق نم

 ّنسحأ ٌّدحأ نوكي نأ ئضري ال هنإف 4١[. :فسوي] 4 َنيِدِطَحَل نك ِناَاَمَتبَع
 ْركسََءَببَحاَل» : كو هللا لوسر هل لاقف «نايفس وبأ كلذ لعفف ءالوق هنم

 .(797ص) هب فيرعتلا قبس دقو «ةمطاف يداوب مويلا فورعم وهو (0)

 .لوصألا ةّماع يف ميجلاب وهو «ءاحلاب «سسحتي :يتآلا عضوملا ينو انه عوبطملا يف (0)

 مأ ْمأو لكي يبنلا ةّمع بلطملا دبع تنب ةكتاع :هّمأ ءاهيبأل ةملس مأ وخأ ءيموزخملا 06

 سارف ىينب نم ةينانكلا رماع تنب ةكتاع :ةملس

 خسانلا نم ةيحيضوت ةدايز يهو ««ثراحلا نبا :نيرطسلا نيب ريغص طخب ف يف ديز ()

 .برح نب نايفس يبأب اذه نايفس وبأ ئراقلا ئلع سبتلي الئل هريغ وأ

 ملو .(737/5١؟) «رثألا نويع» نع رداص فلؤملاو ١77/5(« /5) «باعيتسالا» يف (5)

 .ةدعسم ةياكحلا دجأ
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 ريس يي و

 7” و 2-1
 طب

 7 :فسرب] © ٌلايح لامح ا امحيراوطو هلا

 :اهدع اتابنأ ةلايقس وبأ بسنأف

 دمحم ليخ تاللا ,ايغ بلختا ةيار لمحأ نيح ىنإ كرمعل

 ع 1 :
 يدتهأف ئدهأ نيح ناوأاذهف هليل ملظأ ناريحلا جلدملاكل

 (1) عارض ع ىلا 3 مغ ةأه قادمه
 ِدَّرْطَم لك هتدرط نم هللا ئلع يحنتو يس رصيع ل

 .22)! ؟ِدَّرْطَم لك ينتدّرط تنأ» :لاقو هردص َةِْلَي هللا لوسر برضف

 .كلذ دعب همالسإ نسحو

 ناكو .هنم ًءايح ملسأ ذنم ِةِْلَي هللا لوسر ئلإ هسأر عفر ام هنإ :لاقيو

 نم اًفلخ "7نوكت نأ وجرأ» :لاقو «ةنجلاب هل دهشو .هّبحُي كي هللا لوسر

 ا

 كلذك وهو ءادَّرَطُم لك ٌتدّرط» :عوبطملا يفو .«رثألا نويع»ل اًقافو لوصألا يف اذك )0110

 .رداصملا ةّماع يف
 )41١/7(. «يزاغملا» .«درطَم ّلك كدرط هللا لب» :يدقاولا داز (0)

 اًقّلعم يدقاولاو - (5 ٠٠ /7) «ماشه نبا ةريس» يف امك  قاحسإ نبا هركذ ثيدحلاو

 نبا قيرط نم اًدنسم (55 - 47 /7) «مكاحلا كردتسم» يف ثيدحلا عقوو .دانسإ الب

 هنأ رهاظلاو .سابع نبا نع «ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع ءيرهزلا نع قاحسإ
 يذلا نإف .دنسملا ين قّلعملا جردأ ثيح قاحسإ نبا ئلع ةاورلا نضعب نم مهو

 جرخو مهر ابأ ةنيدملا ىلع فلختسا كي يبنلا نأ وه دانسإلا اذهب قاحسإ نبا هدنسأ

 امامأو ,رطفأ ديِدكلاب ناك اذإ ئتح هعم سانلا ماصو ماصف ناضمر نم نيّضم رشعل

 اًدنسم سيلف ثراحلا نب نايفس يبأ مالسإ ةصق نم كلذ دعب قاحسإ نبا هركذ

 ميعن وبأو «هتريس» يف ماشه نبا امهنيب زّيمو لصف دقو .قلعم وه لب «قباسلا دانسإلاب
 )17175١(. «ةباحصلا ةفرعم) يف

 .«نوكي» :عوبطملا «ن يفو .ص نم طقنلا ()

 ا



 يطق 1202 امش يلع اوكتأل :لاق ةاقرلا تريح املو .(01ة مح
 ْ .؟1تيلسأ ليو

 رمأف قاشع هلاث نا رهظلا دم لي هللا لوسر لت املف :؟!فيدحلا داع

 3 هللا لوسر لعجو ءران فالآ ٌةرشع تدقوأف «نارّتلا اودقوأف شيجلا

 .؟*7باطخلا نب رمع سرحلا ىلع

 دجي هّلعل سمتلي جرخو .ءاضييبلا ِةِْلَك هللا لوسر ةلغب سابعلا بكرو

 لق كا لوسر (؟ةنراةس اورج تل ءاشيرق ريكي اذحل وأ ةباطقلا يطع
 مالك تعمس ذإ اهيلع ريسأل ينإ هللاوف :لاق ًةونع اهلخدي نأ لبق

 تيأر ام :لوقي نايفس وبأو «ناعجارتي امهو ءاقرو نب ليدبو 2")نايفس يبأ

 نباو «ةنجلاب هل ِدِْكَك هدوهش ركذ نود )١957/5( «باسنألا» يف يرذالبلا هركذ )١(

 (رثألا نويع» يف سانلا ديس نبا هنعو  همامتب ١717/0( /5) «باعيتسالا» يف ربلا دبع

 .داتسإ الب( 5/5

 .«تقطن» :ىلإ عوبطملا يف فّحصتو .ٌتخّطلت ام :يأ رح

 يف يوغبلاو (546 )١/ «هخيرات» يف يقشمدلا ةعرز وبأو (54 /5) دعس نبا هجرخأ ()

 نع )/١78( «ملعلا رهاوجو ةسلاجملا» يف يرّوتيَّذلاو )175١( «ةباحصلا مجعم»
 .(رثألا نويع» نع رداص فلؤملاو .السرم يعيبسلا قاحسإ يبأ

 .ةيمأ يبأ نب هللا دبعو ثراحلا نب نايفس يبأ مالسإ ةصق ركذب دارطتسالا دعب :يأ (5)

 .عوبطملا نم طقاس «ثيدحلا داعا :هلوق

 دعس نباو 8١15( /7) يدقاولا اهركذ امنإو ءقاحسإ نبا دنع تسيل ةرقفلا هذه (5)
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 هك وتماخسبلا ةق قءىحع (95)

 .(برح نب» :ف شماه يف ديز (0)
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 اهنتمخ ةعاوش فاو دلع :ليقك لوشي :لاق دا ةكسع الو طق انا رين ةليتلاك

 اهناريت هذه نوكت نأ نيم لذأو لقأ ةعارخ :نايقس وبأ لوقيف :257ثرحلا

 ابأ :لاقف توص فرعف !ةلظنح ابأ :تلقف هتوص تفرعف :لاق ءاهركسعو

 هللا لوسر اذه :تلق :لاق ؟يمأو يبأ كادف كل ام :لاق ءمعن :تلق ؟لضفلا
 ؟يمأو يبأ كادف ةليحلا امف :لاق !اهللاو شيرق حابصاو سانلا يف ِةِك

 ئتح ةلغبلا هذه زجع يف بكراف ءكقنع َنبرضيل كب رفظ نئل هللاو :؛17تلق
 .' ”هابحاص عجرو يفلخ بكرف .كل هتمأتسأف ِةِكَي هللا لوسر كب يتآ

 نم :اولاق نيملسملا ناربث نما“ ”رانب تررم املكف ؛هب تئجف : لاق

 هزاع لق لا وسر ع كراش له ب1081 لرسول ارث نع

 ئأر املف ءّىلإ ماقو ؟اذه نم :لاقف باطخلا نب رمع رانب تررم تح .هتلغب

 نكمأ يذلا هلل دمحلا ؟هللا ودع نايفس وبأ :لاق ةبادلا زجع الع نايفس ابأ

 ةلغبلا تضكرو هه هللا لوسر وحن دتشي جرخ مث ,دهع الو دقع ريغب كنم

 رمع هيلع لخدو ِكِْكَي هللا لوسر ئلع تلخدف ةلغبلا نع تمحتقاف ء«تقبسف

 لوسر اي :تلق :لاق .هقنع برضأ ينعدف نايفس وبأ اذه هللا لوسر اي :لاقف

 هللاو :تلقف هسأرب تذخأف ِِكَي هللا لوسر ئلإ تسلج مث «هترجأ دق ينإ هللا
 .ينود دحأ ةليللا هيجاني ال

 .مهتراثأو مهتبضغأ :يأ 00

 ام ئلإ رظنلا لاقتناب أطخ هلعلو كي هللا لوسر اذه» :ز شماه «س يف هدعب ديز (؟)

 . قبس
 .ةيحيضوت ةدايز «مازح نب ميكحو ءاقرو نب ليدب» :ف شماه (*)

 .قاحسإ نبا ظفللو لوصألل افالخخ «ران ئلع هب» :عوبطملا (4)
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 ينب لاجر نم ناك ول هللاوف ءرمع اي الهم :تلق هنأش يف ٌرمع رثكأ املف
 ناك كّمالسإل هللاوف ءسابع اي الاهم :لاق ءاذه لثم تلق ام بعك نب يدع

 كمالسإ نأ تفرع دق ينأ الإ يب امو ءملسأ ول باطخلا مالسإ نم ىلإ ٌبحأ

 : كَ هللا لوسر لاقف ءباطخلا مالسإ نم لَو هللا لوسر ئلإ ٌبحأ ناك

 .تبهذف «(هب ينتأف تحبصأ اذإف .كلحر ىلإ سابع اي هب بهذا»

 ِكَص هللا لوسر هآر املف ِِةْلَم هللا لوسر ىلإ هب تودغ ١2)حبصأ املف
 يبأب :لاقف «؟هللا الإ هلإ ال نأ ملعت نأ كل نأي ملأ !نايفس ابأ اي كحيو» :لاق

 لإ هللا عم ناك ول نأ تننظ دقل !كلّصوأو كّمركأو كّملحأ ام يمأو تنأ

 ينأ ملعت نأ كل نأي ملأ !نايفس ابأ اي كحيو» :لاق دعب اًئيش ئنغأ دقل هٌريغ
 هذه امأ !كلصوأو كمركأو كملحأ ام يمأو تنأ يبأب :لاق (؟هللا لوسر

 دهشاو ْمِلسأ كلحيو :سابعلا هل لاقف «""7اًنيش اهنم نآلا تح سفنلا يف نإف

 دهشو ملسأف ؛ءكقنع برضي نأ لبق هللا لوسر اًدمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ

 رخفلا بحي لجر نايفس ابأ نإ هللا لوسر اي :سابعلا لاقف «قحلا ةداهش

 هيلع قلغأ نمو «نمآ وهف نايفس يبأ راد لخد نم .معن» :لاق ءائيش هل لعجاف

 ." ”«نمآ وهف دجسملا لخد نمو «نمآ وهف هباب

 .لقنلا ردصمو ةيدنهلا ةعبطلاو لوصألل افالخ «تحبصأ» :ةلاسرلا ةعبط )١(

 .أطخ ««ءيشا :ن ءث ادع لوصألا يف ()

 «ةيلاعلا بلاطملا» يف امك  هيوهار نب قاحسإ اهجرخأ نايفس يبأ عم سابعلا ةصق (')

 (7415) «ةباحصلا ةفرعم) يف ميعن وبأو )١١/4( «ريبكلا» يف يناربطلاو  (؟01)

 نع .يرهزلا ينثدح :لاق قاحسإ نبا قيرط نم (177 )١١/ «ةراتخملا» يف ءايضلاو

 قرط 07٠713 دواد وبأ اورو .آلوطم سابغ نبا نغ «ةبتع ني هللا دبع نب هللا ديبع

 .(حيحص ثيدح اذه» :«بلاطملا» يف ظفاحلا لاق اد اًدصتخم هنم
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 يقع لبجلا مطخ دنع يداربلا قيضمي ثايقس اي سيدديلا سايعلا رسأو

 ةليق تدم املك كابقاياو خيلع انابقلا فق « اهله ءاعاريف هللا ةوفج هب رمق

 هب رمت مث ءميلسلو يل ام :لوقي :لاق هميَلس :لوقأف ؟هذه نم سابع اي :لاق

 .ةنيزملو يل ام :لوقيف «ةنيزم :لوقأف ؟ءالؤه نم سابع اي :لوقيف ةليبقلا

 :لاق مهب هتربخأ اذإف ءاهنع ينلأس الإ ةليبق هب رمت ام «لئابقلا )١' تدفن لوتح

 اهيف "'”ءارضخلا هتبيتك يف كي هللا لوسر هب رم تح «نالف ينبلو يلام
 هللا ناحبس :لاق ديدحلا نم قَّدَحلا الإ مهنم ئرُي ال ءراصنألاو نورجاهملا

 .راصنألاو نيرجاهملا يف ِةِكَي هللا لوسر اذه :تلق :لاق ؟ءالؤه نم سابعاي

 كلم حبصأ دقل لضفلا ابأ اي هللاو :لاق مث «ةقاط الو ُلَبِق ءالؤهب ٍدحأل ام :لاق
 ءاَذإ معنف :لاق «ةوبنلا اهنإ نايفس ابأ اي :تلق :لاق ءاميظع مويلا كيخأ نبا

 .("2كموق نىلإ ءاجنلا :تلق :لاق

 موي مويلا :هل لاق نايف يبأي رم املف ادابع نب دعس عه راصتألا ةيإر تالكر

 ٍيَِع هللا لوسر ئذاح املف . امير للا لق ءوبثا هلا رسلا لست وبلا .ةمحلملا

 لاق :لاقف «؟لاق امو» :لاق ؟دعس لاق ام عمست ملأ هللا لوسر اي :لاق نايفس ابأ

 دواد يبأو (8/5) دعس نبا دنع سابع نبا نع ئرخأ قرط نم اًضيأ يور دقو -

 ملسم جرخأو .اًرصتخمو الوطم (70 -77 /0) «لئالدلا» يف يقهيبلاو ("07؟)

 ئقلأ نمو «نمآ وهف نايفس يبأ راد لخد نم :ِهلَي هلوق ةريره يبأ نع (81/17)

 .«نمآ وهف هباب قلغأ نمو ءنمآ وهف حالسلا
 .ةمجعملا لاذلاب «تذفن» :ز .دءص )١(

 .سكعلاو «داوسلا ئلع ةرضخلا قلطت برعلاو «ديدحلا داوس اهولعي يتلا يأ (؟)

 نم دهاش هلو .هجيرخت قبس يذلا ليوطلا سابع نبا ثيدح نم ءزج اًضيأ اذهو ()

 .(575) يراخبلا دنع ةورع لسرم
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 مويلا ؛ةبعكلا هيف مظعُت موي مويلا لب» : ِِِل هللا لوسر لاقف «ةلوص شيرق يف ١2)هنم

 ئلإ هعفدو ءاوللا هنم عزنف دعس نلإ كي هللا لوسر لسرأ مث ««اًشيرق هيف هللا زعأ

 ,(؟7هنبا ىلإ راص ذإ ٍدعس نع جرخي مل ءاوللا نأ ئأرو .هنبا سيق

 .ريبزلا ئلإ اهعفد ةيارلا هنم عزن امل ٍةِكلَي يبنلا نأ يورو :؟"”رمع وبأ لاق

 «شيرق رشعم اي :هتوص ىلعأب خرص اًشيرق ءاج اذإ ئتح نايفس وبأ ئضمو
 .(؟!نمآ وهف نايفس يبأ راد لخد نمف .هب مكل لّبِق ال اميف مكءاج دق دمحم اذه

 مسيَدلا تيوَحلا اولتقا :تلاَقف هيراكب تذحأف ةشع تنب دئه هيلإ تماقف

 هنإف .مكسفنأ نم هذه مكّنرغت ال مكليو :لاق !موق ةعيلط نِم حّبق 7*2 سمحألا
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 .(هل)) :عوبطملا .2ن

 (قشمد خيرات» يف ركاسع نبا هقيرط نمو )87١7/7(- يدقاولا دنع ةرقفلا هذه

 هيف هللا زعأ مويلا «ةمحرملا موي مويلا» :هدنع دلي يبنلا ظفلو ءاهوحنب -(55 5 /7)

 نكلو دعس بذكا :ظفلب (57/0) يراخبلا دنع ةورع لسرم نم دهاش هلو .«اًشيرق

 .ءاوللا عزن ركذ هيف سيلو ««ةبعكلا هيف ئسكت ٌمويو ,ةبعكلا هيف هللا مّظعُي موي اذه
 ١77(. /7) «رثألا نويع» نع رداص فلؤملاو ؛(١7ص) «رردلا» يف

 نع لاحم مالك وهو .«نمآ وهف دجسملا لخد نمو ...هللا كلتاق :اولاق» :س يف هدعب

 .اًبيرق هعضوم يف يتأيسو ءرظنلا لاقتنال هعضوم
 .لوصألا يفام ئلع ةدايزو فيرحت ««نيقاسلا شمحألا» :ةعوبطملا خسنلا يف

 هنّمس هيبشت هارملاو «ديدنشلا : سمحأللاو «نمسلا هيق لعجي كلج خم ةءاعو :تيهوكلاو

 ضرأ :مهلوق نم هدنع ريخ ال يذلا :سمحألاب دارملا نوكي نأ نكميو «هتماحشو

 ,(44 /7) «فنألا ضورلا» :رظنا .عترم الو ًالك اهب سيل ةبدج تناك اذإ ءسماحأ
 .(سمح) «سورعلا جات»و *١87(« /؟) «رثألا نويع»و

401 



 كلتاق :اولاق «'''"نمآ وهف نايفس يبأ راد لخد نم «هب مكل لّبِق ال ام مكءاج دق

 دجسملا لخخد نمو ؛نمآ وهف هباب هيلع قلغأ نمو :لاق ؟كراد انع ىنغت امو هللا

 ."ادجسملا ئلإو مهرود ئلإ سانلا قّرفتف ءنمآ وهف
 هتبق كلانه هل تبرضو ؛2)اهالعأ نم ةكم لخدف ِةكَو هللا لوسر راسو

 ةبنحملا يلع ناكو اهلقسأ دم اهلخفف ديلولا د دلاخ هلع هللا لوسو رمآو

 .برعلا لئابق نم لئابقو ةنيهجو ةئيّرُمو رافغو ميَلّسو ملسأ اهيفو ئنميلا
 : : . نر صو هنا ! 5 5 ع

 لاقو 'ههعم حالس ال نيذلا مهو رّسُخلاو ةلاَجّرلا ئلع ةديبع وبأ ناكو

 0 3 ضي هي ع 5

 ئتح اًذصح مهودصحاف شيرق نم دحأ مكل ضرع نإ) :هعم نمو دلاخل

 .«'هومانأ الإ دحأ مهل ضرع امف ««افصلا ئلع ينوفاوت

 نب ناوفصو لهج يبأ نب ةمركع عم اهؤافِخأو شيرق ٌءاهفس عّمجتو
 نسب سامح ناكو «نيملسملا اولتاقيل ةمدنخلاب ورمع نسب ليهسو ةيمأ

 :فعناق قل هللا لوسر لوعد لبق اشالسابل كو ىب وهأ دئاعخ نب سيق

 موقي ام هللاو :تلاق ءهباحصأو دمحمل :لاق ؟ئرأ ام َدِعَت اذامل :هتأرما

 ٍ اد د

 هيلع نكلو ؛«نمآ وهف دجسملا لخد نمو» :نادع خسنلا ةّماعو عوبطملا يف هدعب )١(

 .لقنلا ردصمل قفاوملا باوصلا وهو ءف يف فذحلا ةمالع

 .هجيرخت قبس يذلا ليوطلا سابع نبا ثيدح ةمتت ةرقفلا هذهو (؟)

 (5195) يراخبلا دنع امك  نوُجَحلاب مويلا فّرعت يهو  ءاَدَك اهل لاقي ةّينث نم (8)

 .اَهْنَعُدَِلَوو ةشئاع ثيدح نم )١١6/١158( ملسمو

 .«مهل» :دءز ءص (41)

 هنَعهَنَدَو ةريره يبأ ثيدح نم ( 87:85 /17/80) ملسمو )/١١45( دمحأ هجرخأ 6

 .دمحأ ظفل قأيسو «هوحنب
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 ةلآولماك حال ساده ةلعيلامف موبيل اولبقيذإ

 ميرس قيرارع ندو (1ةناقلا ميوس ةنيرارك وق

 ةرحاسملا مهيتا املا :ليهسو ةمركشو نرسم مم ةمدتخلا ده ما

 نب دلاخ نب سينخو يرهفلا رباج نب زرك لتقف «لاتق نم ائيش مهوشوان
 ًقيرط اكلسف هتعاذشف ديلولا نب كلاش ليخخ ق اناكو «نيملسملا نم ةعيبر

 يقلغأ :هتأرمال لاقف هتيب لخد تح حالسلا بحاص سامح مزهناو ءاومزها

 :لاقف ؟لوقت تنك ام نيأو :تلاقف «7"2يباب يلع

 ةهمركع ٌرفوناوفص رف ذإ همدنخلا موي تدهش ول ِكنإ

 ةمهمهوانلوحّشيهتمهل همغمغالإعمسن الفاًبرض

 ةملك ندأ موللا يف يقطنت مل

 الع ريبزلا ثعبف .ةكم لخدف يلج هللا لوسر لبقأ :ةريره وبأ لاقو

 دب ةديبع ابأ ثعبو :يرخألا ةيجملا الع اًدلاخ ثعبو «نيعبتجملا عدحإ
 ه4 ل[ و هه .؟ ص ريت

 :لاق «هتبيتك يف هو هللا لوسرو «يداولا نطب اوذخأو ءرسحلا ئلع حارجلا

 ءيش ('7شيرقل ناك نإف «ءالؤه مّدقْن :اولاقف اهل اًشابوأ شيرق تْشِّبَو دقو

 .ريخأتو ميدقت 2« لع ىباب» :د ءز "ص 0

 نم ءيش شابوألل ناك نإ :يأ .(مهل ناك نإف» :حجيرختلا رداصم فو .لوصألا يف اذك 2

 .ديري ام هانيطعأو ِةكَي دمحمل انملستسا الإو ,مهعم - شيرق نحن انك رصنلا
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 ايد : كي هللا لوسر لاقف ءانلئُّس يذلا انيطعأ اوبيصأ نإو ءمهعم انك

 ىنيتأي الو .راصنألاب ىل فّيْما» :لاقف ءهللا لوسر كيبل :تلقف .(«!ةريره ابأ

 ئلإ نورت» :لاقف هدي هللا لوسرب اوفاطأف اوؤاجف مهب فتهف ««يراصنأ الإ

 مهودصحا» :ئرخألا ئلع امهادحإ هيديب لاق مث «؟مهعابتأو شيرق شابوأ

 ام مهنم لتقي نأ انم دحأ ءاشي امف انقلطناف ««افصلاب ىنوفاوت لوتح اًدصح

 .(7١ًئيش انيلإ هجوُي مهنم دحأ امو ؛ءءاش

 .©"7حتفلا دجسم دنع نوُجَحلاب لكي هللا لوسر ةيار تزكرو

 هلوحو هفلخو هيدي نيب راصنألاو نورجاهملاو كي هللا لوسر ضب مث

 يفو تيبلاب فاط مث هملتساف دوسألا رجحلا لإ لبقأف .دجسملا لخد لىتح

 سوقلاب اهنعطي لعجف ءاّمنص نوتسو ةئامثالث هيلعو تيبلا لوحو .ءسوق هدي

 1م م فج اس سرع رج دب 1و كاف عسسل دف عسر
 ّيَلَأ ءاَج# 4١[« :ءارسإلا] © اًدوُهَر َناَك للا نإ ٌلِطَْلاَقْعَرَو لل ءاج# :لوقيو

 ."””اههوجو ئلع طقاستت مانصألاو «[44 :أبس] 4# ُدِيِعْباَمَو ْلِطنلأ ُِدَبْاَمَو

 .فاوطلا ئلع رصتقاف ذئموي اًمرحم نكي ملو «هتلحار ئلع هفاوط ناكو

 )١( (رثألا نويع» يف سانلا ديس نبا هقيرط نمو-(44١١٠/) دمحأ هجرخأ )7/ ١7/4(

 ملسمو هل ظفللاو )١1780( .ةَنَعَُنََوَر ةريره يبأ ثيدح نم

 )57/8٠5(. «يراخبلا حيحص» :رظنا (1)

 هجرخأو «هوحنب دوعسم نبا ثيدح نم (17/81) ملسمو )51/7١( يراخبلا هجرخأ 6

 طقاست ركذ امهيف سيل هنأ الإ .هوحنب ةريره يبأ ثيدح نم اًضيأ (65 /117/80) ملسم

 )١ 77/١ «ريبكلا» يف يناربطلا دنع سابع نبا ثيدح نم كلذ يور دقو «مانصألا

 «ةراتخملا» يف ءايضلاو 7١7( /1) «ءايلوألا ةيلح» يف ميعن يبأو )١١97( «ريغصلا»و

 .نسح دانسإب )0 ١5١"١(
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 .تحتتفف اهب رمأف «ةبعكلا حاتفم هنم ذخأف ةحلط نب نامثع اعد هلمكأ املف

 نامسقتسي ليعامسإو ميهاربإ ةروص ئأرو روصلا اهيف ئأرف اهلخدف

 ةمامح ةبعكلا ىف ئأرو .(طق اهب امسقتسا نإ هللاو «هللا مهلتاق» :لاقف مالزألاب

 11 حف ذ روصلاب رمأو «هديب اهرسكف ناديع نم

 لباقي يذلا ٌرادجلا لبقتساف «لالبو ةماسأ ئلعو تابلا هيلع قلغأ مث

 يف راد مث كانه ئَأصو فقو عرذأ ةثالث ردف هنيبو هنيب ناك اذإ اىتح بالا

 اق دل رو هيسارن ل كوسم

 .عنصي اذام "7نورظني افوفص ّدجسملا تألم دق شيرقو بابلا حتف مث

 هل كيرشوال ةهلجحو هللا الإ هلإ ال» *:لاقف «هتحت مهو ؟7بابلا ىتداضعب قيما

 ثيدح نم (77017) يراخبلا هجرخأ روصلا وحمب هّرمأو «...هللا مهلتاق» :ُكْكلَي هلوق )١(

 قاحسإ نبا هجرخأ ٍناديع ةمامحل هرسكو ريعبلا ىلع لي هفاوط ٌركذو .سابع نبا
 نم (797/5) مكاحلاو (7441) هجام نباو )5١١/17( ماشه نبا هقيرط نمو -

 .نسح هدانسإو «ةيردبعلا نامثع نب ةبيش تنب ةيفص ثيدح
 (5:5.454) يراخبلاو )571١( دمحأو )١١185( «أطوملا» يف كلام هجرخأ (0)

 ّحص امنإو .هيحاون يف ليلهتلاو ريبكتلا ركذ نود رمع نبا ثيدح نم (1779) ملسمو
 ةميزخ نباو )59١5( يئاسنلاو )75١1471( دمحأ دنع ديز نب ةماسأ ثيدح نم كلذ

 ,79/) يراخبلا دنع سابع نبا ثيدح نم طقف ريبكتلا ركذ حصو )3٠١5(.
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 .لوصألل اًفالخ «نورظتتي» :عوبطملا ()

 َتّبثُي امهيفو «بابلا يبناج ئلع طئاحلا يف ناتبوصنملا ناتبشخلا :بابلا اتداضع (:)

 يذلا ةريره يبأ ثيدح نم مص بابلا يتداضعب ِِِلَي يبنلا ذخأو .بابلا اعارصم
 (...مكيلع بيرثت ال» :هلوق دنع هجيرخت يتأيس

 هع



 عيل قاد رثو راس رلكالا .هدحو بازحألا مزهو هدبع رصنو هدعو قدص

 اطخلا لتقو الأ .جاسلا ةياقسو كيبلا ةلادي آل «نيتاه يمد تحن وهف

 يركب لا سيمبل يل نم ا

 ظ .اهدالوأ

 :ءابآلاب اهمّظَعَتو ةيلهاجلا ةوخن مكنع بهذأ دق هللا نإ ءشيرف رشعم اي

 رار اَنِإ س ل ةيآلا هذه الت مث ء«بارت نم مدآو مدآ نم سانلا

 دخول هَل نيف هَمأ دنع وهَرَحَأ نإ اور لَو نوع خلو َقأَ
 1[ #1 :تارجحلا]

 ميرك خأ ءاًريخ :اولاق ؟مكب لعاف ينأ نورت ام ءشيرق رشعم ايا :لاق مث
 بيرثت ال :هتوخإل فسوي لاق امك مكل لوقأ ينإف» :لاق ءميرك خأ نباو

 .؟7١«ءاقلطلا متنأف اوبهذا مويلا مكيلع
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 ضعب نع 14١7(- /؟) «ماشه نبا ةريس) يف امك  قاحسإ نبا اهركذ دلي يبنلا ةبطخ )01(

 :اهنم ءاهدضعت ناسح دهاوش اهلو .ةلسرم ملعلا لهأ نم هخويش

 دلاخ نب ملسم قيرط نم )١11١/17( «ةكم رابخأ) يف يقرزألا هجرخأام -

 نسحلاو ءاطع نع نيسح يبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نع ءيجنزلا
 هعبات نكلو «نيل هيف دلاخ نب ملسمو .انه امم لوطأ هوحنب اًلسرم سواطو

 - مهيمسي نأ نود  هخايشأ نع نمحرلا دبع نب هللا دبع نع شايع نب ليعامسإ
 .(017ص) «نادلبلا حوتف» يف يرذالبلا هجرخأ .هضعبب

 دواد وبأ هجرخأ .هلثمب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم دهاش نئلوألا ة ةمللو -

 .ديج دانسإب )1١١١( نابح نباو (5050)

 متاح يبأ نباو )9717٠١( يذمرتلا دنع رمع نبا ثيدح نم دهاش ةيناثلا ةرقفللو -

  .نيفيعض نيدانسإب ١1( :تارجحلا) (ريثك نبا ريسفت» يف امك  (هريسفت» يف

 ا



 اي :لاقف هدي يف ةبعكلا حاتفمو ٌيلع هيلإ ماقف .دجسملا يف سلج مث

 هللا لوسر لاقف .كيلع هللا اص ةياقسلا عم ةباججلا انل عمجا «هللا لوسر

 مويلا ,نامثع اي كححاتفم كاه» :لاقف هل يعدف «؟ةحلط نب نامثع نيأ» :ِديَِي

 .217«ءافوو رب موي

 حتفن انك :لاق ةحلط نب نامثع نع 257(تاقبطلا» يف دعس نبا ركذو

 نأ ديري اًموي لَك يبنلا لبقأف ءسيمخلاو نينثالا موي ةيلهاجلا يف ةبعكلا

 ايا :لاق مث «ينع مُلَحف .هنم تلو هل ٌتظلغأف سانلا عم ةبعكلا لخدي

 دقل :تلقف .««تئش ثيح هعضأ يديب اًموي حاتفملا اذه ئرتس كلعل «نامثع

 ةبعكلا لخدو ,(ذئموي تزعو ترَّمَع لب» :لاقف «ثتلذو دكموي نشيرق تكلمه

 ناك املف «لاق ام ئلإ ريصيس رمألا نأ ذئموي تننظ اًعقوم ينم هتملك تعقوف

 (01157) دواد يبأو (87/77) دمحأ دنع ةريره يبأ ثيدح اضيأ هل دهشيو ب

 ْ .ةيآلاو ةبطخلا ركذ هيف سيل هنأ الإ نسح دانسإب

 )١1775( «ئربكلا» يف يئاسنلا دنع ةريره يبأ ثيدح نم دهاش ةئلاثلا ةرقفللو -

 دانسإب (08/5) «لئالدلا» يف يقهيبلاو 776 /) (راثآلا يناعم» يف يواحطلاو

 ةملسم نأ هل دهشي نكلو ««ءاقلطلا متنأف اوبهذا» :هلوق هيف سيل هنأ الإ ءدّيج

 دنع نينح ةوزغ ثادحأ نع سنأ ثيدح يف امك «ءاقلطلا» مهل لاقي ناك حتفلا

 )170/١١69(. ملسمو (5773777) يراخبلا

 هلو .ملعلا لهأ ضعب نع-(417 /7) «ماشه نبا ةريس» يف امك_ قاحسإ نبا هركذ )١(

 دنع بطاح نب نمحرلا دبع نب ئيحيو نمحرلا دبع نب ةملس يبأ لسرم نم دهاش
 .حتفلا ةوزغ يف ليوطلا امهثيدح نمض )78١55( ةبيش يبأ نبا

 ركذ الب هوحنب (8777 /7؟) «هيزاغم» يف هدنع وهو  يدقاولا هخيش نع(1/5١) (؟)

 هدانسإ .ةحلط نب نامثع نع هيبأ نع يردبعلا دمحم نب ميهاربإ نع دانسإلا

 .هل دوهشملا ءزجلا دنع اهركذ يتأي دهاوش هضعبل نكلو «يدقاولا لجأ نم فيعض
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 ّيلإ هعفد مث ينم هذخأف «هب هتيتأف ««حاتفملاب ينتئا ,نامثع اي١ :لاق حتفلا موي

 هللا نإ .نامثع اي .ملاظ الإ مكنم اهعزني ال ةدلات ةدلاخ اهوذخ» :لاقو

 :لاق .؟70١فورعملاب تيبلا اذه نم مكيلإ ! لضي امم اولكف هتيب ئلع مكتمأتسا

 :لاق «؟كل تلق يذلا نكي ملأ» :لاقف .هبلإ تعجرف ىينادان ٌتيَلو املف

 هعضأ يديب حاتفملا اذه ئرتس كلعل» :ةرجهلا لبق ةكمب يل هّلوق تركذف

 .هللا لوسر كلنأ دهشأ الب :تلقف ءاتفش ثيح

 .2"”ةحلط نب نامثع لإ ِةكَي هللا لوسر هّدرف ءمشاه ينب نم لاجر

 ءانفب سولج شيرق فارشأو ماشه نب ثراحلاو ديسأ نب باتعو برح 2 ما أ َُث ِ ١ َ قارس

 ام هنم عمسيف اذه عمس نوكي ال نأ اًَديِسَأ هللا مركأ دقل :باتع لاقف «ةبعكلا

 يبأ نبا ثيدح نم دهاش هل «ملاظ الإ مكنم اهعزني ال ًةدلات ًةدلاخ اهوذخ» :هلوق )١(

 .(588) (طسوأل»( )١ 2/١ «ريبكلا» يف يناربطلا دنع سابع نبا نع ةكيلم

 وهو «(01/57) قازرلا دبع دنع السرم ةكيلم يبأ نبا نع يور دقو ءفيعض هدانسإو

 نأ  ةحلط نب نامثع مع نبا ةحلط يبأ نب نامثع نب ةبيش ثيدح نم رخآو .هبشأ

 ةحلط [يبأ] ينب اي اهوذخ» :لاقف ةحلط نب نامثع ئلإو حاتفملا هيلإ عفد لي يبنلا

 نب دمحأ نع )١715( «ةباحصلا مجعم» يف يوغبلا مساقلا وبأ هركذ «...ةدلاخ

 يف ظفاحلا ركذو .الضعم ةبيش نع (775ت) يريبزلا هللا دبع نب بعصم نع ءريهز

 ذئاع نب دمحم هاور طباس نب نمحرلا دبع لسرم نم هل اًدهاش (19/8) «حتفلا»

 .(7717/-1756 )١/ يقرزألل «ةكم رابخأ» :رظناو .«هيزاغم» يف (707”ت) يشرقلا

 يبأ نبا لسرم نم دهاش هلو .فيعض دانسإب /١( /5) «تاقبطلا» يف دعس نبا هدنسأ (؟)

 .(401/5) قازرلا دبع دنع ةكيلم

5 



 ال هللاو :نايفس وبأ لاقف هّتعِبتال قح هنأ ملعأ ول هللاو امأ :ثراحلا لاقف «هظيغَي
 ل يبنلا مهيلع جرخف ءءابصحلا هذه ينع تربخأل ٌتمّلكت ول ءاًئيش لوقأ
 :باتعو ثراحلا لاقف ءمهل كلذ ركذ مث «متلق يذلا تملع دق» :مهل لاقف

 .(١)كربخأ :لوقنف انعم ناك دحأ اذه ئلع علّطا ام ِهللاو هللا لوسر كنأ دهشن

 لصف

 ئلاصو لستغاف ءبلاط يبأ تنب ئناه مأ راد لكي هللا لوسر لخد مث

 امنإو ءئحضلا ًةالص اهنظ نم اهئظف ئّحض تناكو ؛2؟)اهتيب يف تاعكر ٍنامث
 بيقع اوَّلص اًدلب وأ اًئصح اوحتق اذإ مالسإلا ءارمأ ناكو «حتفلا ةالص هذه

 اهنأ ئىلع لدي ام ةصقلا يفو .("1ِْكَي هللا لوسرب ًءادتقا ةالصلا هذه حتفلا

 .(؟7اهدعب الو اهلبق اهالص هتيأر ام :تلاق اهنإف «هيلع هلل اًركش حتفلا ببسب

 مأ اي ترجأ نم انرجأ دق» : ِِلَذ يبنلا لاقف اهل نيَوْمَح ئناه مأ تراجأو
 : (عويناه (ق لردع دف

 حتفلا موي ةبعكلا قوف لالب ناذآلو .ملعلا لهأ ضعب نع (5 ١7 /1) ماشه نبا هركذ )١(

 .عاطقنا هدنس يفو )١11575( قازرلا دبع دنع يسرافلا ناملس ثيدح نم دهاش

 .(71) «ليسارملا» يف دواد يبأو (77 5 ؟) ةبيش يبأ نبا دنع ةورع لسرم نم رخآو

 .ئناه مأ ثيدح نم (775) ملسمو )١١١7( يراخبلا هجرخأ (0)

 حتف اّمل اهاّلص اًدلاخ نأو «نئادملا حتف امدنع ئرسك ناويإ يف اهاّلص اًدعس نأ ئورُي ()
 ,57 5 /9) «ةياهنلاو ةيادبلا»و ١5/5( 453551 7/7) «يربطلا خيرات» :رظنا .ةريحلا

 لل

 .(81 /515) ملسمو (791/!1) دمحأ هجرخأ (5)

 يئاسنلاو (87 /775) ملسمو (701) يراخبلاو (1184777/8957) دمحأ هجرخأ (4)

 .نيومحلا ركذ «نيحيحصلا» يف سيلو )28572١(« «ئربكلا» يف
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 هنإف رفن ةعست الإ ءمهّلك سانلا ِةككي هللا لوسر (١)نمآ حتتفلا رقتسا املو

 بأ نسب دعس نب هللا دبع :مهو «ةبعكلا راتسأ تحت اودجو نإو مهلتقب رمأ

 نب ثراحلاو 57 |ًطخش نب ئزعلا لدبعو ؛لهج ىبأ نب ةمركعو ءحْرَس

 .لوصألا رئاس يف لمتحم وهو ءز د ءص نم تبثملاو ««نّمأ» :عوبطملا )١(
 ٌتلنق» :لاق يملسألا ةزرب يبأ ثيدح اهنم «تاياورلا ضعب يف همسا درو اذك (؟)

 دانسإب )١191/45( دمحأ هجرخأ ؛«ةبعكلا رتسب قلعتم وهو لطخ نب ئزعلا دبع

 يف امك_ قاحسإ نبا هاّمس اذكو ءلّطَح نب هللا دبع :ىِّمُس تاياورلا ضعب يفو .نسح

 ىَمسي ناك هنأ امهنيب عمجلاو .(875 /7) يدقاولاو - (4 ٠94 /7) «ماشه نبا ةريس»

 قحلو ٌدتراو راصنألا نم الجر لتق مث «هللا دبع ىِّمُّس ملسأ اًملف «ئزعلا دبع

 .(531/5) «يرابلا حتف» :رظنا .نيكرشملاب

 :هيبأ همساو همسا طبض يف فلتخا 0

 يف يقهيبلا دنع ةبقع نب ئسوم ربخ يف كلذك وهو «لوصألا ين اذك :ثراحلا -

 ياطلغم هركذ اذكو )7599/١17(« «ننسلا ةفرعم»و ١١١( /4) «ئربكلا ننسلا»

 وهو ءارغصم «ثريوحلا» :رداصملا ةماع يف يذلاو 3١١(. ص) «ةراشإلا» يف

 )4١/0(. «ةوبنلا لئالد» ةعوبطم يف ةبقع نب ائسوم ربخ يف كلذك

 يف ةلمهملا لادلاب «ديقن»و .فيحصت ««ليفن» :عوبطملا ءث (ب يف عقو :ديقن -

 يف عقوو .(415/9) «فارشألا باسنأ» يف يرّذالَبلا هيلع ّصنو رداصملا ةّماع
 «ننسلا ةفرعما»و 5٠١( /7) «ماشه نبا ةريس)» ك رداصملا ضعب ةعوبطم

 :(57" /0) «لئالدلا» نم رخآ عضوم يفو ؛ةمجعملا لاذلاب «ُذيِقُن١ :«لئالدلا»و

 (داشرلاو ئدهلا لبس» يف يحلاصلا هطبض هبو «هرخآ يف ِءار ةدايزب (رديقثا

 .حصأ لوألاو .(" )6/ 5٠

 ٠ه



 .(1١)بلطملا دبع ىنب ضعبل ةالوم ةراسو هّوَلِكَي هللا لوسر ءاجبم ناينغت اتناك

 هللا لوسر هل نمأتساف نافع نب نامثع هب ءاجف ملسأف حرس يبأ نبا امأف

 .هّلتقيف ةباحصلا ضعب هيلإ موقي نأ ًءاجر هنع كسمأ نأ دعب هنم لبقف دللي

 ."7ةكم لإ عجرو دترا مث رجاهو كلذ لبق ملسأ دق ناكو

0 

0 

 ثيدح نم (17251/) ملسمو )١1857( يراخبلا هجرخأ لطخ نبا لتقب ِلِلَي يبنلا رمأ

 .ثيداحأ ةدع يف اقّرفم يورف دوسألا نب رابه ادع مهرتئاس لتقب رمألا امأو .سنأ

 )7٠715( ينطقرادلاو (5 )/٠51 يئاسنلا دنع صاقو يبأ نب دعس ثيدح :اهنم

 نم ناكو  يموزخملا عوبري نب ديعس ثيدحو «نسح دانسإب (0 5 /؟) مكاحلاو

 .دهاوشلا يف هب سأب ال دانسإب (71/47*) ينطقرادلاو (75785) دواد يبأ دنع ءاقلطلا

 ربخ يفو ((72/51) ةبيش يبأ نبا دنع ةوزغلا ثادحأ يف ليوطلا ةمركع لسرم يفو

 دنع ةينامثلا ءالؤه ركذ عمتجاو 25١« /5) «لئالدلا» يف يقهيبلا دنع ةبقع نب سوم

 5٠9 -51١(. /7؟) «ماشه نبا ةريس» :رظنا .«هيزاغم١ يف قاحسإ نبا

 يف سيقلا دبع نب عفان همسا رخآ لجر عم هلتقب رمألا يورف دوسألا نب راّبه امأو
 ناك هنأ هيف سيل نكلو «(0711) ناّبح نباو (85 71 رازبلا دنع ةريره يبأ ثيدح

 يدقاولا هركذ دقو .نيلجرلا ةيمست نود )١955( يراخبلا يف ثيدحلاو «حتفلا موي

 .حتفلا موي مهمد هلي يبنلا ردهأ نيذلا يف )١117/7( «تاقبطلا» يف هبتاكو (870 /1)

 امف رظن هيفو .نايفس يبأ ةأرما  ةعيبر نب ةبتع تنب دنه :وهو ءاًرشاع اًصخش ادازو
 تملسأ دقو «هتأرما مد ردهُي مث هراد لخد نم نّمؤيو نايفس ابأ نّمؤيل دلي يبنلا ناك

 .ِكَي هللا لوسر اهل نمأتسي وأ دحأ اهريجي نأ نود عيابتل ٍةكَي يبنلا تتأو حتفلا دعب

 :470/) دواد يبأ دنع سابع نبا ثيدحو صاقو يبأ نب دعس ثيدح يف هتصق رظنا

 .(50 /7) مكاحلاو 249

00.0 



 .؟!”همالسإ نّسَحو ملسأو مِدقف كلِلَي يبنلا

 ناكو .؟')اولتقف نيتيقلا ئيدحإو نّسمقمو ثراحلاو لطخ نباامأو

 نيح ِةِكو هللا لوسر تنب بنيزل ضرع يذلا وهف دوسألا نب رابه امأو
 ملسأ مث رفف ءاهنينج تطقسأو ةرخص مئلع تطقس لوتح اهب سخنف ترجاه

 , 2 هيهالاسأ وس و

 20الف امهنّمأف نيتنيقلا ئدحاإلو ةراسل كلِلَي هللا لوسر نمؤتساو

 دنع ةكيلم يبأ نبا لسرمو «(5 )/٠51 يئاسنلا دنع دعس ثيدح يف همالسإ ربخ رظنا )١(

 مكاحلا دنع ةورع يزاغمو «(7277 )/١1/ «ريبكلا» يف يناربطلاو (41/ /5) دعس نبا

 يزاغمو «(5ا/ /5) «لئالدلا» يف ىقهيبلا دنع ةبقع نب ىئسوم يزاغمو )5/75١(«

 ينطقرادلاو (75785) دواد يبأ دنع يموزخملا عوبري نب ديعس ثيدح ءزنويظلا 66

 ١8و /؟) (ماشه نبا ة ريسرلا :رظناو ل(” /ه) «لئالدلا» يف ىقهيبلاو 6006

 .(١85-/869/5)«يدقاولا يزاغمهو(١

 تاقبط»و 85٠١-857( /؟) يدقاولا يزاغم»و (597" /؟) «ماشه نبا ةريس» :رظنا (*)

 )١717/7/65(. (دعس نبا

 (طسوألا خيراتلا» يف يراخبلا دنع اَهَتَعْدََلََوو ةشئاع ثيدح يف هتميرج ربخ يور 00(

 يف يقهيبلاو (5/"57) مكاحلاو (55/١57؟)«ريبكلا» يف يناربطلاو )/6١(

 «نئسلا» يف روصنم نب ديعس دنع حيجن يبأ نبا لسرم يفو ١1607(« /7") «لئالدلا»

 فاحسإ نبا يزاغم يفو 577 «تاقبطلا» يف دعس نباو (داهجلا تاتك" 5

 ١66(. /7) «لئالدلا» يف يقهيبلاو (160 5 -5617 )١/ ماشه نبا دنع امك

 1١(. /5) دعس نبا هنعو (80/8 :861/ /7) يدقاولا دنع همالسإ ةصق يورو

 _ يدقاولا معز دقو «ةقباسلا ةحفصلا نم لوألا شماهلا يف ةروكذملا رداصملا رظنا (0)

 مو“



 دمحف ءاّبيطخ سانلا يف كك هللا لوسر ماق حتفلا موي نم دغلا ناك املف

 موي ةكم مّرح هللا نإ .سانلا اهيأ» :لاق مث هلهأ وه امب هدّجمو هيلع ئنثأو هللا

 لحي الف ةمايقلا موي ئلإ هللا ةمرحب مارح يهف «ضرألاو تاوامسلا قلخ

 نإف ةرجش اهب دضعَي وأ امد اهب كفسي نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ئرمال

 نذأي ملو هلوسرل نذأ هللا نإ :اولوقف كي هللا لوسر ؛١'لاتقب صخرت دحا

 اهتمرحك مويلا اهُيمرح تداع دقو ,راهن نم ًةعاس ")يل تّنِحَأ امنإو ءمكل

 ."7(بئاغلا دهاشلا غلبيلف ءسمألاب

 تلاق  هدلومو هنطوو هدلب يهو  هلوسر ئلع ةكم هللا حتف املو

 ميقي هدلبو هضرأ هيلع هللا حتف ذإ لَك هللا لوسر نورتأ :مهنيب اميف راصنألا

 «؟متلق اذام» :لاق هئاعد نم غرف املف «هيدي اًعفار افصلا ئلع وعدي وهو اس

 : لكَ يبنلا لاقف .هوربخأ ئتح مهب لزي ملف «هللا لوسر ايءيشاال :اولاق

 .؟!«ىكتامم تامملاو مكايحم ايحّملا هللا ذاعم"ا

 .حتفلا موي تلتق ةراس نأ قاحسإ نبال اًقالخ
 .هريغو ملسم ظفل لوصألا نم تبثملاو ءيراخبلا ظفل وهو «لاتقل» :عوبطملا 0

 .د ءص نم ةطقاس «يل» )١(

 يعازخلا حيرش يبأ ثيدح نم (1704) ملسمو (57406 )٠١5. يراخبلا هجرخأ ('")

 ملسمو (5*187) يراخبلا دنع سابع نبا ثيدحب هبشأ ةبطخلا ظافلأ ضعبو ءهوحنب

 ,( )6 ١8

 ةصقلاو .اللسرم يراصنألا ديعس نب لئيحي نع هغلب اميف (7/7١4؟) ماشه نبا هركذ (:)
 هءاج ِدِكلَم يبنلا نأ اهيفو «ةريره يبأ ثيدح نم (854 /117/0) («ملسم حيحصاا يف

 ءمكيلإو هللا ىلإ ترجاه ؛هلوسرو هللا دبع ينإ !الك» :لاقف ءاولاق امب هملعُي يحولا

 .«مكتامم تامملاو مكايحم ايحملاو

 مه:



 فوطي وهو كي هللا لوسر لدتقي نأ حّولُملا نب ريمع نب ٌةلاضم مهو
 لوسر اي ةلاضف معن :لاق 2؟ةلاضفأ» : لَ هللا لوسر لاق هنم اند املف «تيبلاب

 كحضف «هللا ركذأ تنك ؛ءيش اال :لاق ؟كسفن هب ثّدحت تنك اذام :لاق هلل

 0 ب سل هرم ينعون جيطب مث لنقل يالا :لاق مث يلج يبنلا

 0 حا انيق هللا قلخ اه يح :> يردص نع هدي عفر ام هللاو :لوقي ةلاضف

 :تلاقف اهيلإ ثدحتأ تنك ٍةأرماب تررمف يلهأ ئلإ تعجرف :ةلاضف لاق ءهنم

 .مالسإلاو ِكيلع هللا بأي ءال :تلقف ثيدحلا ىلإ مله

 مانألا رشف عومي الاب ةسليقو دمحم تيار ةقول

 (1)ةالظإلا هّهجو ئشَْي كرشلاو اَنُيب ىحضأ هللا نيد ٍتِيأرل

 نمأتساف ناوفص امأف ءلهج ىبأ نب ةمركعو ةيمأ نب ناوفص ذئموي ّرفو

 لخد ىتلا هتمامع هاطعأو ءهنّمأف لي هللا لوسر ىحّمَجلا بهو نب ريّمع هل

 ينلعجا :7لاقف .هّدرف رحبلا بكري نأ ديري وهو ريمع هقحلف «ةكم اهب

 0 كلناقد: 0 00 تنأ» :لاقف يل رايخلاب

 راصتخا فلؤملا قايس يفو .ةياورلا لهأ نم هب قثي د نّمع (5 17 /7) ماشه نبا هركذ 01(

 ءرظنلا لاقتناب لصح مأ وه دوصقمأ يردأ الو «ةثالثلا هتايبأ نم لوألا تيبلا هب طقس

 .هيبنت نود «ماشه نبا ةريس»ل اقفاوم قايسلا لعج عوبطملا يفو

 .ِةكَع ىبنلل ناوفص يأ 030

 نب دمحم نع 14 519-16 /9):ماشه نيا ةريسلا يف امك قاحسإ نبا برغل )0

 )١575( «أطوملا» يف كلام جرخأو .السرم ريبزلا نب ةورع نع ريبزلا نب رفعج
 يف ةبقع نب يسوم يزاغم :رظناو .اًغالب يرهزلا نع هوحن (١؟51545) قازرلا دبعو

 .(57/65) «لئالدلا»



 وهل هللا لوسر امهكقأو هنكرق نمبلاب هلق ىبكأذ هل هللا لوسر
 .(20لوألا امهحاكت :يلع ناوقضو

 باصنأ ددجف يعازخلا (")دَّسَأ نب [ميمت] ِةِلَي هللا لوسر رمأ مث
 .(9ءرحلا

 كيرلا ةبكلا لوعس تنثلا ينل نة زر ةيارس لال 41 كور نب
 نم» :ةكمب هيدانم ئدانو ءئرخألا ةثلاثلا ةانمو ئزعلاو تاللا :اهنم اهلك

 .؟؟7(هرسك الإ اًمنص هتيب يف عدي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك

 ةاطمو رهش نم نول يي سما يملا ليز طياولا نب دلاخ ثعبف

 ءاهمدهف اهيلإ اوهتنا ايتح :ح هباحصأ نم اًسراف نيثالث يف اهيلإ جرخف ءاهمدهيل

 (ًأطوملا» يف كلامو_(518/57) «ماشه نبا ةريسا يف امك قاحسإ نبا هجرخأ )١(

 نع رداص فلؤملاو .السرم يرهزلا نع (١؟575) قازرلا دبعو (195861576)

 18٠(. /7) «رثألا نويع»

 يفو .(!؟) (لصف» :هناكم بتك ب يفو .س .د ءص .ف يف ضايب نيترصاحلا ناكم (؟)

 :عوبطملا «ن ء«س ءز يفو ءاذه ا عاب فام فرم

 (457/1) ميعن يسأل «ةباحصلا ةفرعم» :رظنا .هيب أ مسا ف لوقو هوءانذيسأ»

 .(ا//5؟) «ةباصإلا»و

 وبأو )7//١717( «ةكم رابخأ» يف يقرزألاو ١994( /5) «تاقبطلا» يف دعس نبا هجرخأ ()

 ليفطلا يبأ نع ميثم نيا نع ةيهاو اهّلك قرط نم )١191( «ةباحصلا ةفرعمل يف ميعن

 نم (178/5١؟) يقرزألاو (8877) قازرلا دبع هاور ام باوصلاو .سابع نبا نع

 .السرم يشرقلا فلخ نب دوسألا نب دمحم نع ميثخ نبا نع جيرج نبا قيرط
 «يزاغملا» .معطم نب ريبج نع هدانسإب اًضيأ هوحن دنسأو «هخايشأ نع يدقاولا هركذ

 .( مالا ىلا /؟)

 رييبتوبيب 6



 :لاق ءال :لاق «؟اًئيش تيأر له» :لاقف هريخأف ِةِكَي هللا لوسر ئلإ عجر مث

 دّرجف ظيغتم وهو دلاخ عجرف ,«اهمدهاف اهيلإ عجراف ءاهمدهت مل كنإف»

 نداسلا لعجف «ءسأ رلا ةردقات ءادوس ةتايرهأ :١7 رما ةيلإ تجرخف«ةقيس

 هربخأف كَ هللا لوسر ئلإ عجرو «نيتنثاب اهلزجف دلاخ اهبرضف ءاهب حيصي
 تيناكو .170(2اًدبأ مكدالب ق دعت نأ تسيأ دقو ئزعلا كلت .معنا :لاقف

 ناكو «مهمانصأ ّمظعأ تناكو «ةنانك ينب عيمجو شيرقل تناكو ؛""7ةلخنب

 لاق .همدهيل  ليّذَهل منص وهو  عاوُس ئلإ صاعلا نب ورمع ثعب مث
 هللا لوسر ينرمأ :تلقف ؟ديرت ام :لاقف نداسلا هدنعو هيلإ تيهتناف :ورمع

 مح تلق ءعّبمت :لاق ؟مل :تلق «كلذ ئلع ردقت ال :لاقف .همدهأ نأ ِدِكي

 هنم توندف :لاق ؟رصبي وأ عمسي لهو كحيو !؟لطابلا ئلع تنأذنآلا

 ,ةيدنهلا ةعبطلا يف الو .لوصألا نم ءيش يف سيلو ««زوجعا :ةلاسرلا ةعبط يف هدعب )١(

 .جيرختلا رداصم يف الو

 نب هللا دبع نع (77 /0) «تاقبطلا» يف هبتاك هنعو (  8377 /6) يدقاولا هجرخأ (0)

 ناك هابأ نإف «ةبحص اذه ديعسل هلعلو .هب يلذهلا ورمع نب ديعس نع يلذُهلا ديزي
 «ةباحصلا ةفرعم» :رظنا .مالسإلاو ئلوألا ةيلهاجلا كردأ دق اًريبك اًخيش

 (ئربكلا» يف يئاسنلا دنع ليفطلا يبأ ثيدح نم هوحنب دهاش هلو )75١57/5(.

 اَّلِإ ءنسح دانسإب ١١4( /4) «ةراتخملا» يف هيغل 06٠3 هب ير 144
 .خلإ 2...تسي ثسيأ دقو) :هلوق هيف سيل هنأ

 ل : هس ابك قاكادن امه 8

 ينب ضارح :مويلا هل لاقيو )١١77/5(. توقايل «نادلبلا مجعم» :رظنا .ضارخ

 .اليك 5 ةبارق ئلع ةمركملا ةكم ىقرش لامش «ريمع

 هدا/



 © تملسأ :لاق ؟تب ار ينك ةةداسلا

 (0ديَدُق دنع لّلّصُمْلاب ثناكو «ةاثم ىلإ يلهشألا ديز نب .دعس ثعب مث

 اهيلإ ائهتنا ئتح اًسراف نيرشع يف جرخف «مهريغو ناّسغو جرزخلاو سوآلل

 لبقأف «كاذو تنأ :لاق «ةانم مده :لاق ؟ديرت ام :نداسلا لاقف .نداس اهدنعو

 ليولاب وعدت سأرلا ةرئاث ءادوس ةنايرع ةأرما هيلإ جرختو ءاهيلإ يشمي دعس
 اهمرضيو «كتاصع صعب كنود ةانم :نداسلا اهل لاقف ءاهردص برضتو

 ا رسكو همدهف منصلا ئلإ لبقأو ءاهلتقف دعس

 لج ينب ىلإ ديلولا نب دلاخ ةيرس ركذ

 هللا لوسرو ئزعلا مده نم ديلولا نب ؛ دلاخ عجر املو :' 0) دعس نبا لاق

 .التاقم هثعبي ملو «مالسإلا لإ يعاد 2 ١'ةمي يلج ينب ىلإ هثعب ةكمب ميقم ديكو

 .«اودجي ملفا :قايوه (1)

 ورمع نب ديعس نع (060 /0) دعس نبا هقيرط نمو 81١(- /7”) يدقاولا هدنسأ (؟)

 َُنَعدَاَوَو يركبلا ناّسح نب ثراحلا ثيدح نم اضيأ دعس نبا هدنسأو .يلذهلا

 .نسح دانسإب

 1 55 نض) رظتا .امسافيرعلا قبس 0)

 هثعب يذلا نأ )87/١( ماشه نبا ركذو .(77/5١؟) «تاقبطلا» يف دعس نبا هركذ (5)

 .بلاط يبأ نب يلع :لاقيو ء«برح نب نايفس وبأ :ةانم مدهل كي يبنلا

 .(180 /7) «رثألا نويع» نع رداص فلؤملاو .(57/7”17) «تاقبطلا» يف (4)

 ةنانك نب ةانم دبع نب رماع نب ةميذج ونب :انه دارملاو ؛لئابق ةدع يف نطب ةميِذَجج ونب (5)
 هركذ امك مَلْمَلَي ةيحانب ةكم لفسأ اوناكو «هريغو (479 /7) «ماشه نبا ةريس١ يف امك

 .دعس نبا

 06ه + م



 .ميلس ينبو راصنألاو نيرجاهملا نم الجر نيسمخو ةئامثالث يف جرخف

 اديني دسحممب انيس و اذيلس دق هثوملسم كولاق ؟متنأ ام :لاق .مهيلإ ئهتناف

 اننيب نإ :اولاق ؟مكيلع حالّسلا لاب امف :لاق ءاهيف اّنْدَأَو انتحاس يف دجاسملا

 انأبص :اولاق مهنإ :ليق دقو مه اونوكت نأ انفخف ًةوادع برعلا نم موق نيبو
 هوعضوف «حالسلا اوعضف :لاق  ؟")انملسأ :اولوقي نأ اونسحي ملو «١2)انأبص

 يف مهقرفو ءاًضعب فّتكف مهضعب رمأف «موقلا رسأتساف اورسأتسا :مهل لاقف
 .هقنع برضيلف ريسأ هعم ناك نم :دلاخ مدان رحسلا يف ناك املف ؛هباحصأ

 اولسرأف راصنألاو نورجاهملا امأو «مهيديأ يف ناك نم اولتقف ميلس ونب امأف

 عنص امم كيلإ أربأ ينإ مهللا» :لاقف دلاخ عنص ام لَك يبنلا غلبف ءمهارسأ

 .مهنم بهذ امو مهالتق مهل ئدوف اًيلع ثعبو .70"2دلاخ
 غلبف ءرشو مالك كلذ يف فوع نب نمحرلا دبع نيبو دلاخ نيب ناكو

 اًبهذ دحخأ كل ناك ول هللاوف ءيباحصأ كنع عد .دلاخ اي الاهم» :لاقف لَك ىبنلا

 .؟!«هتحور الو يباحصأ نم لجر ةودّغ تكردأ ام هللا ليبس يف هتقفنأ مث

 )١( نم تطقس ةيناثلا «انأبص» المطبوع. 

 .(7/189 :9"7"57) يراخبلا دنع رمع نبا ثيدح ظفل اذه (؟)
 يث سيل نكلو «يراخبلا دنع رمع نبا ثيدح يف كلذك وهو «نيتّرم» :ز شماه يف داز (*)

 .فملؤملا اهلقني يتلا دعس نبا ةياور

 88٠١( /7) يدقاولا هدنسأو 57١(. /7) «ماشه نبا ةريس» يف امك قاحسإ نبا هركذ (:5)

 ملسمو (771/7) يراخبلا دنع ثيدحلاو .هوحنب عوكألا نب ةملس ثيدح نم

 نيبو ديلولا نب دلاخ نيب ناك :لاق يردخلا ديعس يبأ نع هل ظفللاو_(50541)
 نم اًدحأ اوبست ال :ّك هللا لوسر لاقف «دلاخ هّبسف ٌءيش فوع نب نمحرلا دبع
 .(هفيصن الو مهدحأ دم كردأ ام اًبهذ ٍدحأ لثم قفنأ ول مكدحأ نإف .يباحصأ
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 لصف

 :(7١ةيبيدحلا ةرمع ىف لاق دق تباث نب ناسح ناكو

 الخ اهلزنمءارذع ئلإ ٌءاوجلاف عباصألا ٌتاذ تفع

 ()ءامسلاونباوّرلا اهيفتت وفق ساحس حلا ينبنم رايد

 ءكشومكتتاهجوُرُم لالخ شسينأاهلازيال تناكو

 ةشهلاب مهنانإينفرؤي فيلم نكلواذهُعَدف

030 

 (رثألا نويع»و (5714 217١ /؟) «ماشه نبا ةريس» يف يذلاو .فلؤملا لاقاذك )١(

 بيبح نب دمحم ةياور نم «هناويد» يفاذكو .حتفلا موي اهلاق هنأ )5/18١(

 (ملسم حيحصا دنع ةشئاع ثيدح يف هنم اّتيب رشع ةثالث يور دقو «2)

 هلاق ام دّيؤي اهثيدح قايسو .قاحسإ نبا هركذ امع اهبيترت يف فالتخا عم (554)

 يفف اًضيأو .حتفلا لبق ةتؤمب دهشتسا دق ناكو ةحاور نبا ركذ هيف نإف .فلؤملا

 نأ نكمي الف قبس امك حتفلا ليبق ملسأ دقو ؛ثراحلا نب نايفس يبأ وجه تايبألا
 .ملسأ دق نأ دعب هاجه ناّسح نوكي

 «فنألا ضورلا» نم ئقتسم هرثكأف بيرغلا حرش نم شماهلا يف تأيسامو

 ١ - 3١(. ص) يقوقربلل «ناسح ناويد حرشاو )١7/0-١105(

 يهو «قشمد برقب ةيرق «ءارذع»و ؛ماشلاب ناعضوم «ءاوجلا»و «عباصألا تاذ»

 .اهيلإ اًنانح اهركذ اذلو «ةيلهاجلا يف ناسح مهيلع دفي ناك نيذلا ناسغ كولم لزانم

 ءناّسغ نم ناك ام انه دارملا نأ رهاظلاو «لكابق ةدع نم نطب «ساحسحلا ونبا»و

 .(774ص) مزح نبال «برعلا باسنأ ةرهمج :رظنا

 .رطملا :«ءامسلا)و .راثآلل نفاودلا حايرلا :«سماورلا»و

 و0١



 (1)ءاموٌلسعاهججازونوكي 2سأرٍتيب ني ًةئيبَس نأك

 ًءادفلا حاّرلا بّيَّطل رهف اًَموينرِكُذ ٌتابرشألا اماذإ

 ؟ةنوأ ثق ناقاماتإ ابننا ةز(ةبالبلا اميل وأ

 ”02اقللا انو امهاذشسأاو اقكولم اك ايرشو

 (4)كادئكاهدعومَعّقئلاريثت اهوّرت هل نإ انيخ انمدَع

 (ة)ءامظلا لشآلا اهفانكأ يلع تادهعصق ةّعألا نعزافي
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(00) 

 رمخلا :«ةقيبسلا# .يدوهيلا مكشم نب مالس تب ىه:ليقو:هتآرما مسا ؟ءاثعشا
 اهب نونضملا ةنوصملا رمخلا يهو ««ًةئيبخ» :ماشه نبا ةريسل اًقافو عوبطملا يفو
 تبيبلا اذهو :يليهسلا لاق .رمخلاب روهشم ندرألاب عضوم :«سأر تيبا»و .اهتسافنل

 .هظفل الو ناَّسح رعش هبشي ال عوضوم

 .هيلع مالُث ام انيتأ ىأ :«انْمَلأ» :رداصملاو عوبطملا يفو «ئذأب اًدحأ انيصأ :«انلتأ»

 برش ءارج اننيب مجن نإ :ئنعملاو .بابسلا :«ءاحللا»و .ديلاب برضلا :«ثغملا»و

 .ركسلاب رذتعنو رمخلا ئلإ موللا فرصنف بابسو ٌرش حارلا
 رمخلا فصو اهيف يتلا تايبألا يهو  ةديصقلا هذه ضعب نإ ليق هنأ يليهسلا ركذ

 تايبألا نأ هديؤيو :تلق .مالسإلا يف ةديصقلا رخآ لاقو «ةيلهاجلا يف ناسح اهلاق

 .ملسم دنع اَهْنَعديإَفيَو ةشئاع ثيدح يف ءيش اهنم سيل ةعستلا
 ا

 ةياورلاو ,ملسم دنع اَهّتَعَهَيلَوَوو ةشئاع ثيدح يف درو انه ةروكذملا نم ِتيب لوأ اذه

 . كبف

 ءاَدك يفنك نم عقنلا ريثت 2 اهورت مل نإ يتّينُب ثلكت

 لاق ناسح ناك نإف .حتفلا موي ٍةْلَك يبنلا اهنم لخد يتلا ةكمب ايلعلا ةينثلا يه ءادكو

 بيغلا ةقفاوم هيف نوكيف قبس امك رهاظلا وهو  ةيبيدحلا ةرمع يف تيبلا اذه

 وع

 .ءامدلا لإ شاطعلا :ءامظلا .حامرلا :لَسألا
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 ِتارْْلعَمَيم 6 ا1ايج لشن

 [(فرضعا اع اوف رعت اقف

 مويدالجلاوريصافالإو

 ايف هللا وسر ُليربجو
 ادسيع حلسوادقفاشآ لاقو

 ادذنجترةيدقف#لشلالآقو

 ذةتومهموي لك يفافل
 اناجه نم يفاوقلاب مكحتف

 61مل رثتتاب بيزا

 ءاطغلا فشككتاو حتفلا ناكو

 ًءافكه ل سيل سُدقلا حورو

 (١)ءافخ هب سيل قحلالوقي

 ()ءاقللا اهتضرع راصنألا مه

 ءهةامحجشهوأ لاستق وأ ايس

 (5)ءامدلا فلتخت نيح برضنو

(010 

00 

 نهح سمت يأ :«ءاسنلا رمخلاب نهمطلي» .اًضعب اهضعب قبسي ةعرسم :(تارطمتم»

 ءاسن نإ :ليقو .مهدنع اهتماركو اهتزعل كلذو ,رابغلا نهنع نزيل نهرمخب انؤاسن

 يف يقهيبلا هركذ امك ءاهدْدَرَيل نهرمخب ليخلا هوجو نبرضي نللظ اهحتف موي ةكم
 ردقلا ةقفاوم نم اًضيأ اذهو .ةبقع نب ئسوم يزاغم نع اّلقن (9 /5) «لتالدلا»

 وهو ««ءالبلا عفن نإ قحلا لوقي» :عوبطملا يفو .ملسم ظفل وهو ,لوصألا يف اذك

 مل قاحسإ نبا دنع تيب هدعبو .«ماشه نبا ةريس» يفامك قاحسإ نبا ةياور ظفل

 :وهو «هيبنت الب عوبطملا يف هوتبثأ دقو «ةشئاع ثيدح يف وه الو ,فلؤملا هركذي

 ءاشن الو موقن ال متلقف هوقّدص اوموقف هب تدهش

 نويع»و «تباث نب ناسح ناويد»و «ملسم حيحص»ل اقافو لوصألا يف اذك «َترّسي»

 .«ماشه نبا ةريس» ةعوبطمل اًقافو «ترّيس» :عوبطملا ينو .«رثألا

 تيبلا اذهو .رداصملل اقافو «طلتخت» :هيفو ءس ادع لوصألا يف اذك «فلتخت»
 رب ب بخ 1001 لمص او

 هللا ةشئاع ثيدح يف درت مل هدعب ناتيبلاو ا
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 ىنع نايقسابأ غلبأ الأ

 انيغعكن# رت انفويسنأم
 هنع كتبو 122 توجه

 وفك هل تسلو هوجب#أ

 اقينح ارب اًكرابب توجه

 مكنم هللا لوسر وجهي نمأ

 يضرعو هدلاوو يبأ نإف

 هيف بيع ال مراص ٍيناسل

 (١)ءافخلا حرّبدقف َةَلَغلَغُم

 ةيألا ايتكسروادلا ةيعبو
 ءار جلا كاذ يف هللاد نعو

 ”0ةادسفلا امكريخل امكرشف

 (702( ف ولا هةتميف هللا ةريفأ

 ؟ءاوس هرضتيو ةحادميو

 ةانوودغتم 3 ميم ىنئارسا

 0( ءالذلا هردكتال يرضحبو

 ل

 ف

60 

 لصف

 فئاطللاو هقفلا نم ةوزغلا هذه يف ام ىلإ ةراشإلا يف

 0 با راو ساعة بسلا عب سالك

 .ملسي نأ لبق هئاجه يف تليق تايبألاف ءبلطملا دبع نب ثراحلا نبا وه نايفس وبأ

 :اهيف لوقي يتلا هتيلادب لَك يبنلا نذإب اًضيأ ناّسح هاجه دقو

 مشاه لآ نم دجملا مانس نإو

 .(577 )١/ «هناويد» :رظناو .ةشئاع ثيدح نم )١585( «ملسم حيحص)ا يف امك

 .لاز :«ءافخلا حرب»و .ةلاسرلا :«ةلغلغملاو»

 ثيدح يف هتركذ اهنكل ءملسم دنع َهنَعَةَنَوَوَر ةشئاع ثيدح يف دري مل اًضيأ تيبلا اذهو

 دبعلا كدلاوو موزخم ٍتنب ونب

 يف بيطخلاو (1510) ئلعي يبأو ٠١( /5) «ةكم رابخأ" يف يقرزألا دنع اهل رخآ

 .هب سايل هدائسإو ,(777 /5) «هخيرات»

 .ةانيصا* اذمحم توجه» :ملسم ةياور

 ةبقع نب ئسوم هركذو «ملسم دنع اَهَنَعََُلََو ةشئاع ثيدح يف دري مل اًضيأ تيبلا اذه

 .(49 /0) «لئالدلا» يف امك هيزاغم يف
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 هبيسب لخدو «هيلع ةرظانملاو هيلإ ةوعدلاو هنيد راهظإ نم ةكمب نيملسملا

 احن َكَلاَنَحَتاَنِإل :هلوق يف اًحتف هللا هاًّمس اذهلو «مالسإلا يف ريثك رشب
 حتف ٌوَأ هللا لوسر اي :رمع لاقف ةيبيدحلا نأش يف تلزن ١[« :حتفلا] 4 اًنيِيم

 نأ قنص 318 :لاقق اكيف هتوك 55 هئاحيس ذاغأو .217(معنا "لاق ؟ وه

 احق كِل نود نلعب مََسَرلاَمَرَمَفال :هلوق ئلإ 4 َيْفَ يأ هوس
 .[730/ :حتفلا] # اسير

 نوكت ٍتامدقم ةميظعلا رومألا يدي نيب مّدقي نأ هناحبس هنأش اذهو

 ريغ نم هقلخو حيسملا ةصق يدي نيب مدق امك ءاهيلع ةهّبنُملا اهيلإ لخدملاك

 يدي نيب مدق امكو «هلثمل دلوي ل اًريبك هنوك عم هل دلولا ٍقلخو ايركز ةصق بأ
 .هحدمو هّميظعتو هيناب ٌركذو «هب ةيونتلاو هّميظعتو هئانبو تيبلا ةصق ةلبقلا خسن
 اذكهو .هل ةلماشلا هتردقو هل ةيضتقملا هتمكحو خسنلا ركذب هلك كلذ لبق أطوو

 .كلذ ريغو هب ناهكلا تاراشبو ليفلا ةصق نم هلوسر ثعبم يدي نيب مدق ام

 .ةظقيلا يف يحولا يدي نيب ةمدقم تناك ِةَِي هللا لوسرل ةحلاصلا ايؤرلا كلذكو

 عرشلا رارسأ لمأت نمو .داهجلاب رمألا يدي نيب ةمدقم تناك ةرجهلا كلذكو

 .بايلألا هتمكح رهبت ام كلذ نم ئأررّدقلاو

 لصف

 هدهعو هراوجو مامإلا ةمذ يف مه نَم اوبراح اذإ دهعلا لهأ نأ :اهيفو

 الو .مهرايد يف مهيبي نأ هلف ءدهع هنيبو مهنيب لبي ملو .كلذب هل اًبرح اوراص

 .ةنايخلا مهنم فاخ اذإ مالعإلا نوكي امنإو ءءاوس ىلع مهملعُي نأ جاتحي

 .هدهعل نيدبان اوراص اهققحت اذإف
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 لصف

 اوضر اذإ ١'مهرشابمو مهئدر كلذب مهعيمج دهع ضاقتتنا :اهيفو
 .مهضعب شيرق نم ركب ينب اوناعأ نيذلا نإف .هوركني ملو هيلع اوُرقأو كلذب
 مهنأ امك اذهو .مهّلك لكي هللا لوسر مهازغف اذه عمو ؛مهعم مهلك اولتاقي مل
 هب اوضر دق ذإ حلصب مهنم دحاو لك درفني ملو ءاعبت حلصلا دقع يف اولخد

 ال يذلا ِةِِلَي هللا لوسر يده اذه .دهعلل مهضقن مكح كلذكف هيلع اورقأو

 .ائرت امك هيف كش

 يضر اذإ ةمذلا لهأ نم دهعلا يضقان ىلع مكحلا اذه نايرج اذه درطو

 رمع ئلجأ امك ؛هدهع ضقني ام مهنم ٍدحاو لك رشابي مل نإو «هب مهتعامج

 لب «©'”هدي اوعَّدفف راد رهظ نم هوّمرو هنبا ىلع مهضعب ادع امل ربيخ دوهي

 لجر لك نع لأسي ملو ةظيرق ينب ةلتاقم عيمج ِهيِكَي هللا لوسر لتق دق
 اغنآو :.هلك ريضتلا ىتب نلجأ كتذكو ؟ال مأ دهعلا ضقن له مهنم 7لجر

 هنم مهبهوتسا ئتح عاقنيق ينبب لعف كلذكو «نالجر هب لتقلاب مه يذلا ناك
0: 

 .هيف كش ال يذلا هيدهو هتريس هذهف ؛نبأ نب هللا دبع

 الو ,داهجلا يف رشابملا ٌمكح ءدّرلا مكح نأ ئلع نوملسملا عمجأ دقو

 .لاتقلل ٍدحاو ٍدحاو لك ةرشابم باوثلا يف الو ةمينغلا ةمسق يف طرتشي

 امنإ رشابملا نأل ,مهرشابم مكح مهئدر ٌمكح «قيرطلا عاَّطُق مكح اذكهو

 .«مهيرشابم» :عوبطملا ءس )١(

 لصافملا نم اهريغو غاسرألا يف جاجوعا :عّدَقلاو .(7770) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .رسك ريغ نم اهنكامأ نع اهلاوزو

 .عوبطملا « س «ث ب نم ةطقاس ةيناثلا «لجر» 00
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 وه اذهو .هيلإ لصو ام ئلإ لصو ام مهالولو «نيقابلا ةوقب داسفإلا رشاب

 لصف

 رشعلا ئلع داز امل دقعلا يفو مهنم ئوقأ مهودعو فعض نيملسملاب ناك

 .مالسإلل ةحلصم
 لصف

 نع تكسف بجي ال وأ هّلْذِب زوجي ال ام لئس اذإ هّريغو مامإلا نأ :اهيفو

 .دهعلا ديدجت ِهكَب هللا لوسر لأس نايفس ابأ نإف هل الذب هتوكس نكي مل هلذب

 .هل اًدهاعم توكسلا اذهب نكي ملو «ءيشب هبجي ملو ِةِِكَي هللا لوسر تكسف

 لصف
 هيلع ئءرج نمم ناك نايفس ابأ نإف «لتقي ال رافكلا لوسر نأ :اهيفو

 لصف

 دق تناك اذإ مهرايد يف "7ههِتَّصفاْغُمو رافكلا تييبت زاوج :اهيفو

 مهيلع نوريغُيو رافكلا نوبي هلك هللا لوسر ايارس تناك دقو «ةوعدلا مهتغلب

 .هتوعد مهتغلب نأ دعب هنذإب

 عم «ليلخ رصتخم ئلع يناقرزلا حرش»و )١194/71( يوادرملل «فاصنإلا» :رظنا )١(

 )١9/8/9(. «طوسيملا»و ١915( //) ينانبلا ةيشاح

 .مهتأجافمو ةَّرِغ ئلع مهذخأ :يأ 00
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 لصف

 لأس ُهَنَعْدَناََوَر رمع نآل ءاّملسم ناك نإو سوساجلا لتق زاوج :اهيفو

 ملو «ربخلاب ةكم لهأ ربخي ثعب امل ةعتلب يب أ نب بطاح لتق ِةِكَي هللا لوسر

 دق هللا لعل كيردي امو» :لاق لب .ملسم هنإ هلتق لحي ال : ٍةنِيَي هللا لوسر لقي

 وهو هلتق نِم اًعنام هيف نأب باجأف ««متئش ام اولمعا :لاقف ردب لهأ ئلع علطا

 لثم هل سيل سوساج لتق زاوج ئلع هيبنتلاك اذهب باوجلا يفو ءاّردب هدوهش
 ا .عناملا اذه

 يعفاشلا لاقو ءدمحأ بهذم يف نيهجولا دحأو كلام بهذم اذهو

 ةصقب نوجتحي ناقيرفلاو ؛دمحأ بهذم رهاظ وهو «لتقي ال :ةفينح وبأو

 ا

 ةحلصم هلتق يف ئأر نإف ؛مامإلا يأر ئلإ عجار هلتق نأ :حيحصلاو

 .ملعأ هللاو .هاقبتسا حلصأ 27هؤاقبإ ناك نإو هلتق نيملسملل

 لصف

 ةماعلا ةسلسملا و ةجلسلا اهئيفكتو ايلك ةآرملا ةيرجت ارح ةايبقو

 زاج اذإو ءكّتفشكتل وأ باتكلا ًنِجرختل :ةنيعظلل الاق دادقملاو اًّيلع نإف

 مالسإلا ةحلصمل اهديرجتف ءاهيلإ وعدت ثيح كلذ نلإ اهتجاحل اهديرجت
 ل007

 .بهاذملا بتك ئلإ وزعلا متو «(16١ص) ةلأسملا تقبس )١(

 .«هؤاقبتسا» :عوبطملا هد (؟)

 ليسرلا ءاعضا اذإ بآيف :لاقف (7 «ره1] فيدحلا ادع حرلغ ىراخبلا كلثب بوب دقو 8

 .«نهديرجتو «هللا نيصع اذإ تانمؤملاو ةمذلا لهأ روعش يف رظنلا الإ

 هاا/



 لصف

 هلل اًبضغو الوأتم رفكلا وأ قافنلا ىلإ ملسملا بسن اذإ لجرلا نأ :اهيفو

 ئلع بائي لب .هب مثأي ال لب ءكلذب رفكي ال هنإف هّظحو هاوهل ال هنيدو هلوسرو
 نوعّدِبُيو نورّمكُي مهنإف ؛عدبلاو ءاوهألا لهأ فالخب اذهو .(1)هدصقو هتين

 .هوعدبو هورفك نمم كلذب ئلوأ مهو «مهلحنو مهئاوهأ ةفلاخمل

 لصف
 ةريبكلا ةنسحلاب رّمكت دق كرشلا نود امم ةميظعلا :ريبكلا نأ :اهيقو

 تلمتشا ام نإف ؛اًردب هدوهشب اًرُّمكم بطاح نم ٌّسَجلا عقو امك ؛ةيحاملا

 هاضرو اهل هللا ةبحم نم هتنّمضتو ؛ةحلصملا نم ةميظعلا ةنسحلا هذه هيلع

 ةئيس هيلع تلمتشا امم ٌمظعأ -اهلعافب هتكئالمل هتاهابمو اهب هحرفو اهب
 فعضألا الع ئوقألا بلغف ءاهل هللا ضغب نم هتتمضتو ةدسفملا نم سجلا
 .هاضتقم لطبأو هلازأف

 تانسحلا نم نيئشانلا ضرملاو ةحصلا يف هناحبس هللا ةمكح هذهو

 يف ىلاعت هتمكح ريظن يهو ؛هضرمو بلقلا ةحصل '!نيتبج بوملا تائيسلاو

 ريصوو بولقملا رهقي اميدم نع رقألا نإذ قولا هيقسشللا ىضرملاو ةحصلا

 كلتو هتاضقو هقلخ يف هتمكح هذهف ؛فعضألا رثأ بهذي تح هل مكحلا

 .هرمأو هعرش يف هتمكح

 نإ # :ئلاعت هلوقل تانسحلاب تائيسلا وحم يف تباث هنأ امك اذهو

 كلذ لاق نم رافكإ ري مل نم باب» :لاقف بدألا باتك يف كلذب يراخبلا بوب دقو )١(

 .راصتخاب اًّلعم بطاح ةصق دروأ مث «الهاج وأ اًلوأتم

 .«نيبجوملا» :لوصألا رئاس يفو .ف ين اذك (')
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 سات دا ةناعا لوقو كا هرعت ( كاني 11 ةيعكشسعلا

 عبتأو" : دلع هلوقو 0 :ءاسنلا] ةركحت رمكصتاَعي ا 5 5 يا
 ري

 اَهُنَأَكَيظ :نئلاعت ()هلوقل هسكع يف تباث وهف -(١)(اهُحمت ةنسحلا ةتيسلا

 اَهنأي» هلوقو "114 :ةرقبلا] 6 لدالأَو نمل لق َدَس بيساو د
 نسا

 ضب كير جلول هلو رهجلْوَلأَتَوَص صقور وتر الأ ومما < تميز
 مقرأ نب ديز نع ةشئاع ٍلوقو «[7 :تارجحلا] * َنِوُرْعْشَت ال ل 0 ب

 ."70بوتي نأ الإ ٍكك هللا لوسر عم هداهج لطبأ دق هنإ» :ةنيعلاب عاب امل
 كرز نمل :227(ييحصل ىف يراشبلا هاور يذلا ثيدحلا يف ِهِلَع ؟7هلوقكو

 ثيدح نم (١/05)مكاحلاو (19817١)يذمرتلاو (01١5)دمحأ هجرخأ )١(

 .نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو ُكدَعدَنلَدَوَو رذ يبأ نع بيبش يبأ نب نوميم

 امك ذاعم نع هنع يورف «بيبش يبأ نب نوميم لع ثيدحلا دانسإ يف فلتخا دقو

 لسرم امهالكو ءامهريغو (قباسلا بقع) يذمرتلاو )/1١١597١98( دمحأ دنع

 نع اميسالو  امهيلك نع ثيدحلل نأ ئلع .ذاعم الو رذ يبأ نم عمسي مل اًنوميم نأل

 :رظنا .اهعومجمب ىنابلألا هححص دقو .هدضعتو هيوقت تاعباتمو دهاوش  ذاعم

 ١8( ثيدحلا) «مكحلاو مولعلا عماج»و 1١( 17/010177 :101/1) داتهل (دهزلا»

 13175١(., ا 5/0 .ا7*الا") «ةحيحصلا»و

 .«هلوقك» :ز (؟١)

 ينطقرادلاو (376 )٠١١/ «طسوألا» يف رذنملا نباو )١58١17( قزارلا دبع هجرخأ ()

 يف هوقو فلؤملا هنّسح دقو ١”777(« /5) «ننسلا» يف يقهيبلاو )5 370500 *٠٠"3(

 :(55194 غال /؟) تسلا بيلا

 .«هلوقلو» :نءب (:4)

 .يملسألا بيصخلا نب ةديرب ثيدح نم (544) مقرب (5)
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 الع ةلادلا راثالا»و صوصنلا نم كلذ ريغ الإ .(هلمع طبح رصعلا ةالص

 امل اهنم يوقلا رثأ باهذإو اًضعب اهضعب لاطبإو تائيسلاو تانسحلا عفادت

 .طايحإلاو ةنزاوملا اونبم اذه ايلعو «7١2هنود

 اذهلو «نابراحتيو نالواصتي نايصعلا ضرمو ناسحإلا ةوقف ةلمجلابو

 صقانتو ٍطاطحنا ةلاحو ؛كالهلا لإ ءارتو ٍديازت ةلاح ةوقلا هذه عم ضرملا

 امهدحأ رهقي نأ ئلإ لّباقتو ٍوقو ٌةلاحو ب ضيرملا تالاح ريخ يهو

 بلقلا ظحف  ةزجانملا ةعاس وهو” )نارحتلا تقو 77 ]س اذإو .رسآلا

 لعف ثقو نوكي نارحبلا اًذهو «بظعلا امإو ةمالسلا امإ 499 نيطُخلا ئدحإ

 هطخس بجوت وأ هّترفغمو ىلاعت برلا ئضر بجوت يتلا *”تابجوملا
 نع لاقو «'7كتمحر ٍِتابِجوُم كلأسأ» :يوبنلا ءاعدلا يفو ؛هتبوقعو

 نأ الإ .«(هنود امب اهنم يوقلا رثأ باهذو» :عوبطملاو لوصألا رئاس يفو .ف يف اذك )١(

 .نعمب (هب بهذ»و «ءىشلا بهذأ»و .ز ءد ءص نم ةطقاس «اهنم)

 | .فيحصت «(لخد» :عوبطملا ءس ءث (؟)

 «ضرملاو ناسنإلا ةعيبط نيب لصاحلا عفادتلا يف لصفلا ةعاس وه :نارحبلا تقو ()

 نارحبلا ناك اذإو .ءبطعلا ىلإ امإو ةحصلا ىلإ امإ ةعفد ضيرملا لاح ريغتت ذئدنعو

 ةجرد يف عيرس ضافخناو ريزغ قرع هبحصي ام اًريثكف ةحصلا ئلإ ئّمحلا يف
 نم ةيبرعلا يف اميف ليصألا لوقلا» :رظنا .لصألا ةينايرَس ةملك ىهو .ةرارحلا

 .ييحرلا ذيع هشررتكدلا «ليخدلا

 .(نيّطَحلا دحألا 1 مد نبع 0

 < .(هتبوقعو هطخس بجوت وأ ...» :يتأيس هنأل فيرحت ««تابجاولا» :عوبطملا ءس ءث (5)

 اهرهشأ ؛سوأ نب دادشو ءسنأو «دوعسم نياو «وأ ىبأ نبا تيدح نم كلذ ىور (5)

 - لاقو (85"17) هجام نباو (51/4) يذمرتلا دنع ةجاحلا ةالص يف فوأ ىبأ نبا ثيدح

 ها



 .هللا لوسر اي :اولاقو لجر هلو يبنلا ىلإ عفر ,27(ةحلط بجوأ» :ذئموي ةحلط

 .(170هنع اوقتعأ» :لاقف «بجوأ دق هنإ

 هلوسرو هللا :اولاق «؟ناتبجوُملا ام نوردتأ» :حيحصلا ثيدحلا يفو

 هللاب كرشي تام نمو «ةنجلا لخد اًئيش هللاب كرشي ال تام نم» :لاق ملعأ

 .("7(رانلا لخد اًئيش

 مسلا ةلزنمب امهف ءاهلصأو تابجوملا سأر كرشلاو ديحوتلا نأ ديري
 .اعطق ىجنمل 0 ا قايرتلاو اعطق لتاقلا

 ءاهفعضتو هتّوق نهوت ةمزال ةّيدر بابسأ هل ضرعت دق ندبلا نأ امكو
 ذاوملا كلت اهليحت لب ءقعقانلا ةيقغألاو ةحلاصلا باسألاب يعم عفتني الف

 ةحلاص ٌداوم هب موقت دقو ءاّضرم الإ اهب دادزي الف ءاهتوقو اهعبط ئلإ ةدسافلا

 هٌرضت داكت الف ءاهبابسأو ةحصلا نم هنكمتو هتوق بجوت ةقفاوم بابسأو

 هاو اذكهف -اهعبط لئلإ ةلضافلا داوملا كلت اهليحت لب «ةدسافلا بابسألا

 ثيدح ادع ةّرمب ةيهاو عيمجلا ديناسأو ؛لاقم هدانسإ يفو بيرغ ثيدح :يذمرتلا -

 «ةحيحصلا» :رظناو .براقم دانسإب (71/9 /1) «ريبكلا» يف يناربطلا دنع داذش

 )59٠/8(. «ةفيعضلا»و ("١7؟)

 .(789 صل :رظناو 4( ىص) هجيرشنا قيس دقو. هدأ موي كلذو 1)

 «لتقلاب ّرانلا :ينعي «بجوأل :هلوقو . (رانلا نم هنم اًوضع هنم وضع لكب هللا قتعي» :همامت )030

 دواد وبأو(11988:15937) دمخأ هجرخأ ثيدحلاو .دواد يبأ ةياور يفامك

 مكاحلاو (57201/) نابح نباو (5817/7 - )4/1٠١ «ئربكلا» يف يئاسنلاو ("455)

 .(101) «ةفيعضلا» :رظنا .فيعض هدانسإو «عقسألا نب ةلثاو نع )/5١7(

 يبنلا ئتأ :هظفل نأ الإ رباج ثيدح نم )١19١/947( ملسمو )١1570١( دمحأ هجرخأ ()

 .خلإ 2...تام نم :ٌهيِلَي هللا لوسر لاقف ؟ناتبجوملا ام «هللا لوسر اي :لاقف لجر ِةِِلكي
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 .هداسفو بلقلا ةحص

 عم هّسفن هِلذبو ٍردب دوهش ئلع هتلمح يتلا بطاح ناميإ ةوق لمأتن

 نيب مهو همزالاو هتريشعو هموق لع هّلوسرو هللا هراشيإو ِهْكَي هللا لوسر

 هناميإ ٌّدح نِم لف الو ؛همزع نانع كلذ ِنْنَي ملو ,مهدلب ينو ٌردعلا يّئارهظ
 ٌسجلا ضرم ءاج املف «مهدنع هبراقأو هتريشعو هّلهأ نمل لاتقلاب هتهجاومو
 ضيرملا ماقو ضرملا عفدناف اًحلاص نارحبلا ناكف «ةوقلا هذه هيلإ تزرب

 ضرم لع تلعتسا دق هناميإ ةوق بيبطلا ئأر املو 7١2ةبّلَق هب نكي مل نأك

 امو» .داصِف ئلإ ضراعلا اذه جاتحي ال :هدّصَف دارأ نمل لاق هترّهَقو هسج

 .(مكل ترفغ دقف متئش ام اولمعا :لاقف ردب لهأ لع علطا هللا لعل كيردي

 غلب نيذلا جراوخلا نم هبارضأو يميمتلا ةرصيوخلا وذ اذه سكعو

 هلم ةباحضصلا دحأ رقحي ردح ليلإ ةءارقلاو مايصلاو ةالصلا يف مهداهتجا

 مهولتقا» :لاقو .2")(داع لتق مهتلتقأل مهتكر دأ نئل» :مهيف لاق فيك .هعم

 ميدأ تحت ليلتق رشا :لاقو ,00مهلتق نمل هللا دنع اًرجأ مهلتق يفنإف

 ةدسافلا داوملا كلت عم ةميظعلا لامعألا كلتب اوعفتني ملف ؛؟؟”«ءامسلا

 .ةدساف تلاحتساو ةكلهملا

 .يفنلا يف الإ «ةبلق» لمعتسُي الو .ةّلع الو ملأ هب نكي مل نأك يأ )١(
 .ديعس يبأ ثيدح نم )١1١75( ملسمو (1/ 5777 2775 5) يراخبلا هجرخأ )2

 .يلع ثيدح نم )154/1١757( ملسمو (1970 660 801/ 2711) يراخبلا هجرخأ (*)

 هجام نباو )7٠٠٠١( هنّسحو يذمرتلاو (11715 77787 )77١6١1 دمحأ هجرخأ (:5)

 ةمامأ يبأ ثيدح نم )١54/5( مكاحلاو ١57( /4) «ريبكلا» يف يناربطلاو (15)

 .اًضعب اهضعب دشي ناسح ديناسأب ُهَنَعَُنَِعص

655 



 عفتني مل هسفن يف ًةنماك ةكلهملا ةداملا تناك امل ءسيلبإ لاح لمأتو

 يذلا كلذكو .هب ئلوأ وه امو هتلكاش ىلإ عجرو هتاعاط نم فلس امب اهعم

 هبارضأو «نيواغلا نم ناكف ناطيشلا هعبتأف اهنم خلسناف هتايآ هللا هاتآ

 ريسكإلا يهف ءممهلاو تاينلاو دصاقملاو رئارسلا لع لّوعُملاف ؛هلاكشأو

 .قيفوتلا هللابو ءاّثَبَح اهدري وأ اًبهذ لامعألا ساحن بلقي ىذلا

 اهب هعافتناو اهيلإ هتجاح ةدشو ةلأسملا هذه ردق ملعي لقعو بل هل نمو

 هقلخ يف هتمكحو «هناحبس هللا ةفرعم باوبأ نم ميظع باب ئلع اهنم علطيو
 حورلا ئلإ ملألاو ةذللا لاصيإو «ةنزاوملا ماكحأو .هباقعو هباوثو هرمأو

 ةغلاب ةيضتقم بابسأب كلذ يف بتارملا ٍتوافتو «داعملاو شاعملا يف ندبلاو

 .تبسك امب سفن لك ئلع مئاق وه نمم
 )١( اصف

 .مهيلع ةراغإلاو ٌدهعلا اوضقن اذإ نيدهاعملا ةتغابم زاوج :ةصقلا يفو

 زوجي الف دهعلاب ءافولاب نيمئاق اوماد ام امأو .مهيلإ هريسمب مهملعي ال نأو

 .ءاوس ئلع مهيلإ ْذبنَي تح كلذ

 لصف

 مهتكوشو مهتّوقو نيملسملا ةرثك 2''راهظإ بابحتسا لب زاوج :اهيفو
 رمأ امك «مالسإلا كولم لعفي امك «مامإلا ئلإ اوؤاج اذإ ودعلا لسرل مهتئيهو

 سبحي نأ ٌسابعلا رمأو .ةكم ئلإ لوخدلا ةليل نارينلا داقيإب لكي يبنلا

 .ةيتآلا لوصفلا ةسمخ يف اذكو .د ءص يف ضايب هناكم )١(

 .عوبطملا نم طقس «راهظإ» (؟)
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 ركاسع هيلع تضرع ئتح  هنم قياضت ام وهو  لبجلا مطخ دنع نايفس ابأ

 ةيكّصاخ هيلع تضرعو هللا دنجو ديحوتلا ةباصعو مالسإلا

 (7ئرّي ال حالسلا يف مهو ؟ااِهِكي هللا لوسر

 .ئأر امب اًشيرق ربخأف

 هلسرأ مث ءقَّدَحلا الإ مهنم

 لصف

 هللا لوسر لخخد امك ؛مارحإ ريغب حابملا لاتقلل ةكم لوخد زاوج :اهيفو

 دارأ نم اهلخدي ال هنأ فالخ الو .هيف فالخ ال اذهو «ءنوملسملاو دك

 لوخدلا نكي مل اذإ كلذ ئوس اميف فلتخاو «مارحإب الإ ةرمعلا وأ جحلا

 :لآرقأ ةكواغ :لغ باطحلاو شاشتلا# ةررقكم ةجاحل

 يف دمحأو سابع نبا بهذم اذهو «مارحإب الإ اهلوخد زوجي ال :اهدحأ
 .هيلوق دحأ يف ىعفاشلاو هبهذم رهاظ

 لوقلا اذهو .مارحإ ريغب اهلخ ديف بالحلاو شاشحلا# ةثأ :قاقلاو

 .دمحأ نع ةياورو ىعفاشلل رخآلا

 ناك نإو ؛مارحإ ريغب هّلوخد زاج تيقاوملا ٌلخاد ناك نإ :ثلاثلاو
 ."7ةفينح يبأ بهذم اذهو «مارحإب الإ لخدي مل تيقاوملا جراخ

 صوصخل كلذب اوّمس «هتاولخ يف هل نومزالملا كلملا نم نوبّرقملا مه :ةيكصاخلا )١(
 (5١١ص) «كلاسملاو قرطلا نايبو كلامملا فشك ةدبز» :رظنا .كلملا نم برقلا

 .(168١ت) ناّنك نب لىسيع نب دمحمل (8/١٠١ص) («نيطالسلاو

 .عوبطملا نم طقس «ئريال» )30

 - صخر نم بابو مارحإ ريغب ةكم لخدي نأ هرك نم باب «ةبيش يبأ نبا فنصم» :رظنا (9)
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 نم امأو ءكسنلا ديرمو دهاجملا يف مولعم هلي هللا لوسر يدهو

 .ةمآلا هيلع تعمجأ وأ هلوسرو هللا هبجوأ ام الإ بجاو الف امهادع

 لصف

 لهأ روهمج هيلإ بهذ امك َةونَع تحتف ةكم نأب حيرصلا نايبلا :اهيفو
 .هيلوق دحأ يف دمحأو يعفاشلا نع الإ فالخ كلذ ين فرعي الو ءملعلا

 نجهتسا اًّملو .روهمجلا لوقل هلّمأت نمل ٍدهاش حضوأ ةصقلا قايسو

 تحتف اهنأ يعفاشلا ٌلوق ئكح اًحلص تحتتف اهنأب لوقلا يلازغلا دماح وبأ

 .هبهذم اذه :لاقو 2١7 0«هطيسو» يف ًةونع

 نيب لكي هللا لوسر اهمسقل ًةونَع تحتف ول :حلصلا باحصأ لاق

 ناكف «تالوقنملا نم مكئانغلا ٌرئاس مسقي امكو ربيخ مسق امك «نيمناغلا

 .اهمسقيو اهسّمْخَي

 دقع اذه ناك مهنَّمأف ملسأ امل ةكم لهأل نايفس وبأ نمأتسا املو :اولاق

 اهب ٌّقحأ اوناكو ءاهرودو اهعابر نومناغلا كلمل ًةونع تحتف ولو :اولاق

 اذهب اهيف دلو هللا لوسر مكحي مل ثيحف ءاهنم مهجارخإ زاجو اهلهأ نم

 يديأب يهو اهنم اوجرخأ يتلا مهرود نيرجاهملا ئلع دري مل لب ءمكحلا
 ينابيشلا ةياورب «أطوملا»و «(11141-11/707) مارحإ ريغب ةكم لخدت نأ 5

 (عومجملا»و (06”"7 76٠- /") (مألا»و ى(ا“ا/ا/ )١/ «ةنٌّؤدملا»و (6١هص)

 )4//١11(. «فاصنإلا»و (58١ص) هللا دبع ةياورب «دمحأ لئاسم»و )0/ ٠١««

 ئنعم ئلع ًةونع تحتف ةكم نأ (يعفاشلا :يأ) هدنع ٌمصو» :هظفلو «(57 /7) )١(

 .«لتوق ول لاتقلل اًدعتسم اهلخد لي هنأ

07 6 



 اهانكسو اهتراجإو اهئارشو رودلا عيب ىلع مهّرقأو ,.مهوجرخأ نيذلا
 رودلا ةفاضإب حّرص دقو « ةونعلا حوتف ماكحأل فانم اذهو اهم عافتنالاو

 وهف هراد لخد نمو .نمآ وهف نايفس يبأ راد لخد نم» :لاقف اهلهأ ئلإ
 .21720نمآ

 لك لوخدب دّيقملا هنامأل نكي مل مهحلاص دق ناك ول :ةونعلا بابرأ لاق
 ديلولا نب دلاخ مهلتاقي ملو «ٌةدئاف هحالس هئاقلإو هاب هِقالغإو هّراد ٍدحاو

 ةبابص نب سّيقم لتق امَّلو ت2")هيلع ركني ملو  ًةعامج مهنم لتق تح
 ينئتسال عقو دق ناك ول حلصلا دقع نإف ؛امهعم ركذ نمو لطخ نب هللا دبعو
 .اذهو اذه لقتلو ءاعطق ءال ٌؤه هيف

 لاتقب صّخرت ٌدحأ نإف» :لاق دقو مهلتاقي مل اًحالص تحتف ولو

 اذه نأ مولعمو .«27كل نذأي ملو هلوسرل نذأ هللا نإ :اولوقف كي هللا لوسر

 نإف ؛حلصلا يف ال لاتقلا يف نذإلا وه امنإ ِِكَك هللا لوسرب صتخملا نذإلا
 .ماع حلصلا يف نذإلا

 راهن نم ةعاس هل اهلحأ هللا نإ :لقي مل اًحلص اهحتف ناك ولف :اًضيأو

 نع حلصلاب جرخت ملو اهتمرُح ىلع ةيقاب تناك اًحلص تحتف اذإ اهنإف

 ةعاض + ءاميطقلا دعي ابنأوب الرمس نكت مل ةعاسلا كلت يق ابغأب رببخأ دقو هةمرسلا

 .ئلوألا اهتمرح ئلإ تداع برحلا

 تحتقف اهنأ نئلع لذا :هريدقتو «خلإ «...مكحي مل ثيحف» :باوج فلؤملا ركذي مل )١(

 .هوحن وأ «اًحلص

 .«ول» باوج يف ةعقاو تسيلو «عقاولا نايبل ةضرتعم وأ ةيلاح ةلمج «هيلع ركني ملو» (0)
 .«مكل» :عوبطملا ءن ءس «بءز (0)
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 ةنميم مهّلجَرو مهتلاّيخ هّسيج َّبَحُي مل اًحاص تحتف ول اهنإف :اًضيأو

 مهب فتهف «(راصنألاب يل فتها» :ةريره يبأل لاقو «حالسلا مهعمو ًةرسيمو

 «؟مهعابتأو شيرق شابوأ ئلإ نورت» :لاقف هِي هللا لوسرب اوفاطأف اوؤاجف

 ينوفاوت تح اًدصح مهودصحا» :ئرخألا ئلع امهادحإ هيديب لاق مث

 شيرق ال .ءشيرق ًءارضخ تحييبأ «هللا لوسر اي :نايفس وبأ لاق اوتح .«افصلاب

 نأ لاحم اذهو :«نمآ وهف هباب قلغأ نم» : لكي هللا لوسر لاقف !مويلا دعب

 .اذه نودب ضقتتني هنإف - !اًلكو  حلص مَّدقت دق ناك نإف ,حلصلا عم نوكي

 ملو «باكرلاو ليخلا فاجيإب تحتف امنإو اًحلص نوكي فيكف اًضيأو

 نإف «ةيبيدحلا حلص َموي اهنع اهسبح امك اهنع هّباكرو هلوسر ليخ هللا سبحي
 تألخ :اولاق هب تكرب امل ءاوصقلا نإف ءاقح حلصلا ًموي ناك مويلا كلذ

 .«ليفلا سباح اهسبح نكلو .قلخب اهل كاذ امو ,تألخ ام» :لاق ءءاوصقلا

 الإ هللا تامرح نم ةمرح اهيف نومظعي ةطخ ينولأسيال هللاو» :لاق مث
 اع ميعيطسا

 الم نم رضحمو دوهشلاو باتكلاب حلصلا ٌدقع ئرج كلذكو

 لفم 11د رجقأ ؟ةتامضيرأو بقلأ دقهوب ثوملسملاو فق رشملاو :هيملسملا

 لَقنت الو ٌدحأ هرضحي الو هيلع دّهشُي الو بتكي الو حتفلا موي يف حلصلا اذه
 .هعانتما نيبلا عنتمملا نم اذه !؟هيف طورشلاو هتيفيك

 نب ناورمو ةمرخم نب روسملا نع ةورع ثيدح نم )7771١( يراخبلا هجرخأ )١(
 .(7” 5 ١ ص) ةيبيدحلا ةوزغ ركذ دنع اَلّؤطم قبس دقو ءمكحلا

 يفو ؛(ٌيَرَجَف» :اذكه طبض هنكلو ن نم اذكو ءعوبطملا نم ةطقاس ماهفتسالا ةزمه )0(

 .«يرجيأ» :س

 م”



 هلوسر اهيلع طآسر زيقلا ةقم نع سبح هللا نإ# ؛هلوق لمآثو
 نِم مظعأ اهلهأل نيبلاغلا هدنجو هلوسر ّرهق نأ هنم مّهفُي فيك «نينمؤملاو

 هلوسر طلسو «مهنع هسبحف ًةونع مهيلع اهلخدي ناك يذلا ليفلا رهق

 رفكلا لالذإو ةونعلا ناطلسو رهقلا (7١رِعِب اهوحتف ئتح مهيلع نينمؤملاو

 ىلعأو «ًةرصن متأو ةيآ رهظأو ءارطخ مظعأو ءاّردق لجأ كلذ ناكو .هلهأو

 مهعنميو ؛مهطورشو ٌردعلا حارتقاو حلصلا قر تحت مهلخدُي نأ نِم -ةملك

 هنيد هب ٌرعأو هلوسر ئلع هحتف حتف مظعأ يف اهرفظو اهَّزعو ةونعلا ٌناطلس
 .نيملاعلل ةيآ هلعجو

 ينبم اذهف «نيمناغلا نيب تمسقل ةونع تحتف ول اهنإ :مكلوق امأو :اولاق

 دعب نيمناغلا نيب هناحبس هللا اهمسق يتلا مئانغلا يف ةلخاد ضرألا نأ ىلع

 ضرألا نأو كلذ فالخ ئلع مهدعب ةمئآلاو ةباحصلا ٌروهمجو ءاهسيمخت

 ءافلخلا ةريس تناك هذهو ءاهتمسق بجت يتلا مئانغلا يف ةلخاد تسيل

 مهنيب مِسقَي نأ باطخلا نب رمع نم اوبلط اّمل هباحصأو الالب نإف ؛نيدشارلا

 اهّسّمَخ ذخ :هل اولاقو  اهلوح امو ماشلا يهو  ًةونع اهوحتتفا يتلا ضرألا

 مكيلع يرجي اًئيف هسبحأ نكلو :؟20لاملا ريغ اذه» :رمع 217لاقف -اهمسقاو
 مهللا» :رمع لاقف ءاننيب اهمسقا :هباحصأو لالب لاقف ««نيملسملا ئلعو

 .فيرحتو ماحقإ «(دعب ًةونع اهوحتف» :ةعوبطملا خسنلا )١(

 مهضعب ْئعّدا دق هنأ ئلع ءءافلاب (اّمل» باوج نارتقا مدع ةّداجلاو ءلوصألا يفاذك (؟)

 )5//١18691(. «بّرضلا فاشترا» :رظنا .هزاوج

 يف عقوو .هيوجنز نبال «لاومألا» باتك ةعوبطم يف كلذك وهو ءلوصألا يفاذك (*)

 .«لاملا نيع اذه» :«قشمد خيرات»و ديبع يبأل «لاومألا» باتك ةعوبطم
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 .١'فرطت نيع مهنمو لوحلا لاح امف ««هيوذو الالب مفك

 َرصم حوتف يف ئرج كلذكو .كلذ الع ّرمع ةباحصلا رئاس قفاو مث

 ءافلخلا اهنم مسقي مل ًةونع تحتف يتلا دالبلا رئاسو سراف ضرأو قارعلاو
 ف 260 ْه

 .ةدحاو ةيرق نودشارلا

 دق مهنإف «"'مهاضرب اهفقوو مهّسوفن باطتسا هنإ :لاقي نأ حصياالو

 .هباحصأو لالب ئلع اعدو «مهيلع ئبأي وهو كلذ يف هوعزان

 تمسق ول ذإ ءقيفوتلا ضحمو باوصلا َنيع هلعفو هآر يذلا ناكو

 وأ ةدحاو قارمأ ىلإ ريصت دلبلاو ةيرللل تناك :مييراقأو كنلوأ ةئرو اهثواوعل

 .هربكأو داسفلا ٌمظعأ كلذ يف ناكف ؛مهيديأب ءيشال ةلتاقملاو ريغص ٌيِبص

 اَهِلْعجو ضرألا ةمسق كرتل هناحبتس هللا هقفوف رمع هتم فاح ىذلا وه اًذهو

 باتك يف هيوجنز نبا هقيرط نمو )١55( «لاومألا» باتك يف ديبع وبأ هجرخأ )١(

 نوشجاملا نع )7//١41( «قشمد خيرات» يف ركاسع نباو (١؟5) «لاومألا)

 (71//) «ةباحصلا لئاضف» يف دمحأ هجرخأو .السرم (ةملس يبأ نب هللا دبع)
 رمع نبا نع عفان نع مزاح نب ريرج قيرط نم (178/4) «هننس» يف يقهيبلاو

 .حيحص دانسإ اذهو .هوحنب

 نأ الول هديب يسفن يذلاو امأ» :لاق هنأ ُةْنَعَُنَلَعََي رمع نع (5775) يراخبلا جرخأو
 : 0 ا

 يبنلا مسق امك اهتمسق الإ ةيرق يلع تحتف ام ءيش مهل سيل اًناَّبِب سانلا رخآ كرتأ

 ةبيش يبأ نبا دنع ٍظفل يفو .«اهنومستقي مهل ةنازخ اهكرتأ ينكلو «ربيخ لِيَ
 يقهيبلا ةياور يفو .(مهيلع يرجت ةيرج نوكي نأ تدرأ نكلو» :(554”7)

 .ةحتتفملا ضرألا ةمسق لالب بلط امدنع كلذ لاق هنأ )5/١"(

 156/17 2551١ /9) «نئسلا ةفرعماو (541/ /5) («مألا» :رظنا .يعفاشلا لوق اذه (؟)

24). 
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 نيملسملا رخآ اهنم وزغي تح ١2)اهّثيف مهيلع يرجي ةلتاقملا ئلع اًمقو

 نإو ةمئألا روهمج هقفاوو .هلهأو مالسإلا ئلع هنْمّيو هيأر ةكرب ترهظو

 ٌرثكأو "''دمحأ مامإلا بهذم رهاظف «ةمسق الب اهئاقبإ ةيفيك يف اوفلتخا
 ناك نإف «ةوهش رييخت ال ةحلصم ٌرييخت اهيف رّيخم مامإلا نأ ئلع هصوصن
 ئلع اهفقي نأ حلصأللا ناك نإو ءاهمسق اهتمسق نيملسملل حلصألا

 نإف ؛هلعف ضعبلا فقوو ضعبلا ةمسق حلصألا ناك نإو ءاهفقو مهتعامج

 كرتو ءريضنلاو ةظيرق ضرأ مسق هنإف «ةثالثلا ماسقألا لعف هِي هللا لوسر

 .نيملسملا حلاصم نم هبوني امل اهضعب كرتو ربيخ ضعب مسقو «ةكم ةمسف

 اهيلع ءاليتسالاو روهظلا سفنب اًمقو ريصت اهنأ :ةيناث ةياور دمحأ نعو
 .©7كلام بهذم يهو ءاهفقو ٌمامإلا ئشني نأ ريغ نم

 الإ لوقنملا مهني مسني سل نيمتاخلا نم اهمسلا هن :ةثلاث ةياور هنعو

 (؟7يعفاشلا بهذم يهو ءاهنم مهقوقح اوكرتي نأ
 اهيف اهبابرأ رقي نأ نيبو «ةمسقلا نيب ٌرَّيخم مامإلا :ةفينح وبأ لاقو

 مهيلع برضي نيرخآ اًموق اهيلإ ذفنيو اهنع مهيلجُي نأ نيبو ءجارخلاب
 .؟2”جارخلا

 لعلو . «انيف مهيلع يرجتا» :عوبطملا قايسو .«اهيف) بني هلوزصتالا يف ريدم ريغ 010
 تبّنأ ام, باوصلا

 0144 /1) جسوكلا ةياوربو (4 ٠ 5 ص) هللا دبع ةياورب ادمحأ لئاسم» :رظنا )0

 )١١/ 72١6(. «فاصنإلا»و ١894( /5) «ينغملا»و

 .(07 8 /7) «ليصحتلاو نايبلا»و (779 /7) «تادايزلاو رداونلا» :رظنا (9)

 .(081/ /ه) «مألا» :رظنا (:)

 ربو .(7 57 /) «راثآلا يناعم»و (0179 574 /1/) ينابيشلل «لصأللا» :رظنا (5)

 ناو



 ةلخاد تسيل ضرألا نإف .نآرقلل فلاخمب رمع هلعف يذلا اذه سيلو

 ,«لاملا ريغ اهنإ) :رمع لاق اذهلو ءاهتمسقو اهسيمختتب هللا رمأ يتلا مئانغلا يف

 امك اهصئاصخ نم وه لب «ةمألا هذه ريغل نكي مل مئانغلا ةحابإ نأ هيلع لديو

 ّلحت ملو ؛مئانغلا يل تَّلِجُأو١ :هتحص لىلع قفتملا ثيدحلا يف كي لاف

 رافكلا يديأب تناك يتلا ضرألا هناحبس هللا لحأ دقو (2"2«يلبق ١2)حأل
 ب ياو يسوي يم يابا

 ١ رع عرس ل رو

 لأ وكَح َبِيَك قَلَاَدَم ضر اولُخ دا موفي :هموقل يسوم لاقاذهلو

 ىفنسومفء«[١1 هيدا وي تلو 20-

 00 ةيساو و ءاهتلك : اف ءامسلا خم راثلا (9تلردنف

 .ءاشي نم اهثروي هلل ابنأو مئانغلا نم تسيل اهنأ ملعف .مهيلع

 لصف

 اهادع ام ةمسق تبجو ولو اهتمسق نم عنمي رخآ اًئيش اهيف نإف ةكم امأو

 برلا مرحو قلخلا دّبعتُمو كّسنلا راد اهنإف ءكّلمت ال اهخأ :ىهو «ئرقلا نم

 هللا نم فقو 227ىهف «؟دابلاو هيف فكاعلا ًءاوس سانلل هلعج يذلا ئلاعت

 .217قبس نم خانم ئئمو .ءاوس اهيف مهو «نيملاعلا ئلع

 .«نيحيحصلا» يف تسيلو ؛«نِم» :د ء«ز ءص يف هدعب ديز 0010

 .ُهَنَعَُبََوَر رباج ثيدح نم )57١( ملسمو (5*77) يراخبلا هجرخأ 0((0

 .«تلزن مثل :عوبطملا ءد ءص 220

 «11١7/52 ١(. رشنلا) :رظنا .جحلا ةيآ تئرق نيهجولابو .«يدابلاو» :د ءز ءص 6

 .رياغم طخب ز ءص يف كردتساو ءس ءد نم طقس «يهف» ه)

 .اًبيرق يتأآيسو ءاعوفرم ةشئاع ثيدح يفامك (7)
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 رمال ا د1 زي نمت مخ دلو قضم © واس مس نيب

 ظ | رجسملاو هللا لييس نع ردو أورتكسم نين | نإ :لىلاعت لاق

 ُهَفِ ولظي ءاَحْلِإِب هيف ِةرْبْنَموْواَبْلاَو د نوعا َوَس سياكل هلع ىل
 1 مرحلا هب دارملا انه الا دجسعلاو» «[15 :جحلا] و يا :

 4 واَعَدَحبَماَرَحْلا دسم ةيدطل سحبت نوفر اَمَّنِإل :ئلاعت
 غدت قزلا ةكينط :ناحبس ةلوقو أ لا بدلا لوف هيام :ةييلاز

 يفو ١[« :ءارسإلا] كا 3 | دصيتملا 3 رق دمتم 3ث كك نت

 :[155 :ةرغقبلا] 4 راش رسل ىرْضاَح ههه كيل مل كلَ :ايلاعت لاقو

 مرحلا روضح وه امنإو ءاقافتا ةالصلا عضوم سفن روضح هب دارملا سيلو
 ِهِف دري نَمَو## :لاق هنإف كلذ ئلع لدي 00000 :ههنم ترقلاو

 (1)ناكم صتخي ال اذهو 6 :جحلا] #رييلأ بباَدَعْنِمُهَفِظ ل ظيِداَحْلِإب

 هي كفك اوس ساد هلي لاق كك سلا :دارملا لب ءاًعطق ةالصلا

 نع )١5/ 541١5( «يربطلا ريسفت» يف امك  قاحسإ نبا هركذ امنإو .كلذك سيل (0)

 نم ةّرمب واو هدانسإو .ئناه مأ نع ناذاب حلاص يبأ نع يبلكلا بئاسلا نب دمحم

 يف امك  تاياورلا ضعب يف هب حيرصتلا نع قاحسإ نبا لدع اذلو «يبلكلا لجأ

 لوسر ئرسم يف ئناه مأ نع ينغلب اميف ناكو» :لاقف _(5 )١/ ٠7 «ماشه نبا ةريساا

 كلذو «ئناه مأ نع نيرخآ نيهجو نم اًضيأ كلذ يورو .«...لوقت تناك اهنأ ِدِِكَي هللا

 نايهاو امهنكلو «(5777/75) «ريبكلا» يف يناربطلاو (187* -14857 /7) دعس نبا دنع

 يفو «هتيب نم هب يرسأ ُهِْكلَي يبنلا نأ رذ ىبأ ثيدح نم «حيحصلا» يف يذلاو .اًضيأ

 امهج رخأ .يطسلا رع جبرا ادع جم هب يرسأ هنأ ةدععسس جب كلام قيردح

 ١115(. 2157) ملسمو (38/1/ 275 59) يراخبلا

 .لوصألا عيمجل افالخ «ماقمب» :عوبطملا يفو .«ناكمبا :نءسءز ()
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 مرحلاف «هيف ملظلاب داحلإلا دارأ نمو هنع ّدص نم دّعوت يذلا وه دابلاو

 دحأ ابيب ىصتخي ال ةفلوؤمو ةقرعو اتمو ارعسملاو ةورملاو افصلاك هرغاشمو

 يهف «مهدّبعتمو مهكسن لحم يه ذإ «سانلا نيب ةكرتشم يه لب .دحأ نود

 تيب هل ئببُي نأ ِهِِكَي يبنلا عنتما اذهلو ؛هقلخل هعضوو هّفقو هللا نم دجسم

 .70١2قبس نم خانم ئّتم» :لاقو رحلا نم هّلِظُي ئّنمب

 عبب زوجي ال هنأ ئلإ فلشلاو فلسلا نم ةمئآلا ررهسج بهذ اذهل
 .ةكم لهأ يف ءاطعو دهاجم بهذم اذه ءابتويب ةراجإ الو ةكف ىيفارأ

 يروشلا َنايفسو ؛''7قارعلا لهأ يف ةفينح ىبأو «ةنيدملا لهأ يف كلامو

 يمرادلاو (15187١)هيوهار نباو (881) يذمرتلاو(19١5)دواد وبأ هجرخأ )١(

 نع «ليئارسإ قيرط نم مهلك )571/١( مكاحلاو (581) ةميزخ نبا( )

 :يذمرتلا لاق .ةشئاع نع ةكيسُم همأ نع ءكّهام نب فسوي نع ءرجاهم نب ميهاربإ

 تبث نإ ئنمب لزانملا راصتحا نع ىهنلا باب» :ةميزخ نبا لاقو ءنسح ثيدح

 :«اهنباالإ ايار اهل ظفحأ تسلو سرج الو ةلادعب ةكيسم فرعأ تسلل إف ربخلا

 يف ينابلألا كلذكو «ةكيسُم ةلاهجب (578 /*) «مهولا نايب» يف ناطقلا نبا هفّعضو

 رجاهم نب ميهاربإ نأ يه ئرخأ ةلع دازو(5 /1) «مألا - دواد يبأ ننس فيعضا)

 ئلع قودص رجاهم نب ميهاربإ نإف ؛نيسحتلا لمتحي ثيدحلا :ّتلق .ظفحلا نيل

 ةشئاع مدخت تناك ةيعبات ةكيسمو «تاعباتملا يف ملسم هل جرخأ دقو هظفح يف نيل
 رصد رص

 .«هدنسم) يف هيوهار نبا ةياور يف امك اًريخخ اهثبا اهيلع نونثأ دقو عدلي

 عم ةكم يضارأ عيب ةهارك ٍدمحمو ةفينح يبأ بهذم» :خسانلا طخب ف شماه يف )2

 هنأك .«ةفينح ىبأ نع كلذ يورو «ةهارك الب كلذ زاوج فسوي ىبأ بهذمو ءزاوجلا

  «تاذايزلاو رئاونلادود(ا 53:43 5839) ةييش ىبنأ نبا فصف» :رظنا (0)
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 2. ع

 نمو ؛ءنكس جاتحا نم ؛رمعو ركب يبأو لَو هللا لوسر دهع ىلع بئاوسلا
 ,(6)1كسأ 'ينغتسا

 امنإف ةكم تويب روجأ لكأ نما :(27رمع نب هللا دبع نع اًضيأ قىوزو

 :هيفو دك يبنلا لىلإ اعوفرم (47ينطقرادلا هاآورو .("7(منهج ران هنطب يف لكأي
 5# , 2 ظ

 ."اهنمث لكاو اهعابر عيب مارحف .ةكم مرح هللا نإ»

010) 

 «ءاملعلا فالتخا رصتخم»و )0086/١١(« ىمخلل «ةرصبتلا»و )5/0١0١(

 (5515/5)(«(ينلغملا»و )١577/65(« (عئانصلا عئادب»و ("1/ /”) يواحطلل

 .(017/5 )١/ جسوكلل «قاحسإ لئاسم»و )1/7/١١( «فاصنإلا»و

 (7019-7071) ينطقرادلاو )7٠01( هجام نباو )١54157( ةبيش يبأ نبا هجرخأ

 يف امك) ريغص يعبات امإ ةمقلع نإف لسرم وهو «ةلضن نب ةمقلع نع حيحص دانسإب
 كردي ملف «(نابح نبال «تاقثلا» يف امك) نيعباتلا عابتأ نم وأ (رجح نبال «بيرقتلا»

 .رمعو ركب يبأ نمز الو ُةِْلَم يبنلا نمز
 رداصم يف امك ءورمع نب هللا دبع :هنأ باوصلاو ءعوبطملاو لوصألا يفاذك

 ينطقرادلاو )١5907( ةبيش يبأ نباو (1077) «لاومألا» باتك يف ديبع وبأ هجرخأ

 نب هللا دبع نع «حيجن يبأ نع «دايز يبأ نب هللا ديبع نع قرط نم 20«

 .هب سأب ال دانسإ اذهو .اًفوقوم ورمع
 (0 5 5) «راثآلا» يف فسوي وبأ اًضيأ هجرخأو ءهوحنب (7015) مقربو )7١15( مقرب

 «ننسلا» يف يقهيبلاو (7١7ص) «ناجرج خيرات» يف يمهسلاو (07 /؟) مكاحلاو

 وبأ فلاخ دقو .هب دايز يبأ نب هللا ديبع نع ةفينح يبأ قيرط نم مهلك 270 /)

 .هعفر يف مهو هنإ :ينطقرادلا لاق اذلو .هعفر يف تاقثلا نم هريغو اًعيكو ةفينح

 .فوقوم هنأ حيحصلاو
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 سواطو ءاطع نع ثيل نع 2"”رمتعم انثدح :«١)لمحأ مامإلا لاقو

 .اهتويب ئركت وأ ةكم ٌعابر عابت نأ هركي :اولاق مهنأ دهاجسمو

 .("7اًران هنطب يف لكأي امنإف ةكم

 .«اهعابر عيب نعو ةكم 7*2 لهأ تويب ةراجإ نع ىهن» :لاق 2؟) مع

 .ةكم لهأ تويب ةراجإ نع يبن :لاق ءاطع نع ركذو

 :لاق :كلنملا دبع ك5 *:لاق .فسوي نب قاحسإ ان لح "ديا لاقو

 .ةكم تويب ةراجإ نع مهاهني ةكم لهأ ريمأ لإ زيزعلا دبع نب رمع بتك

 .؟ الأ ربح هنإ :لاقو

 يبأ نبا اًضيأ هاور رثآلا اذهو «ةعوبطملا «هلئاسم» يف ةيتآلا راثآلا الو  هدجأ مل )01(

 هي رمثعم نع )١59435( ةيش

 طق اًرمعم كردي مل دمحأ مامإلاو ءفيحصت وهو ««رمعم) :عوبطملاو لوصألا يف )0

  يميتلا ناخرط نب ناميلس نبا وهو  رمتعم امأو .هنع قازرلا دبع نع يوري امنإو

 .هريغو (دنسملا١ يف هنع ئور دمحأ خويش نمف

 .مساقلا نع ثيل نع رمتعم نع )١ ١54٠( ةبيش يبأ نبا هاور (7)

 هجرخأ )97١5( قازرلا دبع نإف ءاًميحصت وأ اًمهو الإ هلاخإ ال «رمع نب هللا دبع» (5)

 .فيعض نيدانسإلا الك نأ ئلع .هوحنب ورمع نب هللا دبع نع هيبأ نع دهاجم نبا نع
 امهفلاخ دقو .دهاجم نبا فعضل يناثلاو ؛هسيلدتو ةاطرأ نب جاجح فعضل لوألا

 فنصمل :رظنا .اًفوقومو السرم دهاجم نع هاياورف رجاهملا نب ميهاربإو شمعألا

 )/١5899١589(. «ةبيش ىبأ نبا

 .يتآلا رثآلا يفو انه عوبطملا نم ةطقاس «لهأ» (5)

 يور دلفو .هب فسوي نب قاحسإ نع )١7/7( «لاومألا» 2 ديب ونبأ اضيأ هجرخأو )5(
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 نوديل اباوبأ رودلل ةكم زعأ دعي أ اربع ةتأ رمغ نع دبحأ :لكسو

 قلغت نأ ئبن هنأ هيبأ نع رمع نب هللا دبع نع ئكحو 7
 باب هرادل نمو اّباب اهل ذختي نأ هرادل باب ال نم ئهنف ؛7"2ةكم رود باوبأ
 .مسوملا مايأ يف اذهو «هقلغي نأ

 هللا باتك :كلذ زاوج ئلع ليلدلا :ةراجإلاو عيبلل نوزوجملا لاق

 .نيدشارلا هئافلخو هباحصأ لمعو «هلوسر ةنسو

 4َِهلوَمأَو ةِهريد مسخن انيرينهملا أِءاَرَفْفْلل ## :ئلاعت هللا لاق

 لاقو :[146 :نارمعلآ] « زهراتد نمر اه َنينأاق# : "لاقوة فسحلا]

 فاضأف [4 :ةنحتمملا] 4 ُِ هوم َنيِذَلاَنَع َءَهّنلأ هل ْكنهنياَمَنِإ

 .كيلمت ةفاضإ هذهو .مهيلإ رودلا

 ءاش ثيح يدابلا

 :لاقف ؟('7ةكم نم كرادب اًدغ لزنت نيأ :هل ليق دقو ِةْلَ يبنلا لاقو

 )47١7( «قازرلا دبع فنصمل) :رظنا .ةديدع هوجو نم زيزعلا دبع نب رمع نع كلذ

 «ةكم رابخأ»و (707/1/) «دعس نبا تاقبط»و )١5407( «ةبيش يبأ نبا فنصم»و

 1790-2155 يقوزأآلل

 نم (7١7١؟) «ةيلاعلا بلاطملا» يف امك _ددّسمو )97١١( قازرلا دبع هجرخأ )١(

 و يووم 6) ةبيش ىبأ نباو ءرمع نع دهاجم قيرط

 (؟80١) «ةكم رابخأ» يف يهكافلا دنع رانيد نب ورمع لسرم امهدضعيو .لسرم

 تنذأتسا «ورمع نب ليهس تنب اّباب هراد ئلع لعج نم لوأ» :لاق هنأ حيحص دانسإب

 .«قّرَّسلا لجأ نم ٌرمع
 نع نيقيرط نم (7 41/) هيوجنز نبا اذكو (177ا/) «لاومألا» يف ديبع وبأ هجرخأ (؟)

 .هب رمع نبا نع «عفان نع «رمع نب هللا ديبع
 ١7(. 5 ص) قبس يذلا وهو «نيحيحصلا» ظفل وهو ««ةكمب» :عوبطملا ءن (©)
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 ئلع مهرقأ لب «يل راد ال هنإ :لقي ملو «؟70١!؟عابر نم ليِقَع انل كرت لهوا

 .هدي نم اهعزني ملو ءاهيلع ئلوتسا اًليقع نأ ربخأو ةفاضإلا

 رادو ئناه مأ رادك ءرّكْذُي نأ نم رثكأ ثيداحألا يف مهيلإ مهرود ةفاضإو

 ليقع ناكو 2«؟لزنم نم ليِقَع انل كرت لهو» : هك ىبنلا لاق اذهلو «لوقنملا

 نيدلا فالتمخال ٌيلع هئري ملو اًرفاك ناك هنإف «''هَروُد بلاط ابأ ترو وه

 لبق لب ءاهدعبو ةرجهلا لبق اولازي ملو .رودلا ئلع ليقع ئلوتساف ءامهنيب

 .نآلا ائلإو .هراد لاو كيو تام نم «هدعبو فيغبملا

 مهرد فالآ ةعبرأب باطخلا نب رمعل اراد ةيمأ نب ناوفص عاب دقو

 دهس اهذشتاف

 .زوجأو زّوجأ ةراجإلاف ثاريملاو عيبلا زاج اذإو

 ال روهظلاو ةوقلا يف مهججحو «ئرت امك نيقيرفلا مادقأ فقوم اذهف
 7 0 ص و و 5 5 1
 ةثفعب اهضعب قدسي لب اضسي اهضسب لطبي ال ةتانيبو هللا يجيحو مكنت

 :تاوصلاف ,ناك نيأ قحلا عابتا بجاولاو ءاهلك اهبّجومب لمعلا بجيو

 .عابتو ثروتو بهوتو كلمت رودلا نأو نيبناجلا نم ةلدألا بجومب لوقلا

 هل نكي مل هؤانب لاز ولف .ةصرعلاو ضرألا يف ال ءانبلا يف كلملا لقن نوكيو

 .قبس دقو «ديز نب ةماسأ ثيدح خم ةيلع قفتف )١(

 .ةيدنهلا ةعبطلاو لوصألل افالخ «بلاط يبأ ٌرود ثرو) :ةلاسرلا ةعبط (؟)

 .قايسلا لتخاف عوبطملا نم تطقس «ثرو» ()

 .(179١ص) هجيرخت قبس دقو ««(هحيحص) يف هب اًموزجم يراخبلا هقلع (:)

 ءكرخ#



 اهنكسي اهب قحأ وهو «تناك امك اهديعيو اهينبي نأ هلو ءضرألا عيبي نأ
 ؛ةراجإلا دقعب ئنكسلا ةعفنم ئلع ضواعُي نأ هل سيلو ءءاش نم اهيف نكسيو
 هَقّبَسل اهب صتخيو هريغ ئلع اهيف مدقتي نأ قحتسا امنإ ةعفنملا هذه نإف

 يف سولجلاك ءاهيلع ضواعي نأ هل نكي مل اهنع ىنغتسا اذإف ؛هتجاحو
 عفانملا نم اهريغو نداعملا ئلع ٍةماقإلاو ةعساولا قرطلاو باحرلا

 ىنغتسا اذإف «عفتتي ماد ام اهب ٌقحأ وهف اهيلإ قبس نم يتلا ةكرتشملا نايعألاو

 يف كلملا لقنو عيبلا نأب لوقلا اذه بابرأ حّرص دقو ءضواعي نأ هل نكي مل

 .217ةفينح يبأ باحصأ هركذ ءضرألا ئلع ال ءانبلا ئلع عقي امنإ اهعابر

 ؟ةعيرشلا يف ريظن اذهل لهف ؛عيبلا متزوجو ةراجإلا متعنم دقف :ليق نإف
 زوجتو عيبلا عنتمي دقف «عيبلا نم عسوأ ةراجإلا نأ ةعيرشلا يف دوهعملاو

 .هب انل دهع الف سكعلا امأف ءٌرحلاو فقولاك ةراجإلا

 يف رخألل مرلتسم ريغ لقتسم دقع ةراجإللاو عيبلا نم دحاو لك :ليف
 عيبلا زاج امنإو .ةفلتخم امهماكحأو فلتشم امهةرومو ةعاتتماو ةزاوج

 امأو .ءانبلا وهو هريغ نم هب ٌصخأ عئابلا ناك يذلا لحملا ئلع دراو هنأل

 نود مدقتلا ّقح اهيلإ قباسلل .ةكرتشم يهو ةعفنملا ئلع درت امنإف ةراجإلا
 اذه :ليق ريظنلا الإ متيبأ نإف .ةراجإلا نود عيبلا انزجأ اذهلف ؛ةضواعملا

 ذإ هتراجإ هل زوجي الو «هيرتشم دنع اًبتاكم ريصيو هٌعيب هديسل زوجي بتاكملا
 .ملعأ هللاو «ةباتكلا دقعب اهكلم يتلا هباسكأو هعفانم ٌلاطبإ اهيف

 نيب ةكرتشم اهعابرو اهضرأ عفانم تناك نإو عيبلا عنتمي ال هنأ ئلع

 )١( «عئانصلا عئادب»و (١58ص) ينابيشلل «ريغصلا عماجلا» :رظنا )6/ 55 ١(.
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 نكس جاتحا نإ «ةعفنملا ةكرتشم كلذك يرتشملا دنع نوكت اهنإف «نيملسملا

 كارتشا لاطيإ اهعيب يف سيلف «عئابلا دنع تناك امك نكسأ ليئغتسا نإو

 هعفانمل هكلم ٌلاطبإ بئاكملا عيب يف سيل هنأ امك «ةعفنملا هذه يف نيملسملا
 ' .ةباتكلا دقعب اهكلم ىتلا

 يذلا حيحصلا ئلع رمع اهفقو يتلا جارخلا ضرأ عيب زاوج :اذه ريظنو

 ةّيجارخ يرتشملا ئلإ لقتنت اهنإف ءاًئيدحو اًميدق (١)ةمألا لمع هيلع رقتسا
 ؛عيبلاب لطبي ال وهو اهجارخ يف وه امنإ ةلتاقملا قحو «عئابلا دنع تناك امك
 كلذكف اًمقو ابنوكل اهعيب نالطب ناك نإف «ثتروت ابنأ 'يلع ةمألا تقفتا دقو

 اهلعج زاوج ئلع 27دمحأ ّصن دقو ءاهئاريمل ًةلطبم اهتّيفقو نوكت نأ يغبني
 زاج -ةبهلاو ثاريملاو قادصلاب اهيف كلملا لقن زاج اذإف «حاكنلا يف اقادص

 .ملعأ هللاو ءاّهقفو المعو اًسايق 7 عيبلاب

 لصف

 ىلع جارخلا ٍبّرِضُي لهف «ًةونع تحتف دق ةكم تناك اذإف :2؟7ليق نإف

 ؟ال مأ كلذ اولعفت نأ مكل زوجي لهو ؟ةونعلا ضرأ رئاسك اهعرازم

 :ةونعلا باحصأل نالوق ةلأسملا هذه يف :ليق

 جارخ ال هنأ :هريغب لوقلا زوجي ال يذلا روصنملا صوصنملا :امهدحأ

 .هيلإ ةجاح ال امل ماحقإ ««ةمألا لمع نِم هيلع لاحلا رقتسا» :عوبطملا 01(

 .(دمحأ مامإلا) :. 63 ص 223

 .ةيدنهلا ةعبطللو لوصألل اًقالخ «اهيف ٌعيبلا زاج" :ةلاسرلا ةعبط 67)

 .ةيدنهلا ةعبطلاو لوصألا يف هتوبث عم ةلاسرلا ةعبط نم طقس «ليق نإف» (5)
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 اهيلع بّرضي نأ نم مظعأو لجأ اهنإف ,ةونع تحتف نإو اهعرازم ئلع

 ةيزجلاك ضرألا ئئلع وهو ءضرألا ةيزج وه جارخلاو اميس ال ءجارخلا
 ةكمو «ةيزج هيلع بّرضُي نأ نم ربكأو اًردق لجأ ٌبرلا ٌمّرَحَو ء.سوؤرلا ئلع
 لهأ هيف كرتشي انمآ اًمرح اهنوك نم هيلع هللا اهعضو ام ئلإ تداع اهحتفب
 .ضرألا لهأ ةلبقو مهدَّبعتمو مهكسانم عضوم وه ذإ ؛مالسإلا

 ؛جارخلا اهعرازم ئلع نأ :- دمحأ باحصأ ضعب لوق وهو يناثلاو

 دمحأ صنل فلاخم دساف اذهو .ةونعلا ضرأ نم اهريغ عرازم لع وه امك

 .هيلإ تافتلا الف .هدعب نم نيدشارلا هئافلخو ّدْيِكَو هللا لوسر لعفلو هبهذمو

 ' .ملعأ هللاو

 اهنوك ىلع ةكم "'لهأ عابر عيب [٠١7 عنم] باحصألا ضعب نب دقو

 الوق عابت ةونعلا ضرأ ةكاسم إن .حيحص ريغ ءانب اذهو «"/ًةونع تحتف
 .ملعأ هللاو .ءانبلا اذه نالطب رهظف اًدحاو

 (؟) اصف

 همديأل ده دلل ناو كالا هل وسرل ياسلا لسق ويبق ةاهيفو

 نيتيراجلاو لّطحح َنباو ةبابُص نب سّيقِم نّمؤي مل ِهَِكَي يبنلا نإف .هتافيتسا
 لتقت ال امك نلتقي ال برحلا لهأ ءاسن نأ عم «هئاجيب ناينغت اتناك نيتللا

 :ةعوبطملا خسنلا يفو .رياغم طخب ن شماه يف يهو «قايسلا ةماقتسال ةمزال ةدايز (0)

 .1...عيب ميرحباا

 .عوبطملا ءث ,«س نم ةطقاس «لهأ» (6)

 )2( «بعوتسملا» :رظنا )١/ 7 »51/4/ 551١( «فاصنإلا»و )١١/77(.

 .عوبطملا «ن «د ءص نم طقاس «لصف» (5)

 ٠ م 0



 اهلتق امل ئمعألا دلو َّمآ مد ردهأو :7١2نيتأرملا نيتاه لتقب رمأ دقو «ةيرذلا

 :لاقو يدوهيلا فرشألا نب بعك لدقو .1"2ِِلكَي ئبنلا اهّبس لجأل اهديس

 .هبسي ناكو '"270هلوسرو هللا ئذآ دق هنإف .بعكل نَْم)

 .فلاخم ةباحصلا يف مهل مّلعُي الو نيدشارلا ءافلخلا نم عامجإ اذهو

 هذه نكت مل» :هبس نم لتقب مه دقو يملسألا ةزرب يبأل لاق قيدصلا نإف

 لوسر بسي اذه :هل ليقف بهارب ٌرمع ّرمو «2؟!ِكَي هللا لوسر ريغ ٍدحأل
 انيبن اوبسي نأ ئلع ةمذلا مهطعن مل اّنِإ هنلتقل هتعمس ولا :لاقف كي هللا
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 ديلاب ةبراحملا نم انل ةياكنو ةيذأ ٌمظعأ انيبن بسب ةبراحملا نأ بيرالو

 .«نيتيراجلا» :عوبطملا

 يف ءايضلاو )١194”( ينطقرادلاو )5٠7/0( يئاسنلاو (١575)دواد وبأ هجرخأ

 يداهلا دبع نبا لاق امك ديج دانسإب سابع نبا ثيدح نم )١7//١51( «ةراتخملا»

 11١(. /5) «قيقحتلا حيقنت١ يف

 .(١317ص) هجيرخت قبس دقو «رباج ثيدح نم هيلع قفتم
 ئلعي وبأو (501/ا/ )501/١- يئاسنلاو (5777) دواد وبأو (204) دمحأ هجرخأ

 قرط نم )١/ 5 1١-1١9( «ةراتخملا» يف ءايضلاو (755 /5) مكاحلاو (87 -1/9)

 .هب يملسألا ةزرب يبأ نع

 -1/71) «عماجلا» يف لالخلا هقيرط نمو  دمحأ هجرخأ امنإو ءرمع نع هدجأ مل

 «ةيلاعلا بلاطملا» يف امك «هدنسم) يف دّمهرَسُم نب ددسمو  (للملا للهأ ماكحأ

 نع هريخأ نّمع «نمحرلا دبع نب نيّصخ نع ءميَشَه نعامهالك ؛(51)

 )0531١( «ثحابلا ةيغب» يف امك هوحنب ةماسأ يبأ نب ثراحلا اًضيأ هجرخأو .رمع نبا

 .(بلاطملا»و
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 !؟ٌّبسلا نود كلذب لتقُيو هدهع ضقتني فيكف «ةنسلا يف ٍةيزج رانيد عنمو
 اقيبث سبر 13 هت رغابسم ةتسفم لولإ ةنسلا يف !ًواديد هعنم ةدسقمل ةبسن يأو
 ىلإ ديلاب هتبراحم ةدسفمل ةبسن ال لب ؟داهشألا سوؤر ىلع بس َحبقأ
 لكي هللا لوسر ّبس هنامأو هدهع هب ضقتنا ام ئلوأف ءبسلاب هتبراحم ةدسفم
 ضحم اذهف ؛هناحبس قلاخلا 2؟7ةّبسم الإ هنم ّمظعأ ٍءيشب هدهع ضقتني الو
 ةلأسملا هذه ئلعو «نيدشارلا ءافلخلا ٌعامجإو صوصنلا ئضتقمو سايقلا

 .(0كيلد نيعيرأ نم رثكأ

 ئلإ انعجر نثل :لاق دقو بأ نب هللا دبع لتقي مل ٍدِلَج يبنلاف :لبق نإف

 دقو يميمتلا ةرصيوخلا اذ لتقي ملو ««؟7لذألا اهنم زعألا نجرخيل ةنيدملا

 نع ئهنت كنإ نولوقي :هل لاق نم لتقي ملو ,220لدعت مل كنإف لدعا :هل لاق

 هجو اهب ديرأ ام ٌةمسقل هذه نإ :هل ّلئاقلا لتقي ملو «2")هب 2)يلختستو علا

 .ئنعملل دسفم ماحقإ ««هترهاجم عنم ةدسفم ئلإ» :عوبطملا (0)

 .(هّبس» :عوبطملا يفو .(هّبسبا» :ن ءس ءز )3

 .مالسإلا خيشل «لوسرلا متاش ئلع لولسملا مراصلا» يف اهنم ةحلاص ةلمج رظنا )0

 .رباج ثيدح نم (57 /75/85) ملسمو )70١4( يراخبلا هجرخأ (:)

 )1١5717( ملسمو (7178) يراخبلا هجرخأ .ةنارعجلاب نينح مئانغ مسق دنع كلذو )0(

 يف سيلو «رباج ثيدح نم مهريغو )١77( هجام نباو )١11١8( يديمحلاو

 .«لدعت مل كنإف» :هلوق (نيحيحصلا»)

 .فيحصت 224 لحتستا :س ءد ءز ءضص (1)

 نم (9477) ينايورلاو )/350٠١19470011( دمحأو (18891) قازرلا دبع هجرخأ (0)

 يذمرتلاو (77731) دواد وبأ هجرخأو .هذج نع هيبأ نع ميكح نب زهب ثيدح

 .نسح ثيدح :يذمرتلا لاق .دهاشلا عضوم نود اًرصتخم (400)
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 نبا ناك نأ :يقسلا يف هميدقتب ريبزلل مكح امل هل لاق نم لتقي ملو «/ "هللا

 .صققنتو هل ذأ مهنع هغلبي ناك نمم ءالؤه ريغو «('”كتمع

 نأ هدعب نمل سيلو .هطقسي نأ هلو هيفوتسي نأ هلف هل ناك قحلا :ليق

 سيلو «هطقسي نأ هلو هقح يىفوتسي نأ هل ئلاعت برلا نأ !امكيروبتس طفت

 متركذ نم لتق كرت يف ناك دقو فيك «هبوجو دعب ئلاعت هقح طقسي نأ دحأل

 مدعو سانلا فيلأت نِم هتوم دعب تلاز هتايح يف ةميظع ٌحلاصم مهريغو
 هنيعب اذه ئلإ راشأ دقو ءاورفنل هباحصأ لتقي هنأ مهغلب ول مهنإف «هنع مهريفنت

 اًدمحم نأ سانلا غلبي ال» :يبأ نب هللا دبع ''7لتقب هيلع راشأ امل رمعل لاقو
 .(؟)(هباحصأ لقي

 هدنع َمظعأ تناك هيلع بولقلا عمج -و فيلأتلا اذه ةحلصم نأ بيرالو

 ترهظامل اذهلو فاثآو يس نع ادب ةلصاحلا ةحلضملا نم هيلإ ّسحآو

 هتاف قرشأللا نب ةيسكر لعق امك ةيناسلا لق اذه تس رثو لدقل1 ةحيابفم
 لطخ نبا لبق كلذكو «هئاقبإ نِم ّجرأ هّلتق ناكف ءبسلاو ةوادعلاب رهاج

 ٌفكو ةحجارلا ةحلصملل لتقف ؛ئمعألا بلو ٌمآو نيتيراجلاو سيمو
 نأ مهل نكي مل هئافلخو هباَّوُن ئلإ رمألا راص اذإف «ةحجارلا ةحلصملل

 ناسا لطم

 .دوعسم نبا ثيدح نم )٠١77( ملسمو (5"7 ٠ 5) يراخبلا هجرخأ 460

 .رمزلا نب هللا دبع ثيدح نم (61"77/) ملسمو (77659) يراخبلا هج رخأ ١١)

 .«هلتقب» :ز د ءص ()

 ريل جيلا قبب هللا أع اعلا ريفا ةمبنس لامن 0(

 ...سانلا تدحيح الا (نيحيحصلا»
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 لصف

 ملعلا عاونأ نم حتفلا موي يناث ةميظعلا هتبطخ يف اميف

 ميرحت اذهف ,(7١(سانلا اهمرحي ملو هللا اهمّرح ةكم نإا :هلوق :اهنمف

 ئلع "7هرمأ هب رهظ مث «ملاعلا اذه َقّلخ موي هردق هب قبس يردق يعرش
 يفامك امهيلع همالسو هللا تاولص دمحمو ميهاربإ '"7هيليلخ ناسل

 ٍنإو ةكم مّرح كّليلخ ميهاربإ نإ مهللا» :لاق هنأ ِةِلَك هنع (*7(حيحصلا»

 تاوامسلا قلخ موي قباسلا ميرحتلا روهظ نع رابخإ اذهف ««ةنيدملا مّرحأ

 يف مالسإلا لهأ نِم دحأ عزاني مل اذهلو .ميهاربإ ناسل ئلع ضرألاو

 ذإ اهميرحت هب عوطقملا باوصلاو «ةنيدملا ميرحت يف اوعزانت نإو اهميرحت

 .(2)هج وب اهيف ّنعطم ال كي هللا لوسر نع اًثيدح نورشعو ةعضب هيف مص دق
 كفسل ميرحتلا اذه ؛«اًمد اهب كفسي نأ دحأل لحي الف» :هلوق :اهنمو

 امك ءاّمرح اهنوكل اهيف مّرحّيو اهريغ يف حابي يذلا ")وه اهب صتخملا مدلا

 .قبس دقو «يودعلا حيرش ثيدح نم هيلع قفتم (0)
 .عوبطملا نم طقس (هرمأ 2020

 ] .«هليلخ» :عوبطملا ءن ءس ءث ()

 ,.1775) ملسم هجرخأو .هوحنب سنأ ثيدح نم (9/777 50/85 77731/) يراخبلل (5)

 .هوحنب ْعتَعَُيَلَدََو يردخلا ديعس يبأو «هللا دبع نب رباجو

 دماح نب حلاصل «ةساردو اًعمج  ةنيدملا لئاضف يف ةدراولا ثيداحألا» :رظنا (0)

 اهنم ءايباحص (7 4) دنسم نم بابلا ثيداحأ عمج دقف 45-١١75(« ص) يعافرلا

 .قايسلا اهب لتخا ةدايز ء«(وهو» :ةعوبطملا خسنلا ()
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 صتخي رمأ وه اهتطقُل طاقتلاو ١2)اهالخ ءالتخاو اهب رجشلا دضع ميرحت نأ

 :عاونأ اذهو ءصيصختتلا ةدئاف

 ةفئاطلا نأ مب هلجأل يوَدَعلا حيّرش ونبأ ةهفاس يذلاوهو اهدحأ

 امك ؛ليوأت اهل ناك نإ اميس ال «لتاقت ال مامإلا ”ةعيابم نم اهب ةعنتمملا

 بصنو مهلاتق نكي ملف «ريبزلا نبا اوعيابو ديزي ةعيب نم ةكم لهأ عنتما

 .عامجإلاو صنلاب اًرئاج هللا مرح لالحإو مهيلع قينّجنَملا

 صن ضراعو هتعيشو قسافلا ٍديعس نب ورمع كلذ ىف فلاخ امنإو

 وه :هل لاقيف «“' ”«اًيصاع ذيعي ال مرحلا نإ» :لاقف هاوهو هيأرب كي هللا لوسر
 اًمرح نكي مل همد كفس نم هذِعي مل ولو «هللا باذع نِم اًيصاع ذيعي ال

 مل وهو !ميهّبلا ناويحلاو ريطلا ئلإ ةبسنلاب اًمرح ناكو نييمدآلا لإ ةبسنلاب
 مالسإلا ماقو ؛هيلع همالسو هللا تاولص ميهاربإ دهع نِم ةاصعلا ذيعي لزي

 ,؟ههعم يمس نمو لطخ َنباو ةبابص نب سّيقِم ْذِعُي مل امنإو .كلذ ئلع
 داع برحلا ةعاس تضقتنا املف ءالج لب اًمرح نكي مل ةعاسلا كلت يف هنآل

 «شيشحلا نم بطّرلا :رصقلاب «ئَّلَخلا»و .أطخ ««اهئالخ» :ةعوبطملا خسنلا )١(

 .(60 5”ص) فلؤملا دنع امهحرش يأيسو .هعطق :هؤالتخاو

 .«ةعباتم» :لوصألا رئاس يف يذلاو .ةعوبطملا خسنلاو .ن ء«س نم تبثملا طبضلا (؟)

 هيلع ٌدرف .ثيدحلا اذه َهَنَعَدَنلَدِوَو يودعلا حيرش وبأ هل ركذ امدنع ريبزلا نبا لاتقل

 .اذه هلوقب

 همه



 .ضرألاو تاوامسلا قلخ موي هيلع عضو ام ئلإ

 الف مرحلا يف هنباو هيبأ لتاق مهدحأ ئري اهتيلهاج يف برعلا تناكو
 مالسإلا ءاج مث ءاّمرح اهب راص يتلا مرحلا ةّيصاخ مهنيب كلذ ناكو هجيهي

 لاتقلاب هلالحإ يف هب ئسأتي نم ةمألا نم نأ ِةِلَي ٌئبنلا ملعو «هاوقو كلذ دكأف

 هللا لوسر ١2)لاتقب صخرت دحأ نإف» :هباحصأل لاقو قاحلإلا عطقف لتقلاو

 .«"7كل نذأي ملو هلوسرل نذأ هللا نإ :اولوقف هِي

 أجل مث لتقلا بجوي مرحلا جراخ اًصاصق وأ اذح ئتأ نمف اذه ئلعو

 .هيف هيلع هتماقإ جي مل هيلإ
 هيف تدجو ول» :لاق هنأ باطخلا نب رمع نع ؟'7دمحأ مامإلا ركذو

 .«هنم جرخي تح هتسيّم ام باطخلا لتاق

 اهرصسع لئاق هيف تدذجو ولا :لاق هنأ رمع حب هللا دبع نع ركو
00 

 يذمرتلاو ملسم ظفل لوصألا نم تبثملاو ءيراخبلا ظفل وهو «لاتقل» :عوبطملا )١(

 .امهريغو
 .يذمرتلا ظفل لوصألا رئاس نم تبثملاو ؛««نيحيحصلا» ظفل وهو «مكل» :سءز (؟)

 هقيرط نمو )9777(  قازرلا دبع هجرخأ دقو .ةعوبطملا هلئاسمو هبتك يف هدجأ مل (*)

 اذكو (179 /7) «ةكم رابخأ» يف يقرزأآلاو )١/ 5 7١(  «هريسفت» يف رذنملا نبا

 نب ةمركع نإف لسرم وهو ءرمع نع دلاخ نب ةمركع ةياور نم (7705 /7) ىهكافلا

 + ةدمس امم انأع لملخ وعزا نم ممس كو هر مس نع عمسي مل دنا

 -(1005 /؟) «ثيدحلا بيرغا# يف يباطخلا هقيرط نمو - (4779) قازرلا دبع هجرخأ )00

 اما :هلوق .رمع نبا نع ريبزلا يبأ نع جيرج نبا قيرط نم )١74/7( يقرزألاو
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 ائتح هتجه ام مرحلا يف يبأ لتاق تيقل ول» :لاق هنأ سابع نبا نعو
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 الو يعبات نع ظفحيي ال لب .مهدعب نمو نيعباتلا روهمج لوق اذهو

 ُهامإلاو «قارعلا لهأ نم هقفاو نمو ةفينح وبأ بهذ هيلإو «هفالخ يباحص
 .(7ثيدحلا لهأ نم هقفاو نمو دمحأ

 يف هنم لفوتسي امك مرحلا يف هنم ففوتسي هنأ لإ يعفاشلاو كلام بهذو

 ةلادلا صوصنلا مومعب لوقلا اذهل ّجتحاو .7"2رذنملا نبا رايتخا وهو ءلحلا

 نبا لتتق هَل يبنلا نأبو ءنامزو ناكم لك يف صاصقلاو دودحلا ءافيتسا لع

 مرحلا نإ» :لاق هنأ لَك يبنلا نع ئوري امبو «ةبعكلا راتسأب قلعتم وهو لطخ
 صاصققلاو «*ٌدحلا ناك ول هنأبو «(40«ةبرحت الو مدب اّراف الو اًيصاع ذيعي ال
 ام هيف ئتأ ول هنأبو «هيلع هتماقإ نم هعنمي ملو مرحلا هذِعُي مل سفنلا نود اميف

 اذإ (ًريعبلا هدن» :لاقي ؛هتجه الو هب ٌتحِص ام :يأ «جيرختلا رداصم يف اذك (هتهدن -

 ريغ لمهم وهو .هتأجفام :يأ (هتهدب) :ن د «ز .ف يفو .حايصلاب هدرطو هرجز

 .لوصألا رئاس يف طوقنم

 (507/0) (هريسفت) يف يربطلاو )١١١17( «(ةكم رابخأ) يف يهكافلا هجرخأ 01(

 .(7 1794 /9) «راثآلا لكشم»و (1١/ا/1) «نآرقلا ماكحأ» يف يواحطلاو

 رصتخماو «(مرحلا يف دوقلاو دحلا ةماقإ يف باب) «ةبيش يبأ نبا فنصم» :رظنا (؟)

 )5١09/١5(. «ينغملا»و ,(5 57-17 147 /؟) يواحطلل «ءاملعلا فالتخا

 .((156١/5١5١)«بلطملاةياهناو )7515/١5(. «تادايزلاو رداونلا» :رظنا (6)

 .رذنملا نبال امهالك )١/ ١١١( «طسوألا»و ("ا/لا/ )/١/ «فارشإلا»و

 .هيلع فنصملا مالك يتأيسو دلي يبنلل لوقب سيل (5)

 .«دودحلا» :عوبطملا ءس )0(
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 اذإ كلذكف هيلع هتماقإ نم عنمي ملو مرحلا هذعي مل اًصاصق وأ اًدح بجوي

 نيب فلتخي ال هتمصع ىلإ ةبسنلاب اًمرح هّنوك ذإ هيلإ أجل مث هجراخ هاتأ
 ىلإ اًنجال هلتق نيب لاحلا قرتفي ملف هداسفل هلتق حيبأ ناويح هنأبو «نيرمألا

 بلكلاو ةأدجلاو ةّيحلاك ؛هيف هّلتق حيبي ام بجوأ دق هنوك نيبو مرحلا

 هّبنف ,١2)«مرحلاو ّلحلا يف نلَتقُي قساوف ٌسمخ» :لاق لَك يبنلا نألو ءروقعلا

 ئلإ نهءاجتلا لعجي ملو ءنهقسف يهو ةلعلا ئلع مرحلاو لحلا يف نهلتقب
 .لتقلا بجوتسا دق يذلا مدآ ينب قساف كلذكف «نهلتق نم اًعنام مرحلا

 هلوق اميس الو «ةلدألا نم انركذ ام ضراعي ام اذه يف سيل :نولوألا لاق

 رمألا اونعمب ريخ امإ اذهو «[91/ :نارمع لآ] « انماء ناك ْرَإَحَم نمَو» : املاعت

 يف هعرش يذلا هنيدو هعرش نع ربخ امإو «ئلاعت هربخ يف فلخلا ةلاحتسال
 ةيلهاجلا همرح يف رتل دوهعملا رمألا نع رابخإ امإو ءهمرح
 شاّدلا نَلَعَم سيو اسيا : سامان 13319 ؛ لام لاق امك ؛مالسإلاو

 قدك ديلا عتَت نإ | اولامَو# :اىلاعت هلوقو 1 :توبكتعلا] 4 َمِهِلَوَح نم

 « روت لكس ثاَرتَش ودل هونج اكرإ + اًمرتس رتل يمت لو اني نه للكت
 :مهضعب لوقك هيلإ تفتلي الف ةلطابلا لاوقألا نم اذه ادع امو «[517 :صصقلا]

 ريغ ىلع توملا نم اًنمآ ناك :مهضعب لوقو «رانلا نم انمآ ناك هلخد نم

 !ميحجلا رعق يف وهو هلخد نّكم مكف ءكلذ وحنو مالسإلا

 نامز لك يف صاصقلاو دودحلا ءافيتسا ئلع ةلادلا تامومعلا امأو

 .هناكم الو ءافيتسالا نامزل تامومعلا كلت ىف ٍضّرعت ال :الوأ لاقيف ءناكمو

 .اتَعدَياَدَوو ةشئاع ثيدح نم )١١944( ملسمو (؟"5١7) يراخبلا هجرخأ )١(
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 هعضوب اهيلع لدي ال ظفللا نإف .هعناوم مدعو هطورشل اهيف ضرعت ال امك

 مل عنام وأ طرش مكحلل ناك اذإ اذهلو ءاهيلإ ةبسنلاب قلطم وهف ءهنُّمضتب الو

 نإ :2''لّصَحُم لوقي الف ؛ماعلا كلذل صيصخت هيلع مكحلا فقوت نإ : لقي

 يف ةحوكنملاب صوصخم [؟4 : :ءاسنلا] 4 لك رات لجأوا :اولاعت هلوق

 ءافيتسا ىف ةماعلا صوصنلا اذكهف ءدوهش ريغب وأ اهيلو نذإ ريغب وأ اهتذع

 ولو «هعنام الو هطرش الو هناكم الو هنمزل اهيف ضّرعت ال صاصقلاو 2")دحلا

 لُطبَي الثل عنملا ىلع ةلادلا ةلدألاب هصيصخت بجول كلذل ظفللا ٌلوانت رّدُ
 اذإو ؛هرئاظن رئاسك اهادع ام ئلع ماعلا ظفللا لمح بجوو اهبَجوم

 ذرب نجر يذلا نضيرملاو عضرملاو لماحلاب تاسربعلا كلث ,ىيعصع
 نم عناملا امف ءٌرَحلا وأ دربلا وأ ضرملا ةدشك ءافيتسالل ةمّرحُملا لاحلاو

 انلك اهقلطمل اًدييقت لب اًصيصخت كلذ سيل متلق نإو ؟ةلدألا هذبم اهصيصخت

 .ءاوسب ءاوس عاصلا اذهب مكل

 عطق كَ يبنلا نأو حلا تقو يف ناك هنأ ءدقت دقف لطخ نبا لتق امأو
 يل تلحأ امنإو» :  هلوقو .هصئاصخ نم كلذ نأ ئلع ّصنو قاحلإلا

 يف مرحلا ريغ يف لالح مد كفس هل ّلِحُأ امنإ هنأ يف حيرص «راهن نم ةعاس

 :ةعاسلا كلتب ٌصتخي مل ٍتقو لك يف الالح ناك ول ذإ ةصاخ ةعاسلا كلن
 .ةعاسلا كلت ادع اميف اهيف ٌمارح اهريغ يف لالحلا مدلا نأ يف حيرص اذهو

 نب ورمع قسافلا مالك نم وهف «اًيصاع ذيعي ال مرحلا نإ» :هلوق امأو

 يبعكلا حيرش وبأ هل ئور نيح كي هللا لوسر ٌتيدح هب ٌدري قدشألا ٍديعس

 هنقتأو هعمج يأ «َملعلا لّصح نم :يأ )١(

 .«دودحلا» :عوبطملا .نءس (؟)
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 هللا لوسر لوق ئلع مدقي فيكف ««حيحصلا) يف اًئيبم ءاج امك ثيدحلا اذه

 ! ها

 مرحلا هذِعُي مل سفنلا نود اميف صاصقلا وأ دحلا ناك ول :مكلوق امأو

 مامإلا نع ناتصوصنم ناتياور امهو «ءاملعلل نالوق اهيف ةلأسملا هذهف ءهنم

 سفنلا ئلإ ةبسنلاب ةمصاعلا ةلدألا مومع ئلإ رظن ءافيتسالا عنم نمف ءدمحأ

 نم مزلي الو ءلتقلا ئلإ فرصني امنإ مدلا كْفَس :لاق قّرف نمو ءاهنود امو

 لتقلاب كاهتنالاو مظعأ سفنلا ةمرح نأل .هنود ام ٌميرحت مرحلا يف هميرحت

 عَنمُي ملف ءبيدأتلا ئرجم يرجي ١"عطقلاو دلجلاب دحلا نآلو :اولاق .دشأ

 :ةديغ ديسلا ةييذاتك هجم

 لاق ؛كلذ يف اهنودامو سفنلا نيب قرف ال هنأ '7بهذملا رهاظو

 يف ماقت اهلك دودحلا نأ :هّمع نع لبنحل اهتدجو ةلأسم هذه :"7ركب وبأ
 هيلع مّقُي مل مرحلا لخد ٍناج ّلك نأ ئلع لمعلاو :لاق «لتقلا الإ مرحلا
 .هنم جرخي تح دحلا

 سفنلا نيب ناك نإ هنأ وهو ءبكرملا باوجلاب مكبيجنف ذئنيحو :اولاق
 انيّوس رّثؤم قرف امهنيب نكي مل نإو «مازلإلا لطب رّثؤم قرف كلذ يف اهنود امو
 .نيريدقتلا ىلع هّثالطب ٌققحتف ؛ضارتعالا لطبو مكحلا يف امهنيب

 .«عطقلا وأ» :عوبطملا ءن )١(

 عاضأو قايسلا دسفأ ماحقإ ««بهذملا اذه رهاظو» :عوبطملا يف .دمحأ بهذم :يأ (')
 : رغما

 «ينغملا» يف هلوقو «(757ت) يدادغبلا رفعج نب زيزعلا دبع لاخلا مالغوه (6)
 1 رز
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 هيف ئتأ ١2)اذإ ةمرحلا هيف كهتنا نم ذيعي ال مرحلا نإ :مكلوق امأو :اولاق

 هلوسرو هللا قرف ام نيب عمج وهف «هيلإ ئئجاللا كلذكف دحلا بجويام

 :رمعم انثدح :7'2قاؤرلا ذيع اقدح :دمحأ مامإلا ئورف ؛امهنيب ةباحصلاو

 مث لحلا يف لئق وأ قرس نم» :لاق سابع نبا نع «هيبأ نع «سواط نبا نع
 ماقيف ٌدخؤيف جرخي ئتح (27وؤُي الو مّلكي الو سّلاجي ال هنإف مرحلا لخد
 .«مرحلا يف هيلع ميقأ مرحلا يف قرس وأ لتق نإو «دحلا هيلع

 ميقأ مرحلا يف اة ثدحأ نم) :انهبأ سابع نبا نع !*0ءرثآلا ركذو

 .(ءىش نم هيف ثدحأ ام هيلع

 َدنِعَرهولَِمْتاَلَو# :لاقف مرحلا يف لتاق نم لتقب هناحبس هللا رمأ دقو
 7 هس كو عس ضرع حو معوض رع نو دف 5م

 151١[. ةةرقبلا] 42ه راق وادق ناو هيف رووتَعي يحمر دج

 :هوجو نم هيف كهتنملاو ئجاللا نيب قرفلاو

 .أطخ «(ذإ) :عوبطملا ءس )١(

 (هريسفت» يف رذنملا نبا هجرخأ هقيرط نمو «.(4777) «فنصملا» يفهدنع وهو (؟)

 نم يورو 7١١5(. /4) «هنتنسا يف ىقهيبلاو )١1١8/1١( «طسوألا»و )١/ ١6"(

 ةيربطلا ريسفتاو (719 9914-٠ ىهكافلل هةككم رابخأ» :رظنا .هوحنب يرخأ قرط

 .(717 )1711١7/5- يواحطلل «نآرقلا ماكحأ»و (5068-70 4 /5)

 ءيش يف سيلو ««قازرلا دبع فنصم» نم (دّشانُي هنكلو» :هدعب ةلاسرلا ةعبط يف ديز )0

 | .ةيدنهلا ةعبطلا يف الو لوصألا نم

 «نآرقلا ماكحأ» ين يواحطلا اًضيأ هجرخأ دقو )411/1١7(. «ينغملا» يفامك (5)

 نع ناميلس يبأ نب كلملا دبع قيرط نم (7/7 /4) «راثآلا لكشم» فو )١717(

 .ديج هدانسإو ؛هوحنب سابع نبا نع حابر يبأ نب ءاطع
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 فالخب «هيف ةيانجلا ئلع همادقإب هتمرحل كتاه هيف يناجلا نأ :اهدحأ

 ؛هيلإ هئاجتلاب اهب رعشتسم هتمرحل مّظعم هنإف «هيلإ أجل مث هجراخ ئنج نم
 .لطاب رخآلا ئاع امهدحأ سايقف

 هراد يف كِلّملا طاسب ئلع يناجلا دسفملا ةلزنمب هيف يناجلا نأ :يناثلا

 طاسب راسم نيج نم ةلؤتمي هنإف ةبآإ أينل عكا هجراغ زج نيو همرسر

 .اًريجتسم همرح لإ لخد مث همرحو ناطلسلا

 هتيب ةمرحو هناحبس هللا ةمرح كهتنا دق مرحلا يف يناجلا نأ :ثلاثلا

 .هريغ فالخب نيّتمرخل ١7 كهتنم وهف ؛همرحو

 رشلا مُّظَعو داسفلا ّمعل مرحلا يف ةانّجلا ئلع ٌدحلا مّقُي مل ول هنأ :عب بارلا

 مولارمأو مهسوفت ةنايبص ئلإ ةجاحلا يف مهريغك مرحلا لمأ نإف هلا مرح يف

 تلّطعتل مرحلا يف مئارجلا بكترا نم قح يف ّدحلا عّرشُي مل ولو «مهضارعأو

 .هلهأو مرحلل ررضلا معو هللا دودح

 تيبب ريجتسملا لّصنتملا بتاتلا ةلزنمب مرحلا ئلإ ئجاللا نأ :سماخلا

 نأ هتيبو همرح لامح الو هللاخ بيسماني الق ههراعسأب قلعتملا (17نلاعت بول

 هلاق ام نأ نّيبتو قرفلا رس رهظف ؛هتمرح كاهتنا ئلع مِدَقُملا فالخب «جاهي
 .هقفلا ضحم وه سابع نبا

 بلكلاك مرحلاو لحلا يف هّلتق حيبأف دسفم ناويح هنإ :مكلوق امأو

 مرحلا همّرحَي ملف ئذألا هعبط روقعلا بلكلا نإف .سايقلا حصي الف روقعلا

 .«كتاه» :عوبطملا )1(

 .«للاعت برا كسب لا عئجاللا لصنتملا) :ةعوبطملا خسنلا )030
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 امنإو «ةميظع هتمرحو ةمرحلا هيف لصألاف يمدآلا امأو :هلهأ نع هاذأ عفديل

 مرحلا نإف تالوكأملا نم ةحابملا تاناويحلا نم ٌلئاصلا هبشأف ضراعل حيبأ

 .اهمصعي

 ةَأَدِحلاو ةيحلاو روقعلا بلكلا لتق ئلإ مرحلا لهأ ةجاح نإف اًضيأو
 .اهب مهيلع ٌررضلا مّظَعِل ٌمرحلا اهذاعأ ولف «ًءاوس لحلا لهأ ةجاحك

 لصف

 الو» :رخآلا ظفللا ينو 17 (اًرجش اهب دضعَيالو» : ِِكَي هلوق :اهنمو
 ال ؛«اهكوش طَبخُيالو» :()0ملسم حيحص) يف ظفل يفو «3)اهكوش دّضعُي
 ٌدارم هعاونأ فالتخا ئلع ٌيمدآلا هتبني مل يذلا يربلا رجشلا نأ مهنيب فالخ

 ةثالث لع مرحلا يف رجشلا نم ىمدآلا هتبنأ اميف اوفلتخاو ءظفللا اذه نم

 81 يجلا بهذم يف يهو «لاوقأ

 يبأو ليقع نبا رايتخا اذهو هيلع نامض الو هّعلق هل نأ :اهدحأ

 .امهريغو باطخلا

 لوق اذهو .ءلاح لكب ءازجلا هيفف لعف نإو .هعلق هل سيل هنأ :يناثلاو

 .2170(هلاصخ») يف ءانبلا نبا هركذ يذلا وهو «220ىعفاشلا

 )١( يراخبلا دنع حيرش يبأ ثيدح يفامك )5745(.

 .(1787) ملسمو )/١05/81( يراخبلا دنع سابع نبا ثيدح ينامك (؟)

 .ُهَنَعْدََََر ةريره يبأ ثيدح نم (558/1706) مقرب (*)

 .(0 59-7 /9) «فاصنإلا»و ١805( /0) «ينغملا» :رظنا (:)

 .(515 «5-500 41/ /1) يوونلل «عومجملا» :رظنا (5)

 .هنم عوبطملا ردقلا يف هدجأ مل (5)
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 يف هتبنأ ام نيبو ,مرحلا يف هسرغ مث لحلا يف هتبنأ ام نيب قرفلا :ثلاثلاو

 .لاح لكب ءازجلا هيفو عّلقُي ال :يناثلاو ؛هيف ءازج ال :لوألاف ءالوأ مرحلا

 .يضاقلا لوق اذهو

 زوللاو زوجلاك هّسنج ٌيمدآلا تبني ام نيب قرفلا وهو :عبار لوق هيفو
 .وحنو (١)مّلَّسلاو حوّدلاك هسنج يمدآلا تبني ال امو ؛هوحنو لخنلاو

 .©"9ءازجلا هيف :يناثلاو «هيف ءازج الو هعلق زوجي لوألاف

 ميرحت يف ثيدحلا مومعب دعألا ؛لوآلاو :(7(ينغملا» بحاص لاق

 نم هوتبنأ ام ئلع سايقلاب مهرجش سنج نم ٌيمدآلا هتبنأ ام الإ .هلك رجشلا
 اًيسنإ هلصأ ناك ام ديصلا نم انجرخأ امنإ اننإف .ناويحلا نم يلهألاو عرزلا

 لوقلا اذه رايتخاب هنم حيرصت اذهو .انهاه اذك ءيشحولا نم سنأت ام نود

 .لاوقأ ةعبرأ دمحأ بهذم يف راصف «عبارلا

 اذهو «عابسلا 210هبشأ[ف] هعبطب سانلا يذؤي هنأل .هعطق مرحي ال :*7يعفاشلا

 .(”7امهريغو دهاجمو ءاطع نع يورم وهو «ليقع نباو باطخلا يبأ رايتخا

 .ةمّلَس :هتدحاو .دلجلا هب َْبدُي يذلا ظَرَقلا اهقروو كوشلا تاذ هاضعلا نم رجش :مّلّسلا )١(
 .«ءازجلا هيفو زوجي ال :يناثلاو» :ةعوبطملا خسنلا يف (5)

 )6( )ه١185/5(.

 .ةجسوعلا :هتدحاو ءكوشلا ريثك هاضعلا نم رجش :جسوعلا ()

 .«ينغملا» نع رداص فلؤملاو ؛(7577 /5) ينارمعلل «نايبلا» :رظنا (6)

 .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو فلؤملا ردصم يف ةتباث يهو ءلوصألا نم ةطقاس ءافلا ()

 .«ينغملا» نع رداص فلؤملاو .(5 ٠٠ /) رذنملا نبال «فارشإلا» :رظنا 0)
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 (1)(اهكوش ئلتخي ال» :رخآلا ظفللا فو «اهكوش دضعي ال» :ِِلكَي هلوقو

 اهعيطج لعبت ثلث نإ هةيداسلا عابسلا راع هسايق حسي لو هرعتسلا يف خيرص

 .هنم ْندَي مل نم يذؤي ال اذهو «ىذألا

 عطق اوزوج دق نكلو «سبايلاو رضخألا نيب قرفي مل ثيدحلاو

 قايسف اذه ئلعو «فالخ هيف فرعي الو «تيملا ةلزنمب هنأل :اولاق ؛«سبايلا

 ءديصلا ريفنت ةلزنمب هلعج هنإف ءرضخألا دارأ امنإ هنأ اولع لدي ثيدحلا

 0 ةرجشلا ةمرح كاهتنا سبايلا ذخأ يف سيلو

 ©90:اسيب مل امامه عنع

 نصشلا رسكلا وأ اهسمنب ةرجشلا تعلقنا اذإ هن هنأ الع ليلد ثيدحلا يفو

 .هيف عازن ال اذهو وه هدضعَي مل هنأل هب عافتنالا زاج

 هريغل وأ هل زوجي لهف ءاهكرت مث علاق اهعلق اذإ اميف نولوقت امف :ليق نإف
 ههبش نم :لاقف ةلأسملا هذه نع دمحأ مامإلا لتس دق :ليق ؟اهب عفتني نأ

 /هب عفتني هعطق اذإ عمسأ مل :لاقو ءاهبطحب عفتني مل ديصلاب

 هلعف ريغب عِطق هنأل .هب ٌعافتنالا عطاقلا ريغل زوجي هنأ :رخآ هجو هيفو

 مِرَحُم هلتق اذإ ديصلا فالخب اذهو «حيرلا هتعلق ول امك هب عافتنالا هل حيبأف

 .ةتيم هلعج هل مرحملا لتق نإف «هريغ لع مرحي ثيح

 )١( يراخبلا دنع ُهَنَعَََلَوَي ةريره يبأ ثيدح يفامك )١١7( ملسمو )١11060/4117(.

 يراخبلا هجرخأ (؟) ) )75١7.اًهنَعْدَياَدَو سابع نبا ثيدح نم (7947) ملسمو

 )*( «ىنغملا» يف هلقن )5/ /181(.
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 يف حيرصلاك وأ ٌحيرص (اهكوش طبخي الو» :رخآلا ظفللا يف هلوقو

 عورتو «('7هليخأ هل : ىقاشلا لاقرو .دمحأ بهذم اذهو .قرولا عطق ميرحت

 ةرجشلا نم هبل زن لإف «سايقلاو صنلا رهاظل حصأ لوألاو ا” 2ءالع نع

 هنإف ناصغألا سبي لىلإ ةعيرذ قرولا ذخأ نإف اًضيأو «هنم رئاطلا شير ةلزنم

 .اهتياقوو اهسابل

 لصف

 تبن ام كلذ نم دارملا نأ فالخ ال :("7«اهالخ لولتخي الو» : ِةلكَي هلوقو

 بطرلل وه لب ؛ثيدحلا يف سبايلا لخدي الو «نويمدآلا هتبنأ ام نود هسفنب

 «شيشح وهف سبي اذإف ءاّبطر مادام بطرلا شيشحلا رصقلاب ئىَلَخلا نإف :ةصاخ

 نبا ناك :ثيدحلا هنمو كاع :«ليلخلا ءالتخا»و ءاهالمجخ رك :«ضرألا تلحأ»و

 .ئلخلا ءاعو يهو ةالخملا |تيمس هئمو (291؟7هسرفل يلتخيرمع

 ةدارإ ائلع يلد ءانثتسالاب هصيصخت يفو «صضتلاب انتتسم 6 ْ رخذإلاو

 .هاوس اميف مومعلا

 (نايبلا» :رظنا .ةرجشلاب رضي يذلا طبخلا نود ةلوهسب ذخألا ناك اذإ كلذو )١(

 .(5 5-54 577 /0) «عومجملا»و ١( 55 /5) ينارمعلل

 .(1417 /5) «ينغملا» نع رداص فلؤملاو .هنع )١61057( ةبيش يبأ نبا هجرخأ (؟)

 ثيدحو («(06 /1708) ملسمو (19"17) يراخبلا دنع سابع نبا ثيدح يف امك )2

 .(1751/) ملسم دنع سنأ

 .(57151) يهكافلاو ١1٠١( /4) دعس نباو )55٠0( دمحأ هجرخأ (5)

 يف الو لوصألا نم ءيش يف سيلو ««للخلا اهل عطقي يأ» :هدعب ةلاسرلا ةعبط يف ديز (6)

 .ةيدنهلا ةعبطلا
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 .نالوق هيف اذه :ليق ؟ال مأ يعرلا ثيدحلا لوانتي لهف :ليق نإف

 .ىعفاشلا لوق اذهو «ىغزلا زوجيف هلوانتي ال :امهدحسأ

 وهو .يعرلا زوجي الف ؛هظفلب هلوانتي مل نإو هانعمب هلوانتي :يناثلاو
 . دمج باحضأل نال وقلاو .ةقيتح ىبأ تهذم

 ةبادلا لاسرإ نيبو ةبادلل هميدقتو هتالتخا نيب قرف يأو :نومرحملا لاق

 ؟هاعرت هيلع

 ملو هيف رثكتو مرحلا لخدت نأ ايادهلا ةداع تناك امل :نوحيبملا لاق

 .يعرلا زاوج ئلع لد -اههاوفأ ٌدَّسَت تناك اهنأ طق لّقنُي

 نأ ةيبو كلذ لع ايطلسيو :عرت اهلسرب نأ نيب قرقلا ةقومرحملا لاق

 اههاوفأ دّْسَي نأ هيلع بجي ال وهو ءاهّبحاص اهطلسي نأ ريغ نم اهعبطب عرت
 نأ هل زجي مل نإو بيطلا مش نع مارحإلا يف هفنأ َدُسَي نأ هيلع بجي ال امك

 عيطوي نأ ةيشخ .: 58 | نم علتمي د نأ ةيلغ بحجب ب أل كلذكو ةّكش 1: تعش :ن

 .هرئاظن كلذكو ,ءكلذ دصقي نأ هل زجي مل نإو هقيرط يف 2")اًديِص

 يف اًبيغم ناك امو (")عقّملاو ةأمكلا ذخأ ثيدحلا يف لخدي لهف :ليق نإف

 نم لكؤُي :*7دمحأ لاق دقو «ةرمثلا ةلزنمب هنأل هيف لخدي ال :ليق ؟ضرألا

 يواحطلا رصتخم»و (” 55 /8) يعفاشلل «مألا - نييقارعلا فالتخا باتك» :رظنا )١(

 .(07 /9) يوادرملل «فاصنإلا»و (2514 /7) «صاصجلا حرش عم

 .هتئطوف هيلع اهلمح :ديّصلا هّسرف أطوأ :لاقي .هسرف وأ هتلحارب ديصلا أطي نأ ةيشخ :يأ (؟)

 .ةأمكلا |درأ نم برض :عقفلا ()

 .(18/8 /0) «ينغملا» يف امك «لبنح ةياور يف 0
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 .؟10قرشعلاو سيباغُصلا مرحلا رجش

 لصف
 لتق ئلإ ببستلا ميرحت يف حيرص (')(اهديص رفنُي الو» : كو هلوقو 2 . 5 د هتاك 4 دع

 مرتحم ناويح هنأل هناكم نع هرفني ال هنإ ئتح .ببس لكب هدايطصاو ديصلا

 مرتحملا ناويحلا نأ اذه ىفف .هب قحأ وهف ناكم لإ قبس دق «ناكملا اذه يف

 .هنع جعزي مل ناكم ئلإ قبس اذإ

 لصف

 لحت ال» :ظفل يفو ,"9(اهفّرع نم الإ اهتطقاس طقتلَي الو» : ِهِكَي هلوقو

 اهنأو ؛لاحب كّلمت ال مرحلا ةطقل نأ ئلع ليلد هيف ««؟7(دِشْنُمل الإ اهتطقاس

 ةدئاف كلذب ةكم صيصختل نكي مل الإو .كيلمتلل ال فيرعتلل الإ طفتلت ال
 م ع

 .الصأ

 .ءاوس مرحلاو ٌلحلا ةطقل :ةفينح وبأو كلام لاقف «كلذ يف فلتخا دقو

 وهلاقيو تادسلا ةيش حبت :قرشعلاو .سويفض :هدحاو ىلعتلا راقض»سياغشلا 9)
 وأ هعلق نود هّبح لكأ انه دارملاو «ريساوبلل عفان وهو «لكؤي ٌبح هل يكملا انّسلا

 .هقرو عطق

 .امهيلع قفتملا ُْهَتَعَدَبَلَعَو ةريره يبأو سابع نبا يثيدح يف كلذ درو )2(

 :ظفلب سابع نبا نع (1707) ملسمو )/١2/81« 01/175 7١184( يراخبلا هجرخأ (9)

 .«اهفّرع نم الإ هتّطَقَل طقتلي الو»
 .هنَعُدَنلَدو ةريره يبأ ثيدح نم )١11205//4417( ملسمو (7 575) يراخبلا هجرخأ 05

 ملسمو (5880) يراخبلا .(دشنُم الإ اهتطقاس طقتلي الو» :اهل رحخآ ظفل يفو

 .(١5:8/1ه0ه)
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 نبا نع ئوريو «'7١يعفاشلا يلوق دحأو دمحأ نع نيتياورلا ئدحإ اذهو

 ةشئاعو سابع نباو رمع
4 

 زوجي ال :رخآلا لوقلا يف يعفاشلاو ئرخألا ةياورلا يفدمحأ لاقو

 ئتح اًدبأ اهفّرع اهطقتلا نإف ءاهبحاصل اهظفحل زوجي امنإو ؛كيلمتلل اهطاقتلا
 حيحصلا وه اذهو «ديبع يبأو يدهم نب نمحرلا دبع لوق اذهو ءاهبحاص أي

 :(9يهلوق هتمو «بلاطلا :دشابلاو «ف ثلا :دشتملاو .ةيف حيرص كيدحلاو

030 

00 

(00 

 دشتملل دكشانلا ةشاصأ

 لاق «جاحلا ةطقل نع عمم لي يبنلا نأ :247(هننس» يف دواد وبأ ئور دقو

 5١7(( /5) «عئانصلا عئادب»و 8١(.: /7) ساش نبال «ةنيمثلا رهاوجلا دقع» :رظنا

 رداص فلؤملاو ؛.(57١/778) «فاصنإلا»و «.(589 /8) ىنيوجلل «بلطملا ةياهن»و

 6 (ىنغملا» نع

 كلذ ئوري هنأ (5 )١١/ 5٠0-٠5 رذنملا نبال (طسوألا» يف يذلاو ««ينغملا» يف اذك

 يف سيلو «كلذ يف مهراثآ رذنملا نبا دنسأ دقو .(رمع نبا سيلو) باطخلا نب رمع نع

 نع اهب قدصتلاب طقتلملا ارمأ امهنأل ءلوقلا اذهل ةجح ساَّبع نباو رمع نعرثألا
 يف ةَّلاَض تباصأ يتلا ةأرملل تلاق اهنإف ةشئاع امأو .فيرعتلا دعب هدجي مل اذإ اهبحاص

 اًضيأ هجرخأو «حيحص هدانسإو .«اهب يعفنتسا» :اهفرعي اًدحأ دجت ملف اهَتقّرعو مرحلا
 .هبهذم ئلع هب حتحاو ١1179( /5) «راثآلا يناعم» يف يواحطلا

 اذإ هسجوتو  هعامتسا :يأ روثلا ةخاصإ فصي وهو يدبعلا بقثملل ِتيِب زُجع
 :هردصو «صناقلا بابسأ نم ءيشب سحأ

 هعامسأ ةأّبنلل خيصُي

 .(784 /7) «نّدبتلاو نايبلا»و (5 ١ ص) «هناويد» :رظنا

 دنع ثيدحلاو .ُةَنَعْدَيلَكر يميتلا نامثع نب نمحرلا دبع ثيدح نم )١17/19( مقرب

 .بهو نبا لوق نود ١77( 5) (هحيحص» يف ملسم
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 .اهبحاص اهدجي تح اهكرتي ينعي :بهو نبا

 قافآلا رئاس نيبو اهنيب قرفلاو .ةكم صئاصخ نم اذهو :؟7١انخيش لاق

 ٌتحاص 27 هّكْمُي الف ةفلتخملا راطقألا نئلإ اهنع نوقرفتي سانلا نأ :كلذ يف

 .دالبلا نم اهريغ فالخب ءاهنع لاؤسلاو اهبلط نم ةلاضلا

 لصف

 .لتقي نأ امإ :نيرظنلا ريخب وهف ليتق هل لتق نمو» :ةبطخلا يف ٍةِْكَج هلوقو

 يف نّيعتي ال دمعلا لتقب بجاولا نأ ئلع ليلد هيف 70ةيدلا ذخأي نأ امإو
 .ةيدلا امإو صاصقلا امإ :نيئيش دحأ وه لب ءصاصقلا

 :دمحأ مامإلا نع تاياور يهو .لاوقأ ةثالث كلذ ىفو

 كلذ يف ةرّيخلاو «ةيدلا وأ صاصقلا امإ نيئيش دحأ بجاولا نأ :اهدحأ

 الو ءصاصقلاو «ةيدلا ئلإ وفعلاو ءاناَّجم وفعلا :ءايشأ ةعبرأ نيب يلولا لإ
 هيف ةيدلا نم رثكأ ئلع ةحلاصملا :ٌمبارلاو «ةثالثلا هذه نيب هرييخت يف فالخ
 وأ ةيدلا الإ لام ئلع وفعلا هل سيل :يناثلاو «هزاوج اًبهذم امهرهشأ :ناهجو

 دعب هّبلط كلمي ملو ُدّوَقلا طقس ةيدلا راتخا نإف .اليلد حجرأ اذهو ءاهنود

 .كلاه ع نيتياؤرلا ئدحإو يعفاشلا بهذم اذهو

 الإ ةيدلا ائىلإ وفعي نأ هل سيل هنأو ءانيع دوقلا هّبجوم نأ :يناثلا لوقلاو

 .ةعوبطملا هبتك يف هدجأ مل )١(

 .؛نكمتيا :عوبطمل اأءن (؟)

 ةريره يبأ ثيدح نم (1705) ملسمو )1١7 5"27417 588٠( يراخبلا هجرخأ (©)
 را عرض رك

 هدو



 اذهو «هلاحب هدوقف يناجلا ضري ملف ةيدلا ئلإ ١2)افع نإف ءيناجلا ئضرب

 مل نإو ةيدلا نيبو هنيب رييختلا عم اًئيع دوقلا هّبجوم نأ :ثلاثلا لوقلاو

 .لاكشإ الف يناجلا ىضرف ةيدلا ىلإ صاصقلا نع افع اذإف ءىناجلا ضري

 .(""صاصقلا ئلإ دوعلا هلف ضري مل نإو

 نإو «ةيدلا هلف نيئيش دحأ بجاولا :انلق نإف ءاقلطم دوقلا نع افع نإف

 :امهنم هت طقس اًنيع نصاصتقلا بجا ولا :انلق

 ؟لتاقلا تام ول اميف نولوقت امف :ليق نإف

 :نالوق كلذ يف :ليق

 مهدنع بجاولا نآل «ةفينح يبأ بهذم وهو «ةيدلا طقست :امهدحأ

 تام ول ام هبشأف «للاعت هللا لعفب هئافيتسا لحم لاز دقو اًئيع صاصقلا

 فلت فالخب اذهو ءدّيسلا ةمذ ئلإ لقتني ال ةيانجلا شرأ نإف «يناجلا دبعلا

 نهارلا ةمذ يف هتوبثل قحلا طقسي ال ثيح «نماضلا تومو نهرلا

 ءافيتسا رذعت هنأل ؛هتكرت يف ةيدلا نّيعتت :دمحأو يعفاشلا لاقو

 5 ناديه ةيدلاو

 .«لدع» :ةعوبطملا خسنلا )١(

 «ةنودملا»و .(570-7172/) «مألا»و ,.(١١5-؟١٠ض955/٠)(«فاصنإلا»:رظنا (0)

 .(7 5١ /1/) «عئانصلا عئادب»و «(55575 )١17/ «ةرصبتلا»و ( 550 16 50
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 .ةيدلا ئلإ وفعلا هدعب راتخا مث صاصقلا راتخا ول نولوقت امف :ليق نإف

 ؟كلذ هل له

 هل ناكف ائىلعأ صاصقلا نآل «كلذ هل نأ :امهدحأ .ناهجو هيف اذه :انلق

 دقف صاصقلا راتخا امل هنأل .ءكلذ هل سيل :يناثلاو .ئندألا ئلإ لاقتنالا

 .اهطاقسإ دعب اهيلإ دوعي نأ هل سيلف «هل هرايتخاب ةيدلا طقسأ

 ليقف نم» : يَ هلوق نيبو ثيدحلا اذه نيب نوعمجت فيكف :ليق نإف

 .١2)(دَوَق وهف اًدمع

 بجاولا اذه ءافيتسا نيب هرييخت الع لدي «نيرظنلا ريخب وهف :هلوقو ءدمعلا

 :ائلاعت هلوق ريظن ثيدحلا اذهو ؟ضراعت ّيأف «ةيدلا وهو هلدب ذخأ نيبو هل

 نيب هل ٌيجتسملا رييخت ىفني ال اذهو :[178 :ةرقبلا] ؟ُصاَصقَلاٍْ بلعب »

 لصف

 (رخذإلا الإ» :هل سايعلا لوق لعب (")(رخذإلا الإ» :ةبطخلا يف ٍةاِدَلَع هلوقو

 :ةيعلاسم الع لدي

 )١( لل 1197 -ا1*717) ينطقرادلاو (77785) هجام نباو (51/4*) يئاسنلا هجرخأ 175 ”7(

 دواد وبأ هجرخأو .اًدئنسم سابع نبا نع سواط نع رانيد نب ورمع نع نيل اهيف قرط نم
 ) )) 9نع رانيد نب ورمع نع امهالك ةنييع نب نايفسو ديز نب دامح قيرط نم

 ينطقرادلل «للعلا» :رظنا .باوصلا وهو ءالسرم سواط )/51١(.

 .امهيلع قفتملا َنَعَدَتَلَوَو ةريره يبأو سابع نبا يثيدح يفامك (')
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 .رخذإلا عطق ةحابإ :امهادحإ

 لبق الو مالكلا لوأ نم هيوني نأ ءانثتسالا يف طرتشي ال هنأ :ةيناثلاو

 لبق وأ همالك لوأ نم رخذإلا ءانثتسال ايوان ناك ول ِةَِْك ىبنلا نأل ,.هغارف

 دب ال مهنأ همالعإو كلذ هل سابعلا لاؤس ئلع هل هؤانثتسا فقوتي مل همامت

 ,010 يويبو مهنيقل هنم مهل

 هركذ نأ دعب ردب ئئراسأ نم ءاضيب نب ليهسل ِةْلِكَي هؤانثتسا :اذه ريظنو 9 ا ِ ' لايك 3 ٠

 لاقف ««قنع 2"”ةبرض وأ ءادفب الإ مهنم ٌدحأ ٌنتلفني ال» :لاقف ؛دوعسم نبا هب

(00 

 ةئام ئلع ةليللا نفوطأل» :لاق امل ناميلسل كَّلَملا لوق :اًضيأ هريظنو

 ةغاصلا ناكو .«انتغاصلا :يراخبلا دنع ةياور يفو ءغئاصلاو دادحلا :نيقلا

 نأ لبق تابشخلا قوف مهتويب فقش يف هنولعجي ةكم لهأ ناكو ءاّدوقو هتولمعتسي

 نيب اذه انموي ئئلإو  هنولعجي اذكو «نيطلا طقسي الف للخلا اوذسيل اهيلع اويلي
 .(59/5) «حتفلا» :رظنا .روبقلا يف تانبّْللا

 ."برصا 0 ع ظ

 يف يقهيبلاو (”1/856) ةبيش يبأ نباو (085"7) يذمرتلاو (7*75717) دمحأ هجرخأ

 ف هيبأ نع هوعسف نب هللا دبع نبا وهو  ةديّبع يبأ ثيدح نم (71/7"7) (هنئساا

 .نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق .ردب ئراسأ يف هباحصأ لَك يبنلا ةرواشم ةصف

 لضف هل ناك ةديبع ابأ نأل هعاطقنا عم هنّسح هلعلو .«هيبأ نم عمسي مل ةديبع وبأو

 ةرواشملا ةّصق لصأ نآلو ع (شفايلا/ 17 رص) قيس امك هيأ كيدحتب اةق رح

 .هريغو (11/77*) ملسم هجرخأ «رمع ثيدح نم تباث
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 ءاش نإ :لق :كلملا هل لاقف .«هللا ليبس ىف لتاقي اًمالغ ةأرما لك دلت .ةأرما

 (1١)هللا ليبس يف اوُلَئاَقل هللا ءاش نإ :لاق ول» : ِكَي يبنلا لاقف «لقي ملف هللا

 ول ءانثتسالا اذه نأ ربخأف ,90"2هتجاحل اًكرد ناكل» :ظفل يىفو .20)'2نوعمجأ

 .هعفني ال :لوقي ةينلا طرتشي نمو «هعفنل لاحلا هذه يف هنم عقو

 مث اًنالث (اًشيرق نوزغأل هللاو ءاّشيرق ٌنوزغألا : كي هلوق اذه ريظنو

 (0) همضتي وهو .,توكس دعب ءانثتسا اذهف «2170هللا ءاش نإ» :لاق مث تكس

 0و صن دقو .هيلع توكسلاو مالكلا نم غارفلا دعب ءانثتسالا ءاشنإ

 ثيداحألا هذه بججوم ئلإ ريصملاو «بير الب باوصلا وهو ؛هزاوج ىلع

 .قيفوتلا هللابو .ئلوأ ةحيرصلا ةحيحصلا

 .«نيححصلا# قوهو «اناسرف» :ساو نيتكسلا شماه قديز )010(

 نع جرعألا ثيدح نم )70/1١7054( ملسمو )57729:780١9( يراخبلا هجرخأ (؟)

 .هوحنب َُنَعهَيَدَيو ةريره يبأ
 نع سواط ثيدح نم (74 )77/1١76554: ملسمو (71/70) يراخبلا هجرخأ 2

 .هوحنب ُةَنَعُدَنَلَوَوو ةريره يبأ
 (ريبكلا» يف يناربطلاو (5757) نابح نباو (71017/5 47717/5) ئلعي وبأ هجرخأ 0:

 سابع نبا نع ةمركع خع كامس نع قرط نقمه(4١١١) «طسوألاةو ( 3859 /11)

 نع ةياورلا ف برطضم هنأ الإ اًقودص ناك نإو اًكامس نأل فيعض هدانسإو .اًدنسم

 هجرخأ دقف ءالاسرإو الصو ثيدحلا اذه يف هيلع فلتخا دقو ,ةصاخ ةمركع

 وبأ لاق .اللسرم ةمركع نع هتع (؟9045:746) دواد وبأو (5:*11) قازرلا دبع

 .(1777) هنبال «للعلا» .«هبشأ وهو» :متاح

 .(نمضتم) :د ءهز ءص (60)

 .(5/865 )١١/ «ىنغملا» :رظنا (5)
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 لصصا

 .ءيلاوبتكا :لاقف ماف هاش وبأ هل لاقي ةباحصلا نم الجر نأ :ةصقلا يفو

 ملعلا ةباتك ئلع ليلد هيفف .هتبطخ ديري 7١2(هاش يبأل اوبتكا» : ِِكَي يبنلا لاقف

 ريغ اًئيش ينع بتك نم» :لاق ِةِِكلَي يبنلا نإف ءثيدحلا ةباتك نع يهنلا خسنو
 يذلا ئيحولا طلتخي نأ ةيشخ مالسإلا لوأ ين ناك اذهو .©"7(هٌحميلف نآرقلا

 .هثيدحل ةباتكلا يف نذأ مث للتي ال يذلا يحولاب ئلتي

 هبتك امه ناكو 7 2هكيدح بكي نآك هنأ ورهع نب هللا دبع نع ٌّمصو

 نع بيعس نب ورمع هديمح اهاور تلا ىهو 24)(ةقداصلا» ظ مست ةفيحص ظ 1 دج

 .هيلع قفتملا ةريره يبأ ثيدح يفامك )١(

 ضعتب هّلعأ دق ثيدحلاو .يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم )76١5( ملسم هجرخأ (؟)

 افوقوم ديعس يبأ لوق نم هنأ باوصلا :اولاق .فقولاب دواد يبأو يراخبلاك ةمئألا

 ةفحتاو (75-78ص) بيطخلل «ملعلا دييقت» :رظنا .ِةيِلَ يبنلا لإ عوفرم ريغ هيلع

 )75١8/١(. «يرابلا حتف»و (5 ٠8 /؟) «فارشألا
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 ثيدح نمو ؛(7١١) يراخبلا دنع ُةَتَعُدِيَلَعَو ةريره يبأ ثيدح نم كلذ مص 00

 يمرادلاو (”517) دواد يبأو )14706501١( دمحأ دنع هسفن ورمع نب هللا دبع

 .هنع قرط نم )١/ 5 1٠١-٠١1( مكاحلاو (51؟185) ةميزخ نباو (601)

 بيطخلاو (51) يمرادلاو 774١-7377( /7) «تاقبطلا» يف دعس نبا هجرخأ امك (:4)

 .حيحص اهضعب قرط نم (85 485 ص) «ملعلا دييقت» يف
 ءاهنيعب «ةقداصلا» يه بيعش نب ورمع اهاور يتلا ةفيحصلا نأ ئلع لديام دجأ مل (4)

 .ملعأ هللاو ءاهب جاجتحالاو اهتحص يف ثيدحلا ةمئأ فلتخا امل كلذك تناك ول اهنإف
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 .اهب اوُجتحا مهٌريغو ةعبرألا ةمئألاو «١2)رمع نبا نع عفان نع بويأ ةجرد

 لصف

 ئتح هلخدي ملو ؛هيف ئاصو تيبلا لحد لكي يبنلا نأ :ةصقلا يفو

 اذهو ءرّوصملا ناكملا يف ةالصلا ةهارك ئلع ليلد هيفف «هنم روصلا تيحم

 هنوكل امإ مامحلا يف ةالصلا ةهارك نأل «مامحلا يف ةالصلا نم ةهاركلاب قحأ

 روصلا لحم امأو .حيحصلا وهو ناطيشلا تيب هنوكل امإو «ةساجنلا ةنظم

 .روبقلاو روصلا ةهج نم ناك ممألا كرش بلاغو «كرشلا ةنظمف

 لصف

 زاوج ئلع ليلد هيفف «©'7ءادوس ةمامع هيلعو ةكم لخد هنأ :ةصقلا فو

 مهل اًراعش َداوسلا سابعلا ينب ءافلخ لعج َّمَُث نمو ءانايحأ داوسلا سبل

 ناكالو ءاّبتار اًسابل هسبلي مل ِةِلَي ٌيبنلاو .مهئابطخو مهتاضقو مهالّؤلو
 ةمامعلا سابل هل قفتا امنإو «ةتبلا ماظعلا عماجملاو عّمِجلاو دايعألا يف هّراعش

 .("7 ضسأ هواول ناك

 )١( «(كردتسملا» يف مكاحلا هنع هدنسأ ,هيوهار نب قاحسإ مامإلا لوق وه )١/ ٠١4

 17( «ئربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هنع مث )/1/ 18 7(.

 ربخ قايس يف فلؤملا دنع ركذ هل قبسي ملو «(112058) ملسم دنع رباج ثيدح يفامك (1)

 ظ . (ِكلَي هسبالم يف لصف» يف باتكلا لوأ يف هركذ دق ناك نإو «حتفلا

 هجام نباو (118117179) يذمرتلا دنع سابع نباو رباج ثيدح نم كلذ يور (9)

 ىلإ راشأ امك نافيعض امهو ءمهريغو ٠١5:٠١( 5 /؟) مكاحلاو 810 6١8(

 - رجح يف تناكو  نمحرلا دبع تنب ةرمع لسرم بابلا يفو .هريغو يذمرتلا كلذ
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 لصف

 نم هجورخ لبق اهمّرح مث .ءاسنلا ةعتم ةحابإ ةوزغلا هذه يف عقو اممو
 :لاوقأ ةعبرأ ئلع ةعتملا هيف تمّرح يذلا تقولا يف فلتخاو «ةكم

 (17١يعفاشلا مهنم ءاملعلا نم ةفئاط لوق اذهو «ربيخ موي هنأ :اهدحأ

 فريال

 .؟"7ةفئاطو ةنييع نبا لوق اذهو «ةكم حتف ماع هنأ :يناثلاو

 لاصتال يناثلا لوقلا وه ةقيقحلا يف اذهو :©"7نيّنَخ ماع هنأ :ثلاثلاو
 .حتفلاب نينح ةازغ

 همهو هيف رفاس ةاورلا ضعب نم مهو وهو «عادولا ةجح ماع هنأ :عبارلاو
 4# نع 11

 ةرمع نم ُهَنَعُدَيِلَوو ةيواعم مهو رفاس امك ؛عادولا ةجح ئلإ ةكم حتف نم 9

 صقشمي هيو هللا لوسر نع ترصق# :لاق ثيح عادولا ةجح نلإ ةنارعجلا
 ئلإ نامز نم مهولا رْمَسو .؟**"جحلا يف مدقت دقو ؛(هتجح يف ةورملا ئلع

 ظافحلل ضرعي ام اًريثك ةعقاو ىلإ ةعقاو نمو «ناكم ىلإ ناكم نمو «نامز

 .مهنود نمف

 دانسإب )١575( يسوطلل «ماكحألا رصتخم»و (”579/) ةبيش يبأ نبا دنع_ةشئاع -

 .ضيبأ ناك ِةِكَي يبنلا ءاول نأ ةوزغ ام ريغ يف اوركذ يزاغملا باحصأ نأ هديؤيو .دّيج

 1١١(. 051494 5//281) (دعس نبا تاقبطا»و )١/ 1١17( «ماشه نبا ةريس) :رظنا

 .(مألا عم )1١//١١17- «ثيدحلا فالتخا»و (57 5 /8) «مآلا» :رظنا )١(

 .(7١5ص) قبس ام رظنا .مالس نب مساقلا ديبع وبأ :مهنم (؟)

 .اًبيرق هصن يتأيسو )١8/١405( ملسم دنع عوكألا نب ةملس ثيدح يف امك 00

 ,(1الل- 1548 366 /9) :رظنا (5)
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 حيحصا) يف تبث دق هنأل «حتفلا ماع تمّرُح امنإ ةعتملا نأ :حيحصلاو

 نمز ميرحتلا ناك ولو «هنذإب كي يبنلا عم حتفلا ماع اوعتمتسا مهنأ ١7 0ملسم

 .اهيف هلثم عقي الو «ةتبلا ةعيرشلا يف هلثمب دهعاال اذهو ؛نيترم خسنلا مزل ربيخ

 ةحابإو «تايدوهي نك امنإو ء«تاملسم اهيف نكي مل ربيخ نإف :اًضيأو
 ةدئاملا ةروس يف كلذ دعب نحبأ امنإ «ٌدعب تعبث نكت مل باتكلا لهأ ءاسن

 مل لحوكاةلورحل لب كْلفوأَنلأماَعلَو تألم :هلوقب
 «[ه :هدناملا] 4جلبم نبتون تكَصخملاو نتوؤلا نم تكفل
 َسِيَيمْولا» :هلوقبو «[7 :ةدئاملا] 4« كبد تلم ًامْوْلأ» :هلوقب لصتم اذهو

 عادولا ةجدح لعب رمألا رخآ يف ناك اذهو «[7 :ةدئاملا] «ركتبد نمور ك نذل

 نيملسملل ناك الو «ربيخ نمز ةتباث باتكلا لهأ ءاسن ةحابإ نكت ملف ءاهيف وأ

 قرتسا نم ٌقرّدسا حتفلا دعبو «حتفلا لبق مهّودع ءاسنب عاتمتسالا يف ةبغر
 .نيملسملل ًءامإ نرصو نهنم

 نب يلع ثيدح نم (17«نيحيحصلا» يف تبث امب نوعنصت امف :ليق نإف
 نعو ربيخ موي ءاسنلا ةعتم نع ئبم كي هللا لوسر نأ :ُهَنَعْهَنَوَو بلاط يبأ

 ؟حيرص حيحص اذهو «ةيسنإلا رمحلا موحل لكأ

 :يناثلاو .امهدحأ اذه نيظفلب هتياور تحص دق ثيدحلا اذه :ليق

 دنع ثيدحلا قرط ضعب يف عقوو .ينّهجلا دبعَم نب ةربَس ثيدح نم )١( )١٠١/١505(

 ةاورلا ضعب نم مهو وهو «عادولا ةجح ماع ناك كلذ نأ هريغو )١1617758( دمحأ

 .ةلاسرلا ةعبط «دنسملا» يققحم ةيشاح :رظناو .افنآ فلؤملا هيلع هّبن امك

 ( 2يراخبلا )57١57( ملسمو )/١5٠1(.

 هاا



 موي ةيلهألا رمحلا موحل نعو «ةعتملا حاكن نع لَو يبنلا يبن ىلع راصتقالا

 لاق :غبصأ نب مساق لاق .١6)7يرهزلا نع ةنيبع نبا ةياور هذه ؛ربيخ

 نع ال ربيخ نمز ةيلهألا رمحلا موحل نع ئبن هنأ ينعي" :ةنييع نب نايفس
 رثكأ اذه ئلع» :لاق مث !7(ديهمتلا» ")يف رمع وبأ هركذ ««ةعتملا حاكن

 :هاورف نهميرحتل فرظ ربيخ موي نأ ةاورلا ضعب مهوتف ءئهتنا «سانلا
 مهضعب رصتقاو ««ةيلهألا رمحلاو ربيخ نمز ةعتملا لَو هللا لوسر مرحا

 ,'؟7(ربيخ نمز ةعتملا ٍِكَي هللا لوسر مّرح١ :لاقف ثيدحلا ضعب ةياور ئلع

 .نيبلا طلغلاب ءاجف

 يفاعقو دق انوكي مل اذإ نيميرحتلا نيب عمجلا يف ةدئاف يأف :ليق نإف

 ؟رمحلا ميرحت نم ةعتملا نيأو .ءدحاو تقو

 همع نبا ئلع هب اًجتحم بلاط يبأ نب يلع هاور ثيدحلا اذه :ليق

 هرظانف ءرمحلا موحلو ةعتملا حيبي ناك هنإف «نيتلأسملا يف سابع نب هللا دبع

 رمحلا ميرحت دِّيقو ءنيميرحتلا هل ئورو نيتلأسملا يف بلاط يبأ نب ٌيلع
 لكَ هللا لوسر نإ ؛هئات ؤورما كنإ» :لاقف «ةعتملا ميرحت قلطأو ربيخ نمزب

 )١( «ديهمتلا» يف ريلا دبع نبا هقيرط نمو  (”ا/) يديمحلا اهجرخأ )١١/1١7(

 يذمرتلاو (247) دمحأو )١١7١1( يئاسنلاو )5775(.

 .لوصألل فلاخم أطخ وهو «ةفنأتسم ةلمج «...يفو» :عوبطملا (؟)

 ليعامسإ نب دمحم نع نايفس لوق دنسأ امنإ غبصأ نب مساقو 0 )0075-101/1١«(«

 : ظفلب (77/) ثيدحلا بقع («يديمحلا دنسم) يف وهو «هنع يديمحلا نع يذمرتلا

 .«ديهمتلا» ةعوبطم نم تطقس «ال» نأ الإ (ةعتملا حاكن ينعي ال ...»

 .(77751/) يئاسنلا دنع ةياور يفامك (5)
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 نب نايفس هلاق امك «١2)«ربيخ موي ةيلهألا رمحلا موحل مرحو «ةعتملا مرح

 مويب امهل اًديقم ال ءامهب هيلع اجتحم نيرمألا ئورف «سانلا رثكأ هيلعو ةنيبع

 .قفوملا هللاو ءرييخ

 ال يتلا شحاوفلا ًميرحت اهمّرح له هنأ :وهو ءرخآ رظن انهاه نكلو

 يذلا وه اذه ؟رطضملل اهحابأو اهنع ءانغتسالا دنع اهمّرح وأ «لاحب حابت

 عّسوت املف 4" !«مدلاو ةتيملاك رطضملل اهتحبأ أ انأ)» :لاقو سابع نبا هيف رظن

 اهّلحب ءاتفإلا نع سابع نبا كسمأ ةرورضلا دنع فقي ملو عسوت نم اهيف

 .ةملع عجور

 أوُمْرَححال اوُنَماَع - دزأأ اياب :ًارقيو اهتحابإ ري دوعسم نبا ناك دقو

 انك :لاق ةنع " نيحيحصلا» يفف «[41/ :ةدئاملا] # راطسلا ألم تي

 ع م

 ا َوُنَم تيل لا دع أرق مث لجأ ثلإ بوب أر رملا ححتن نأ ان
 ل
4 

 .# َنِدَحَعْمْل ثنا هنأ َهنلأَنإ ا هلأ َلَحَأ آم ٍتبَيَطْأوُم اوُمْرَح

 :نيرمأ لمتحي ثيدحلا اذه بيقع ةيآلا هذه هللا دبع ةءارقو

 يداي اسن تايطلا نم نكت ل رئابأو :اهمرسي نم جلع دولا ةمحسل

 .ِدكلَع هللا لوسر

 هنأو ءاّقلطم اهحابأ نم ئلع درلا وهو «ةيآلا رخآ دارأ نوكي نأ :يناثلاو

 .ةئيبع نب نايفس قيرط نم 7١7( /1) «ئربكلا ننسلا» يف ىقهيبلا هجرخأ )١(

 .(5 ١ ةص) هجيرخت قبس ()

 )١505(. ملسمو (001/6 «5515) يراخبلا (9)

 نا/ ه



 يف ةجاحلا ")دنع ةرورضلل اهيف صخر امنإ كَ هللا لوسر نإ ,(1)دتعم

 ريقسلا قاييف ىسشر نمف : ؛ةأرملا ئلإ ةجاحلا ةدشو ءاسنلا مدع دنع وزغلا

 .نيدتعملا بحيال هّللاو «الىدتعا دقف داتعملا حاكنلا ناكمإو ةاسسُلا ةرثك عم

م 7'2(هحيحص) يف ملسم هاور امب نوعنصت فيكف :ليق نإف
 ثيدح ن

 نإ» .لاقا 00 فل لوسر يدان اديلم جرحت :الاق عوكألا نب ةملسو رباج

 .ءاسنلا ةعتم : ينعي «(أ وعتمتسن : نأ مكل نذأ دق هِي هللا لوسر

 ام ليلدب ءكلذ دعب اهمّرح مث ؛ميرحتلا لبق حتفلا نمز ناك اذه :ليق

 هللا لوسر ضيخرت :لاق عوكألا نب ةملس نع ؟؟7(هحيحصا) يف ملسم هاور

 .حتفلا ماع وه :ساطوأ ماعو .«اهنع ئهن مث ءانالث ةعتملا يف ساطوأ ماع يي

 .ةكم حتفب ةلصتم ساطوأ ةازغ نأل

 نب رباج نع 277(هحيحص» يف ملسم هاور امب نوعنصت امف :ليق نإف

 لوسر دهع ئلع َمايألا ٍقيقدلاو رمتلا نم ةضبقلاب عتمتسن انك) :لاق هّللا دبع

 تبث اميفو ««ثيرح نب ورمع نأش يف رمع هنع ئبن لىتح «ركب يبأو كي هللا

 ةعتم : :امهنع 'يمنأ انأ ِةِْللَك هلل هللا لوسر دهع ليلع اتناك ناتعتم» :لاق هنأ رمع نع

 عوبطملل قفاوملا تبثملاو .«دّيقُم» ئلإ لوصألا ةّماع يف فّحصتو «ف يف رّرحم ريغ )١(

 .قايسلا ئضتقم وه
 .ينآلا عضوملا يفو انه ,«دنعو» :عوبطملا (؟)

 .هوحنب اًضيأ (01117/) يراخبلا هجرخأو )١7/1١400(« مقرب ()

 ساطوأ ةوزغ نإف «نينح ةوزغ ماع :يأ «ساطوأ ماع# :هلوقو )18/١5405(. مقري )5(

 .هعضوم يف قتأيس امك ءاهنيعب نين ةوزغ يه
 )5( مقرب )١4٠5/١1(.

 مها/آ



 ؟(7١(جحلا ةعتم و ءاسنلا

 ائبنو اهمّرح يذلا وه رمع نإ :لوقت ةفئاط «ناتفئاط اذه يف سانلا :ليق

 هذه َرَت ملو ؛نودشارلا ءافلخلا هّنس ام عابتاب كي هللا لوسر رمأ دقو ءاهنع

 هنإف ,0"2حتفلا ماع ةعتملا ميرحت يف لبعَم نب ةربس ثيدح َحيحصت ةفئاطلا

 نبا هيف ملكت دقو .هدج نع هيبأ نع ةربس نب عيبرلا نب كلملا دبع ةياور نم

 هيلإ ةجاحلا ةدش عم (هحيحص)ا يف هثيدح جارخإ يراخبلا ري ملو «27نيعم
 هجارخإ نع ربصي مل هدنع مص ولو ؛مالسإلا لوصأ نم الصأ هنوكو

 نع رباج ثيدح نم )/١١7/1( يقهيبلاو )78١15( «جرختسملا» يف ةناوع وبأ هجرخأ )١(
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 نأ حضوي رخآ ظفلب ١50( /1711/) «ملسم حيحصا يف وهو «حيحص دانسإب رمع

 اذلو اتخسن مث ةّصاخ فورظ يف َِِي هللا لوسر دهع ئلع اتناك امهأ :رمع دوصقم

 «هلزانم لزن دق نآرقلا نإو ءءاش امب ءاش ام هلوسرل لحي ناك هللا نإ» :هيف لاق هنإف

 لجرب ئتوأ نلف ءءاسنلا هذه حاكن اوّنبأو .هللا مكرمأ امك هلل ةرمعلاو جحلا اومتأف
 .«ةراجحلاب هتمجر الإ لجأ ئلإ ةأرما حكن

 .هذج نع هيبأ نع ةربس نب عيبرلا نب كلملا دبع ثيداحأ نع نيعم نب ئيحي لئس
 ,(7 6٠ /0) «ليدعتلاو حرجلا» يف متاح يبأ نبا هنع هدنسأ امك «فاعض» :لاقف

 تاقثلا نم ةلمج هيلع هعبات دق لب ءثيدحلا اذه ةياورب كلملا دبع درفني مل نكلو

 نب عيبرلا نب زيزعلا دبع هوخأو َةّيْرَغ نب ةرامعو ءدعس نب ثيللاو ءيرهزلا :مهنم
 يب ةجرخم مهتاياورو ؛هوحنب هيبأ نع ةربس نب عيبرلا نع هوور ءالؤه لك ؟؛ةربس

 .كلملا دبع فعضب هلالعإل هجو الف )١5٠5(« «(ملسم حيحص#)

 ها/؟



 مهنأ يوري تح دوعسم نبا ىلع فخي مل ةربس ثيدح حص ولو :اولاق

 .ةيآلاب جتحيو اهولعف

 اكو هللا لوسر دهع ئلع تناك اهنإ :رمع لقي مل حمص ولف اًضيأو :اولاق

 .اهنع ئهنو اهمرح دي هنإ :لوقي ناك لب ءاهيلع بقاعأو اهنع ئبنأ انأو

 .اقح ةوبنلا ةفالخ دهع وهو قيدصلا دهع ئلع لَحفُت مل حص ولو :اولاق
 ثيدح مص دقف حصي مل ولو «ةربس ثيدح ًةحص تأر :ةيناثلا ةفئاطلاو

 نأ ئلع رباج ثيدح لمح بجوف «ءاسنلا ةعتم مرح ِهْكَ هللا لوسر نأ يلع

 نمز ناك ئتح رهتشا دق نكي ملو «ميرحتلا هغلبي مل اهلعفب ١2)هنع ربخأ يذلا
 ثيداحألا فلتأت اذببو ءرهتشاو اهّميرحت رهظ عازنلا اهيف عقو املف ءرمع
 .قيفوتلا هللابو .اهيف ةدراولا

 لصف

 .نيلجرلاو لجرلل اهنامأو ةأرملا ةراجإ زاوج هقفلا نم حتفلا ةصق يفو

 .اهيّوُمَحل ئناه مأ َنامأ كي يبنلا زاجأ امك

 نإف ةقباعسا ريغ نو هئّدو:. تظلغت ىذلا دئرملا لتق زاوجح :هقفلا نم اهيقو
 لوسرل يحولا بتكي ناكو ءرجاهو ملسأ دق ناك حرس يبأ نب دعس نب هللا دبع

 لوسر نافع نب نامثع هب ئتأ حتفلا ٌموي ناك املف :ةكمب قحلو دترا مث كلي هللا

 هيلإ موقيل هنع تكسمأ امنإ» :لاقو «هعياب مث اليوط هنع كسمأف «هعيابيل ِةِلو هللا

 ام» :لاقف ؟هللا لوسر اي ّيلإ َتأموأ اله :لجر هل لاقف «(هقئع برضيف مكضعب

 . ادع .(«اهنعا :عوبطمل إو

 0ار/“



 دعب هتّدرب هرفك ظلغت دق ناك اذهف ؛7١2(نيعألا ةنئاخ هل نوكت نأ ّييبنل يغبني

 ءالسإلا ىلع نعطي نيكرشملاب قحلو دترا مث «يحولا ةباتكو هترجهو هناميإ
 هاخأ ناكو نافع نب نامثع هب ءاج املف «هلتق ديري ّدِْيَكَي هللا لوسر ناكو «هبيعيو

 هيلإ موقيل هعيابي ملو نامثع نم ءايح هلعقب ولو هللا لوسر رمأي مل ةعاضرلا نم

 هنذإ ريغب هلتق الع اومدقي نأ َِلِكَي هللا لوسر اوباهف «هّلتقيف هباحصأ ضعب

 هناحبس هللا ديري امل قباسلا ردقلا دعاسو «نامثع نم بلي هللا لوسر اىيحتساو

 2 نيتسا نمس اكو دس “اج ردللا نم كلذ دعي هس رهظ ايم هللا دب

 ٌقَحَلوُسرلاَت أَو اودِهَسَوَ رهن دعب وْرفَك امو هلأ ىِدَهيَفْيَح9ِ :هلوقب
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 3 ْمُهُقاََج ؛ كيتو 6© 8 مقل فدي 7 كا 0

 ن0 يبت هد يبس منع فَ َكَنَحيال ايف َنِيِدَح © َنيِع هع

 06 هلأ نإ أوم 1 أَو َكِلَكِد دقي نم اولا سر

 ١ع
 .[84 5 0 محي

 للي ىبنلا نأ :يأ .«نيعألا ةنئاخ هل نوكت نأ بنل ىغبني اما١ :لكَع هلوقو

 ؟7هوّي مل هرمأو هللا ٌمكح ذفن اذإو «هتينالع هّرس الو .هنطاب هرهاظ فلاخي ال

 .هرهظأو هنلعأو هب حّرص لب هب

 يف ءايضلاو (45 /7) مكاحلاو (5 )٠517 يئاسنلاو (57759 27741" دواد وبأ هجرخأ 01(

 هدانسإو .هوحنب صاقو يبأ نب دعس ثيدح نم )7548/7-7١6١( «ةراتخملا»

 يئاسنلاو (2884) ةؤاد ىبأ دقع سايغ نبا فييدمع نم لاش هيفعبلو .نسح

 ْ .نسح دانسإب (؟40 /19) ءايبضلاو (46 /8) مكاحلاو (419)

 .هنَعَْيإَعَو نامثع مايأ يف هدي ئلع - مويلا «سنوتا» ئمستو - ةيقيرقإ تحف 09

 .ئموي ًاموأ يف ةغل ءىِموُي نئّموأ :نِم م .ءلوصألا يفاذك ()

 0ع:



 لصف
 نيسنح ةازغ يف

 تيمسف (1!فئكاطلاو ةكم نيب ناعضوم امهو ««ساطوأ ةوزغال اوّدستو

 لاعقل اوتأ نيذلا مهنأل «نزاوه ةوزغ» ئمستو ءامهناكم مساب ةوزغلا

 .ةِكَع هللا لوسر

 هللا حتف امو ِةِككَي هللا لوسرب نزاوه تعمس املو :227قاحسإ نبا لاق

 ٌفيقث ٌنزاوه عم هيلإ عمتجاف يِرْضَنلا نوع نب كلام عمج ةكم نم هيلع

 ينب نم ُسانو ركب نب دعسو اهلك مّشِجو 7رَِصَت هيلإ تعمتجاو ءاهلك

0 

(030 

00 

 قيرط ئلع فئاطلا ىلإ ةكم نم تجرخ اذإ اليك ١" ةبارق ئلع عقيف نين امأ
 نح ديعي رهو «نزاوبهت اوف ساطرأ امأو ,عئارشلا# ب عويلا فورعم وهو «ةيناعيلا

 65٠ ةبارق ئلع فئاطلا ةنيدم لامش عقت يتلا ةريشع ع ةدلب برقب عقي امنإو ءساطوأ

 مهدراطف ةميزهلا دعب نزاوه هيلإ تزاحنا امنإو هيف عقت مل نينُح ةكرعمو ءاليك
 «ةريسلا يف ةيفارغجلا ملاعملا» :رظنا .يتأيس امك «هيف مهب اوعقوأ ئتح نوملسملا

 .يدالبلا ثيغ نب قتاعل امهالك (837ص) «ةيخيراتلا ةكم ملاعم»و 1١( 7 07” 5 ص)

 .(181/ /؟) «رثألا نويع» نع رداص فلؤملاو «(471/ /7) «ماشه نبا ةريس» يف امك

 (لئالدلا» يف اًحّرصم ءاج امك  هخويش نم ددع نع ةازغلا ربخ يوري قاحسإ نباو

 نب مصاع نع قاحسإ نبا هيوري هضعبف «- هنع ريكب نب سنوي ةياور نم )4/ ١٠١(

 يرهزلا نع هضعبو «هيبأ نع هللا دبع نب رباج نب نمحرلا دبع نع ةداتق نب رمع
 يف مهثيدح عمتجا دقو ةلسرم ىمزحلا ركب يبا نب هللا ةيعو بيعش نب ورمعو

 .ضعب هب ثذحي مل ام مهضعب ثدح دقو ٍدحاو قايس

 ةروكذملا نإف «ءلقنلا ردصمل فلاخم فيرحت وهو ءارْضُم» :عويطملاو لوصصألا يف

  (مّشْججااو ؛نزاوه نب ركب نب ةيواعم نب رصن ونب مه «رصناف .نزاوه نوطب اهّلُك انه

 هال



 نم اهرضحي ملو .ءال وه الإ ناليَع سيق نم اهدهشي ملو ؛ليلق مهو لاله

 .بالك الو بعك نزاوه

 هتفرعمو هيأر الإ هيف سيل ريبك خيش .ةّمّصلا نب ٌديرد مسج يفو
 :فالحألا (17يفو .مهل نادّيس فيقث ينو .١2)اًيَرْحِم اعاجش ناكو ءبرحلاب

 نب رمحأ هوخأو ثراحلا نب عيَبُس :كلام ينب ينو .دوسألا نب براق

 .يرصنلا فوع نب كلام لإ سانلا رمأ عامجو .ثراحلا

 مهءاسنو مهلاومأ سانلا عم قاس ٍةَِي هللا لوسر ئلإ ٌريسلا عمجأ املف

 املف «ةمصلا نب كيد مهيفو سانلا هيلإ عمتجا ساطوأب لزن املف ,مهءانبأو
 نْرَح ال ءليخلا ُلاجَم معِن :لاق ءساطوأب :اولاقق ؟متنأ داو ٌّيأب :لاق لزن 5 2 ِع 5 هنا خخ

 م م ل ء 3 ع : 8 2 : ها:

 ءاكبو ريمحلا قاهُنو ريعبلا ءاغُر عمسأ يلام ءسْهَد لهّسالو "7س ْرِض

 نبا وه «لاله»و «نزاوه نبا وه «ركب نب دعساو .نزاوه نب ركب نب ةيواعم نباوه
 نبال «برعلا باسنأ ةرهمجا# :رظنا .نزاوه نب ركب نب ةيواعم نب ةعصعص نب رماع
 .(587؟ 4١ 7534 ص) مزح

 لعلو ««ماشه نبا ةريسا ةعوبطم يف اذكو ««اًبّرجم» :عوبطملاو لوصألا ةماع يف )١(

 .برحلاب ريبخلا عاجشلا :بّرْحِملاو .باوصلا وه ؛رثألا نويع» نم تبثملا
 نم رهاظلاو) «ماشه نبا ةريس» ةعوبطمو ارثآلا نويع»و لوصألا ين اذكه «يفو» (؟)

 باوصلاو ؛(مهيديأ نيب يتلا ةيطخلا هخسن يف نكت مل واولا نأ نيققحملا قيلعت

 .«يفف» :اهب ءافلا لادبإ وأ (3177ص) مزح نبال «ةريسلا عماوج» يف امك واولا طاقسإ

 يف ربلا دبع نبا ظفل هحضويو .فيقث انطب امه دعس ينبو فالحألا نأل كلذو

 نب دوسألا نب براق امهدحأ :ناديس فيقث يف ناكو» :(7377/ص) «رردلا»

 .«كلام نب ثراحلا نب عيبس رامخلا وذ رخآلاو .فالحألا نم ٍبّتعُم نب دوعسم

 ,ةمارضم ابناك يضرألا نع نشخ ام: سرفلا (6)
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 مهءاسن سانلا عم فوع نب كلام قاس :اولاق ؟ءاشلا راعُيو ريغصلا

 اي :لاق هل يعدو كلام اذه :ليق ؟كلام نيأ :لاق ءمهءانبأو مهلاومأو

 نم هدعب ام هل نئاك ٌموي اذه نإو ءكموق سيئر تحبصأ دق كنإ «كلام

 ؟ءاشلا راعُيو ريغصلا ءاكبو ريمحلا قاهتو ريعبلا ءاغُر عمسأ يل ام .مايألا

 نأ تدرأ :لاق ؟َمِلَو :لاق ,مهلاومأو مهءاسنو مهءانبأ سانلا عم تقس ؛لاق

 لهو !هللاو ٍنأْض يعار :لاقف ؛مهنع لتاقيل هلامو هّلهأ لجر لك فلخ لعجأ
 نإو ؛هحمرو هفيسب لجر الإ كعفني مل كل تناك نإ اهنإ !؟ءيش مزهنملا ذري

 .كلامو كلهأ يف تحضف كيلع تناك

 :لاق ءدحأ مهنم اهدهشي مل :اولاق ؟بالكو بعك تلعف ام :لاق مث

 .بالك الو بعك هنع بغت مل ةعفرو ٍءالع َموي ناك ول ءدّجلاو ٌدَحلا باغ

 :اولاق ؟مكنم اهدهش نمف «بالكو بعك تلعف ام متلعف مكنأ تددولو

 ناعفتي ال رماع نم ٌناعّذَجلا كناذ لاق 237 ماع نب فوعو رماغ نب ورمغ

 روحن ئلإ نزاوه ٍةضيب ةضيبلا ميدقتب عنصت مل كنإ :كلام اي !نارضيالو
 ىلع ةابصلا ّقلا مث .مهموق ءايلَعو مهدالب عّنمتُم ئلإ مهعفرا ءاًئيش ليخلا
 كافلأ كيلع تناك نإو «كءازو نم كب ىحل كل تناك نإق +ليخلا توعم

 ربكو تربك دق كنإ «لعفأ ال هللاو :لاق .ءكلامو كلهأ تزرحأ دقو كلذ

 جرخي اتح فيسلا اذه ئلع ّنئكتأل وأ نزاوه رشعم اي ينغيِطتل هللاو .كلقع
 لاقف كانعطأ :اولاقف «يأرو ٌركذ اهيف ٍديرَدل نوكي نأ هركو !يرهظ نم
 .ينتفي ملو هدهشأ مل موي اذه :ديرد

 :نزاوه نب ركب نب ةيواعم نب ةعصعص نب ةعيبر نب رماع يئبا امه ءنزاوه نم نانطب 210

 .(5 87 ص) «برعلا باسنأ ةرهمج» :رظنا

 نا



 ()ؤودَص وي ا را عغَقْزلاً 2 ٌٌطودوقأ

 اوُدش مث مكفويس َنوُفُج اورسكاف مهومتيأر اذإ :سانلل كلام لاق مث
 :لاق « مهّلاصوأ تق تقّرفت دقو هوتأف هلاجر نم اًثويع ثعبو ءدحاو لجر ًةدش

 نأ انكسامت ام هللاو ءَقْلُب ليخ ئلع اًضيب الاجر انيأر :اولاق ؟مكنأش ام مكليو

 .ديري ام الع 'ايضم نأ ههجو نع كلذ هّدر ام هللاوف ئرت ام انباصأ

 .يملسألا دردح يبأ نب هللا دبع مهيلإ ثعب ِةِككَي هللا يبن مهب عمس اّملو

 .مهربخب هيتأي مث مهملع ملعي ئتح مهيف ميقيف سانلا يف لخدي نأ هرمأو
 نم هلاوعمج دقام ملعو عمس ئتح مهيف لخدف دردح يبأ نبا قلطناف

 ىتح لبقأ مث هيلع مه ام نزاوه رمأو كلام نم عمسو يي هللا لوسر برح

 . 19 ريخلا هريخأف ِةَِكَي هللا لوسر لوتأ

 نب ناوفص دنع نأ هل ركذ نزاوه ئلإ ريسلا ِِكَي هللا لوسر عمجأ املف

 .ةيمأ ابأ اي» :لاقف _ 902 شم لئموي وهو  هيلإ لسرأف ءاًحالسو اعاردأ ةيمأ

 ؟دمحم اي اًبُصَغَأ :ناوفص لاقف ,(اًدغ انّودع هيف اقلن اذه كحالس انّرِعَأ

 رعش ةليوط سرف يأ :عمّرلا ءافطو .وّدَعلاو عيرسلا يشملا نم نابرض : :عضّولاو بّبَحلا )010(

 دّمحُي «لجرلا رخؤم يف ةبادلا غسُر نم ىّندُملا رعشلا :- ثلا اهل لاقيو - ةعَمّزلاو «عَمْلا

 .ءابظلاو لاعوألا نم ّيوقلا ٌباشلا ُيِتفلا :عّدَّصلاو .هلوطو هروفو سّرّفلا يف

 نبا ةياور يف) ريبزلا نب ةورع اًضيأ هركذ اّئيع دردح يبأ نبا ِِكَي يبنلا لاسرإ ربخ (6)

 «ةوبنلا لئالد» يف امك ءامهيزاغم يف ةبقع نب ئسومو (هنع دوسألا يبأ نع ةعيهل

 ١79(. /6) ىقهيبلل

 .(6 ٠ ه ص) قبس دقو «حتفلا دعب ٍةِْيَ يبنلا هل لعج يذلا رايخلا ةدم يف ذئموي وهو ()
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 .سأب اذهب سيل :لاق .«كيلإ اهيدؤن ئتح ةنومضم ةيراع يه لب» :لاقف
 نأ هلأس ِهيلَكَي هللا لوسر نأ اومعَرف .حالسلا نام اهيفكي د امب هك ةئام هاطعأف

 .217لعففا ْ 520111

 :اهنم .هدضعت دهاوش هلو .هخويش نع هب ثذدح اميف قاحسإ نبا ظفل اذه )١(

 يف يئاسنلاو (7075) دواد يبأو )١15107( دمحأ دنع هسفن ناوفص ثيدح -

 هللا دبع نب كيرش هيف فيعض دانسإب (1//51) مكاحلاو (01/41/) «ئربكلا»

 نب هللا دبع لآ نم وأ ناوفص لآ نم سانأ نع هاورف هريغ هفلاخ دقو «يعخنلا

 (7 075 "0 77) دواد يبأو )75١975( ةبيش يبأ نبا دنع امك ءالسرم ناوفص

 .ةلومضم اهتوكب ةيراعلا فصو هيف سيلو (46/5) ةننسلا» يف ىقهيبلاو
 يقهيبلاو )١1777( (طسوألا» يف يناربطلا دنع رقابلا دمحم لسرم نم دهاشو -

 .(ةنومضم ةيراع لب» :هظفلو ((84 /5)

 امهيفو «نيفيعض نيدانسإب ورمع نب هللا دبعو سابع نبا ثيدح نم نادهاشو -

 نم ةوزغلا نم دافتسي ام لصف يف اقحال امهجيرخت يتأيسو «ةادؤملاب ةيراعلا فصو

 .(059ص) ةيهقفلا لئاسملا

 وه هنأ الإ .حيحص دانسإب  ةينُم نبا وهو  ةيمأ نب ئلعي ثيدح نم دهاشو -

 .ةادؤملاب اهفصو اًضيأ هيفو ءيحمجلا ةيمأ نب ناوفص لدب هيف ةصقلا بحاص
 .اقحال هجيرخت يقأيسو
 لك اًدَتسُم ةوزغلا ثادحأ شعب عم ثيدحلا اذه (44.-9/:48) مكاحلا جرخأ :هيبنب

 نع «ةداتق نب رمع نب مصاع ينثدح :لاق قاحسإ نبا نع ريكي نب سنوي قيرط نم
 ةياور يف نآل .مهو هنأ  ملعأ هللاو رهظي يذلاو .هيبأ نع «رباج نب دهرا كينع

 هاور ام نيبو لصتملا دانسإلا اذهب هاور ام نيب قاحسإ نبا زّيمي مل ريكب نب سنوي
 («لئالدلا» يف امك ,دحاو قايس يف مهثيدح عمج لب .هعم اهركذ ةلسرم ئرخأ ديناسأب

 هيلعو 5/!5(  ص) شماهلا يف هركذ قبس دقو  هسفن مكاحلا قيرط نم )6/ 1١٠١(

 .ملعأ هللاو ءأطخ لّصتملا دانسإلاب هلك ربخلا قايسف
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 نم ٍفالآ ةرشع عم .ةكم لهأ نم نافلأ هعم كي هللا لوسر جرخ مث

 ءاملأ رشع ينثا اوناكف -ةكم مهب هللا حتفف هعم اوجرخ نيذلا هباحصأ

 .نزاوه ءاقل ديري ئضم مث اًريمأ ةكم لع ديسأ نب باّتع لمعتساو

 نع «ةداتق نب رمع نب مصاع ينثدحف :(1)قاحسإ نبالاق

 يداو انلبقتسا امل :لاق هللا دبع نب رباج هيبأ نع «رباج نب نمحرلا دبع
 :اًءاذحتا هيف ردحتن امنإ :ظوطح فوج ةمابت ةيدوأ نم واو ىف انر دنا نينح

 يف انل اونمكف يداولا ئلإ انوقبس دق موقلا ناكو «حبصلا ةيامع يفو :لاق

 انعار اه كاره ءاودغأ وأ رقيب -و اوعمجأ دق :20هقياضمو «"7هئانحأو هناعش

 سانلا رمشناو ءدحاو لجر ةدش انيلع اودش دق ب بئاتكلا الإ ةوطحتم نحو

 :لاق مث نيميلا ٌتاذ كو هللا لوسر زاحناو ءدحأ ئلع دحأ يرتوي ال قيعجأر
 .«هللا دبع نب دمحم انأ هللا لوسر انأ «ّيلإ مله ؟سانلا اهيأ نيأ 2؟”نلإ»

 هعم تبث نميفو «هتيب لهأو "”نيرجاهملا نم رفن ِةِْكَي هللا لوسر عم يقبو

 )١85757( العي وبأ اضي ضبأ هجرخأو .نسح هدانسإو (1 157 /5؟) «ماشه نبا ةريس) يف امك 0010(

 .هوحنب هب قاحسإ نبا نع يماسلا ئلعألا دبع قيرط نم (511/4) نابح نباو

 يفو .هتافطعنُم :هيناحمك يداولا ءانحأو .جاجوعا هيف ام لك وهو هوُْنِح عمج :ءانحألا (0)
 .فيحصت وهو «(رثألا نويع» ةعوبطم يف اذكو ««هبانجأ» :ن د ءز

 اسوم وبأ هطبضو .«رثألا نويع»و «ماشه نبا هريس» ةعوبطمو لوصألا يفاذك ()

 :ءافلاب ٠١(  9 /7) «ةياهنلا» يف ريثألا نبا هنعو )9/7"7(  «هبيرغ» يف ينيدملا

 .(قياضت يأ :فياضتو .يداولا بناج :فيضلاو «هيناوج يأ» :لاق ءدفياضمو)»

 هنأ الإ ءلوصألا رئاس نم ةطقاس يهو ؛عوبطملاو اهيلع اًححصم ف شماع نم (ئلإ» 050
 .2َتلِإ» ئلإ حلصأ مث : ال وأ «نيأ» بتك ز يف

 يف سيلو «هيبنت الب «ماشه نبا ةريس» ةعوبطم نم (راصنآلاو» :هدعب ةلاسرلا ةعبط يف ديز (5)

 .فلؤملا هنع ردص يذلا «رثآلا نويع١ يف الو ةيدنهلا ةعبطلا يف الو لوصألا نم ءيش
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 وبأو ءسايعلاو ٌييلع :هتيب لهأ نمو ءرمعو ركب وبأ :نيرجاهملا نم

 .ثراحلا نب ةعيبرو «سابعلا نب لضفلاو ؛هثباو ثراحلا نب نايفس

 .ذئموي لّتقو نميأ ّمأ نبأ نميأو ديو هب ةفاسأو

 سأر يف ءادوس ةيار هديب رمجأ هل لمج لئيلع نزاوه نم لجرو :١2)لاق

 سانلا هتاف اذإو هحمرب نعط كردأ اذإ .هفلخ نزاوهو نزاوه َمامأ ليوط حمر

 بلاط يبأ نب وس بعيب يي ساعات

 ("7همدق ّنطأ ةبرض هبرضف لجرلا ئلع يراصنألا بثوو هرجع ئلع عقوف

 .ِئكَو هللا لوسر دنع ئراسألا اودجو ئتح مهتميزه نم سانلا

 هللا لوسر عم ناك نم ئأرو نوملسملا مزبنا املو :(7قاحسإ نبا لاق

 نم مهسفنأ يف امب مهنم لاجر مّلكت ةميزهلا ةكم لهأ ةافج نم لكي

 نإو «رحبلا نود مهتميزه يهتنت ال :برح نب نايس وبأ لاقف 290 خضلا

 هباوص :ماشه نبا لاقو  لبنحلا نب ةلَّبَج خرصو .هتنانك يف هعمل مالزألا

 :اًكرشم دعب ناكو همأل هوخأ ناوفص هل لاقف «ّمويلا ٌرحسلا لطب الأ : ةدّلَك

 ينّبري نأ نم يلإ ٌبحأ شيرق نم لجر ينَّبرَي نأل هللاوف !كاف هللا ّضف تكسا

 .ُةَنَعْدَناَدو رباج :يأ )١(

 .نيئنط هبرضل عمّسف اهعطق يأ (؟)

 ١19٠(. /7) «رثألا نويع»و (5 57 /7) «ماشه نبا ةريس» يف امك ()

 .«نغظلا» :ءاظلاب لوصألا يف مسُر 0
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 ,7خنواوه نم اجر

 حتفلا ماع ناك امل :لاق يِبّجَحلا نامثع نب ةبيش نع 7"2دعس نبا ركذو

 نينحب نزاوه ئلإ شيرق عم ريسأ :تلق ةونع ةكم ِهكَك هللا لوسر (7لخدو
 ثم يذلا انأ نوكأف نم َرأثأف َةَّرغ دمحم نم بيصأ نأ اوطلتخا نإ ائسعف

 ام اًدمحم عبتا الإ دحأ مجعلاو برعلا نم قبي مل ول :لوقأو ءاهلك شيرق رأثب
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 .ةوق الإ يسفن يف رمألا دادزي ال 40هل ثحرخ املأ اذصرك تدكو ءاَدبأ كدعمل

 توندف ءفيسلا ٌتلصأو هتلغب نع هِي هللا ٌلوسر محتقا سانلا طلتخا املف

 . ء/مأ ع ٍِع ع

 ران نم ظاوش يل عِفّرف 7*2هٌرِعشأ تدك ئتح يفيس تعفرو هنم ديرأ ام ديرأ
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030 

000 
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 نم (2ا///5) نابح نباو )١1857( ئلعي وبأ هدنسأ هايإ ناوفص باوجو ةدلك لوق

 نب رباج نب نمحرلا دبع نع «ةداتق نب رمع نب مصاع نع قاحسإ نبأ ثيدح
 .قبس امك نسح ذاتسإ وهو .هببأ رع ؛هللا ديغ

 نم ١94٠(6 /7) ارثألا نويع» فلؤملا ردصم يف هنمو (15/75) «تاقبطلا» يف

 هلو .لوهجم وأ فيعض وه نم اًضيأ دانسإلا لاجر ىقاب يفو ءيدقاولا هخيش قيرط

 نم ١55( /5) «لئالدلا» يف يقهيبلاو (594 /1) (ريبكلا» يف يناربطلا دنع دهاش

 يلذهلا ركب ابأ نإف واو هدانسإ نكلو ءاللسرم ةمركع نع يلذهلا ركب يبأ ثيدح

 يف امك _ قاحسإ نبا هرتكذو سانلا مايأب اقلاع اًيرابعأ هذرك مم ثيدحلا ورم

 ١7٠١(. /6) «ةباصإلا» رظناو .دانسإ الب اًرصتخم 5(  15 /7) «ماشه نبا ةريساا

 نزاوه رهظت نأ ةفنأ جرخ امنإ هّنأو كلذ فلاخي ام ةبيش نب نامثع نع يور دقو

 .فيعض دانسإب )١57/65( «لئالدلا» يف يقهيبلا هجرخأ .شيرق ىلع

 .يتآلا «تلق» :هباوج امنإو ااّمل» باوج «لخد» راصف عوبطملا نم فطعلا واو تطقس

 .هل ادعو ايه :يأ

 - أ ىمر وأ نعطب ءامدإلا :راعشإلاف .هيمدأف فيسلاب ةنرسقأ تدك اودع 5 )0(

 ظ 2 01
 .فيسلاب هولعأ :يأ «هٌرّوسأ تدك ئتح» :«رثألا نويع»و «تاقبطلا» يف .ةديدحب

285 



 يلإ تفتلاف هيلع اًفوخ يرصب ىلع ّيدي تعضوف ءِيِنّْشَحِمَي داك قربلاك
 مهللا» :لاق مث يردص حسمف توندف .اْنْدَأ ٌبيش اي» :ينادانف ِةِكَي هللا لوسر

 يعمس نم َّيلإ ٌبحأ ذئتعاس ناك وهل هللاوف :لاق ««ناطيشلا نم هذعأ

 تمّدقتف ««لتاقف ُندا» :لاق مث ءيسفن يف ناك ام هللا بهذأو «يسفنو يرصبو
 تيقل ولو «ءيش لك يسفنب هيأ نأ ٌبحأ ينأ ملعي هللا :يفيسي برضأ همامأ
 نميف همّرلأ تلعجف .فيسلا هب تعقوأل  اّيح ناك ول  يبأ ةعاسلا كلت

 هلا لوسر ُةلغب تبٌُقو دحاو لجر ةرك اوكف نوملسملا عجارت ئتح همزل
 ىلإ عجرو :هجو لك يف اوقّرفت ئتح مهرثأ يف جرخو اهيلع ئوتساف كي

 ههجو ةيؤرل اّبُح  يريغ هيلع لخد ام هيلع تلخدف هءابخ لخدف هركسعم
 مث ؛.«كسفنل تدرأ امم ريخ كب هللا دارأ يذلا «ٌبيش اي» :لاقف «هب اًرورسو

 :تلقف :لاق ءَّطَق دحأل هركذأ نكأ ملام يسفن ف ترمضأ ام لكي ىنئّدح
 رفغ» :لاقف «يل ٌرِفغتسا :تلق مث هللا لوسر كنأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ينإف

 .(«كل هللا

 هيبأ نع سابعلا نب ريثك نع يرهزلا ينثدحو :؟7١!قاحسإ نبا لاقو
 هتلغب ةمّكَحب ٌذِخآ لَو هللا لوسر عمل ينإ :لاق بلطملا دبع نب سابعلا

 هللا لوسرو لاق هولا ديدش ايسجا# ما تدكو )ا اهل كك لق ءاضيلا

 رأ ملف :لاق «؟سانلا اهيأ نيأ ئئلإ» :سانلا نم ئأر ام ئأر نيح لوقي ِدِكي

 جّرخم ثيدحلاو )١11/7(. «رثألا نويعاو (5 45 /7) «ماشه نبا ةريس» يف امك )١(
 نع مهتثالث «ةنييع نباو رمعمو سنوي قيرط نم (1171/5) «ملسم حيحص) يف

 .هوحنب هب يرهزلا
 .ماجّللا يهو ءةمّكَحْلاِب اهتحبكو اهتففك يأ (؟)
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 اي ءراصنألا رشعم اي :خرصا سابع ايا :لاقف .ءيش ئلع ١2)نوولي سانلا

 ىنتيل لجرلا بهذيف :لاق !كيبل كيبل :اوباجأف (227ةرُّمَّسلا باحصأ رشعم

 هديب ذحخأيو هقنع ىف اهفذقيف هعرد ذحأيف .كلذ ”يلع ردقتي الف هريعب

 ئلإ يهتني تح توصلا ٌمؤيف هليبس يلخيو هريعب نع محتقيو ' ”هضرتو ١ هوا ١ هه - 2 ا , 8 م 1 دا

 ءاولتتقاف سانلا اولبقتسا ةئام مهنم هيلإ عمتجا اذإ ئتح كي هللا لوسر

 !جرزخلل اي :اًرخآ تصلخ مث !راصنألل اي :تناكام لوأ ةوعدلا تناكف

 دلتجم الإ رظنف هبئاكر يف ِدَِكي هللا لوسر فرشأف «برحلا دنع اًربص اوناكو

 .«سيطولا ىمح نآلا» :لاقف نودلتجي مهو موقلا

 :هريغ دازو

 ة0يلتظطملاةبهةوساالأ فقل ئيسيفلااسسلنا

 يف اهب ئئمرف ٍتايَّصَح ِةِكَو هللا لوسر ذخأ مث :2200ملسم حيحص# يفو
 ٌتلز امف مهامر نأ الإ وه امف ,«!ٍدمحم برو اومزهنا» :لاق مث رافكلا هوجو
 .اًريدُم مهرمأو اليلك مهذح ئرأ

 مث ضرألا بارت نم ةضبق ضبق مث ةلغبلا نع لزن هنإ :؟ )هل ظفل يفو

 .فيحصت ؛(«نوركيا» :س ءز د ءص )١(
 .ناوضرلا ةعيب اهتحت اوعياب يتلا ةرجشلا :ينعي ()

 فّحصملاو فيحصتلا  امهنيب عمج مث ««(هسوقو» :ىلإ ةيدنهلا ةعبطلا يف فحصت «2)

 !«هسرتو هسوقو ...» :اذكه ةلاسرلا ةعبط ف هنع

 .بزاع نب ءاربلا ثيدح نم (179/7/7) ملسمو )١875( يراخبلا هجرخأ (:)

 .هجيرخت قبس يذلا ساّبعلا ثيدح نم )6(

 .عوكألا نب ةملس ثيدح نم (1إ/ا/ا/) مقرب (1)
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 الإ اًناسنإ مهنم ُهْل 91 لطم أدق «ابيبجولا "اناا لاف مهرج ا لتس

 ةميزه لبق تيأر دقل :لاق معطم نب ريبج نع 60 قاحسإ ن نبا ركذو
 اننيب طقس ئتح ءامسلا نم لبقأ "7دوسألا ٍداجبلا ّلثم نولتتقي ٌسانلاو موقلا

 1[ نكي ملل :يدارلا المدق ثيوضرع هوس لسن ان تيرظنل :جوللا نيبو

 .ةكئالملا اهنأ كشأ ملف ؛موقلا ةميزه

 نب كلام مهعمو فئاطلا اوتأ نوكرشملا مزهنا املو :(؟7قاحسإ نبا لاق

 هللا لوسر ثعبو «ةلخن وحن مهضعب هجوتو ساطوأب مهّضعب ركسعو .فوع
 صعب سانلا نم كردأف ءيرعشألا رماع ابأ ساطوأ لَّبِق هجوت نم راثآ يف كَ

 يرعشألا ئسوم وبأ ةيارلا ذخأف ليقف مهسب يِمّرف لاتقلا هوشوانف مزهنا نم

 رماع يبأ َلِتاق لّتقو «هللا مهمزهو هيلع هللا حتفف لتاقف “«  !دّدَع نبا وهو

 .«تحّبق :يأ» :خسانلا طخب ف شماه )١(

 (14 19 /5) «ماشه نبا ةريس» .معطم نب ريبج نع ثّدح هَّنأ راسي نب قاحسإ هيبأ نع (؟)

 نسب ديعس قيرط نم (4060 /) يدقاولا هجرخأو )١197/7(. «رثألا نويع#و

 نب ئيحي نع هدانسإب اًضيأ جرخأو «هوحنب هذج نع هيبأ نع معطُم نب ريبج نب دمحم

 .هوحن راصنألا نم هموق نم خويش نع ةرارز نب دعس نب نمحرلا دبع نب هللا دبع

 .ءادوسلا ةّلطلا لدما يدقاولا ةياور فو .ربو وأ فوص نم لمعي ءاسك : :داجيلا 696

 يفف هدعب امو ««مهمزهو هيلع هللا حتفف» :هلوق ىلإ (4 00 - 5517" /؟) (ماشه نبا ةريسا 0

 .(157/5١؟) «رثألا نويغا# نع راض فلؤملاو.ةوحتب ( /؟) «دعس نبا تاقبط»

 .الوطم سوم يبأ ثيدح نم (؟ 544) ملسمو (77*87) يراخبلا يف جّرخم ربخلاو

 ءمهو وهو ءارثألا نويع»و «ماشه نبا ةريساو ةيدنهلا ةعبطلاو لوصألا عيمج يف اذك )0(

 - يفف اًضيأو ءاهريغو مجارتلا بتك يف صوصنم وه امك هيخأ نبا ئسوم ابأ نإف
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 نم ريثك ٌقوف ةمايقلا موي هلعجاو رماع يبأل رفغا مهللا» : ِةِكي هللا لوسر لاقف

 .ائسوم ىبأل رفغتساو «كقلخ

0010 
 هللا لوسر رمآو هشيقك نصح نصحت :رسأا فوع نب كلام ىئضمو

 .ةنارعجلا ئلإ ''هوّدَحو هلك كلذ عمجف .عمجت نأ مئانغلاو يبسلاب

 هرم رثكأ منغلاو أقل 7ع ةعيرأ لبإلاو «سأر فاللآ ٌةتس يبسلا ناكو

 نأ ِكي هللا ٌلوسر مهب ىنأتساف ًةضف ةيقوأ ٍفالآ ٌةعبرأو ءقاش فلأ نيعبرأ
 .ةليل ةرسع عضب نيملسم هيلع اولي

 ئطعأف «سانلا ّلوأ مهُبولق ةفلؤملا ئطعأو ءاهمسقف لاومألاب أدب مث

 :لاق ؟ديزي ينبأ :لاقف «لبإلا نم ةئامو ةيقوأ نيعبرأ برح نب نايف ابأ

 هوطعأ» :لاق ؟ةيواعم ىنبا :لاق 4 لبإلا نم ٌةئامو ًةيقوأ نيغبرأ هوطعأا

 .2؟00لبإلا نم ةئامو ةيقوأ نيعبرأ

010 

0 

0) 

 يي

 .ةّرم ريغ باوصلا ئلع مّدقت دقو ءملق قبس ««كلام نب فوع» :لوصألا عيمج يف

 .هولزنأ :يأ (هوُرَدَح» :«رثألا نويع»و «دعس نبا تاقبط» يفو .ةوقاس ؛نأ

 .باوص لوصأللا نم تبثملاو .بصنلاب «نيرشعو) :عوبطملا
 نبا ركذو .(445 /7) «هيزاغم» يف يدقاولا هخيشو )١51١/1( دعس نبا هركذ اذك

 «نيئملا باحصأ نم ةيواعمو نايفس ابأ 187(  /65) «لئالدلا» يف امك  اًضيأ قاحسإ

 :لاق جيدخ نب عفار ثيدح نم )1١50( «ملسم حيحص) يو .ديزي مهنم ركذي ملو

 نب عرقألاو .نصح نب ةنيبعو .ةيمأ نب ناوفصو «نايفس ابأ كو هللا لوسر ئطعأ

 يبهذلا لاقو .ةيواعم الو ديزي ركذي ملف .لبإلا نم ةئام مهنم ناسنإ لك «سباح

  امأ :سيق تنب ةمطاف بطخ امدنع لاق امل هاطعأ ناك ول» :ةيواعم ءاطع يف اككشم
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 فاطغعاأف ئرخأ ةئام ةلأس مل «لبألا نم ةئام مازح نب ميكح اطعأو

 نب ءالعلا ائطعأو «لبرلا نم ةئام ةدلك نب ثراحلا نب 00 بشتلا اىطعأو

 0 ةيسمشلا باح أو ةثاملا تاحصأ ركذو .:يسمخ يفقثلا ؟17ةيراج

 هل لّمكف اًرعش كلذ يف لاقف نيعبرأ سادرم نب سابعلا ئطعأو

 .(؟)ةئاملا

 سانلا ئلع اهّضف مث ءسانلاو مئانغلا ءاصحإب ٍتباث نب ديز رمأ مث
 ذخأ اًسراف ناك نإف «ًةاش نيعبرأو لبإلا نم اًعبرأ لجر لكل مهماهس تناكف
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 ١77(. /) «ءاللا مالعأ ريس .«هل لام ال كولعصف ةيواعم

 (دعس نبا تاقبط» ةعوبطم يف اذكو ؛«رضنلا» :ةعوبطملا خسنلاو لوصألا يف

 ريّضنلا وخأ وهو  رضنلا نأل ءأطخ وهو ١187(« /5) «ةوبنلا لئالد»و )١51/5(

 يزاغم» يف باوصلا ئلع ءاجو .(714 41777 ص) قبس امك ردب موي اًرقاك لتُق اذه
 :رظناو .فلؤملا ردصم وهو (197/5) «رثألا نويعا»و (45 5 /7”) «يدقاولا

 .(7/7 057 )1١1١/ «ةباصإلا»

 وهو ««تاقبطلا» ةعوبطم يف اذكو ؛«ةثراح» :ةعوبطملا خسنلاو لوصألا ةماع يف

 .(5”77 /) «ةباصإلا»و ١7٠١( /5) ميعن يبأل «ةباحصلا ةفرعم» :رظنا .فيحصت

 1487-0187 /5) «لئالدلا» يف امك  هيزاغم يف قاحسإ نبا دنع مهءامسأ رظنا

 ردصم وهو ١97( /7) «رثألا نويعل يف هنعو ١41١(« /7) «هتاقبط» يف دعس نباو

 هقلوملا
 اهلاق يتلا تايبألا ركذ هيفو «جيدخ نب عفار ثيدح نم )١١70( ملسم هجرخأ دقو

 . يلهو

 عرقألاوةنييع نيب ديّبعلا بجمنو يببن لعجتأ
 عمجملا يف ٌسادرم ناقوفي سياح الوٌردب ناكامف

 ا 5 9 و
 عفري ال مويلا ضفخت نمو امهنم يرمأ نود تنك امو

 0هرأ/



 .7١2ةاش ةثامو نيرشعو اًريعب رشع ينثا

 نب دومحم نع ةداتق نب رمع نب مصاع ينثدحو :257قاحسإ نبا لاق

 كلت نم ئطعأ ام ِكَي هللا ٌلوسر ئطعأ امل :لاق يردخلا ديعس يبأ نع ديبل

 دَجو يش اهنم راصنألا يف "كي ملو برعلا لئابق يفو شيرق يف اياطعلا

 :مهلئاق لاق تح .ةلاقلا مهيف ترثك ئنح مهسفنا يف راصنألا نم ٌنيسلا اله

 هللا لوسر اي :لاقف ةدابع نب ٌدعس هيلع لخدف «هّموق ِِكَك هللا ٌلوسر هللاو ىقل

 اذه يف تعنص امل مهسفنأ يف كيلع اودجو دق راصنألا نم يحلا اذه نإ
 .برعلا لئابق يف اًماظع اياطع تيطعأو كموق يف َتمسق ؛َتبصأ يذلا ءيفلا

 اي كلذ نم تنأ نيأف» :لاق .ءيش اهنم راصنألا نم يحلا اذه يف نكي ملو

 ين كّموق يل عمجاف» :لاق .يموق نِم الإ انأ ام هللا لوسر اي :لاقف «؟دعس

 ءاجو ءاولخدف مهكرتف نيرجاهملا نم لاجر ءاجف :لاق ؛«ةريظحلا هذه

 .مهدرف نورخآ

 .راصنألا نم يحلا اذه كل عمتجا دف :لاقف دعس تأ اوعمتجا املف

 رشعم اي :لاق مث هلهأ وه امب هيلع ئنثأو هللا دمحف يَ هللا لوسر مهاتأف

 اَلَلُض مكتآ ملأ ؟مكسفنأ يف اهومتدجو ٌةَدجو مكنع ينتغلب ٌةلاق ام ,راصنألا

 )١( دعس نبال «تاقبطلا» )7/ ١5١( ؛رثألا نويع»و )7/ ١914(.

 يبأ نبا فنصم»و (111/70) «دمحأ دنسم)و (17/./51) «ماشه نبا ةريس) يف امك )0

 هلو ءنسح هدائسإو .هب هنع قرط نم )١75/65( «ةوبنلا لئالد»و (655١3781؟) «ةبيش

 ,4770) يراخبلا دنع كلام نب سنأو مصاع نب ديز نب هللا دبع يثيدح نم دهاش

 .(2١351١946:1١٠١)ملسمو 6( ١

 .«نكي١ :لوصألا رئاس يفو .س هب ءف يفاذك (*)
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 .اولاق 9 مكبولتا حبب لل :فلاق ؟ءادعأو يب لا مكتشف ةلاعو :رب هللا مكادهن

 :اولاق «؟راصنألا رشعم اي ينوبيجت الأ» :لاق مث .لضفأو نع هلوسرو هللا

 ول هللاو امألا :لاق. .لضفلاو ملا هلوسرلو ِهّلِل هللا لوسر اي كبيجن اذامب

 :كانرصنف الوذخمو ,كانقدصف ابَّذكم انتينأ :متقّدصلو متقّدَصلف متلقل متئش

 مكسفنأ يف راصنألا رشعم اي ىلع متدجَوَأ ؛كانيسآف الئاعو «كانيوآف اًديرطو

 الأ ؟مكمالسإ ئلإ مكتْلكَوو اوملسُيل اًموق اهب ٌتَمّلأت ايندلا نم ٍةعاعُل يف
 نوعجرتو .ريعبلاو ةاشلاب سانلا بهذي نأ راصنألا رشعم اي نوضرت
 امم ريخ هب نوبلقنت امل هديب دمحم سفن يذلاوف ؟مكلاحر ئلإ هللا لوسرب
 اًبعش سانلا كلس ولو ءراصنألا نم اًءرما تنكل ةرجهلا الولو هب نوبلقني

 راع راصتألا ءاييداوو راصتألا سف ثكلت ١1 بتألا تكلسو اقفاوو
 (راصنألا ءانبأ ءانبأو راصنألا ءانبأو راصنألا مح را مهللا 210 راثو سانلاو

 اًمْسَ كي هللا لوسرب انيضر :اولاقو مهاحل اوُلَّضخأ ئتح موقلا ئكبف :لاق

 .اوقرفتو ِكَي هللا لوسر فرصنا مث ءاّظحو

 نملك لا لوسر تعلأ َخعَّرُعلا دبغ ني ثراحلا تفي ءاميشلا تمنقو

 ةَضَع :تلاق «؟كلذ ةمالع امو» :لاق ؛كتخأ نإ هللا لوسر اي :تلاقف ةعاضرلا

 طسبف ةمالعلا ِةِْكلَك هللا لوسر فرعف :لاق ؛كتكّروتم انأو يرهظ يف اهينتضضع

 نم موهفم وهو ءلوصألا نم ءيش يف سيلو ««اًيداوو اًبعش» :هدعب عوبطملا يف ديز )١(
 قاما

 يذلا بوثلا :راثدلاو .هرعش يلي هنأل هب يمس ءدسجلا يلي يذلا بوثلا :راعشلا )١(

 هللا لوسر ئلإ برقأ مهو «ةناطبلاو ةصاخلا مه راصنألا نأ :يأ .راعشلا قوف نوكي

 .اياطعلا اوطعأ نيذلا سانلا ءالؤه نم هب قصلأو هلك
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 ةمّركم ةبّبحم ىدنعف '١)تببحأ نإ» :لاقو اهرّمخو يلع اهسلجأو هءادر اهل

 لإ" ”لذرقو ىدعتمت ليوكلاق (؟كموق لإ يعجرتو كعتما نا تببحا نإو 2 5 75 آ ل ع ع

 .""7ةيقب امهلسن نم مهيف لزي ملف ءرخآلا نم امهادحإ تجّوزف

 ةيراجو دبعأ ةنالن ِةِلكَي هللا لوسر اهاطعأف تملسأف :؟*”رمع وبأ لاقو

 مقل ءاميشلاو :لاق «ةفاذح :(ة0هاكَشو .ءاشو امعنو

 لصف

 مهسأرو الجر رشع ةعبرأ مهو ِةْكلَي هللا لوسر ئلع نزاوه دفو مدقو

 نأ هولأسف .ةعاضرلا نم كي هللا لوسر مع ناقرب وبأ مهيفو ءدّرص نب ري

 ثيدحلا ّبحأ نإو «نورت نم ىبععم نإ) :لاقف .لاومألاو ىبسلاب مهيلع نمي

 لدعت اثك ام :اولاق «؟مكلاومأ مأ مشب ٍإ بحأ مكؤاسنو مكؤانبأف قدس ىلإ

 لوسرب عفشتسن انإ :اولوقف اوموقف ةادغلا ٌتيلص اذإ» :لاقف ءاًئيش باسحألاب

 .جيرختلا رداصم يف الو لوصألا نم ءيش يف سيلو «ةماقإلا» :هدعب عوبطملا يف ديز )١(

 .(ينَدُرو ينغتم) :هيؤ هيه ()

 ايندلا يبأ نباو (558 /5) «ماشه نبا ةريس» يف امك  قاحسإ نبا هركذ ءاميش مودق ()
 يف يدقاولا ركذو .السرم يدعسلا ديبع نب ديزي نع_-(7٠4) «قالخألا مراكم) يف
 يف يقهيبلا دنع ةداتق لسرم نم دهاش ربخللو .هخويش نع هوحن (4177 /7) «هيزاغم»

 .فيعض دانسإب )١199/5( «لئالدلا»

 نويع» نع رداص فلؤملاو 148137١-١18171(, /5) «باعيتسالا» يف ربلا دبع نبا (5)

 .يدقاولا ةياور ظفل وه ربلا دبع نبا هركذ امو ١140(. /7) «رثآلا

 )١/ ١175(. «ماشه نبا ةريس» يف امك قاحسإ نبا هلبق نمو «ربلا دبع نبا يأ (4)

 .«ةماذح» ئلإ ن ادع لوصألا عيمج يف فحصت «ةفاذح»و
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 انيلع (7١دّرَي نأ كي هللا لوسر ئلإ نينمؤملاب عفشتسنو نينمؤملا ئلإ ِِكي هللا
 ناك ام امأ» : ِةيكيَي هللا لوسر لاقف .«كلذ اولاقف اوماق ةادغلا الص املف «انيبس

 نورجاهملا لاقف .«سانلا مكل لأسأسو ءمكل وهف بلطملا دبع ينبلو يل

 ونبو انأ امأ :سياح نب عرقألا لاقف كك هللا لوسرل وهف انل ناك ام :راصنألاو

 نب سابعلا لاقو ءالف ًةَرازَف ونبو انأ امأ :نصح نب ةنيّيع لاقو ءالف ميمت

 هللا لوسرل وهفانل تاك ام :ميلس ونب ©؟9تلاقف ءالف ميلس ونبو انآ امأ :سادرم

 ءال وه نإ» : كي هللا لوسر لاقف «ىنومتنُهو :سادرم نب سابعلا لاقف هِي

 ملف مهتريخ دقو «مهيبسب تينأتسا تنك دقو ؛نيملسم اوؤاج دق موقلا

 هدري نأب هسفن تباطف ءيش نهنم هدنع ناك نمف ءائيش ءاسنلاو ءانبألاب اولدعي

 ةضيرف لكب هلو مهيلع ٌدريلف هقحب كسمتسي نأ بحأ نمو ؛كلذ 20ليبسف
 هللا لوسرل انبيط دق :سانلا لاقف ؛«انيلع هللا ءيفي ام لوأ نم ضئارف تس

 عفري ئتح اوعجراف ءضري مل نمم مكنم يضر نم فرعن ال انإ» :لاقف دك
 ٌدحأ مهنم فلختي ملو مهءانبأو مهءاسن مهيلع اوُدرف ؛«مكّرمأ مكؤافرع انيلإ
 اهّدر مث ؛مهنم هيدي يف تراص اًروجع دري نأ نبأ هنإف ءنصح نب ةنيّيع ريغ

 .(؟7ةيطبق ةيطبق بسلا ِةِكي هللا لوسر اسكو «كلذ دعب

 .ةاوذري نأ» 8 ق5. .نص 3

 .«لاقف» :د ءز ءص (؟)

 .أطخ «(«ليبس يف» :د ءهز ءرص (9)

 بكحلا نب ناورمو ةمرشم نب ووسملا كيذح تايلور ثالث نم قفلم ةزاوه دقو بخ (4)
 دنع هذج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع قاحسإ نبا ةياورو «(5721) يراخبلا دنع

 يف دعس نبا ةياورو ١945(« /6) «لئالدلا» يف يقهيبلاو (584 /”) «ةريسلا» يف ماشه نبا

 ١96(. /؟) «رثألا نويع» يف سانلا ديس نبا هنعو )١51/7-١57( «هتاقبط»

5١ 



 لصف

 ةيهقفلا لئاسملا نم ةوزغلا هذه هتنمضت ام ضعب لولإ ةراشإلا يف

 ةيمكحلا تكنلاو

 ةكم حتف اذإ هنأ_ٍدعولا قداصلا وهو  هلوسر دعو دق لجو زع هللا ناك

 نيبملا حتفلا هل مت املف ءاهرسأب برعلا هل تنادو اًجاوفأ هنيد يف سانلا لخد

 نأو مالسإلا نع اهعبت نمو نزاوه ٌبولق كسمأ نأ ئلاعت هتمكح تضتقا

 ُمامتو هللا ٌرمأ رهظَيل ؛نيملسملاو كي هللا لوسر برحل اوبلأتيو اوعمجي

 رهظُيلو ؛حتفلا لهأل اًئاركش مهمئانغ نوكتلو :هنيدل هٌرْضَتو هلوسرل هزازعإ
 ّقلي مل يتلا ةميظعلا ةكوشلا هذهل هّرُهَقو هدابعو هلوسر هناحبس هلل
 مكحلا نم كلذ ريغلو ءبرعلا نم ٌدحأ دعب مهمواقي الف ءاهلثم نوملسملا

 .نيمسوتملل ودبتو نيلمأتملل حولت يتلا ةرهابلا

 ةميزهلا ةرارم ةلزأ خيملسملا .قاذآ .نأ ةكاحيبس ةتمركح :تضققاو

 تعِفُر اًسوؤر 2١7 نماطتل ,مهتكوش ةوقو مهددعو مهددع ةرثك عم ةرسكلاو

 همم هاو اًضأو ال 01 وسر هلم اعلا همرسوب دلو لغت عر جيتا

 اعوضم و اويل اًعِضاوت هجرس سمت 57نأ داكت هنقذ نإ .ةرتح هسرف لىلع

 .ئلاعتو هناحبس هللا يأ «نماطيل» :عوبطملا «ن ءس يفو .ةميزهلا ةرارم يأ )١(

 ءاج هيو وأنا نع اداكاا ريخ : دّرجت رثكألاو حصفألاو .عوبطملا «ن نم تطقس «نأ» 000

 .ليوتملا

 مزح يبأ نب هللا دبع نع قاحسإ نبا ةياور نم (4 ٠5 /؟) «ماشه نبا ةريسا يفامك ()

 (لئالدلا» ين يقهيبلا هنعو (40 /7) مكاحلا دنع سنأ ثيدح نم دهاش هلو .اللسرم
 .(559/5) يدع نبال «لماكلا» :رظناو .فيعض هدانسإ نأ الإ (18/5)
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 الو هلبق ٍدحأل هّلحُي ملو هدلبو همر هل لحأ نأ هتوعل ةناكتساو هنمظعل

 .هّدعب دحأل

 وه امنإ رصنلا نأ 70١2ةلق نِم مويلا بّلْغُت نل» :لاق نمل هناحبس نّيبيلو
 هلأو .ةريغ هل ةصاف الق هلذغبي قمو هل بلاغ الخ هرّطنير عم هئآو عدنه نم

 مل اهنإف ؛مكتبجعأ يتلا مكترثك ال هئيدو هلوسر ٌرصن ئلوت يذلا وه هناحبس
 ريجلا علي اهيلإ تلسيرأ مهئولق ترسكلا ملف «نيربدم متيلوف نيش مكنع نت

 لَن َترييِمَؤْمْلا َلَعَو ءولوُسر لع رهَتئيِكحَس دك لَن "0هُد» :©"”ديرب عم

 امنإ هٌرئاوجو رصنلا علخ نأ هتمكح تضتقا دقو .[؟+ :ةبوعلا] 4 هوت

 ضتألا يف اوفِعْضْبَسَأ َنيِدَلاَلعرمَتن ديرو ؛راسكتالا لقأ ئلع (4)ضَمَ ع

 تزعتف قرثو ضرألا فرقا نقو ةينرولا جامو ةكي 62

 0 :صصقلا] # َتوُرَدَحيَأناَكاَّت مهمهنمامهدونجو ناملهو
 و نركض ا وس سمس

 اًبهذ اهنم اومنغي ملف «ةكم مئانغ شيجلا عنم امل هناحبس هللا نأ :اهنمو

 دف ةيعو نع 7]وواد أوو امك ءاضرأ ةلو ايسالو اعانم ةلوةيعف ألو

 ل

5 

 لسرمو (18 071 )١١/ «هريسفت» يف يربطلا دنع يّدسلاو ةداتق لسرم يف امك )١(

 امك - قاحسإ نبا هركذ دقو ١777(. /5) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلا دنع سنأ نب عيبرلا

 .(11797/5) دعس نباو (885 /7) يدقاولاو 5(  5 5 /7) «ماشه نبا ةريسا يف

 خسنلا يفو .ةيآلا هذه يف ةروكذملا رومألا ديرب عم :يأ «ةيآلا ىلإ فاضم «ديرب» (؟)

 .لوصألا نم ٍءيش ين تسيل ةدايز يهو ««رصنلا ديرب عم» :ةعوبطملا
 .ملق قبس وأ وهس ««لزنأف» :لوصألا يف (0)

 يفو .مهيلع همسقو هقّرف يأ ,موقلا ئلع لاملا ّضف :لاقُي ءمّسقتو عّرزَّوت :يأ (4)

 . فيحصت «(ضيفت» : عوبطملا

 .ديج هدانسإو «(770777) مقرب )00
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 دق اوناكو ««ال :لاق ؟اًئيش حتفلا موي اومنغ له :اًرباج تلأس» :لاق ِهّبْنُم

 ام ئلإ ةجاح مهيفو فالآ ةرشع مهو «باكرلاو ليخلا فاجيإب اهوحتف

 نيكرشملا بولق هناحبس 2١7 كّرحف -ةوقلا بابسأ نم شيجلا هيلإ جاتحي

 هدو هيدسل ةماركو ةفايضو ل

 رصنلا ئدابم مهل حالأو رفّظلا يف مهَعّمطَأ نأب هناحبس هّريدقت مّمتو

 .هئايلوأو هلوسر ئلع هرصن هللا لزنأ املف .الوعفم ناك اًرمأ هللا يضقيل

 انل ةحاح ال :ليق - -هلوسرو هللا ٌماهس اهيف ترجو ءاهلهأل ٌمتانغلا ")تدرب

 ةيوتلا مهبولق ئلإ هناحبس ئحوأف ءمكيرارذو مكئاسن يف الو مكئامد يف

 006 ذأ مكتايتإر مكمل 6 ا ركش نع : ليقف ٠ .نيملسم اوؤاجف ةبانإلاو

 امي دو رم احب ولف يفد هنلاراعي ن |[ و مكيبسو مكءانبأو مكءاسلا مكبلم

 لايف د :لافنألا] 4 مت ةوطدَدأَو نط نيو كي

 ةازغب مهوزغ متخو ردب ةوزغب برعلا وزغ حتتفا هناحبس هللا نأ :اهنمو

 ناك نإو «نينحو ردبا :لاقيف ركذلاب نيتازغلا نيتاه نيب نّرقُي اذهلو ءنيتح
 «نيتازغلا نيتاه يف نيملسملا عم اهسفنأب تلتاق ةكئالملاو «نينس عبس امهنيب

 تئئفط نيتازغلا نيتاهبو ءامهيف ءابصحلاب نيكرشملا ةوجو ئمر ِةَو يبنلاو

 نِم ترسكو مهتفّوخ :لوألاف «نيملسملاو كي هللا لوسر وزغل برعلا ةرمج

 اهس هلعلو «ءاملاب اهماوج نارتقا مدع ةذاجلاو «خلإ 2...شيجلا عنم اَمل» باوج وه 010

 .. ]نقلا لوطن
 .فيحصت ««تزربو» :ن.«س (؟)

 .لوصآلل اقالخ (ركشاا :عوبطملا 00
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 لئتح (١)ههعيمج تّلذأو مهماهس تدفنتساو مهاوُق تغرفتسا ةيناثلاو ؛مهدح
 .هللا نيد يف لوخدلا نم ادب اودجي مل

 رصنلا نم هولان امب مهحّرفو ةكم لهأ اهب ربج هناحبس هللا نأ :اهنمو
 يهرب نيه اك إو وهوسك ني مهئاتاسإ كاوندلا تيئاكن «منغملاو

 مهل نكي مل هّنأو نزاوه رش نم مهنع فرص امب مهيلع همَعن مامت مهفّرعو

 .مهٌودع مهلكأل مهنع اودرفأ ولو ؛ «نيملسملاب مهيلع اورِصُن امنإو «ةقاط مهب

 .هللا الإ اهب طيحي ال يتلا مكحلا نم كلذ ريغ لإ

 لصف

 نيب لخدي نمو نويعلا ثعبي نأ هل يغني مامإلا نأ :هقفلا نم اهيفو

 ٌةّوق هشيج يفو هل هٌودع دصقب عمس اذإ مامإلا نأو ,مهريخب هيتأيل هٌودع

 نزاوه لإ ِةكي هللا لوسر راس امك مهيلإ ريسي لب ؛مهرظتني دعقي ال ةعتمو

 .هودع لاتقل مهتَّدَعو نيكرشملا حالس ريعتسي نأ هل مامإلا نأ :(")اهيفو

 .كرشم ذئموي وهو ناوفص عاردأ ِِلَي يبنلا راعتسا امك

 اهاببسمل هللا اهبضن يكلا بايسألا لامعتسا لكوتلا مامت نم نأ :اهتمو

 اتاك امتإو ككرت قلشلا امكأ هيادعضصأو 46 هللا لوسر قاف اك رشو يذق

 .حالسلا عاونأب نوئّصحتم مهو مهّودع نوَقلَي

 :هيلعشا لوقأ دقو هسأآر ةيلع ةيفيلاو ةكم لق هللا لوسو لدور

 .ئنعمب امهو ؛«مهعمج» :عوبطملا )١(

 .«اهنمو» :عوبطملا ءس (6)
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 الو هدذثع قيقحت ال نسف ربثكو .[33/ :ةدشاملا] 4تماَتلَأ نم َكَيِصَحَي هئئاو#

 اًميلعت هلعف اذه نأب ًةرات باوجلا يف سياكتيو ءاذه لكشتسي ملعلا يف خوسر

 .ةيآلا لوزن لبق ناك اذه نأب ًةراتو «ةمألل

 هركق تيد هل ركذ دقو ءارمألا نشعي اهنع لأس رصم ل ةلآأسم تعقوو

 نأ دعب ناك كي هللا لوسر نأ 2١17 «ريبكلا هخيرات» يف ركاسع نب مساقلا وبأ

 نَم هنم لكأي ئتح هل مَّدِق اًماعط لكأي ال ةمومسملا ةاشلا ةيدوهيلا هل تدهأ

 اذه نيب عمجُي فيك :لئاق لاقف .كلذ يف كولملل ةوسأ اذه يفو :اولاق .همّدق

 :مض دق هناحبس هللا ناك اذإف ؟4ٌَنيِاَّنْلَأَنِم َكَمِصَحَيهَّشَأَو# :نىلاعت هلوق نيبو

 لدي اذه نأب مهضعب باجأف .2؟7هيلع رشبل ليبس ال هنأ ملعي وهف ,ةمصعلا هل

 مل تلزن املف «ةيآلا لوزن لبق ناك اذه نأب مهضعبو ءثيدحلا فعض نلع

 .اهدعب كلذ لعفيل نكي

 اهبابسأل هيطاعت يناني ال ةمصعلا هل هللا نامض نأ ءالؤه لمأت ولو

 (هباشتملا صيخلت» يف بيطخلا اًضيأ هجرخأو .(58/77١)«قشمد خيرات» )١(

 لاق «يبيبَحلا دمحم نب ىلع هيف واو هدانسإو ءرساي نب رامع ثيدح نم )١/7367(

 .مكاحلا هللا دبع وبأ هبّذكو ءاّدج فيعض :ينطقرادلا هيف

 (878/5) «راثآلا بيذبت» يف يريطلا دنع باطخلا نب رمع ثيدح نم دهاش هلو

 )١517( رازبلا هجرخأو ,فيعض دانسإب (0759”7) «ناميإلا بعشا يف يقهيبلاو

 لدب رساي نب رامع هيف نأ الإ هسفن قيرطلا نم )2561١( «بعشلا» يف يقهيبلاو

 يف سيلو .بارطضاو ريثك فالتخا هنتمو هدانسإ يف ثيدحلاو .باطخلا نب رمع

 للع»و (845 -8/1*87؟) (راثآلا بيذب» :رظنا .دهاشلا عضوم ركذ هقرط رئاس

 .(71749) «يراسلا سينأ»و ١١159511١( 779) «ينطقرادلا

 .«هيلإ) :ةعوبطملا خسنلا (6)
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 ضقاني ال ئلاعت هبر نم هل نامضلا اذه نإف ءفلكتلا اذه نع مهانغأل

 ئلع هتيد رهظُي هنأب هل هناحبس هللا رابخإ نأ امك «هيفاني الو سانلا نم هسارتحا

 ليخلا طابرو ةوقلاو ةَدّعلا دادعإو لاخقلاب هّدمأ ضقاني ال هيلعُيو هلك نيدلا

 برحلا عاونأب هتبراحمو هّودع نم سارتحالاو رَّدَحلاو ٌدجلاب ٍذخألاو
 هللا نم رابخإ اذه نأل كلذو ؛اهريغب ْئَّرَو ةوزغلا دارأ اذإ ناكف «ةيروتلاو

 ىلإ ةيِضْفُم اهلعج ىتلا بابسألا نم هاطاعتي امب هلآمو هلاح ةبقاع نع هناحبس

 يتلا بابسألا لّطعُي نأ نِم هرمأل عبتأو هبرب ملعأ ْدِْلَي وهو «هل ةيضتقم كلذ

 هتبلغو هنيد راهظإو رفظلاو رصنلا نم هب هدعو امل ةبجوم هتمكحب هللا اهلعج
 .هنيد رهظيو هتالاسر َعّلبُي ئتح هتايح هل نِمَض هناحبس هنأ امك اذهو .هودعل

 .نكسملاو سبلملاو برشملاو لكأملا نم ةايحلا بابسأ ئطاعتي وهو

 نأ ئلإ مهضعبب كلذ لآ تح «سانلا نم ريثك هيف طلغي عضوم اذهو
 الو هلان رّدق دق ناك نإ لوؤسملا نأل )2١ ِمَعَّر هيف ةدئاف ال هنأو ءاعدلا كرت

 سياكت مث "7؟ءاعدلاب لاغتشالا ين ةدئاف يأف «هلني مل رّدقي مل نإو «2"هّري

 رخآ مسق كيلع يقب :طلاغلا اذهل لاقيف «ةدابع ءاعدلا :لاق نأب باوجلا يف

 نإو بولطملا هل لصح هاطاعت نإ ببسب هّبولطم هل رّدَق دق هنأ :قحلا وهو

 لوصح يف بابسألا مظعأ نسم ءاعدلاو ءبولطملا هتاف ببسلا لّطع

 .بولطملا

 انأف عبشلا يل رّدق دق هللا ناك نإ :لوقي نم لثم الإ طلاغلا اذه لثم امو

 .ةيدنهلا ةعبطللو لوصألل افالخ «هيف ةدئاف ال هنأ معزو» :ةلاسرلا ةعبط )١(

 .س «زءد «ص نم طقس («دبالو» 030

 : "حص) فلؤملل «ءاودلاو ءاذلا) :ةااسسلا هذه 2 رظنا رف
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 امف ؛لكآ مل وأ تلكأ عبشأ مل عبشلا يل ردقي مل نإو .لكآ مل وأ تلكأ عبشأ

 ء«هعرشو لولاعت هللا ةمكحل ةيفانملا ةلطابلا تاهّرتلا هذه لاثمأو ؟لكألا ةدئاف

 .قيفوتلا هللابو

 لصف

 ةيراع لب» :لاقف نامضلا ةيراعلا يف ناوفصل طرش ِةيِلَي يبنلا نأ :اهيفو

 هعرش يفصوب اهل فصوو ةيراعلا يف هعرش نع رابخإ اذه لهف .(ةنومضم

 اهنامض نع رابخإ وأ «237ٍبوّصْعلا نمضت امك نامضلا اهمكح نأو ءاهيف هللا
 كيلإ اهّدرأ لب بهذتال اهنأو اهتيدأت كل نماض نأ هانعمو ءاهنيعب ءادألاب

 ؟اهنيعب
 اهنأو لوألاب دمحأو يعفاشلا لاقف .؟"7ءاهقفلا هيف فلتخا امم اذه

 ىلع «درلاب ةنومضم اهنأو يناثلاب كلامو ةفينح وبأ لاقو .فلتلاب ةنومضم

 (9هيلغ ٍباْغُي ال امم تناك نإ نيعلا نأ وهو كلام بهذم يف ليصفت

 باْغُي امم تناك نإو «هبذك رهظي نأ الإ فلتلاب نّمضت مل راقعلاو ناويحلاك

 ٌّرسو .فلنتلا ئلع دهشت ةنيبب يتأي نأ الإ فلتلاب تنمض هوحنو َيِلُخلاك هيلع
 هلوق لّبقُي ال هنأ الإ «ةفينح وبأ لاق امك ةنومضم ريغ ةنامأ ةيراعلا نأ هبهذم

 .هيلع باغي ال امو هيلع باغي ام نيب قّرق كلذلف ,رهاظلا فلاخي اميف

 .«بوصغملا نمضي» :عوبطملاو لوصألا رئاس يفو .ث د ءص .ف يف اذك )000(

 «ءاملعلا فالتخا رصتخم»و )88/١5(. «فاصنإلا) ( 75 /غ) «مألا» :رظنا (0)

 «ةنيمثلا رهاوجلادقع»و(97١”/١١٠)«ةنودملا»و ١865(. /5) يواحطلل

 راو 86

 .هؤافخإ نكمي ال يأ 020
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 دارأ له 70١2«ةنومضم ةبراع لب» :ناوفصل ِةَبِكَي هلوق نأ :ةلأسملا ذخأمو

 :هجوأ ةثالثل رهظأ درلا نامض يف وهو «نيرمألا لمتحي وهو

 :هلوق نأ نيبي اذهف 2170ةادؤم ةيراع لب» :رخآلا ظفللا يف نأ :اهدحأ

 .ءادآلاب ةنومضملا هب ٌدارملا «ةنومضم»

 بصغ ّدخأ ينم اهذخأت له هلأس امنإو ءاهفّلَت نع هلأسي مل هنأ :يناثلا
 نع هلأس ناك ولو .كيلإ اهيّدؤأ ةيراع ّدخأ لب ءال :لاقف ؟اهنيبو ينيب لوحت

 .هجيرخت قبس دقو «رقاي نب دمحم لسرمو .هخويش نع قاحسإ نبا ةياور ظفل اذه )١(

 ينطقرادلا دنع سابع نبا ثيدح نم يور ناوفص ةصق يف ةادؤملاب ةيراعلا فصو )3

 هللا لوسر اي :لاق هنأ هظفلو «هاو دانسإي (88 /7) يقهيبلاو (81/ /؟) مكاحلاو )١95١(

 نع بيعش نب ورمع ثيدح نم هوحنب يورو .(«ةادؤم ةيراع» :ِديِلكَي لاقف ؟ةادؤم ةيراعأ

 .فيعض بيعش نب ورمع ىلإ هدانسإ نأ الإ (351017) ينطقرادلا دنع هّدج نع هيبأ

 هل لاق ِةِلَع يبنلا نأ ُهَنَعَهَتَلَوَر ةيمأ نب ئلعي ثيدح يف درو فلؤملا هركذ يذلا ظفللاو

 اي:لاقف ««اًريعب نيثالثو اعرد نيثالث مهطعأف يلسر كنتتأ اذإ» : لئئلعيل :يأ

 دمحأ هجرخأ .«ةادؤم ةيراع لب» :لاق ؟ةادؤم ةيراع وأ ةنومضم ةيراعأ ءهللا لوسر

 )51/7٠( نابح نباو (51/5 5) «ئربكلا» يف ىئاسنلاو (70577) دواد وبأو )١1745(

 ظفلو ؛يئاسنلا ةياور ظفل اذهو «نيخيشلا لاجر هلاجر دانسإب (؟461) ينطقرادلاو

 :لاق ؟هللا لوسر اي ةادؤم ةيراعلا :لاق هنأ تاياورلا رئاس ظفلو .هوحنب دواد يبأ

 ةصق ريغ ئرخأ ةصق يه له ةصقلا هذه يف رظنلا ئقبيو .حصأ ظفللا اذهو ؛«معن»

 رهظألاو ؟ةصقلا بحاص نييعت يف اوبرطضا ةاورلا نكلو اهسفن يه اهنأ وأ .ناوفص

 ءاهيلع يزاغملا باحصأ قابطإو اهجراخم ددعتل ناوفصل ةصقلا نأ ملعأ هللاو

 يواسي الف هاوس ام امأو ئلعي ثيدح بابلا يف حيحصلا نأ ئري مزح نبا نأ ئلع

 .(1ا7” /8) «نئلحملا» :رظنا .هب لاغتشالا
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 .تفلت نإ اهل نماض انأ :لوقي نأ بسانل .بهذت نأ فاخأ :لاقو اهفلت

 ناكل يفلت ٌنامض ناك ولو ءاهسفن اهل ةفص نامضلا لعج هنأ :ثلاثلا

 .ٍءادأ ٌنامض هنأ ئلع ّلد اهتاذ ئلع نامضلا عقو املف ءاهلدبل نامضلا

 نأ ِةِْلَك يبنلا هيلع ضرعف عاض عوردلا ضعب نأ ةصقلا يفف :ليق نإف

 .؟١!بغرأ مالسإلا يف مويلا انأ :لاقف ءاهنمضي

 وهو لعق لوألا اًيسعسم | ةاياوآ وآ اهوا مآ هيلع نفرح لع :لبق

 هنأب يناثلا حجرتي دقو ؟ةعيرشلا نساحم نمو 5 او قالخألا مراكم نم

 هل يفي ناك لب «هيلع هضرعتي مل اًبجاو نامضلا ناك ولو ءنامضلا هيلع ضرع

 ضرعيل نكي مل هنإف اًدوجوم هنيعب بهاذلا ناك ول امك ءكّقح اذه :لوقيو هب

 .هلّمأتف ءهّدر هيلع

 عيعالغ 4

 لصف

 .هنع ىهنملا ناويحلا بيذعت نم اذه سيلو «رافكلا ةيار لماح ريعب ٌّىلع رقع

 حسمو هل اعد لب هلجاعي ملو «هلتقب مه نّمع لكي هللا لوسر وفع :اهيفو

 .ميمح يلو هنأك داع تح هردص

 نم ةلاسرلا تايأآو ةوبنلا تازجعم نم ةازغلا هذه ىف رهظ ام :اهنمو

 :لوقي وهو سانلا هنع ئلوت دقو هتابث نمو .هسفن يف رمضأ امب ةبيشل هرابخإ

 بلظبلا ديغونااتأ لقال يبلاةافأ

 دقو ءاللسرم هلآ نم سانأ نع ةياورلا يفو ءلوصوملا ناوفص ثيدح يف كلذ درو )١(

 .(01/4ص) امهجيرخت قبس

 ”«و. و



 .نيكرشملا بئاتك هتلبقتسا دقو

 ئلع هئادعأ نويع ئلإ اهب نئئمر يتلا هتضبق هناحبس هللا لاصيإ :اهنمو
 نم كلذ ريغ ئلإ «موقلا َنِيعأ تألم تح ةضبقلا كلت يف هتكربو «هنم دعبلا

 مهآرو ًةرهج ٌودعلا مهآر ئتح هعم لاتقلل ةكئالملا لوزنك ءاهيف هتازجعم

 217 يلسملا ضعب

 يف مهلوخدو رافكلا َمالسإ مئانغلا مْسَقِب مامإلا راظتنا زاوج :اهنمو

 ةمينغلا نإ :لوقي نمل ليلد اذه يفو .مهيبسو مهمئانغ مهيلع ٌَدريف ةعاطلا

 ةرحم ثوملسلا اهكلع ول ذإ ءاييلع هالسبالا درحس ال ةمسقلاب كلمق امنإ

 نم تام ولف اذه ئلعو «مهيلع اهدريل كي ئيبنلا مهب ٍنأتسي مل ءاليتسالا

 ةيقب ئلع هبيصن در مالسإلا رادب اهزارحإ وأ ةمسقلا لبق ٌدحأ نيمناغلا

 مل ءاليتسالا لبق تامولو «7"2ةفينح يبأ بهذم اذهو «هتثرو نود نيمناغلا

 .هتثرول همهسف ةمسقلا دعب تام ولو «ءيش هتثرول نكي

 هاور ام :ةازغلا ثادحأ يف فلؤملا دنع قبس ام ريغ ةكئالملا لوزن يف يوراممو )١(

 (هريسفت» يف يربطلاو )5704(  «ةيلاعلا بلاطملا» يف امك  «هدنسم) يف دَّدَسُم
 فوع نع قرط نم ١11/7( /75) «هخيرات» ف ركاسع نباو (”46 )40/1١”

 موي نيكرشملا نم ناك لجر ينثدح :لاق نو مأ ئلوم نمحرلا دبع نع ؛يبارعألا
 نأ ةاش بلح انل اوموقي مل ِةْلَي دمحم باحصأو نحن انيقتلا اّمل» :لاق نينح

 اناقلتف ءابهشلا ةلغبلا بحاص ىلإ انيهتنا ذإ مهرابدأ يف مهقوسن نحن انيبف «مهانفشك
 انمزهناف :لاق ءاوعجرا !هوجولا تهاش :انل اولاقف هوجولا ناسح ضيب لاجر هدنع

 .دّيج هدانسإو .«اهايإ تناكف انفاتكأ اوبكرو

 ١ ١7( /1) «عئانصلا عئادب»و )١/ ١10( صاصجلل «يواحطلا رصتخم حرش» :رظنا ()

 .(41/177) ةمادق نيبال (ينغملا»و
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 لصف
 نم وه له مهبولق ٍةفلؤملاو شيرقل لكَ يبنلا هاطعأ يذلا ءاطعلا اذهو

 ؟سمخلا سمخ نم وأ ءسمخلا نم وأ «ةمينغلا لصأ

 يذلا ِةِكَي همهس وهو )2١( سمخلا سمخ نم وه :كلامو يعفاشلا لاقف

 نأل «منغملا نم هبيصي ام ريغو يفصلا ريغ وهو ءسمخلا نم هل هللا هلعج

 لصأ نم ءاطعلا ناك ولو «ةيطعلا كلت يف نيمناغلا نذأتسي مل ِةِكَي يبنلا

 لصأ نم سيلو ءاهيلع ءاليتسالاو اهزوحب اهوكلم مهنأل مهذأتسال ةمينغلا

 .سمخلا سمخ نم اَذِإ وهف ؛ةسمخ ئلع موسقم هنأل سمخلا

 سامخأ ةعبرأ نم نوكي لفنلا نأ ئلع ''دمحأ مامإلا صن دقو

 رئاشعلاو لئابقلا سوؤر هب ِِكَي يبنلا لفن «لفنلا نم وه ءاطعلا اذهو «ةمينغلا

 دعب ثلثلا ليفنت نم زاوجلاب ئلوأ وهف «مالسإلا ئلع مهّموقو هب مهفّلأتيل
 بالجتساو هلهأو هتكوشو مالسإلا ةيوقت نم هيف امل ا7هدعب عبرلاو سمخلا

 دقل» :مهلفن نيذلا ءالؤه ضعب لاق امك «ًءاوس عقو ؟!!ذكهو ؛هيلإ هٌودع

 هنإ تح ينيطعي لاز امف «ىلإ قلخلا ضغبأل هنإو كَ هللا لوسر ٍيناطعأ

 طرتشي ملو ءسمخلا ةلمج نم نوكي لفنلا نإ :لاقف كلام امأو .يعفاشلا بهذم وه )١(

 «ةنودملا»و «(55”0ص) يوونلل «جاهنملا» :رظنا .سمخلا سمخ نم نوكي نأ

 .(185 //18 4٠١ /ا١/ 51/1١ /*) «ليصحتلاو نايبلا»و )9/ 3١(

 .(5617ص) هللا دبع ةياورو )١/ 5 ١1( حلاص ةياور «هلتئاسم) يف امك 0

 شيجلا ىدي هيب ةيرس لسرأ اذ هتآ-(1159 نسل قيس دقو 6# هينع الإ ريشي 59

 شيجلا رئاس نيبو اهنيب ىقابلا مسق مث «يقابلا عبُر اهلّفنو هسمخ جرخأ اًئيش تمنغف
 .سمخلا جارخإ دعب ثلثلا اهلفنيف لوفقلا يف امأو «ةأدبلا يف اذهو «ةيوسلاب

 .عوبطملا ءس ءد «ز نم ةطقاس فطعلا واو (5)
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 .(200يلإ قلخلا بحأل

 هب بلجتساو .هبزحو رفكلا ّلذأو هلهأو مالسإلا ئّرق ءاطعب كنظ امف
 مهعابتأ مهبضغل بضغ اوبضغ اذإ نيذلا رئاشعلاو لئابقلا سوؤر بولق

 نم دحأ مهنع فلختي مل ءالؤه ملسأ اذإف :مهاضرل اوضر اوضر اذإو

 .هلهأ و (؟”ءالسإلل هّعفنأو هادجأ امو ِءاطعلا اذه مقوم َمظعأ ام هّللف ؛مهموق

 ئدعتي ال هرمأ ثيح هلوسر اهمسقي ؛هلوسرلو هلل لافنألا نأ مولعمو

 جرخ امل ةماعلا مالسإلا ةحلصمل ءالؤه يف اهرسأب ٌَمئانغلا عِضَو ولف .رمألا

 اسناصملا هاه نم هياريشاو يميشلا ةربيوفللا يذ امصبأ هتييمش الر

 هذه نإ» : ههبشم لاقو :2«؛لدغت مل كنإف لدعا» :مهلئاق هل لاق ةمكحلاو

 كوسررب قلخلا لهجأ نم ءآل وه نإ هللا ٌدمَحلَو (؟9ةللا هحو ام ديرأ ان ةمسَقَل

 .هّلل هعنمو هلل هئاطعإو «هلدع مامتو هل هتعاطو هبرب هتف رعمو

 نم اًران اهيلع طلسي نأ هلو ؛مهءاكرو مهليخب اهيلع اوفجوأ دقو ةكم مئانغ مهعنم
 ام لعف امو «نيمكاحلا مكحأو نيلداعلا لدعأ هلك كلذ يف وهو «؟؟)اهلكأت ءامسلا

 .السرم بيسملا نب ديعس نع (7111) «ملسم حيحص# يف امك «ةيمأ نب ناوفص هلاق )١(

 .اهيلع بورضم «ئلع» نأكو ««مالسإلا ئلع» :ف (؟)

 .(6 57 -6 :7ص) امهجيرخت قبس دقو ««نيحيحصلا» يف امهلوق ()

 يبن ةصق يف هيلع قفتملا ةريره يبأ ثيدح يفف «ةقباسلا ممألا يف رمألا هيلع ناك امك (4)

 انزجعو انمعض ئأر ؛مئانغلا انل هللا لحأ مث ءاهتلكأف رانلا تءاجف ...» :ءايبنألا نم

 .(17/41/) ملسمو )7١1715( يراخبلا .«انل اهلحأف
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 لدعلاو ةمكحلاو ةحلصملا نيع وه لب :ئّدس هردق الو اًثبع كلذ نم هلعف
 موق ئلع هتمعن ّمتأ دقلو ؛هتمحرو هتمكحو هتّزعو هملع لامك هردصم «ةمحرلاو

 3 ردق فرعي مل نم ئضرأو «مهرايد ئلإ هنودوقي هلوسرب مهلزانم ئلإ مهّدر
 لقاعلا ايطعُيو هتفرعمو هلقع بساني ام ٌريغصلا اطعُي امك «ريعبلاو ءاشلاب ةمعنلا

 دجأ رج ثحت هناحبس وه سيلو 2 ١)هلمضق اذهو هلضف اذهو :هبساتي ام ثيبللا

 .هرمأل ذفنم هلوسرو «نومّرحُيو مهلوقعب هيلع نوبجويف هقلخ نم

 عم اذه لثم ئلإ تاقوألا نم تقو يف مامإلا ةجاح تعد ولف :ليق نإف

 ؟كلذ هل غوسي له .هودع

 نإف «نيدلا مايقو مهحلاصمل فرصتي نيملسملا نع بئان مامإلا :ليق

 هئادعأ سوؤر بالجتساو هتزوح نع ٌبذلاو مالسإلا نع عفدلل كلذ نّيعت

 ةعيرشلا زّوجت لهو «هيلع نّيعت لب كلذ هل غاس مهّرش نوملسملا َنمأيل هيلإ
 تاوف نم ةعقوتملا ةدسفملاف ؛.ةدسفم تامرحلا يف ناك نإو هنإف !؟اذه ريغ

 لامتحاب نيتدسفملا نلعأ عفد لع ةعيرشلا ىنبمو مظعأ ودعلا اذع فيلأت

 ايندلا حلاصم ءانب لب ءامهاندأ تيوفتب نيتحلصملا لمكأ ليصحتو ءامهاندأ

 .قيفوتلا هللابو .نيلصألا نيذه الع نيدلاو

 لصف

 َضئارف تس ةضيرف لكب هلف :2")بّيطُي مل نم» :لاق ِْكَي يبنلا نأ :اهيفو

 .«انيلع هللا ءيفي ام لوأ نم

 .عوبط هلا نم طقس «هلضف ا|زذهوا» 0

 يف سيلو ««هسفن) :هدعب ةعوبطملا خسنلا يف ديزو .فيحصت ««بِطَي مل» :دءص (؟)
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 (7١ءاسن ضعبب هضعب ؛ ناويحلا لب قيقرلا عيب زاوج ئلع ليلد اذه يفف

 .ةأضافتمو

 هرمأ : ِةلِكَك هللا لوسر نأ ورمع نب هّللا دبع ثيدح خم 7( ننسل | فو

 دجعأب ناكو «.ةقدصلا صنئاللق ىلع لوحي نأ هرمأف لبإلا تدفنف اايعم هيج نأ

 .ةقدصلا لبإ ئلإ نيريعبلاب ريعبلا

 4 ر

(010) 

00 

0) 

00 

 ناويحلاب ناويحلا عيب نع ئبن هنأ ِِكَي هنع رمع نبا نع '7(نئسلا يفو

 .هححصو ةرمس نع نسحلا ثيدح نم 2؟7يذمرتلا هاورو .ة

 .«اًثيسناا 1] هذا ىف

 -057/5؟) مكاحلاو 7٠١( 75 ,1597) دمحأ اًضيأ هجرخأو «(01*77/) دواد ىبأل

 هلو .بارطضالاو فالتخالا نم هيف املو هتاور ضعب ةلاهجل فيعض هدانسإو ( 7

 ينطقرادلا هجرخأ .هوحنب هذج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع قيرط نم دهاش
 (ريبكلا خيراتلا» :رظنا .هحّحصو «ئربكلا نئسلا» يف ىقهيبلا هقيرط نمو )3١67(

 «ننسلا بيذمت»و )١17/65( ناطقلا نبال «مهولا نايب»و (377 /5) يراخبلل

 .(170/) ينابلألل «ليلغلا ءاورإ»و (يقيقحتب 57٠١- /؟) فلؤملل

 )١7١/١١( (طسوألا» يف رذنملا نبا هجرخأ امنإو «نئسلا نم ءيش يف هدجأ مل

 يناربطلاو (257 /0) «ءافعضلا» يف ىليقعلاو 5١( /5) «راثآلا يناعم» يف يواحطلاو

 يراخبلاو دمحأ مامإلا هّلعأ دقو ؛نيل هدانسإ يفو «(7507 /17) «ريبكلا» يف
 (7” ه7 ص) «ليدعتلاو حرجلا ين دمحأل دواد يبأ تالاؤس» :رظنا .لاسرإلاب

 .(187١ص) يذمرتلل «ريبكلا للعلا»و

 (4570) يئاسنلاو (7757) دواد وبأو )5١١47( دمحأ كلذكو «(1777) مقرب

 عامس يف فلتخا دقو .ةرمس نع نسحلا نع ةداتق نع قرط نم )7717١( هجام نباو

 ثيدحلاف هيلعو «هنوتبثي ال ظافحلا رثكأو «ةقيقعلا ثيدح ٌريغ ةرمس نم نسحلا

 .لسرم



 رباج نع ريبزلا يبأ نع ةاطرأ نب جاجحلا ثيدح نم ؟7١يذمرتلا يفو

 هب سأب الو ًءاسن حلصي ال ٍدحاوب نانثا ناويحلا» : ِةِكَي هللا لوسر لاق :لاق

 .نسح ثيدح :يذمرتلا لاق .«ديب ادي

 نع تاياور يهو لاوقأ ةعبرأ ىلع ثيداحألا هذه يف سانلا فلتخاف

 .؟ قبح

 نبأ هسذم ىهو«ديياذيو ةئسن ايواسمو ةلضافعم كلذ زاوج :اهدحأ
 ْ | .(؟!ىعفاشلاو 9 12

 .الاضافتم الو ةئيسن زوجي ال :يناثلاو

 امهدحأ عم عيبلا زوجيو لضافتلاو ءاسنلا نيب عمجلا مرحي :ثلاثلاو

 .(260كلام لوق وهو

 فلتخا نإو ءاسّنلا مرحو لضافتلا زاج سنجلا دحتا نإ :عبارلاو

 نم مهريغو )771/١( هجام نباو )١10١77( دمحأ هجرخأ اًضيأو «(1778) مقرب )١(

 وه نم الإ هيلع هعباتي ملو «نيل هيفو سلدم جاجحلاو .هب ةاطرأ نب جاجحلا نع قرط
 .(7 شماهلا ءيقيقحتب - 471 /؟) «ننسلا بيذبهت١ .هنود

 .(575-15 /5) «ينغملا» :تاياورلل رظناو .«دمحأ مامإلا» :د ءز ءص (؟)

 لضافتلا زوجي هنأ مهبتك يف يذلا نإف ءرظن هيف ةفينح يبأ بهذم ئلإ لوقلا اذه ةبسن (؟)

 بيذب#ا يف مهيلإ فلؤملا هبسن يذلا وهو  عبارلا لوقلا يف يتأيس امك  ءاسّنلا مّرحيو
 47/50 قابيشلا نسحلا نب دمحمل «(لصألا# :رظنا ,(5755--6)5177/9نتسلا

 .(1860 /0) «عئانصلا عئادب»و (1١/5١5١؟) يسخرسلل «طوسبملا)» 84

 ,(7 560 ءال٠ /4) «مآلا» :رظنا (5)

 نيناوقلا»و (17//501) ربلا دبع نبال «يناكلا»و(1105١-05٠9١) «أطوملا» :رظنا (4)

 .(59١ص) يّرِج نبال «ةيهقفلا
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 .ءاسلاو لضاتلا زاج سجلا

 :كلاسم 7١2ثالث اهنيب فيلأتلاو ثيداحألا هذه يف سانللو

 ىئوس هنم عمسي مل هنأل ةرمس نع نسحلا ثيدح فيعضت :اهدحأ

 .ةاطرأ نب جاجحلا ثيدح فيعضتو ءامهنم اذه سيل نيثيدح

 ,مدقتملا نم اهنم رخأتملا نيبتي مل نإو خسنلا ائوعد :يناثلا كلسملاو

 اذإ عئابلا نإف «تاّيوبرلا يف ةئيسنلا ئلإ ةعيرذ هنأل ناك امنإ ةّئيسن ناويحلاب ناويحلا
 2 5 5 ش ' , ع
 يوبرلا عيب ئلإ هرجت لب .هيلع هّسفن رصتقت مل حبرلا نم عيبلا اذه يف ام ئأر

 ةعيرذلل مّرُح امو هيف ءاسنلا نم عنمو ديب ادي هحابأو ةعيرذلا مهيلع َّدسف «كلذك

 حابأو .ةحجارلا ةحلصملل ايارعلا ٍةنبازملا نم حابأ امك :ةحجارلا ةحلصملل حابي

 هذه يف اًضافتم ةئيسن ناويحلاب ناويحلا عيب كلذكو ءاهنم ةجاحلا هيلإ وعدت ام

 زيهجت ئلإ نيملسملا ةجاحو داهجلا يف عقو امنإ رمع نبا ثيدح يفو ةصقلا

 ناويحلا عيب يف يتلا ةدسفملا نم حجرأ هزيهجت ةحلصم نأ مولعمو ءشيجلا

 .ةحيوج ملا األ ةنيجارلا ةحلصملا طق ال ةميرغلاو «ةنيست نا ريحلاب

 ذإ ءاهيف هاليخلا ٌزاوججو «برحلا ف ريرحلا سبل ٌراوج اذه ريظتو

 .هسبل ةدسفم نم حجرأ كلذ ةحلصم

 هعزن مث ةعاس ةليأ كلم هل هادهأ يذلا ٌريرحلا َءابَقلا هسابل كلذ ريظنو

 قبس دقو .قرط ثالث :يأ :نرتعملا لع المح هركذ فلؤملا لعلو «لوصألا ق اذك 1

 7١(. 58صد) ريظن هل
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 سابل نع يهنلا دعب اذه ناكو «١2)هربجو هفيلأت يف ةحجارلا ةحلصملل

 سابل نم مرحيو لحي ")امب 7"2ريبحتلا» باتك يف ىفوتسم هانيب امك ريرحلا
 سابل نع يهنلا نأو ؛عست ةنس دوفولا ماع ناك اذه نأ انيبو ؛؛*”«ريرحلا

 هاطعأ يتلا ريرحلا ةلخلا سبل نبع رمع ةرغ هلأ ليلانب كللق .زبق قا ريرسلا

 لَو هشابلو حتفلا لبق ناك اذهو «2*)ةكمب اًكرشم هل اخأ رمع اهاسكف اهايإ

 .كلذ دعب ناك ةليأ كلم ةيده

 اذس رصعلا دعبو سمشلا عولط لبق ةالصلا نع ِةَِكَي هيهن اذه ريظنو

 تئاوفلا ءاضق نم ةحجار ةحلصم هيف ام حابأو ءرافكلاب 2")هبشتلا ةعيرذل

 نم حجرأ اهلعف ةحلصم نآل ,دجسملا ةيحتو ةزانجلا ةالصو ننسلا ءاضقو

 :ريرح ُجوُدَم هلك يبنلا ئلإ يدهأ : لاق هنأ رماع نب ةبقع ثيدح ئلإ كلذب ريشي هلعل )01(

 اذه يغبني ال» :لاقو هل هراكلاك اًديدش اًعَزن هعزتق فرصنا مث ءهيف لصف هّسبلف

 ئلإ ريشت ةياور دجأ مل ينأ ئلع )7١10( ملسمو (717/5) يراخبلا هجرخأ .«نيقتملل

 يراخبلا دنع سنأ ثيدح يف يذلا لب .كلذ هل ئدهأ يذلا وه ةليأ كلم نأ

 ف اذكو ءسدتس ةّيج هل ئدهأ ةموذ رديت نأ (418) لسمو (1-9318)
 ثيدح يف يذلا ريرحلا ٍجوُرَف وه ناك نإف ؛(18/701/1) ملسم دنع يلع ثيدح

 سبل نع ئهنلاو كوبت ةوزغ دعب تناك اهنأل ءاًضيأ رديكأ ةيدهب لالدتسالا مص ةبقع
 .فلؤملا هرّرقيس امك ةّدمب كلذ لبق تبث دق ناك ريرحلا

 .ةيدنهلا ةعبطلاو لوصألل اقالخ «رييختلا» :ةلاسرلا ةعبط (؟)

 .«اميف» :عوبطملا ه3

 )١١8/5(. اًضيأ بطلا باتك يف فلؤملا دنع هركذ يتأيسو .دوقفملا دادع يف لازيال (:)
 . رمع نبا نع عفان ثيدح نم )7١7( ملسمو (7717:887) يراخبلا هجرخأ (4)

 .؟ةييشتلا١ :ز هذ «ىع 450
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 () اضف

 دودحم ريغ الجأ امهنيب العج اذإ نيّدِقاعتملا نأ ئلع ليلد ةصقلا فو

 يف هنع ةياور يف هزاوج لع 7'2دمحأ صن دقو .هب ايضرو هيلع اقفتا اذإ زاج

 ذإ .حجارلا وه اذهو .هاعطقي ئتح اًزرئاج نوكي هنأو «ةدودحم ريغ ًةدم رايخلا

 (؟!يضّرو ةريصب , ئلع لخد دق امهنم لكو «"”رّرَعالو كلذ يف روذحم آل
 .رخآلا ئلع ةيزم امهدحأل سيلف .ءاوس هب ملعلا يف امهالكو دقعلا بجومب

 .اًملظ كلذ نوكي الف

 لصف

 هلاقو :220«هبلس هلف ةنيب هيلع هل اًليتق لتق نم» :لاق هنأ ةوزغلا هذه يفو

 عرشلاب ٌقحتسم ٌبلسلا اذه له :ءاهقفلا فلتخاف «21)هلبق ئرخأ ةوزغ يف

 :دمحأ نع ناتياور امه ءريلوق اولع ؟طرشلاب وأ

 .عوبطملا نم ناوئعلا طقس )١(

 .(47 /؟) جسوكلا ةياور «هلئاسم» يف امك (؟)

 .تبثملا نع فيحصت هنأ رهاظلاو ««رذع» :ةعوبطملا خسنلاو لوصألا يف ()

 .ئلوأ تبثملا لعلو ««ئضرو» :عوبطملا )0

 .يتآلا لصفلا يف هجيرخت ٍقأيسو ءهيلع قفتم (0)

 ءردب موي كلذب ئدان كَ هللا لوسر يدانم نأ لسرم هل دانسإب (44 )١/ يدقاولا ركذ 00

 نأ (17/65؟) ملسمو )7١5١( يراخبلا دنع فوع نب نمحرلا دبع ثيدح هل دهشيو

 التق امدعب حومجلا نب ورمع نب ذاعمو ءارفع نب ذاعم يفيس يف رظن ٌةِْلَ يبنلا

 .ورمع نب ذاعمل هبلسب ئضقف لهج ابأ
 (ملسم حيحص) يف امك «ةتؤم ةوزغ بالسأ يف كلذب لي يبنلا ىضق اًضيأو

 )١707(.
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 .يعفاشلا لوق وهو .هطرشي مل وأ مامإلا هطرش عرشلاب هل هنأ :امهدحأ

00 

 وهو يتفملاو مكاحلاو مامإلا وه ناك كي يبنلا نأ عازنلا ذحخأمو

 ةمايقلا موي لإ اًماع اعرش نوكيف ةلاسرلا بصنمب مكحلا لوقي دقف ,لوسرلا

 يف عرز نما :هِلوقو .©"7(در وهف هنم سيل ام اذه انرمأ يف ثدحأ نم» :هلوقك

 همكحكو 0'(2(هتقفن هلو ءيش عرزلا نم هل سيلف مهنذإ ريغب موق ضرأ

 .(20هسقي مل اميف ةعفشلابو «2؟*/نيميلاو دهاشلاب

 .(7 1١ /9) «ةنودملا»و (7” 04 /0) «مألا»و )1١١/ ١61١-١157( «فاصنإلا» :رظنا 010

 .اَهَنَعَْيِاَوََو ةشئاع ثيدح نم )١7١8( ملسمو )/١791( يراخبلا هجرخأ (؟)

 هجام نباو )١18757( يذمرتلاو (7٠714)دوادوبأو (١1585١)دمحأ هجرخأ

 هنأ يذمرتلا ركذ دقو .جيدخ نب عفار نع حابر يبأ نب ءاطع ثيدح نم )١51757(

 ملعلا لهأ ضعب هلعأ دقو . (نيحستمنج وف :لاقف ثيدحلا اذه نع يراخبلا لأس

 نم ىور دق ثيدحلا نأ نئلع ءاللظبسمل مقل هقكتو الاولي انسدنا
 «ئربكلا ننسلا»و )١1571( متاح ىب أ نبال («للعلا» :رظنا .هوحنب نيرخآ نيقيرط

 ءاورإ»و ١56( /5) يداهلا دبع نبال «قيقحتلا | حيقنت»و )1١777/5-1717( يقهيبلل

 )١61١9(. ىنابلآلل «ليلغلا

 دنع رباجو ةريره يبأ نع بابلا يفو .سابع نبا ثيدح نم )17١7( ملسم هجرخأ (5)
 .مهريغو نئسلا باحصأ

 .ةْنَعُهَنَكِيَر رباج ثيدح نم )١1754( ملسمو )١711( يراخبلا هجرخأ (0)
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 دقو نايفس يبأ ةأرما ةبتع تنب دنهل هلوقك ءئوتفلا بصنمب هلوقي دقو

 كدلوو كيفكي ام يذخا :اهيفكي ام اهيطعي ال هنأو اهجوز حش هيلإ تكش
 نع هلأسي ملو نايفس يبأب ٌعدي مل ذإ ,مكح ال ايتف "”هذهف «2200فورعملاب
 .ةنيبلا اهلأس الو ئوعدلا باوج

 كلذو تقولا كلذ يف ةمألل ةحلصم نوكيف «ةمامإلا بصنمب هلوقي دقو

 بسح لع كلذ ةاعارم ةمئألا نم هدعب نم مزليف «لاحلا كلت ئلعو ناكملا

 فلتخت انهاه نمو ءالاحو اًناكمو اًنامز لِي يبنلا اهاعار يتلا ةحلصملا

 هلف اًليتق لتق نم» : ِةِكَي هلوقك هنع رثأ اهيف يتلا عضاوملا نم ريثك يف ةمئألا

 بصنمب وأ «ةمئألاب اَقلعتم همكح نوكيف ةمامإلا بصنمب هلاق له (هبلس

 ؟اًماع اعرش نوكيف ةوبثلاو ةلاسرلا

 لكل ماع عرش وه له .'"70هل يهف ةتيم اًضرأ ايحأ نم» :هلوق كلذكو
 الإ ءايحإلاب كلمي الف ةمئألا ئلإ عجار وه وأ «نذأي مل وأ مامإلا هيف نذأ ٍدحأ

 ءامهبهذم رهاظ يف دمحأو يعفاشلل لوألاف «نيلوقلا ئلع ؟مامإلا نذإب

 هيف -اشني ال امو ةعساولا تاولفلا نيب كلام قرفو «ةفينح ىبأل يناثلاو

 .اَهنَعدَيلَوَر ةشئاع ثيدح نم )١17/١5( ملسمو (55*017) يراخبلا هجرخأ )١(

 .«اذه» :س ءد ءص (0)

 نب ديعس نع ةورع ثيدح نم (177/8) يذمرتلاو ("017/7) دواد وبأ هجرخأ ()

 نع ةورع ثيدح نم (17775) يراخبلا هجرخأو .تاقث هلاجرو ُهَنَعَهَنَلَعََو ديز
 نع ثيدحلا يور دقو .«هب قحأ وهف دحأل تسيل اًضرأ رمعأ نم» :ظفلب ةشئاع

 (ئربكلا» يف يئاسنلاو (707/5) دواد يبأو (؟77١5) كلام دنع امك اًلسرم ةورع

 لاق امك حصأ وهو ؛هنع قرط نم مهريغو ١57( /5) يقهيبلاو ما/7)

 100 ؛«115) «للعلا» يف ينطقرادلا

11١١ 



 .221)لوألا نود يناثلا يف مامإلا ْنذإ ربّتعاف ءحاشتلا هيف عقي ام نيبو سانلا

 لصف

 :نيتلأسم الع ليلد «ةنيب هيلع هلا :ِةِدَلَع هلوقو

 قاقحتسا يف لبقت ال رفاكلا اذه لتق هنأ لتاقلا ئوعد نأ :امهادحإ

 .هيلس

 امل نيمي ريغ نم دحاو ٍدهاشب ئوعدلا هذه توبث يف ءافتكالا :ةيناثلا

 ماع لي هللا لوسر عم انجرخ لاق» :ةداتق ىبأ نع ("7(حيحصلاا قت

 ةلع لق نيكرشملا نم الجو تيأرف :ةلوج نيملسملل تناك ائيقتلا املف «نينح
 بخ يلع ةئيرضف هئارو نم هقيتأ ةرتح هبلإ تردعساق :ةيملسملا نم اجر

 توملا هكردأ مث توملا حير اهنم تدجو ةمض ينَّمضف يلع لبقأو .هقتاع

 نإ مث ءهللا رمأ :تلقف ؟نساتللام *:لاقف باطخلا نب ّرمع تقحلف .ىنلسرأف

 هلف ةنيب هيلع هل اليتق لتق نم» :لاقف كي هللا لوسر سلجو ءاوعجر سانلا
 :لاق «كلذ لثم لاق مث .تسلج مث ؟يل دهشي نم :تلقف تمقف :لاق ءهّبَلَس

 : يلع هل هللا لوسر لاقف ءتمقف تمقف ةثلاثلا كلذ لاق مث ؟يل دهشي نم :تلقف تيمقف

 اي قدص :موقلا نم لجر لاقف «ةصقلا هيلع تصصقف «؟ةداتق ابأ اي كل ام»

 :قيدصلا ركب وبأ لاقف ءهّقح نم هضرآف «يدنع ليتقلا كلذ بلس ءهللا لوسر

 .كيطع هلوسرودللا نع لئاقيلا دعا نمد لاذع دمعَي ال !اذإ هللا اهال

 2١69 /8) ينابيشلل «لصألا»و (87/17) « فاصنإلا»و (575/8) « مألا» :رىلشلا )

 )١56/١6(. «ةنودملاةو.( 20606

 .هل ظفللاو )١1751( ملسمو (9/11/0 )57571١172157. يراخبلا هجرخأ (؟)
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 ًعردلا تعبف يناطعأف ««هايإ هطعأف .ءقدص» : كي هللا لوسر لاقف «هّبلس

 .مالسإلا يف (1)هّتاَّثَأت لام لوأل هنإف «ةملس ىنب يف اًفرخَم هب ثعتباف

 .دمحأ بهذم يف هجو وهو ءاهدحأ اذه :22)لاوقأ ةثالث ةلأسملا يفو

 اننا .نيدهاش نم دب ال هلا ةسدمحا مامإلا ىضصوصتم وهو :ثلاثلاو

 ًظفلتلا ةداهشلا يف طرتشي ال هنأ يهو :ئرخأ ةلأسم لع ليلد ةصقلا فو

 رهشألا ناك نإو  ليلدلا يف دمحأ نع تاياورلا حصأ اذهو ؛«دهشأ» ظفلب

 ,(07كلام بهذم ىهو ع« ..طارتشالا ةياحضأ دنع

 طارتشا نيعباتلاو ةباحصلا نسم 3هنأ نع فرعي الو :(؟ )انخيش لاق

 .ةداهشلا 220ةلظفل

 رمع يدنع مهاضرأو نويضرم لاجر يدنع دهش :سابع نبا لاق دقو

 منأ مولعمو .27حبصلا دعبو رصعلا دعب ةالصلا نع بن ِةَِْي هللا لوسر نأ

 دارأ :هعلّضأت يأ ةهعلثأت .رمفلا نهنم ردجت ىأ .نفرتني تالت هيف ظفاح :فرختتلا 010

 .هعمجو هانتقا لاملا نم قاب لصأ لوأ هنأ

 .075 /1) (ينغملا»و )١١9/1( «ظسوألا» رظنا (0)
 .(577 )١/ نوحرف نبال «ماكحلا ةرصبت»و )٠/ 494- ١٠١١( «فاصنإلا» :رظنا (©)

 ين يلعيلاو .هوحنب (017/15)«ةيمكحلا قرطلا» ٍفاضيأ فلؤملا هلقنو (:)

 .(فاصنإلا» ف يوادرملاو (577”ص) «تارايتخالا)»

 .«ظفل» :عوبطملاو لوصألا رئاس يفو .ب ءص «ف يفاذك (5)

 .(081) يراخبلا هجرخأ (5)
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 .رابخإ درجم ناك امنإ «دهشأ» ظفلب هل اوظفلتي مل

 امنإو 17م تاداهش عبرأ هسفن لع كهضش املف» :زعام يلح فو

 .رارقإ وه هسفن نع رابخإ درجم هنم ناك
 نخ

 ا و يل يب“ يع

 0 كدي قير هَ لف دهس أ ءََس يأ لم :ايلاعت هلوق كلذكو
 4 ديم لق يأمل ءهَنأَمَمَّد َنوُدَهْيا مسي 010[ هلبْنَمو هوب كدا ناقل ا
 ١4[. :ماعنألا]

 ا و 6 سس 172 ءاسس سس 70 و ا 8.5 10 بلاي 52 5

 وامن اي ييجي اة 0 9 :هلوقو
 ا أَ ١20 ا 38 45

 و جس هر اع 59 1 ."
 نوَدَهْسي هحْيَتلَمْلاَو ءيملجب هَهلرنا كتل إِلَرنأ اميدهشم هلا يل هوقو

 نقلا دأب ئنكحَو

 4١[. 0 امن و
 2 د>صو ري 5 وَ بص ار

 04 ردِعْلا اوأَو هَكََِكَمْلأَو خلا اهلل مم هنأ هللا دهش# :هلوقو

 ظفل قالطإ نم ةنسلاو نآرقلا يف درو امم كلذ فاعضأ نلإ «[14 :نارمع لآ]

 .«دهشأ» ةظفل نع درجملا ريخلا الع ةداهشلا

 هجرخأو .هوحنب سابع نبا ثيدح نم (1797) ملسمو )73١78( دمحأ هجرخأ )١(

 داتسإب رباج ثيدح ةنم(50) (ئربكلا» يف يئاسنلاو 09 ) قازرلا ديع

 .لوصألا نم ءيش يف دري مل نيترصاحلا نيب ام 23
 تك عرق هل مس 2 ْ

 .عوبطملا يف اذكو 4 لَسِقْل اب امِياَق# :ئلاعت هلوق لإ ةيالا تبتك ن ءس ءز يف (©)
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 لاقف «ةنجلاب ةرشعلل ةداهشلا يف ينيدملا نبا يلعو دمحأ مامإلا عزانت دقو

 :دمحأ مامإلا هل لاقف .ةنجلا يف مهنأ دهشأ لوقأ الو «ةنجلا يف مه لوقأ :يلع

 يف طرتشي ال هنأب هنم حيرصت اذهو ."١)تدهش دقف ةنجلا يف مه تلق ئتم

 .كلذ يف ججحلا نيبأ نم ةداتق يبأ ثيدحو .«دهشأ» ةظفل ةداهشلا

 .يدنع وه :هلوقب اةارقإ تاكامتإ سلشل | هدنع ناك نم رابخإ :ليق نإف

 .ءيش يف ةداهشلا نم كلذ ىسيلو

 هنأب هل ٌةداهش «قدص» :2")هلوقف ءارارقإو ًةداهش همالك نمضت :ليق

 بلسلاب ئضق امنإ ِةِْلَك يبنلاو ؛هدنع هنأب هنم ٌرارقإ «يدنع وه» :هلوقو «هلتق

 .ةنيبلا وه اذه قيدصت ناكو «ةنيبلا دعب

 لصف

 .2؟!(عمجأ هبلس هلا :اًليتق لتق امل عوكألا نب ةملسل هلوق يف اذهب حرص

 .اهدحأ اذه ءبهاذم ةثالث ةلأسملا يفو

 وهو 2/ءاشلا لهأو ىعازوألا لوق اذهو «ةميتكلاك سكخت هنأ :يناثلاو

 .ةمينغلا ةيآ يف هلوخدل )2١ سابع نبا بهذم

 .(6757”ص) ىلعبلل «مالسإلا خيش تارايتخا»و 591٠( «589) لالخلل «ةنسلا» :رظنا )١(

 .فيحصت «(هلوقب) :عوبطملا .د 00

 .«سّمخم) :عوبطملا 06

 .ةملس ثيدح نم )١755( ملسم هجرخأ 05

 ١١١(. /5) رذنملا نبال «طسوألا» :رظنا .لوحكم :هيقفلا يعباتلا مهنم (5)

 )١١١7/57( «طسوألا# يف رذنملا نباو (74317 371/74) ةبيش ىبأ نبا هنع هجرخأ ()

 يقهيبلاو )57/ ١١1(.
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 لوق وهو ءهْسْمْخَي مل هّلقتسا نإو هسّمَح هرثكتسا نإ مامإلا نأ :ثلاثلاو

 نبا نع 70"2هنئس» يف ديعس ئورف ءباطخلا نب رمع هلعقو !١)قاحسإ

 هللص ٌقدف هنعطف نيرحبلاب 7ةرازلا َنابْزرَم زراب كلام نب ءاربلا نأ نيريس

 انإ» :لاقف «هراد يف ؟؟9ءاربلا ئتأ رهظلا رمع ئلص املف .هبلسو هيراَوِس ذخأو

 لوأ ناكف ««هسماخ انأو الام غلب دق ءاربلا بلس نإو :بلّسلا ىتختال اك
 .اًقلأ نيثالث غلب «ءاربلا بلس مالسإلا يف سمح بلس ع

 .عمجأ هل وه :لاقو بَلَّسلا سّمْخَي مل ٍةِكَ هللا لوسر نإف ء.حصأ لوألاو

 .هيأر هيلإ هادأ داهتجا رمع هآر امو «هدعب قيدصلا ةنسو هتنس كلذ اولع تضمو

 (05) اصف

 لتاقلل هب ئضق ِةِْكَي يبنلا نإف «ةمينغلا لصأ نم هنأ ليلع لدي ثيدحلاو

 لاقو ءسمخلا سمخ نم هجورخ رابتعاو هردقو هتميق يف رظني ملو

 .سمتملا نيم نع وه 97 كلام

 .(7517 /؟) حسوكلا ةياور «هلئاسمل يف امك )010(

 "ا" )1/7٠0 ةبيش يبأ نباو (4478) قازرلا ديع اًضيأ هجرخأو «(73708) مقرب (؟)

 نبا نع :نيريخألا دنع وهو «ةحيحص ديناسأب 077١ 7١1١( /5) يقهيبلاو ١

 .سنأ وبخأ كلام ني ءاريلاو .نسلأ قرع ةريويس

 .ًاطخ وهو .«هلعل»ب اًرلصم ز شماه يف اذكو ««ةبزارملا نايزرم» :عوبطملا يف ()

 ةيبرعلا ةكلمملاب فيطقلا ةظفاحم يف عقت مويلا يهو «نيرحبلاب ةيرق :ةّراْزلاو
 .كلملا نود وهو ءسرفلا دنع موقلا سيئر :نابزرملاو .ةيدوعسلا

 .(سنأو ءاربلا مأ) ميلس مأ جوز وهو ««ةحلط ابأ ئتأ» :هريغو (نتسلا# ىف (9)

 .عوبطملا نم طقاس ناونعلا )00(

 .سمخلا سمخ ديدحت نود سمخلا ةلمج نم هنأ هنع روهشملا نأ (7١1ص) قبس (1)
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 0 اع فا

 اورجم راج هنألو .مومعلل تب .كلوأ بلسلاف :كرشملاو ةأرملاو

 هيف امم ءاذك هلف سأرب ءاج وأ نصح ىلع لد وأ "ذك لعف نم :مامإلا لوف

 :لمق هس نكي مل ة]وروضسلاب قكشسم هسسلاو انا هولا ئنع ينيرسل

 .ةلاعجلا ئرجم ئرجف لعفلاب قكحتسم :ةيليملاو

 لصف
 ركذ دقو .اورثك نإو هلتق نم عيمج بلس قحتسي هنأ ئلع ةلالد هيفو

 .مهبالسأ ذخأف الجر نيرشع نينح موي لتق ةحلط ابأ نأ ؟”دواد وبأ

 .هيلع اًححصم «كلذ» :انه ف شماه يف ديزو .خلإ ...هنأ ئاع لدي ثيدحلاو :يأ )١(

 ةمينغلا لصأ نِم هنوك ئلع لديو :يأ «خلإ «...هنأ :كلذ ئلع لديو» :قايسلا راصف

 ةلأسملا ايلع اليلد ريدقتلا اذه اولع «...هقحتسي هتأ) ةلمج تراصف .خلإ ...هنأ

 .رهظألا وهو ,ثيدحلا اهيلع لد ئرخأ ةلأسم يه خسنلا رئاس يف ام ئلعو «ةقباسلا

 )1١17/ ١57(. «نايبلا»و (5 594 )١١/ «بلطملا ةيابن» :رظنا (0)

 .«اذكو اذك» :عوبطملا ءن (؟)

 نابح نباو (7071) يمرادلاو )١11777( دمحأ اًضيأ هجرخأو .(717/1) «هننس» يف (:)

 .حيحص هدانسإو .(7 ١ -759 /5) «ةراتخملا» يف ءايضلاو )
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 ثعب

 لصف

 نامُث ةنس لاوش يف فئاطلا ةوزغ يف

 فئاطلا ؛رلإ ريسملا هلي هللا لوسر ةارأ املو :اولاق :؟١!قعس نبا لاق

 .همدهي يسودلا ةمّمُح نب ورمع منص نيفكلا يذ ئلإ ورمع نب ليفطلا

 اذ مدهف هموق لإ اًعيرس جرخف .ءفئاطلاب هيفاويو هّموق ٌدمتسي نأ هرمأو

 :لوقيو هقرحيو ههجو يف رانلا '"وشحي لعجو نيفكلا

 2!( دةلب نم ريكأانداله 9 هاي نياتسل نيفكلا اًذاي

000 

 (6)اكداوف يف رانلا 8 وشح نإ

 دعب فتاطلاب ِةِِللَي ىبنلا اوفاوف ءاعارس ةتامعبرأ هموق نم هعم ردحناو

 دنعوهو - 7١١( /7) (رثألا نويع» نع رداص فلؤملاو ١56(  /7) «هتاقبط» يف

 دنع ريخلاو .هخويش نع هب ثذح اميف (477 /7) «هيزاغم» يف يدقاولا هخيش

 ورمع نب ليفطلا مالسإ ركذ دنع )١/ 7865(  ماشه نبا ةريس» يف امك  قاحسإ نبا

 هثعب دلك يبنلا نأ 87١(: /7) يدقاولا دنع ئرخأ ةياور رهاظو هرهاظو ءارصتخم

 .اهريغو ىزعلاو ًةانم مدهل ايارسلا ثب نيح ةكم حتف رثإ منصلا مدهل
 هنإف ئلوأ وهو ««شحيا» :لقنلا يردصم يفو .يدقاولا ةعوبطمو لوصألا يف اذك
 .بطحلا نم قّرفت ام اهيلإ عمجو اهدقوأ اذإ (رانلا شح :لاقُي

 .(17/5"7 /7) «فنألا ضورلا» :رظناو .ةيرعشلا ةرورضلل ءافلا فيفختب «نيفكلا»

 نباو يدقاولاو قاحسإ نبال اًقافو «مدقأ» :عوبطملا يفو ««رثألا نويع» يف اذك «ربكأ»
 .دعس

 «يدقاولا يزاغم» يفو .(7865 )١/ (ماشه نبا ةريس»و لوصألا ين اذك «توشح»

 .«تششح)» :(رثآلا نويع»و «تاقبطلا»و
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 .قينجنَمو 7١ةباّبدب مدقو «مايأ ةعبرأب همدقم

 مّدق فئاطلا ديري ِنيِنُح نم ِِكَي هللا لوسر جرخ املو :("7دعس نبا لاق

 هيف اولخدأو 217 مهتصح اوّمَر دق فيقث تناكو «هتمدقم ئلع ديلولا نب دلاخ

 مهيلع هوقلغأو مهتصح اولخد ساطوأ نم اومزهنا املف «ةنسل مهحلصُي ام

 ٌركسعو فئاطلا نصح نم اًبيرق لزنف ٌةَي هللا لوسر راسو «لاتقلل اوؤيهتو

 بيصأ نئتح ؛(4)واَدب لجر هنآك اًديدش يمر لبتلاب نيملسملا اومرق «كانه

 كك هللا لوسر عفتراف ءالجر رشع انثا مهنم لِيُقو ةحارجب نيملسملا نم سان

 بديزو ةملس ٌمأ هئاسن نم هعم ناكو ؛مويلا فئاطلا دجسم عضوم ئلإ

 مهرصاحف «فئاطلا راصح ةدم نيّبَملا نيب ىَّلصُي ناكو نينّبُق امهل برضف

 مهيلع بصنو ى#تةليل نيرشعو اًعضب :؟"/قاحسإ نبا لاقو  اًموي رشع ةينامث

 .مالسإلا يف هب يمُر ام لوأ وهو قينّجْنَملا

 يف عفدق مث مهسالس لاجرلا اهيق لعتني ناصحلا برع ى ذهت# هناك ةلآةةيابدلا 45)

 تيمس اهنمو .هيمرو ٌودعلا لبن مهيقت يهو اهفوج يف مهو نوبقنيف نصحلا لصأ

 .مويلا ةفورعملا ةبابدلا

 نويع» نم لقنلاو .هنم لوطأب (47 5 /7) هخيش دنع وهو ١55(« /؟) «تاقبطلا» يف (؟)

 5٠١(. /؟) (رثألا

 .هنم دلسف ام اوحلصأ :يأ ()
 .دارجلا نم ةريثكلا ةعامجلا :دارجلا لجر (5)

 يفو .ةليل ةرشع عبس :لاقيو :ماشه نبا لاقو «(587 /7) «ماشه نبا ةريس» يف امك (5)

 اوعجر مث ةليل نيعبرأ فئاطلا اورصاح مهنأ )1775/١1١09( ملسم دنع سنأ ثيدح

 .ةكم لإ
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 ديزي هيب روك نع :فايقس اةريخأ «:ةصيق ؟”انرييغأ :؟؟ دعس مبا لاقو

 .اًموي نيعبرأ فئاطلا لهأ لع قينجنملا بصن ِةِلَي يبنلا نأ :لوحكم نع

 فئاطلا رادج دنع (؟)ةخّْدَّشلا موي ناك اذإ تح :(7قاحسإ نبا لاق

 رادج ئلإ اهب *!اولخد مث ةبابد تحت ِةِلَو هللا لوسر باحصأ نم رفن لخد
 رانلاب اهم ديدحلا ككس فيشث مهيلع قتلسواف 0و رسل بفئاطلا

010 

(030 

(00 

00 

(00) 
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 قيرط نم (””5) «ليسارملا» يف دواد وبأ اًضيأ هجرخأو .(57/75١؟) «تاقبطلا» يف

 ىيبنلا نأ حاّرجلا نا ةليبع ىبأ ثيدح بابلا فو . لسرم ثيدحلاو هب تايفس نع رخآ

 (815 /9) «نئسلا» يف يقهيبلا هجرخأ ءاّموي رشع ةعبس قينجنملا مهيلع بصن كَ

 ٌىلع ثيدح يف اًضيأ قينجنملا بصن ركذ ءاجو .ةمئألا ضعب هركنتسا بيرغ دانسإب

 نسكلو «(87) (همجعما يف يبارعألا نب داو( ١ /7) «ءافعضلا» يف يليقعلا دنع

 ةبقع نب لئسوم هركذي ملو «(471/1) «هيزاغم» يف يدقاولا اًضيأ هركذو .هاو هدانسإ

 ام :لاقو  نيعباتلا راغص نم وهو - ريثك يبأ نب ئيحي هركنأ دق لب ءقاحسإ نبا الو

 هفصو ريثك يبأ نب ئيحيو ,(775) «ليسارملا» يف دواد وبأ هنع هدنسأ ءاذه فرعن

 ئيحي نم ةنيدملا لهأ ثيدحب ملعأ ئرهزلا دعب اًدحأ ملعأ ام :هلوقب ينايتخّسلا بويأ

 .ملعأ هللاو .هلثم ئلع ئفخي مث اًتباث اذه نوكي نأ ديعبف :تلق .ريثك بأ نب

 يفو .تبثملل راصتخا امهالكو «انبأ» وأ «انأ» :يتآلا عضوملا يفو انه لوصألا يف

 .لقنلا يّردصملو لوصألل اقالخ «انثدح١ : عوبطملا

 3١١(. /7) «رثآلا نويع» نم لقنلاو «(587 /؟) «ماشه نبا ةريس) يف امك

 لتقلا نم ذئموي نيملسملا باصأ امل ةخدشلا موي يّمَّسو ءرسكلا :خدشلا

 .تاحارجلاو

 .«اوفحز» :لقنلا يردصم يف يذلاو ءلوصألا يف اذك

 «لقنلا يّردصم ةعوبطمل قفاوم تبثملاو .ةلمهملا ءاحلاب «هوقرحيل» :عوبطملا

 .(هورفحيل» :(478 /7) «هيزاغم» يف يدقاولا ظفل هديؤيو
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 لوسر رمأف ءالاجر مهنم اولتقف ةقف لبنلاب فيقث مهتمرف ؟١ )اهتحت نم اوجرخف

 .نوعطقي اهيف سانلا عقوف «فيقث بانعأ عطقب كي هللا

 : لَك هللا لوسر لاقف ءمحرللو هلل اهعدي نأ هولأسف :7"2دعس نبا لاق

 ره لو دبعاميأ) :هائلَع هللا لوسر يدانم زمام .«محرللو هلل اهعدأ ينإف»

 .ةركب وبا وهيف الجر رشح ةعضب مهنع برخف ؛«رتس وهف انيلإ جرخو نصحلا

 نيملسملا نم لجر ئلإ مهنم لجر لك عفدو .2'اكي هللا لوسر مهقتعأف

 .ةديدش ٌةقشم فئاطلا لهأ 'رلع كلذ ٌّقِشف :هثومي

 اكو هللا لوسر راشتساو .فئاطلا حتف يف كي هللا لوسرل نّدؤي ملو

 هيلع ٌتمقأ نإ رحج يف بلعث :لاقف «؟لئرت ام» :لاقف ىليّدلا ةيواعم نب لفوت
 2 َ ظ595 ف ملا
 نذأف باطخلا نب رمع كي هللا ٌلوسر رمأف («؟0كْرٌرِضَي مل هتكرت نإو هّتذخأ
 انيلع حتفي ملو لحرن :اولاقو كلذ نم سانلا جضف «ليحرلاب سانلا يف

 تباصأف ءاودغف «لاتقلا زيلع اودغاف» ِةَِكَي هللا لوسر لاقف ؟فئاطلا

 .يدقاولا دنع امك «ديدحلا ككس اهباصأ امل تقرتحا اهنأل «ةبابدلا تحت نم :يأ )١(

 ١ ٠١(. /7) «رثألا نويع»و ١( 56 /7) «تاقبطلا» (؟)

 هاورام اهنم ءوجو ريغ نم يور هايإ هقاتعإو كو يبنلا لىلإ ةركب يبأ جورخ (06)
 جرخ هنأ ةركب يبأ نع يدهنلا نامثع يبأ نع حيحص دانسإب (4547) قازرلا دبع

 مهقتعأف اذبع نيرشعو ةثالثب فئاطلا لهأ رصاحم وهو ِهلكَي هللا لوسر نئلإ

 يبنلا نأ يورو .اًرصتخم رخآ هجو نم (4771) يراخبلا دنع وهو لكي هللا لوسر
 بف /4) كاسلا هجرعلأ هةر شاطلا عصي نم خيل فأل (ةركب ابأ» هانك لك

 ,(1106 ال 6# /4) «يقهجللا نتساا ؛رظناو .قيل هيق داتسإب

 .موزجملا فعاضملا يف ناتغل امهو .«كّرضَي مل» :عوبطملا ءس (5)
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 .«هللا ءاش نإ ١)نولفاق انإ» : هلكت هللا لوسر لاقف «تاحارج نيملسملا

 ,172كحيضب هل هللا لوسرو ثولحري اولعجو اونغذأو كلذي [وّرُسف

 انبرل .نودباع نوبئات نوبيأ :اولوق» :لاق اولقتساو اولحترااملف

 ,(29(نودماح

 تئاو اًميقث ٍدْهَأ مهللا» :لاقف ءفيقث ئلع هللا عدا هللا لوسر اي :ليقو
 .(40مهب

010 
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 نويعاو «تاقبطلا» يف الو لوصألا نم ءيش يف سيلو ««اًدغ» :هدعب عوبطملا يف ديز

 .هجيرخت يتآلا يراخبلا دنع رمع نبا ثيدح يف كلذ ءاج امنإو ««رثألا

 نأ ركذ نود ؛.هوحنب رمع نبا ثيدح نم 1/18٠١( 05585 :4776) يراخبلا هجرخأ

 يدقاولا دنع نارمألاو ,يليدلا لفون هتراشتساو اهحتف يف هل نَدؤي مل كي يبنلا

 يف امك  ةورع نع دوسألا يبأ يزاغم يفو .ةريره يبأ نع هل دانسإب (9727-4/)

 ضهنتف فئاطلا لهأ ئلع وعدت الأ :ِيلَو يبنلل لاق رمع نأ - )١179/6( «لئالدلا»

 ؟مِهّشياعم مهعنمو ٌسبحلا مهيلع قش دقو ريثك كباحصأ نإف ءاهحتفي هللا لعل مهيلإ
 الف سانلا رمآ الفأ :لاق رمع كلذ ئأر املف ««مهلاتق يف انل نذؤي مل» :ِِِكَ لاقف

 .«ئلب» :لاق ؟ةادغلاب اولحتري تح مهرهظ اوحّرسي

 رمع نبا ثيدح نم تبث دقف الإو .هجولا اذه نم (دعس نبا) هبتاكو يدقاولا هب درفت
 دقو ؛ةرمع وأ جح وأ وزغ نم لفق اذإ كلذ لوقي ناك ِةِلَي يبنلا نأ «نيحيحصلا» يف

 راكذأ يف لكي هيده يف لصفو (01/ )١/ هرفس يف ِةِْللَي هيده يف لصف يف هركذ قبس

 0555 صو راك رشسلا

 «ماشه نبا ةريس» يف امك  قاحسإ نبا اًضيأ هركذ ثيدحلاو .دعس نبا مالك لقن ئهتنا انه

 رباج ثيدح نم (7947) يذمرتلاو )١517١7( دمحأ هجرخأو .دانسإ نود-(588/5)

 نع دوسألا يبأ يزاغم ينو .بيرغ نسح ثيدح :يذمرتلا لاق ؛(مهب ٍتئاو) :هلوق نود

 .(مهتنوؤم انفكاو مهدها مهللا» :اًلفاق بكر نيح اعد كي يبنلا نأ ةورع
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 هللا لوسر جرخ مث «2217ةعامج فئاطلاب لي هللا لوسر عم دهشتساو

 هترمع ئضقف ٍةرمعب اًمِرَحُم اهنم لخد مث «")ةنارعجلا ئلإ فئاطلا نع كي
 ."27ةنيدملا ىلإ عجر مث

 لصف

 ناضمر يف كوبت نم ةنيدملا ِةِكَي هللا لوسر مدقو :2؟7قاحسإ نبا لاق
 امل ِةِككَي هللا لوسر نأ مهثيدح نم ناكو «يفيقث دفو رهشلا كلذ يف هيلع مدقو

 «ةنيدملا لخدي نأ لبق هكردأ ئتح دوعسم نب ٌةورع هرثأ عبَتا مهنع فرصنا

 امك هلو هللا لوسر هل لاقف «مالسإلاب هموق ئلإ عجري نأ هلأسو ملسأف

 ةوخن مهيف نأ ِةِِكَو هللا لوسر فرعو «كولتاق مهنإ» :- 2)هموق ثدحتي

 نِم مهيلإ ٌّبحأ انأ هللا لوسر اي :ةورع لاقف ءمهنم ناك يذلا عانتمالا

 مالسإلا ئلإ هموق وعدي جرخف ءاعاطُم اًببحم كلذك مهيف ناكو «مهراكبأ
 دقو (1)هل ِةِّيَلِع لع مهل فرشأ املف ءمهيف هتلزتمل هوفلاخي آل نأ ءاجر

 مهس هباصأف .هجو لك نم للاب هومر هنيد مهل رهظأو مالسإلا ئلإ مهاعد
 )١( «ماشه نبا ةريسا يف امك ءمهءامسأ قاحسإ نبا قاس الجر رشع انثا مه )7/ 585(

 /؟) ؛رثألا نويعفو 5١7(.

 .قبس امك نيئح مئانغ مسق اهبو (1)

 ١١7(. /7) فلؤملا هركذ نأ قبس دقو «هيلع قفتملا سنأ ثيدح يفامك ()

 دنع دفولا ربخ رظناو .(7378/7) «رثألا نويع»و (011 /7) «ماشه نبا ةريس» يف امك (4)

 لصف يف هظفل فلؤملا قوسيسو 7994(  /05) «ةوبنلا لئالد» يف امك ةبقع نب اسوم

 )١/ 717١(. دعس نباو (4759 /7) يدقاولا دنعو .- (٠25ص) دوفولا

 .لقنلا ردصمو لوصألل فلاخم أطخ ,«كموق» :عوبطملا (4)

 .نادلا ولك ف ةقرخلا :. ايهيشو عيعلا ينك هللا 3
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 اهقاس ةداهشو اهم هللا ىنمركأ ةمارك :لاق ؟كمد يف ئرت ام :ةورعل ليقف «هلتقف

 نأ لبق كي هللا لوسر عم اولتق نيذلا ءادهشلا ين ام الإ يف سيلف ءّىلإ هللا
 لاق كَ هللا لوسر نأ اومعزف «مهعم هونفدف ,مهعم ٍنونفداف مكنع لحتري

 .(1)(هموق ىف سي بحاص اَثمك هموق يف هلْثَم نإ١ : هيف

 ال هنأ اوأرو مهنيب اورمتئا مهنإ مث ءارهشأ ةورع لتق دعب فيقث تماقأ مث

 نأ اوعمجأو ءاوملسأو اوعياب دقو برعلا نم مهلوح نم برحب مهل ةقاط

 نب ّليلاي دبع اومّلكف ؛ةورع اولسرأ امك الجر للي هللا لوسر ئلإ اولسري .

 نأ :ياف كلذ هيلع اوضرعو ةوعسم خب ةورع رس قاكو  ريمع نب ورمع

 العاف تسل :لاقف «ةورعب عنص امك 7'2ءجر اذإ هب عنصُي نأ يشخو لعفي

 قفالخألا نع ةيلحر ةعماوفعي نآ اوعمجأق الاجر ىعم اولسرت قع

 بهو نب ورمع َنب مكحلا هعم اوثعبف «ةتس نونوكيف "7كلام ينب نم ةثالثو

 نب ٌسوأو صاعلا يبأ نب نامثع :كلام ينب نمو «ناليغ نب ليبحرشو

 (0)ًةانق اولزنو ةنيدملا نم اوّنَد املف مهب جرخف «ةشرخ نب ؟؟”ريمنو نوع

 ةاسرم دهاوش هلو .هوحنب مهيزاغم يف يدقاولاو ةبقع نب ئسومو ةورع اًضيأ هركذ )0010

 .(1179/5؟) «هريسفت» يف قازرلا دبع دنع سابع نبا ئلوم مسقم لسرم :اهنم .هدضعت

 (7/011/ا/) ةبيش يبأ نبا دنع حيحص دانسإب ةداتق لسرمو )78١54(« ةبيش يبأ نبا

 )١١/ ١191١"(. «هريسفت» يف متاح يبأ نبا دنع ريمع نب كلملا دبع لسرمو ءاًضيأ

 .عوبطملا نم طقاس «عجر اذإ) )ع0

 .فيقث انطب امه كلام ونبو فالحألا (”)

 . فيحصت «( زهم)ا :لوصألا يف 62

 ب (؟08نض) «ةريسلا يف ملاعملا مجعم» :رظنا .دٌحأو ةنيدملا نيب دمي يذلا يداولا وه (0)
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 هيقلف هيلع مهمودقب قو هلل لوسر رشييل دتشاف «ةبعش نب ةريغملا اهب اول

 انأ نوكأ ئتح ِِكَي هللا لوسر ئلإ ينقبست ال كيلع ٌتمسقأ :هل لاقف ركب وبأ

 مل «هيلغ مهعودقي هربخأف هل هللا هلوسر يلع ركي وبأ لبخدق لعفت :هثدحا

 نوحي فيك مهمّلعو مهعم ٌرهظلا حّورف هباحصأ !2١ ئلع ةريغملا جرخ

 هللا لوسر ئلع اومدق املف «ةيلهاجلا ةيحتب الإ اولعفي ملف كلي هللا لوسر

 .نومعزي امك هدجسم ةيحان يف ًةبق مهيلع برض هك

 هللا لوسر نيبو مهنيب يشمي يذلا وه صاعلا نب ديعس نب دلاخ ناكو

 اًماعط نولكأي ال اوناكو «هبتك يذلا وه دلاخ ناكو «مهباتك اوبتتكا تح ِهَِِي

 .اوملسأ ئتح دلاخ هنم لكأي تح ِةيِكَي هللا لوسر دنع نم مهيتأي

 ال تاللا يهو ةيغاطلا مهل عدي نأ ِةِكَ هللا لوسر اولأس اميف ناك دقو

 ةنس ةنس هنولأسي اوحرب امف «مهيلع ِكَب هللا لوسر ئبأف «نينس ثالث اهمدهي

 اهعدي نأ مهيلع ئبأف .مهمودق دعب اًدحاو اًرهش هولأس ئتح مهيلع بأيو

 نم اهكرتب اوملسَي نأ نورهظُي اميف  كلذب نوديري امنإو .ئّمسم اًئيش

 لئىتح اهمدهب مهموق اوعّوري نأ نوهركيو .مهُيرارذو مهئاسنو مهئاهفس

 برح نب نايفس ابأ ثعبي نأ الإ كَ هللا لوسر ئبأف «مالسإلا مهلخدَي

 .'!اهنامدهي ةبعش نب ةريغملاو

 اورسكي ال نأو «ةالصلا نم مهيفعي نأ ةيغاطلا كرت عم هولأس اوناك دقو

 .(٠5١”ص)ازاجح ملاعم مجعم»و -

 .لقنلا يردصم يف كلذك وهو ««ئلإ» :عوبطملا ءس 60

 لَك يبنلا نأ (707 /6) «لئالدلا» يف امك ةبقع نب ئسومو ةورع يزاغم يفو (؟)

 .ةبعش نب ةريغملا مهيفو «ديلولا نب دلاخ مهيلع رّمأو ةباحصلا نم ةعامج لسرأ
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 مكيفعنسف مكيديأب مكناثوأ رسك امأ» : لي هللا لوسر لاقف «مهيديأب مهناثوأ

 اة 0 امأو ءهنم

 ل را رول ريفا قالوا «صاعلا

 , 50 رقلا ملعلو مالسولا

 لكَ هللا لوسر ثعب نيعجار مهدالب ئلإ اوهجوتو مهرمأ نم اوغرف املف

 عم اجرخف «ةيغاطلا مده يف ةبعش نب ةريغملاو برح نب نايفس ابأ مهعم

 ئبأف «نايفس ابأ مدقي نأ ةبعش نب ةريغملا دارأ فئاطلا اومدق اذإ ئتح موقلا

 هلامب نايفس وبأ ماقأو ءكموق ئلع تنأ لخدا :لاقو هيلع نايفس وبأ كلذ

 هللا لوسر ئلع اومدق امل فيقث دفو نأ يفقثلا صاعلا يبأ هي ابن كرسسمأ .اونشي 01(

 دس راسل يااا جيتا ايل ايش دال

 اورشحت ال نأ مكل نإ: هللا لوسر لاقف ءمهريغ مهيلع لمعتسُي الو اوُبَجُب وبجي

 محلا هيرخأ هيف عوكل نيد ريع الو؛مكربغ مكي لمستسالو ورشا

 اوُبَجُي ال١ :مهلوق هيف دهاشلاو .دّيج دانسإب امهريغو (077"7) دواد وبأو )١17941(

 .هيتبكر ئلع هيدي عضوو اًمئاق ئنحنا اذإ «ةيبجت نالف ئئبَج :لاقي ءاوعكري ال نأ : يأ

 «اورشعُي الو اورشحُي ال» :مهلوق امأو اراستاا قودي بآل مهنأ نع ةيانك وهو

 ثيدح يف اًحّرصم ءاج امك «ةقدصلا مهنم ذخؤت الو داهجلا ىلإ اوبدني ال :هانعمف

 نوقدصتيس» :لاق ِهِكَي يبنلا نأ هيفو .(6١7ص) يتأيسو  هريغو دواد يبأ دنع رباج

 .«اوملسأ اذإ نودهاجيو

 اي وماهي وع )0

 ذأ هفيدح نم [181/84) ملسس جرو. (يموق مامإ ينلعجاو نآرقلا ينمّلع هلل

 .ةيدحلا «.. .ٌريبكلا مهيف نإف فّمخيلف اًموق َّمأ نمف «كقّموق م١ 0
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 هنود ماقو لوعملاب اهبرضي اهالع ةبعش نب ةريغملا لخد املف ؟7١مرّهلا يذب

 يفيقث ءاسن جرخو «ةورع بيصأ امك باصي وأ مرُي نأ ةيشخ 227بّتعُم ونب

 كناعاو ؛ سافلاب اسرشي ةريغملاو كايقس وبأ لوقيو:ءاهيلع :يكيارشخ

 نايفس يبأ ئلإ لسرأ اهّيلحو اهلام ذخأو ةريغملا اهمده املف !(7كل اًماو

 .؟7عّرَجلاو ةضفلاو بهذلا نم اهلام ٌعومجم

 لَك هللا لوسر لع امدق دوسألا نب ٌبراقو ًةورع نب حيلم وبأ ناك دقو

 ئلع «”)اهاعماجُي ال نأو ٍفيقث ٌقارف ناديري ةورع لتق نيح فيقث فيقث دفو لبق

 ئلودن :الاقف ««امتتش نم الون : لي هللا لوسر امهل لاقف ءاملسأف اًدبأ ءيش

 :الاقف .«برح نب نايفس ابأ امكلاخو» : ِةِلكَك هللا لوسر لاقف «هلوسرو هللا

 ,.17قايقس انأ انلاخو

 نم تبثملاو .«ماشه نبا ةريس» ةعوبطم يف اذكو .«مدهلا» :عوبطملا ءن ءس «ث ءز (21١0

 قفتملا» يف يمزاحلا هيلع ٌّصن يذلا وهو ««رثألا نويع» يف امل قفاوم خسنلا رئاس

 .(5 ٠7 /0) «نادلبلا مجعم» يف توقايو (9١91ص) «ةنكمألا نم قرتفملاو

 فالحألا نم بعك نب كلام نب بّتعُم وهو .فيحصت ««ثيغم» :لوصألا ةماع يف (1)

 نبا مهنمو ادهش لتق نأ قبس يك بتعو هوس يب ةيرب يني نحيف دلال لع

 .(3 13 1 فيا نيب 347 يناسفلا

 مرا ةةهسارفو يوصل هيلا كتيب هوس راعي تل م )0(

 .(مهاعماجيلا :عوبطملا ل فو .(اعماجي) :د .ءص 60(

 تنب ةعيبُس :امهمأ دوعسم ينبا دوسألاو ةورع نأ  ملعأ هللاو - امهل الاخ هنوك هجو (5)

 .سمش دبع نب ةيمأ نب برح نبا وه نايفس وبأو ءفانم دبع نب سمش دبع
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 هيبأ نع يضقي نأ ِةِئكَي هللا لوسر حيلم وبأ لأس فئتاطلا لهأ ملسأ املف

 هل لاقف ,(معنا : : ِهِلكَع هللا لوسر هل لاقف «ةيغاطلا لام نم هيلع ناك ايد ةورع

 ناوخأ هو سالو ةورعو  هضقاف هللا لوسر اي دوسألا نعو :دوسألا نب براق

 (17١[نب براق] لاقف .«اكرشم تام دوسألا نإ : ِِكَي هللا لوسر لاقف مأو بآل

 ّىلع نيدلا امنإو  هّسفن ينعي ةبارق اذ اًملسم لصت نكل «هللا لوسر اي :دوسألا

 دوسألاو ةورع نيد يضقي نأ نايفس ابأ لي هللا لوسر رمآف ءهب بّلطأ يذلا انأو

 .لعفف «ةيغاطلا لام نم

 .ميسرلا نميسرلا هلل مممبلا مسه بنتك يذلا ل هللا لور باتك ناكر

 ال مارح هذيصو جو ءاضِع نإ :نينمؤملا ئلإ هللا لوسر يبنلا دمحم نم

 كلذ ئدعت نإف .هبايث عّرنتو دّلجُي هنإف كلذ نم اًئيش لعفي دجو نم ؛دّضعُب
 .هَِكَي هللا لو سر ٍدمحم ىبنلا رمأ اذه نإو ءاًدَّمحم ّئبنلا ْغَلبُيف ذخؤي هنإف

 َملظيف ٌدحأ ُهّدَعتي الف هللا دبع نب دمحم لوسرلا رمأب ٍديعس نب دلاخ بتكو
 .؟؟ )هللا لوسر كمحيم هيب رمأ مق هّسقن

 نيب لذ ناو يمامك اهانقس اهرعآ ئذإ اهلوأ نم فيقثاةصق منهن
 نأو مهَّتَّصق عطقن ال نأ انرثآ نكلو ءاهريغو كوبت ٌةازغ اهمالسإو اهوزغ
 عضوم يف اهماكحأو ةصقلا هذه هقف ئلع ٌمالكلا عقيل اهرخآب اهّلَّوأ مِظنَن

 .دحاو

 ؛كلذ ميرحت خسنو مّرُحلا رهشألا يف لاتقلا زاوج هقفلا نم اهيف :لوقنف

 .هيلع اًحّحصم رياغم طخب رطسلا قوف ن يف تبثأ امنإو ءلوصألا عيمج نم طقاس )١(

 «تاقبطلا» يف هبتاكو (9ا/7 /7”) «هيزاغم» يف يدقاولا هوحنب باتكلا ركذو (0)

2) 50 

17 



 انتذح :؟١!ةهتقيمت ل محلا ةاور اه هيلع ليلدبلاو عم ةكيأ ةرشع نامث

 سوا نب دادش نع قعشألا يبا نع ةبالق يبأ نع ءاذحلا دلاخ نع ليعامسإ

 ةرشع نامثل عيقبلاب مجتحي لجر ئلع حتفلا نمز ِةِْلَك هللا لوسر عم ّرم هنأ

 اذهو .«موجحملاو مجاحلا رطفأ» :لاقف يديب ذخأ وهو ناضمر نم تلخ

 دانسإلا اذهو ,©"7ناضمر نم نولخ رشعل جرخ هنإ :لاق نم لوق نِم ّحصأ

 ."70«ءىش لك لع ناسحإلا بتك هللا نإ» :هنيعب هب ىور دقف ءملسم طرق

 مهلتاقف نزاوه ئلإ جرخ مث «؟7ةالصلا رصقي هليل ةرشع عست ةكمب ماقأو

 نبا لوق يف ةليل نيرشعو اًعضب هب مهرصاحف فئاطلا دصق مث ءمهنم غرفو

 .(07)لوحكم لوق يف ةليل نيعبرأو دعس نبا لوق يف هليل ةرشع نامثو «قاحسإ

 نابح نباو )71١77: 73١54٠( «ئربكلا» يف يئاسنلا اًضيأ هجرخأو )١11١7(« مقرب 01(

 هجرخأو .هب ءاذحلا دلاخ نع قرط نم (71/1/ /1) «ريبكلا» يف يناربطلاو (05)

 نب روصنم نع ميشه قيرط نم ١514( /5) يقهيبلاو )7١75( «ئربكلا» يف يئاسنلا

 ركذ اهيف سيل نكلو ةبالق يبأ نع ئرخأ قرط ثيدحللو .هب ةبالق يبأ نع ناذاز
 هيوهار نب قاحسإو ينيدملا نبا يلعو مامإلا ثيدحلا حّحص دقو .حتفلا نمز

 -478/1) «كردتسملا» يف مكاحلا مهنع هدنسأ امك يمرادلا ديعس نب نامثعو

 .(5//11) يقهيبلا هنعو (9

 حتفلا ةوزغ يف فلؤملا هركذ نأ قبس يذلا وهو .ءسابع نبا نع كلذ يور (؟)

 .(8/,5ص)

 )١94655//01(. «ملسم حيحصال )02

 .(579/) يراخبلا دنع سابع نبا ثيدح ينامك (54)

 .قبس امك ؛ملسم دنع سنأ لوق نِم ّحص هنأل «لاوقآلا ٌحصأ وهو (5)
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 .دب الو ةدعقلا يذ يف راصحلا ةدم ضعب نأ ٌتملع كلذ َتلمأت اذإف

 رهشلل هعطقي مل هيف عرش املف «لاوش يف الإ لاتقلا ئدتبي مل :لاقي دق نكلو
 نيب ٌقرفو ؟مارح رهش يف الاتق أدتبا كي هنأ مكل نيأ نم نكلو «مارحلا
 .ةمادتسالاو ءادتبالا

 لصف

 هذه يف هعم ناك ِةِكَي يبنلا نإف .هعم هّلهأو لجرلا وزغ زاوج :اهنمو
 .بنيزو ةملس مأ ةازغلا

 لصف

 لتق ئلإ ئضفأ نإو هب مهيمرو رافكلا ئلع قينجنملا بصن زاوج :اهنمو
 .ةيرذلاو ءاسنلا نم لتاقي مل نَم

 وهو مهظيغيو مهفعضي كلذ ناك اذإ رافكلا رجش عطق زاوج :اهنمو

 لاق اوم راع نيمأسملاب قبلو نيكرشملا نم يأ اذإ دبعلا تأ :اهتمو
 (")[مكَحلا نع] جاجحلا نع نوراه نب ديزي انثدح :؟7روصنم نب ديعس

 لبق اوؤاج اذإ ديبعلا قتعي ِِكي هللا لوسر ناك :لاق سابع نبا نع مّسَقِم نع
 .بيهيلأوت

 )١( ةمادق نبال «ينغملا» نع رداص فلؤملاو -(7/01) مقرب «هنئس» يف )١١5/1١5((

 دمحأ اًضيأ هجرخأو )١١١1( نوراه نب ديزي نع امهالك (7 47/817) ةبيش يبأ نباو

 هل نأ الإ .هتنعنعو  ةاطرأ نبا وهو  جاّجحلا لجأ نم نيل هدانسإ يف ناك نإو .هب

 .هوحنب سابع نبا نع ءاطع ةياور نم (27/857) يراخبلا دنع اًدهاش

 .جيرختلا رداصم نم كردتساو ءلوصألا عيمج نم طقس (؟)
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 ةهدذيسو دبعلا ىف ِةِْكَك هللا لوسر ئضق :لاق اًضيأ ؟7١ديعس ئورو

 جرحخ نإف رح هنأ هدّيس لبق برحلا راد نم جرخ اذإ دبعلا نأ اوضق :نيتيضق

 جرح مث دبعلا لبق جرخ اذإ ديسلا نأ ئضقو هيلع دري مل هدعب هديس

 .هديس ىلع در دبعلا

 انيلع دري نأ ِةِكَي هللا لوسر انلأس :لاق فيقث نم لجر نع يبعشلا نعو

 نأ ئبأف ءملسأف اًفيقث رصاحُم وهو لَك هللا لوسر تأ ءانل اًدبع ناكو ةركب ابأ

 .؟؟'انيلع هّدري ملف .(هلوسر قيلط مث هللا قيلط وه» :لاقو انيلع هّدري

 .ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك لوق اذهو :22رذنملا نبا لاق

 لصف

 ةحلصم هىأرو .هيلع حّتفي ملو انصح رصاح اذإ مامإلا نأ :اهنمو

 امنإو «هترباصم كرت هل زاجو هترباصم همزلي مل «هنع ليحرلا يف نيملسملا

 .اهتلسفم ىلع ةحجار ةحلصم اهيف ناك اذإ ةرباصملا مزلت

 لصف

 ىه هذهو .ةكم نىلإ الخاد ناكو ةرمعب ةنارعجلا نم مرحأ هنأ :اهنمو

 نع «ةيواعم يبأ نع امهالك :(79471/5) ةبيش يبأ نبا اًضيأ هجرخأو «(75807) مقرب )١(

 .السرم  مهعابتأ نم وأ نيعباتلا راغص نم وهو  مسعألا ديعس يبأ نع «جاّجحلا

 («تاقبطلا» يف دعس نباو )١7070( دمحأو (808١)روصنم نب ديعس هجرخأ (؟)

 .حيحص دانسإب (77/8 /1) «راثآلا يناعم» يف يواحطلاو )4/ ١6(

 «ينغملا» نع رداص فلؤملاو )١577/5(« «فارشإلا»و ١5"7( /5) «طسوألا» يف (0)
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 ملع ال نمم ريثك هلعفي ام امأو .هيلي امو فئاطلا قيرط نم اهلخد نمل ةنسلا

 ءاهيلإ عجري مث ةرمعب اهنم مرحيل ةنارعجلا ئلإ ةكم نم جورخلا نم مهدنع
 نم دحأ هّبحتسا الو «ةتبلا هباحصأ نم دحأ الو ِدِئَيَي هللا لوسر هلعفي مل اذهف

 هنإف ءاوطلغو ِةيِلَي يبنلاب ءادتقا  اومعز  سانلا ماوع هلعفي امنإو «ملعلا لهأ

 اذهف ؛اهنم مرحيل ةنارعجلا ئلإ اهنم جرخي مل «ةكم ئلإ اللخاد اهنم مرحأ امنإ
 .قيفوتلا هللابو ءنول هتنسو نول

 لصف
 يتأيو مهيدهي نأ فيقثل هءاعد كي هلوسرل هناحبس هللا ةباجتسا :اهنمو

 هلوسر ٌلوسر اولتقو هباحصأ د ةعامج اولتقو هولتاقو هوبراح دقو م

 .مهيلع ٌعدي ملو مهل اعدف هّلك اذه عمو «هللا ئلإ مهوعدي مهيلإ هلسرأ يذلا

 .هيلغ همالسو هللا تاولصض هتحيصنو هتفآرو هتمحر لامك نم اذهو

 لصف

 ام لكب َبّبحتلاو هيلإ ٌبرقتلا هذصقو هل قيَّدّصلا ةبحم لامك :اهنمو
 فئاطلا دفو مودقب ِةلكَي يبنلا رشبي وه هعدي نأ ةريغملا دشان اذهلو «هنكمي

 نأ لجرلل زوجي هنأ يلع لدي اذهو .كلذي هحّرفو 7١2ءّرس ىذلا وه نوكيل

 :هاخأ اهب رثؤي نأ لجرلل زوجي هنأو ءبّرَقلا نم ٍةبرَقب هرثؤي نأ هاخأ لأسي
 ."7حصي ال -برقلاب راثيإلا زوجي ال :ءاهقفلا نم لاق نم لوقو

 .فيحصت «(«هرشب) :عوبطملا « ن 10

 «حورلا»و 55/8-10٠0( /57) «نيترجهلا قيرط»يف فلؤملا هيلإ بهذ ام فالخ اذهو 000

 .امهنع رخأتم «داعملا داز» فيلأتو .(788-”87/5)
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 ,211ونكك يبنلا ٌراوج اهتيب يف هنفدب باطخلا نب ٌرمع ٌةشئاع ترثآ دقو
 لأس اذإف اذه ئلعو «لذبلا اهل الو ٌلاؤسلا هل هّركُي ملف كلذ رمع اهلأسو
 كلذل الو لاؤسلا هل هركي مل لوألا فصلا يف هماقمب هرثؤي نأ هريغ لجرلا

 .هتاطظتو «لذبلا

 .هنم نيعنتمم الو كلذل نيهراك ريغ مهدجو ةباحصلا ةريس لمأت نمو

 ءاهتابوبحم مظعأ نِم موهامب سفنلا للع راثيإ .ءاخسو مرك الإ اذه لهو

 اًبيغرتو ؛هلأس ام ئلإ هل ةباجإو .هردقل اًميظعتو «ملسملا هيخأل (")اًحيرفتو

 باوث ئلع اًحجار لاصخلا هذه نم دحاو لك باوث نوكي دقو ؛ريخلا يف هل

 .اهفاعضأ ذخأو ةبرق لذبف رجات نمم اهم رثؤُملا نوكيف «ةبرقلا كلت

 مّميتيو هب ًاضوتُي نأ هئامب ءاملا بحاص رثؤي نأ عنتمي الف اذه ئلعو

 ةليضفو راثيإلا ةليضف زاحو هاخأ رثآف ءامهدحأ مميت نم دب ال ناك ("7ذإ ءوه

 هام مهني حسو سلطت اوتياصرب ةمامسب شطعلا دتبإل اذإف تس نيلعو

 هسفنل لتاق هنإ لقن ملو ءارئاج كلذ ناك توملل ملستساو هسفن ئلع هب رثآف

 َنوُرْيْؤَو# :الاعت لاق امك ءاخسلاو دوجلا ةياغ ,ذه لب ءاّمرحم لعف هنإ الو

 نم ةعاسجل ةديس اداه موس دقو لو :ريقسلا] 3 ةِصاَصَخمهبَناَكَولَو رجس يف

 )١( يراخبلا هجرخأ )١17957(.

 بصتتيل فطعلا واو تفذح عوبطملا يفو .عفرلا هجولاو ءاّيوصنم لوصألا يفاذك (؟)

 .ةلعلا وأ لاحلا لع

 .أطخ ااذإ) :عوبطملا (©)
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 .مهلئاضفو مهبقانم يف كلذ ٌَدَعو ؛١2)'ءاشلا حوتف يف ةباحصلا

 راثيإ الإ تيملا ئلإ اهيف عّرانتملاو اهيلع عّمجملا ِبّرَقلا ءادهإ لهو

 اهاوث َرِرحيِل اهلعفب هرثؤي نأ نيب قرف يأف «برقلاب راثيإلا نيع وهو ؟اهباوثب
 .قيفوتلا هللابو ؟اهماوشب هرثؤي مث لمعي نأ نيبو

 لصف
 ىلع ةردقلا دعب تيغاوطلاو كرشلا عضاوم ءاقبإ زوجي ال هنأ :اهنمو

 مظعأ يهو كرشلاو رفكلا رئاعش اهنإف ءاذحاو اًموي اهلاطبإو اهمده

 يتلا دهاشملا مكح اذهو «ةتبلا ةردقلا عم اهيلع رارقإلا زوجي الف «تاركنملا

 راجحألاو هللا نود نِم دّبعت تيغاوطو اًناثوأ تذختا يتلا روبقلا ئلع تيتنب
 ئلع اهنم ءيش ءاقبإ زوجي ال «ليبقتلاو رذنلاو كربتلاو ميظعتلل دصقت يتلا

 ةانمو ئزعلاو تاللا ةلزنمب اهنم ريثكو «هتلازإ ئلع ةردقلا عم ضرألا هجو

 .ناعتسملا هللابو ءاهبو اهدنع اًكرش مظعأ وأ ئرخألا ةثلاثلا

 تيمتو قزرتو قلخت اهنأ اهيف دقتعي تيغاوطلا هذه بابرأ نم دحأ نكي ملو

 دتغ مولا نيكرشملا نع مياوبت) هلعفب ام ابيو اعدتع نولعتي اوناك امنإو «يبحتو

 .ةذقلاب ةَّذَقلا وذح مهليبس اوكلسو «مهلبق ناك نم نّئَس ءالؤه عبتاف «مهتيغاوط

 سوفنلا رثكأ لع كرشلا بلغو «عارذب اًعارذو ربشب اربش مهذخأم اوذخأو

 ةعدب ةنسلاو ءافورعم ركنملاو اًركنم فورعملا راصف «ملعلا ءافخو لهجلا روهظل
 ٌءالعألا تسّمّطو هرسيبكلا هيلع مومو ريغصلا كلذ يف أشنو ةنس ةعدبلاو

 دتشاو رمألا مقافتو .ءاهفسلا تبلغو ءاملعلا لقو ,مالسإلا ةبرغ تدتشاو

 ١١/85(. /7) «باعيتسالا»و (8/8 /5) دعس نبال «تاقبطلا» :رظنا .رظن هتوبث فو ()
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 ةفئاط لازت ال نكلو ءسانلا يديأ تبسك امب رحبلاو ربلا يف داسفلا رهظو «سأبلا
 نأ ئلإ .نيدهاجم عدبلاو كرشلا لهألو «نيمئاق قحلاب ةيدمحملا ةباصعلا نم

 .نيثراولا ريخ وهو اهيلع نمو ضرألا هناحبس هللا ثري

 دهاشملا هذه ئلإ ريصت يتلا لاومألا مامإلا فرص زاوج :اهنمو

 نأ هيلع بجي لب مامإلل زوجيف «نيملسملا جلاصعو داهجلا يف تيغاوطلار

 دنجلا ئلع اهفّرصيو اهّلك اهيلإ قاسُن يتلا تيغاوطلا هذه لاومأ ذخأي

 يبأل اهاطعأو تاللا لاومأ كي يبنلا ذخأ امك ؛مالسإلا حلاصمو ةلتاقملاو

 .ةرسألاو ةورغ ةيداهتم يقفوا هللاو ناين

 يتلا روبقلا ىلع تينب يتلا دهاشملا هذه مدهي نأ هيلع بجي كلذكو

 يلع ابفامثأب نيعتسيو اهعيي وأ ةلتاقملل اهعطقي نأ هلو ءاناثوأ تدشتا

 اهيلع فقولاو اهفقو نإف ءاهفاقوأ يف مكحلا كلذكو .نيملسملا حلاصم

 الإ حصي ال فقولا نإف ءنيملسملا حلاصم يف فّرصيف «عئاض لام وهو لطاب

 هيلع جوسي ربق و دهشم نلع فقولا عصي الف ههلوسرو هلل ةعاطو ةبرق يف

 اذهو .هنود نم انثو ذختُيو هللا نود نم دبعُيو «هيلإ جحيو هل رّدنُيو ءمظعُيو
 .مهليبس عبتا نمو مالسإلا ةمئأ نم دحأ هيف فلاخي ال امم

 لصف

 عطقو هذيص مّرحَي مرح فئاطلاب داو وهو حو يداو نأ :اهنمو
 الإ مرح عاقبلا يف سيل :اولاق روهمجلاف «كلذ يف ءاهقفلا فلتخا دقو .هرجش

 دحأ يف 2١7 يعفاشلا لاقو «ةنيدملا مرح يف مهفلاخ ةفينح وبأو «ةنيدملاو ةكم

 )١( «بلطملا ةيابغ)و (778/5) «ريبكلا يواحلا» :رظنا )5/ 57١(.
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 اههددعأ :نيثيدحب لوقلا اذهل حت ّجّتحاو ؛هرجشو هديص مرحي مرح حو :هيلوق

 ِلِكَع ىبنلا نأ ريبزلا هيبأ نع ريبزلا نب ةورع ثيدح :يناثلاو ءمدقت يذلا اذه

 .؟؟!ةواذ وبأو يول مامإلا هاآور . ( هلل مّرحُم مَرَح ههاضعو حو ديص نإ :لاق

 .ةورع نع هيبأ نع ناسنإ نب هللا دبع نب دمحمب فرعي ثيدحلا اذهو
 .هيلع عاتي ال 10 فيراتا يف يراخبلا لاق

 .ملعأ هللاو ."7هآر دق ناك نإو رظن هيبأ نم ةورع عامس يفو :تلق

 لصف

 نيقّدصملا ثعب عست ةنس تلخدو ةنيدملا ٍِكَ هللا لوسر مدق املو

 46 هللا لوسر ثعب مث :(4!دعس نبا لاق .بارعألا نم تاقدصلا نوذخأي
 ثعب عست ةنس مرحملا لاله كو هل هلا لوسر قاوأمل :اولاق ءنيِقَدَصُملا

 ثعبو «ميمت ينب ىلإ نصح نب ةئيّيع ثعبف «برعلا نوقّدِصُي نيِقّدَّصُملا
 نئلإ يلهشألا رشب نب داّبع ثعبو ءرافِغو ملسأ ئلإ *7نيّصحلا نب ديزي

 )١( دمحأ )١1517( دواد وبأو )١١1(.

 دقو .«هثيدح ٌّمصي مل» :(45 /5) هيبأ ةمجرت يف لاقو )١/ 2١5٠« «ريبكلا خيراتلا» (5)

 .لالخلل «للعلا» نع القن ١15( /0) «ينغملا» يف امك دمحأ مامإلا ثيدحلا فّعض
 .(1860 /ا/) «بيذهتلا بيذهت» :رظنا .هيبأ نم هعامس حصي ال :ينطقرادلا لاق (9)

 يدقاولا هخيش دنع ربخلاو 7٠١7(- /7) «رثألا نويع» نم لقنلاو )7//١417(- «تاقبطلا» ()
 .السرم يلذهلا ورمع نب ديعس نعو يرهزلا نع هدانسإب (91/ا“ )٠/ «هيزاغم» يف

 فرعُي دحأ ةباحصلا يف سيل ذإ ءفيحصت هنأ رهاظلاو .«رثألا نويع»و لوصألا يفاذك (5)

 ««بيصحلا نب ةديرب» :(دعس نبا تاقبط»و «يدقاولا يزاغم» يف يذلاو ءمسالا اذهب

 .(8١7ص) ياطلغمل «ةراشإلا» يناذكو
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 (١!يصاعلا نب ورمع ثعبو «ةنيّهج ئلإ ِثيِكَم نب عفار ثعبو ؛ةنيّرُمو مِيَلَس

 نبأ رب ثدعبو هبال ينب لإ ايفس نب كاحضلا ثعبو :ةرازق يشب نا

 لوسر رمأو ؛نايبُذ ينب ئلإ يدزألا تلا نبا ثعبو «بعك ينب ئلإ نايفس

 .؟7يبهلاومأ عقارك اوقوتيو مهتم وفعلا اوذخأي نأ نيقدصملا ِةََِكَي هلا

 ةبساحم ئلع ٌةجح اذه يف ناكو .(؛)هبساح ةّنيْيَلا نبا مدق املو :ليق

 .انيمأ ئلوو مهلزع مهتنايخ ترهظ نإف «ءانمألاو لاَّمْعلا

 هيلع جرخف ًءاعنص ئلإ ةيمأ يبأ نب رجاهملا ثعبو :7*2قاحسإ نبا لاق
 متاح نب يدع ثعبو «تومرضح ئلإ ديبل نب دايز ثعبو ءاهب وهو يسنعلا

 قرفو «ةلظنح ينب تاقدص ىلع ةريّوث نب كلام ثعبو «دسأ ينبو بط ئلإ
 نب سيقو ةيحان ئلع ردب نب ناقرُيزلا ثعبف :نيلجر لع دعس ىنب تاقدص

 اًيلع ثعبو «نيرحبلا ئلع يمرضحلا نب ءالعلا ثعبو «ةيحان ئلع مصاع
 .مهتيزجب هيلع مّدقَيو مهتاقدص عمجيل نارجن لإ

 .«صاعلا» :لوصألا رئاس يفو .ن ب «ف يف اذك )١(

 يعازخلا نايفس نب رسب وهو .فيحصت ««رشب# :ةعوبطملا خسنلاو لوصألا يف )030

 «ةباصإلا»و )5١7/١( «ةباغلا دسأ»و /١/1( /65) (دعس نبا تاقبط» :رظنا .ىبعكلا

 ه6 1

 .«رثألا نويع» نع الاقن دعس نبا مالك ئهتنا انه ()

 .يدعاسلا ديمح يبأ ثيدح نم (14877) ملسمو )541/40105٠:٠( يراخبلا هجرخأ 0:0

 ينب ال) ميلَس ينب تاقدص ئلع هلمعتسا دق ناك ِةِِلَي يبنلا نأ يراخبلا ةياور فو

 .(دعس نبا هركذ ام اىلع نايبذ

 “75١7(. /7) «رثألا نويع»و ( 5٠١ /7) «ماشه نبا ةريس) يفامك (5)
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 لصف

 عسن ةنس يف توعبلاو ايارسلا يف

 (١'ميمت ينب لإ يرازفلا نصح نب ةئييع ةيرس ركذ

 نيسمخ يف مهوزغيل ةيرس يف مهيلإ هثعب ؛ةنسلا هذه نم مرحملا يف كلذو
 .راهنلا نمكيو ليللا ريسي ناكف ءيراصنأ الو يرجاهم مهيف سيل اًسراف

 ذخأف ءاوّلو عمجلا اوأر املف ءمهيشاوم اوحّرس دقو ًءارحص يف مهيلع مجهف

 ىلإ مهقاسف اًيبص نيثالثو ًةأرما نيرشعو ئدحإو الجر رشع دحأ مهنم
 :مهئاسؤر نم ةدع مهيف مدقف كراحلا ثني ةلمر راف يف اولوأف ةتيدملا
 «سباح نب عرقألاو .مصاع نب سيقو ءردب نب ناقربْزلاو .بجاح نب دراطع

 نب ©"7حايرو متهألا نب ورمعو ءدعس نب ميعنو «ثراحلا نب سيقو

 باب ىلإ اوءاجف اولجعف .مهيلإ اوكب مهّيرارذو مهءاسن اوأر املف ؛ثراحلا

 لالب ماقأو يك هللا لوسر جرخف ءانيلإ جرخا دمحم اي :اودانف دلو يبنلا

 رهظلا ئلصف ئضم مث مهعم فقوف «هنوملكي كي هللا لوسرب اوقّلعتو ًةالصلا

 نايفس نب رسب ثعب امل ِةيِلكَي هللا لوسر نأ دعس نباو يدقاولا هركذ اميف هببس ناكو )١(

 نب ربنعلب نوطب ضعب مهيحاونب لح دقو مهءاج ةعازخ نم بعك ينب تاقدص ئلع
 اوّبأو ميمت ونب كلذ ركنتساف «ةقدصلل اهيشاوم ةعازخ تعمجف «ميمت نب ورمع

 :لاقف .هربخأف ِِلكَي هللا لوسر ئلع قّدصملا مدقف ءفويسلا اورهشو حالسلا اوردتباو
 (يزاغملا» .مهيلإ ٍةِلكَي يبنلا هثعبف ءنصح نب ةنييع مهل بدتناف «؟موقلا ءالؤهل نم»

 )١/ ١65(. «تاقبطلا»و (97/5 /)

 وهو «(رثألا نويع» يف اذكو «ةدحوملاب «حابر» :ةعوبطملا خسنلاو لوصألا ةماع يف (0)

 .(00/ /7) «ةباصإلا» :رظنا .دعس نباو يدقاولا هركذ اًمع فيحصت
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 .بطخو مّلكتف بجاح نب دراطُع اومَّدقف ءدجسملا نحص يف سلج م

 ريورع ف ا فلا نع بق نددت هم لوسر رمأف
 م ار ترافل هتك كا ناوقت ءاَرو نم َكّيَوَداَس َننَأ نإ ل مهيف

 ٌدرف «[4-5 :تارجحلا] شه ٌروُفَع هدو رمل اَرَخ ناكل رح قَحاوَبَص

 ميمت ينب ٌرعاش ناقربزلا ماقف .١2)يبسلاو ئرسألا لكي هللا لوسر مهيلع

 :!ةمحافم دشنأف

 ميلا يّضدت اكيفو كول علا انم انلداعي يح الف ماركلا نحن _

 مهلك ءايحألا نم انّرَسَق مكو

 انمعطم طحقل ادنع معطي د نحو

 مهتارش اميتأت سانلا ركام

 انتموُرَأ يف اطبع ءوكلا رحنتف

 ْعَبَتُيزعلا لضفو باهُتلا دنع
 (؟)عَّرَقلا سني مل اذإ ءاوّشلا نِم

 ()عنطصَت مث اًيوْه ضرأ لك نم

 ()وعبش اولزنأ ام اذإ نيلزانلل

 رلدصضم وهو (؟57/5) «رثألا نويعا# ف سانلا ديس نبا هركذ انه ليلا ةيرسلا ريغ (9)

 هنم لوطأب يدقاولا دنع وهو )7//١541(« «(دعس نبا تاقبط» نع الَقن_ فلؤملا

 نبا يزاغم نع سانلا ديس نبا اهلقن تايبألا نم قأيسامو 48٠(. -ةا/4 /)

 نم ءيشب يدقاولا دنع يهو «-(577 /7) «ماشه نبا ةريس» يف امك  قاحسإ

 .ناقربزلل اهركنُي رعشلاب ملعلا لهأ رثكأو :ماشه نبا لاقو .فالتخالا

 .قّرفتملا باحسلا نم عّطق :عّرقلا (؟)

 .اعارس :اًيوه . ليللاب نورسي نيذلا مهو .يراسلا عمج :ةارّسلا 020

 يتلا يهو .ةطيبعلا عمج :طبعلا .مانسلا ةميظعلا ةقانلا يهو ؛ءاموكلا عمج عوكلا (4)

 .ةلع الب هرحن (َريعبلا طبتعا) :لاقي ءرسك وأ ءاذ نم ايم ةلع ريغ نم ةئف ةنيمس' ترحُت

 لّصأتم مركلا اذه نأ :يأ ءلصألا :ةموُرآلاو .اًحيحص اًباش :يأ (ًةطبَع نالف تام)و



 عطَتقُي سأرلا اوناكف اوداقتسا الإ مهرخافن يح ئلإ انارتالف

 (1)ُهَستَت رابخألاو ٌموقلا عج >- ريق هفرعَت كاذ فانر خافي نمف

 عِقترَت رخفلا دنع كلذكانإ دحاامت ياي نلوانيأانإ

 :ةهيدبلا ىلع هباجأف تباث نب ناسح مالسإلا رعاش ماقف

 عت سافل نس اوي دف مهتوسخإو رهف نسم بئاوذلا نإ رو

 عيطصي ريخلا لكوهلإلائوقت 2 هتريرس تناك نم ّلك مهب ئضري
 اوعفن مهعايشأ يف عفنلا اولواح وأ مهَّودعاوُرَض اوبراح اذإ موق

 ٌعَدِبلا اهرش ملعاف قئالخلا نإ ةّندحم ٌريغ مهنم كلت ةيجس

 اه ويفيس نفل قبسم لنكن معدعي كوقايس ماعلا يآ اك نإ

 اوعقّرام نوهوُي الو عافدلا دنع ْمهفكأ تهؤأ ام سانلا ُعقريال

 (؟)اوُعَتَم ئدنلاب دجم لهأ اونزاو وأ مهتايس لاف اشوي ساشلا اوقباس نإ

 (9عمطلا مهيدّرُي الو نوعمطي ال ْمِهُتفع يحولا يف ترك ٌةْفِعأ

 عسيط مشط نس عسكر مهلضفب راج ئلع نولخبي آل

 ()َُوَّدلا ةقحولا ةلإييامك مهل ٌبِدن مل يحل انْبَّصَن اذإ

 .لقنلا يّردصم يف اذكو ءاعّمتسَت د» :عوبطملا ءز شماه ءن 20

 ذل ناي ا ار ميس ايسر اول علو ءافسلاو وبجلا ةلولا 0

 .لوزي نأ لبق هعافترا ةياغ غلب ئتح عفترا اذإ اًعوتُم ٌراهنلا
 :نوستدتال :ى !1نوغيطيألا :رداصملا يف يذلاو .ءلوصألا يفاذك :نوعمطيال ()

 يقأيسو .هّميِئل قلخلا ءيند راصو سند اذإ 4 وهف اًعَّبْط عّبطي لجرلا عبط :لاقي
 .اًضيأ يتآلا تيبلا يف «عّبطلا» ركذ

 .ناعرّذلا ئلع عمجيو «ةيشحولا ةرقبلا دلو :عّرّذلاو .ةوادعلا يأ :انبصن اذإ 05(
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 ()اوعشخ اهرافظأ نم فئاعألاا 3 اهئلاخم الا برحلا اذإ وُمِسَت

 ()هّلُهالو روح الفاوبيصأنإو مهّردعاولان اذإنورخفي ال
 0 د ل ل يي ف ع د

 (0عدف اهغاسرأ يف ةيلَحب دشأ فينتكم تثوملاو ئَغَّولا يف مهنأك

 اوعَبَم يذلاّرمألاكّمهنكيالو اوبضغاذإاًوفعاوتأام ٌمهنم ذخ

 (؟)هَّلَّسلاو ُمسلا هيلع ضاحي ارش -مهتوادع كرتاف  مهبرح يف نإف

 ْعَيّشلاو ءوهألاتقوافتاذإ ْمهتعيش هللا ٌلوسر موقب مركأ
 2 2 ا[ ١ ا : ا ند - | َ ' و ا
 1 كسل بسلاسل هرزاؤي بلق يتحدم مهل ئدهأ

 مو ع ِع

 60و 6 وأ لوقلا دج سانلاب دج نإ مهلك ءايحألا لضفأ مهنإف

 )هل َنَّوُمل لجرلا اذه نإ :سباح نب عرقألا لاق ناسح غرف املف
 نم ئلعأ مهتاوصألو ءانرعاش نم رعشأ هّرعاشلو ءانبيطخ نم ٌبطخأ هبيطخت

010( 

 كلا

00 

 .مهساسخو سانلا لاذ :فئاعزلا

 وهو عولهلا عمج :علهلاو .سايقلا ريغ 'ولَع راوخ وأ رئاخ عمج هنأك .ءافعضلا :روخ

 .رشلا نم عزجيو عزفي يذلا
 لو .بيرقو رضاح يأ (عيتكُم) :رداصملا يف يذلاو ءلوصألا يف اذك :فئتكم

 يل ليمتاب تسرع -- نميلابس دولا ةريثكلا ضرألا يهو - دام

 هي قادس رقبة يلم ةدفأ دسألاو هيف

 .رم تيت :عْلَسلا ظ

 .هعنصي اميف اًقذاح ناك اذإ ؛عّنَص لجر :لاقي ءاهديجيو رعشلا ةعانص نسحُي يأ : :مَنَص
 اًعُمَش عّمشي نالف عَّمَش :لاقي ءاوكحض وأ اوحزم وأ اوبعلف اوّدجي مل اذإ 0

 .اعوْجشو

 .هقيرط تلّهستو هل أّيهت اذإ ءٌرمألا هل نئتأت :لاقي «قفوم :يأ
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 :مهزئاوج نسحأف كو هلل لوسر (7١مهَزَّوجو اوملسأ مث ءانتاوصأ
 لصف

 اودانو دجسملا اولخد ميمت ينب دفو مدق املف :("7قاحسإ نبا لاق

 مهحايص نم لِ هللا لوسر كلذ ئذآف دمحم اي انيلإ جرخا نأ ِةْكَي هللا لوسر

 دق ءمعن» :لاق انبيطخو انرعاشل ْنّدَأَف كرخافنل كانئج :اولاقف مهيلإ جرخف
 يذلا هلل دمحلا» :لاقف بجاح نب دراطع ماقف (ْمَقّيلَف مكبيطخل ُتنذأ

 اهيف لعفن اًماظع اًلاومأ انل بهو يذلاو ءانيلع لضفلا هل يذلا ءاكولم انلعج
 يف انلثم نّمف ةَدَع هرسيأو اًددع هّرثكأو قرشملا لهأ ّزعأ انّلعجو ءفورعملا

 ام لثم َدْعَيِلف انّرخاف نمف ؟مهلضف يلوأو سانلا ٌسوؤر انسلأ !؟سانلا

 ءاناطعأ امل راثكإلا نم ييحتسن نكلو مالكلا نم انرثكأل انئش ولف ءانْدَدَع

 . سلج مث ««انرمأ نِم م لضفأ رمأو انلوق لثمب اوتأت نأل اذه لوقأ

 :لاشف مالك ءامججأف ملا :ساشنل نب سيق نب تباثل ِةِْكَي هللا لوسر لاقف

 هّيسرك عسوو ؛هّرمأ نهيف ئضق هَقْلَح ضرألاو تاوامسلا يذلا هلل دمحلا»

 ءاّكولم انلعج نأ هلضف نم ناك مث :هلمشلل نب الإ طق ءيش نكي وثو هُجلع

 ءابسح هلضفأو اًثيدح هقّدصأو اًبسن هّمّركأ ءالوسر هقلخ ريخ نم ائفطصاو

 اعد مث «نيملاعلا نم هللا ةرّيخ ناكو .هقلخ مئلع هنمتتاو اّباتك هيلع لزنأف

 مّركأ .همحر يوذو هموق نم نورجاهملا هب نمآف هللاب ناميإلا ئلإ سانلا

 .لقنلا يردصمو لوصألل افالخ «مهزاجأف» :عوبطملا )١(

 ردصموهو 2/6 ةوبنلا لئالد»و )2011١/5( «قاحسإ نباةريس» يفامك 020

 .فلؤملا
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 قلخلا َلوأ ناك مث ءاللعف سانلا ريخو اًموجو (1١)هنسحأو اًباسحأ سانلا

 هللا راصنأ نحنف .نحن لكك هللا لوسر هاعد نيح هلل (1)تاجّتساو ةباجإ

 هلام عّمَم هلوسرو هللاب نمآ نمف ءاونمؤي ئتح سانلا لتاقن هللا لوسر ءارّروو
 اذه لوقأ ءاةيسم اديلع هليغ تاكو اك هللا ف ءاقهغاج تك نمو هتوو
 .(مكيلع مالسلاو «تانمؤملاو ويتم عمل (”2هّللا رثثعسمأو

 املف ؛ةمدقتملا تايبألاب هل ٍناَّسح ّباوجو هّداشنإو ناقربزلا مايق ركذ مث

 ءانبيطخ نِم ٌبطخأ هبيطخ ٌلجرلا اذه نإ :عرقألا لاق هلوق نم ناسح غرف

 لوسر مهزاجأ مث ««؟)انلاوقأ نم ئلعأ مهلاوقأو ءانرعاش نم رعشأ هرعاشو

 .مهزئاوج نسحأف ٌهئَكَو هللا

 لصف

 نع ٠ 5 ريس ' هع 3 0

 معثخ ئلإ ةديدح نب رماع نب ةبطق ةيرس ركذ

 كو هللا لوسر ثعب :اولاق :(20دعس نبا لاق عست ةنس رفص يف تناكو

 نسحأ# :«ةريسلا» يفو .«لئالدلا» يف امك «مهنسحأ» :هجولاو ءلوصألا يفاذك )١(

 .«سانلا

 .«لئالدلا»و «ةريسلا»و لوصألل افالخ «ةباجتسا» :عوبطملا (0)
 ردصم يف الو لوصألا نم ءيش يف سيلو «ميظعلا» :ةعوبطملا خسنلا يف هدعب ديز 0(

 .لقنلا

 «انتاوصأ نم ئلعأ مهتاوصأو» :«لئالدلا" :ةعوبطم يف يذلاو ءلوصألا يف اذك 00

 .اًبيرق قبس دقو (ماشه نبا ةريس) يف هوحنبو

 هخيش هجرخأو )7١77/7(  «رثألا نويع» نم لقنلاو )١58/7(- «تاقبطلا» يف )06(

 ءالسرم بعك نب كلام نب نمحرلا دبع نع هدانسإب (16 5 /؟) «هيزاغم» يف يدقاولا

 .ناكورتم نايوار هيف فلات هدانسإ نأ الإ
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 ةراغلا نسي نأ هرمأو (١ةلابَت ةيحانب معئخ نم يح ئلإ الجر نيرشع يف ةبطق
 مهيلع مجعتساف هولأسف الجر اوذخأف ءاهنوبقتعَي ةرعبأ ةرشع ئلع اوجرخف

 ةرضاحلا مان ئتح اوماقأ مث ؛هقنع اوبرضف مهرذحُيو ةرضاحلاب حيصي لعجف

 اًعيمج نيقيرفلا يف ئئحرجلا رثك ئتح اًديدش اّلاتق اولتتقاف ةراغلا مهيلع اونشف

 .ةنيدملا ئلإ ءاسنلاو ءاشلاو محْنلا اوقاسو ءلَتَق نم رماع نب ةبطق لّتَقو

 اليس هناحبس هللا لسرأف «مهراثآ يف اوبكرو موقلا عمتجا هنأ ةصقلا يفو

 ال نورظني مهو ىيبسلاو معنلا اوقاسف «نيملسملا نيبو مهنيب لاح اًميظع

 .مهنع اوباغ تح مهيلإ اوربعي نأ نوعيطتسي

 (؟)لصف

 بالك ينب ئلإ يبالكلا نايفس نب كاحضلا ةيرس ركذ

 عست ةنس لوألا عيبر يف
 نب كاحضلا مهيلعو بالك ينب ئلإ اًشيج لَو هللا لوسر ثعب :«)اولاق

 ,«0)ّوال حر ُحَّرلاب مهوقلف ةملس نب ُدّيْضَألا هعمو «247يبالكلا فوع نب نايفس

 ملاعملا» :رظنا .ليك يتئام ةبارق ىلع فئاطلا ٌّيقرش بونج ةشيب ةظفاحم يف عقي داو )١(

 .(5 ؟ص) «ةريسلا يف ةيفارغجلا

 .(١يق لصف» :د هز ءص 030

 (هيزاغم» يف يدقاولا دنع ربخلاو .«رثألا نويع» ةطساوب دعس نبا نع لقنلا لاز ام (*)

 :ةلضعملاو ةلسرملا هديئاسأب ( 847/60

 .افنآ باوصلا ئلع قبس دقو ,فيحصت ««يئاطلا» :تاعوبطملاو لوصألا يف 2

 يف سانلا ديس نبا هيلع صن يذلا وهو ««ةوال خز» :ءاخلاب لوصألا ةماع يفاذك (5)

  «يدقاولا يزاغم» يف يذلاو .هنع رداص فلؤملاو )15١17/7( «رثألا نويع»
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 ةملس هابأ ٌديصألا قحلف ؛مهومزهف مهولتاقف ءاوّبأف مالسإلا ئلإ مهوعدف

 .نامألا هاطعأو مالسإلا ئلإ هابأ اعدف ءَمَّزلاب ريدغ يف هل سرف ئلع ٌةملسو

 ئلع سرفلا عقو املف «هيبأ سرف يبوقرع ديصألا برضف «هنيد بسو هّبسف
 مهذحأ هءاج تح «كسمتسا مث ءاملا يف حمرلا ئلع ةملس زكترا هيبوقرع

 .هنبا هلتقي ملو هلتقف

 لصف

 ةشبحلا ىلإ يِجِلْذُملا ْرْرَجُم نب ةمقلع ةيرس ركذ
 عست ةنس رخآلا عيبر رهش يف

 لهأ مهايارت ةشبحلا نم اًسان نأ كي هللا ٌلوسر غلب املف :(١)اولاق

 رحبلا يف ةريزج ئلإ ئهتناف «ةثامثالث يف ِزْرَجُم نب ةمقلع مهيلإ ثعب (1اةّدج
 .هنم اويرهف رحبلا مهيلإ ضاخ دقو

 (ةياهنلا» يف ريثألا نبا هيلع ّصن يذلا وهو «حمرلا ٌّجُر ظفلب «ةوال ٌجْر) :«تاقبطلا»» -
 يفو .نادلبلاو ةغللا مجاعم باحصأ نم امهريغو «نادلبلا مجعم» يف توقايو

 مويلا يهو ءدجن دالب نم ةّيرضو .ةّيرَض ةيحانب ًةوال َّجُز نأ ١191( /5) «تاقبطلا»

 .اقرش ةنيدملا نم ليك 1٠٠ دعب ئلع ميصقلا ةقطنم يف ةيرق

 يدقاولا هجرخأو ١59(. /7) «دعس نبا تاقبط» نع اّلقن )5١1/7( «رثألا نويع» )١(

 يميتلا ميهاربإ نب دمحم لسرم نم ١765( /0) دعس نبا هقيرط نمو -(487 )

 هببس ديدحت نود ثعبلا ركذ يورو .يموزخملا يشرقلا نمحرلا دبع نب ميهاربإو

 .ةيتآلا ةرقفلا يف هجيرخت يتأيسو «يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم هتهجوو

 :تلق .« ةكم ةيحانب لحاس  ةبيعش لهأ» :هقيرط نم دعس نباو يدقاولا دنع (؟)

 ةبارق ئلع ةدج بونج مسالا اذهب افورعم لاز ام رحبلا لحاس ئلع عضوم وه
 .اليك ٠
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 ضعي اولرزتف ؛ةباعد هيفا تناكو+ ابعت نم لع هرعاف ىمهسلا ةفاذخ

 هذه يف متبثاوت الإ مكيلع تمزع :لاقف ءاهيلع نولطصي اًران اودقوأو قيرطلا

 اوسلجا :لاقف اهيف نوبثاو مهنأ ّنّظ ئتح (1)اورّجحتف موقلا ضعب ماقف .رانلا

 مكرمأ نَم» :لاقف كي هللا لوسرل كلذ اوركذف .مكعم كحضأ تنك امنإ

 .(2)«هوعيطت الف ٍةيصعمب

 ثعب :لاق ُهَنَعَدَيِلَوَو بلاط يبأ نب يلع نع ()(«نيحيحصلا» يف :تلق

 هل اوعمسي نأ مهرمأو راصنألا نم الجر مهيلع لمعتساو ةيرس لَو هللا لوسر

 مث ءاران اودقوأ :لاق مث ءاوعمجف ءاًبطح يل اوعمجا :لاقف هوبضغأف ءاوعيطيو

 ءاهوُلخْداف :لاق «ئلب :اولاق ؟(4)اوعمست نأ ِةِكَي هللا لوسر مكرمأي ملأ :لاق

 اوناكف «رانلا نم يك هللا لوسر لإ انررف امنإ :اولاقو ضعب ئلإ مهضعب رظنف
 لكك هللا لوسرل كلذ اوركذ اوعجر املف «رانلا تئفطو هبضغ نكس ليتح كلذك

 امنإ .هللا ةيصعم يف ةعاطال» :لاقو ««اًدبأ اهنم اوجرخ ام اهولخد ول» :لاقف

 هللا لوسر نأو ««2)راصنألا نم ناك ريمألا نأ هيف اذهف .«فورعملا يف ةعاطلا

 .كلذ لع هلمح بضغلا نأو هرّمأ يذلا وه ِةِك

 .ربخلا رداصملو لوصألل اًفالخ «اوزهجتف» :عوبطملا يف .بوثولل اوعمتجا يأ )١(
 يبأ ثيدح نم (45848) نابح نباو (78717) هجام نباو )١١779( دمحأ هجرخأ (؟)

 .نسح دانسإب يردخلا ديعس

 .هبشأ هب ظفللاو )١1854٠( ملسمو )475٠0« 9١55( يراخبلا (©)

 .(«ينوعيطت نأ» :يراخبلا ظفلو .«اوعيطتو يل اوعمست نأ» :ملسم يف (4)

 .يرجاهم يشرق هنإف ءيمهسلا ةفاذح نب هللا دبع فالخب :يأ ))
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 :ئلاعت هلوق يف سابع نبا نع "ةهدنسم# يف دمحا مامإلا ئور دقو

 يف تلزن» :لاق [59 :ءاسنلا] 4« يور يلؤأ أو لولا اوعيطأَو "' > هتك وغيطأ»
 نأ امإف ؛«ةيرس يف ِةِكَي هللا لوسر هثعب «ٌيدع نب سيق نب ةفاذخ نب هللا دبع

 .ملعأ هللاو .ظوفحملا وه ىلع ثيدح نوكي وأ «نيتعقاو نوكي

 ةنسلا هذه يف همدهيل بط منص ىلإ بلاط يبأ نب يلع ةيرس ركذ
 ةئامو نيسمخ يف بلاط يبأ نب , ىلع ِهْيْيَو هللا لوسر ثعبو لأ

 ءاولو ٌءادوس يار هعمو ءاّسرف نيسمخو ريعب ةئام ئلع راصنألا نم (47لجر

 متاح لآ ةَّلَحَم ئلع ةراغلا اونّشف «همدهيل ئبط منص وهو سْلقلا ىلإ ضيبأ

 تخأ ىبسلا يفو «ءاشلاو مَعْنلاو يبسلا نم مهّيديأ اوؤلَمو هومدهف رجفلا عم

 فايسأ ةثالث هتنازخ يف اودجوو «ماشلا لإ يدع برهو «متاح نب يدع

 010م ةقّرلاو ةيسشاملا ئلعو (6)ةداعق ونبأ ىبسلا لع لهعتساو «عاردأ ةنالاثو

 كلي هللا لوسرل فصلا لّرَعو قيرطلا يف َمئانغلا مَسَقو ءكيِتَع نب هللا دبع

 .(5”187) ملسمو (5 585) يراخبلا اًضيأ هجرخأو )7١175(« مقرب 0(

 .وهس وأ ملق قبس ««هللا اوعيطأو» :ن ادع لوصألا يف (؟)

 ربخلاو )3١1/7(. «رثآلا نويع» ةطساوب ١6٠( /7) «دعس نبا تاقبط» نع لقنلا (*)

 نب رمع نب دمحمو مزح نب ركب يبأ نب هللا دبع نع هدانسإب (485 /7) يدقاولا دنع

 .السرم بلاط يبأ نب ىلع

 .لقنلا يردصمو لوصألل افالخ «الجر نيسمخو ةئام يف» :ةعوبطملا خسنلا يف (4)

 .«ةداتق ابأ يبسلا ئلع هللا لوسر لمعتساو» :«رثألا نويع»و «تاقبطلا» يف (4)
 ةفصلاك واولا نع ضوع هيف ءاهلاف «قرّولا :ةقرلاو .«رثألا نويع»و لوصألا يف اذك (7)

 :«تاقبطلا»و «يدقاولا يزاغم» ةعوبطم يف يذلاو .دعولاو ةدعلاو فصولاو

 .فيحصت هلعلو ءاهريغو بايثلا نم يلابلاو عاتملا ءيدر وهو اةّنرلا»
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 < ؛ن ار ده 1 5
 .ةنيدملا مهم مدق ئتح متاح لا مسقي ملو

 دشأ برعلا نم لجر ناك ام :متاح نب يدع لاق :("7قاحسإ نبا لاق
 تنكو اًفيرش اًءرما تنكو هب تعمس نيح ىنم ِهِكَي هللا لوسرل ةيهارك

 تنكو نيد ئلع يسفن يف تنكو «27عابرملاب يموق يف ريسأ تنكو اًينارصن
 (؟)ناك عيرع مالغل ٌتلقف هتهرك كي هللا لوسرب تعمس املف «يموق يف اَكِلَم

 انام اَلْلُذ الامجأ يلبإ نم يل ْدِدْغَأ كل ابأ ال :يلبإل اًّيعار ناكو يل
 .ينذآف دالبلا هذه ئطو دق دمحمل شيجب تعمس اذإف «ينم اًبيرق اهسبحاف

 لي كتيشغ اذإ اعلاص تنكأم ,ئدع اي :لاقف ةادغ َتاذ ناتأ هنإ مث «لعفف

 شويج هذه :اولاقف اهنع تلأسف ٍتايار تيأر دق ينإف «نآلا هعنصاف دمحم

 مث ءيدلوو يلهأب تلمتحاف اهّرقف «يلامجأ يل ُبّرقف :تلقف :لاق ءدمحم

 .ئنعملل دسفم ماحقإ ««متاح لآ لع مسقي ملو» :عوبطملا يف )١(

 يف دعس نبا هدنسأو .(777/7) «رثألا نويعاو (01/8 /7) «ماشه نبا ةريس» يفامك (؟)

 نم دهاش هرثكألو .واو هدانسإو ؛هوحنب متاح نب يدع نع 7١5( /7) «تاقبطلا»

 دمحأ هجرخأ .الّؤطم يدع نع شيج نب داّبع نع برح نب كامس ثيدح
 نباو (5967) يذمرتلاو 1٠ ”7(  /0) «لئالدلا» ين يقهيبلا هقيرط نمو )١197381(_

 244 /١ا/) «ريبكلا» يف يناربطلاو )77١5( نابح نباو )١5"7( «ديحوتلا» يف ةميزخ

 «تاعباتملاو دهاوشلا يف هب سأب ال هدانسإو ءهب برح نب كامس نع قرط نم( ٠5

 ءامهريغو «نيحيحصلا» ف تاعباتم هلمج ضعبلو «بيرغ نسح ؛يذمرتلا لاقو

 .اهعضوم يف اهركذ يتأيسو

 امك «برح نب كامس ثيدحو قاحسإ نبا ثيدح نم عومجم فلؤملا قايسو

 .هعضوم يف هيلع هيبنتلا يتآيس
 .ةيلهاجلا يف ءاسؤرلا ةداع ئلع .ءشيجلا نود مئانغلا عبر ذخأي :يأ (©)

 5 سرح ىلإ ناك مالغلا» :(رثآلا نويع»و («ةريسلا) ظملو 06 «ءص نم ةطقاس «ناك» (:غ)
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 ءرضاحلا يف متاحل اًنب ٌتفّلخو «ماشلاب ئراصنلا نم ينيد لهأب ُقَحلأ :ٌتلق
 متاح ةنبا بيصتق كي هللا لوسر ليخ ينفلاختو ءاهب تمقأ ماشلا تمدق املف

 ٌلوسر غلب دقو ؛ئيط نم ايابس يف كي هللا لوسر ئلع اهب مِقَف .تباصأ نميف
 .7١2هاشلا لإ يِبَرَه كي هللا

 عطقناو ٌدفاولا باغ هللا لوسر اي :تلاقف لكي هللا ٌلوسر اهب رّمف
 :لاق ؛كيلع هللا نم ىلع َّنّمف ؛ةمدخ نِم يب ام ةريبك ٌروجع انأو «29دلاولا

 «؟هلوسرو هللا نم رف يذلا» :لاق ءمتاح نب يدع :تلاق «؟كدفاو نم»

 :لاق يلع هنأ ئّرت  هبنج ئلإ ٌلِجَرو عجر املف :تلاق يلع َّنَمف :تلاق

 :تلاقف يتخأ ينتتأف : يدع لاق «هب اهل رمأف هتلأسف :©7لاق ؛نالمحلا هيلَس

 ناللف.ءانأ دنق ءاجحار وأ اًمشار هنا ايتعفي كوبأ ناق اع ةلعف 29ه نعل
 .هنم باصأف نالف هاتأو هنم باصأف

 نب يدع اذه :موقلا لاقف ءدجسملا ْق سلاج وهو هتيتأف 8 ليخ لاق

 نب دابع نع برح نب كامس ثيدح وه يلي امو ءقاحسإ نبا نع لقنلا ئهتنا انه )١(
 .«لئالدلا»و «دنسملا» ظفلب هبشأ ةيتآلا ةرقفلا ظفلو :ئدع نع شيبح

 دلاولا كله» :قاحسإ نبا ظفلو ؛«دلولا عطقناو» :امهريغو «لتالدلا»و «دنسملا» يف ()

 .«دفاولا باغو

 .لوصألل افالخ «تلاق» :ةعوبطملا خسنلا يفو «يدع :يأ (6)
 .جيرختلا رداصمل قفاوم لوصألا رئاس نم تبثملاو .«لعفا :ن6ثاسم وف (5)

 قاحسإ نبا ظفل ينو هفلخ اهكرتو ماشلا ئلإ رارفلا ئلع هّبنؤت اهنإف هيلع قايسلاو
 .«كتروع كدلاو ةيقب ٌتكرتو كدلوو كلهأب َتلمتحا !ملاظلا عطاقلا» :تلاق اهنأ

 يتياور ئلوأ هوحنبو ««هعماج» يف يذمرتلا ظفلب هبشأ هرخآ لإ انه نم ثيدحلا ظفل (5)

 .«ريبكلا همجعم» يف يناربطلا
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 لبق ناك دقو  يديب ذخأ هيلإ تعِفُد املف ءباتك الو ٍنامأ ريغب تئجو «متاح

 هتيقلف 2١ يب ماقف :لاق  «يدي يف هّدي هللا لعجي نأ وجرأ ينإ» :لاق كلذ

 لئضق تح امهعم ماقف ؛ةجاح كيلإ انل نإ :الاقف يبص اهعمو ةأرما

 اهيلع سلجف ًةداسو ةديلولا هل تقلأف هراد ئتأ لىتح يديب ذخأ مث ءامهتجاح

 نأ كرشبا ؟(50لةفيام» :لاق مث هيلع ئنثأو هللا دمحف هيدي نيب تسلجو

 ملكت مث :لاق ءال :تلق :لاق «؟هللا ئوس هلإ نم ملعت لهف ؟هللا ال تيا لاقي

 :لاق «؟هللا نم ربكأ اًئيش ملعت لهو ءربكأ ربكأ هللا :لاقي نأ رِفَت امنإ) :لاق مث
 :لاق .«نولاض ئراصنلا نإو مهيلع بوضغم دوهيلا نإف» ا :تلق

 يب رمأ مث :لاق ءاًحرف طسبني ههجو تيأرف :لاق ء.ملسم فينح ينإف :تلقف

 انأ انيبف :لاق ءراهنلا يفرط هينآ هاشغأ تلعجو راصنألا نم لجر دنع تلزنأف

 ثحف ماقو ئلصف : :لآق ءرامثلا هذه نم فوصلا نم بايث يف موق ءاج ذإ هدنع

 نا اب رايز لد نشل ها راش سل يلا نقل ترد

 ولو -رانلا :وأ منهج رح ههجو مكدحأ يقي ؛ةضبق ضعبب ولو ةضبقب ولو

 ملأ :مكل لوقأ ام هل ٌلِئاقو هللا يقال مكدحأ نإف :2"ةرمت ٌقِشِب ولو «ةرمتب

 .«يل» :ةعوبطملا خسنلاو لوصألا رئاس ينو .ث «س نم طقاسو .؛ف يف رّرحم ريغ )١(

 ةماع نم طقاس وهو 2197 ق يخوركلا ةخسن) «يذمرتلا عماجال قفاوم تبثملاو
 .«ريبكلا يناربطلا مجعم»و (تاعبطلا

 ام» :د يف .«...كرضيأ ؟كدعبأ اما :س يف .(؟كّرغيام» :ثءص ينو .ف ين رّرحم ريغ )١(

 قفاوم تبثملاو .«. ..نأ الإ كرغي ملا : «يناربطلا مجععما ةعوبطم قو . «كرضبأ ؟كرضن

 .ةغايصلا يف اهنيب فالتخا ئلع هرارفلا نم اقتشم هنوك يف جيرختلا رداصم رئاسل

 يف الإ لوصألا يف سيلو «ةبيط ةملكبف اودجت مل نإف» :ةعوبطملا خسنلا يف هدعب ديز (؟)
 .جيرختلا رداصم يف سيلو «هيلع اححصم ن شماه
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 رظنيف ؟كسفنل تمدق ام نيأ :لوقيف ءائئلب :لوقيف ؟اًدلوو الام كل لعجأ

 قيل ,منهج ههجو هب ىقي اًئيش دجي ال مث هلامش نعو هنيمي نعو هدعتو هماّد

 فاخأ ال ينإف «ةبيط ةملكبف دجي مل نإف «ةرمت ٌقشب ولو ٌرانلا هّهجو مكٌدحأ
 برشي نيب ام ةنيعظلا ريست ئتح مكيطعمو مكر صان هللا نإف «ةقافلا مكيلع
 :ىسفل يف لوقأ تلعجف :لاق ««قّسلا اهتيطم 'رلع فاضت ام (1) ن1 ةيجلاو

 ْ !؟/'”ئيط صوصل نيأف

 (ديحوتلا باتك»و «يذمرتلا عماج» نم ةيطخلا خسنلا يف اًضيأو ءلوصألا يفاذك )١(

 دنعو .2...فاخت ام رثكأ نإ» :«لئالدلا» ةطوطخمو «دنسملا» يفو .ةميزخ نبال

 ليوأتو .«فاخت ام فوخأ» :ةيناثلا يفو .«فاخت ام رثكأو» :اىلوألا ةياورلا يف يناربطلا

 اهلثم يف رئاسلا هفاخي ام رثكأ يتلا زوافملا يف ريستس ةنيعظلا نأ ملعأ هللاو  مالكلا

 .ءيش فوخملا كلذ نم اهل لصحي ال ةنمآ اهيف ريستس اهنكلو «ةقرسلا

 وأ» :«لئالدلا»و «ديحوتلا باتك»و «يذمرتلا عماج» تاعوبطم ةماع يف يذلاو ءاذه

 ال رثكأ وأ ةفاسملا هذه ريست :يأ «ةيفان «ام» ّنوكتو هلبق ام ليلع اًفطع نوكيل «رثكأ

 امإو ةمحقم امإ (وأ» نأ نّيبت ةيطخلا اهلوصأ ةعجارمب نكلو «ةقرسلا اهيف فاخت

 .(نإ) نع ةفّحصم

 ثيدح اهلوطأو «هنع قرط نم امهريغو «نيحيحصلا» يف دهاوش اذه يدع ثيدحل (؟)

 هاتأ مث «ةقافلا هيلإ اكشف لجر هاتأ ذإ ِيِكَي يبنلا دنع انأ انيب» :ظفلب ("096) يراخبلا

 دقو ءاهرأ مل :تلق «؟ةريحلا تيأر له «يدع اي :لاقف «ليبسلا عطق هيلإ اكشف رخآ

 فوطت ئتح «ةريحلا نم لحترت ةنيعظلا نيرتل «ةايح كب تلاط نإف» لاق ءاهنع تئبنأ
 دق نيذلا ئيط راعد نيأف :يسفن نيبو ينيب اميف تلق «هللا الإ اًدحأ فاخت ال ةبعكلاب

 ؟زمره نب ئرسك :تلق .«ئرسك زونك نحتفتل ةايح كب تلاط نئلو ىدالبلا اورعس

 بهذ نم هفك ءلم جرخي لجرلا نيرتل «ةايح كب تلاط نئلو ءزمره نب ئرسكا :لاق
 اقلي موي مكذحأ هللا نيقليلو .هنم هلبقي اًدحأ دجي الف هنم هلبقي نم بلطي .ةضف وأ

 - ؟كغلييف الوسر كيلإ ثعبأ ملأ :هل نلوقيلف هل مجرتي نامجرت هنيبو هنيب سيلو
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 55 2 ند ا
 55 يبنلا عم ريَهَز نب بعك ةصق ركذ

 .كوبت ةوزغو فئاطلا نم هعوجر نيب اميف تناكو

 نب ريجُب بتك فئاطلا نم لكي هللا لوسر مدق املو :؟7١قاحسإ نبا لاق

 ناك نمم ةكمب الاجر لتق لي هللا لوسر نأ هربخي بعك هيخأ لإ ريهز

 يبأ نب ةريّبهو ئرغتزلا نبا شيرق ءارعش نِم يقب نّم نأو «هيذؤيو هوجهي
 ئلإ ٌرِطَف ةجاح كسفن يف كل تناك نإف .هجو لك يفاوبرهدق بهو

 ىلإ جناف لعفت مل تنأ نإو ؟؟”اًبتات هءاج اًدحأ لتقي ال هنإف ِةَِْكَي هللا لوسر

 ( فلو كلذ ريهعيوش نانلع لعاشق ةسل تنك نإ ان نيب
 (؛اكلاحتأ هيلع يفلت الو هيلع اَبأ الو اَّمَأ يفلت مل قلخ ئلع تس 2 وو .3 0 00 ١

 الف هنيمي نع رظنيف ءئلب :لوقيف ؟كيلع لضفأو الام كطعأ ملأ :لوقيف ءىلب :لوقيف -

 لكَو يبنلا تعمس :يدع لاق ؛«منهج الإ ئري الف هراسي نع رظنيو منهج الإ ئري

 :رظناو .«ةبيط ةملكبف ةرمت ةقش دجي مل نمف «ةرمت ةقشب ولو رانلا اوقتا» :لوقي
 )1١١15(. ملسمو (0/817 7077151101 517) (يراخبلا حيحص)

 فلؤملاو :.(07 /”) «مكاحلا كردتسم)»و )50١/57( «ماشه نبا ةريس» يفامك 00

 )5١/8/5(. (رثألا نويع١ نع رداص

 :ب ينو .ف يف فذحلا ةمالع هيلع هنأ الإ ,«اًملسم» :عوبطملا .ن ءز ءف يف هدعب (؟)

 .جيرختلا رداصم يف سيلو .«اًبئات اًملسم»

 ؟ام رمأل هتلق وأ داقتعاو دصق نع هتلق له :يأ ءّتلق اميف يأر كل له :يأ 0

 تقلا 3 ريعلا مرعاةعاسل قا انكر (اكل اَبأ» :هيلع اًححصم ز شماه يف «اكل انأ» (5)
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 (١)كلاًعل ترثعامإلئاقالو فسآب تسلف لسفت مل نأ نإ

 ا فّلعر اهتم نومآسلا كنبات ةَيِوَراَسأك نومأملا اهب كاقس

 هلك للا لوسر اهمتكي نأ هرك اًديجُت تنأ املف ريجب ؛للإ اس ثعبو :لاق

 بوذكل هنإو قدص .نومأملا اهب كاقس١ :ِهِلَكَع هللا لوسر لاقف ءاهايإ هدشنأف

 .لجأ» :لاق «هيلع اًنأ الو ام أ يفلت مل قلخ ئلع» :عمس املو ,«نومأملا انأو

 .(همأ الو هابأ هيلع ِيفلُي مل

 :بعكل ريجب لاق مث

 ٌمزحأي هو اًلطاب اهيلعمولت يتلا يف كل لهفاّبعك ْغِلُم نَم
 ُمَلَّسَتو ءجنلا ناك اذإ وجنتف 2هدحو تاللا الو ئزعلا ال هللا لإ

 ا ٍتلفُمب سيلو وجني ال موي ئدل

 ةسك ولعن ماش يبان يمو هقصءيضال وهو ربهز نفل
0 0 

 ترب هد راما نر لاو بات بع با

 لاق ادب ءيش نم دجي مل املف «لوتقم وه :لاقف هّودع نِم هرضاح يف ناك نم

 نِم هب ةاشؤولا فاجرإو هفوخ ركذيو ِةِك هللا لوسر اهيف حدمي يتلا هتديصق

 نم ةفرعم هنيبو هنيب تناك لجر ىلع لزنف ةنيدملا مدق ىتح جرخ مث ؛هودع

 اصف حبصلا للص نيح كي هللا لوسر ىلإ هب ادغف يل رِكُذ امك - ةنيّهُج

 .هتطقس نم شعتتني نأ رثئاعلل ءاعد :كل اعل )١(

 .ةلعفم اونعمب ةليعف : ةّيَوَر .نيمألاو نومأملا هيّمست شيرق تناك دلي يبنلا :نومأملا (؟)

 يهو ءلَلَعلا كاقس :كّلَعو .ئلوألا ةيقّسلا يهو ءلّهْنلا كاقس : كلبهنأف .ةيورُم :يأ

 ئلإ اهيف ينوعدت يتلا ةلاقملا هذه كنّقل يذلا وه للك يبنلا نأ هدارمو .ةيناثلا ةيقسلا

 .كبلق يف اهتبرشأو اهب ٌتيوترا نتح مالسإلا
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 مقف هللا لوسر اذه :لاققف دي هللا لوسر ئلإ هل راشأ مث هولي هللا لوسر عم

 هدي عضوف هيلإ سلج ئتح ِةَِْي هللا لوسر لإ ماق هنأ يل ركذف «هنمأتساو هيلإ

 ريهز نب بعك نإ هللا لوسر اي :لاقف .هفرعي ال هك هللا لوسر ناكو «هدي يف

 لوسر لاق ؟هب كتئج انأ نإ هنم لباق تنأ لهف ءاّملسم اًبتات كنمأتسيل ءاج دق

 .ريهز نب بعك هللا لوسر اي انأ :لاق .«معن» :ِةِكَي هللا

 لجر هيلع بثو هنأ ةداتق نب رمع نب مصاع ينثدحف :١2)قاحسإ نبا لاق

 هللا لوسر لاقف «هقنع ٌبرضأ هللا ًودعو ينعد هللا لوسر اي :لاقف راصنألا نم

 نم ّيحلا اذه ئلع بعك بضغف :لاق .70"2اًعزان اًبئات ءاج دقف كنع هعد» :ِةِك

 الإ نيرجاهملا نم لجر هيف ملكتي مل هنأ كلذو .مهبحاص هب عنص امل راصنألا

 :اهلوأ يتلا .هتقانو هتبوبحم اهيف فصي ةيماللا هتديصق لاقف «ريخب
 لويس خش اعد لوبتَم َموَيْلا يبلقف ٌداعس تناب

 ةديصقللو .(085 /7) «مكاحلا كردتسملو (207 /7) «ماشه نبأ ةريس#) يفامك 000

 «لئالدلا» يف يقهيبلا هنعو (51/4-081 /) مكاحلا اهجرخأ دقف «دهاوش

 نب بعك نب نمحرلا دبع نب ةبيقٌرلا يذ نب جاجحلا قيرط نم_(711-7037/4)
 يلع لسرم نمو نالوهجم هوبأو جاجحلاو  هدج نع هيبأ نع ئملُس يبأ نب ريهز
 .ةبقع نب ئسوم يزاغم نمو «ناعدج نب ديز نب

 يف تسيلو «هيبنت الب «ماشه نبا ةريس١ نع الاقن «هيلع ناك اًًمع» :هدعب عوبطملا يف ديز )0

 .فلؤملا ردصم ؛رثآلا نويع» يف الو ءلوصألا نم ءيش
 ةعوبطم ف اذكو «لوصألا اًقالعس «لويكم ّدفي مل اهرثإ ميتم» :عوبطملا يف رّجعلا ظفل 00

 اذه لثم نم ءيش اًضيأ ةيتآلا تايبألا ينو .ةيطخلا هلوصأل افالخ «رثألا نويعا

 .اهعضاوم يف اهيلع صيصنتلا نع هيبنتلا اذهب يفتكأ «رييغتلاو فّرصتلا

 دبعتسم :(مّيتم»و .هانضأو يبجلا همقسأ :«لوبتماو .ىتتقراف :يأ («تنابا :هلوقو

 .دّيقم :«لوبكم»و .رسألا نم َدفُي مل :(ٌرجُي مل»و .ٌبحلا هدبعتسا
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 :(1١)لاق نأ ىلإ

 مهلوقو اهيبنجيب ةاوغلا يشمي
 5 تنك قيدص ٌلكلاقو

 ُمكلاَبأ ال يقيرطا ىلخ تلق
 هتمالس تلاط نإو اىثنأ نبا مك

 ينداعوأ هللا وسر نأ تثمين
 لا ةلفان كاطعأ يذلا كاده الهم

 ملوةاشؤولا لاوقأب يَنَدَخأت ال

 هبموقيولاّمماقمموقأدقل

 هرداوب ٍفوحخ نسم دعرت لفل

 اهعزانأ ام ينيمي تعضو ئتح

 .عوبطملا نم طقاس «لاق نأ ئلإ» )١(

 .«لوبقم) :د شماه .ءص شماه «ف )0

 لوسقمل ئماَش ىبأ نبا ان كانإ

 ٌلوغشم كنع ينإ كَتيهلأ ال

 63و ومحرلا رذق امركق

 لوم بسلا يلعاتوب

 لوما هللا لوسر ةنع وشلاو

 (43 ايصققو ةيعارم اهي ةاقرغس

 ليواقألا' يفت رثكولو تن
 ليفلا ٌعِمسأ دقام عمسبو قري

 (0)ٌليونت هللا لوسر نم نكي مل نإ
 (0)ليقلا هّلوق تامقت يذ ٌففك يف

 .ضرألا نم تدخلا :ةنمو. «ةعفت رملا :ءاددحلا .تيملا ريرسس :ةلآلا 05

 مولعبو ةوبنلاب هلوسر ئلع معنأ هللا نأ لإ ةراشإ ةلفان ناقرفلا ئّمس «ةدايزلا :ةلفانلا (5)

 َمث# :ئلاعت هّلوق رَّسف هوحنبو «كلذ ئلع هل ةدايز نآرقلا لعجو ءاهايإ همّلع ةميظع

 ىلا لع اَماَمس تحمل ىسوُماَمْيَساَ
 .ةمكحلاو ملعلا نم

 اسوم هنسحأ يذلا نئلغ ةدايز : : يي أ #4 تح

 ا اا فال لودر ينوي قدا :نيثيبلا لتعم )0(

 .هنم اًنامأ َِْكي هللا لوسر  ينيطعي :يأ - يِنّْونُي مل نإ عزفلا نم دعري لظل -عمسأو
 هلوق .هللا ءادعأ نم اهيف مقتنا كراعمو ٍتاوزغ بحاص هنأل دلك هللا لوسر :تامقت وذ (5)

 .اذفان اًيضام هنوكل «هب ذتعملا ماتلا لوقلا وه هلوق يأ :ليقلا



 هب الاكرت رواسي افا
 لأ

رفان ٌوجلا ٌريمح لظت هنم
 ة

ثئثوخأهيداوبلازيالو
 ةق

 ءاضتسي رونل لوسرلا نإ
 هب

لئاق لاق شيرق نم ٍةبصع يف
 ْمه

 (1)لوؤسمو رم حوال تلبي :ليقو

 ()ٌليِغ هنود ليغ َرْثَع نطب يف
 (7)ليدارحت ٌروفعَم سانلا نم ٌمحل
 ل لق#ت وهو ألا ةزقلا كرتم نأ

 (0)ليجارألا هيداوب ئّشمتالو
 (2لوكأم نيَسرُدلاَو ٌربلا حّرشم

 لولسم هللا فويس نم ٌُدَنِهُم
 اونو :اوملسا امل ةنكس طيب

 رومأ لإ كي هللا لوسر دنع َتبست كنإ :هيدي نيب فقأ نأ لبق يل لبق دقو :يأ 01(

 .اهنع كلئاس ِيكَي هللا لوسر نإو ؛كنم تردص مئاظع
 نهيلاب نقرأ :رثع .هيف ردنحي ىذلا دسألا نيرع :ردْسُملا ءاضنلاو ةاربلا :ءارشلا

 ذإ هدنع فوخأ هللكي يبنلا نأ :دارملاو .فقلملا رجشلا :ليغلا .دوسألا ةرثكب ةفورعم
 .ءاضفلا يف هل زربو هنيرع نم جرخ ٍتاباغ ثيل نم هيدي نيب فقي

 نم -ٌمَطِق يأ  ليدارخ امهتوق «هيدلول ديصلا محل بلطيل ودغي مغيضلا كلذ نأ :يأ
 .بارتلا وهو رّفَعلا ئلع ئقلم سانلا محل

 :لولفملا .مادقإلاو ةعاجشلا يف ريظنلا :نرقلا .ةعراصملاو ةبث ةاوملا:ةرواسملا (5)

 .موزهملا روكسملا
 .لجر عمج :ليجارألا .ع عساولا ربلا :ّوجلا (5)
 ةياورلاو ؛مدلاب هايث ٌحّطَلُم بلا جّرضُم .هتعاجشب قثاولا عاجشلا :ةقثوخأ (5)

 ال هنأ :دارملاو .َقّلَخلا بوشلا :سّْدلا .حالسلا ئقلم :يأ ؛ّربلا ح دظم» :ةروهشملا

 .هيداوب مغيضلا كلذل ئسرقف نوعقي ناعجشلا لازي

 .ةرجهلا كلذب ينعي «ةنيدملا ئلإ ةكم نم اوُلِقَتنا :يأ اوُلوُر
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 فتك الو ساق لاز امقاولاد

 ْمهِمِصعَيرْهْزلا لامجلا يشم نوشمي
 ُمهَشوِبَل لاطبأ نينارعلا مش

 مهحامر تلان نإ ّحيرافم اوسيل

 مهروحن يفالإ ئعطلاعقيبال

 (١)ليزاعم ٌليمالو ءاقللادنع

 (97ٌلييانتلا ُدوُسلا دّرع اذإ ٌبْرَص
 ٌليبارس اجيّهلا يف دواد جسن نم
 (7ٌلودجم ءاعفقلا ٍقّلَح اهغأك

 اولين اذإاًعيزاجم اوسيلو اّموق

 (4)ليِاهَت توملا ضايج نع مهل امو

 اذإ) :بعك لاق املف :ةداتق نب رمع نب مصاع لاق :(©)قاحسإ نبا لاق

 هب عنص ائبحاص ناك امل راصنألا رشعم ئنع امنإو «ليبانتلا دوّسلا دّرع

 :اهيف لوقي ىتلا هتديصق راصنألا

 .لوصألا رئاس هيجلعا دقو «فلوبلا ردضمو هز شاع :سرمع لاذع 5

 اولقتنا مهنأ :دارملاو .هعم حالس ال يذلا وهو لّرْعِم عمج :ليزاعملاو .بوكرلا نسحُي

 .ءاقللا دنع ناسرف حالس ووذ ءايوقأ مه لب «هتفص هذه نَّم مهيف سيلو ةكم نم

 حدم دارملاو .ريصقلا وهو لابنت عمج :ليبانتلا .برهو ّرف :دّرَعو .ضيبلا :رهزلا (0)

 .ءاقللا دنع ةعاجشلاو ددؤسلاو راقولاب ةباحصلا

 :لودجملاو .عوُردلا ٌقَلَح اهقروب هّبْشَي ءضرألا هجو ئلع طسبنت ةلقب :ءاعفقلا (6)

 .ةعنصلا مكحملا

 .رارفلا مدعو برحلا يف مادقإلاب مهفصو دارملاو .ريخأتلا :ليلهتلا (5)

 1١17(. /7) (رثألا نويعا يف هنعو (0 ١ 5 /1) «ماشه نبا ةريس» يف امك 20(



 لزيالفةايحلا ٌمرك هرس نم

 رباك نع اًرباك مراكملا اوثرو

 مهيِبنل مهسوفن نيلذابلا

 مهنايدأ نع سانلا نيدئاذلاو

 مهيِبنل مهسوفن نيعئابلاو

 مهل اكُسن هنوري نورهطتي

 مهنإف موجنلا توحخاذإموف

 (١)ٍراصنألا يحلاص نم ِبّنقِم يف

 رايخألاونب مه رايخلا نإ
 ()ءاحألا ةنقفو جايهلا موي

 ()راَّطَخلا انقلاب َيِفَرْشَملاِ

 راركو قئاعت مويتوملل

 رافكلا نم اوقلع نم ءامدب
 (؟)رافغألا لقاعم دنع تحبصأ

 (0)يراقم نيلزافلا نيقواسطلل

 هنبا نياو «ةبقع هنياو «هوبأو ءوه ءارعشلا لوحف نم ريهز نب فبعكو

 .ةبقع نب ماوعلا

 : 0و رق يعفكل نسحتس اممهو

 ُرَدَقلا هل ٌءوبخم وهو تفلا يعس ينبجعأل ٍءيش نم بجعأ تنك ول

 .ناسرفلا نم ةعامج :بنقملا (0)

 ةنتف» ب دارملا لعلو .فلؤملا ردصمو لوصألل افالخ «رابجلا ةوطسو» :عوبطملا (؟)

 .مهل ٍةكَك يبنلا لاتقو ةنيدملا دوهي اهتراثأ يتلا نتفلا «رابحألا

 .زتهملا حمرلا :راطخلا انقلاو .فيسلا :يفرشملا 2

 نوكي مهيلإ أجلي نم نأب راصنألا حدم دارملا .لعولا دلو وهو ءرْفغ عمج :رافغألا (5)
 .لابجلا لّكق يف لوعولا عانتماك اًعنتممو اًنّصحم

 .فيضلا يرقي يذلا وهو «ءارقملا وأ ئّرقملا عمج :يراقملا (5)
 راد .ط (74١ص) يرّكُّسلا ديعس يبأ ةعنص «ريهز نب بعك ناويد حرش :رظنا (5)

 .ةيموقلا قئاثولاو بتكلا
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 ١( )عضم مهلاو ةدحاو سفنلاف اهكردي سيل رومأل ئتفلا عسي

2 00 
 ع وو

 لمأ هل دودمم شاعام ءرملاو
 رشألا :ني ىتح نيعلا يهتنت ال

 2 ًآَّظلا هليل نيل جدلا ديلا اًرجتعم ءامدألا ةقايئاهينودشت

 مرك نمو نيد نم هللاملعيام هتدرُب ءانثأ وأ هيفاطع يفف

 .«سفنلاك» ئلإ ث ؛د .ص يف فحصتو «ب .ف يف ةرّرحم ريغ «سفنلاف» )١(
 عم (11757/15) قيشر نبال «ةدمعلا»و )١١717/5( يناوريقلل «بادآلا رهز» ىفامك (؟)

 .يركسلا ديعس يبأ ةعنص «هناويد» يف هدجأ ملو «ةياورلا يف ريسي فالتخا

 ليألا يلو ,داوس نم ةبرش سانلا يف ةمدآلاو :اشابب ابعول ترش ىأ املا ةقانلا 83

 .ضايب نم ءابظلاو
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 لصف

 كلوب ةوزسشه يف

 .عست ةنس بجر رهش يف تناكو

 .دالبلا نم بدجو سانلا نم ٍةرسع نمز يف تناكو :؟١'”قاحسإ نبا لاق

 نوهركيو مهلالظو مهرامث يف ماقملا نوبحي سانلاف ءرامثلا تباط نيحو

 .لاحلا كلت خلع مهصوخش

 الإ اهريغب ئّروو اهنع ئّنك الإ ةوزغ يف جرخي املق لَو هللا لوسر ناكو

 .(77نامزلا ةدشو َةَّقّشلا دعبل كوبت ةوزغ نم ناكام

 ينب ٍدحأ سيق نب ٌدّجلل هزاهجج يف وهو موي تاذ لكي هللا لوسر لاقف

 وأ هللا لوسراي :لاقف «؟رفصألا ينب دالج ين ماعلا كل له ّدَج ايا : ةملس

 ءاسنلاب اّبجَع دشأب لجر نم ام هنأ يموق فرع دقل هللاوف «ينتفت الو يل نذأت

 لوسر هنع ضرعأف ءربصأ ال نأ رفصألا ينب ءاسن تيأر نإ ئشخأ ينإو ءينم

 ليْندَقَأ 0600 ممَو## :تلزن هيفف (كل تنذأ دق» :لاقو ِةِلَكَي هللا

 .(70[غو :ةبوتلا] 4 يت

 نم هخويش نع ةوزغلا ربخ يوري قاحسإ نباو 5١5(. /؟) «رثألا نويع» يفامك )١(

 .مزح نب ورمع نب ركب يبأ نب هللا دبعو ءنامور نب ديزيو «يرهزلا :نيعباتلا
 .(6151/7) «ماشه نبا ةريس) يف امك ؛مهريغو «ةداتق نب رمع نب مصاعو

 .(0 5 /5154) ملسمو (7915/) يراخبلا دنع كلام نب بعك ثيدح نم دهاش هل (؟)

 )59١/١1١(( «هريسفت» يف يربطلا دنع حيحص دانسإب دهاجم لسرم نم دهاش هل (*)

 (ريبكلا» يف يناربطلاو )5977/١١( يربطلا دنع سابع نبا ثيدح نم رخأآو

 .عاطقنا امهيف نيدانسإب )11/7١( «ةباحصلا ةفرعم» يف ميعن يبأو )١1١17/17(
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 هللا لزنأف ءٌّرحلا يف اورفنت ال :ضعبل مهضعب نيقفانملا نم موق لاقو
 ا ظدعم ب - نم كهل نب

 81١[. :ةبوتلا] ةيآلا «ٌرَلل يفور ال اول اَوو# :مهيف

 ئنغلا لهأ ضحو زاهّجلاب سانلا رمأو هرفس يف دج ِةْكَي هللا لوسر نإ مث

 ءاوبستحاو ئئنغلا لهأ نم لاجر لمحف «هللا ليبس يف نالمحلاو ةقفنلا نئلع

 .اهلثم دحأ قفني مل ةميظع ةقفن كلذ يف نامثع قفنأو

 رانيد فلأو ءاهتذع و اهباتقأو اهسالحأب رسيعيب ةثامثالث تناك :تلق

0# 

(010) 

(00 

 تعمج دق مورلا نأ كك هللا لوسر غلب :؟0اولاق :(7دعس نبا ركذو

 دنع يمّلّسلا باّبخ نب نمحرلا دبع ثيدح نم يور ريعب ةثامئالثب نامثع قّدصت
 هيف دانسإب )١77957( «دنسملا» ئلع هدئاوز يف دمحأ نب هللا دبعو )71١١( يذمرتلا

 .هجولا اذه نم بيرغ ثيدح :يذمرتلا لاق «؛هتاور دحأ ةلاهجل نيل

 دمحأ دتعةرمس وت نمجرلا قبه شينح نم ىورق رافد هلأ هتدصتاهأو

 رض ام» :لاق كي يبنلا نأ هيفو ”٠ ١(« /؟) مكاحلاو )7170١( يذمرتلاو (2077)

 .بيرغ نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق .«مويلا دعب لمع ام نامثع

 هتايح رخآ يف رصوح اّمل هنإف :ةرسعلا شيج زّهج نامثع نأ ةلمجلا يف مص دقو ءاذه

 لكك يبنلا نأ نوملعت متسلأ :هلوق اهنم ءايشأ يف ةباحصلا دشنأو سانلا ئلع فرشأ

 هجرخأ .لاق اميف هوقّدصف ؟مهتزّهجف «ةنجلا هلف ةرسعلا شيج زهج نم» :لاق
 .هريغو (70/1/8) يراخبلا

 .(717/57) (رثألا نويع» نع رداص فلؤملاو ؛.(١5١ /7) «تاقبطلا» يف

 يزاغملا دعس نبا مهنع يوري نمم مهدعب نّمف نيعباتلا نم يزاغملا ةاور يأ «اولاق»

 خسنلا يفو .(5 /؟) يناثلا دلجملا لوأ يف مهيلإ هديناسأ ركذ دقو ««هتاقبط) يف

 .لقنلا يّردصملو لوصألل اًفالخ «لاق» :ةعوبطملا
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 ممل هعم تبلعلو نسل هياسسصأ قزر دق لقرع نأو بادشلاب ةريثك اًغومج

 مهو َنوؤاّكبلا ءاجو «ءاقلبلا ىلإ مهتامدقم اومّدقو ءناَّسَعو ةلماعو ٌماَجو

 اولوتف .«هيلع مكلمحأ ام دجأ ال١ :لاقف ِةََِكَي هللا لوسر نولمحتسي ةعبس

 نب ملاس :مهو «7١2نوقفني ام اودجي ال نأ اًنزح عمدلا نم ضبيفت مهل رعأو

 نب ةملسو «ةَمّنَع نب ورمعو «يزاملا ئليل وبأو «'"”
 لفغم نب هّللا ديعو :تاياورلا ضعب فو . 00

 نم مهو «؟؟7ةعبسلا َنّرَقُم ونب نوؤاكبلا :لوقي مهضعبو .راسي نب لّمقعمو

 .ةنيزم

 ديز ني ةيلكو ءريتغ

 ةيراس نب ضايرعلاو ءرخص

 )١( :ةيآ «ةبوتلا ةروس يف كلذ هللا ركذ امك 97.

 :رظناو .مداقلا لصفلا يف باوصلا ئلع يتأيسو .فيحصت ««ديزي نب» :لوصألا يف (0)

 .(7؟ 4 /ا/) «ةباصإلا)»

 ؛دعس نبا مهركذ نيذلا ةعبسلا نم دحاو  سانلا ديس نبال اًعبت -_ فلؤملا لع طقس ()

 )17١/11١(. «ةباصإلا» :رظناو .(ورمع نب ٌيِمَرَه١ وهو

 لدي امكو انه ركُذ امك ةوخإ ةعبس مهو «ةباحصلا ةّلج نم ينزملا ذئاع نب نقم ونب (؟)

 دقو ؛ةوخإ ةرشع مه :ليقو .(77 )١08/ ملسم دنع نّرقم نب ديوُس ثيدح هيلع

 ءأطخ وأ فيحصت اهضعب لعلو «ءامسأ ةرشع نم رثكأ خيراتلاو ةريسلا بتك ٍفاركذ

 :ديعسو « «نيحيحصلا» يف ركذ امهلو مهرهشأ امهو  نامعنلاو ءديوس :مهو

 .ّيضرَمو ءميكح وبأ ليقعو ءنمحرلا دبعو «هللا دبعو ءرارضو ءداوّسو «نانسو

 3" غ1/ /ه ,ه17 577 585 765 /54) «ةباصإلا» :رظنا .ميعثو ءلقعّمو «ةيواعمو

 ١1١٠١(. 4/1/4 4 كا ١ كا” /ال مال دك لة“

 نع رداص فلؤملاو )35١187/5(. «لئالدلا»و (2518/5؟) «ماشه نبا ةريس» يفامك (5)

 .(؟1 /؟) «رثألا نويعا
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 هافاوف مهلمحي[ل] ِةئكي هللا لوسر لإ 7١2هباحصأ ئسوم ابأ لسرأو
 لبإ هاتأ مث .«هيلع مكلمحأ ام يدنع الو مكلمحأ ال هللاو» :لاقف نابضغ

 فلحأ ال هشلاو ينإو ؛ .مكلمح هللا نكلو مكتلمح انأ اما :لاق مث مهيلإ لسرأف

 وه يذلا ٌثيتأو ينيمي نع ُترّمك الإ اهنم اًريخ اهريغ ئرأف نيمي ئلع
 ,0)22ريخ

 لصف

 ترمأ دق كنإ مهللا» :لاقو ئكبو ليللا نم ئلصف ديز نب ةبْلُع ماقو
 لعجت ملو «كلوسر عم هب ئّرقتأ ام يدنع لعجت مل مث «هيف َتبعرو داهجلاب

 ةملظم لكب ملسم لك ىلع قّدصتأ ينإو ؛هيلع ينلمحي ام كلوسر دي يف

 :َللك يبنلا لاقف سانلا عم حبصأ مث ءضرع وأ دسج وأ ٍلام يف اهيف ينباصأ

 .«مقيلف ؟قدصتملا نيأ» :لاق مث ءدحأ مقي ملف «؟ةليللا هذه قدصتملا نيأ»

 دقل هديب دمحم سفن يذلاوف ءرشبأ» :ِِكك هللا لوسر لاقف هربخأف هيلإ ماقف

 .(7«ةلبقتملا ةاكزلا يف ثبتك

 .أطخ ء«هباحصأو) :ةيدنهلا ةعبطلاو خسنلا رئاس يفو .س وق نم تيفحلأ 45)

 .هوحنب سوم يبأ ثيدح نم )١71494( ملسمو (7177) يراخبلا هجرخأ (؟)

 ثيدح :اهنم ءدهاوش هلو )5١8/5(. «ةوبنلا لئالد» يفامك قاحسإ نبا هركذ ()

 يف ميعت يبأو (9) («سانلا ةارادم» يف ايندلا يبأ نبا دنع يراصنألا ربج نب سبع يب

 .فيعض هدانسإو ((1/1794) «ناميإلا بعش» يف يقهيبلاو (2040) «ةباحصلا ةفرعم'»

 نع هيبأ نع  كورتم وهو  فوع نب ورمع نب هللا دبع نب ريثك ثيدح نم رخآو
 ثلاث دهاشو )٠١(. «سانلا ةارادم» يف ايندلا يبأ نباو (741"7) راّزبلا هجرخأ ءهّدج

 نباو )١1170( «همجعم) يف يبارعألا نبا دنع اًرصتخم ناّمسلا حلاص يبأ لسرم نم

 .حيحص دانسإب (7١؟) «سانلا ةارادم» يف ايندلا يبأ
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 :23)دعس نبا لاق .مهرذعي ملف مهل نّدؤيل بارعألا نم نورّذعُملا ءاجو

 يلع ركسع دق لولس نبا قيأ نب هللا دبع ناكو «("7ةجر وئامثو نانثا مهو
 ّلقأب هركسع سيل :لاقي ناكف «نيقفانملاو دوهيلا نم هئافلح يف عادّولا ةّينث
 .نيركسعلا

 .يراصنألا ةملسم نب دمحم ةنيدملا ئلع ِةِْكَي هللا لوسر فلختساو

 تبثأ لوألاو «©7ةطفرع نب عابس :ماشه نبا لاقو

 فلخقو ههسم ثاك نمو يأ ني هللا ديع فلشت ل للا لوسر راساملل
 نب لالهو «كلام نب بعك :مهنم بايترا الو كش ريغ نم نيملسملا نم رفن

 ةمثيخ وبأ هقحل مث ؛؟7رذ وبأو «يملاسلا ةمثيخ وبأو «عيبرلا نب ةرارُّمو «ةيمأ

 .رذ وبأو

 فالآ ةرشع ٌليخلاو ءسانلا نم اًفلأ نيثالث ىف لكي هللا لوسر اهدهشو

 .صُمِحب ذئموي لقرهو «ةالصلا رصقي ةليل نيرشع اهم ماقأو ءسرف

 )١( «تاقبطلا» يف )7/ ١6١(.

 (01“ /71779) ملسمو (5 518) يراخبلا دنع ليوطلا كلام نب بعك ثيدح يفو (؟)

 .الجر نينامثو ةعضب اوناك مهنأ

 يبنلا نأ :يأ .لوألا وه (514 /7) «ةريسلا» يف هلوق لب «ماشه نبا لوق اذه سيل (*)

 اذه ماشه نبا لقن امنإو .يراصنألا ةملسم نب دمحم ةنيدملا ىلع لمعتسا هك

 أشنمو .هب لاق الو هضتري ملو «هيبأ نع يدْرَوارَّدلا دمحم نب زيزعلا دبع نع لوقلا

 نبا مالك رصتخا  (؟7/5١) هباتك نع رداص فلؤملاو  سانلا ديس نبا نأ مهولا

 .فلؤملا هركذ امل مهوم ظفلب ماشه

 احا قايسامك هيي دي اكبأ امئإو فدع عرس رش ىبآ فلكي مل )5(
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 نب يلع فّلخ جورخلا كو هللا لوسر دارأ املو :(1)قاحسإ نبا لاق
 فاتسأ لإ فان اه :ارئاقو ترقلادملا دب :كاجرأش هلعأ ئل» بلاط يب

 لزان وهو ِةِكَي هللا لوسر ئتأ ئتح جرخ مث هحالس ٌيلع ذخأف «هنم اًقفْحتو
 كنأل ينتفلخ امنإ كنأ نوقفانملا معز «هّللا يبن اي :لاق ؟؟1فةكلاب

 .يئارو تكرت امِل كتفلخ يننكلو ءاوبذك» :لاقف «ينم تففختو ينتلقثتسا

 نم نوراه ةلزنمب ينم نوكت نأ ئضرت الفأ .كلهأو يلهأ يف ينُفّلخاف عجراف
 ©9ةنيدملا ىلإ يلع عجرف .«يدعب يبن ال هنأ الإ ؟ئيسوم

 موي يف هلهأ ئلإ اًمايأ لو هللا لوسر راس نأ دعب عججر ةمقيخ ابأ نإ من

 امهئم ةدحاو لك ف تشر دف هطتابع ىف امهل نيشيرع ىف هل نيلآرما دعوف لاح

 شيرعلا باب ئلع ماق لخد املف ءاّماعط هيف هل تأيهو ًءام هل تدّربو اهشيرع

 حيرلاو ؟/ٌحَِضلا يف ِةِلك هللا لوسر :لاقف هل اتعنص امو هيتأرما ئلإ رظنف
 اذهام «؟*9ءانسح ةأرماو أيهم ماعطو دراب لظ يف ةمثيخ وبأو رحلاو

 )١( «رثألا نويع»و (519 /5) «ماشه نبا ةريس» ينامك )7/ /711(.

 ةنيدملا ءايحأ نم ٌّيح مويلا وهو ءيوبنلا دجسملا ّيبرغ لامش عقي عضوم )0

 صاقو يبأ نب دعس ثيدح نم )754٠54( ملسمو (5 )4١7 يراخبلا دنع دهاش هل و

 هللا لوسو اي :لاقف «كوبت ةوزنغ يف بلاط يبأ نب ىلع لي هللا لوسر فلخ :لاق
 نم نوراه ةلزنمب ينم نوكت نأ ئئضرت امأ» :لاقف ؟نايبصلاو ءاسنلا يف ينفلخت

 .«يدعب بت ال هنآ ريغ ؟) يشاويف

 .لظلا ضيقن :ّمُضلا )0(

 نم ءيش يف سيلو ؛«ماشه نبا ةريس» نم اًذخأ «ميقم هلام يف» :هدعب عوبطملا يف ديز (5)

 .«رثألا نويع» فلؤملا ردصم يف الو لوصألا
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 قحلأ ئتح امكنم ةدحاو ٌَسيرع لخدأ ال هللاو :لاق مث !فّصْنلاب

 يف جرخ مث هلحتراف هحضان مّدق مث ءاتلعفف :ذ ءاّداز يل اًكيهف كي 7١2هللا لوس ق

 ةىتيش ابأ كردأ تاق دقو هكر لزث ويح هتكروأ 'فح ةلل# هللا لوصر بلط

 اذإ تح ءاقفارتف ِةََِي هللا لوسر بلطي قيرطلا يف يحّمجلا بهو نب ٌريَمع
 فّلختت نأ كيلع الف ابنذ يل نإ :بهو نب ريمعل ةمثيخ وبأ لاق كوبت نم اود
 لزان وهو كي هللا لوسر نم اند اذإ لوتح لعفف كِل هللا لوسر يتآ تح ينع

 ابأ نك» :ِدِللَع هللا لوسر لاقف «لبقم قيرطلا ائئلع بكار اذه :سانلا لاق كوبتب

 ىلع مّلسف لبقأ خانأ املف ذ .ةمثيخ وبأ هللاو وه هللا لوسر اي :اولاق .«ةمثيخ

 ربخأف ؛«ةمثيخ ابأ اي ")كل ئلوأ» :ِِكَي هللا لوسر هل لاقف كي هللا لوسر

 .("29 خب هل اعدو اًديخ ٍةَلِكَ هللا لوسر هل لاقف .هريخ ِهِْلَكَي هللا لوسر

 ,«هللا لوسر# :زءووىه )١(

 تيدلم لاو قلتم ب َق ىأ يوركملا كيلو ؟ءانعمو هديعوو هديت ةملك «كلل نيلوأ» )0

 اي كِلهأ تدك» :لاق يذلا وه هنأ (هجيرخت يآلا) يناربطلا دنع ةمئيخ يبأ

 .«هللا لوسر

 يقهيبلا اهجرخأو «دانسإ الب قاحسإ نبا نع «ماشه نبا ةريس# يف ةمثيخ يبأ ةصق تءاج (؟)

 مزح نب ركب يبأ نب هللا دبع نع قاحسإ نبا نع هدانسإب (7577 /5) «لئالدلا» يف

 نع ةمئثيخ نب دعس نب هللا دبع نب ميهاربإ ثيدح :اهنم ءاهب ٌحمصت دهاوش اهلو .السرم
 يف ٍناربطلا هجرخأ ءالوطم  ةصقلا بحاص ةمئيخ وبأ وهو  ٍدعس هدج نع هيبأ
 يف يقهيبلا دنع ةبقع نب سوم يزاغم نم رخآو .نيل هيف دانسإب 03١ /5) «ريبكلا»

 هنع دوسألا يبأ نع ةعيهل نبا ةياور نم ةورع يزاغم نم اًضيأو (27577/0) «لئالدلا»

 ملسم دنع ليوطلا كلام نب بعك ثيدح يف حصو .«لئالدلا» يف امك هوحنب

 .(ةمثيخ ابأ نك) :ّهَِللَي هلوقو كوبت يف ِهِْكَي يبنلاب ةمثيخ يبأ قاحل ركذ (07 5779)
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 نم اوبرشت ال١ :لاق َدومث رايدب رجحلاب ّرم نيح ِةيِلَكَي هللا لوسر ناك دقو

 ّلبإلا هوُِلْغاَف هومتتجع نيجع نم ناك امو «ةالصلل هنم اوؤّضوتت :الو ائيش اهثام

 الإ سانلا لسد ادل يحاص ةيواالا مكنم ٌدحأ ٌنجرخي الو انش هنم اولكأت الو

 هريةيلط يف رخال جرو ةقجاسل امهدحلا جرش دعاس يني نم نيلجر نأ

 هريعب بلط يف جرخ يذلا امأو ؛هبهذم ئلع قن هنإف هتجاحل جرخ يذلا امأف

 ملأ» :لاقف ِةِيكَي ه هللا لوسر كلذب ربخأف «عئّيط يّلبجب هْيَحرط لوتح حيرلا هتلمتحاف

 هبهذم ىلع قنخ يذلل اعد مث «؟هبحاص هعمو الإ مكنم ٌدحأ 7١ج رخي نأ مكهنأ

 .0ةنيدملا مدق نيح ِدَِي هللا لوسرل عبط هتدهأف رخآلا امأو «يِفشف

 ئتح انقلطنا :ديّمُح يبأ ثيدح نم 7(ملسم حيحص» يف يذلاو :تلق

 مقيالف «ةديدش حير ةليللا مكيلع ثقتس هتسا١ :ِةالَع هللا لوسر لاقف كوبت انمدق

 ا
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 .رداصمللو لوصألل افالخ «جرخي ال نأ» :ةعوبطملا خسنلا يف )١(

 نع_-(1؟٠54 /5)«لئالدلا»و (877 /7؟) «ةريسلا) يف امك قاحسإ نبا هدنسأ (؟)

 دقو .السرم يدعاسلا دعس نب لهس نب سابعلا نع مزح نب ركب يبأ نب هللا دبع
 ينو «يتآلا ملسم ثيدح يف امك يدعاسلا ديم يبأ نع لهس نب سابعلا هدنسأ

 .قاحسإ نبا هركذ اًمع فالتخا هقايس

 .(1785/5ج-147/١١1) مقرب (6)

 نع رمع نب هللا دبع نب ملاس نع يرهزلا هدنسأ ثيدحلاو «((077 /7) «ةريسلا» يف (5)

 يف يراخبلا ظفلو ,.(797/79/0) ملسمو (55 19 )778٠0: يراخبلا دنع امك «هيبأ

 .«يداولا زاجأ ئتح ريسلا عرسأو هسأر َمْنق مث» :يناثلا عضوملا
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 .«مهباصأ ام مكبيصي نأ افوخ نوكاب متنأو الإ مهسفنأ اوملظ نيذلا

 :لاق ٌةاِيَع هللا لوسر نأ رمع دنا ثيدح نم 7١2(نيحيحصلا» يف :تلق

 اونوكت يل نإف «نيكاب اونرتكت نأ ال1 نييذعملا مرقلا ءالؤع لع اولعدتالا

 .«مهباصأ ام لثم مكبيصي ال مهيلع اولخدت الف نيكاب

 .هحرطو نيجعلا ءاقلإب مهرمأ هنأ :©27(يراخبلا حيحصا» يو

 اوقيرَهُي نأو «ّنيجعلا لبإلا اوفلعي نأ مهرمأ هنأ "70ملسم حيحصا يفو

 دقو ءاًضيأ ىراخبلا هاورو .ةقانلا اهدرت تناك يتلا رئبلا نم هاوقتسيو «ءاملا

 .حزّطلا ئور نم هظفحي مل ام هيوار ظفح

 :لاق اوعمتجا املف .«(ةعماجح ةالصلا» :مهيف لئدان د ثأ قيببلا ركذو

 مهنم بجعت : :لاقف لجر هادانف «؟مهيلع هللا بضغ هج عوق راع ولست مالمو

 مكسفنأ نم لجر ؟كلذ نم بجعأ وه امب مكئبنأ الأ» :لاقف هللا لوسر اي

 زع هللا نإف اودّدسو اوميقتسا .مكّدعب نئاك وه امو مكلبق ناك امب مكتبني

 .«اًئيش مهسفنأ نع نوعفدي ال موقب هللا يتأيسو ءائيش مكباذعب ًابعي ال لجو

 رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع قيرط نم (78/190) ملسمو (477) يراخبلا )١(

 : رع يأ ةيع ناثيد نب هللا دبع ثيدح نم (71727) مقرب 0

 امك (77779) يراخبلا دنع وهو .رمع نبا نع عفان ثيدح نم 5١( /55451) مقرب 2

 فلولا ءركديم
 ةبيش ىبأ نباو )18١74( دمحأ اًضيأ هجرخأو «(775 /45) «ةوبنلا لئالد» يف (5)

 نع ةشبك ىبأ نب دمحم ثيدح نم «(5"7 * /77) «ريبكلا ف يناربطلاو )١0(

 .ةايح نبا ريغ هقوي ملو لاح ةلاهج هيف «ةشبك يبأ نب دمحم ال[ تاقث هلاجرو .هيبأ
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 لصف

 ئلإ كلذ اوكشف .مهعم ءام الو سانلا حبصأو :7١2)قاحسإ نبا لاق

 ئتح ترطمأف ةباحس هناحبس هللا لسرأف ِةلكَي هللا لوسر اعدف لكي هللا لوسر

 .©"7ءاملا نم مهتجاح اولمتحاو سانلا وترا

 لاقف «هتقان تلض قيرطلا ضعبب ناك اذإ ئتح راس ديني هللا لوسر نإ مث

 نع وك وو بت هلأ معزي دسم سيكا : !اًقفانم ناك َكيشضْللا نب ديز

 لوقي الجر نإ» :ِةِكَك هللا لوسر لاقف !؟هتقان نيأ يردي ال وهو «ءامسلا ربخ

 يهو اهيلعُهللا ينّلد دقو «هللا ينمّلع ام الإ ملعأ ال هللاو ينإو «(هتلاقم ركذو)
 ينوتأت لئتح اوقلطناف ءاهمامزب ةرجش اهتسبح دق اذكو اذك بعش يف يداولا يف

 .(؟0اهب هوؤاجف اوبهذف ««اهب

 )١( (رثألا نويع)و (20177 /1؟) «ماشه نبا ةريس» يف امك )١١1/8/5(.

 «لئالدلا» ين امك ءالسرم ةداتق نب رمع نب مصاع نع قاحسإ نبا هاور ربخلا (؟)

 ؛ةنم لوطأب باطخلا نب رمع نع سابع نبا ثيدح نم دهاش هلو .(771/5)

 )١597/١( مكاحلاو (17817) نابح نباو )٠١١( ةميزخ نباو )١١5( رازبلا هجرخأ

 .نيحيحصلا لاجر هلاجر دانسإب )١/ 71/8- 758١( «ةراتخملا» يف ءايضلاو

 قاحسإ نبا هلاق .اقافن هيف لخدف مالسإلاب ذّوعت «عانقيق ينب نم دوهيلا رابحأ نم ناك (')

 )١//071(. «ماشه نبا ةريس) يف امك

 نع ةداتق نب رمع نب مصاع نع _(077 )١/ «ماشه نبا ةريس» يف امك_ قاحسإ نبا هاور (4)

 نب ةورع دنع ربخلاو .دّيج دانسإ اذهو .لهشألا دبع ينب نم لاجر نع ديبل نب دومحم

 «هيزاغم» يف يدقاولاو_-(١5 /5) «لئالدلا» يف امك  امهيزاغم يف ةبقع نب لئسومو ريبزلا

 نإ :لاقي هنأ مهركذ فنآلا يزاغملا باحصأو قاحسإ نبا ركذ دقو .هوحنب )/٠٠١94(

 :يدقاولا هاّمس  سانلا ضعب نأو «همالسإ نّسحو كلذ دنع بات تيصللا نب ديز

 .كله ئتح رشب اًمهتم لزي مل :لوقي-تباث نب ديز نب هجراخ
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 .١2!قسوأ ةرشعب ةأرملا ةقيدح صرخ كلت هقيرط يفو
 54 نجح م ١ أ 1 ٠ تزنالزكب 1 ٠ ُس
 فلخت :نولوقيف لجرلا هنع فلختي لعجف ديلي هللا لوسر ئضم مث

 كلذ ٌريغ كي نإو ؛مكب هللا هقحلّيسف ٌريخ هيف كي نإف هوعد» :لوقيف «نالف

 .2020هنم هللا مكحارأ دقف

 مش :ربهظ يلح ةصانم لأ هيلع اطبأ املق رعب رف يبأ نلح © 1رولتو
 رظنف هلزانم ضعب يف كو هللا لوسر لزنو ءاّيشام لكي هللا لوسر رثأ عبتي جرخ
 قيرطلا ئىلع يشمي لجرلا اذه نإ «هللا لوسر اي :لاقف نيملسملا نم رظان
 اي:اولاق موقلا هلمأت املف ء(رذابأ نك» :ِِِكَي هللا لوسر لاقف ءهدحو

 يشممي ءٌرْذ ابأ هللا محر» كَ هللا لوسر لاقف «رذ وبأ هللاو وه ءهللا لوسر

 .(؟7«هدحو ثَّعببو هدحو توميو هّدحو

 ةأرمال ةقيدح نلع ئتأ كوبت ئلإ هقيرط يف ئرقلا يداوب رم امل كي ىبنلا نأ كلذو )١(
 ءاهوصرخف  اهرمث نم ءيجي مك اوصرخا يأ  «اهوصّرخأ» :هباحصأل ِةِكي لاقف

 ءاش نإ كيلإ عجرن تح اهيصحأ» :ةأرملل لاقو ءقسوأ ةرشع ام ِةْكَي يبنلا صرخو
 نع ةأرملا كي هللا لوسر لأس كوبت نم مهلوفق يف ئرقلا يداو ئلع اوتأ امل مث :«هللا
 ملسمو )١581( يراخبلا هجرخأ .قسوأ ةرشع :تلاق ءاهرمث غلب مك اهتقيدح

 .يدعاسلا ديمح يبأ ثيدح نم (1786 /1ج-١1/145)

 هدانسإب )757١/6(- «لئالدلا»و 0٠١( /7”) «كردتسملا» يفامك  قاحسإ نباهاور (0)

 .يتأيس امك فيعض وهو «دوعسم نبا نع اًبيرق يتآلا
 ,بفكوتو ثكمت :يأ (6)

 نبا نع يتآلا دانسإلاب  هريغو مكاحلا هقيرط نمو  قاحسإ نبا هاور اًضيأ اذهو (:4)
 قل ه2 سا ول
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 نع ىملسألا نايفس ب 1؟1ةمو ينثدحف :(1)قاحسإ نبالاق

 رذ ابأ نامثع ئفن امل :لاق دوعسم نب هللا دبع نع ىظرقلا بعك نب دمحم

 نأ :امهاصوأف همالغو هتأرما الإ دحأ هعم نكي مل ِهٌرَدَق اهب هباصأو ةذَبَّرلا ئئلإ

 مكب رمي بكر لوأف «قيرطلا ةعراق (7نئلإ نام مث ينانفكو ينالسغا

 العق ثام املف ءهنقد ولع اتوتيعأف هلك هللا لوسر ٌيحاص رذ وبأ ادع :اولوقف

 ملف ءاَراَّمع قارعلا لهأ نِم طهر يف دوعسم نب هللا دبع لبقأو «2؟)هب كلذ
 مهيلإ ماقو ءاهؤطت لبإلا تداك دق قيرطلا رهظ ئلع ةزانجلاب الإ مهعَرَي
 :لاق .هنفد ئلع انونيعأف ِةِلك هللا لوسر بحاص رذوبأ اذه :لاقف مالغلا

 تومتو كّدحو يشمت ِكَي هللا لوسر قدص :لوقيو يكبي هللا ٌدبع ٌلهتساف

 نب هللا دبع مهثّدح مث «هوّراوف هباحصأو وه لزن مث «كدحو ثعبتو كدحو

 .كوبت لإ هريسم يف هلي هللا لوسر هل لاق امو هثيدح دوعسم

 )١( ؛رثألا نويع» نع رداص فلؤملاو «(07 5 /7) «ماشه نبا ةريس» يفامك )75١9/7(.

 مكاحلا اًضيأ قاحسإ نبا قيرط نم هجرخأو )”/  )5٠(لئالدلا» ين يقهيبلا هنعو

 )/ .)77١لاقو ءرظن هيف :يراخبلا لاق نايفس نب ةديرب نإف فيعض هدانسإو

 .كورتم :ينطقرادلا لاقو ءثيدحلا يف يوقلاب سيل :يئاسنلا

 .جيرختلا رداصم نم حيحصتلاو .«ديزي» وأ «ديرب» :لوصألا يف (؟)

 (ئلع يناعض» :عوبطملا يفو .(ئلع ينامض» :«رثألا نويع» يفو .لوصألا يفاذك ()

 .«ماشه نبا ةريس»ل اقافو

 لوصألا نم ءيش يف سيلو ««قيرطلا ةعراق لع هاعضو مث» :هدعب ةلاسرلا ةعبط يف (4)

 الب ماشه نبا ةريس» نم محقأ امنإو ءفلؤملا ردصم يف الو ةيدنهلا ةعبطلا يف الو
 ان
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 (17(هحيحصا يف نابح نب متاح وبأ ركذ دقف ءرظن ةصقلا هذه يفو :تلق

 ِ ِع سا 0 2

 رذ َمأ نع هيبأ نع رتشألا نب ميهاربإ نع دهاجم نع هتافو ةصق يف هريغو

 ال ىل امو :تلقف ؟كيكبي ام :لاقف تيكب ةافولا رذ ابأ ترضح امل :تلاق

 ناديالو اثفك كعسي بوث ىدتع سيلو ضرألا نم ةالفغب ثومت ثنأو ىكبأ

 رفنل لوقي ِةِكَي هللا لوسر تعمس ينإف يكبت الو يرشبأ :لاق «كبييغت يف يل
 (نيملسملا نم ةباصع هدهشت ضرألا نم ٍةالفب مكنم لجر َنَتوميل» :مهيف انأ ؤ 5 ” 0 هدف 1 ه2 احد ذاع

 ؛لجرلا كلذ انأف ةعامجو ةيرق يف تام دقو الإ دحأ رفنلا كئلوأ نم سيلو

 حاحلا بهذ دقو ئنأ :تلقف «قيرطلا يرصبأف «تبِذك الو َتبَّذَك ام هللاو

 بيثكلا ئلإ (')ٌدتشأ تنكف :تلاق ءيرّصبتف ىبهذا :لاقف !؟قرطلا تعّطقتو
 مهلاحر ئلع ٍلاجرب انأ اذإ كلذك انأو وه انيبف .هضّرمأف عجرأ مث رّصبتأ

 ل رع + ل1 هنأ ع 2 وف ظ 8 4 ىو < ّ

 تومي نيملسملا نم ؤرما :تلق ؟كلام هللاةمأاي:اولاقف ءتيلعاوفقو

 مكاحلاو )5٠7( رازبلاو )7١17277( دمحأو (5770) وه هجرخأو :.(57171) مقرب )١(

 «لئالدلا» يف يقهيبلاو )١571( «ةباحصلا ةفرعم) يف ميسعن وبأو (340 /*)

 ءميثخ نب نامثع نب هللا دبع نع ؛يفئاطلا ميلس نب يحي نع قرط نم «((201/7)

 ثراحلا نب كلام هابأو رتشألا نب ميهاربإ نإف «نيل هيف هدانسإو .هب دهاجم نع
 ئلع ءطبضلاو ةياورلاب ال ةعاجشلاو ةرامإلاب نافورعم_رتشألاب فورعملا يعخنلا

 وققحم نّسحو ءرتشألا قثو دق ٌيلجعلاو ««تاقثلا» يف امهدروأ نابح نبا نأ

 ْ .هدانسإ (ةلاسرلا ةعبط) «دنسملاا

 .فيحصت «(«دنسأ» :عوبطملا (؟)

 نآلا فرعُّيو ءضايبو داوسب ٌعقبم هنأ الإ ةقلخ رسنلا لكش ىلع عقبأ رئاط :مخرلا ()
 .يرصملا باقعلاب اًضيأ
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 :تيلق ؟406 هللا لوسر :بحاص :اولاق رق وبأ :كلق ؟وه متو ءاولاق :هنردنك

 :مهل لاقف ءهيلع اولخد لئتح هيلإ اوعرسأو مهتاهمأو مهئابآب هوّدفف ءمعن

 مكنم لجر َنَئوميلا :مهيف انأ رفنل لوقي كك هللا لوسر تعمس ينإف اورشبأ

 لجر رفنلا كئلوأ نم سيلو ؛«نينمؤملا نم ةباصع هدهشت ضرألا نم ةالفب
 بوث يدنع ناك ول هنإو «تبذك الو تبّذَك ام هللاو .ةعامج يف كله دقو الإ

 مكدشنأ ينإف ءاهلو يل وه بوث يف الإ نّمكأ مل "17 يتأرمالو يل اًئفك ينعسي
 نم سيلو ءابيقن وأ اًديرب وأ اًميرع وأ اًريمأ ناك مكنم ٌلجر ("0يّئْفكي نأ هللا

 ايانأ :لاق راصنألا نم ئّتف الإ لاق ام ّضعب فراق دقو الإ ٌدحأ رفنلا كئلوأ

 ثينأ :لاق ءيمأ لزغ نِم يتبيَع نم نيبوث يفو اذه يئادر يف كنفكأ ءمع

 .نناسب مهلك رت ىف هوتقدو هيلع [رماقو يراصتألا نكت «يئفكف

 تباث نب ةعيدو مهنم نيقفانملا نم طهر ناك دقو :كوبت : ةصق اولإ انعجر

 :هل لاقي ةملس ينبل فيلح ٌعجشأ نم لجر مهنمو ءفوع نب ورمع ينب وخأ

 .(امهل وأ» :يتآلا عضوملا يفو ««يتأرمال وأ» :جيرختلا رداصم يفو ءلوصألا يناذك )١(

 .ةيلع لوئعملاو

 اذه يف نابح نبا ظفلل قفاوم لوصألا نم تبثملاو ««يننفكي ال نأ» :ةعوبطملا خسنلا (؟)

 اهيلع تفقو يتلا ةيطخلا هخسن بسح ؛«مكاحلا كردتسم» يف وه اذكو ءعضوملا

 هوحنبو ««ةوبنلا لئالد» يف هقيرط نمو ١٠١(« 4 /5) ةققحملا ليصأتلا راد ةعوبطمو

 يف اذكو ««يننفكي ال نأ» :رخآلا عضوملا يف نابح نبا ظفلو .ميعن يبأو رازبلا دنع

 .اهيف اًماحقإ الإ هلاخإ الو «كردتسملا» نم ةيدنهلا ةعبطلا

 هب داري حيصف يبرع بولسأ وهو «تبثملا ظفللا نم حضاو رذ يبأ دوصقمو ءاذه

 3١١(. ص) يرابنآلا نبال «دادضألا» :رظنا .يهنلاو جيرحتلا
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 لاتقك رفصألا ىنب دالج نوبسحتأ :ضعبل مهضعب لاق ريمخ نبأ 8 ١

 اًبيهرتو افاجرإ  لابحلا يف نينّرقم مباع لو ؟رضمبا مهيب برا

 بّرضُي نأ ئلع ئضاقأ يّنأ تددول هللاو :ريمح نب نّشَخُم لاقف نينمؤملل
 هللا لوسر لاقو .هذه مكتلاقمل ٌنآرق انيف لزني نأ تلفنن انإو ٍةدلج ةئام انم ّلك

 اوركنأ نإف اولاق امع مهلسف ءاوقرتحا دق مهنإف موقلا كردأ» :رساي نب رامعل دك
 لوسر اوتأف .مهل كلذ لاقف رامع مهيلإ قلطناف .«اذكو اذك 7"2متلقف «ئلب :لقف

 مهيض شل لرئأف «بعلنو ضوخن انك :تباث نب ةعيجو لاف ديلإ نورذتحي رك هلا

 لا قف ء[ ده :ةبرا#1 تفتر دولة اتت تت بلا سيأو»
 يم

 هنع يبزع يللا تاك يبأ مسأو يمسأ يب دعق اهلا لوسو اي ةريمبش نب نشفاس 1

 ملعيال اًديهش لّتقُي نأ هللا لأسو «نمحرلا دبع» ئّمستو «©"7ةيآلا هذه يف

 .247رثأ هل دجوي ملف ةماميلا موي لتقف «هناكمب

 لوق تبثملاف ؛همسا يف فلتخا دقو .لوصألل افالخ «َىْشْخَم» :عوبطملا )١(

 .ماشه نباو يدقاولا لوق عوبطملا يف امو ءقاحسإ نبا

 .«متلق» :رداصملا يفو «متلعف» :لوصألا رئاس ينو موف قاذك 45)

 اراكس زكا هني ترس دق زكي قت نإ هايف للام رق أ ©

 .[17 :ةبوتلا] © َنيِمِرَجم
 رداص فلؤملاو .(075 -557 5 /7) «ماشه نبا ةريس» يف امك قاحسإ نبا دنع ربخلا (0)

 .هنم لوطأب ٠١١( 7 /7) «هيزاغم» يف يدقاولا هركذو 7١94(. /7) (رثألا نويع» نع

 اًنوظب انيتعوأ ءالوس انءاّدق نئرأ ىل اه: سلجملا كلذ ىف لاقءتباث نب ةعيدو نأ هيفر
 اّشيآ نيرخآ هوجو نم تيور ىلا ىه ةلاقملاهدهو .هافللا دتع اًنيجأو ةنسلا انينكأو
 متاح يبأ نباو (2016 )5547/1١١- «يربطلا ريسفت» :رظنا .ةيألا لوددل ايم

 )١874/5(.
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 نامز يف كوب لزن ةائلَع هللا اوم نأ ©0هيئاغم) ِق (12لعاع نا ركدو

 اب ضمضمف ءام نم هديب ةفرغ دلع هللا لوسر فرتغاف (ةيف اهؤام لق
 مث هاف

 .ةعاسلا لئتح كلذك ىهف «تأللتما تح اهنيع ترافف ءاهيف هقصب

 نوتآكس مكنإ) :اهيلإ هلوصو لبق لاق هنأ "7ع لسم حيحص) يف :تلق

 اهءاج نمف .راهنلا َيِحْضُي ئّتح اهوتأت نل مكنإو َكوبت َنيع هللا ءاش نإ اًدغ

 :نالجر اهيلإ قبس دقو اهانئجف :لاق :«ينآ ئتح اًميش اهئام نم سعال
 لم» :ِكَي هللا لوسر امهلأسف ««*)اهئام نم ٍءيشب ضبت كارّسلا ٌلثم ُنيعلاو
 .لوقي نأ هللا ءاش ام امهل لاقو امهّبسف «معن :الاق «؟اًعيش اهئام نم امتسِسَم

 لكَ هللا لوسر لسغ مث ؛ءيش يف عمتجا ئتح اليلق اًليلق نيعلا نم اوفّرَع مث
 مث «سانلا ئقتساف 2*”ريثك ءامب ُنيعلا ترجف اهيف هداعأ مث هيديو هّهجو هيف

 بحاص قودصلا خرؤملا ءيقشمدلا هللا دبع وبأ ءمهالوم يشرقلا ذئاع نب دمحم وه )١(

 ئورو «مهتقبطو يدقاولاو شايع نب ليعامسإو ملسم نب ديلولا نع ور «يزاغملا

 ةريغو نيحم ةباققلو هةفامسو ىرسفلا قايقسوي بوكو ضقسلا طرز وبآ هع

 ةنس يفوت .دوقفملا دادع يف امهو ««فئاوصلاو حوتفلا» باتكو «يزاغملا» باتك فنص

 )١1/ 5 ٠١(. «ءالبنلا مالعأ ريساو (58/ /5177) «قشمد خيرات :رظنا .؟37*

 نم هيزاغم يف ةورع ظفل وه ذئاع نبا هركذ يذلاو 5١١(. /7) «رثألا نويع» يفامك (؟)

 .(7377 /6) «ةوبنلا لئالد» :رظنا .هنع دوسألا يبأ نع ةعيهل نبا ةياور

 ين يقهيبلا اًضيأ هجرخأو .لبج نب ذاعم ثيدح نم (1784 /5ج-١1 )١7// مقرب 2

 .فلؤملا ردصم وهو «(7757/0) «لئالدلا)»

 يف اذك «اهئام نم» :هلوقو .لعن كارش هنأك ءاملا نم ريسي ءيشب حشرتو ليست يأ 6

 .ملسم ظفل وهو (ِءام نم» :عوبطملاو هيفف ءس ادع لوصألا

 نم تبثملاو .ملسم ظفل وه ناك نإو لوصألل افالخ «رمهنم ٍءامب» :عوبطملا (4)

 .قبس امك رداص هنع فلؤملاو «لئالدلا» يف ىقهيبلا ظفل وه لوصألا
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 دق انهاه ام ئرت نأ ةايح كب تلاط نإ ذاعم اي كشوي» :ِيِلَ هللا لوسر لاق

 .«اًنانج ىلُم

 لصف

 هأظعأو هحلاضف ةليأ بحاص هاتأ كويت :ىلإ هلك هللا لوسر ايهتنا املو

 كك هللا لوسر مهل بتكو ةيزجلا هوطعأف ١2)َحْرْذَأ ابرج لهأ هاتأو «ةيزجلا
 ةنمأ اذه عيحولا نمحرلا هللا مسبا :ةليأ بحاصل بتكو «مهدنع وهف اًباتك

 مهترايسو مهِْيفَس ةليأ ٍلهأو ةبؤر نب ةنَحيل هللا لوسر ٌئبنلا دمحمو هللا نم

 لهأو ماشلا لهأ نم مهعم ناك نمو ّيبنلا ٍدمحمو هللا ةمذ مهل ءرحبلاو ربلا يف
 هنإو هسفن َنود هّلام لوُحَيال هنإف اًندح مهنم ثدحأ نمف ءرحبلا لهأو نميلا
 نم.ةثوذري اًقيرطالو هثودري ٌءآم اوعنمي نأ لحي ال هثإو ءسانلا نم ءذخأ نمل
 .(؟3عرسب وأ كي

 ليش

 ةموُد ٍردبكَأ ئلإ ديلولا نب دلاخ يلي هللا لوسر ثعب يف
 ئلإ ديلولا نب دلاخ ثعب ِيِكَي هللا لوسر نإ مث :©7قاحسإ نبا لاق

 )١79/١(. «نادلبلا مجعم» يف امك «ماشلا فارطأ يف ناترواجتم ناتيرق حرذأو ابرج 01(

 .ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملا يف ناعم ةظفاحم يف مويلا ناعقتو

 «ةوبنلا لئالد»و (075 /7) «ماشه نبا ةريس» يف امك قاحسإ نبا هركذ باتكلا اذه (؟)

 .هلثمب (؟٠56 )١/ دعس نباو ١ ١١7( /7) يدقاولا اًضيأ هركذو .(785177/5)

 6 /؟) «رثألا نويع» نع رداص فلؤملاو ((0777/5) «ماشه نبأ ةريسا يف امك 0

 نامور نب ديزي نع قاحسإ نبا نع ١6١( /0) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلا هدنسأو

 .السرم يمزحلا ركب يبأ نب هللا دبعو
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 ناكو ًينارصن ناك ةدنك نم لجر كلملا دبع نب رديكأ وهو 10ةَموُد رذيكأ

 جرخف ءا(رقبلا ديصي هدجتس كنإ» :دلاخل ِةَِي هللا لوسر لاقف ءاهيلع اَكَلَم

 ئلع وهو «ٍةفئاص ٍةرِمقُم ةليل يفو نيعلا رظنمب هنصح نم ناك اذإ ئتح دلاع

 هل تلاقق يسنقلا تاباسو رقي كاشف ثلا نقاش هنآرم اهعمو هل حطس

 ال :لاق ؟هذه كرتي نمف :تلاق «هللاو ال :لاق ؟طق اذه لثم تيأر له :هتأرما

 هل خأ مهيف هتيب لهأ نم رفن هعم بكرو «هل جرسُأف هسرفب رمأف لزنف ءدحأ

 ليخ مهْنَقلت اوجرخ املف (2"”ههدراطّمب هعم اوجرخو بكرف ءَناَّسح هل لاقي
 صّوخم جابيد نم ٌءابق هيلع ناك دقو ؛هاخأ اولتقو هتّدخأف كي هللا لوسر

 نإ مث هيلع همودق لبق لكي هللا لوسر ىلإ هب ثعبف ٌدلاخ هبلتساف بهذلاب

 مث ؛ةيزجلا ئلع هحلاصو هّمد هل نقحف كي هللا لوسر ىلع ٌرديكأب مدق ادلاخ

 .هتيرق ئلإ عجرف هليبس ئّلخ

 نيرشعو ةئامعبرأ يف ادلاخ لكي هللا لوسر ثعب :(7دعس نيا لاقو

 هب أي ئتح :> لتقلا نم ٌرديكأ دلاخ راجأو :لاف .مدقت ام وحن ركذف ءاّسراف

 ريعب يَلأ ئلع هحلاصو «لعفف لدنجلا ةمود هل حتفي نأ ئلع كي هللا لوسر

 ءاصلاخ هيَ لَو يبتلل لزعف جمر ةثامعبرأو عرش ةئامعبرأو ٍسأر ةئامنامثو

 «هباحصأ يف يقب ام مسق مث لِي يبنلل ناكف سمُخْلا | برأف ةميشلا مسق مت

 لامش يف فوجلا ةقطنم يف مسالا اذهب ةفورعم لازت ال ةيرق ءلدنجلا ةموذ ئه ةمود 010

 كي

 )7571١/7(. «رثألا نويع» نم لقنلاو ١5١(.« /7) «تاقبطلا» يف ()
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 .ضئارف سمخ مهنم دحاو لكل راصف

 اهوار ام لاو :رقرلا نه لاق وديكأ كأ يشلا اله يف ؟ انام نبا ركذو

 .هللا ُرَدَق نكلو ةئثالثلاو نيمويلا اهل رّمَض أ تيك دقو تح رابلا الإ اتءاج طق

 لكي هللا لوسر دنع ةَّنَحّيو رديكأ عمتجاو : 0 ؟ةيقع مم ةيسوعلاق

 ىلع ِلِكي هللا لوسر امهاضاقف «ةيزجلاب اًرقأو ايبأف مالسإلا ئلإ امهاعدف

 .اًياتك امهل بتكو «ءاميت ئلعو «ةليأ ليلعو «كوبت للعو «ةمود ةيضق

 كوبتب كي هللا لوسر ماقأف :(97قاحسإ نبا لاق :كوبت ةصق لإ انعجر

 ءام قيرطلاب ناكو ةنيدملا ئلإ اًلفاق فرصنا مث ءاهزواجي مل هليل ةرشع عضب

 يداو :هل لاقي ٍداوب ةثالثلاو نيبكارلاو بكارلا يوريام ٍلَشَو نم جرخي
 اًئيش هنم ٌنّيقتسي الف ءاملا كلذ لإ انقبس نما :ةلكع هللا لوسر لاقف هَقَقَّسُملا

 .(؟)اًعئيش هيف َرّي ملف ءاوقتساف نيقفانملا نم ٌرفن هيلإ هقبسف :لاق ء(هيتأن ئتح
 :لاقف «نالفو نالف هللا لوسر اي :هل ليقف «؟ءاملا اذه لإ انقبس نم» :لاقف
 اعدو للي هللا لوسر مهنعل مث (!؟هينآ لوتح اًئيش هنم اوقتسي نأ مههتأ ملَوأ»

 نأ هللا ءاش ام هدي يف بصي لعجف لَّسّولا تحت هدي عضوف لزن مث .مهيلع
 .هب وعدي نأ هللا ءاش امب لب هللا لوسر اعدو «هديب هحسمو هب هحضن مث ءبصي

 «قعاوصلا ٌسحك اًسح هل نإ ام  هعمس نم لوقي امك  ءاملا نم قرخناف

 )١( /؟>«رثآلا نويع» ىفامك ١71(,

 77١(. /5) «رثألا نويع» نم لقنلاو «(3557 /5) «لئالدلا» يفامك (؟)
 .(77 ١ /7) «رثألا نويع)و (01717 /7) «ماشه نبا ةريسلا 2

 نويعاو «ماشه نبا ةريس» يف قايسلاف «نونعملاب ٌلخأ طقس ّمّنو ءلوصألا يف قايسلا اذك (5)
 . اًعيش هيف ري ملف [هيلع فقو لَك هللا لوسر هاتآ اًملف هيف ام] اوقتساف» :ارثألا

1, 



 نم :وأ  متيقب نئلا١ :ّهِلكَي هللا لوسر لاقف «هنم مهتجاح اوقتساو سانلا برشف

 .«هفلخ امو هيدي نيب ام بصخأ وهو يداولا اذهب ٌنعَمستل  مكنم يقب

 نوتأتس مكنإ١ 0110 ارو ا جاسم يصمت لإ هايل دعا

 اهءاج نمف .راهنلا ّيِحضُي هب تح اهوتأت نل مكنإو كوبت َنيع هللا ءاش نإ اًدغ

 ًةدحاو ةصقلا تناك نإف ؛(7١هدقت دقو هثيردحلا «.. كيش اهئام نم سمي الف

 .نكمم وهف نيّتّصق تناك نإو ءملسم ثيدح ظوفحملاف

 نب هللا دبع نأ يميتلا ثراحلا نب ميهاربإ نب دمحم ينثدحو :(50لاق

 ةوزغ يف كي هللا لوسر عم انأو ليللا فوج نم ٌتمق :لاق ثدحي ناك دوعسم

 كب هللا لوسر اذإف ءاهيلإ رظنأ اهُنعِباف ركسعلا ةيحان يف ران نم ٌةلعّش تيأرف كوبت
 .هلاورفح دق مه اذإو «تامدق ِنّرملا نيداجبلا وذ هللا دبع اذإو ءرمعو ركب وبأو

 ّيلإ ايِْمَأ :لوققي وهو هيلإ هنايلدُيرمعو ركب وبأو هترفح يفك هللا لوسرو
 َضْراف هنع اًيضار ُثيسمأ دق ينإ مهللا» :لاق هّمشل هيه املف «هيلإ هايّلدف «امكاخأ
 .«ةرفحلا بحاص تنك ينتيل اي) :دوعسم نب هللا دبع لوقي :لاق ,(هنع

 ام اًماوقأل ةنيدملاب نإ» :كوبت ةوزغ نم هعجرم كي هللا لوسر لاقو
 مهو هللا لوسر اي:اولاق .««مكعم اوناك الإ اًيداو متعطق الو اًريسم مترس

 .؟"96رذعلا مهسبح «معن» :لاق ؟ةنيدملاب

 .(508/6ص) )١(

 نيب عاطقنا هدانسإ يفو .(27/7) «ماشه نبا ةريس» يف امك ءقاحسإ نبا :يأ (؟)

 «ةباحصلا مجعم» يف نيرخآ نيقيرط هل نأ الإ .دوعسم نباو يميتلا ميهاربإ نب دمحم

 .اهعومجمب ريخلا تبثي «(8697) «يشاشلا دنسم»و (905) يوغبلل

 يف يقهيبلاو (4/1) نابح نباو 0 /) دواد وبأو (5577) يراخبلا هجرخأ (9)

 هبشأ نيريخآلاب ظفللاو «(73177/0) «لئالدلا»
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 لصف

 هنتالصو كوبتب ُةْلَي هتبطخ يف

 :لاق رماع نب ةبقع ثيدح نم 7١هكاحلاو «لئالدلا» يف يقهيبلا ركذ

 اهنم ناك امل ِةِلَك هللا لوسر دقرتساف كوبت ةوزغ يف ِةْيكَك هللا لوسر عم انجرخ

 ايكل لقأ ملأ» :لاق ,حمر َدَيَق سمشلا تناك ئتح ظقيتسي ملف «ةليل ىلع

 بهذ يذلا مونلا يف يب بهذ هللا لوسر اي :لاقف «؟رجفلا انل الكأ :لالب

 (؟)بهذ مث ءلولص مث ٍديعب ٌريغ لزنملا كلذ نم كي هللا لوسر لقتناف ءكب
 امأ» :لاق مث هلهأ وه امب هيلع ئنثأو هللا دمحف «كوبتب حبصأف هتليلو هموي ةيقب

 للملا ريخو .ئوقتلا ةملك ئرعلا قثوأو هللا باتك ثيدحلا قدصأ نإف دعب

 نسحأو «هللا ركذ ثيدحلا فرشأو دمحم ةنس ننسلا ريخو .ميهأربإ ةلم

 سيلو «مكاحلا هللا دبع يبأ هخيش قيرط نم )١4١/4( «لئالدلا» يف يقهيبلا هجرخأ )١(

 اذه» :لاق مث ١79( /1/) «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا هدروأ .«هكردتسم» يف وه

 نايوار هيف «ةرمب واو هدانسإ لب :تلق .«فعض هدانسإ يفو ةراكن هيفو بيرغ ثيدح

 نود ةوزغلا ثادحأ نمض ١٠١١65( /7”) يدقاولا هركذو .نالوهجم نارخآو ناكورتم

 اًضيأ فيعض هدانسإو ينهجلا دلاخ نب ديز ثيدح نم هوحن يورو .هب صاخ دانسإ
 )١٠١59(. ينابلآلل «ةفيعضلا» يف امك

 يلع اًقوقرم 14 ةوحسم نب هلا دبع ظقل نم ةيطخلا هذه رحت تيور كفو لذ
 يرَّسلا نب داّنه اذكو )17١( «دهزلا» يف دواد وبأو (579415”7) ةبيش يبأ نبا اهجرخأ

 .هب سأب ال دانسإب )1817١( «لخدملا» يف يقهيبلاو (640)

 :هانعمو «يدقاولا يزاغم» يف امك «َبَذَه» نع فيحصت هلعلو ءلوصألا يفاذك (0)

 .اًضيأ فيحصت هنأ رهاظلاو ,.«رده» :«لئالدلا» ةعوبطم يفو .عرسأ
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 نسحأو «اهتاثدحم رومألا رشو ءاهمزاوع رومألا ريخو .نآرقلا اذه صصقلا

 ةلالضلا معلا ئئمعأو ؛ءادهشلا لتق توملا فرشأو .ءايبنألا يده يدهلا

 نئمع ئيمعلا رشو عبتاام ئدهلا ريخو ؛عفن ام لامعألا ريخو «ئودهلا دعب
 .ئيهلأو رثك امم ٌريخ لفكو لق امو ءئلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلاو .بلقلا

 ال نم سانلا نمو «ةمايقلا َموي ةمادنلا ٌرشو .توملا رضحي نيح ةرذعملا ٌرشو

 اياطخلا مظعأ نمو ءاّرُجَم الإ هللا ركذي ال نم مهنمو .'!)اَرْبَد الإ ةعمجلا يتأي
 مّكِحلا سأرو ,ىوقتلا دازلا ريخو ءسفنلا لونغ لنغلا ريخو ؛باذكلا ٌناسللا

 .رفكلا نم بايترالاو ءنيقيلا بولقلا يفرقو ام ريخو ,لجو زع هللا ةفاخم
 نم يك ركّسلاو ؛منهج 2')[انج] نم لولغلاو ؛ةيلهاجلا لمع نم ةحاينلاو

 ؛ميتيلا لام لكاملا رش و ؛مثإلا عامج رمخلاو ءسيلبإ نم رعشلاو ءرانلا
 مكدحأ ريصي امنإو ءهّمأ نطب ين يقش نَم ٌئيقشلاو «هريغب ظِعَو نم ديعسلاو

 رشو «همتاوخ لمعلا كالمو «ةرخآلا ئلإ رمألاو ,عرذأ ةعبرأ عضوم ئلإ

 هلاتقو قوسف نمؤملا بابسو ءٌبيرق ِتآ وه ام لكو «بذكلا اياور اياوّرلا

 ئلع 27 لأتي نمو همد ةمرحك هلام ةمرحو .هللا ةيصعم نم همحل لكأو ءرفك

 .ربدت ةالصلا داكت نيح اهرخآ يف :يأ ءاهُّمضو لادلا حتفب هاَرْبَد» )١(
 (لئالدلا» ةطوطخمم نم تبثملاو .ههجو يل نّيبتي ملو «رجاح» :لوصألا يف )0

 :(لئالدلا» ةعوبطم يفو )١/5”"(. «روشنملا ردلا»و «ةياهنلاو ةيادبلا» ةعوبطمو

 عمج ائجلاف ءاهرامجو اهراجحأ نم :يأ (منهج اثجا :نعمو .فيحصت ؛(ءاثخا١

 نم لولغلا» :دوعسم نبا رثأو «يدقاولا يزاغم» يفو .ةعومجملا ةراجحلا يهو ةوُثُج

 .؟عتهح رمج
 .باوص وهو «لئالدلل قفاوم لوصألا نم تبثملاو ؛«لأتي» :عوبطملا ()
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 ظيغلا مظكي نمو .هنع هللا ٌفعَي ٌفعَي نمو .هل ُرْفَغُي ُرفغَي نمو ههبّذكي هللا
 .هب هللا عّمسُي ةعمسلا غتبي نمو ؛هللا هضّوعُي ةّيزرلا ئلع ربصي نمو هللا هْرُجَأ

 .اًنالث رفغتسا مث هْيَّذعُي هللا صعي نمو هل هللا ِفّعَضُي رّبصتي نمو

 نع ةيواعم ينربخأ :بهو نبا ثيدح نم 2170هننس» يف دواد وبأ ركذو

 نع هتلأسف دّحقُم لجر اذإف ٌحاح وهو كوبتب لزن هنأ هيبأ نع ناوزغ نب ديعس

 هللا لوسر نإ :ٌيح ينأ ٌتعمس ام هب ثِّدحت الف اًثيدح كئّدحأس :لاق ؛هرمأ

 انأو تلبقأف :لاق ءاهيلإ ئلص مث «انتلبق هذه» :لاقف ٍةلخن ىلإ كوبتب لزن هِي

 :لاق .«هرثأ هللا عطق انتالص عطق» :لاقف ءاهنيبو هنيب تررم ئتح ئعسأ ٌمالغ

 .اذه يموي ئلإ امهيلع مق امف

 ئلوم نع زيزعلا دبع نب ديعس نع عيكو قيرط نم "7دواد وبأ هقاس مث
 :لاقق ءانعتم قوس اجر تيباو :لاق ناريمل نب ديزي نع ناركث نوب :كيؤيل

 امف «هرثأ عطقا مهللا» :لاقف يلصي وهو رامح ئلع ٍةَو يبنلا يدي نيب تررم

 هدانسإو .هل ظفللاو (75 57 /0) «لئالدلا» يف ىقهيبلا هقيرط نمو «(7207/) مقرب ()

 هفعض دقو .دعقملا نم الو امه نم ئردي ال هابأو ناوزغ نب ديعس نإف فيعض

 ماكحألا» :رظنا .اعوضوم هنظأ :يبهذلا لاق لب .فلؤملاو ناطقلا نباو قحلا دبع

 ١5(. 4 /؟) «لادتعالا نازيم»و (7 557 /5) «مهولا نايبااو (" 55 )١/ «ئطسولا

 ةلاهجل فيعض هدانسإو .(7 57 /5) «لئالدلا» يف ىقهيبلا هقيرط نمو )77١5(. مقري (0)

 .(557/1) ينابلألل «مألا -دواد يبأ ننس فيعض" :رظناو .نارمن نب كي زي لوم

 «نئسلا» يفو .«لئالدلا» ةطوطخمل قفاوم لوصألا نم تبثملاو .«امهيلع» :عوبطملا (*)

 .«اهيلع» :«لئالدلا» ةعوبطمو
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 لصف

 كوبت ةوزغ يف نيتالصلا نيب هعمج يف

 ىبأ نب ؛ ديري نع« كيللا اثدح هتيعس نب ةيقف انادخ 0 لاق

 يف ناك ِةْكَي يبنلا نأ لبج نب ةاغم نع ةلئاو نب رماع ليقطلا ىب ْنع « بيبح

 اوس ا ع عيب

 اهيليعر رج هيرقملا لأ برقملا لبق لسقرا اذإو ءاةيعع اهيا سبق ريصعلا

 .برغملا عم اهالصف ءاشعلا لّجع برغملا دعب لحترا اذإو ءءاشعلا عم

 ئلإ رصعلا لّجع سمشلا غيز دعب لحترا اذإو» :؟”يذمرتلا لاقو

 1 7بير# يصنع قير ناجح :لاقو «(«اعيمج رصعلاو رهظلا ئلصو رهظلا

 .مئاق ثيدح تقولا ميدقت يف سيلو ركنم ثيدح اذه :؟؟2دواد وبأ لاقو

 ثيدحلا باحصأ نم دحأ ملعَيال 0 نب دمحم وبأ لاقو

 . ليفطلا ىبأ ع اعامس بيه ىبأ نب ديزيل

 ةمئأ هتاور ثيدح وه :اذه ليفطلا يبأ ثيدح يف !)هكاحلا لاقو

 )١757(. مقرب «هننس) يف 010(

 )١( «هعماج» ىف )667(.

 .(شماهلا - )٠0٠57/١ قبس اميف يذمرتلا مالك مامت رظناو ()

 ياذكو «هنع رداص فلؤملاو (77 /7) «ئطسولا ماكحألا» يف قحلا دبع هاكح اميف (0

 «ننسلا» خسن ضعب يف هوحنب دواد يبأ مالك ءاج دقو .لصفلا رخآ ئلإ ةيتآلا لوقنلا

 75751١-5١١(. /”) ليصأتلا راد ةعبط رظنا .ةساد نبا ةياورب ةيطخلا

 ١75(. /5) «ئلحملا» يف (5)

 .قحلا دبع نم فرصتو راصتخاب (7717/4 -71/17/ص) «ثيدحلا مولع ةفرعم» يف (5)

18 



 (ذاف ان رظبف ءاس هلمث ةلعدل قرعت ال بقملاو ذاتسألا ذاك وهو هتناقث

 نم عم :ديعس نب ةييتقل تلق :يراخبلا نع ('”ركذو .عوضوم ثيدحلا
 عم هتبتك :لاق ؟ليفطلا ىبأ نع بيبح يبأ نب ديزي ثيذدح كثيللا ع تثيتك 3

 .""7خويشلا ئلع ثيدحلا لخدي ينئادملا دلاخ ناكو «ينئادملا دلاخ

 بَهوَم نب هللا دبع حرب للاخ نب دياب انتده :اًفيأ © ؟دواد أ ةاووق

 يبأ نع .دعس نب ماشه نع '؟7ثيللا نع «ةلاضقف نب لضفمل ةقملا اة ؛يلمرلا

 ةوزغ يف ناك ِةِِلَك هللا لوسر نأ لبج نب ذاعم نع «ليفطلا يبأ نع «ريبزلا

 ينو ءرصعلاو رهظلا نيب عمج لحتري نأ لبق سمشلا تغاز اذإ كوبت

0010 

(00 

00 

(00 

 1115 21 ( نتسلا)ا ْْق ىقهيبلا هنعو «هدانسإب مكاحلا يأ

 رظناو .هريغو «ثيدحلا مولع ةفرعم» يف امك يراخبلا لوق وه «...دلاخ ناكو» :هلوفق

 2515 5 ل /1) قيس ام

 مقرب )١1١(.

 ةماع يف يذلا وهو ؛«دواد يبأ نئنس» تاعبط ةّماعل قاقو «كيالاو# :ةلاسرلا ةعبط

 «فارشألا ةفحت» يف يزملا هيلع ّصنو ءيؤلؤللا ةياورب نئسلل ةيطخلا خسنلا

 .«دعس نب ماشه نع امهالك «ثيللاو لضفملا نع» :لاقف ( 7*6" )

 يفو «ةساد نبا ةياورب «ننسلا» نم ةيطخلا خسنلا يف امل قفاوم لوصألا نم تبثملاو
 تبتك يؤلؤللا ةياورب (هللا ضيف ةبتكم -184ق) يرذنملا ئلع ةءورقملا ةخسنلا
 دانسإ يف ءاج كلذكو .كلذك ةخسن يف اهنأ :يأ ««خاب اهيلع هِلْغَأو شماهلا يف «نع»

 نبا قيرط نم (7” 5١ /7) «ديهمتلا» يف ربلا دبع نباو ١77( /7) يقهيبلا دنع ثيدحلا

 نع يمّلَّسلا سادرم نب ئيحي نب دمحم قيرط نم )١577( ينطقرادلا دنعو هب ةساد

 ديزي نع يبايرفلا رفعج قيرط نم (777 /4) «ةيلحلا» يف ميعن يبأ دنعو «هب دواد يبأ

 .فلؤملا ردصم (7” 5 /7) «ئطسولا ماكحألا» يف كلذك وهو .هب يىلمّرلا بّهوم نب

 .قأيس امك «ثيدحلا ةّلع نايب دنع هيلع ّصن دواد ابأ نأل ءباوصلا وهو
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 برغملا نيب عمج لحتري نأ لبق سمشلا تباغنإ :كلذ لثم برغملا

 لزني ايتح برغملا رخأ '!'سمشلا بيغت نأ لبق لحترا نإو ءءاشعلاو

 هفعضو هنع ثدحي ال ناكو ديعس نب ئيحيو ؛ةعرز وبأو ؛متاح وبأو

 ثيدح نعوشل وت اًدحأ رأمل :" ”رازبلا ركب وبأ لاقو .؟كاكيأ ىئاسنلا

 .هنع فقوتلا بجوت ٍةلعب هيلع ّلتعا الو دعس نب ماشه

010 

030 

(0 

00 

 .ركنم قيذح ؟90قيللا نع زضفملا ثيدحس ؛؟«؟)دواد وبأ لاق

 .د ءهز ءص نم ةطقاس «سمشلا)

 .ققحملا ةيشاح عم (4 “٠1 ///) «لامكلا بيذبت» :رظنا

 )117/١(. رخآ ثيدح بقع (هدنسما يف

 يف امك «ةساد نبا ةياورب ةيطخلا «ننسلا» لوصأ ضعب ةيشاح يف كلذ ءاج

 نب لضفملا ثيدحو ءاذه ةبيتق ثيدحو» :هظفلو 75١1١(« /7) ليصأتلا راد .ط

 اذه ليفطلا يب أ ثيدحو ءريسفتلا اذه ئلع ناركنم -ريبزلا يبأ نع ثيللا نع ةلاضف

 :لاق هنأ  هنع ينغلب وأ - [دمحأ مامإلا : يأ] هللا دبع ابأ تعمسو «ةبيتق الإ هوري مل

 هوري مل ريبزلا يبأ ثيدحو «تقولا ميدقت ىلع ريسفتلا :ينعي ب .ثيللا مالك اذه هبشي

 ةناضش نب لّضْفشمْلا عم ثيدسبلا ةّلعق اكبغ 'لغو :ّتلق .«ثيللا نع لضفملا الإ

 عمجلا ةيفيك يف ثيللا ريسفت هيف جردأف ثيللا نع اذه ئور ثيح - فيعض وهو -

 نع قرط ني هريغو )7١1( ملسم دنع ثيدحلاف الإو ؛ميدقت ٌممج ناك هنأو

 .هيف ميدقتلا عمج ركذ نود هب ريبزلا يبأ

 هيلع مالكلا قبس دقو ءلوصألل افالخ «ثيللاو» :ةلاسرلا ةعبط ىف (5)
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 لصف

 هب ديكلا نم هب نوقفانملا ّمه امو كوبت نم لدي يبنلا عوجر يف

 هايإ هللا ةمصعو

 الفاق كي هللا لوسر عجرو :لاق ةورع نع ؟١)هيزاغم ىف دوسألا وبأ ركذ

 سان ِةِكَو هللا لوسرب ركم قيرطلا ضعبب ناك اذإ ئتح «ةنيدملا ئلإ كوبت نم
 ةبقعلا اوغلب املف «قيرطلا يف ةبقع نم هوحرطي نأ 7'2اوُرّمأتف نيقفانملا نم

 نم» :لاقف مهربخ ربخأ كي هللا ٌلوسر مهيشغ املف .هعم اهوكلسي نأ اودارأ
 ةبقعلا ِةِلَو هللا لوسر ذخأو ,(مكل عسوأ هنإف يداولا نطبب ذخأي نأ مكنم ءاش

 امل ِةِكَي هللا لوسرب ركملاب اومه نيذلا رفنلا الإ ءيداولا نطبب سانلا ذخأو

 لَك هللا لوسر رمأو ءميظع رمأب اومه دقو اوُمثلتو اودعتسا كلذب اوعمس

 مامزب ليخأو نأ اًدامع رمأو يةعم ايشمقف رساي نب رامعو نامسيلا نب ةفيدح

 مهئارو نِم موقلا ةزكو اوعمس ذإ نوريسي مه انيبف ءاهقوَسي ةفيذح رمأو ةقانلا

 ةفيذح رصبأو .مهّدري نأ ةفيذح رمأو لي هللا لوسر بضغف .هوشغ دق

 اهبرضف مهلحاور هوجو لبقتساف نجح هعمو عجرف دو هللا لوسر بضغ
 "0 َُ ِ و 5 0 ع ف

 لعِف كلذ نا الإ رعشي الو نومثلتم مهو ًّموقلا رصبأو .نجحملاب اًيرض

 هلو .دوسألا يبأ نع ةعيهل نبا قيرط نم )١97/5( يقهيبلل «ةوبنلا لئالد» يفامك )١(

 (ةراتخملا» يف ء ءايضلاو (547//171) دمحأ دنع ليفطلا يبأ ثيدح نم دهاش

 يف يناربطلاو (794519/0 رازبلا دنع ةفيذح ثيدح نم رخآو .نسح دانسإب )8/١١١(

 نمو .نيل اهيف قرط نم ١1١( /5) «لئالدلا» يف يقهيبلاو )87١( «طسوألا»

 ١1(. /71/1/4) ملسم دنع ةصقلا لصأل رصتخم دهاش اًضيأ هثيدح

 .ئنعمب امهو ؛«اورمآتف» :عوبطملا يفو .ف يف اًطوبضم ءاج اذك 030
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 رهظ دق مهركم نأ اونظو ةفيذح اورصبأ نيح هناحبس هللا مهبعرأف «رفاسملا

 كو هللا لوسر كردأ ئتح ةفيذح لبقأو «سانلا اوطلاخ ئتح اوعرسأف هيلع
 اوعرسأف «(رامع اي تنأ شماو «ةفيذح اي ةلحارلا برضا» :لاق هكردأ املف

 لك يبنلا لاقف «سانلا نورظتي ةبقعلا نم اوجرخف ءاهالعأب ووتسا تح
 :ةفيذح لاق «؟اًدحأ  بكرلا :وأ  طهرلا ءالؤه نم تفرع له» :ةفيذحل

 .نومثلتم مهو مهتيشغو ليللا ةملظ تناك :لاقو «نالفو نالف ةلحار تفرع

 اي هللاو ال :اولاق «؟اودارأ امو بكرلا نأش ناك ام متملع له» :11ِكِكَي لاقف

 ةبقعلا يف ")َتُملظأ اذإ ئتح يعم اوريسيل اوركم مهنإف» :لاق هللا لوسر

 بّرضتف "9 شيانلا كءاج اذإ هللا لوسر اي مهب رمأت الّوَأ :اولاق ««اهنم ينوحرط

 هدي عضو دق اًدمحم نإ قلاع ل هقيو سانلا ثدحتي نأ هركأ» :لاق ؟مهقانعأ

 .(مهامتكا) :لاقو امهل مهامسف .(هباحصأ يف

 ءامسأو مهئامسأب ينربخأ دق هللا نإ) :ةصقلا هذه ىف ؟27قاحسإ نبا لاقو

 ٌتحبصأ اذإ ءقلطناف « .حبصلا هجو دنع هللا ءاش نإ مهب كربخأسو « دابآ

 ابأو .حرس يبأ نب دعسو «يبأ نب هللا دبع ٌعدا» :لاق حبصأ املف .(مهعمجلاف

 .(ةكلَي هللا لوسر» :عوبطملا ءن ءس 010

 مُهاَدِإَفَراَمّتلا أهئِمْؤَلَس ُلَباْوُمَ ٌهَياَءَو# :ئلاعت لاق ؛مالظلا يف ٌتلخد :يأ (0)

 .فيحصت ««تعلطا» :ةعوبطملا خسنلا يفو .مالظلا يف نولخاد :يأ *# َتروُمِلْظُم

 خسنلا يف امأ .«لئالدلا» نم حيحصتلاو .فيحصت ««سانلا لاق اذإ» :لوصألا يف (*)

 لوسر اي مهم رمأت الوأ» :قايسلا راصف «هوتبثي ملف اًحْفص ركذلا هنع اوبرضف ةعوبطملا

 .«؟مهقانعأ برضنف اًذِإ هللا

 .«لئالدلا» ةطوطخم يف كلذك وهو .لوصألا يفاذك (4)

 .(701/ /5) «لئالدلا» يف يقهيبلا هنع هدنسأ امك (5)
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 وهو ,.«(تماصلا نب ديوس نب سالحلاو .رماع ابأو ءاّرماعو ؛ىبارعألا ١7 رضاح

 !لقاعلا وهو انل لقع الو يعارلا وهو ٌنغل اَذإ نإ انم اًريخ هباحصأو

 قرس يذلا وهو :يميتلا (7حيلمو 7"2ةيراج نب عّمَجُم وعدي نأ هرمأو
 .بهذ نيأ ئردُي الف ضرآلا يف اًبراه قلطناف مالسإلا نع دتراو ةبعكلا بيط

 هقرسف ةقدضلا رمت نيلع راغأ ئذلا ريمث نب !؟!نيّصُخ وعدي نأ ةرمأو

 ينأ هيلع ىنلمح :لاقف «؟اذه لئلع كلمح ام كحيو» كي هللا لوسر هل لاقف

 دهشأ ينإف هّتملعو هيلع ُهللا كعلطأ اذإ امأف .هيلع كعلطُي مل هللا نأ تننظ

 لك هللا لوسر هلاقأف .ةعاسلا لبق طق كب نموأ مل ينإو .هللا لوسر كنأ مويلا

 ع - ع #ٍ

 لاق يذلا وهو «ةنييع نب هللا دبعو قريَبَأ نب ةميعط وعدي نأ هرمأو
 نأ نود رمأ مكل ام هللاوف .هّلك ٌرهدلا اوملْسَت ةليللا هذه اورّهسا :هباحصأل

 ٍينأ ول يلتق نم كعفني ناك ام كحيو» :لاقف هاعدف ءلجرلا اذه اولتفت

 رصنلا هللا كاطعأ ام ريخب 220لازت ال هللاو ؛هللا عين اي :هللا دبع لاقف «؟تلتَق

 .ةائكَك هللا لوسر هكرتف .كبو هللاب نحن امنإ ءكودع ىلع

 .فيحصت ء«رطاخ ابأ» :ةعوبطملا خسنلا يف )١(

 .فيحصت وهو «ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ««ةثراح» :س ادع لوصألا يف (؟)

 رئاس نم تبنثملاو ؛«حيلف» :«لئالدلا» ةعوبطم ينو ««اًحيلم» :عوبطملا ءد ءهز ءرص (*)

 .ةتطوطخمل قفاوم لوضألا

 .(059 /1) «ةباصإلا» :رظناو .فيحصت .«نصح» :عوبطملاو لوصألا يف (4)

 .«لئالدلا»و لوصألا يف يذلا وه تبثملاو .هجو هلو «لازن ال» :عوبطملا (0)
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 نوكيف درفلا دحاولا لتقن :لاق يذلا وهو ««عيبرلا نب ةٌّرّم اوعدا» :لاقو

 كلمح ام كحيو» :لاقف ِةِللَك هللا لوسر هاعدف «نينئمطم هلتقب ةماع سانلا

 كلذ نماكش تلق تنك نإ هللا لوسر اي :لاقف 2«؟تلق يذلا لوقت : نأ يلع

 .كلذ نم اًئيش تلق امو «هب ملاعل كنإ

 هلوسرو هللا اوبراح نيذلا الجر رشع انثا مهو ِلِكَو هللا لوسر مهعمجف

 :مهتينالعو مهرسو مهقطنمو مهلوقب ِةِْكَم هللا لوسر مهربخأف «هلتق اودارأو

 زييرامس خيالات. يشع انثالا تااموسمامب كلذ نب دين تاسيس اللا ملط

 .[37 .ةيوتلا] 4 ولاَ اسيوي م99 :لجو زع هلوق كلذو .هلوسرلو هلل

 :هل لاقي ناك يذلا وهو «رارضلا دجسم اوئَب هلو مهّسَأر رماع وبأ ناكو

 .ةكئالملا ليسغ ةلظنح وبأ وهو .«قسافلا» ِهْيِلكَي هللا لوسر هاًّمسف «سهارلا

 كلت ترابخاف مهايإو هللا هازخأ مهيلع مدق املف :مهيلع مدقف هيلإ اولسرأف
 . منهج ران يف ةعقبلا

 :هوجو نم مهو قاحسإ نبا هركذ ام قايس يفو :تلق

 علطي ملو نيقفانملا كئلوأ ءامسأ ةفيذح لإ ّرسأ هيلي يبنلا نأ :اهدحأ

 هملعي ال يذلا رسلا بحاص هنإ :ةفيذحل لاقي ناك كلذبو «هّريغ اًدحأ مهيلع

 اوك لجرلا تاه اذ اكو :وظامسلا ملعي هريغ الو رمح نكي ملو هريغ

 .1 1( يهتم قفانم وهف الإو ةفيذح هيلع ىلص نإف اورظنا» :رمع لوقي هيف

 اللسرم ةورع نع يرهزلا ثيدح نم 7٠٠١( /8) «ئربكلا نئسلا» يف يقهيبلا هجرخأ )١(
 ةبيش يبأ نبا دنع  مرضخم ةقث وهو - بهو نب ديز نع لسرم دهاش هلو .هوحنب

 .حيحص دانسإب (785146)
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 دقو ءرهاظ مهو وهو ««نبأ نب هللا دبع مهيف) :هلوق نم هانركذ ام :يناثلا

 .كوبت ةوزغ يف فلخت ىبأ نب هللا دبع نأ ١2)هسفن قاحسإ نبا ركذ

 نإف .رهاظ أطخو اًضيأ مهو ؟مارس ىبأ نب دعسو] :هلوق نأ :ثلاثلا

 هنّمأَف حتفلا ماع لي يبنلا نامثع هل نمأتسا ئتح ةكمب قحلو دترا مث رجاهو

 عم نكي ملو هيلع ركني رش كلذ دعب هنم رهظي ملو .همالسإ نّسَحو ملسأف
 !شحافلا أطخلا اذه ام يردأ امف «ةتبلا رشع ىنثالا ءالؤه

 نم ئلع ئفخي ال رهاظ مهو اذهو ءمهسأر رماع وبأ ناكو :هلوق :عبارلا

 ةرجهلا ةصق يف اذه رماع يبأ ةصق 7"2ركذ دق هسفن وه لب ءقاحسإ نبا نود

 ةنيدملا اىلإ ٍِكَي هللا لوسر رجاه امل رماع ابأ نأ ةداتق نب رمع نب مصاع نع

 ىلإ جرخ ةكم كك هللا لوسر حتتفا املف ءالجر رشع ةعضبب ةكم ئلإ جرخ
 اًبيرغ اًديرط اهب تامف ماشلا لإ جرخ فئاطلا لهأ ملسأ املف .فئاطلا

 .("9!؟اًيايإو اًباهذ كوبت ةوزغو قسافلا ناك نيأف ؛اًديحو

 )١( «ماشه نبا ةريس» يفامك )١4 /5 5( «لئالدلا»و )60/ ١5١19(.

 .(085-086 )١/ «ماشه نبا ةريس) يف امك 050

 دحأ ناك هنإف ,مهيف «ةيراج نب عمجم» ٌركذ :قاحسإ نبا هركذ اميف مهولا هوجو نمو (7)

 ضبق نيح ناتروس وأ ةروس الإ هيلع ّقبي ملو «نآرقلا اوعمج نيذلا راصنألا ءاّرق
5 : 0-0 

 عمجم لع ذخأ ام ةياغو ءرارضلا دجسم ذختا نمم ةيراج هوبأ ناك امنإو .لَو يبنلا

 هومّدقف نآرقلل اًئراق اًثدح اًمالغ ناك هنأب هنع رّدَتعا دقو «هيف نيقفانملا مؤي ناك هنأ

 ننسلا يف ِةِلَوي يبنلا نع ةياور هلو .مهرمأ نم ءيشب ملعي ال وهو مهب يلصيل

 ب 5 -ة * 2 2 ٍ
 - .قافنلا ائلعاوت نيذلا رشع ينثالا نيقفانملا نم نكي ملف لك ئلعو .ديناسملاو
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 ليصل

 (١)هنِكك همدهف هيف موقي نأ هلوسر هللا ئهن يذلا رارضلا دجسم رمأ يف

 ةنيتملا نيبو اهنيو_نآوآ ئذب لوث ارنح هك وبق نم لاق هللا لوسر لبقأو

 اي :اولاقف كوبت نيلإ زهجشي وهو ةوثأ رارضلا دجسم باحصأ ناكو س ةعاس

 ؛ةيتاشلا ةريطملا ةليللاو ةجاحلاو ةلعلا يذل اًدجسم انينب دق انإ هللا لوسر
 ولو « ؛لغُش لاحو ٍرفس حانج ئلع ينإ» :لاقف هيف انل يلصتف انيتأت نأ ٌبحن انو

 ربخ هءاج ناوأ يذب لزن املف «؟هيف مكل انيَلصف مكانينأل هللا ءاش نإ انمي

 فوع نب ةملس ينباأ رشمدلا نب كلاماصدق فامسلا نم دجسملا

 هامدُماف هّلهأ ملاظلا دجسملا اذه ئلإ اقلطنا» :لاقف ٍنالُجَعلا يدع نب نْعَمو

 نب كلام طهر مهو فوع نب ملاس ينب اينأ ئىتح نيّعيرس اجرخف «هاقّرحو
 لخدف ؛يلهأ نمراكي كيلإ جرخأ تح ينْرِظنَأ : نعمل كلام لاقف ءمشخدلا

 هالخد تح نادتشي اجرخ مث ءاّران هيف لعشأف لخنلا نم اًفَعَس ذخأف هلهأ ىلإ

 تريدأاو# :هيف هناحبس هللا لزنأو «هنع اوقرفتف هامدهو هاق َّرحف  هلهأ هيفو -
 0 ساس تا م وو ياس ص

 رخآ ايلإ [ 3 :ةبوتلا] * َتيِدِمؤُمْلأ َنيَباَقيرْعَيَو ارهكحَو اًراَرْض دسم اوُدَحغَأ

 .2(")ةصقلا

 (510/0 2707 /5) (دعس نبا تاقبط»و )077/١( (ماشه نبا ةريس») :رظنا _

 يف هثيدح رظناو .(27557/4) «ةباصإلا»و (715 55 /0) ميعن يبأل «ةباحصلا ةفرعم»و

 ه1 هع نبيها ككل

 . (هْيكلَع هللا لوسر همدهف .. .7 :١ ثنا ءس . ) . .ةَع هللا لوسر هللا اىهن 3 .3 :د «صض 60

 (559/65) «لئالدلا»و (579 /5) «(ماشه نبا ةريس» يفامك قاحسإ خنساهركذ )0

 .نيريخألا نع رداص فلؤملاو .(7577 /7؟) (رثآلا نويعاو
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 نب ةبلعث مهنم الجر رشع انثا مهو :هونب نيذلا قاحسإ نبا ركذو
 .بطاح

 ينلدح هعلاص نب هللا دبع انثدح :( يمرادلا ديعس نب نامثع ركذو

 أتيِدلآَوا :+لارق يف سايغ نبا نع يلع نحب «حلاص نبي ةيراعم
 مهل لاقف اًدجسم اونتبا راصنألا نم سانأ مه # اًرْفَكحَو اًراَرْضاَدِجَّسَم

 ينإف ءحالس نمو ةوق نم متعطتسا ام اودمتساو مكدجسم اونبا :رماغ وبأ
 .هباحصأو اًدمحم جرخأف مورلا نم ٍدنجب يتآف مورلا كلم رصيق ىلإ بهاذ

 دووم ءأذب نم انقل دق انإ :ارئاقف 7 يبلا ولأ مهءاسسم نم !وغرف املق

 دبه هِفمكتالل : :لجو زع هللا لزنأف «ةكربلاب وعدتو هيف : ياست نأ عسسل

 0 ّقَحَأ9 ءابق لجسم :ينعي 4 عَويلَوأَنِم موقت مماتي

 ىِرأْم ْهْنْيُب ل مكث لاَرباَلو .دعاوت : ينعي يهجر فيَ َراَهْنآَد# :هلوق ىلإ

 0 صفت نأ لإ » كشلا :ينعي 4 َمِهبولُم ِفَةَسيِر هبي

 هتقرملاب :يشفي

 اود

 ا ا

 بيا هجرخأو 0 010

 ردقيع نبأ نيس ةساط ىنآدي , لا للسلام هي رسئامس قبب هللا بع

 هباحصأ تاقث نعود هريسفت ذخأ هنأ الإ سابع نبا نم عمسي مل نإو وهو .ةفورعم

 ريسفت انف هل دهشيو..سابع نبا نع هقلعي اميق ىراشبلا هدمتعا دقو «هريغو دهاجسمك

 . كاحضلاو دهاجمو ةورع ريسفت اذكو «نييفوعلا قيرط نم يورملا سابع نبا

 نباو 158٠( -51/ا//١١) يربطلاو (71/ /؟) «قازرلا دبع ريسفت# :رظنا .ديز نباو

 188٠١(. /5) متاح يبأ
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 لصف

 : راقي دتال ولاو ةايبصلاو

 عادولا تايب ةييبب اييكيلع كيلا عللط

 (١)ءاوهللااعد ام  انيلعركشلا بجو

 نم ةنيدملا همدقم دنع كلذ ناك امنإ :لوقيو اذه يف مهي ةاورلا ضعبو

 اهاري ال ماشلا ةيحان نم يه امنإ عادّولا تاّينث نأل رهاظ ٌمهو وهو قةكم

 .©"7هاشلا ئلإ هجوت اذإ الإ اهب رمي الو «ةنيدملا ئلإ ةكم نم مداقلا

 انبحي لبج دل اذهو .ةباط هذه)» :لاق ةنيدملا يك كرا املف

0 

 هللا لوسو لاقق «كددجا ىل نيا هللا لوسر اي ساعلا لاق لغم املو

 .نيهجولا ئلع ميقتسي نزولاو .«يعاد» :عوبطملاو لوصألا رئاس يفو .ب «ف يفاذك )١(

 وهو  ةشئاع نبا نع (7517/0 :5 01 /7) «لئالدلا» يف يقهيبلا هجرخأ ثيدحلاو

 للي يبنلا ةمدق نييعت نود اًلضعم 51/8( ت) يشرقلا صفح نب دمحم نب هللا ديبع

 هركذي اذه» :يناثلا يف لاقو نيعضوملا يف يقهيبلا هركذ دقو .كلذ اهيف ليق يتلا

 ةينث نم ةنيدملا مدق امل هنأ ال «هدنع هانركذ دقو ةكم نم ةنيدملا همدقم دنع انؤاملع

 .«انهاه اًضيأ هانركذف «ملعأ هللاو ءكوبت نم همدقم دنع عادولا

 عم تجرخ» :لاق  ةباحصلا راغص نم وهو ديزي نب بئاسلا ثيدح هيلع لدي (؟)

 هجرخأ .«(كوبت ةوزغ نم هّمدقم عادولا ةينث ئلإ لو يبنلا ئَقّلتن نايبصلا
 (حتفلا» يف ثيدحلا اذه حرش يف رجح نبا ظفاحلا مهوو .(557150) يراخبلا

 .انه هرّرق ام ىسكع فلؤملا الإ بسنف )١18/4(

 .يدعاسلا ديمح يبأ ثيدح نم )١17947( ملسمو (5 577) يراخبلا هجرخأ ()
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 :لاقف ,«كاف هللا ضضفي ال .لق» :ِهلكي

 يفو لالّلا يف ٌتِيِط اهلبق نِم

 رش أل هالبسلا ةتطبف من

 دقو ةريقسلا بكرت ةقطن لب

 محر لإ بلاص نم لقت

 نِم ٌنميهملا كتيب ئوتحا ئتح
 مقربا تدلؤزاملت تلآو
 ضلا يىفرونلا كلذ نم نحنف

 (1)قَرَّولا فّصخُي ثيح عدوتسم
 ةلعألو ةفمالو تنأ

 قرغلا هّلهأو اًرسن مَّجَلأ

 قّبطادب ملاع ئضماذإ
 6 ةعتلا اهحت ءايلش فيش

 ىفألا كرون تءاضو نقرأ

(010) 

030) 

029 

 71 رشف هاسشرلا ليسمو هايس

 فصخ ثيح ةئجلا يف وهو مدآ بلص يف تنك ندل نم لاجرلا بالصأ يف تبط :يأ

 .قرولا نم امهيلع ءاوحو وه اهيف

 نأ :ئنعملا .ضعب قوف اهضعب لابج نم حاونو ضارعأ يهو ٍقاطن عمج :قّطنلا
 سانلا رئاسو ,فدنخ بسن نم يلاعلا ناكملا لتحا دق  هفرش :يأ هِي يبنلا تيب

 .هتأرما بقل فدنخو ءرضم نب سايلإ ئلإ اهبسن يهتني يتلا يه فدنخ لكئابقو .هنود

 .اهريغو ةعازخو ميمتو ليذهو شيرق :فدنخ لئابق نمو ءمهّمَأ ئلإ اوبسنف
 وهو («قرتخن داشرلا لبسو رون ...نلا يفو ءايضلا كلذ يف نحنف» :عوبطملا ءن «ز

 «لئالدلا» ظفل وه لوصألا رئاس نم تبثملاو .جيرختلا رداصم ةماع ين كلذك

 .نزولا يف رسك هردص يو .,فلؤملا ردصم

 يف ميعن وبأو (777/5) مكاحلاو *7١7( /5) «ريبكلا» يف يناربطلا هجرخأ ثيدحلاو

 قيرط نم (7571777/5-3518) «لئالدلا» يف يقهيبلاو (؟ )07١ «ةباحصلا ةفرعم»

 نب رحّر هيبأ ٌمع نع .- قودص وهو نصح نب رمع نب يحي نب ايركز نيكسلا يبأ
 يفو .َُعهَْإَوَص يئاطلا سوأ نب مير هّدج نع ءِبّهَنَم نب ديمح هّدج نع ءنصح
 ثيدح اذه :لاق مكاحلا نأ الإ ,ديمح هّدجو نصح نب رحّر لاح ةلاهجل نيل هدانسإ

 .نوعضي ال ةاورلا نم مهُّلاثمأو «مهئابآ نع بارعألا هتاور هب دّرفت

555 



 لصف

 مث نيتعكر هيف ئلصف دجسملاب أدب ةنيدملا ِدْكَي هللا لوسر لخد املو

 اوناكو هل نوفلحيو هيلإ نورذتعي اوقفطف نوفلخملا هءاجف «ءسانلل سلج

 رفغتساو مهعيابو مهتينالع ِهِكَي هللا لوسر مهنم لبقف الجر نينامثو ةعضب

 .7١2هللا ئلإ مهرئارس لكوو مهل

 :هل لاق مث ءبّصغُملا مست مّسبت هيلع ملس املف كلام نب بعك هءاجو

 ملأ .كفلخ ام» : يل لاقف «هيدي نيب تسلج ئتح يشمأ تئجف : :لاق .(لاعت»

 لغأ نم كريغ دنع تسلج ول هللاو ىلإ «ليلب :تلقف 21؟كرهظ تعتبا دق نكت

 دقل هللاو ينكلو ءالدج ٌتيِطعُأ دقلو رذعب هطخس نم جرخأ نأ تيأرل ايندلا
 نأ هللا ّنَكشويل يلع هب ئضرت بذك ثيدح مويلا كتثدح ْنِإ ٌتملع
 وفع هيف وجرأل ينإ هيف يلع دجت ٍقدص ثيدح كتثدح نئلو «ٌيلع كطخسُي

 نيح ينم ٌرسيأ الو ئوقأ طق تنك ام هللاو ءرذع نم يل ناك ام هللاو ال هللا

 هللا يضقي ئتح مقف ءقدص دقف اذه امأ» :ِةِكَي هللا لوسر لاقف ,كنع تفلخت

 ام هللاو :يل اولاقف ينوبنؤي ينوعبتاف ةملس ينب نم لاجر راثو تمقف ؛«كيف

 ئلإ ترذتعا نوكت ال نأ ترّجع دقلو ءاذه لبق اًيتذ تينذأ تنك كائملع

 ٌرافغتسا كّبنذ كيفاك ناك دققف ,نوفّلخملا هيلإ رذتعا امب قو هللا لوسر
 بّدكأف عجرأ نأ تدرأ ئتح ينوبنؤي اولاز ام هللاوف : :لاق .كل ِةِبِقِلع هللا لوسر

 ام لثم الاق نالجر «معن : ارنا دل سم اذه يلا لع جهت تلقا مقا يسن

 عيبرلا نب ةرارم :اولاق ؟امه نم :تلقف .كل ليق ام لثم امهل ليقف .تلق
 اًردب ادهش نيّحلاص نيّلجر يل اوركذف «يفقاولا ةّبمأ نب لالهو يرماعلا

 .هرخآ يف هجيرخت قأيسو «يتآلا كلام نب بعك ثيدح نم ءزج وه )١(
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 .يل امهوركذ نيح َتيَّضمف «ةوسأ امهيف

 نس نيب نم ةثولفلا اهيآ- انمالك نع نيملسملا ِةِكَي هللا لوسر ئمنو

 يتلا يه امف ءضرألا يل تركدت ئتح انل اورّيغتو ٌسانلا انبنتجاف «هنع فّلخت
 يف ادعقو اناكتساف يابحاص امأف «ةليل نيسمخ كلذ ئلع انثبلف .فرعأ

 دهشأف جرخأ تنكف مهّدلجأو موقلا ٌبشأ تنكف انأ امأو نايكبي امهتويب

 لا لور آر دسأ ينساك او :قاوسنألا يل :فوطلاو نيماسملا عياالملا

 هيتفش كّرح له :يسفن يف لوقأف ةالصلا دعب هسلجم يف وهو هيلع مّلسأف لي

 نئلع ٌتلبقأ اذإف ءرظنلا هقراسأف هنم اًيرق يلصأ م : ؟ال مأ لع مالسلا درب

 نم كلذ يلع لاط اذإ ئتح ينع ضرعأ هوحن ٌتفتلا اذإ .ّىلِإ لبقأ يتالص

 يمع نبا وهو  ةداتق يبأ طئاح رادج ترّوست ىتح ٌتيشم نيملسملا ةوفج
 ةداتق ابأ اي :تلقف «مالسلا يلع در ام هللاوف «هيلع ُتمّلسف - ّىلِإ سانلا ٌبحأو

 (؟!هتدشنف هل تدعف «تكسف ؟هلوسرو هللا بجأ ينملعت له 7١هللاب كدشنأ

 تيلوتو يانيع تضافف «ملعأ هلوسرو هللا :لاقف «هتدشنف هل تدعف .,تكسف

 .رادجلا تروست لهتح

 ماعطلاب مدق نمم ماشلا لهأ طابنأ نم ٌيطَبَب اذإ ةنيدملا قوسب ىشمأ انأ ائييق

 هل نوريشي سانلا قفطف ؟كلام نب بعك الع لدي نم :لوقي ةنيدملاب هعيبي

 نأ ينغلب هنإف ,دعب امأ» :هيف اذإف ءَناَّسغ كلم نم اًباتك مع ّىلإ عفد ينءاج اذإ تح

 .«كياون انب ُقَحلاف ؛ةعيضم الو ناوه رادب هللا كلعجي ملو «كافج دق كبحاص

 :ايترجسف روتلا اس تمكيتق ءالبلا نم اًضيآ اذهو :امعأرق امل تلقف

 .(هللا كدشنأ» :نءسءز )١(

 .يراخبلا ظفل لوصألا نم تبثملاو ءملسم ظفل وهو (هتدشانف تدعف» :عوبطملا يف 0
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 كو هللا لوسر لوسر اذإ نيسمخلا نم هليل نوعبرأ تضم اذإ ايتح

 مأ اهَقّلطَأ :تلقف ؛كتأرما لزتعت نأ ريش تياشا يي

 تلقف «كلذ لثم ئىبحاص نئلإ لسرأو ءاهمرقت الو اهلزتعا نكلو ال :لاق ؟اذام

 تءاجف ءرمألا اذه يف هللا يضقي ئتح مهدنع ينوكف كلهأب يقَححلآ :يتأرمال

 سيل عئاض خيش ةيمأ نب لاله نإ «هللا لوسر اي :تلاقف ةيمأ نب لاله ةأرما

 ام هللاو هنإ :تلاق ؛(ُكِبّرقَي ال نكلو ءال» :لاق ؟همدخأ نأ هركت لهف «مداخ هل

 ءاذه هموي ئلإ ناك ام هرمأ نم ناك ذنم يكبي لاز ام هللاو ءءيش لإ ةكرح هب

 امك كتأرما يف كي هللا لوسر َتنذأتسا ول :يلهأ ٌضعب يل لاقف :بعك لاق
 هللا لوسر اهيف نذاعسأ ال هللاو :تلقف هسدخت نأ ةيمأ نب لاله ةآرمال ثذأ

 .ٌباش لجر انأو اهيف هتنذأتسا اذإ ٍةِلَي هللا لوسر لوقي ام ينيردُي امو كك

 خيهع نيح نم ةليل ةوسمخ ادل تلمك لك لايل ٌرشع كلذ دعب ٌتثيلف

 ئلع ةليل نيسمخ َحْبَص رجفلا ةالص تيلص املف ءانمالك نع ِةكَي هللا لوسر

 تقاض دق  ئلاعت هللا ركذ يتلا لاحلا ئلع سلاج انأ انيب انتويب نم ِتيب رهظ

 وأ خراص توص تعمس  تبُحَر امب ضرألا يلع تقاضو يسفن يلع
 اًدجاس تررخف !رشبأ ِكلام نب ٌبعك اي :هتوص ئلعأب (١)عّلَس لبج ىلع
 اواص نيح انيلع هللا ةبوتب كلي هللا ٌلوسر نذآو ('0جَرَف ءاج دق نأ ٌتفرعو

 ّيلإ ضكرو «نورشبم ّيبحاص لبق بهذو 2")انورُشبُي سانلا بهذف ءرجفلا

 .هب فيرعتلا قبس دقو «ةنيدملا يف فورعم لبج )١(

 .«نيحيحصلا» يف الو لوصألا نم ءيش يف سيلو هللا نم» :عوبطملا يف هدعب ديز (؟)

 رئاس نم ةتيقملاو ؛(نيحيحصلا) ظفل وهو .ةداجلا الع (انن و رشبيا :عوبطملا عءس 0

 ةغل زئاج لوصألا
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 توصلا ناكو «لبجلا ةورذ ئلع فوأف ٌملسأ نِم عاس ئيعسو اًسرف لجر

 وبرك هل تعزل ينرشيي توم تسمس يلا اجب املق «يمرقلا نم عرسأ
 اميكسيلف ةيبوث ثرعتساو امس ريش كالمأ اهدقلاو هل رشبي امعايإ هتوسكف

 ةبوتلاب ينوُهُي اًجوف اًجوف سانلا يناّملتف كك هللا لوسر ئلإ تقلطناف
 .كيلع هللا ةبوت كِنَهَيل :نولوقي

 هلوح سلاج ِهلِلَي هللا لوسر اذإف دجسملا تلخد ليثتح :بعك لاق

 قام لاو تو ينحفاص نرتح لورق هلا ديع نب ةحلط لإ اقف«

 الع كتيلساملف ؛ةحلطل اهاسنأ الو هريغ نيرجاهملا نم لجر ّيلإ

 كيلع ّرم موي ريخب رشبأ» :رورسلا نم هّهجو ُقّرْبَي وهو لاق ِِكي هللا لوسر
 :لاق ؟هللا دنع نم مأ هللا لوسر اي كدنع نمأ :تلق :لاق .(كمأ كتدلو ذنم

 هنأك ارثح هّهجو رانتسا رس اذإ لكي هللا لوسر ناكو ««هللا دنع نم لب ءال»

 2[ مقل وسر اي تعال هيدي ومر تسانم املط عتب كلذ فريشانكو يبق ةعلغا

 كيلع كييمأ» :لاقف هلوسر ئلإو هللا ىلإ ةقدص يلام نم علخنأ نأ أ ىتبوت نم

 اي :تلقف «رييخب يذلا يمهس كسمأ ينإف :تلق .«كل ٌريخ وهف كلام ّضعب

 اًقدص الإ ثّدحأ ال نأ يتبوت نم نإو ؛قدصلاب يناّجن امنإ هللا نإ .هللا لوسر

 ذنم ثيدحلا قدص يف هللا هالبأ نيملسملا نم اًدحأ ملعأ ام هللاوف ؛تيقب ام

 دعب ثدمعت ام هللاو «ينالبأ ام اذه يموي ئلإ ِةِكَي هللا لوسرل كلذ تركذ

 0 يا



 يف مظعأ مالسإلل يناده نأ دعب طق ًةمعن يلع هلل معنأ ام هللاوف 11١9-1١11

 نيذلا كله امك كِلهأف هّئبذك نوكأ ال نأ ِةكي هللا لوسر يقدص نِم يسفن
 :لاقف دحأل لاق ام ّرش ىحولا لزنأ نيح اوبذك نيذلل لاق هللا نإف ءاوبذك

 لضريال هنأت اول :هلوق ئلإ 4 مهلا مسبق اَذِإ محصل َوُمِلَحَيَس»
 .[964-45 :ةبوتلا] َنيِقِسَْلا وقل نَع

 مهنم لبق نيذلا كئلوأ رمأ نع ةثالثلا اهيأ  انفّلْخت ناكو :بعك لاق

 ئضق ئتح انّرمأ أجرأو «مهل رفغتساو مهعيابف هل اوفلح نيح ِةْيِكَي هللا لوسر

 يذلا سيلو ١١14[ :ةبوتلا] «ًاوُمْلُخ َنيِذَا ةحلَتلا لكو» :هّللا لاق كلذبف «هيف هللا

 فلح نّمع انّرمأ هؤاجرإو انايإ هفيلخت وه امنإو ءوزغلا نع انفّلُح امم هللا ركذ
 ,؟؟7هنم لبقف هبلإ رذتعاو هل

 ينثدح .حلاص نب هللا دبع انثدح :©21يمرادتا ديعس نب نامثع لاقو

 :هلوق يف سابع نبا نع «ةحلط يبأ نب يلع نع ؛.حلاص نب ةيواعم

 :لاق «[١٠؟ :ةبوتلا] # ايس 0 ا أوفرعَأ نورَحاَءو#

 رضح املف «كوبت ةوزغ يف ْةَْو هللا لوسر نع اوفلخت طهر ةرشع اوناك

 يبتثلا ٌرمم ناكف ءدجسملا يراوسب مهسفنأ مهنم عبس قثوأ ل هللا ٌلوسر
 نوقّئوُملا ءالؤه نم» :لاق مهآر املف «مهيلع دجسملا يف عجر اذإ كك

 .هلوطب كلام نب بعك ثيدح نم (717/594) ملسمو (5514) يراخبلا هجرخأ )١(

 اًضيأ هجرخأو .(717/7 )11/١/6- «ةوبنلا لئالد» يف ىقهيبلا هجرخأ هقيرط نمو (؟)

 قيرط نم (1417/7/5) متاح يبأ نبا اذكو )501١/11١( «هريسفت» يف يربطلا

 .هب حلاص نب هللا دبع
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 اي كنع اوُمّلخت 21)هل باحصأو ةبابل وبأ اذه :اولاق «؟يراوسلاب مهسفنأ
 مهقلطأ ال هللاب مسقأ انأو» :لاق .مهرِذعّيو كَ ٌئبنلا مهقلطُي ئتح «هللا لوسر

 وزغلا نع اوفلختو ينع اوبغر .مهقلطي يذلا وه هللا نوكي ئتح مهُّرِذَعَأ الو
 هللا نوكي تح انسفنأ قلطن ال نحنو :اولاق كلذ مهغلب املف .«نيملسملا عم

 مع اوطَح مهب وفرع ايتن لعرر ع لل لزاال املا يذلا رم

 هللا نم ةنسعقو 11١ برقا" يق ويد هلأ ىشايتس ل ةراسللب

 مهقلطأف ِةِكَي يبنلا مهيلإ لسرأ تلزن | املف بيسر باوتلا وه هنإ ءبجاو
 انع اهب قّدصتف انلاومأ هذه هللا لوسر اي :اولاقف مهلاومأب اوءاجف مهرذعو

 َمِهِلوُمأ نمد : هللا لزنأف .«مكلاومأ ذخآ نأ ترمأ ام» :لاق ءانل رفغتساو

 يع اهوا :لوقي 4 ٌرهلعْر صواب هيبه ََقَدَص
 وقثوي مل ٍرفن ةثالث ناكو ءمهل رفغتساو ةقدصلا مهنم ذخأف ١ :ةيوتلا] صل

 رد لون مهم باج اذوب ةوردبل رجل يرارسلا رهف

 لعو# :هلوق ئلإ «راَصتالاَو تبرنَهمْلاَو ل اعدم ٌباَتدَعَلِد :لجو

 .[111-118/ :ةبوتلا] # محتل ا اجت اوه هان :ةلوق لإ «اوُتْلُخ نيد ةَحَلَتل

 :بتك لصألا خسان لعلو .«هل باحصأو هباحصأو ةبابل وبأ اذه» :دءزءص )١(

 .هنع خاسنلا هخستني يقبف هيلع برضي نأ يسن مث «هباحصأو)»

 متاح يبأ نباو )101/١1١( يربطلا اهجرخأ ساّبع نبا نع هتياورو «ينوّعلاوه )١(
 اهنأو هتياور ئلإ يقهيبلا راشأ ثيح «لئالدلا» نع ردص فلؤملاو «((208177/5)

 .سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع ةياور ئنعمب

 ا/ و و



 لصف
 دئاوفلاو هقفلا نم ةوزغلا هذه هتنمضت ام ضعب لإ ةراشإلا يف

 اًظوفحم بجر يف هجورخ ناك نإ مارحلا رهشلا يف لاتقلا زاوج :اهنمف

 اونوكي مل باتكلا لهأ نأ وهو رخآ رمأ انهاه نكلو «قاحسإ نبا هلاق ام ئلع

 يف نأ !١)هدقت دقو «همرحت تناك اهنإف برعلا فالخب مارحلا رهشلا نومّرحُي

 .نيقيرفلا ججح انركذو «227نالوق هيف لاتقلا ميرحت خسن

 هرتَس مهرضي يذلا رمألاب مهُمالعإو ةيعرلل مامإلا حيرصت : :اهنمو

 هنع ةيانكلاو مهنع هريغ رتّس زاوجو ههّنَّدُع هل اوُدِعُيو هل اوبّهأتيل هؤافخإو

 فلختلا ٍدحأل ْرْجَي ملو ريفنلا مهمزل شيجلا رفنتسا اذإ مامإلا نأ :اهنمو

 00 اال سا املا

 اياب يبيع

 نيتياورلا ئدحإ اذهو «ءسفنلاب بجي امك لاملاب داهجلا بوجو :اهنمو

 لاملاب داهجلاب رمألا نإف ؛هيف بير ال يذلا باوصلا يهو ©" ةدمحلأ نع

 64:64 ةالوصإل (1)
 .ةّداجلا وهو «نيلوق» :ةعوبطملا خسنلاو ءن (؟)

 عومجم» :رظنا .مالسإلا خيش اهراتخاو .مكحلا نبا ةياور يف هبوجو ئلع ّصن (9)

 .(5 560 ص) ىلعبلل «تارايتخالا»و (817/ /78) «ئواتفلا
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 داهجلا ئلع امدقم ءاج لب ؛هنيرقو نآرقلا يف سفنلاب داهجلاب رمألا قيقش

 مهأ هب داهجلا نأ ئلع لدي اذهو «١2)اًدحاو اًحمضوم الإ عضوم لك يف سفنلاب

 :ِهاِلَك يبنلا لاق امك «نيداهجلا دحأ هنأ بير الو «سفنلاب داهجلا نم دكآو

 رداقلا يلع بجي امك هيلع رداقلا الع بجيف ,(2(|:غ دقف اًيزاغ رَهَج نم»

 مل نإف .دّدعلاو دّدَعلاب الإ رصتني الو «هلذبب الإ ندبلاب داهجلا متي الو «ندبلاب

 جحلا بجو اذإو ةّدُعلاو لاملاب دمي نأ هيلع بجو ددعلا رثكُي نأ ردقي

 .ئرحأو ئلوأ لاملاب داهجلا بوجوف ندبلاب زجاعلا ئلع لاملاب

 قبسو ةوزغلا هذه يف ةميظعلا ةقفنلا نم نافع نب نامثع هب زرب ام :اهنمو

 تنلعأ امو تررسأ ام نامثع اي كل هللا رفغ» هيلي هللا لوسر لاقف .ءسانلا هب

 .'؟7!(مويلا دعب لعف ام نامثع ّرَضام» :لاق مث "70تيدبأ امو تيفخأ امو

 :اسانقأو اهسالحأو اعذُعب ريعب ةتامثاللثو رابيد فلآ قفثأ دق قآكو

 ْمُهَلّأ هلَومأَو همن َنيِنِمَومْلا م كرتَشأ هللا نإ # :ئلاعت هلوق يف كلذو (1)

 111 هسا 4 يات وت ب المص قت سراي كلا

 .ينهجلا دلاخ نب ديز ثيدح نم )١1840( ملسمو (78147) يراخبلا هجرخأ (؟)

 نمو ١١١(- ص) «دارفألا» يف ىنطقرادلاو (7” )١/ 14٠ «لماكلا» يف يدع نبا هجرخأ (*)

 (ا/ا/) «ءافلخلا لئاضف» إ1صظ00111 /؟9) (هخيرات» يف ركاسع نبا امهقيرط

 اذه :يدع نبا لاق .يفقثلا قاحسإ نب ميهاربإ هيف .فيعض دانسإب ةفيذح ثيدح نم

 .ةظوفحم ريغ هثيداحأ اذه ميهاربإ نب قاحسإ ؛ظوفحم ريغ دانسإلا اذهب ثيدحلا

 .ينوكلا ميهاربإ نب قاحسإ هب درفت ءبيرغ ثيدح اذه :ينطقرادلا لاقو

 ظفللاب يورو .«اذه دعب لمع ام نامثع يلابي ام» :ظفلب قباسلا ثيدحلا ةمتت يف يور ()

 يف هجيرخت قبس دقو «هب سأب ال دانسإب ةرمس نب نمحرلا دبع ثيدح نم روكذملا
 .(١55ص) ةوزغلا لوأ

7١ 



 هللا نإف هرجع قّقحتيو هَدهُج لذبي ئتح رّدعُي ال هلامب زجاعلا نأ :اهنمو

 مهلمحيل هلوسر اوتأ نأ دعب نيزجاعلا ءالؤه نع جرحلا ئفن امنإ هناحبس
 اذهف ؛داهجلا نم مهتاف امل نوكبي اوعجرف ««هيلع مكلمحأ ام دجأ ال» :لاقف

 .هيلع جرح ال يذلا زجاعلا

 ءافعضلا ئلع ةيعرلا نم الجر رفاس اذإ مامإلا فالختسا :اهنمو

 ربكأ نم هنأل نيدهاجملا نم هبئان نوكيو «ةيرذلاو ءاسنلاو نيروذعملاو

 عضب هفلختساف موتكم ّمأ نبا فلختسي لَو هللا لوسر ناكو .مهل نوعلا

 فلختسا هنأ رثألا لهأ دنع فورعملاف كوبت ةوزغ ينامأو «ًةرم ةرشع

 :لاق صاقو يبأ نب دعس نع (70١نيحيحصلا» يف امك ءبلاط يبأ نب يلع

 عم ينفلخت هللا لوسر اي :لاقف «كوبت ةوزغ يف الع لكي هللا لوسر فّلخ
 لئسوم نم نوراه ةلزنمب ىنم نوكت نأ ئضرت امأ» :لاقف ؟نايبّصلاو ءاسنلا

 .(يدعب يبن ال هنأ ٌريغ

 ماعلا فالختسالا امأو هِِكلَي هلهأ لئلع ةصاخ ًةفالخ تناك هذه نكلو

 اوفجرأ امل نيقفانملا نأ اذه ئلع لديو «ءيراصنألا ةملسم نب دمحمل ناكف

 :لاقف .هريخأف ِةلي يبنلاب قحل مث هحالس ذخأ اًلاقثتسا هفّلخ :اولاقو هب
 يلهأ ين ينفلخاف عجراف يئارو تكرت امل كّئفَّلخ نكلو اوبذك»

 .(00(كلهأو

 .عرشلا نم هنأو ءلخنلا سوؤر ئلع بّطّرلل صرخلا زاوج :اهنمو

 نأ زوجي مامإلا نأو «ربيخ ةازغ يف مدقت دقو ءصراخلا لوقب ٌلمعلاو

 )51٠١5(. ملسمو (5 )5١5 يراخبلا 01

 .قيس دقو «قاحسأا| نياوركذ 68)
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 .ةأرملا ةقيدح ِةيِلَلَع هللا لوسر صرخ امك هسفنب صرخي

 نيجعلاو هب خبطلا الو ؛هبرش زوجي ال دومث رابآب يذلا ءاملا نأ :اهنمو

 «ةقانلا رئب نم ناك ام الإ ؛مئاهبلا ئقسُي نأ زوجيو «هب ةراهطلا الو «217هب

 دعب اًنرق اهب سانلا ملع رمتسا مئ ِِكَي هللا لوسر نمز ئلإ ةيقاب ةمولعم تناكو
 ءانبلا ةمكحم ةيوطم يهو ءاهريغ اًرثب بوكرلا دري الف اذه انتقو ئلإ ٍنرق

 .اهريغب هيتشت ال «ةيداب اهيلع قتعلا راثآ ءءاجرألا ةعساو

 نأ هل غبني مل نيِبَّذعُملاو مهيلع بوضغملا رايدب رم نَم نأ :اهنمو
 لخدي الو ءاهزواجي تح هبوثب عنقتيو ٌريسلا عرسي لب ءاهب َميقي الو اهلخدي

 نيب رّسحُم يداو يف ريسلا كي يبنلا عارسإ اذه نمو .اربتعم اًيكاب الإ مهيلع

 .هباحصأو ليفلا هيف هللا كلهأ يذلا ناكملا هنإف .©"7ةفلدزمو لم

 عمج ءاج دقو ءرفسلا يف نيتالصلا نيب عمجي ناك كي يبنلا نأ :اهنمو

 نمو ثيدحلا َةَّلع انركذو ؛مَّدقت امك ذاعم ثيدح يف ةصقلا هذه يف ميدقتلا

 ميدقتلا عمج هنع ّمصو .اذه الإ رفس يف هنع ميدقتلا عمج ىجي ملو «هركنأ

 ؛رهظلا تقو يف رصعلاو رهظلا نيب , عمج هنإف «ةفرع ىلإ هلوخد لبق 17ةنّرعب

 .(هب نيجعلا الو» :ن «ز هد ءص )010

 ئنم نيب خزربا هنإ :فلؤملا لوق )7١١/7( جحلا يف قبس دقو «ةفلدزمو ئنم نيب

 دمحأ دنع رباج ثيدح اهنم ؛هجو ريغ نم يور هيف ٌةِْلَك يبنلا عارسإو .«ةفلدزم نيبو

 ةميزخت نباو )5١*"( ىئاسدلاو (885) يذمرتلاو )١554( دواد ىبأو (15١؟14)

 .عوبطملا يف فّرحت هيلإو ««ةفرع» هبشي ث «س «د يف همسر ()
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 امك ليوطلا رفسلا لجأل :ليقو «ةفينح وبأ هلاق امك كسنلا لجأل كلذ :ليقف

 لاصتاو: فوقولاب هلافعشا رهو لهغلا لجأل :ليقو :(١؟ديعآو يقاشلا هلاق

 .مدقت دقو .فلخلاو فلسلا

 يتلا لامرلا اوعطق هباحصأو ِهِلكَي يبنلا نإف ءلمرلاب مّميتلا زاوج :اهنمو
 نط زواق ك[ ذو هقلش الب ايلول مهم اومن مو وتو ةونلا ني

 تدق رفأ اماسي: م ا لالا ال البو هام

 © 7«ةروهظو هدجسم ةدتعف ةالصلا يتمأ نم الجر

 ال :ةمألل لقي ملو «ةالصلا رصقتي اًموي نيرشع كوبتب ماقأ كي هنأ : :اهنمو
 «ةدملا هذه هتماقإ قفتا نكلو كلذ نم رثكأ ماقأ اذإ ةالصلا ٌلجر رصقي
 ترصق وأ تلاط ٌءاوس رفسلا مكح نع جرت ال رفسلا لاح يف ةماقإلا هذهو
 .عضوملا كلذب ةماقإلا ئلع مزاع الو نطوتسم ٌريغ ناك اذإ

 حيحصا) يفف ءاًريثك اًفالتخا كلذ يف فلخلاو فلسلا فلتخا دقو

 عست هرافسأ ضعب يف كي هللا لوسر ماقأ» :لاق سابع نبا نع 2؟7(يراخبلا

 1001 ينام رالف يسيسلار 111/17 لاوبنلا ؟لسبلا» يق 6

 9٠١-41(. /0) «(فاصنإلا» :رظنا .شيشم نبا ةياور يف (0)

 «ننسلا» يف يقهيبلاو ٠"( ///) «رييكلا» يف يناربطلاو (171717) دمحأ هجرخأ )0

 نب ورمع ثيدح نم دهاش هلو .هب سأب ال دانسإب ةمامأ يبأ ثيدح نم (؟77/1)

 .(1377 )١/ «ننسلا» يف يقهيبلاو ٠( 4 دحلا هب رك هل عهدا نه برع

 )5( مقرب )559421٠١80(.



 اندز نإو «نيتعكر يلصن ةرشع عست انمقأ اذإ نحنف «نيتعكر يلصي ةرشع

 ةكمب هماقم ةدم دارأ سابع نبا نأ دمحأ مالك رهاظو .«انممتأ كلذ ئلع

 هنأل .حتفلا نمز ةرشع نامث ةكمب َهْيدلَك ىبنلا ماقأ) )١(: لاق هنإف .حتفلا نهر

 .«سابع نبا اهاور يتلا هتماقإ هذهو «ماقُملا عامجإ َّمُث نكي ملو انينخ دارأ

 ماقأ» :هللا دبع نب رباج لاق امك «كوبتب هّماقُم سابع نبا دارأ لب :هريغ لاقو

 يفدمحأ مامإلا هاور .«ةالصلا رصقي اًّموي نيرشع كوبتب هو يبنلا

 22د ((

0 00 
 : نو دعس اهرصقتي

 لئاسم» :رظناو .هنع رداص فلؤملاو ١15١( /7) «ينغملا» يف امك ءدمحأ مامإلا يأ )١(

 )1١1١/1١(. جسوكلا ةياور «دمحأ

 يقهيبلاو (71/44) نابح نباو )١711720( دواد وبأ اًضيأ هجرخأو )١15179((« مقرب )7

 لاجر هلاجرو .رباج نع نابوث نب نمحرلا دبع نب دمحم ثيدح نم 0 ١197(
 يقهيبلاو دواد وبأ هلعأ نكلو «يوونلاو مزح نباو نابح نبا هححص دقو «نيخيشلا

 .تاقث هلاجرو ارشع ةعضبا هيف رباج نع رخآ هجو نم يقهيبلا هجرخأو «لاسرإلاب
 صيخلتلا»و (7777/7”؟) يوونلل «ماكحألا ةصالخاو (؟١ /5) «(نّلحملا» :رظنا

 5١(. 5) (ريبحلا

 -راثآلا بيذهم» يف يربطلاو ١54(- /7) «ينغملا» يف امك روصنم نب ديعس هجرخأ ()

 ناكو .حيحص دانسإب (717/4 /1) «ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلاو )75147/1١( «رمع دنسم

 هجرخأ ؛هوحنب اًضيأ ربخلا هنع يورو «نمحرلا دبع هنبا رفسلا اذه يف روسملا عم
 دنسم - راثآلا بيذبت» يف يربطلاو (8785) ةبيش يبأ نباو )576٠0( قازرلا دبع

 نع قّرط نم مهريغو (418/5) «طسوألا» يف رذنملا نباو )717/1١( «رمع

  نحن# :لاقف كلذ نع ادعس اولأس مهنأ هيفو ءنمحرلا دبع نع تباث يبأ نب بيبح
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 لاح دقو نيتعكر ىلصي رهشأ فس ةاسيتذأب رمض هربا ماقأ :عفان لاقو

 .217©2لوخدلا نيبو هنيب جلشلا

 ىلصي ؟7؟نيناس ماشلاب كلاع تزد نوستا ماقأ :هللا ديبع نب صفح لاقو

 231 قاسملا ةالص

 هوبأو وه جرخ هنأ روسملا نب نمحرلا دبع نع رخآ هجو نم اًضيأ يورو .«ملعأ -
 ةليل نيسمخ اوماقأف ماشلا ئلإ صاقو يبأ نب دعس عم دوسألا نب نمحرلا دبعو
 - نأ دعس ئبأيو ناموصي دوسألا نب نمحرلا دبعو هوبأ ناكف ناضمر مهيلع لخخدو

 هجرخأ .«امهنم هقفأ انأ ينإ) :لاقف كلذ نع روسملا نب نمحرلا دبع هلأسف ءموصي

 «نئسلا» يف يقهيبلاو )١١194/١( «سابع نبا دنسم - راثآلا بيذه) يف يربطلا

 .روسملا نب نمحرلا دبع نع يرهزلا قيرط نم )0 ١1675(
 فيحصت هنأ رهاظلاو .فلؤملا ردصم وهو ١155( /7) «ينغملل» اًعبت لوصألا يفاذك )١(

 يفو هظفلب )5١77/4( «طسوألا» يف امك «عوجرلا :يأ «لوفقلا نيبو هنيب» :باوصلاو
 راثآلا بيذب» يف يربطلاو (4779) قازرلا دبع هجرخأ دقو .هانعمب جيرختلا رداصم

 ين يقهيبلاو (549) «هثيدح» يف يرهزلا لضفلا وبأو )١59/1( «(رمع دئسم -

 .هب عفات نع قرط نم ١57( /7) «نئسلا

 ىلع «نيرهشلا» :جيرختلا رداصم يف يذلاو ١6(« 5 /7) ينغملل اًعبت لوصألا يفاذك (؟)

 ةنس  روباسب :وأ  روباسينب ماقأ هنأ سنأ نع يرصبلا نسحلا قيرط نم يور دق هنأ

 بيذبت» يف يربطلاو (87/8/ )١ 5١4 ةبيش يبأ نبا هجرخأ .نيتعكر يلصي نيتئس وأ

 .(5 )١77/5 رذنملا نباو )١//7١61( «رمع دنسم - راثآلا

 -(511/5) «طسوألا» يف رذنملا نبا هقيرط نمو (45014) قازرلا دبع هجرخخأ 00)

 نب صفح نع ريثك يبأ نب يحي نع نيقيرط نم )١5117( «نئسلا» يف يقهيبلاو

 .هب كلام نب سنأ نبا وهو هللا ديبع

 تاعوبطم عيمج يف (هللا دبع نب رفعج» ىلإ (هللا ديبع نب صفح» فحصت :هيبنت
  ««هللا ديبع نب رفعج» :ةيطخلا هخسن ضعب يف هتيأر يذلاو .«قازرلا دبع فنصم»

 ا/ ٠ ا/



 نورصقي رهشأ ةعبس ٌرْمَرِهَمارب ِِْكَو هللا لوسر باحصأ ماقأ :سنأ لاقو

 الصلاة)١(2,

 رصَقَي نيتتس لّباكب ةرمس نب نمحرلا دبع عم تمقأ :نسحلا لاقو

 .217عّمَجَي الو ةالصلا

 ناتسجسبو .كلذ نم رثكأو ةنسلا يّرلاب نوميقي اوناك :ميهاربإ لاقو

 كل هيقتسلا

00 

0 

 .باوصلا وهو لئرت امك هباحصأو ِةِللَي هللا لوسر يده اذهف

 ّمتأ مايأ ةعبرأ ةماقإ ئون اذإ :؟ةلييرجأ مامإلا لاقف .ءسانلا بهاذم امأو

 مل هباحصأو ِةْيِك هللا لوسر نأ ئلع راثآلا هذه لمحو ءرصق اهنود ئون نإو

 كانه معن «ةقبطلا هذه يف مسالا اذهب دحأ ةاورلا يف سيل هنإف كش الب فيحصت وهو

 يبأ نب ئيحي هنع ةاورلا يف اوركذي مل نكلو سنأ نع ةياور هل «هللا دبع نب رفعج»

 .باوصلا وه قازرلا دبع قيرط نم رذنملا نبا دنع ءاج امف «ريثك
 :هظفلو سنأ نع ريثك يبأ نب ئيحي قيرط نم ١151( /7) «ننسلا» يف يقهيبلا هجرخأ
 :رظنا .هنم عامس هل تبثي ال نكلو اًسنأ ئأر دق ئيحي نإف لسرم وهو ««رهشأ ةعست»

 .(7 5 5 -7 1٠١ ص) متاح يبأ نبال «ليسارملا»

 يف رذنملا نباو )015٠( ةبيش يبأ نباو (4701 «5767) قازرلا دبع هجرخأ

 (عّمجُي ال» :هلوقو .هب نسحلا نع نيحيحص نيقيرط نم (5 117 :77/5) «طسوألا»

 .ةعمجلا يلصي ال :يأ

 الو نوعّمجي ال» وأ ١0(. 4 /7) (ينغملا» يف امك «نوموصي الو نوعّمَجُي ال١ :همامت

 الا :هلوقو .روصنم نب ديعس لإ اًوزعم )١١7/7( «ينغملا» يفامك (نرقّرْشُي

 :ظفلب ميهاربإ نع (8111) ةيبش يبأ نبا هجرخأو .ديعلا ةولصي ال يأ ةنوقّرشُي

 .(نوعُمَجَي الو ةالصلا نورصقي كلذ وحن وأ ةنسلا نوميقيف هوزغي انباحصأ ناك
 )١7/2/١1(. حلاص هنباو )١/ 11١ ١1١١( جسوكلا ةياور «هلئاسم) :رظنا
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 رظن اذه يفو .جرخن اًدغ «جرخن مويلا :نولوقي اوناك لب ةتبلا ةماقإلا اوعمجُي

 دعاوق سسؤي اهيف ماقأو يه ام يهو  ةكم حتت يللي هللا لوسر نإف «ئفخي ال

 اعطق مولعمو ءبرعلا نم اهلوح ام رمأ دهمُيو كرشلا دعاوق مدهيو مالسإلا
 هتماقإ كلذكو «نيموي الو دجاو موي ين تأتي ال مايأ ةماقإ ئلإ جاتحي اذه نأ

 ةدع مهنيبو هنيب ناك هنأ اًعطق مولعملا نمو ءٌودعلا رظتني ماقأ هنإف كوبتب

 ةماقإ كلذكو «مايأ ةعبرأ يف نوفاوُي ال مهنأ ملعي وهو «مايأ ئلإ جاتحت لحارم

 نأ مولعملا نمو ؛جلثلا لجأ نم ًةالصلا رّصقي رهشأ ةتس َناجيبَرْذَأب رمع نبا

 كلذكو «قرطلا حتفنت ثيحب مايأ ةعبرأ يف بوذيو للحتي ال جلثلا اذه لثم

 رهشأ ةعبس ٌَرُمَرِهَماَرِب ةباحصلا ةماقإو ءرصقي نيتنس ماشلاب سنأ ةماقإ
 يف يضقني ال هنأ مّلعُي داهجلاو راصحلا اذه لثم نأ مولعملا نمو .نورصقي

 ٍناطلس سبح وأ ودع داهجل ماقأ ول هنإ :دمحأ باحصأ لاق دقو ,مايأ ةعبرأ

 ؛ةليوط وأ ةريسي ةدم يف ةجاحلا ءاضقنا هنظ الع بلغ ٌءاوس ءهرصق ضرم وأ

 ةنس الو باتك نم هيلع ليلد ال اًطرش هيف اوطرش نكل «باوصلا وه اذهو
 يف هتجاح ءاضقنا ٌلامتحا كلذ ًطرش :اولاقف ةباحصلا لمع الو عامجإ الو

 نيا نه :لاقيف .2!)ءايأ ةعبرألا نود ام يهو رفسلا ٌمكح عطقت ال يتلا ةدملا

 كنب طيني ةبوزألا خرط اهنمز نذل هلال يبنقو ةةمرخلا انمرعت

 نم رثكأ ةماقإ ئلع مزعي مل هنأ مهل نيبي ملو ءاّئيش مهل لقي مل كوبتو
 ةدم يف اهرصق يف هب نوسأتيو هتالص يف هب نودتقي مهنأ ملعي وهو «2"!ةعبرأ

 )١( «فاصنإلا» :رظنا )7/16/6(.

 اهيلع لعج نكلو اًضيأ ص يف «مايأ» تبتك تكو .«مايأ ةعبرأ) :عوبطملا .ن ءس ءز ءد (؟)

 العنا قادوا يقلع ْ

 ك0



 نايبو لايل عبرأ ةماقإ قوف اورصقت ال :١2)اًدحاو افرح مهل لقي ملف .هتماقإ

 نمل اولوقي ملو هّدعب هب ةباحصلا ئدتقا (1)كلذكو .تامهملا ٌمهأ نم اذه
 .كلذ نم اًئيش مهعم ' لي

 اهغوذ قوت نإو متأ مايأ ةعبرأ ةماقإ ئون اذإ :ىعفاشلاو كلام لاقو

 ١ مو ع
 رصف

 اهنود ئون نإو ّمتأ اًموي رشع ةسمخ ةماقإ ئون نإ :ةفينح وبأ لاقو

 رمع :ةباحصلا نم ةثالث نع يورو .2؟*7دعس نب ثيللا بهذم وهو ءرصق

 .220 سابع نباو هنباو

 لوقك هنعو ءاًعبرأ لصف اًعيرأ تمقأ اذإ :بيسملا نب ديعس لاقو

 10 ةيفرتح ىبأ
 فب

 نع ةياوروهو .متأ اًرشع ماقأ "نإ :بلاط ىبأ نب ١ يلعلافقو

 .(دحاو فرحا» :ثءس«بءف (0)

 .«كلذلا :لمتحي ص «ب ء«ف يف ()

 .(7//751) يعفاشلل «مألا»و )11١19/1-١11( «ةنودملا» :رظنا (*)

 5١5(. /5) رذنملا نبال «طسوألا»و (7777 2/8 )١/ ينابيشلل «لصألا» :رظنا ()

 ةبيش يبأ نباو (4747) قازرلا دبع هجرخأف هنبا رثأ امأو .هدجأ مل رمع لوق (5)

 رثأو .هنع نيقيرط نم (7 58 )١/ « رمع دنسم - راثالا بيذبت» يف يريطلاو (*)

 .نسح دانسإب (87/01*) ةبيش يبأ نبا دنع سابع نبا

 (للعلا» يف دمحأو (487 )٠1 ةبيش يبأ نباو (5757) قازرلا دبع هجرخأ لوألا هلوق ()

 ةبيش ىبأ نبا اهجرخأف ةيناثلا ةياورلا امأو .(5 578255457 ه5 5551) هللا دبع ةياور

 ْ 5١65(. /5) «طسوأللا» :رظنا .نايرخأ ناتياور هنعو .«5)

 .«اذإ) :ز ءىد ءعسص (:0)
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 .؟7١سابع نبا

 .؟"7اًرصِم مدقي مل ام رصقي :نسحلا لاقو

 ."”دازملاو دازلا عضي مل ام رصقي :ةشئاع تلاقو

 :لوقي اهءاضق رظتني ةجاحل ماقأ اذإ هنأ ولع نوقفتم ةعبرألا ةمئألاو

 هنإف هيلوق دحأ يف يعفاشلا الإ ءاَدبأ رصقي هنإف -حرخأ اًدغ ءجرخأ مويلا

 لاق دقو .؟*!اهدعب رصقياالو (؟7رشع ةينامث وأ رشع ةعبس ئلإ هدنع رصقي
 ملام رصقي نأ رفاسملل نأ ملعلا لهأ عمجأ :؟17(هفارشإ» يف رذنملا نبا

 .نونس هيلع ئتأ نإو ةماقإ عِْجي

 نبا هجرخأو .عاطقنا هدنس يفو ءيلع نع (87 94/4 287 41/) ةبيش ىبأ نبا هجرخأ )١(

 :رذنملا نبا لاق .نيل هدانسإ يفو ءسابع نبا نع )5١7/5( «طسوألا» يف رذنملا

 .«امهنع تباثب كلذ سيلواا
 متأ ظفلب رخآ هجو نم اًضيأ (8775) هجرخأو ءهوحنب )٠ ١(( ةبيش يبأ نبا هجرخأ 00

 نم اًرصم يتأي نأ الإ .عجري ئتح نيتعكر رفاسملا يلصي :لاق هنإف .هدوصقم ٌٌحضوي

 .مهتالصب يّلصيف راصمألا

 نبا نع (87717) جرخأو .نيل هدانسإ يفو ؛هوحنب )”٠*87( ةبيش يبأ نبا هجرخأ ()

 دازلا هيف لّمحَي يذلا ةالصلا هيف رصقت يذلا رفسلا :نولوقي اوناك» :لاق هنأ نيريس

 .(دازملاو

 .(اًمويال :ةعوبطملا خسنلاو «ن يف هدعب )0

 .(169/5-117) (عومجملا»و (517/7/- 4177 /7) ينارمعلل «نايبلا» :رظنا (6)

 رداص فلؤملاو .هنم رفاسملا ةالص باتك ءانثأ يف اًطقس ةّمَّث نإف هتعوبطم يف هدجأ مل (7)

 ١(. 01 /7) «ىنغملا» نع

 اما ١



 لصف

 اًريخ اهريغ ئأر اذإ هنيمي يف فلاحلا ثنح ٌُبابحتسا لب ٌزاوج :اهنمو
 ئلع ةرافكلا مّدق ءاش نإو ءريخ وه يذلا لعفيو هنيمي نع رفكيف ءاهنم
 يذلا تيتأ الإ» :اذه سوم يبأ ثيدح يور دقو .اهرخأ ءاش نإو ثنحلا

 ؛(ريخ وه يذلا تيتأو ينيمي نع ُترّقك الإ» :ظفل ينو ؛ااهُنلَّذحتو ريخ وه
 يف ظافلألا هذه لكو ؛«ينيمي نع ترفكو ريخ وه يذلا تيتأ الإ :ظفل يفو

 .بيترتلا مدع يضتقت يهو ,١2)(-يحيحصلال)

 اذإ» : لك يبنلا نع ةرمس نب نمحرلا دبع ثيدح نم 72"2نئسلا# ينو
 وه يذلا تئا مث كنيمي نع ُرّفكف اهنم اًريخ اهريغ ٌتيأرف نيمي ىلع تفلح
 .«نيحيحصلا» يف هلصأو .(ريخ

 .ثنحلا ئلع ةرافكلا ميدقت زاوج لإ يعفاشلاو كلامو دمحأ بهذف

 ةفينح وبأ عنمو ؛هميدقت زوجي ال :لاقف موصلاب ريفكتلا يعفاشلا ئنثتساو
 .(©")اًقلطم ةرافكلا ميدقت

 لصف

 ال ٌدح ئلإ هبحاصب جرخُي مل اذإ بضغلا لاح يف نيميلا داقعنا :اهنمو

 ملسمو (717703380:33494:2018718) يراخبلاد نع لوألا )١(

 كثلاثلاو )7/1١5595(« ملسمو (717/1/8675777) يراخبلا دنع ٍيناثلاو 60

 .هوحنب )١597( ملسمو (57577) يراخبلا هجرخأو .(77”7/) دواد يبأل 6

 «مألا»و )571/١(. جسوكلاو (؟ 47 /7) حلاص ةياورب «دمحأ لئاسم» :رظنا 0

 .(17/86-797 /؟) ينابيشلل «لصألا»و )١١5/1(. «ةنّودملا»و «(165 /4)
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 لإ بضغلا هب غلب ولف .هدوقع ٌحصتو همكح ذفني كلذكو «لوقي ام هعم ملعَي

 يف '7١لبنح ةياور يف دمحأ لاق .هقالط الو هنيمي دقعنت مل قالغإلا ٌدح

 .بضغلا ديري :('90قالغإ

 لصف

 .يربجلا هب قلعتي دق (مكلمح هللا نكلو مكتلمح انأ ام١ :هلوق :اهنمو

 امنإو عنمأ الو اًئيش اًذحأ يطعأ ال هللاو» :هلوق لثم اذه امنإو هب هل قّلعتم الو

 ءرمألاب فرصتي امنإ ؛هلوسرو هللا دبع هنإف "7: ترمأ ثيح عَضأ مساق انأ

 دفنم لوسرلاو «لماحلاو عناملاو يطعملا وه هللاف ءهْذّقن ءيشب هير هرمأ اذإف

 .هب رمأ امل

 :[17 :لافنألا] 4 كَرَهَلأ نكَلَوَتَيَمَر ْذِإَتْيَمَراَمَو# :الاعت هلوق امأو

 ئلإ تلصوف نيكرشملا هوجو اهب ئمر يتلا ؟؟)اصحلا نم ةضبقلا هب دارملاف

 هافنو «هلعف هنإف ءاقلإلاو ذبنلا رابتعاب يمرلا هل هناحبس تبثأف «مهعيمج نويع

 لصت ال ئلاعت برلا لعف اذهو «نيكرشملا عيمج ئلإ لاصيإلا رابتعاب هنع

 مالعأ» يف امك ««يناشلا» يفو (777 /7) «رفاسملا داز» يف لالخلا مالغ ركب وبأ اهلقن )١(

 )0١1/7(. فلؤملل «نيعقوملا

 مكاحلاو (55١5)هجام نباو (97١5”)دوادوبأو (1١75؟50) دمحأ هجرخأ (؟)

 مكاحلا ئلع يبهذلا بقعت دقو .«فيعض دانسإب ةشئاع ثيدح نم 0)

 .(5 577) «يراسلا سينأ)و (85 //) («رينملا ردبلا» :رظناو .هحيحصت

 .هوحنب )/3١١1( يراخبلاو )/١١751( دمحأ هجرخأ (0)

 .(اءابصحلا» :عوبطملا ءن ءسءز (؟4)

 فندق



 وهو لاصيإلا ئلعو .هؤدبَم وهو فذحلا ئلع قلطي يمرلاو ؟؛دبعلا ةردق هيلإ
 . هتيابن

 قت

 نم هب جتحاف «حيرصلا رفكلا مهنع هغلب دقو «نيقفانملا لتق هكرت :اهنمو
 ام مهنأ ِةِِلَي هللا لوسرل اوفلح مهأل «ةبوتلا رهظأ اذإ قيدنزلا لتقي ال :لاق

 (١!انباحصأ لاق دقو .عالقإو ةبوت وهف اًراكنإ نكي مل نإ اذهو ءاولاق
 اًدمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهّشف «ةدرلاب هيلع دهش نمو :مهريغو

 ةدرلا دحج اذإ :ءاهقفلا ضعب لاقو .”0ءيش نس فشكأت مل تول لوسر

 رافد هع اق

 ليك هللا لوسرو ةنيب مهيلع مقي مل ءالؤه :لاق قيدنزلا ةبوت لبقي مل نمو

 هايإ هغّلبُي مل مهّلوق مهنع لكك هللا لوسر غلب نيذلاو .هملعب مهيلع مكحي ال
 هدحو مقرأ نب ديز دهش امك ءطقف دحاو مهيلع هب دهش لب «ةئيبلا باصن

 .دسأو هيلع نيش املا اقبأ « رش كلك و0 هيأ هللا دبع الع
 اعين

 تناك قافنلا يف هلاوقأو ىبأ نب هللا دبع قافن نإف ءرظن باوجلا اذه يفو

 اميف يعفاشلا لاق هوحنبو «(ينغملا عم 5/877/17-7817) (هرصتخم» يف يقرخلاك ()

 .(ريبكلا يواحلا عم ١ا/ا//11) (هرصتخم» يف ٍينزملا هلقن

 بسن اميرارقإلا فّلكُي الو هليبس يلو هب هيلع دهُش ام ةحص نع فشكُي مل :يأ (0)
 لاق ««هريغ نع فشكي مل» :يعفاشلا ظفلو .«ينغملا» يف دمحم وبأ هلاق ؛هيلإ

 مل :يناثلاو .هتّدر نم دوهشلا هب دهش اّمع فشكي مل :نيليوأت لمتحي هنإ :يدرواملا

 .هدقتعم نطاب نع فشكي
 .("4١ص) مَّدقت امك ءقلطصملا ينب ةازغ يف كلذو (9)
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 هناسلب ّرقأ مهضعبو «هباحصأو ِةِكي هللا لوسر دنع ةرتاوتملاك ءاَدج ًةريثك

 :هلوقب ههجو يف جراوخلا ضعب ههجاو دقو .ءبعلنو ضوخن انك امنإ :لاقو

 مهيلع تماق ام :لقي مل ؟مهلتقن الأ :هل لبق امل ِِككَي يبنلاو «227لدعت مل كنإ
 .«هباحصأ لتقي اًدمحم نأ سانلا ثدحتي ال١ :لاق لب «ةنيب

 ةحلصم ٌةْيِلَو يبنلا ةايح يف مهلتق كرت يف ناك هنأ نذإ حيحصلا باوجلاف

 يف ناكو «هيلع سانلا ةملك عمجو ِةكَو هللا لوسر ئلع بولقلا فيلأت نمضتت

 ئلع ءيش صرحلأ ةَِبَ هللا ٌلوسرو ؛ةبرغ ين دعب مالسإلاو 7"2اٌريفنت مهلتق
 .هتعاط يف لوخدلا نع مهرُفني امِل ٍءيش كرتأو «سانلا فيلأت

 هيلع نعط نم لتق َكّرَت 7 كلذكو هلكت هتايح لاحب صتخي ناك رمأ اذهو

 ام ةمسقل هذه نإ :هلوقب همْسَق يفو «"7كدّمع َنبا ناك نأ :هلوقب همكح يف

 نأ هل ءهّقح ضحم اذه نإف ؛لدعت مل كنإ :هل رخآلا لوقو «هللا هجو اهم ديرأ

 مهيلع نيعتي لب هقح ء ءاقيسا كرف هدعب ةمأذلق سيئو بك رتيبأ هلودقوتم

 هيبنتلا ضرغلاو ءرخآ عضوم لئاسملا هذه ريرقتلو ءدب الو هؤافيتسا
 .ةراشإلاو

 لصف

 ىلع ررض هيف اًثدح مهنم دحأ ثدحأ اذإ ةمذلاو دهعلا لهأ نأ :اهنمو

 هلامو همدف مامإلا هيلع ردقي مل اذإ هنأو .هسفنو هلام يف هذهع ضقتنا مالسإلا

 .(6 47 ص) مدقت امك «ةنارعجلاب نينح مئانغ مسق دنع كلذو )١(

 .لوصألا عيمج يف بصنلاب اذك (؟)

 مكح هيبأل ةصق يف ريبزلا نبا ثيدح نم (7701/) ملسمو (77594) يراخبلا هجرخأ ()

 .كلذ لاقف همصخ ىلع اهيف ِةلِكَج يبنلا هل
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 اًندح مهنم ثدحأ نمف» :ةليأ لهأ حلص يف لاق امك ؛هذخأ نمل وهو رده
 هنأل اذهو ؛«سانلا نم هذخأ نمل وهو .هسفن نود هلام لوحي ال هنإف

 برحلا لهأ مكح هّمكح اًبراحم راص ثادحإلاب

 لصف

 دقو .اًليل نيداجبلا اذ لي هللا لوسر نفد امك ليللاب نفدلا زاوج :اهنمو

 نَفَد يلعو ءاليل نفد ركب وبأ :لاقو ءكلذب سأب امو :7١2لاقف هنع دمحأ لئس

 نفد يف ليللا رخآ نم يحاسملا توص انعمس :ةشئاع تلاقو ؛؟17اليل ةمطاف

 .40هأيل دوعسم نباو ةشئاعو نامثع نِفَّدو .لوهتنا ."' كلي يبنلا

 هل جرسأف اليل اربق لخد ِةِلَي يبنلا نأ سابع نبا نع 7*2 يذمرتلا يفو

 ًءاَلت اًماَّوأل تنك نإ «هللا كمحر» :لاقو ةلبقلا لبق نم 0)2ذخأف ءجارس
 . نسح ثيدح :يذمرتلا لاق .«نآرقلل

 )١( «ينغملا» يفامك )7/ 007(.

 )١( يراخبلا امهجرخأ نيرثألا )/2117/1 1٠ 57(.

 .(506861) قازرلا دبعو (775594 7 58:7*) دمحأ هجرخأ (0)

 -ا/7 /7) «دعس نبا تاقبط)»و )١١460011١9651( «ةبيش يبأ نبا فنصم» :رظنا (5)

 69١-6١١(. /6) رذنملا نبال «طسوألا»و (11-ا/6 ٠١/ ءال

 «هننس» يف يقهيبلاو )١51١/١١( «ريبكلا» يف يناربطلا اًضيأ هجرخأو )/3١51(. مقرب (5)

 هللاو  كلذو «ءثيدحلا يذمرتلا نّسحو .يقهيبلا لاق امك فيعض دانسإب (06 /4)

 هجرخأو .بابلا يفو :هلوقب يذمرتلا هيلإ راشأ ءرباج ثيدح اهنم ؛هدهاوشل  ملعأ

 هب سأب ال هدانسإو «ءسابع نبا ثيدح وحنب )7/8/١”7( مكاحلاو )7١75( دواد وبأ

 .دهاوشلاو تاعباتملا يف

 .«هذحخنأ» :يذمرتلا ظفل (5)
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 :اولاق «؟اذه نم» :لاقف لجر نع لأس ِةِْلكَي ىبنلا نأ :7١يراخبلا يفو

 .هيلع الصف «ةحرابلا نفد نالف

 لكك يبنلا نأ ''7(هحيحص» يف ملسم هاور امب نوعنصت امف :ليق نإف
 اليل نِفُدو لئاط ريغ نفك يف نِفكف ضب هباحصأ نم الجر ركذف اًموي بطخ

 لاق .كلذ ئلإ ناسنإ ٌرطضُي نأ الإ "7ليللاب لجرلا رّبقُي نأ ِِكَي يبنلا رجزف

 .بهذأ هيلإ :؟؟7دمحأ مامإلا

 عقدا هر كتف ءرخآلاب امهدحأ درت الودللا دمح نيقدحلاب لوقت :ليق

 عم تام تيمك «ةحجار ةحلصم وأ ةرورضل الإ هنع رجزن لب ليللاب

 ئلع فيخ اذإ امكو «راهنلا ئلإ هب ةماقإلاب نوررضتيو ليللاب نيرفاسملا
 هللابو .اليل نفدلل ةحجرملا بابسألا نم كلذ وحنو «راجفنالا تيملا

 لصف

 تحت وأ اًريسأ ترسأ وأ ةمينغ تمنغف ةيرس ثعب اذإ مامإلا نأ :اهنغو

 ام مسق ِةَِكَي يبنلا نإف .هسيمخت دعب اهل -كلذ نم لصح ام ناك ءانصح

 .اًضيأ (40 5) ملسم دنع وهو «سابع نبا ثيدح نم (1750) مقرب )١(

 )١( «ينغملا» نع رداص فلؤملاو «(451) مقرب )7/ "0037(.

 حيحصاا نم اًلقن  لوصألا يف سيلو  ؛هيلع ئلصي ئتح» :هدعب عوبطملا يف ديز ()
 .(ملسم

 .(007 /؟)(«ينغملا» يفامك (5)

 .( 707-09 /7) فلؤملل «نئسلا بيذهت» :رظناو (0)
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 .دلاخ عم مهثعب نيذلا ةيرسلا نيب لدنجلا ةمود حتف نم ٌرديكأ هيلع حلاص

 .سأر ةئامنامثو ريعب يفلأ مهمئانغ تناكو ءاّسراف نيرشعو ةئامعبرأ اوناكو

 ةيرسلا تجرخ اذإ ام فالشب اذه .نشلارق نيف مهلع لجبر لك باسات

 نوكي هوباصأ ام نإف «شيجلا ةوقب كلذ تباصأف وزغلا لاح يف شيجلا نم

 ل6 هيدع ناك اًذهو 250 زفنلاو سمخلا دعب 7١2ةمينغ

 لصف

 الإ اًيداو متعطق الو اًريسم مترس ام اًماوقأ ةنيدملاب نإ) :لَك هلوق :اهنمو

 نم ةفئاط هنظيامك ال .مهممهو مهبولقب يه ةيعملا هذهف .(مكعم اوناك

 :لاق ؟ةنيدملاب مهو :هل اولاق مهنأل ,لاحم اذهف .مهنادبأب مهعم مهنأ لاهجلا

 ةرجهلا رادبو مهحاورأب هعم اوناكف ؛««رذعلا مهسبح ةنيدملاب مهو»

 بلقلا :يهو عبرألا هبتارم دحأ وهو ,بلقلاب داهجلا نم اذهو .مهحابشأب
 مكتنسلاب نيكرشملا اودهاج» :ثيدحلا يفو ءنديلاو لاملاو ناسللاو

 ."7«مكلاومأو مكبولقو

 .لوصألا نم ءيش يف دري ملو ««عيمجلل١» :ةعوبطملا خسنلا يف هدعب 21

 ١15١(. ض) قيسام رظنلا 0)

 ضعب يفو ؛«(مكتنسلأو مكسفنأو مكلاومأب» :ثيدحلا ظفلو ءفلؤملا هركذ اذك 0

 هجرخأ .«مكبولقو» :دهاشلا عضوم اهنم ءيش يف سيلو ؛؛مكيديأو» :ةدايز تاياورلا

 يئاسنلاو )١15405( يمرادلاو )١6١4( دواد وبأو ( ١11506 15757) دمحأ

 (7 7١ /5) «ةراتخملا» يف ءايضلاو 8١( /7؟) مكاحلاو )51/١8( نابح نباو )3١95(

 ملسم طرش ئلع هدانسإو .سنأ نع ليوطلا ديمح نع ةملس نب دامح نع قرط نم

 .مكاحلا لاق امك

 ك1



 لصف

 امك ءاهّمدهو اهيف هلوسرو هللا ئصعُي يتلا ةيصعملا ةنكمأ قيرحت :اهنمو
 نك راضي اكسم وهو _ةمدي رمآو رارشلا جسم 86 هللا لوسر قالح

 ؛نيقفانملل ئّوأمو نينمؤملا نيب اقيرفتو اًرارض هؤانب ناك امل هيف هللا ركذيو
 امإو «قيرحتو مده امإ هّليطعت مامإلا ىلع بجاوف هنأش اذه ناكم لكو

 ءرارضلا ؛!”دجاسم نش اذه ناك اذإو .هل عضو امع هجارخإو هتروص ربيغتب

 ّقحأ هلل نود نم اًدادنأ اهيف نّم ذاختا ئلإ اهتندس وعدت يتلا كرشلا دهاشمف

 تود تانادلا#قرسفلاو يضاعملا لامس كاذدكو هيجوآو مدهلاب

 عابُي اهلامكب ةيرق باطخلا نب رمع قّرح دقو .تاركنملا بابرأو نيرامخلا
 قّرحو ؛(27«اقسيوفا هاِّمسو يفقثلا دشيوُر توناح قّرحو ,"7رمخلا اهيف

 .(4)ةع ةيعرلا نع هيف بجتحا امل هيلع لدلعس رصق

 .(«دجسم#) :ةعوبطملا خسنلا (0)

 هيوجنز نبا هنعو (7511) «لاومألا» يف ديبع وبأ هجرخأ امنإو ءرمع نع هدجأ مل )١(

 .نيل هيف دانسإب بلاط ىبأ نب ىلع نع )4١١(

 دعس نياو (75915) «لاومألا» يف ديبع وبأو زهد ه9 311,3 يصرخ 02

 يف يبالودلاو )5٠94«5٠١( «لاومأألا» يف هيوجنز نباو 5١( //7) «تاقبطلا» يف

 .ةحيحص ديناسأب )5١ ١١( «ءامسألاو لينكلا»

 ةبابع ةياور نم (91) «ذهزلا# ىق كرايملا نياو ) «دنسملا» يف دمحأ هجرخأ (4)

 ىلع قرحيل ةملسم نب دمحم ثعب رمع نأ هيفو ؛هوحنب جيدخ نب عفار نب ةعافر نب

 هدانسإ :(396 )١/ «قورافلا دنسم» يف ريثك نبا ظفاحلا لاق .طقف هرصق باب دعس

 يف دعس نبا دنع رخآ قيرط هل :تلق .رمع كردي مل ةعافر نب ةيابع نأ الإ ءحيحص

 .يدقاولا هخيش نع (77 /1/) «تاقبطلا»)
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 .,١2)ةعامجلاو ةعمجلا روضح يكرات تويب قيرحتب لَو هللا لوسر مهو

 نع وه ربخأ امك مهيلع بجت ال نيذلا ةيرذلاو ءاسنلا نم اهيف نم هعنم امنإو

 .17(2كلذ

 اذه فقو حصي مل امك «ةبرق الو ٌرب ريغ ئلع حصي ال فقولا نأ :اهنمو

 اذإ تيملا شبني امك ءربق ئلع ىنب اذإ دجسملا مدهيف اذه ئلعو .دجسملا

 نيد يف عمتجي الف ؛هريغو 2'”دمحأ مامإلا كلذ ئاع صن .دجسملا يف نفد

 .قباسلل مكحلا ناكو هنم عنُم رخآلا ئلع أرط امهيأ لب ءربقو دجسم مالسإلا

 اذه يف ةالصلا زوجت الو .هفقولا اذه حصي الو زجّيملاًعماعضو ولف

 دقوأ وأ اًدجسم ريقلا ذختا نم هنعلو كلذ نع ِةَبِللَي هللا لوسر ىهنل دجسملا

 نيب هتبرغو .هلوسر هب هللا ثعب يذلا مالسإلا نيد اذهف ؛«؟”اًجارس هيلع

 . امرت امك سالا

 لصف
 مّرحُم هعم نكي مل ام هب اًرورسو اًحرف مداقلل رعشلا داشنإ زاوج :اهنمو

 ةريره يبأ نع )101١( ملسمو (5455) يراخبلا هجرخأ ةعامجلا يكرات ثيدح 0

 .َنَعَُلإََوَر دوعسم نبا نع (507) ملسم هجرخأ ةعمجلا يكرات ثيدحو .ُةَنَعَدَلَوَص 1000 2 ا م

 .فيعض هدانسإو «ةريره يبأ ثيدح نم (7 5 47) يسلايطلاو (81/47) دمحأ هجرخأ هج

 .(284 /7) «عورفلا# :رظنا (9)
 ثيدح نم (1"01) ملسمو (575) يراخبلا هجرخأ اًدجسم ربقلا ذختا نمل كي هنعل (5)

 دواد وبأو )7٠١70( دمحأ هجرخأف جرسلا هيلع دقوأ نم نعل امأو .سابع نباو ةشئاع

 (11/4”7) نابح نباو 7١( 57) يئاسنلاو (770) هنسحو يذمرتلاو )

 دمحأ هفعض دق ءفيعض ثيدح وهو .سابع نبا ثيدح نم (71/5 )١/ مكاحلاو

 .(7/5٠5؟) بجر نبال «يرابلا حتف» :رظنا .امهريغو ملسمو
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 مّرح امو شحاوفلا ةيقر نمضتي ًءانغ نكي ملو «دوعو ةباَّبَّشو رامزمك وهل نِم
 لحتسي نم قلعتك هب , يقسفلا عامسلا بابرأ ٌلعتو .دحأ همرحي ال اذهف ؟؛هللا

 ركسي ال يذلا ريصعلا برشو بنعلا لكأ ئلع اًسايق ركسملا رمخلا برش
 ُلَموعْيَبْل مَنِ :اولاق نيذلا سايق هبشت يتلا تاسايقلا نم اذه وحنو

 .[3710 :ةرقبلا] © أوبل

 الو ,مهيلع راكنإلا كرتو هل نيحداملا حدم ِهِكَو يبنلا عامتسا :اهنمو

 ؛قورفلا نم نيحودمملاو ١2!١نيحدملا نيب امل اذه يف هيلع هريغ سايق حصي

 .(3)(«بارتلا نيحاّدملا هوجو يف اوثحا» :لاق دقو

 دئاوفلاو مكحلا نم اوفلخ نيذلا ةثالثلا ةصق هيلع تلمتشا ام اهنمو

 :اهضعب ئلإ ريشنف ةمجلا

 :هلوسرو هللا ةعاط يف هريصقتو هطيرفت نع لجرلا رابخإ زاوج ؛اهتمف
 نايبو ةحيصنلاو ريذحتلا نم كلذ يفو .هرمأ هيلإ لآ امو كلذ ببس نعو

 .رومألا مهأ نم وه ام اهيلع بترتي امو رشلاو ريخلا قرط

 ليبس ئلع نكي مل اذإ ريخلا نم هيف امب هّسفن ناسنإلا حدم زاوج :اهنمو

 .عفرتلاو رخفلا

 نم هل رَّذق امب ريخلا نم هل رَّدَقُي مل امع هسفن ناسنإلا ةيلست :اهنمو

 .7"2هنم ريخ وأ هريظن

 .(نيحدأاملا) :عوبطملا ءْز شماه حس 01

 .هوحنب دوسألا نب دادقملا ثيدح نم )7٠١7( ملسم هجرخأ (؟)

  قسي مل نكلو قبس دقو  «نيحيحصلا» يف ليوطلا هثيدح علطم يف لاق اًبعك نأ كلذو (*)

 بل



 ناك اًبعك نإ ئتح ةباحصلا دهاشم لضفأ نم تناك ةبقعلا ةعيب نأ :اهنمو

 .ردب دهشم نود اهاري ال

 هب مهي ام ّضعب هتيعر نع رتسي نأ يف ةحلصملا ئأر اذإ مامإلا نأ :اهنمو

 .ةحلصملا بسحب نّيعت وأ كلذ هل ٌبحتسا -هنع يّروُيو ودعلا نم هدصقيو

 .زجي مل ةدسفم نمضت اذإ نامتكلاو رتسلا نأ :اهنمو

 نم ُلوأو «21)ناويد مهل نكي مل ِةَي يبنلا ةايح يف شيجلا نأ :اهنمو

 ؛اهعابتاب ِةلِكَي يبنلا رمأ يتلا هتنس نم اذهو .©"7باطخلا نب ٌرمع ناويدلا نّود

 .اهيلإ نيملسملا ةجاحبو اهتحاضم ترهظو

 ءزحلا لك مزحلاف ةعاطلاو ةبرقلا ةصرف هل ترضح اذإ لجرلا نأ :اهنمو

 اذ[ اهييم الو ةابع فيوستلاو اهريخأت يف زجعلاو ءاهيلإ ةردابملاو اهزاهتنا يف

 ةعيرس ممهلاو مئازعلا نإف ءاهليصحت بابسأ نم هنكمتو هتردقب قشي

 هزهتني ملف ريخلا نم اًباب هل حتف نم بقاعي هناحبس هللاو ءتبثت املق ضاقتتالا

 اننا يال سلوق وون ىفوألا 4 لوسي و دان مل» :  هنم ءزجلا اذه فلؤملا -

 و ...اهنع فّْلخت اًدحأ بتاعي ملو «ردب ةوزغ يف تفاخت تنك ينأ ريغ «كوبت

 يي ٌبحأ امو ؛مالسإلا ئلع انقثاوت نيح ةبقعلا ةليل كي هللا لوسر عم تدهش
 .«اهنم سانلا يف ٌركذأ ٌردب تناك نإو ردب دهشم

 نوملسملاو ...» :_فلؤملا هقاس يذلا ردقلا يف قبسي ملو_ هثيدح يف لاق اًبعك نأ كلذو )١(

 نأ ديري لجر امف ناويدلا :ديري_ظفاح باتك مهعمجي الو ريثك ِةِلَي هللا لوسر عم

 .«هللا يحو هيف لزني مل ام هل ئفخيس نأ ّنظ الإ بّيغتي

 نباو (17804 "010 الا/104) ةبيش يبأ نباو )١٠١٠75( قازرلا دبع هجرخأ (1؟)

 .قرط نم (7/0 /) دعس

 ؟7



 .دل ةيوقح هتدار] دع دعب هتكمي الق هقدارإ ودبلق ةيييلوحم نآب

 0 ل ا
 ع

 ١ ايهما اثم < تيل 3 :الاعت لاق ؟؛كلذ دعب ةباجتسالا

 :لافنألا]  هِعِبْلَقَو نا 105 يِبياَمِل اعد د ٍلوُسَدلِلَو

 00 2 كيْفَو> :هلوق يف اذهب هناحبس حرص دقو 14

 هلأ عا وْ 7 اتلؤ# :ئلامت لاقو ٠١١[« :ماعنألا] © ْوّرَم 4 أ ديب اوم

 عوكل ةق ام لمعل هللا تاقس امواط :لاقو 6 :فسلا] < ٌرفَيولَك

 .نآرقلا يف ريثك وهو 5 :ةبوتلا] © وُ سياق كامل رَبي َقَح

 ةثالث ٍلاجر دحأ الإ ٍةكَو هللا لوسر نع فلختي نكي مل هنأ :اهنمو
 هللا لوسر هفّلخ نم وأ راذعألا لهأ نم لجر وأ «قافنلا يف هيلع صومغم

 .ةحلصمل هفلخ وأ ةنيدملا الع هلمعتساو ِةَلكك

 ضعب يف هنع فّلخت نم لمهُي نأ هل يغبني ال عاطملاو مامإلا نأ :اهنمو
 لعف ام» :كوبتب لاق ِةِكَي يبنلا نإف .بوتيو ةعاطلا عجاريل هرّكذُي لب ءرومألا

 اًلامهإو ٌةاعارمو هل اًحالصتسا نيفّلختملا نم هاوس ركذي ملو 170(2؟بعك

 .نيقفانملا موقلل

 أ ةيمح نعاطلا داهتجا ئلع بلغي امب لجرلا يف نعطلا زاوج :اهنمو

 .ةاورلا نم هيف اونعط نميف ثيدحلا لهأ ٌنعط اذه نمو .هلوسرو هللا نع اّنْذ

4 
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 اي :ةملس ىنب نم لجر لاقف» :همامتو ««نيحيحصلا» يف ليوطلا هثيدح ين امك 000

 اي هللاو .تلق ام سكب :ليج نب ذاعم لاقف ءهيفَطِع يف هرظنو هادرُي هسّبَح هللا لوسر

 . (ُهْيِلَع هللا لوسر تكسف «اّريخ الإ هيلع ائملع ام «هللا لوسر
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 ال .هلل عدبلاو ءاوهألا لهأ يف ةنسلا لهأو ءايبنألا ةثرو نعط اذه نمو

 مهو هنأ دارلا نظ ئلع بلغ اذإ نعاطلا اذه ئلع درلا زاوج :اهنمو

 هللا لوسر اي هللاو .تلق ام سشئب» :بعك يف نعط يذلل ذاعم لاق امك ءطلغو

 .امهنم دحاو ئلع ْدْيكَي هللا لوسر ركني ملو ««اًريخ الإ هيلع انملع ام

 أدبي نأو ءوضو ئلع دلبلا لخدي نأ رفسلا نم مداقلل ةنسلا نأ :اهنمو

 فرصني مث «هيلع نيِمْلَسُملل سلجي مث نيتعكر هيف يلصيف هتيب لبق هللا تيبب

 .هلهأ ىلإ

 امب هبقاعي الو رهاظلا ّمكح هيلع يرجيو «هللا ئلإ هتريرس لكيو نيقفانملا

 )0 !هّرس نم ملعَي 1 هر

 هل اًنيدأت اًثدح ثدحأ نم ئلع مالسلا در مكاحلاو مامإلا كرت :اهنمو

 مُسِبَتِب همالس لباق لب بعك ئلع در هنأ لقنُي مل ِةِكَي هنإف ؛هريغل اًرجزو

 57 ضعَلا

 بّجعتلا نع نوكي امك بضغلا نع نوكي دق مسبتلا نأ :اهنمو

 رهظت اذهلو ءهَنارّوَتو بلقلا مد طاسبنا بجوي امهنم الك نإف ءرورسلاو

 اًدسفمو ةيدنهلا ةعبطلاو لوصألل افالخ (هّرس نم ملعي مل امب» :ةلاسرلا ةعبط )١(

 هلعلو ««بضغلا مّسِبت» :لوصألا رئاس يفو .ثيدحلا ظفلل اقافو ن .ث ءس ين اذك (؟)
 ل اسس لال تش

١ 



 ٌبضغلاو «رورسلا كلذ نع أشنيف هيف مدلا ١2)نارّوَق ةعرسل هجولا ةرمح

 .ههجو يف هيلع رداقلا كحضب رتغملا رَّبغي الف ءمّسبتو كحض هعبتي ٌبّجعت
 9 ايق امك ؛ةتْعَمْلا دنع اميساالو

 هسقبع ثيللا نأ نتظتالف ٌةرراب تيللا يوي تباراقإ

 هنإف «هيلع مّركيو هيلع ْرِعَي نمو هّباحصأ عاطملاو مامإلا ةبتاعم :اهنمو

 ةبحألا باتع حدم نم سانلا رثكأ دقو .هنع فّلخت نم رئاس قود ةثالثلا بتاع

 بوتعملا ئلإ قالطإلا ئلع قلخلا ٌبحأ باتعب فيكف هب رورسلاو هذاذلتساو
 لان امهللو !هّندئاف ّلجأو هترمث َمظعأ امو «َبْنَعلا كلذ ئلحأ ناك ام هلو !؟هيلع
 !لوبقلا عّلِخو اضرلا ةوالحو تارسملا عاونأ نم ةثالثلا هب

 ملو ءقدصلا نم هب اوؤاج اميف هيبحاصو بعكل هللا قيفوت :اهنمو

 تدسفو مِهُتاجاع تحلصف حلا ريغب اورذتعاو اوبذك ئتح مهلذخي

 مهبقعأف بعتلا ّضعب ةلجاعلا يف اوبعت نوقداصلاو .داسفلا ّلك مِهتبقاع

 «ةرخآلاو ايندلا تماق اذه ئلعو .حالفلا َّلك حالفلاو ةبقاعلا حالص
 يف تارارم يدابملا تاوالحو «بقاوعلا يف تاوالح يدابملا تارارمف

 .نأ وعلا

 كّسمتلا يف رهاظ ليلد «قدص دقف اذه امأ» :بعكل ْةَو ىبنلا لوقو

 هلوقك ,مكحلاب روكذملا ٌصيصخت يضتتقت ٍةنيرق مايق دنع بقللا موهفمب

 َنكَو رووَمْلا مسح هيف تشهد ِث رخل يف ٍناَمُكحصْحَيْذِإ ميسو ديؤاَدَو# :'رلاعت

 .(ناروثاا :عوبطملا 0ث (1)

 .ماّرع باهولا دبع قيقحت (77 ص) «هناويد» يف ىّبنتملل تيبلا (0)
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 ك1
 تلعجا :كي هلوقو 17-4174 :ءايبنألا] 4َنَمَيَلْساَهَتَمَّهَفَف © َنِدِهَسْءِهْكَحِل 2

 دقف اذه امأ» :ثيدحلا اذه يف هلوقو 2١7 «اًروهط اهتبرتو اًدجسم ضرألا يل

 .مكحلاب هصيصخت دصق ملكتملا نأ عماسلا كشي اال امم اذهو ««قدص

 لالهو عيبرلا نب ةرارُّم ءمعن :اولاقف ؟دحأ يعم اذه يقل له» :بعك لوقو

 لثم يقل نمب ىّسأتلا حور ةبيصملا رح 2"”دري نأ هل يغبني لجرلا نأ هيف «ةيمأ نبا

 نإ مما [َعِيبأ فاوُمِهتاَلَو :هلوقب كلذ ىلإ هدابع هناحبس دشرأ دقو «يقل ام
 4 نوحي ام هنأ نم توُخَرَتَو نوُملْأَت امك َنوُمَلْأَيَمْنإَو َنوُمَلَاَت اوت
 نلو# :هلوقب اهيف رانلا لهأ هناحبس هللا هعنم يذلا حورلا وه اذهو ٠١4[. :ءاسنلا]

 .["4 :فرخزلا] # كرو م ِباَنَعْلا ف ُُك فلا موب كت

 .«ةوسأ امهيف ىل ءاّردب ادهش دق نيحلاص نيلجر ")يل اوركذف» :هلوقو

 لهأ نم دحأ نع ظّمحُي ال هنإف ءيرهزلا ماهوأ نم دع امم عضوملا اذه
 الو .ءقاحسإ نبا ال ؛ردب لهأ يف نيلجرلا نيذه ركذ ةتبلا ريسلاو يزاغملا

 .ردب لهأ َذدَع نمم دحأ الو :يدقاولا الو هيومألا الو «ةبقع خس ميسوم
 الو اًبطاح رجهي مل ِةْيكَي يبنلا نإف ءردب لهأ نم انوكي ال نأ يغبني كلذكو

 ئلع علطا هللا نأ كيردي امو» :هلتقب ّمه امل رمعل لاقو «هيلع ٌسج دقو هبقاع

 اذهب فلؤملا ليثمتو ءاذه .هوحنب ناميلا نب ةفيذح ثيدح نم (077) ملسم هجرخأ )١(

 يعفاشلا بهذم وه امك بارتلاب ٌصتخم مميتلا زاوج نأ يضتقي انه ثيدحلا
 .لمرلاب مميتلا زاوج )١/ 77١( قبس اميف رّرق دق هسفن فلؤملا نأ عم ءدمحأو

 لمعتسا دقو اميسال (دّربي» :نع افيحصت نوكي نأ ئشخأو .لوصألا عيمج يفاذك (؟)
 جرادم»و (4417 /7) «ةداعسلا راد حاتفم» :رظنا .هبتك يف بولسألا اذه وحن فلؤملا

 ,(6 + هام /75) (هيكلاسلا

 .2يل اركذف» :ن ءس ءز ادع لوصألا يف (*)

 الك 1



 نم فلختلا بنذ نيأو ,««مكل ترفغ دقف متكش ام اولمعا :لاقف ردب لهأ

 ,213؟ بلا بق

 كلذ فشك ئلع اًصيرح لزأ ملو :('*”يزوجلا نب جرفلاوبأ لاق

 هظفحو هلضف ركذو يرهزلا ركذ دق 2")مرثألا ركب ابأ تيأر تح هقيقحتو
 نإ :لاق هنإف .عضوملا اذه ين الإ طلغ هيلع ظّمحُي داكي ال هنأو «هناقتإو

 ال طلغلاو هريغ دحأ هلقي مل اذهو ءاّردب ادهش ةيمأ نب لالهو عيبرلا نب ةرارٌم

 .ناسنإ هنم مّصعي

 لصف

 هنع فّلخت نم رئاس نيب نم ةثالثلا ءالؤه مالك نع هلي يبنلا يم يفو
 اذه ئلع مهبيدأتو نيقداصلا رجه دارأف «نيقابلا بذكو مهقدص لع ٌليلد
 اذه ءاودف ءرجهلاب لّياقي نأ نم مظعأ مهمرجف نوقفانملا امأو .بنذلا

 .هيف ةدئاف الو قافنلا ضرم يف لمعي ال ضرملا

 هدبع بدؤيف ؛مهمئارج تابوقع يف هدابعب هناحبس برلا لعفي اذكهو

 اًظقيتسم لازي الف «ةوفهو ةلز ئندأب هدنع ميرك وهو هّبحي يذلا نمؤملا

 املكو «هيصاعم نيبو هنيب يَّلْخُي هنإف هيلع ناهو هنيع نم طقس نم امأو ءارذدح

 الو يلع هقمارك نم كلذ نأ نظي ٌدورغملاو :ةمعت هل ثدسحأ اينذ ثدحأ

 ال يتلا ةبوقعلاو ديدشلا باذعلا هب ديري هنأو ةناهإلا نيع كلذ نأ ملعي

 هذه يف هريغو فلؤملا مالك ئلع ظفاحلا بّقعت ثيح 701١/17( «يرابلا حتف» :رظنا (1)
 :ةلأسملا

 .(7//1717) «نيحيحصلا ثيدح نم لكشملا فشك» ف (؟)
 .عوبطملا ردقلا يف سيلو ««لكشملا فشك» يف امك «هخوسنمو ثيدحلا خسان) يف 02
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 هل لّجع اًريخ دبعب هللا دارأ اذإ) :روهشملا ثيدحلا يف امك ءاهعم ؛7١ةيفاع

 ةمايقلا درّيف ايندلا ىف هتبوقع هنع كسمأ اًرش دبعب دارأ اذإو ءايندلا ىف هتبوقع

 .2270هبونذب

 لوصخح دع فعضي ال قيحب هل اود هنارجعه نوكيو هبتعلا بجوتسي

 .هفالتإ ال هبيدأت ٌدارملا ذإ ؛هكلهيف هيلع ةيمكلاو ةيفيكلا ىف ديزي الو هب ءافشلا

 هدجي ركذتلا اذه ؛«فرعأ يتلاب يه امف ضرألا يل ترّكنت تح» دنا قو

 هدجي ْئتح «تابنلاو رجشلا يفو ضرألا يف مومهملاو نيزحلاو فئاخلا
 همرج بسحب يصاعلا بنذملا اًضيأ هدجيو «سانلا نم هّلاح ملعي ال نميف

 هل ركنتتف اًضيأ هسفن يف هدجيو :هّبادو همداخو هدلوو هتجوز قّلخ يف تح
 نيذلاب هيلع ققشتت نمو هتاحصأو هلهأ أك الو ىههنأك امس نيدح هّسفن

 بسح نئلعو «"9بلقلا تيم ئلع الإ ئفخي ال هللا نم رس اذهو ءمهفرعي

 .ةشح لاو ركدعلا اذه كاوذإ نوكي بلقلا ةايح

 (4!ةاليإ ٍتيمب حرجل امو

 .«ةبقاع» :عوبطملا ءث ءس )١(

 ثيدح نم (”١/194)مكاحلاو (١١151)نابح نباو )١11805( دمحأ هجرخأ (0)

 سنأ ثيدح بابلا يفو .تاقث هلاجرو .هوحنب ُهْنَعُدََلَََو لفغم نب هللا دبع نع نسحلا

 لاق «نيل هدانسإ يفو )1١8/15( مكاحلاو (5755) ئلعي يبأو (7147) يذمرتلا دنع

 .هجولا اذه نم بيرغ نسح :يذمرتلا
 .ةيدنهلا ةعيطلاو لوصألل افالخ «بلقلا تيم وه نم الع الإ» :ةلاسرلا ةعبط ()

 هيلع ناوهلا لهسي نُهَي نم :هردص «ىيبنتملل رئاس تيب زجع (5)

 را



 نكلو ءمظعأ قافنلا لهأل اناك ةشحولاو ركدتلا اذه نأ مولعملا نمو

 هضرم مكحتسا اذإ بلقلا اذكهو «هب نورعشي اونوكي مل مهبولق تومل

 ءاهب سحي ملو ركدتلاو ةشحولا هذه دجي مل مارجإلاو بونذلاب (7١ةتشاو
 الغ ايعأو ءضرملا اذه ةيفاع نم سيأ دق هنأو ءاقشلا ةمالع (')!!ذهو
 نم ةءاربلا عم رورسلاو «نمألاو ةبيّرلا عم مهلاو فوخلاو .هؤافش ءابطألا

 ,©0بيرلا

 اًميظع اًعفن عجار مث هب يلتبا اذإ ريصبلا نمؤملا هب عفتني دق ردقلا اذهو

 كلذ نم هرامثتسا الإ اهنم نكي مل ولو ءرصحلا توفت ةديدع هوجو نم
 .هدنع اًيرورض هقيدصت ريصيف «لوسرلا هب ربخأ ام سفن هقوذو ةوبنلا َمالعأ

 ةوبنلا قدص ةلدأ نم هتاعاطب ريخلا نمو هيصاعمب رشلا نم هلان ام ريصيو
 هذه يف نأ كربخأ نمك اذهو .تالامتحالا اهيلإ قرطتي ال يتلا ةيقوّذلا
 هتفلاخف ءليصفتلا ىلع تيكو تيك فواخملاو بطاعملا نم قيرطلا

 .هل كفالخ سفن يف هقدص دهشت كنإف «هب كربخأ ام نيع تيأرف اهتكلسو

 هنإف ءاًئيش فواخملا كلت نم دجي ملو اهدحو نمألا ٌقيرط كلس اذإ امأو

 هملع نإف ءاَلَّصفم اهيف رفظلاو ريخلا نم هلان امب ربخملا قدص دهش نإو

 .المجم نوكي كلتب

 .ئنعملل دسفم ماحقإ ««هملأ ٌدتشا» :ةعوبطملا خسنلا يف )١(

 .(هذهو» :عوبطملا ءن (0)

 .عوبطملا يف اذكو ««بنذلا» :ن ءث ء«س ءز (*)

 .ةبسن الب (17 7 /7) «ةيعرشلا بادآلا» يف حلفم نبا هركذ دقو «فلؤملل تيبلا لعل (5)
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 لصف

 الو امعويب ق نايلَصَُي اناكو امبجوبب ف اذعق 21)ةراوكو الدله نآ :اهنمو

 هل حيبي ٌرذع لجرلل نيملسملا نارجه نأ ئلع لدي اذهو «ةعامجلا نارضحي

 .ةعامجلا نع فلختلا

 كلب نا نينا اج يسم 1 هاوس راسا نع اي ١

 و اورمؤب مل وكرت مهرجيبنوملسملا يأمل كاي اموري تان

 انأ تنكو :بعك لاق اذهلو .جورخلا نع ازّجعو افعض امهلعل :لاقي وأ

 .نيملسملا عم ةالصلا دهشأف جرخأ تنكف مهّبشأو موقلا َدَلِجأ

 : 6 المس كو 5 1
 المعلا دمي هسلجم يف ىهو هيلع ماسالا 39 4/ لوسر لاو" لوقو

 ئلع ٌدرلا نأ ئلع ليلد هيف «؟ال مأ يلع مالسلا درب هيتفش : كارح له“ 0

 .هعامسإ ني ذب نكي مل هرلا بجو رك 3ذإ هبجااو ريق ر سهلا لحسم

 هيف (ةداتف يه طئاح رادج ةيورسلا ّيلع كلذ لاط اذإ ىتحا) :هلوقو

 مل نإو كلذب هاضر ملع اذإ هراجو هبحاص راد ناسنإلا لوخد ئلع ليلد
 متذاكم

 نم ملق قبس هنأ رهاظلاو «ةيدنهلا ةعبطلا يفاذكو ««ةّيمأو» :ثادع لوصألا يف )١(

 نب لالها :ةلاسرلا ةعبطو .ث يفو .رطسلا قوف ن يف مهضعب هحلصأ دقو فلؤملا

 .«ةرارمو ةيمأ
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 سيل اذه نأ ئلع ليلد «ملعأ هلوسرو هللا» :هل ةداتق يبأ لوق يفو

 مل هل اًباوج مالكلا اذه لثم لاقف هملكي ال فلح ولف .هل مالك الو باطخب
 .ةداتق يبأ لاح نم رهاظلا وهو «هّتملاكم هب وني مل اذإ اميس الو ءثّنحي

 نب بعك مْئلع لدي نيم :لوقي ناك ىذلا ىطتتلا خرلإ سائلا ةراشإ فو
 :اًعيرص هل اوئاف رزق الإو هرسهلا هوصقمل قيقحت تدل مهقطن نود ؟كلام
 .يهنلل نيفلاخم هب نونوكي الف «هل اًمالك كلذ نكي مل «كلام نب بعك كاذ»

 .همسا حيرصب هل هوركذي ملرمألاب مهكّسمتو مهيّرحت طرفل نكلو

 الو .هل ةملاكم عون عمسي وهو هترضحب هنع ثيدحلا يف نإ :لاقي دقو

 عنملاف «ةبيرق ةعيرذ يهو .همالكب دوصقملا ئلإ ةعيرذ كلذ لعج اذإ اميس

 .نسحأو هقفأ اذهو ؛عئارذلا دسو ليحلا عنم باب نم كلذ نم

 ناحتماو ئلاعت هللا نم ءالتبا هيلإ ريصملاب هل ناسغ كلم ةبتاكم يفو

 هناميإ فغض نمم سيل هنأ ةباحصلل راهظإو ؛هلوسرو هلل هتبحمو هناميإل
 كلملاو هاجلا يف ةبغرلا هلّمحت نمم وه الو .هل نيملسملاو كَ يبنلا رجبم
 هل هللا ةئربت نم هيف اذهو .هنيد ةقرافم ئلع هل نينمؤملاو لوسرلا نارجه عم

 مامت نم وهام -نيملسمللو هلوسرل هقدصو هناميإ ةوق راهظإو «قافنلا نم

 لجرلا سل رهظ# البلا اًذهو 2738 ريب هرعو هب هقطلو ةيلعدلا ةمعل

 .بيطلا نم ثيبخلا جرخي يذلا ريكلاك وهف ؛هيلع يوطني امو هّرسو

 ئشخي ام فالتإ ىلإ ةردابملا هيف «رونتلا ةفيحصلاب تمّكيتف» :هلوقو

 ل مزاحلا نأو «نيدلا يف ةّرضملاو داسفلا

 14ه رسكلال ل ه3 و 2ص 010
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 ىلإ ةردابملا مزحلاف ءرشلاو ررضلا هنم ئشخي : د يذلا باتكلاكو رّمخت اذإ

 .همادعإو هفالتإ

 قلو هللا لوسرل اًبرح ماشلا برع كولم مهو  كاذ ذإ ناَّسَع تناكو

 بهو نب عاجُش ثعب امل اذه ناكو «هتبراحمل مهلويخ نولقعنَي اوناكو
 ,(1١)ءالسإلا ئلإ هوعدي يناسغلا رمش يبأ نب ثراحلا مهكلم ئلإ يدسألا

 لوغشموهو قش قشمد ةطوغب وهو هيلإ تيهتناف :عاجش لاق هيلإ هعم بتكو

 تمقأف :لاق «ءايليإ ىلإ ٌصمح نم ٍءاج وهو رصيقل فاطلألاو لازنألا ةئيهتب

 :لاقف «هيلإ هلي هللا لوسر لوسر ينإ :هبجاحل تلقف ًةثالث وأ نيموي هباب ىلع

 همسا اًيمور ناكو -7"2هبجاح لعجو ءاذكو اذك موي جرخي ئتح هيلإ لصت ال

 امو َِْو هللا لوسر نع هثدحأ تدكو كي هللا لوسر نع ينلأسي - 0

 اذه ةفص دجأف ليجنإلا تأرق ينإ :لوقيو ءاكيلا هيلغي لردع قريق هيلإ وعدي

 ناكو ينلتقي نأ ثراحلا نم فاخأف هقدصأو هب نمؤأ انأف «هنيعب يبنلا

 .يتفايض نسحيو ينمركي

 .مالسإلا ئلإ مهوعدي كولملا لإ ِةِْكلَي هللا لوسر مهثعب نيذلا ةتسلا لسرلا دحأ وهو )١(

 «تاقبطلا» يف دعس نبا مهربخ جرخأ .ّتس ةنس ةيبيدحلا نم عجر امل كلذو

 يف مهضعب ثيدح لحخد دقو هديناسأب يدقاولا هخيش نع (اهدعبامو ؟317؟/١)

 ارثآلا نويع» نع هيف ردصي ملو ءدعس نبا قايس وه ربخلل فلؤملا قايسو .ضعب
 نع ذئاع نبا ةياور هبشي امنإو ءدعس نبا ظفل نع فلتخي هظفل نإف 737٠١( /؟)

 )51/8/1١(. يبهذلل «مالسإلا خيرات" نم رهظي امك يدقاولا

 .(دعس نبا تاقبط» ل اًفالخ «هبحاص» :ث «س ادع لوصألا يف (0)
 هلّوأ رسكب» :لاقف )47/٠١( «ةباصإلا» ىف ظفاحلا هطبضو .ف يف اًطوبضم اذك ()

 ِه
 . ( فقفخيم
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 .هيلع يل نذأف .هسأر ئلع جاتلا عضوو سلجف اًموي ثراحلا جرخو

 ينم عزتني نم :لاقو هب ئمر مث هأرقف كَ هللا لوسر ّباتك هيلإ تعفدف
 لزي ملف !سانلاب ّيلع !هتتج نميلاب ناك ولو «هيلإ رئاس انأ :لاقو !؟يكلم

 .ئرت امب كبحاص ربخأ :لاق مث لّعنت لويخلاب رمأو «ماق تح 2١7 ضرفَي
 الو رست ال :نأ هيلإ رصيق بتكف «هيلع مزع امو يربخ هربخي رصيق ىلإ بتكو
 ئتم :لاقف يناعد هباتك ٌباوج هءاج املف ؛ءايليإب ينفاوو هنع ُهَلاَو «هيلإ رّبعت

 .بهذ لاقثم ةئامب يل رمأف اًدغ :تلقف ؟كبحاص ئلإ جرخت نأ ديرت
 .مالسلا ينم كك هللا لوسر ئلع أرقا :لاقو ةوسكو ةقفنب هبجاح ينلصوو

 ةيسامس درع هنأ رقأو هادشلم ةأبآ :لاقف هتربخأف ِةِللَك هللا لوسر اليلع تمدقف

 نب ثراحلا تامو .(«قدص» هَ هللا لوسر لاقف ءلاق امب هتربخأو مالسلا

 .حتفلا ماع رمش يبأ

 :ل تبأف هب قاحّللا خيلإ اًبعك وعدي تاع ٌكلع لسرآ (17ةدملا هذه ىف

 .هنيدو يلي هللا وسر نرغ بشري نأ عرتسملا ةقباس

 لصف

 مهل ئضم امل مهءاسن اولزتعي نأ ةثالثلا ءالؤهل لِي هللا لوسر رمأ يفو

 :نيهجو نم حتفلاو جرفلا تامدقمب ةراشبلاك ةليل نوعبرأ

 ردصمو ةيدنهلا ةعبطلاو لوصألل فلاخم فيرحت ««ضرعت لزت ملف» :ةلاسرلا ةعبط )١(
 .نيشلا

 ناك رمش يبأ نب ثراحلاف الإو هِي هللا لوسرل اًبرح ناسغ اهيف تناك يتلا ةدملا يأ 0

 .قبس امك كوبت ةوزغ لبق كله دق

 فردت



 الو هسفنب مهملكي ال ناك نأ دعب مهيلإ هلاسرإو مهل همالك :امهدحأ

 .هلوسرب

 ئلإ مهل داشرإو هيبنت هيفو «ءاسنلا لازتعاب مهرمأ ةيصوصخ نم :يناثلا

 ةدللاوومهللا لمجم لازمعاو رركلا دقو .ةدابعلا يف داهتجالاو دحلا

 يقب دق هنأو َجَّرَفلا برقب ناذيإ اذه يفو «ةدابعلا ئلع لابقإلاب هنع ضّوعتلاو

 نمزك «ءاسنلا تبنجيت 3 د هبف يغبني تادابعلا نمز نأ ؟ةيبضقل هملا هله هقفو

 هذه رخآ نوكي نأ ِةِلَي يبنلا دارأف .مايصلا نمرو فاكتعالا نمرو مارحإلا

 .ةدابعلا الع ؟؟”ايهيهفرت ف مايصلاو مارحإلا مايأ هل زعبي ءال وه ىقح ف ةدملا

 ف ٠ و 2 ِِع ظ : ِِء
 ذي مهلعل 3| بهي ةقفشو مهي ةعدحر ةنملا انيبا نم مهرمأب ملو فعضب ذإ ء.مهيلع ةقفشو مهم ةمحر ةدملا لوا نم كلذب أي

 اورمأ نأ ةمحرلاو مهب فطللا نم ناكف ءاهعيمج يف مهئاسن نع مهربص

 ئلع مزعي نيح نم ال مرحي نيح نم جاحلا هب رمؤي امك «ةدملا رخآ يف كلذب
 .ححلا

 ةظفللا هذهب عقي ال هنأ ئلع ليلد «كلهأب يقَحلأ» :هتأرمال بعك لوقو

 .هوني مل ام قالط اهلاثمأو

 .«ةصقلا» :عوبطملا ءن ءث )١(

 نم تبثملاو . «اهرفوت» :ةعوبطملا خسنلا يفو .«امههفرت» :س «ز .(اههيفرت) :د ءرص ()
 اودصق مهنإف ...» :لاق ثيح ١١7( /7) «نيعقوملا مالعأ» يف ريظن هل لوصألا رئاس

 اهيف مهمعنتو مههفرت :يأ «ةدابعلا ئلع اههفرت» ئنعمو .«ةدابعلا ئلع مهسفنأ هيفرت
 .ملعأ هللاو .اهيلع لابقإلاو ةدابعلا لع فوكعلاب
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 ريغ هب دارأ اذإ ؛كلذك ةيرحلاو قاتعلاو قالطلا ظفل نأ حيحصلاو

 وه اذه ؛قتعالو قالط هب عقي ال هكلم نع قيقرلا جارخإو ةجوزلا بييست
 رجاف كمالغ نإ :هل ليق اذإف .ةتيلا هيف باتو ال و هب هللا نيدن يذلا باوصلا

 ةفيفع ةيراجو رح فيفع مالغ وه لب .ءكلذك سيل» :لاقف «ينزت كتيراج وأ

 هتيراج نإف -ةفعلا ةيرح ؟7١هب دارأ امنإو «قتعلا ةيرح كلذب دري ملو «(ةّرح

 وه :لاقف ؟ةنس كدنع كمالغل مك :هل ليق اذإ اذكو .اًدبأ اذهب ناقِتعَي ال هدبعو

 هتأرما برض اذإ كلذكو .كلذب َقّتعَي مل هل هكلم مدق دارأو «يدنع قيتع

 دارأ امنإو قالطلا عاقيإ هبلقب رطخي ملو «قلاط يه :لاقف اهنع لئسف «قلطلا

 نئارقلا هذه عم ظافلألا هذه تسيلو .اذهب قّلْطَت مل ةدالولا قلط يف اممأ
 قالطلا يف ةحيرص اهنأ زئوعدف ءاهيلع قايسلا لدو ابب ديرأ اميق الإ ةحيرص

 .اعطق ةلطاب ئوعدو ةرباكم نئارقلا هذه عم قاتعلاو

 لصف

 تناك كلت نأ رهاظ ليلد رشبملا توص عمس نيح بعك دوجس يفو

 .ةعفدنملا مقنلاو ةددجتملا معنلا دنع ركشلا دوجعس يهو .ةباحصلا ةداع

 دجعسو 1 7ىناذكلا ةمليسم لقق هءاجاسل قدسصلا ركو وبأ دجس دقو

 .("7جراوخلا يف الوتقم ةَدْعْلا اذ دجو نيح بلاط بأ نب يلع

 .ةعوبطملا خسنلاو ءث ءس نم طقاس (هب» )١(

 ركشلا دوجس يف لصف يف فلؤملا هركذ نأ قبس امك روصنم نب ديعس هجرخأ (0)
 .«ةماميلا حتف هءاج نيح١ دجس هنأ هريغو (29471) قازرلا دبع دنعو )1/55١(.

 )١55/7( مكاحلاو )86٠:57. 86:8 861١( ةبيش يبأ نباو (85/) دمحأ هجرخأ (')

 .اهعومجمب ربخلا حمصي قرط نم
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 هللا لص ًةرم هيلع ئَّلص نَم هنأ ليربج هرشب نيح كي هللا لوسر دجسو
 .2")تارم ثالث مهيف هللا هعّمشف هتمأل عفش نيح دجسو «(١)اًرشع اهب هيلع
 ّرخف ماقف ةش ةشئاع رجح يف هسأرو مهودع لع هل دنج رفظب ه بشق ريقي هاثأو

 .؟1لجاس »هلل يو رسي رمأ هاثأ اذ] هللا لوسر.ناق' :ةركم وبأ لاقو ءادجاس

 .اهيف نعطم ال ةحيحص راثآ يهو

 ىلع ليلد اًبعك ارّشبيل عْلَس ئلع يقارلاو سرفلا بحاص قابتسا ينو
 .اًضعب مهضعب ةّرسم يف مهسفانتو «هيلإ مهقابتساو ريخلا لع موقلا صرح

 نم نيرشبملا ءاطعإ نأ ئلع ليلد ريشبلل امهئاطعإو هيبوث بعك عزن ينو
 هرشب امل همالغ سابعلا قتعأ دقو .فارشألا ةداعو ميشلاو قالخألا مراكم

 .47(2هّرسي ام ِةَلِكَو هللا لوسر نع ربخلا نم طالع نب جاجحلا دنع نأ

 هبايث عيمج ريشبلا ءاطعإ زاوج ئلع ليلد هيفو

 نإ هيلإ مايقلاو «ةينيد ةمهن هل تدضجلا نم نبع +يبايحضما يلع ليل هيلو

 كر ريت ةسعل هل تعجبت عملا كام وهو .ةبحتسم ةنس اذهف ؛هتحفاصمو لبقأ

 اذه ّوحنو «كيلع هب هللا رم امو هللا كاطعأ ام كنِهَيل :هل لاقي نأ لوألا نأو

 ثيدح نم امهريغو (١/200:777)مكاحلاو (1١-777١1555)دمحأ هجرخأ )١(

 .(5794 )١/ قبس ام رظنا .هقرط عومجمب نسح ثيدح وهو .فوع نب نمحرلا دبع

 هيف .هفيعض هدانسإو .صاقو يبأ نب دعس ثيدح نم (7ا/ا/8) دواد وبأ هجرخأ 00

 لصنع ةجيرخت قبس دقو :نال وهجم ةايوار

 مكاحلاو )3١555( دمحأ لوألا قايسلاب هاورف ءدحاو ثيدح هلبق يذلاو اذه ()

 )١745( هجام نباو (5١ا1/8) يذمرتلاو (71/1/5) دواد وبأ يناثلابو )5/551١(«

 )5778/١(. هّنايب قبس دقو «دهاوشلا يف نسح هدانسإو )7757/١(. مكاحلاو
 .(5 */- 5٠ ؟ص) ربيخ ةوزغ ثادحأ يف قبس (5)
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 .اهب ينهتلاب اهلان نمل ًءاعدلاو اهّير ةمعنلا ةيلوت هيف نإف ؛مالكلا

 نئلإ هتبوت ٌموي اهلضفأو قالطإلا ئلع دبعلا مايأ ريخ نأ ئلع ليلد هيفو
 .«كمأ كتدلو ذنم كيلع ّرم موي ريخب رشبأ :ّةِدَي هلوقل «هتبوت هللا لوبقو هللا
 مويل لّمكم وه :ليق ؟همالسإ موي نم اًريخ مويلا اذه نوكي فيكف :ليق نإف
 ءاهمامتو اهلامك هتبوت ٌمويو هتداعس ةيادب همالسإ ٌمويف ؛همامت نمو همالسإ
 .ناعتسملا هللاف

 ام ىلع ليلد ههجو ةرانتساو هب هحرفو كلذب يي هللا لوسر رورس يفو

 لعل ئتح «ةفأرلاو مهم ةمحرلاو ةمألا ئلع ةقفشلا لامك نم هيف هللا لعج

 .هيبحاصو بعك حرف نم مظعأ ناك هحرف

 ىلع ليلد «يلام نم علخنأ نأ يتبوت نم نإ «هللا لوسر ايا :بعك لوقو
 .لاملا عم هيلع ردق امم ةبوتلا ليع ةقدصلا سايحتسا

 ليلد «(كل ريخ وهف كلام ضعب كيلع كسمأ» كلَ هللا لوسر لوقو

 نأ هل زوجي لب «هعيمج جارخخإ همزلي مل هلام لكب ةقدصلا رذن نم نأ ئلع

 يبنلا نأ «نيحيحصلا» يف ةف .كلذ يف ةياورلا تفلتخا دقو . ةيقب هنم هل ىقبُي

 ضعبلا قلطأ لب اًرنق هل نيديملر .(كلام ضعب كيلع كسمأ» :هل لاق كي

 نع صقن ام نإف ,حيحصلا وه اذهو «ةيافكلا ردق يف هداهتجا ئلإ هلكوو

 بجي لف ةهاظ نركي أل ءيقفف سب قدصتلا هل زوجي هل هلع ةباقكو داق
 .«لضفأ هب ةقدصلاو هجارخإف هتجاحو هتيافك ردق الع داز امو «هب ءافولا

 هلو ةعيرشلا دعاوق نيضتقمو بهذملا سايق اذه برذن اذإ هجارعإ بسيف

 اقح تناك اوس «ةيلاملا تابجا ولا ءادأ ئلع هلهأ ةيافكو لجرلا ةيافك مَّدقت

 ال ام سلفملل كرتن انإف ءنويدلا ءادأك نييمدآلل اًمح وأ جحلاو تارافكلاك هلل
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 نإ هتنؤمل هب رجّتي ام وأ ةفرح ةلآو ةوسكو مداخو نكسم نم هنم ١2)هل دب

 .يقب اميف ءامرغلا قح نوكيو «ةفرحلا تدقف

 .هثلث هأزجأ هلك هلامب ةقدصلا رذن نم نأ ئلع '”دمحأ مامإلا صن دقو

 نم نإ !هللا لوسر اي :لاق هنأ هذه بعك ةصق يف يور امب هباحصأ هل جتحاو

 :لاق ةقدص هلوسرو هللا ئلإ هّلك يلام نم جرخأ نأ هلوسرو هللا لإ يتبوت

 كسمأ ينإف :تلق ««معن١ :لاق ؟هثلثف :تلق .«ال» :لاق ؟هفصنف :تلق ؛«ال»

 يف حيحصلا نإف «هيف ام اذه توبث يفو .؟؟7دواد وبأ هاور «ربيخخ نم 27

 دلو نع يرهزلا ثيدح نم «حيحصلا» باحصأ هاور ام هذه بعك ةصق

 نييعت ريغ نم (كلام ضعب كيلع كسمأ» :لاق هنأ هنع كلام نب بعك

 .(2)اهولقن هنعو هدلو مهنإف مهريغ نم ةصقلاب ملعأ مهو .هردقل

 نأ 217(هدنسم» يف دمحأ مامإلا هاور اميف نولوقت امف :ليق نإف

 .ةعوبطملا خسنلاو ءن ءس نم ةطقاس (هل» ()

 .(115 )١/ جسوكلاو (7”7٠”ص) دواد يبأو )73١117/7( حلاص نبا ةياور يف (؟)

 .د ءص يف فّرحت هيلإو «(«نيمهسا) هبشي «ف يف ررحم ريغ (9)
 نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع يرهزلا نع قاحسإ نبا قيرط نم (77071) مقرب (5)

 يرهزلا باحصأ قاحسإ نبا هيف فلاخخ دقو .هذج نع هيبأ نع كلام نب بعك

 - «نيحيحصلا» يف امهقيرط نم ثيدحلاو  نيّيليألا سنويو اليقع :تابثألا تاقثلا

 .ةقللام يعي كيلع كسا» -ظفاب هيوري مهلك ءيسريظو اردعمو
 نبا نم هتفآ نكلو «كلام نب بعك دلو نع يرهزلا قيرط نم اًضيأ دواد يبأ ثيدحو (4)

 .هقايسو هظفل يف يرهزلا باحصأ فلاخ دقو ظفاحلا كاذب سيل هنإف قاحسإ

 هدانسإ ينو .(577 /7) مكاحلاو )1/١*717( نابح نبا اًضيأ هجرخأو )١01/50(« مقرب (5)

 .ثيدحلا ئلع (ةلاسرلا .ط) «دنسملا» يققحم قيلعت رظنا .بارطضاو فعض

 فرو



 .هلوسرلو لجو زع هلل ةقدص يلام نم علخنأ نأو ,ءكنكاسأو يموق راد رُجهأ

 ةياور يف لاق هنإف .بعك ثيدحب ال ١2)دمحأ هب جتحا يذلا وه اذه :ليق

 امه رثكأ نريد ةيلعو هضعبب وأ هلك هلامب قدصتي نأ رذن اذإو :؟)01 ديغ دنيا

 ةبابل ابأ رمأ ِةْلَك يبنلا نأل ثلثلا كلذ نم هئزجي هنأ هيلإ بهذأ يذلاف .هكلمي

 ركذ هيف يذلا اذه بعك ثيدحب جتحي نأ ثيدحلاب ملعأ دمحأو .«ثلثلاب

 نأكف ««كلام ضعب كيلع كسمأ» :ثيدحلا اذه يف ظوفحملا ذإ «ثلثلا
 .ةبابل يبأ ثيدحب اذه بعك ثيدح قالطإ دييقت ئأر دمحأ

 هنإ :هقرغتسي نيد هيلعو هضعبب وأ هلك هلامب قدصتي نأ رذن نميف هلوقو

 اذإ مث .هلام قرغتسي نيد هيلعو هرذن داقعنا ئلع ٌليلد «ثلثلا كلذ نم هتزجي
 هنبا ةياور يف لاق اذكهو .رذنلا موي هلام ثلث ٌرادقم جرخأ نيدلا ئضق

 ةيلع بجي امثإف ةريغ دافتساو هنيذ 'ضقو هلام ؟؟7ىهذ اًذإ]3 041 ديغ

 كلذ ثلثلا ردق رظنيف «هرذن موي هثنح مويب ديري «هثنح موي هلام ثلث جارخإ

 .هنيد ءاضق دعب هجرخيف مويلا

 .اهيلإ وزعلا قبس يتلا جسوكلاو دواد يبأو حلاص لئاسم يفامك )١(

 داز» يف لالخلا مالغ ركب وبأ هنع اهلقن دقو ««هلئاسم» نم عوبطملا يف تسيل (؟)

 2545/50« رفاسملا

 هريغ دافتساو لاملا اذه دفن نإف» :«رفاسملا داز» يف هظفلو ءاهنم هلقن قبس ام ةمتت وه (6)

 .هلثمب خلإ (...بجي امنإف هنيد ئضقو
 .فيرحت «(بهو» :عوبطملا يف (:)

 فراح



 رادقمب وأ هلام نم نّيعمب ةقدصلا رذن اذإ هب ديري «هضعبب وأ» :هلوقو

 هبهذم نم حيحصلاو «هلام عيمجب ةقدصلا رذنك هثلث هثزجيف اهوحنو فلأك

 ةكيلقلا ردذقب هنم همزل ثيلكلا الع داز نإو هعيمجب ةقدصلا همز دود أمف

 اردت ارذن ةبابلابأ وأ اًبعك نأ يلع لبلد هيق سيل ثيدحلا نإف ءلعبو

 يف حيرصب سيل اذهو ءانلاومأ نم علخنن نأ انتبوت نم نإ :الاق امنإو ءاّرَجْنُم

 ءامهتبوت لوبق ئلع هلل اًركش امهلاومأب ةقدصلا ئلع مزعلا هيف امنإو ءرذنلا

 هجارخإ ئلإ ناجاتحي الو .ءكلذ نم ئزجي لاملا ضعب نأ ِِكَكَي يبنلا ربخأف

 2 كلعلا

 امنإ ءازجإلاو «كئزجي» :هلوق :امهدحأ «نارمأ هعفدي اذه :ليق نإف

 ليلد ثلثلا ئلع داز امب ةقدصلا نم هعنم نأ :يناثلاو ءبجاولا يف لمعتسي

 مزلي ال ةبرقب سيل ام رذنو ٍبّرَقلا نم عنمي ال عراشلا ذإ ةبرقب سيل هنأ ئلع

 سيلو يعابّرلا نم وهف ,كيفكي ئنعمب ")وهف «كئزجي» :هلوق امأ :ليق
 اذإ (ىنع ئزج)و يىنافك اذإ (ينأزجأ) :لاقي .هنع ائئضق اذإ (هنع ئزج) نم

 :(1 85 80 «فاصنإلا» :رظناو ,(1491/9) «ررحملا» قدِجلا ةيمبت نياوه (؟)
 )/١57(. ملسمو (71/57) يراخبلا هجرخأ (0؟)

 .د ءص نم طقاس (وهف» ()
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 ةدرب يبأل هَل هلوق هنمو ءبجاولا يف لمعتسي يذلا وه اذهو 2١17« ينع ئضق

 لمعتست ةياقكلاو ,2)(كدعب دحأ نع يزجَت نلو كنع يزجَتا :ةيحضألا يف

 .بحتسملاو بجاولا يف

 قفرألاب هيلع هنم ةراشإ وهف ءثلثلا ايلع داز امب ةقدصلا نم هعنم امأو

 مال دلك هام جارخإ نم هنت رق هقؤف ليي نيت متم هيدا ضحي اسود
 اهب هبرضف اهب قّدصتيل ةرصلاب هءاج يذلاب لعف امك «مدعلاو رقفلا ئلع ربصي
 ."7ربصلا مدعو رقفلا نم هيلع افوخ هنم اهلبقي ملو

 نمم ٍدحاو ّلك لماع لي يبلا نإ :- هلل ءاش نإ حجرأ وهو لاقي دقو
 هلام جارخإ نم قيدصلا ركب ابأ نكمف «هلاح نم ملعَي امب هلامب ةقدصلا دارأ

 .هيلع ركني ملف .هلوسرو هللا مهل تيقبأ :لاقف «؟كلهأل تيقبأ ام» :لاقو هلك

 ءاهب قدصتلا نم ةّرصلا بحاص عنمو :2؟7هلام رطشب ةقدصلا ئلع رمع رقأو
 هنأب جّرخملا نييعت هيف سيل اذهو .«كلام ضعب كيلع كسمأ» :بعكل لاقو

 )١( بيذبت»و (6 - 5 /؟7) ةبيتق نبال «ثيدحلا بيرغ» :رظنا اللغة«)١١/١577-١55(

 ص) يباطخلل «نيثدحملا طلغ حالصإ»و 05(.

 .ءاربلا ثيدح نم )١19751( ملسمو (100) يراخبلا هجرخأ (؟)

 نابح نباو )١554١1( ةميزخ نباو )١170١( يمرادلاو (1777)دواد وبأ هجرخأ ()

 دمعيإا :ّةِْكَو هلوق هيفو ,نسح دانسإب رباج ثيدح نم )١/ 5١7( مكاحلاو (”7/5)

 نع ةقدصلا امنإ ءسانلا فمكتي دعقي مث هب قّدصتيف هّريغ كلمي ال هلام ئلإ مكدحأ
 .يمرادلا ظفل اذه .«هب انل ةجاح ال كل يذلا ذخن «لونغ رهظ

 مكاحلاو )١17١١( يمرادلاو (51/5) يذمرتلاو (1578١)دوادوبأ هجرخأ (4)

 .هَنَعهَللَدَوو باطخلا نب رمع ثيدح نم (07١/ا )١/ «ةراتخملا» يف ءايضلاو )١/5١5(
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 لاقو «ظفللا اذه يف جّرخملا يّمعض كّسمملا نوكي نأب اًدج دْعبّيو ءثلثلا
 .رابخألا هذه نيب ضقانت الو ؛(ثلثلا كتزجي» :ةبابل يبأل

 ريغ هيلإ جاتسي ام هتم كسمأ هلك هلامب ةقدصلا ثان نسف لاذع نئلعو

 راقع وأ لام سأر نم مهتايح هدم سانلا لاؤس ئلإ هعم نوجاتحي الو .هلهأو

 .ملعأ هللاو .يقايلاب قلصتوءرهتيافكب اهلك مرقي سرأ وأ

 كسميو ةاكرلا ردقب هنم قدصتي :عمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر لاقو

 امف املأ ناك نإو .هّرشع جرخأ رثكأف نيفلأ ناك نإ :ديز نب رباج لاقو .يقابلا
 .هسمخف نود امف ةئامسمخ ناك نإو ءهعبسف نود

 بجت آل امو قاكزلا هيف بج يذلا هلام لكي قدصتي :ةفينح وبأ لاقو
 .ءيش هنم همزلي ال :ةيناثلاو .هجرخي :امهادحإ «ناتياور هيفف ةاكزلا هيف

 :دمحأو يرهزلاو كلام لاقو .هلك هلامب ةقدصلا همزلي :يعفاشلا لاقو

 .؟١)طقف نيمي ةرافك همزلي :ةفئاط تلاقو .هثلثب قدصتي

 لصف

 نم ةاجنلاو ةرخآلاو ايندلا ةداعس قيلعتو «قدصلا رادقم مظع :اهنمو

 الإ هكلهأ نم كلهأ الو .قدصلاب الإ هاجنأ نم هللا ئجنأ امف «هب امهرش

 :لاقف نيقداصلا عم اونوكي نأ نينمؤملا ,دابع نيئاعت يمأ دو ؛ «بذكلاب

 .[ :ةبوتلا] © تريِقٍداََصلآَمَماوووُحَصَو هلأ اوُغَتأ اوُحَمأَ ظ نبذل اهني

 ءادعسلا لعجف «ءايقشأو ءادعشس :ةنيمسق ىلإ قلخلا هناحبس مسق دقو

 وهو «بيذكتلاو بذكلا لهأ مه َءايقشألاو .قيدصتلاو قدصلا لهأ مه

 )١( «ًأطوملا» :رظناو .(7179-37:0 /1) «ىنغملا» نم اهّلك ةقباسلا لاوقألا )15(
 «طوسبملا»و ( 568 /) «مألا»و )١7 5 /5-١1765( «فاصنإلا»و )78/ ١189(.
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 «قيدصتلاو قدصلا عم ةرثاش ةداعسلاف ؟سكعنم عك رصاح ميسسفت

 .ةبيلكتلاو بذكلا عم ةرئاد ةواقشلاو

 .مهلاعفأو مهلاوقأ يف بذكلا وه هب اوزّيمت يذلا نيقفانملا مَلَع لعجو
3 500" 

 ناميرإلا ديرب قدصلاف ؛لعفلاو لوقلا ف بذكلا هلصأ مهيلع هأعن ام عيمجف

 بذكلاو «هحورو هُّيَل وه لب :هسابلو هتيلحو هدئاقو هقئاسو هبكرمو هليلدو
 هيلو هسايلو هعيلعو هدقاقو هقئاسو هبكرسو كلذ ليلدو قاقنلاو رقكلا ديرب

 بذكلا عمتجي الف .,ديحوتلل كرشلا ةداضمك ناميإلل بذكلا ةداضمف

 .همضوع ةكسو هحاض امهدحأ درطيو الا ناميألاو

 (9نيفّلختملا نم مهريغ كلهأو مهقدصب ةثالثلا ئَّجن هناحبس هللاو
 يذلا قدصلا نم ٌلضفأ ةمعنب مالسإلا دعب دبع ىلع هللا معنأ امف «مهبذكب

 ضرم وه يذلا بذكلا نم مظعأ ةّيلبب هالتبا الو «هتايحو مالسإلا ءاذغ وه

 .ناعتسملا هللاو ءهداسفو مالسإلا

 هوعبت اننا راضاألاَو تري داك لن :للاعت هلوقو
 هن ِهيِلَعباَتَرْنْوْهْنَِم ٍقرْفُبوُلَُق "7 هيِرَتَداَكاَم ِدَصِبِْْ َوَرَسْعْلاةََس ف ا ام مع ١ تب تنل شا + نإ رن

 هع نِمِقِرج تتحول هُفَدو َنقِدَص مني فانلع ده هللا َلاَقظ :نئلاعت هلوق لإ ريشي )١(
1 

 ١[ 19 :ةدئاملا] # ٌرِلظصْلاَروفل م ورامي

 .«نيِفّلخملا» :عوبطملا ءن (؟)

 ماشلا يف ةدئاس تناك يتلا ورمع يبأ ةءارق ئلع س «؛ث «ز يف ءاتلاب اًطوبضم اذك (6)

 :رظنا .ءايلاب ارقف «ةزمحو مصاع نع اًصفح ادع ةرشعلا رئاس ةءارق يهو «كاذنآ

 .2 1/502 رشعلا)»
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 ةبوتلا ردق دبعلا فّرعي ام مظعأ نم اذه «[1117 :ةبوتلا] 4 ميت ٌفوْءرمِهِل

 لامكلا اذه مهاطعأ هناحبس هنإف «نمؤملا لامك ةياغ اهنأو هللا دنع اهّلضفو

 مهرايدو مهلاومأو مهسوفن اولذبو مهبحن اوضق نأ دعب تاوزغلا رخآ دعب

 بعك ةبوت موي كو يبنلا لعج اذهلو ؛مهيلع بات نأ مهرمأ ةياغ ناكو هلل
 الإ هدف ردم ساده فرعي الو .مويلا كلذ لإ ِهّمأ هتدلو ذنم هيلع ّرم موي ٌريخ

 فرعو «هتيدوبع نم هل يغبني ام فرعو «هيلع هقوقح فرعو «هللا فرع نم
 هبر قح ىلإ ةبسنلاب ةيدوبعلا نم هب ماق يذلا نأو ءاهّلاعفأو اهتافصو هسفن
 نم ناحبسف «ةنطابلاو ةرهاظلا تافآلا نم ملس اذإ اذه ؛رحب يف ةرطقك هيلع

 وأ كلذ الإ سيلو .هتمحرب مهل هدّمغتو هترفغمو هوفع ٌريغ هّدابع عسيال
 ريغ وهو مهبّذع هضرأو هتاوامس لهأ بذعف هلدع مهيلع عضو نإف ,كالهلا

 مهنم اذحأ يجني الو ؛مهلامعأ نم مهل ريخ هتمحرف مهمحر نإو ؛مهل ملاظ

 :ةلمع
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 بات هنإف ءاهرخآو ةيآلا لوأ يف نيترم مهيلع هتبوت هناحبس هريركت لمأتو

 وهو ؛مهنم اهلوبقب اناث مهيلع بات اوبات املف «ةبوتلل مهقيفوتب الوأ مهيلع
 .هيدي ٍيفو هلو هبو هنم هّلك ريخلاف ؛اهلوبقب مهيلع لّضفتو اهلعفل مهقّفو يذلا

 .الدعو ةمكح ءاش نم همرحيو ءاللضفو اًناسحإ ١2)ءاش نم هيطعي

 لصف

 بعك اهرسف دق [11+ :ةبوتلا] 4اوُمْلُح َنبدَلأ َةَحَكَتلآ لَعَو» :هلوقو

 .يتآلا عضوملا يف اذكو ««ءاشي» :ةعوبطملا خسنلاو ءس 01(
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 و و آ َ

 كلذ سيلو (237ههنود مهّرمأ يجرأو مهنع ةثالثلا ءالؤه فلخف 2١7 نيفّلخملا

 7 :ئلاعت لاق امك لوُملخت :لاقل كلذ دارأ ول هنأل ءوزغلا نع "7ههّميلخت

 # ىَّذلأ ا لونك .رغاوشلنتو نأ ياررقلا درسا نمو َةَسِدَمْلا لهال ناك

 نيفلخملا رمأ نع مهفيلخت فالخب :مهسفنأب اوفلخت مهنأل كلذو 4[ :ةبوتلا]

 هللاو .مهسفنأب هيف اوفلختي ملو مهنع مهفلخ يذلا وه هناحبس هللا نإف ءمهاوس

 00 لعأ

 لصف
 كوبت نم همدقم دعب عست ةنس ُهَدَعَُنلَوَمَو قيدصلا ركب يبأ ةجح يف

 ةيقب كوبت نم هفّرصنُم ِةِكَي هللا لوسر ماقأ مث :؟©“قاحسإ نبالاق

 عست ةنس جحلا ئلع اًريمأ ركب ابأ ثعب مث «ةدعقلا اذو 20َلاوشو ناضمر

 مهجح نم مهلزانم ىلع كرشلا لهأ نم سانلاو ءمهّجح نينمؤملل ميقيل

 .نونمؤملاو ركب وبأ جرخف

 .«نيفلختملا» :ةعوبطملا خسنلاو ءس )١(

 مهنع ةثالثلا ءالؤه [لكَي يبنلا :يأ] فّلخف» :ٌحصيو «ن يف ةرابعلا تطبض اذك (؟)

 .«مهنود مهّرمأ ئجرأو

 .«مهفلخت» :ةعوبطملا خسنلاو ءس (9)

 .دلجملا اذه يف (ص) ئلصملا ةخسن ىهتنت انه (:)

 .لقنلا ردصم وهو (7 97 /5) «ةوبنلا لئالد»و (0 57 /1) «ماشه نبا ةريس» يفامك (6)

 :شفرصتم هلأل «الاوش» هذاجلاو .لوصألا يفاذك (1)
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 لوسر هعم ثعبو «ةنيدملا نم لجر ةئامثالث يف جرخف :؟١دعس نبا لاق

 بدمج نب ةيجات اهيلع 17د اهرعشأو اهدنق ةقدب :يرشسب هل هللا

 ا ل

 ركب وبأ هآر املف ءابضعلا ئلع بلاط يبأ نب يلع هقحل - 0 جب :لوقي

 ؟محلا ئلع ِةِْكَك هللا لوسر كلمعتسأ :ركب وبأ هل لاقف :دعس نبا لاقو

 .هذهع دهع يذ لك لإ ذبنأو سانلا ئلع (ةءاَرَب) أرقأ ينثعب نكلو ل :لاق

 بأ نب يلمع عانق رسبنلا عوب ناك اذإ لينح ءمهجح سانلل ركب وبأ ماقأف

 لق لإ فينو كلايدألا لوسو ةومآ ىذلاب ةرمسلا ليع سانلا ىف قذأف بلاط

 )١( /7؟) «تاقبطلا» يف ١57(« «رثألا نويع» نع رداص فلؤملاو )17/ ١ 77(.

 ملسمو )17٠١( يراخبلا دنع ركب يبأ عم هثعبو هديب هيدهل ِِك يبنلا ديلقت تبث (0)
 .ندبلا ددع ركذت ملو هَهَْعدَنلَدَوَرو ةشئاع ثيدح نم "4 /17)

 )11١( هححصو يذمرتلاو )١777( دواد يبأو ( ١189 51) دمحأ دنع هثيدح يف امك (*)

 .(5 ٠ 77) نابح نباو (751/ا/) ةميزخ نباو

 .(7731 /1؟) «رثألا نويع» يفامك (:4)

 عقاولا جّْرَعلا يداو ريغ وهو ءاّبيرقت اليك )١١5( ئلع ةنيدملا بونج ٍداو :جرعلا (4)

 ةفاسم ئلع ةكم لامش ةّرح :_اهنوكسو ميجلا حتفب  نانجضو .فئاطلا بونج

 .(1817 ”3٠7 ص) «ةريسلا ملاعم مجعملا :رظنا .اليك (05)
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 ماعلا دعب محي الو «رفاك ةنجلا لخدي ال !سانلا اهيأ :لاقو ,هدهع دهع يذ

 .219هتدم اولإ

 نع ينادُمّهلا قاحسإ وبأ ينثدح :لاق نايفس انثدح :؟27يديمحلا لاقو

 ال» :عبرأب تثعب :لاق ؟ةجحلا يف تثعُب ءيش يأب اًيلع انلأس :لاق عيتُي نب ديز

 7نمؤم عمتجي الو «نايرُع تيبلاب فوطي الو «ةنمؤم سفن الإ ةنجلا لخدي

 ٌدهع لكك يبنلا نيبو هنيب ناك نمو ءاذه هماع دعب مارحلا دجسملا يف رفاكو

 .«رهشأ ةعبرأ ىلإ هّلَجَأَف دهع هل نكي مل نمو ءهتَّدم ىلإ هدهعف

 كرشم ماعلا اذه دعب يحي ال» نأ ئّئمب نونذؤي رحنلا موي مهثعب نينذؤم يف

 نبا نع لقنلا نم هلّلخت ام ادع «(746 /0) «لئالدلا» يف امك قاحسإ نبا ظفل اذه )١(
 يف ةريره يبأ ثيدح اهنم .ةلوصوم دهاوش ربخللو .«رثآلا نويع» ةطساوب دعس

 ىمرادلاو (1/91/ا/) دمحأ دنع رخآ هجو نم هثيدحو ءابيرق قأيسو (نيحيحصلا)»

 نبا ثيدحو 2777١ /؟) مكاحلاو )37/87٠( نابح نباو (7590/8) يئاسنلاو )١531(

 .ةراكن هظافلأ ضعب ينو (57145) نابح نباو (79497) يئاسنلاو (19657)

 («لئالدلا» يف يقهيبلا هنع مث (07 /7) مكاحلا هجرخأ هقيرط نمو «(5/) «هدنسماا يف 030

 ةنييع نب نايفس نع (595) دمحأ اًضيأ هجرخأو .فلؤملا ردصم وهو (5//791)

 يف ءايضلاو (507) ئلعي وبأو )١947"( يذمرتلاو )١19750( ىمرادلا هجرخأو هب

 .حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاق .هب نايفس نع قرط نم (854 /؟) «ةراتخملا)

 .فلؤملا ردصمو لوصألل افالخ «ملسم» :ةعوبطملا خسنلا يف ()

 )١1١51(. ملسمو هل ظفللاو ( 57 06 25 19) يراخبلا (5)
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 نأ هرمأف بلاط ىبأ نب ىلعب ِةِكَك يبنلا فدرأ مث ؛«نايرع تيبلاب فوطي الو

 نأو .(ةءارب)ب رحنلا موي ّنم لهأ يف ٌىيلع انعم نذأف :لاق 217(ةءا رباب ندّؤي

 .«نايرع تيبلاب فوطي الو كرشم ماعلا دعب حيال

 .رحنلا ٌموي ربكألا جحلا موي نأ لع ليلد ةصقلا هذه فو

 وأ ضرفلا تطقسأ يتلا يه له :هذه قيدصلا ةّجح يف فلتخاو

 يناثلا امهحصأ «نيلوق ئلع لَو يبنلا عم عادولا ةجح يه ةطقسملا

 :نيلصأ اىلع ناينبم نالوقلاو

 ؟ال وأ عادولا ةجح ماع ّلبق ضرف جحلا ناك له :امهدحأ

 ةدعقلا ىذ يف تعقو وأ ةجحلا يذ يف قيدصلا ةجح تناك له :يناثلاو

 ئلع ؟اهنومدقيو رهشألا هل نورخؤي ةيلهاجلا ناك يذلا ءيسنلا لجأ نم

 .هريغو '7دهاجم لوق ىناثلاو «نيلوق

 ىلإ رداب لب ءاّدحاو اًماع هضرف دعب جحلا كي يبنلا رخؤي ملف اذه ئلعو
 سيلو هْدْلكَي هلاحو هيدهم قئاللا وه اذهو ءهيف ضرف يذلا ماعلا يف لاثتمالا

 ةرمحلاو ملل أوُمِتأَو# :ئلاعت هّلوق تس ةنس ضرف :لاق نم هب ٌّجتحا ام ةياغو

 ِمَّلَع هنأ ىلع ةحتفلاب اًرج يراخبلا دنع (5707:57445) ثيدحلا يف ةياورلا اذكه )١(

 ةيناطلسلا ةعبطلا :رظنا .ةياكحلا ئلع نونم عوفرم (759"7) ثيدحلا يفو .ةروسلل

 يم م تا

 اذه دهاجم لوقو .(554 )١١/ يربطلاو (775 )١/ «هريسفت» يف قازرلا دبع هجرخأ )0

 .(1 :ةبوتلا) (هريسفت# يف هيلع ريثك نبا بعت رظنا هرظن هيف
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 ءادتبا هيف سيل اذهو .ٌتس ةنس ةيبيدحلاب تلزن يهو ؛[147 :ةرقبلا] 4وّلِ

 بوجو نم اذه نيأف هيف عرش اذإ همامتإب رمألا هيف امنإو .جحلا ضرف

 َءاَطَيسِنَمِييبلاٌجِحرياَنلاَلعوَتبَول :ئلاعت هّلوق يه جحلا ضرف ةيآو !؟هئادتبا

 .عست ةنس رخاوأ دوفولا ماع تلزن يهو 0 :نارمع لآ] "ليسو
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 لصف

 55 يبنلا ىلع مهريغو برعلا دوفو مودق يف

 لاق .1١2!فئاطلا ةوزغ قايس عم مدقت دقو ءيفيقث دفو هيلع مدقف

 ١ س6 .(؟ل)س» هس |( 6 :5 3 َ
وعسم نب ةورع مدقو ءمهجح سانلل ركب وبأ ماقأو :' !ةبقع نب وسوم

 د

 ركذف  هموق ئلإ عجريل ِهْكَي هللا لوسر نذأتساف لَو هللا لوسر ئلع يفقثلا

 0 و

 اب ايدو عب ساو

 نم اولبقأ مهنأو فيقثل اًريجأ ناك هنأ هموق يف ةريغملا حرج نم ناكو ««نآرقلا

 لبقأ مث «مهلتقف ماين مهو مهيلع ادع قيرطلا ضعبب ب اولاك اذ[ اريح 17 ضم

 ئبأو «ردغن ال 2*)انإ» :ّةِكَي هللا لوسر لاقف كلك هللا لوسر موتأ لتح مهلاومأب

 يبأ نع ةعيهل نبا ةياور هانعمبو .(3994 /0) «لئالدلا» يف يقهيبلا هنع هدنسأ امك (؟)

 .ىقهيبلا لاق امك ؛ةورع نع دوسألا

 .(مهلزنم» :«لئالدلا» يفو ,.«مهلزن» :ن ءث ءس ءف ()

 «مالسإلا خيرات» يف اًضيأو .هتطوطخمو «لئالدلا» ةعوبطم يف اذكو .ءلوصألا يف اذك (4)

 .رّرحيلف ء(رضُم١» :ةعوبطملا خسنلا يفو .(458/1)

 تسيل ةدايز يهو ««...انإف ءالف لاملا امأو لبقنف مالسإلا امأ» :ةعوبطملا خسنلا يف (5)

 .رياغم طخب ن شماه يف تءاج اهنأ الإ ءلقنلا ردصم يف الو لوصألا نم ءيش يف

 "ذة



 هل ئنبو دجسملا يف يقث دفو كلو هللا لوسر لزنأو «(١)هعم ام سّمْخُي نأ
 ءاوليص 13| ماعلا اوريو 3 رقلا آر همسي تت اقايع

 بفئيقث دفو هعمس املف هسفت ركذي أل يطخ اذإ 46 هللا لوسر ناكو

 مهّلوق هغلب املف «هتبطخ يف هب دهشي الو هللا لوسر هنأ دهشت نأ انرمأي :اولاق

 . (هّللا لوسر ينأ دهش نم لوأ ينإف» :لاق

 يبأ نب نامثع نوُمّلخيو ؛موي لك كك هللا لوسر ئلع نودغتي اوناكو
 اولاقو هيلإ دفولا عجر املك نامثع ناكف ءمهرغصأ هنأل مهلاحر ئلع صاعلا

 فلتخاف «نآرقلا هأرقتساو نيدلا نع هلأسف ِةِلكَي هللا لوسر لىلإ دمع ةرجاهلاب

 اًمئان ِةِكلَي هللا لوسر دجو اذإ ناكو ءملعو نيدلا يف هقف تح اًرارم نامثع هيلإ

 هِي هللا لوسر كلذ بجعأف هباحصأ نم كلذ متكي ناكو ءركب يبأل دمع
 َ ع

 .هحاو

 نموا ىلإ عجرت يح ايضا تنأ لد له :ليلاي دبع نب ةثانك لاقف ءاوملسأف

 ينيب حلص الو ةيضق الفالإ .مكيضاقأ مالسإلاب متررقأ متنأ نإ ءمعن» :لاق

 0[ لا

 و19 هضم تاكد سا (َو## :لوقي لجو زع هللا نإف ؛مارح

 هيفو «ةيبيدحلا ةصق يف )71/7١( يراخبلا دنع ناورمو روسملا ثيدح نم دهاش هل )١(

 ةريغملا تاكو ؟كتّرده يف نعسأ ثيل ردع ىآد ةةريغملل دوعشم نب ةورغاشأ
 امأ» :ِدْيِككَي يبنلا لاقف ءملسأف ءاج مث مهلاومأ ذخأو مهلتقف ةيلهاجلا يف اًموق بحص

 .(751/ -7 5 ”ص) قبس دقو .«ءيش يف هنم تسلف لاملا امأو «لبقأف مالسإلا

 .ف يف اهيلع بورضم يهو .أطخ ««اًنقمو) :ةدايز ب .؛ث «د يف 6
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 سوؤر مكل» :لاق ؟اهلك انلاومأ هنإف ابرلا تيأرفأ :اولاق 117 :ءارسإلا] * اليس

 نويل َنمَقَباَمأ ردو اوت أوفا اوشا اتريد ًااهيأتي» :لوقي هللا نإ ؛مكلاومأ

 انل دب ال انضرأ ريصع اهنإف هرمخلا تيأرفأ :اولاق 021727 :ةرقبلا] # َنِيِنم ا

 يكملاو شل انتا |اونما ايد اهيأتي# : ًارقو .اهمرح دق هللا نإ):لاق ؟اهنم

 4٠[. :ةدئاملا] 4 َنوُحِلْفْتمحسْرَحَأهوُبَمَجبأَو نطِمََلأِل مَن َنِمرسجِملْلآَءباَصْالآَو

 هانفلاخ نإ فاخن انإ !مكحيو :اولاقف ضعبب مهضعب الخف موقلا عفتراف

 معن :اولاقف كك هللا لوسر اوتأف ءاتلأس ام ئلع هّبِتاكن اوقلطنا «ةكم مويك اًموي

 .تاهيه :اولاق .«اهومدهآ» :لاق ؟اهيف عنصن اذام ةّبرلا تيأرأ ءتلأس ام كل

 اي كحيو :باطخلا نب رمع لاقف ءاهّلهأ ٌتَّلتق اهمده ديرت كنأ ةبرلا ملعت ول

 نبا اي كتأن مل انإ :لاقف !رجح ةبرلا امنإ .كلهجأ ام !ليلاي دبع َنبا

 اهعاع نك انإق وحن ايأف ءايمده فتآ لوت فلنا لوسر اي اولاقو «باطقلا
 نب ةنانك لاقف هوبتاكف ؛اهمده مكيفكي نم مكيلإ ثعبأسف» :لاق ءادبأ

 نذأف ءانموقب ملعأ انإف ءانراثآ يف ثعبا مث ءكلوسر لبق انل نذئا :ليلاي دبع

 .مهابحو مهمركأو كك هللا لوسر مهل

 نب نامثع مهيلع رَّمأف .١2)انِّمؤي الجر انيلع ْرّمَأ !هللا لوسر اي:اولاقو
 نآرقلا نم اًروس ملعت دق ناكو «مالسإلا ئلع هصرح نم ئأر امل صاعلا يبأ

 .جرخي نأ لبق
 ةيضقلا مهومتكاف .فيقثب سانلا ملعأ انأ :ليلاي دبع نب ةنانك لاقف

 .هيلع اهانيبأ اًرومأ انّلأس اًدمحم نأ مهوربخأو «لاتقلاو برحلاب مهوفوخو

 .لوصألا نم ءيش يف سيلو ««انموق نِم١ :هدعب ةعوبطملا خسنلا يف ديز )١(
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 يف انّلاومأ لطبُت نأو ءانزلاو رمخلا مّرحن نأو ءئزعلاو تاللا مدهن نأ انّلأس
 اوراس دق مهوأر املف «مهنوقلتي دفولا مهنم اند نيح فيقت تجرخف .ابرلا

 اوعجري ملو اوبركو اونزح دق موقلا ةئيهك مهءايث اوشغتو لبإلا اورطقو ىّتَعلا
 .هب اوعجر الو ريخب مكدفو ءاج ام :ضعبل مهضعب لاقف «ريخب

 نيب ناك نثو تاللاو  اهدنع اولزنو تاللااودصقف دفولا ١7 لخدو

 لاقف  مارحلا هللا تيبل ئدهي امك يدهلا هل ئدهُيو رتْسُي فئاطلا 7 يّرهظ

 لجر لك عجر مث ءاهتيؤرب مهل دهع ال مهنإ :اهيلإ دفولا لزن نيح فيقث نِم ٌسان
 اذامو هب متئج اذام :مهولأسف فيقث نم هئّصاخ مهنم الك ءاجو .هلهأ ئلإ مهنم

 فيسلاب رهظ دق ءءاشي ام هرمأ نم ذخأي اًظيلغ اف الجر انيتأ :اولاق ؟هب متعجر
 .ئزعلاو تاللا َمدَم :اًدادش اًرومأ انيلع ضرعف «سانلا هل نادو برعلا هل خادو

 :فيقث تلاقف ءانزلاو رمخلا مّرحو ءمكلاومأ سوؤر الإ ابرلا يف لاومألا كرتو
 هل اوّبعتو لاتقلل اوؤيبتو حالسلا اوحلصأ :دفولا لاقف ءاّدبأ اذه لبقن ال هللاو

 -7ومعز  نوديري ًةثالث وأ نيموي كلذب فيقث تثكمف .مكنصٍح اوُمُرو

 دقو ةقاط هبانل ام هللاو :اولاقف بعرلا مهبولق يف لجو زع هللا ئقلأ مث «لاتقلا

 .هيلع هوحلاصو لأس ام هوطعأف هيلإ اوعجراف ءاهّلك (؟7برعلا خادأ

 برحلاو فوخلا ئلع نامألا اوراتخاو اوبغر دق مهنأ ٌدفولا ئأر املف

 .لقنلا ردصمو لوصألل اًفالخ «لّجرتو» :عوبطملا )١(
 .«ةوبنلا لئالد»ل قفاوم لوصألا رئاس نم تبثملاو ««ينارهظ» :عوبطملا ءز هد (؟)

 .ةعوبطملا خسنلاو ,ن نم طقس («اومعز» هر

 خسنلاو «ن «ث ءس يف «برعلا خادأ» فّرحت دقو .مهيلع ئلوتساو مهرهق :يأ (:5)

 .اهركذب ماقملا لوطي ئتش ناولأ ئلإ ةعوبطملا
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 ائقتأ هاندجوو ءاندرأ ام انطرشو انببحأ ام هانيطعأو هانيضاق دق انإف :دفولا لاق

 هيلإ انريسم يف مكلو انل كروب دقو ءمهقدصأو مهّمحرأو مهافوأو سانلا

 اذه انومتمتك ملف :فيقث تلاقف «هللا ةيفاع اولبقافف «هيلع هانيضاق اميفو

 ةوخن مكبولق نم هللا عزني نأ اندرأ :اولاقف ؟مغلا دشأ انومتممغو ثيدحلا

 .اًمايأ اوثكمو مهناكم اومّلسأف ءناطيشلا

 مهيفو ديلولا نب دلاخ مهيلع رّمأ دق كك هللا لوسر لسر مهيلع مدق مث
 فيقث تفكتساو ءاهومدهيل ثاللا الإ اودمع اومدق املف «ةبعش نب ةريغملا

 ةماع ئرت ال ءلاجحلا نم قتاوعلا جرخ تح نايبصلاو ءاسنلاو لاجرلا اهلك

 ذخأف ةبعش نب ةريغملا ماقف «:ةعنتمم اهنأ نونظيو ةمودهم اهنأ فيقث

 نيزركلاب برضف .فيقث نم مكنكحضأل هللاو :هباحصألل لاقو 7١2نيِزْرِكلا

 ةريغملا هللا دعبأ :اولاقو ةدحاو ٍةجضب فئاطلا لهأ ٌحتراف ضكري طقس مث

 (2)برتقيلف مكنم ءاش نم :اولاقو اًطقاس هوأر نيح اوحرفو «ةّرلا هّنلتَق

 مكحبق :لاقف ةبعش نب ةريغملا بثوف «عاطتست ال هللاوف اهمده ئلع دهتجيلو

 مث فودبعاو هللا ةيفاع اولبقاف ءرّدعو ةراجح عاكل يه امنإ !فيقث رشعم اي هللا

 اهنومدهي اولاز امف ,هعم ٌلاجرلا العو اهروس الع مث هرسكف بابلا برض

 نبضغيل :لوقي حاتفملا بحاص لعجو «ضرألاب اهووس تح اًرجح اًرجح

 رفحأ ينعد :دلاخل لاق ةريغملا كلذ عمس املف «مهب نْفسخيلف 7 ساسألا

 ةميظعلا سأفلا :نيزركلا )١(

 فاقلا نيب تلاح ةضرألا نأل ف ةخسن حضتت ملو .«برقيلف» :عوبطملا ءس «ءث «د )١(

 .لقنلا ردصمل قفاوم ز .ب نم تبثملاو «ءارلاو

 .ههجو ىل نّيبتي ملو «(خ) ةمالع هيلعو «فاسالا» :ف شماه يف ()
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 تتهبف ("')اهبايثو اهّيلح اوعزتناو اهبارت اوجرخأ تح ١2)هرفحف ءاهساسأ
 .("7عاصملا اوكرتو عاَضّرلا اهملسأ :مهنم زوجع تلاقف فيقث

 همسقف ءاهتوسكو اهتيلحب هِي هللا لوسر ئلع اولخد تح دفولا لبقأو

 (47هدقت دقو  هنيد زازعإو هيبن ةرصن ئلع هللا دمحو «هموي نم ٌةأَك هللا لوسر

 .ةبقع نب ائسوم ظفل ؛_برح نب نايفس يبأل هاطعأ هنأ

 هيلع مدقو .ناضمر يف كوبت نم مدق ِدْيكَك يبنلا نأ (27قاحسإ نبا معرو

 :شيقث دفو رهشلا كلذ يف

 ىبنلا مع فيقث تطرتشا :لاق رباج نع (17(دواد ِِ نئسالا ُْق انيورو

 نوقدصتيسا» :كلذ دعب ِِْلَم ىبنلا لاقف ءداهج الو اهيلع ةقدص ال نأ كي

 .«اوملسأ اذإ نودهاحيو

 صاعلا وعلا نس نلامثع نع (8)(ىسلايطلا دواد ىبأ نع ْق انيورو

 .«اورفحف» :نيءث«ءسء«ز )١(

 .لقتلا رنصمو لوصألل اقالخ «اهسابلو» :ةعوبطملا خسنلا (1)

 .(شماه -177ص) هتيمست هجو قبس دقو ؛ميئللا وهو ءعضارلا عمج :عاَضّرلا (0)

 .مههلإ نود مهلاتق مدع ئلع فيقث فينعت اهدارم ,فيسلاب ةبراضملا :عاصملاو
 .قاحسإ نبا يزاغم نم ربخلا قاس ثيح (5772ص) (:4)

 7١١(. 5 /0) «لئالدلا»و (0717/ /؟) «ماشه نبا ةريس» يفامك (0)

 هجرخأو .دّيج دانسإب )7١77/0(  «لئالدلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو -(72075) مقرب ()

 .هوحنب رباج نع رخآ قيرط نم ١١5 ١577/5( 71/7) دمحأ

 .أطخ ««نئس# :ةعوبطملا خسنلاو ءن (0)

 يتلا «ةوبنلا لئالد» ةخسن يف طقس وأ رظنلا لاقتنا هببس مهو وهو .فلؤملا لاق اذك (4)
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 .مهتيغاط تناك ثيح فئاطلا دجسم لعجي نأ هرمأ ِةِْلَي يبنلا نأ

 كسب هللا ليعاك :لاق تاميلس نبي "ا رمكحملا ىزاقم قو

 نب ورمع هّمع نع (')[هللا دبع نب نامثع نع] ثدحي ىفئاطلا نمحرلا دبع

 رغصأ انأو ِةِلَي هللا لوسر ينلمعتسا :لاق صاعلا يبأ نب نامثع نع سوأ

 :تلقف ةرقبلا ةروس تأرق تنك ينأ كلذو .فيقث نم هيلع اودفو نيذلا ةتسلا

 5 :لاقو يردص ئلع هدي عضوف ينم تَّلفتي نآرقلا نإ هللا لوسراي

 .هظفح ديرأ هدعب اًئيش تيسن امف ««نامثع ردص نم جرخا ؛ناطيش

 0م

 ! هللا لوسر اي :تلق صاعلا 8 نب نامثع نع (70(هلاسم حبحصا فو

 دواد يبأ قيرط نم (07/5”7) هيف دنسأ يقهيبلا نإف ءفلؤملا يدي نيب تناك م

 :لاق صاعلا م زب نامثع نع وهو (ةريثايم قودحلا اذه لبق رخآ اًثيدح ىسلايطلا

 يف وهو  «ةالصلا مهب ففخأف اًموق َتْمَمَأ اذإ» :لاق كي هللا لوسر ّىلإ دهع ام رخآ
 قيرط ريغ نم رخآ دانسإب ثيدحلا اذه دنسأ مث ,«-(947) «يسلايطلا دنسم)

 مكاحلاو (1/47) هجام نباو )50٠( يناتسجسلا دواد وبأ اًضيأ هجرخأ دقو .يسلايطلا

 نع يوارلا ىفتئاطلا ضايع نب هللا دبع نب دمحم ةلاهجل نيل هدانسإ يفو «((2118/7)

 «لئالدلا» يف ىقهيبلاو ٠١5( /؟) «ةنيدملا رابخأ» يف ةّبش نب رمع هجرخأ هقيرط نمو )١(

00 

(0 

 رخآ قيرط نم يور دقو .دهاوشلاو تاعباتملا يف هب سأب ال هدانسإو «(308/5)

 ال ئكرخأ قرط هلو .هوحنب )١15١10( ٍنايوُرلاو (" 5 58) هجام نبا دنع دّيج دانسإب

 .(191/) ينابلألل (ةحيحصلا ةلسلسلا» :رظنا .لاقم نم ولخت

 عيمج نم طقس دقو «ةّبش نبال «ةنيدملا رابخأ» نم كردتسا نيترصاحلا نيب ام

 سوأ نبا وه هللا دبع نب نامثعو .فلؤملا ردصم «ةوبتلا لثالد»ل اًعبت لوصألا

 .سوأ نب ورمع يخأ نبا ءيفتاطلا يفقثلا

 .هل ظفللاو (01"1 /0) «لئالدلا» يف ىقهيبلا اًضيأ هجرخأو :(7705) مقرب
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 :هل لاقي ناطيش كاذ» :لاقف ؛قءارقو يتالص نيبو ينيب لاح دق ناطيشلا نإ
 تلعفف :لاق ««اًنذلث كراسي نع لفتاو هنم هللاب كف هتسسحأ اذإف ءبزنخ

 ظ .ينع هللا هبهذأف

 لصف

 هموقب ردغ اذإ برحلا لهأ نم لجرلا نأ هقفلا نم دفولا اذه ةصق فو

 .لاملا نم هذخأ امل الو ؛مامإلا هل ضّرعتي مل املسم مدق مث مهلاومأ ذخأو

 ِلِكَج يبنلا ضّرعتي مل امك لام الو سفن نم هئيجم لبق هفلتأ ام نمضي الو
 امأ» :لاقو مهيلع هفلتأ ام نمض الو «نيّيفقثلا لاومأ نم ةريغملا هذخأ امل

 .«ءيش يف هنم تسلف لاملا امأو «لبقأف مالسإلا

 همالسإ وجري ناك اذإ اميس الو ءدجسملا يف كرشملا لازنإ زاوج :اهنمو

 .(7)1يهتادابعو مالسإلا لهأ ةدهاشمو نآرقلا عامس نم هنيكمتو

 ام ٍفيقث ")غيلبت نم اونّكمت ئتح مهفطلتو لفولا ةسايس نسح :اهنمو

 اميف مسهل يِفاوُعلا هثوهركي امل ركتشلا ةروسب مهل اورٌّوصتف هب اومن
 نم دب مهل سيل مهنأ اوملع املف ءاوُنأمطاو مهيلإ اونكر لئتح «هنوّوهَي
 .مهوؤاج دق كلذب مهنأ دفولا مهملعأف ءاونعذأ مالسإلا ةوعد يف لوخدلا

 يي دم اذهو ءاوقعأا الوهن اوركأ امل ةلهو لوأ نم هب مهوؤجاف ولو

 .مهئالقعو سانلا ءاّبلأ عم 247الإ ئئتأتي الو «غيلبتلا مامتو ةوعدلا

 .«مهتدابع» :ةعوبطملا خسنلاو «ن ءث 6

 .«غعالبإ) :ةعوبطملا خسنلاو ءث (0)

 .فيحصت ««نسحأ» :ةعوبطملا خسنلاو ف 0

 .عوبطملا نم تطقس «الإ) ()
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 هللا باتكب مهملعأو مهَّلضفأ مهتمامإو موقلا ةرمإل ٌقحتسملا نأ :اهنمو
 .هنيد يف مههقفأو

 ٌبحأ اهُمدهو ؛تيغاوطلل اًنويب ذخَّتت يتلا كرشلا عضاوم مده :اهنمو

 .(17ريخاوملاو تاناحلا مده نم نيملسملاو مالسإلل عفنأو هلوسرو هللا ىلإ

 اهبابرأب كّرْشْيو هللا نود نم دّبعت يتلا روبقلا ئلع ةينبملا دهاشملا لاح اذهو

 الو اهفقو حصي الو ءاهمده بجيو مالسإلا يف اهؤاقبإ لحي ال هللا عم

 ئلع اهب نيعتسيو «مالسإلا دنجل اهفاقوأو اهعطقي نأ مامإللو ءاهيلع فقولا
 قاست يتلا روذنلاو عاتملاو تالآلا نم اهيف ام كلذكو .نيملسملا حلاصم

 اهّلك اهّذخأ مامإلل -مارحلا تيبلا ئلإ قاست يتلا ايادهلا اهب ئهاضُي اهيلإ
 هذه تويب لاومأ كي يبنلا ذخأ امك «نيملسملا حلاصم يف اهفرصو

 هذه دنع لعفي ام اهدنع لّعفي ناكو «مالسإلا حلاصم يف اهفرصو تيغاوطلا

 ؛اهمالتساو اهليبقتو اهب حّسمتلاو اهب كّربتلاو اهل روذنلا نم ءءاوس دهاشملا
 تاوامسلا تقلخ اهنأ نود قتعي اونوكي ملو اهب موقلا كرش ناك اذه

 .هئيعب دهاشملا بابرأ نم كرشلا لهأ كرشك اهب مهكرش ناك لب «ضرألاو

 هللا ديعيف «ةيفاوطلا تويب ناكم دجاسملا داتا بابحتسا :انهنمو

 يف بجاولا اذكهو ءاهيف هب كّرْشُي ناك ىتلا ةنكمألا يف اًئيش هب كرشي ال هدحو

 الإو ,نوملسملا اهيلإ جاتحا نإ دجاسم لعجتو مّدهت نأ دهاشملا هذه لثم
 .مهريغو ةلتاقملل اهفاقوأو يه مامإلا اهعطقأ

 هّرضي مل هراسي نع لفتو 2'”ناطيشلا نم هللاب ذّوعت اذإ دبعلا نأ :اهنمو

 .قارعلا لهأ ةغل يف ءرمخلا تيب :يأ «توناحلا وهو «روخاملا عمج :ريخاوملا )١(

 .«ميجرلا» :عوبطملا «ن ءز شماه يف هدعب (")
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 .ملعأ هللاو .اهلامكو اهمامت نم اذه لب ؛هتالص عطقي الو كلذ

 لصف

 كوبت نم غرفو ةكم كي هللا لوسر حتنفا اًّملو :(7قاحسإ نبا لاق

 يف اولخدف ءدجو لك نم برعلا دوفو هيلإ تبرض «تعيابو فيقث تملسأو

 .هجو لك نم هيلإ نوبرضي ءاًجاوفأ هللا نيد

 لصف

 .ئيط دفوو ميمت ينب لفو ركذ (")هدقت دفو

 هّرش ("7هل هللا ةيافكو ليفطلا نب رماع ىلع ِةِكَك يبنلا ءاعدو رماع ينب دفو ركذ

 هيبن امهنم مصع نأ دعب سيق نب َدَبْرَأ رشو

 ءالّعلا '27يبأ هللا دبع نب ديزي نع يقهيبلل (؟7«لئالدلا» باتك يف انيوُر

 لوطلا وذو انديس تنأ :اولاقف لَك ىبنلا ئلإ رماع ىنب دفو يف ىبأ دَهَو :لاق

 .(هللا ٌدِّيسلا ؛ناطيشلا مكتيرجتسُي الو مكلوقب اولوق .هم هم :لاقف ءانيلع

 )١( «ةوبنلا لئالد»و (0604 /5) «ماشه نبا ةريس) يفامك )6/ 1١9(.

 .(1/75ص) هركذ يتأيسف ئيط دفو امأو «ميمت ينب دفو ركذ (778-5175ص) مدقت 202

 .ةعوبطملا خسنلاو .د نم ةطقاس «هل» (9)

 يراخبلاو )١157017( دمحأ هجرخأ دقو «تاعباتملا يف هب سأب ال دانسإب ):( )١8/6"(

 )٠١٠٠٠١- (ئربكلا» يف يئاسنلاو (5805) دواد وبأو )5١١( «درفملا بدألا» يف

 وخأ هللا دبع نب فّرطم ثيدح نم (577/4) «ةراتخملا» يف ءايضلاو 6

 .حيحص هدانسإو «هوحنب هيبأ نع اذه هللا دبع نب ديزي

 ريخشلا نب هللا دبع نب ديزي وهو .فيحصت ««نبا :ةيدنهلا ةعبطلاو لوصألا ىف (0)
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 ينب دفو ِةكَي هللا لوسر ئلع مدق امل :لاق ؟١)"قاحسإ نبا نع انيوُرو

 نب نايحو «")رفعج نب دلاخو «سيق نب دَيْرَأو ءليفطلا نب رماع مهيف رماع
 ودع «؟)هدقف -مهنيطايشو موقلا ءاسؤر رفنلا اذه ناكو .كلام نب ()هلسم

 :هموق هل لاقف «هب ردغي نأ ديري وهو ِةَكَك هللا لوسر ئلع ليفطلا نب رماع هللا

 ئتح ىهتنأ ال نأ تيلآ تنك دقل هللاو :لاقف «©*!اوملسأ دق سانلا نإ ءرماع اي

 اذإ :ةبرآل لاق مث !؟شيرق نم ئتفلا اذه بقع عبتأ انأف ءيبقع ٌبرعلا َعبت

 .فيسلاب هلغاف كلذ ٌتلعف اذإف ههّهجو كنع لغاش ينإف لجرلا يلع ائمدق

 هللاو الد :لاق 29 داش !دمحماب ؛رماع لاق هلل هللا لوسر ملغ اومدق املق

0 

25 

 ا

00 

00 

 (05717 /7) «ماشه نبا ةريس» يف وهو 7١8(. /6) «لئالدلا» يف يقهيبلا قيرط نم :يأ

 .هوححنب

 «ةوبنلا لئالد»و لوصألل افالخ «رفعج نب دلاخ نب ءزج نب سيق نب دبرأ» :عوبطملا يف
 (07/ /7) «ماشه نبا ةريس» :رظنا .رمألا سفن يف اًباوص ناك نإو .فلؤملا ردصم

 .(3865 ص) مزح نبال «برعلا باسنأ ةرهمجلو )١/./751( «دعس نبا تاقبطاو

 .«ةوبنلا لئالد» ل قفاوم لوصألا رئاس نم تبثملاو ««ملاس نب» :ث ««ملسأ نبال :س

 نب ئملس نب رابج وهو .هيبنت الب عوبطملا يف تينأ امك .«لملس نب رابج» :باوصلاو

 «ماشه نبا ةريس» :رظنا .ةعصعص نب رماع نب ةعيبر نب بالك نب رفعج نب كلام
 «برعلا باسنأ ةرهمج»و ١19٠( /5) «دعس نبا تاقبط»)و 81837 /)

 ١(. 55 /5) «ةباصإلا»و (585١ص)

 .رئاظن هل قبس دقو «ءافلاب «اّمل» باوج نارتقا مدع ةّداجلاو ءءافلاب لوصألا يف اذك

 يف تباث وهو «لئالدلا» ةعوبطم نم طقاس انه ئلإ اُهْدلَي هللا لوسر ئلع» :هلوق نم

 . اهلي هل وسر ئلع» :هيف نأ الإ ّصنلاب (يليربوك ةخسن) هتطوطخم
 اًيلاخ يل دّرفت هانعمف «ينلاخ» ماللا فيفختب هاور نمو .اًبحاصو اًليلخ ينذختا :يأ

 .(15725ص) ىثقشلا رذ يب (ةريسلا حرشا :رظنا .كعم ثدحتأ اوتح
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 هللاب نمؤت اوتح ال» :لاقف يلا !دمحم اي:لاقف ,.(ةلجحاو هللاب نمؤت ئتح

 اهتالمأل هللاو امأ :لاف هلع هللا لوسر هيلع بأ املف «هل كيرشال هدحرو

 نب رماع ينفكا مهللا» كي هللا لوسر لاق ىّلو املف !اَلاجرو اليخ كيلع

 .«ليفطلا

 يلع لجعت ال كل ابأ ال :لاق !اًدبأ مويلا دعب كفاخأ ال هللا مياو ءكنم يسفن

 كبرضأفأ ءلجرلا نيبو ينيب تلخد الإ هب ينترمأ يذلاب تممه ام هللاوف

 ؟فسلاب

 هللا ثعب قيرطلا ضعبب اوناك اذإ ئتح ؛مهدالب لإ نيعجار اوجرخ مث

 نم ةأرما تيب يف هللا هلتقف «هقنع يف نوعاطلا ليفطلا نب رماع ئلع لجو زع

 مهاتأ رماع ينب ضرأ اومدق ئتح .هوأر نيح هباحصأ جرخ مث «لولَس ينب

 هنأ تددول ٍءيش ةدابع ىلإ يناعد دقل :لاقف ؟دبرأ اي كءارو ام :اولاقف مهّموق

 هعم نيموي وأ مويب هتلاقم دعب جرخف .هلتقأ ئتح هذه ىلبنب هيمرأف يدنع

 اخأ ٌدَبرَأ ناكو ءامهتقرحأف ةقعاص هلمج نئلعو هيلع هللا لسرأف ؛هعبتي لمج

 .هاثرو هاكبف هّمأل ةعيبر نب ديب

 نيب كرّيخأ :لاقف كَم يبنلا ئتأ اًرماع نأ ١2)0«يراخبلا حيحص» يفو

 نم كتفيلخ نوكأ وأ ءردملا لهأ ىلو لهسلا لهأ كل نوكي :لاصخ ثالث

 77١( /5) «لئالدلا» يف يقهيبلا اًضيأ هجرخأو .سنأ ثيدح نم (40541) مقرب ١(

 .هل ظفللاو
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 ةأرما تيب يف "0نعّطف ؛(١)ءارقش يفلأو ٌرقشأ لأب نافطغب كوزغأ وأ كدعب

 بكرف ")سرب ينوتيا !؟نالف ينب نم ةأرما تيب يف ركبلا ةَّدْغك ةَّدغأ :لاقف

 ْ .هسرف رهظ ئلع تامف
 لصف

 سيقلا دبع دفو مودق يف

 اومدق سيقلا دبع دفو نأ :نسابيع نبا ثيذح نم 900نيحيحصلا» يف

 ريغ دفولاب اًيحرم» :لاق .ةعيبر نم :اولاق «؟موقلا نمم» :لاقف ِدْيْكَي يبنلا ئلع

 رافك نم يحلا اذه كنيبو اننيب نإ هللا لوسر اي :اولاقف ؛«ئمادن الو ايازخ

 هب رمأنو هب ذخأن لصف رمأب انّرُمف ؛مارح رهش يف الإ كيلإ لِصَت ال انإو ءرَضُم
 مكرمآ «عبرأ نع مكاهنأو عبرأب مكرمآ» :لاقف ةنجلا هب لخدنو انءارو نم

 نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ؟هللاب ناميإلا ام نوردتأ .هدحو هللاب ناميإلاب
 اوطعت نأو ؛ناضمر موصو «ةاكزلا ءاتيإو «ةالصلا ٌماقإو «هللا لوسر اًدمحم

 ريقّتلاو «مَتْنَحلاو .ءاّبّدلا نع :عبرأ نع مكاهنأو ؛ٌسمخلا منغملا نم
 .(مكءارو خه (05) .هبلإ اوعداو نهوظفحاف تف رعْلاَو

 ليخلا مركأ نإف «ءارقش سّرَف فلأو رمحأ ناصح فلأ :دارملاو ءرمحألا :رقشألا )١(

 .رقشأ امج فلأ :لوألا. دارملا نوكي نأ نكميو هاه رتش برعلا دنع

 .نوعاطلا هباصأ :يأ (0)

 .يقهيبلاو يراخبلا ظفل وهو ؛«يسرفب» :عوبطملا ءد (9)

 «لئالدلا» يف يقهيبلا ظفلب هبشأ ظفللاو ؛هوحنب )١7( ملسمو (017) يراخبلا )0(

(20/ 5 1 

 .«لئالدلا» :ظفل وه لوصألا رئاس نم تبثملاو ؛«نهل» :ف (5)
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 عذج «ئلب» :لاق ؟ريقنلاب كمْلِع ام .هللا لوسر اي :اولاق :؟1)ملسم داز

 نكس اذإف «يلغي ئتح ءاملا هيلع نوبصت مث ءرمتلا نم هيف نوقلُت مث .هنورقنت
 هب لجر موقلا ينو ؛«فيسلاب هّمع نبا برضي نأ مكّدحأ ئسعف ؛هومتبرش
 برشن ميفف :اولاق لَم هللا لوسر نِم ًءايح اهؤبخأ تنكو :لاق ءكلذك ةبرض

 اي :اولاق .«اههاوفأ ئلع ثالُي يتلا مّدألا ةيقسأ يف اوبرشا» :لاق ؟هللا لوسر اي

 اهلكأ نإو» :لاق .مدألا ةيقسأ اهب ئقبت ال ناذرجلا ةريثك انضرأ نإ !هللا لوسر

 كيف َّنِإ» :نسيقلا دبع ٌحشأل لَو هللا لوسر لاق مث .اًنالث وأ نيترم «ناذرحلا

 .«ةانألاو ملحلا :هللا امهبحي نيتلصخ

 (0)ئئَّلعُملا نب ٌدوراجلا ِِلب هللا لوسر ئلع مدق :(")قاحسإ نبا لاق
 .هللا لوسر اي :لاقف سيقلا دبع دفو ىف ِيِكَي هللا لوسر ءاجف ءاّينارصن ناكو

 انأ معن» :لاق ؟هيف (؟!ام يل نمضتف كنيدل ينيد كرات ينإو «نيد ئلع ينإ

 ملسأو ملسأف .(هيلع تنك يذلا نم ريخ هيلإ كوعدأ يذلا نإ .كلذل نماض

 مكلمحأ ام يدنع ام هللاو» :لاق ءانلمحا .هللا لوسر اي :لاق مث .هباحصأ

 «سانلا لاوض نم لاوض اندالب نيبو اننيب نإف هللا لوسر اي :لاقف .«هيلع

 .20«رانلا قرح كلت ءال» :لاق ؟اهيلع ّْلبتنف

 .هبشأ (177/6) «لئالدلا»ب ظفللاو .يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم )/١7/1( مقرب 01(

 .(71/2/0) «ةوبنلا لئالد»و (01/5 /؟) «ماشه نبا ةريس) يفامك (؟)

 وه امنإو ؛«لئالدلا»و لوصألل اًفالخ (ْىَلعُملا نب رشب نب دوراجلا» :عوبطملا يف ()

 «تاقبطلا» :رظنا .«رشب» همسا نأو هبقل «دوراجلا» نأ دعس نبا ركذو .ماشه نبا لوق

 )8/ ١٠١(.

 .لقنلا ردصمو لوصألل افالخ «امب» :ةعوبطملا خسنلا (5)

 ب )7١19/64-0710/654( دمخأ دنع هسفن ةوراجلا ثيدح نم دهاش هل رذقلا اذه (8)
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 لصف

 لوقلا نم لاصخلا هذه عومجم وه هللاب ناميإلا نأ :ةصقلا هذه يفف

 .مهلك مهوعباتو نوعباتلاو ٍةِك هللا لوسر ٌباحصأ كلذ ىلع امك «لمعلاو

 تانكلا نم ليلد ةثام براقي ام كلذ نيلعو ؛27(طوسبملا) ف ىعقاشلا هركذ
 ّ 2 ةنسلاو

 ؛عست ةنس يف مهمودق ناكو ءلاصخلا هذه نم جحلا ٌدْعَي مل هنأ :اهيفو

 يف ضرف امنإ هنأو ءدعب ضرف نكي مل جحلا نأ ئلع هب جتحُي ام دحأ اذهو

 ةاكزلاو موصلا دع امك ناميإلا نم هَّدَّعل ضرف 22)دق ناك ولو «ةرشاعلا

 ,ةةلضلاو

 :لاقو كلذ هرك نرمل اًنالخ ريشلل «تاضمر» :لاقي نأ هركي ال هنأ :اهيفو

 اًناميإ نابقفر ماص نم» :(47)(نيحيحصلا» يفو .(ناضمر رهش» الإ لاقي ال

 (5/8/1/) نابح نباو (017/0) «ئربكلا» يف يئاسنلاو (51155 251570 يمرادلاو 5

 هداتسإو .ةاهتي رقت الف» :ةدايز تاياورلا ضعب يفو ««رانلا قَرَح ملسملا ةّلاض) : ظفلب

 .اهّبَهَل :يأ «رانلا قّرَح» :ِةِكَي هلوقو .نسح

 يف يئاكلاللا هللا ةبه هلقن يذلا يعفاشلا لوق لإ ريشي فلؤملا لعلو ءانلصي مل ()

 نم نيعباتلاو ةباحصلا نم عامجإلا ناكو» :لاق هنأ (94057-4017 /5) «ةنسلا حرشاا

 الإ ةثالثلا نم دحاو ئرزجي ال «ةينو لمعو لوق ناميإلا نأ :مهانكردأ نمم مهدعب
 يف ناك هلعلو .هنم دوجوملا يف سيلو «مألا باتك» ىلإ هازع يئاكلاللا نكلو .«رخآلاب

 .ملعأ هللاو .فلؤملا هيلإ ائوزع امك «طوسبملا)

 .ةعوبطملا خسنلاو ءن ءس .ث نم ةطقاس «دق» ()

 .«ةاكزلاو ةالصلاو» :ةعوبطملا خسنلاو ءن ءث ()
 ةدعرص بل | لس لس ١س
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 .«هبنذ نم مدقت ام هل رفغ اياستحاو

 .ناميإلا نم هنأو .ةمينغلا نم سمخلا ءادأ بوجو :اهيفو

 ؟مخوسنم وأ قاب هميرحت لهو .ةيعوألا هذه يف ذابتنالا نع ىهنلا :اهيفو

 كثيدحب هخست نيلع قورثكألاو , !١ ةدمحأ نع ناتياور امهو.«خنيلوق ملغ

 اوذبتناف «ةيعوألا نع مكتيهن تنكو» :هيف لاقو 7"2ملسم هاور يذلا ةديرب

 ريغ اهنأو يهنلا ثيداحأ ماكحإب لاق نمو .«اًركسُم اوبرشت الو مكل ادب اميف

 2 )اهقرط ةرثكو اهددعت يف رتاونلا غلبت داكت ثيداحأ يه :لاق ةخوسنم

 ذإ ءعئارذلا دس باب نم ةروكذملا ةيعوألا نع ىهنلا نأ ةلأسملا ٌرسو

 بارشلا نأو اهتبالّصل اهنع يهنلا لب :ليقو .اهيف ٌراكسإلا هيلإ عرسي ٌبارشلا

 الغ ئتم بارشلا نإف «ةتقزملا ريغ فورظلا فالخب «هب ملعُي الو اهيف ركسُي
 يف ذابتنالا نوكي ةلعلا هذه ئلعف .ركسم هنأب ملعيف تقشنا ركسأو اهيف

 راكسإلا عرسي ال ذإ مرحي ال لوألا ئلعو «ميرحتلاب ئلوأ رفّصلاو ةراجحلا
 .ةروكذملا ةعبرألا يف هعارسإك اهيف هيلإ

 ةرايز نع الوأ يهنلاك «ةعيرذلا دس باب نم وهف نيتلعلا الك ئلعو

 نذأ مهددع ئيوقو مهسوفن يف ديحوتلا ٌدقتسا املف «كرشلا ةعيرتل اًذس روبقلا

 .(5 1478-1٠ /557) «فاصنإلا»و (5/١38؟) جسوكلا ةياور «لئاسملا» :رظنا ()

 .(0 70 5) يئاسنلا ظفلب هبشأ ظفللاو .هوحنب //١917( «91/1) مقرب (1)

 .ينوأ يبأ نباو .ديعس يبأو «سنأ «رمع نباو «ةشئاعو ءيلع ثيدح نم ّمص دقف 0(

 «يراخبلا حيحص) :رظنا .رباجو «ةملس يبأ تنب بنيزو «ةريره يبأو «ساّبع نباو

 )1١995-١1948(. (ملسم حيحصاو (14-2045 ,.ههرما/ *594؟)
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 يف ذابتنالا يف لاقي دق اذكهو .2')اًرِجَه اولوقي ال نأ ريغ اهجرايز يف ١)ههل

 اونا 5إ هيلإ ةعيرشلا دسو :هجضوأو ركسملا نع مهمطف هنإ ةيعوألا هذه

 حابأ مهسوفن هيلإ تنآمطاو مهدنع هميرحت رقتسا املف ؛هبرشب ٍدهع يثيدح
 اهسيو سلا هلا الي تكس وعيش ل هنأ نب اهنل ةيعرألا ميل

 شيطلا اههتيشو امهبحي هللا نأو «ةانألاو ملحلا يتفص يتقص جدام : :اهيفو

 .لامعألاو قالخألا نادسفي نامومذم ناقاخ امهو «ةلجعلاو

 ريخلا لاصخ نم هيلع هلبج ام هدبع نِم بحي هللا نأ لع ليلد هيفو

 .ملحلاو ةعاجشلاو ءاكذلاك

 ذهول هلق .فّلكتلاو قّلختلاب لصحي دق َقّلُخلا نأ ئلع ليلد هيفو
 َتلبُج لب» :لاقف ؟امهيلع هللا ينلبج وأ امهب ُتقّلخت َنيَقُلُحَأ :ثيدحلا
 .©'7(امهيلع

 .أطخ «4هل» :ف يفو .ةعوبطملا خسنلاو .د نم طقس «مهل» )١(

 ةرايز يف نذإلاو .عرشلا فلاخي امم كلذ ريغو روبثلاو ليولا نم اًحيبق مالك :يأ (0)

 ةياور يفو ءاقنآ قبس يذلا ةديرب نع ملسم ثيدح نم ءزج هنع يهنلا دعب روبقلا
 ديعس يبأ ثيدح يف اًضيأ تدروو .«اًرجه اولوقت الو» :ةدايز )7١77( يئاسنلا

 .نيل امهدانسإ يفو 61١70 /١175/17(« 7) دمحأ دنع سنأو

 دقو .دفولا ربخ يف ملسم دنع ديعس يبأو سابع نبا يثيدح يف ةدايزلا هذه درت مل (*)

 نابأ مأ ثيدح نم امهريغو (01175) دواد يبأو (05 )75٠09/ دمحأ دنع تدرو

 نم اًضيأ تيورو .سيقلا دبع دفو يف ناكو (اهذج نع وأ) اهيبأ نع عزاولا تنب
 )186٠(: ئلعي يبأو (0817/) 'درفملا بدألا» يف يراخبلا دنع يدبعلا ةديزم ثيدح

 دمحأ دنع هنع رخآ قيرط نمو «(1/707) نابح نبا دنع هسفن جشألا ثيدح نمو

 وأ يف ناك اًميدق :تلق :ظفلب (284) «درفملا بدآلا» يف يراخبلاو ( ١37810
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 قلاجل وه امك مهقالخاو دايعلا لاسفل قلامت ةتاسيس هنأ يلع ليلع يقر

 لاعفأ جرخأ نمو .هاعفأو هتافصو هّناذ ٌقولخم هّلك دبعلاف :مهتافصو مهتاوذ

 ةافنلا ةيردقلا فلسلا هّبش اذهلو هللا عم اقلاخ هيف لعج دقف هللا قلخ نع

 .7١2س بع نبا نع كلذ ّمِص «ةمألا هذه سوجم مه :اولاقو ءسوجملاب

 ديري ام ىلع هدبع لبجي هنأو «نىلاعت هلل ربجلا ال لّبَجلا تابثإ هيفو

 . سفنلا يف نيقلخ نع نائشان نالعف امهو «ةانألاو ملحلا ئلاع جشألا لبج

 ىعازوألا لاق اذهلو «هلاعفأو هقالخأ ئلع دبعلا لبج يذلا هناحبس وهف

 لوقن الو ,مهلامعأ ئلع اع دابعلا لبج هللا نإ لوقن» :فلسلا ةمئأ نم هريغو

 نأ ريجلانإف ءمهرظن قيقدو ةمئألا ملع لامك نم اذهو .7'2«اهيلع مهربج

 ريدجو جاشنلا يلع ةريتصلا رككبلا يحق دارس فال ئيلع ةبعلا لمحت

 ودع ريجف نأ نم ردقأ هئاحبس لاو قاوأ ئلع ّقحلا هيلع نَم مكاحلا

 اذهف ؛هتئيشمو هرايتخاو هدبع ةدارإب ٌبرلا ءاشي ام لعفي نأ لع هلّبِجَي هنكلو

 .نول ريجلاو نول

 هذه عومجمب «هللا ءاش نإ حيحص لب ءنسح ثيدحلاو .اًميدق :ِيكَي لاق ؟اًثيدح -

 .تاياورلاو قرطلا
 )١( «ةنسلا حرش» يف يئاكلاللا هللا ةبه دنع الإ سابع نبا نع اًيورم هدجأ مل )1١787(

 «ةنسلا» يف دمحأ نب هللا دبع هجرخأ ؛رمع نبا نع كلذ ٌحص امنإو .هاو دانسإب

 )45( يئاكلاللاو )١197( «ردقلا» يف يقهيبلاو ) )4٠١نع يور دقو .هححصو

 ينطقرادلل «للعلا» :رظنا .ٌحِصي الو اعوفرم رمع نبا )79/17(.

 يروثلا نايفس نع (917.917) نادمح لآ لداع قيقحتب «ةنسلا» يف لالخلا هجرخأ (؟)

 .هأنعمب يديَزلا ديلولا نب دمحمو يعازوألاو

 .(اوئعملا اذهب» :ةعوبطملا خسنلاو «ن يف هدعب ديز ()

 تا



 اهّطاقتلا زوجي ال يتلا ةّلاضلاب عفتني نأ هل زوجي ال لجرلا نأ :اهيفو
 ةلاض» :لاقو ةلاضلا لبإلا بوكر دوراجلل ّوجُي مل كَ يبنلا نإف .لبإلاك
 اع اعط هتف ال أو اهكرتبر يأ امنإ أل كلو ارا قريع ملسملا

 ال نأ ىلإ ئضفأل ويراطتماو اهبوكر هل زوج ولف ءاهبلط اذإ اهدجي تح اهّبر
 .كلذ نم عراشلا عنمف اهكّلمتتو سوفنلا اهيف عمطت اًضيأو ءاهبر اهيلع ردقي

 لصف

 ةفينح ىنب دفو مودق يف

 مهيف ةفينح ينب دفو ِةِكَو هللا لوسر ئلع مدق :؟١'قاحسإ نبا لاق

 اوتأف ءراجنلا ينب نم راصنألا نم ٍةأرما راد يف مهلزنم ناكف ,باذكلا ةمليسم

 عم سلاج ِةِكَي هللا لوسرو بايثلاب 2"*رتتسي كك هللا لوسر ئلإ ةمليسمب

 مهو ديل هللا لوسر لإ ئهتنا املف ؛لخنلا فَعَس نم بيسع هدي يف هباحصأ

 اذه ىنتلأس ولا :ل# لا لوسر هت لاقف هلأسو همّلك بايثلاب هنورتسب

 .("7(!كتيطعأ ام يدي يف يذلا بيسعلا

 نإ :ةفينح ينب نم ةماميلا لهأ نم خيش يل لاقف :قاحسإ نبا لاق

 اوفلخو كي هللا لوسر اوتأ ةفينح ينب دفو نأ معز ؛اذه ريغ ئلع ناك هثيدح

 دق انإ للا لوسر اي ؛!ولاقف هةئاكمهل اوركذ اوملسأ املق « .مهلاحر يف ةمليسم

 رمأ امي لكك هللا لوسر هل رمأف ءانل اهظفحي انياكرو انلاحر يف انل اًبحاص انفّلخ

 )١( «ةوبنلا لئالد»و (01/5/5) «ماشه نبا ةريس» )0/ 77١(.

 ) )0.(هنورتسيا :«لتالدلا» يف .«رتتسم) :ب .«رتسي» :ثءس

 .ابيرق فلؤملا هركذيسو «هوحنب (نيحيحصلا» يف سابع 55 ثيدح نم دهاش هل ()
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 .هباحصأ ةعيض هّظفح :ينعي «اًناكم مكر شب سيل هنإ امأ» :لاقو موقلل هب

 .هاطعأ يذلاب هوؤاجو اوفرصنا مث ِكِكَي هللا لوسر ديري يذلا كلذو

 :ةعم رمألا ف تكرشأ ىفإ :لاقو ءايكتتو هللا ودع ٌدترا ةماميلا اوسدق املف

 امل الإ كاذ امو ؟«اناكم مكرشب سيل هنإ امأ» :هل ينومتركذ نيح مكل لقي ملأ

 مهل لوقيف تاعَّجَّسلا عجسي لعج مث .هعم رمألا يف تكرشأ دق ينأ ملعي ناك

 «ئعست ةمسن اهنم جرخأ «ئلبحلا ئلع هللا معنأ دقل» :نآرقلل ًةاهاضم لوقي اميف

 وهو ءانزلاو رمخلا مهل لاحأو ةالصلا مهنع عضوو .«اشحو 2١7 قافس نيب نم
 .كلذ ئلع «7ةفينح هعم تقفصأف «يبن هنأ كي هللا لوسرل دهشي كلذ عم

 هللا لوسر ةمليسم نم» : ٌةِْكَي هللا لوسرل بتك ناك دقو :قاحسإ نبا لاق

 فصن انل نإو كعم رمآلا يف تكرشأ دق ينإف دعب امأ .هللا لوسر دمحم لإ

 هلوسر هيلع مدقف :«7"2نولدعي موق شيرق سيلو ءرمألا فصن شيرقلو رمألا
 دمحم نم .ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ّةِْكَي هللا لوسر هيلإ بتكف «باتكلا اذهب

 قفاوم لوصألا نم تبثملاو ؛«لئالدلا» ةعوبطم يف اذكو «قافص» :ةعوبطملا خسنلا )١(

 نأ اوركذ دقف «قافصلا يف ةغل اهنأ رهاظلاو .(يليربوك ةخسن) «لئالدلا» ةطوطخمل

 نإو ءاهوحنو «ةحبار ةقفَّسو «قيفس بوثو «َبابلا قَّمَس :لاقيف ءقْفَّصلا يف ةغل ّقْمَّسلا
 ام ةنطابلا نطبلا ةدلج :قافصلاو .هسفن لصألا نم هنإف هنيعب قافّسلا ئلع اوّصني مل

 .ءاعمألاو رهاظلا دلجلا نيب

 قوف ريغص طخب س يف (ونب» بتك اذكو ««ةفينح ونب» :ةعوبطملا خسنلاو ءن ءز هد (0)
 .فلؤملا ردصم يف الو لوصألا رئاس يف درت ملو .رطسلا

 تاعبطلا ضعب يف ةرابعلا حالصإ اولواحو «ةيدنهلا ةعبطلاو لوصألا عيمج يف اذك م

 باوصو ؛هدعبو هلبق اميف لب هيف أطخلا سيل ذإ اًئيش اوعنصي ملف ««موق» بصنب
 .«نودتعي موق شيرق نكلو» :«لئالدلا» يف امك ةرابعلا
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 نإف دعب امأ .ئدهلا عبتا نم ىلع ٌمالس .باذكلا ةمليسم ئلإ هللا لوسر

 رخآ يف كلذ ناكف .«نيقتملل ةبقاعلاو .هدابع نم ءاشي نم اهثروي هلل ضرألا

 كر مَعَ نب ةملس نع «قراط نب دعس ينثدحف :7١2قاحسإ نبا لاق

 ةمليسم الوسر هءاج نيح ِةلِكَي هللا لوسر تعمس :لاق هيبأ نع ؛دوعسم

 :لاقف «معن :الاق (؟لوقي ام لثمب نالوقت : امتنأو١ :امهل لوقي هباتكب باذكلا

 .«امكقانعأ تبرضل لّتقت ال لسرلا نأ الول هللاو امأ»

للا دبع نع لئاو يبأ نع "7"يسلايطلا دواد يبأ دئسم) يف انيورو
 "7ه

 لاقف لكي هللا لوسر ىلإ (47ةمليسمل نيّلوسر لاثأ نباو ةحاّوتلا نبا ءاج :لاق

000 

0 

0 

 (77/51) دواد وبأو )١15989( دمحأ اًضيأ هجرخأو .(7”7"7 /5) «لئالدلا» يف امك

 هنّسح دق .نسح ثيدح وهو .هب قاحسإ نبا قيرط نم (07 /7 2١57 /7) مكاحلاو

 .(7”/١ص) «ريبكلا للعلا» يف يذمرتلا هلقن امك يراخبلا

 اًضيأ هجرخأو .(7777 /5) «لئالدلا» يف يقهيبلا هجرخأ هقيرط نمو «(75/) مقرب

 قرط نم (541/8) نابح نباو 5١( 91/) ئلعي وبأو (19/7) رازبلاو )71/١8( دمحأ

 دواد وبأو ("7147) دمحأ اًضيأ هجرخأو .هب لئاو يبأ نع دوجنلا يبأ نب مصاع نع

 قيرط نم (541/95) نابح نباو (6177 ,8117) «ئيربكلا» يف يئاسنلاو (؟1775)

 حيحص ثيدحلاو .هوحنب دوعسم نبا نع ٍبّرضم نب ةثراح نع قاحسإ يبأ
 .نيدانسإلا نيذه عومجمب

 عيمج يف باوصلا ئلع ثيدحلا رخآ يف ءاجو .أطخ «(هللا دبع يبأ) :ث ءد ءب «ف

 .دوعسم نبا وه هللا ذبعو .لوصألا

 يف الو لوصألا يف سيل هنأ الإ كلذك وهو ««باذكلا» :هدعب ةعوبطملا خسنلا يف ديز

 .لقنلا يردصم
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 لاوسو ةملسسم ذإ ديبكا :الاقف 2؟هللا لوسر ينأ نادهشت» 2 هللا لوسر امهل

 الوسر ال اق تنك ولو هلوسرو شاي ضقنأ) :ةائيَع هللا لوسر لاقف «هللا

 .لتقت ال لسرلا نأب ةنسلا تضمف :هللا دبع لاق .«امكتلتقل

 ثعُب املا :لاق يدراطعغلا ٍءاجر يبأ نع !72١يراخبلا حيحصا) يفو

 رجحلا دبعت أتكو .رالاب انقحلف ناذكلا ةملبسب انقحل هب ادعمسف لكي ىبنلا

 دنت ملال 4 .هانذخأف كاذ يلا نم نسحأ رم اريحا اندجو اذإف 7 فياعطلا ل

 املا ا ناق بجر لخد

 .«هانيقلأو هانعزتنا الإ حمر

 سابع نبا نع ربيجم نب عفان ثثيدح نم 0 :فحصلا) قو تل

 لبقأف .هموق نم ريثك رشب يف اهمدقو «هتعبتا هدعب نِم ّرمألا دمحم ىل لعج

 .ديرج ةعطق ٌةلَو يبنلا دي يفو ءساّمش نب سيق نب تباث هعمو ِةِْللَي ٌئيبنلا

 ام ةعطقلا هذه ىنتلأس نإ ( :لاقف هباحصأ يف ةمليسم ليلع فقو لئتح

 يذلا كارأ ينإو .هللا كّنرِقعَيل تربدأ نئلو «كيف هللا رمأ ودعت نلو .اهكتيطعا

 نبا لاق .فرصنا مث ين كبيجي سبق نب تباث اذهو «تيأر ام يف تبرأ

 .بهذ نم نيراوس يدي يف تيأر مئان انأ انيب» :لاق ِةِْكَي يبنلا نأ ةريره وبأ

 ريغ عوبطملا يفو (7 /6) (لئالدلا» يف يقهيبلا ظفلب هبشأ ظفللاو 0 00

 يذلاب وه ال ءاقفلم اًعقرم ثيدحلا جرخف «يراخبلا ظافلأ اهم لدبتساو هظافلأ ىضعب

 !يراخبلا دنع يذلا الو ««لئالدلا» يف يذلا الو .,فلؤملا ل

 .077 5 /65) «لئالدلا» ظفلب هبشأ ظفللاو (51371) ملسمو (57177) يراخبلا (؟)
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 ءاراطف امهتخفنف امينا ا مانملا يف ىلإ يحوأف .امهنأش ينّمهأف

 بحاص يسنعلا اههدحلأ امه ناذهف .يدعب نم ناجرخي يياَدِك امهتلوأف

 هربا ثيدح نم حصأ اذهو .«ةماميلا بحاص ةمليسم رخآلاو .ءاعنص

 :ِكَي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ ثيدح نم 72١2نيحيحصلا» يفو

 اربكف هيحذ نع ناراوس يدب يف عيضوف :رضوألا نئازختب تيثأ ذإ مكان ان انت

 نيباذكلا امهتلّوأف ءابهذف امهتخفنف ءامهخفنا "نأ ىلإ ّيحوأف .ينامهأ و ىلع

 .«ةماميلا بحاصو ءاعنص بحاص :امهنيب انأ نيّذللا

 لصف

 ةصقلا هذه هقف يف

 مهل بتكيو ؛.ةكوش مهل ناك اذإ ةدرلا لهأل مامإلا ةبتاكم زاوج :اهيف

 ئدهلا عبتا نم ىلع مالس :رافكلا نم مهناوخإلو

 .ةنسلا هذه ءاذترم ناك ولو لتقُي ال لوسرلا نأ :اهنمو

 .رافكلا نم هءاقل ديري مدق نم ئلإ هسفنب يتأي نأ مامإلل نأ :اهنمو

 هنع بيجي ملعلا لهأ نم لجرب نيعتسي نأ هل يغبني مامإلا نأ :اهنمو

 .دانعلاو ضارتعالا لهأ

 .هنع بيجيو هنع مّلكتي نأ هباحصأ ضعبل ملاعلا ليكوت :اهنمو
 خفن ِهِلَك يبنلا نإف «قيدصلا لئاضف ربكأ نم ثيدحلا اذه نأ :اهنمو

 ةمليسم خفن يذلا حوّرلا كلذ وه قيدصلا ناكو ءاراطف 7'2هحوٌرب نيراوسلا

 )١( ملسمو (577/5) يراخبلا )1715(.

  62.هخفنب : يأ

 7و



 : ياشلا لاق © 7هراطأو

 ,()تيبلا ...كحوتب ايقننا اين تلف

 لصف

 ينأبنأو .هلاني ٌمهو هقحلي ٍدكن ئلع لجرلل ٌيلُخلا سابل لد انهاه نمو
 رورس نب '؟!ةمعن نب معنملا دبع نب ''7نمحرلا دبع نب دمحأ سابعلا وبأ

 2 تيأر :لجر يل لاف :(10لاق وأ2) باعلا باهشلاب فورعملا يسدقملا

0010 

00 

0 

0) 
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 ىتح هيلع ٌمئاقلا ناكف ةمليسم امأو هِي يبنلا نمز يف لتق يسنعلا دوسألا نأ كلذو
 4٠(. /8) «حتفلا» :رظنا .كلذ يف يلي يبنلا ماقم ماقف «قيدصلا ركب ابأ هلتق

 :هّصنو «ةّمٌّرلا يذل تيبلا

 ارْذَك َةتيق اهل هْنَتقاو كِحوُرب ... اهيحَأو كيلإ اهْعَفْرا هل ٌثلقف

 رابلا يحأ :يأ «كحورب اهيحأ» :هلوق هيف دهاشلاو ١579(. /) «هناويد» يف وهو

 .1ذقِم فيش هلععباو كفش ق لق أ ..هتتقاو# :هلوقو .كخفنب

 هلعل» :بتك ز شماه يف تح لب ««ميحرلا دبع :ةيدنهلا ةعبطلاو ز ادع لوصألا يف

 .هتمجرت رداصم نم نّيبتي امك أطخ وهو ««ميحرلا دبع
 .كلذك هبسن يف وهو ««ناطلس نب» :س شماه «ز يف هدعب

 هل لحرو ثيدحلا عمس «سلبانب 57 ةنس دلو «ئؤرلا رباع نيدلا باهش خيشلا وه

 تامانملا ريسفت يف ئهتنملا هيلإ ناكو «يلبنحلا بهذملا يف هقفتو «ريثكلا ىورو
 اهأرق ««ريبعتلا ملع يف رينملا ردبلا» اهاّمس ةمدقم كلذ يف فص «مالحألا ريبعتو

 ردت يأ ةيلع شايبم امك ييشلا نبل انكو دهلزعيأ يرعللا ةتم عيسم يلاؤولا هيام

 «مالسإلا خيرات» : رظنا .ةلفاح هتزانج تناكو 591/ ةنس قشمدب يفوت ءلقنلا

 .(7589 /54) «ةلباتحلا تاقبط ليذ»و (54 /1/) «تايفولاب يفاولا»و )1١/ 86٠(

 هباتك نمف رباعلا باهشلا نع لقنلا نم يتأيس ام لكو .(717ا7/ص) (رينملا ردبلا»
 ,.(810/4-ا/هص) اذه

 ااا“



 .كلذك ناكو ؛ملأب كلجر لخلختت :هل تلقف ١2)لاخلخ يلجر

 :رمحأ حيلم بح اهيفو بهذ ًةقلح يفنأ يف نأك تيأر :رخآ يل لاقو

 .كلذ ائرجف «ديدش فاعَر كب عقي :هل تلقف

 ملأ كب عقي :هل تلق «يتفش يف ©؟)اًقّلعم (؟)هَْئَبالُك تيأر :رخآ لاقو

 ءوس :هل تلقف «هنورصبي سانلاو اًراوس يدي يف تيأر :رخآ يل لاقو

 مل رخآ كلذ ئأرو .(؟)عوُلَط هدي يف علط ليلق نعف ؛كدي يف سانلا هرصبي

 هل رّبع :تلق .ةقيقر نوكتو ةنسح ٌةأرما جوزتت :هل تلقف «سانلا هرصبي نكي

 رظنم وسحل نسحلاب اهفصوو ءسانلا نع هرتسو هانعأ امل ةأرملاب ناوسلا

 .راوّسلا لكشل ةقرلابو .؛هتجبمو بهذلا

 بازعلا جيوزت ئلع تلد امبرف هوجو ئلع فّرصتت لجرلل ةيلحلاو

 .ءانغلا ئلعو «يرارسلاو ءامإلا لع تلد امبرو «جيوزتلا تالآ نم اهنوكل

 .لوصألا عيمج يفاذك )١(

 طيخ وأ طيرش «دنباو ؛ةوسنلقلا يه «الكلا»ف «نيتبّرعم نيتملك نم بكرم هنأ رهاظلا (0)
 ضيرعلا طيرشلا وه هلعلو «ةوسنلقلاب طيحي اًطيرش دنبالكلا نوكيف «ءيشلاب طيحي
 ناك يذلا ءيكولمملا رصعلا يف ءارمألا سنالقب طيحي ناك يذلا غوبسملا نطقلا نم

 :هيفرط طبري ديدح نم بالك وأ ميزبإ طيرشلا اذه يف ناكو .«بيرضتلا» هل لاقي
 ("سبالملا ءامسأل يبرعلا مجعملا» :رظنا .يئارلا ةفش يف دنبالكلا قلعت هب هلعلو

 .(7 1 :4179 397 ءا/8ص) داوجلا دبع بجرل
 .(قّلعم» :س هث ادع لوصألا يف 22

 .(7/ /1) «ةيبرعلا مجاعملا ةلمكت» :رظنا .دّلوم ظفل وهو «ةميظع ةرثب :عوُلّطلا )0

 ا:



 يئارلا لاح بسحب كلذو .١2"زاهجلا ئلعو ءمّدَحلا ئلعو «تانبلا ئلعو

 .هب قيلي امو

 اخوفنم اًراوس يدي يف نأك تيأر :لجر ىل لاقو :رباعلا سابعلا وبأ لاق

 هل ربع فيك لمأتف .ءاقسسالا نقرم ايم ةأرما كدتع :هل تلئقف < سانلا هاريأل

 ءاقستسالا ضرم هنأو «راوسلا ةرفصل ضرملاب اهيلع مكح مث ةأرملاب راوسلا

 .نطبلا هعم خفتني يذلا

 كسمم انأو رخآ هكسمأ دقو الاخلخ يدي يف تيأر :رخآ ىل لاقو :لاق

 يف لاخلخلا ناكف :هل تلقف «هكرتف «يلاخلخ كرتا :لوقأو هيلع حيصأو هل

 «فيرارش ةيفو رم دعب ؟ره هن ملأت اهمخ ناك لب ةءلاقق 4 سلهأ كد

 عشاقلا دبع كمساو فيرشي تنأ تسلو «تاقيريث كلاتخو كلمأ :هل تلقف

 .كدي يف امم ذخأيو كضرع يف ملكتي ءيدر 7سجن ناسل هناسل كلاخو
 هم ع 5 . عا 2 ص ةاا ١ ب ٠ هى | 5: -

 .ليلق نع كلذ ئرجف ؛يلاخ لخ

 ظفللا "7نئلع راغأ مث ءلاخلخلا ظفل نم لاخلا هذخأ لمأت :تلق

 لوو كاكلشلا بايرارش نم فريق ليغأو ءا_لاخ ليغ» !هنم لبعأ عرس همامتي

 تافّرُش ذإ ٍيفيرشب سيل هنأب هيلع مكحو «هلاخ ةقيقش يه ذإ همأ فرش ىلع
 ىلع لدتساو .هتاذ نع جراخ رمأ يف يه اًقاقتشا فَرّشلا ئلع ٌةّلادلا (؟7لاخلا

 .سورعلا زاهج :يأ 010(

 .(177/8ص) ؛رينملا رديلا» ةعوبطم يف امك «ءاحلاب «سحنا :نوكي نأ لمتحي (؟)

 .«ئلإ داع» :ةعوبطملا خسنلا .«ئلع داعأ» :ن ()

 .«لاخلخلا» :يضتقي قايسلا ذإ ,ملق قبس هلعلو «تاعوبطملاو لوصألا عيمج يف اذك 6
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 ةنوشخب هل لصح يذلا ملألاب هضرع يف ملكتي ءيدر ناسل هلاخ ناسل نأ

 ذخأ الع لدتساو .هقح يف هلاخ ناسل ةنوشخ ىهف «ةرم دعب ةرم لاخلخلا

 ءااسمإب لدتساو .هتنوشخب مونلا يف هيدي نم هذخأيو هب هيّذأتب هيدي يف ام هلاخ

 ملاظ اه يأ لاخلا عوقو ىلع ١7 هيلع يئارلا ةبذاجمو لاخلخلل يبنجألا

 لمت) :هلوقو هل بذاجملا ئلع هحايصب لادتسأو .هل سيلام بلظي دعتم

 هرهق ليلع لدتساو .هنم ّدشيو هملاظ ئلع هّناخ نيعي هنأ ئلع "7(يلاخ

 هذهو .رهاقلا دبع همسا نأ ئىلع هيلع هدي رهاقلا نأو هل بذاجملا كلذل

 .ءازجأ ةدع هيلع تعمسو «ريبعتلا ملع يف هّحوسرو اذه انخيش لاح تناك

 .هنلا هل ةينملا مارتخاو نسلا رغصل هيلع ملعلا اذه ةءارق يل قفتي ملو

 لصف

 هلك يبنلا لع ىَّتط دفو مودق يف

 دايز مهيفو ئيط دفو ِكي هللا لوسر ئلع مدقو :(0قاحسإ نبا لاق

 اوملسأف مالسإلا مهيلع ضرعو مهمّلك هيلإ ارهتتا املق مسديبم وطر ليخشا

 ينءاج مث لضفب برعلا نم لجر يل رِكذ ام» هي لاقو ,مهمالسإ نُّسَحو
 :هامس مث ؛(هيف ام لك غلبي مل هنإف ءليخلا ديز الإ هيف لاقي ام نود هتيأر الإ

 .عوبطملا نم طقس «هيلع» ()

 .(يلاخلخ كرتا» :مانملا يف هلوقب يأ (؟)
 نع رداص فلؤملاو «(77727 /0) «ةوبنلا لئالد»و (01/ا/ /7) «ماشه نبأ ةريس يف امك ()

 نع يدقاولا هخيش نع )7١7/7( دعس نبا هدنسأو )١515/7(. «رثألا نويع»

 .هوحنب الضعم  يرهزلل اًميتي ناكو  يئاطلا ريمع يبأ نع ةربس يبأ نبا ركب يبأ

 اال 5



 ويح جرخف «كلذب هل بتكو هعم نيضرأو 0 هل عطقو (17( يخلا ليز)

 نم ٌديز جني نإ لَو هللا لوسر لاقف هموق ئلإ اًعجار ِِكَي هللا لوسر دنع
 21:5 هَل لاقي دجن هأيم نسم تأ ف ىلإ ١ وتنأ 91: ,(«هنإف ةنيدملا 0 ١

 :دشتأ توملاب سحأ املف .تامف اب نرمحلا هتناصأ

 يهب طت تيل ةدنأو  ةردش قراشملا سوف لمعرلأ هو سي وم و . ريع ب 2 5 م - - 3

 ٍدَهِحَي نهنمربِيمل نمٌدئاوع ينداعل تضرم ول موي ٌبّرالأ

(010 

(30 

00 

 غم

(0) 

 يف يدع نبا دنع دوعسم نبا ثيدح نم اضيأ يور «ريخلا ديز» هايإ ِةِلَي يبنلا ةيمست

 .ركنم ثيدح هنكلو )759/5٠١((« «ريبكلا» يف يناربطلاو ١517( /7) «لماكلا»

 يف اذكو ؛«ماشه نبا ةريس»ل اقافو ءفرصنم ؛اًديف» :عوبطملا يفو .لوصألا يف اذك

 ةنيدم ٌيقرش بونج عقت يهو «مسإلا اذهب ةفورعم لازت ال ديف ةيرقو .«رثألا نويعا
 .ملك ٠٠١ ةبارق ئلع لئاح
 ةعبطلا «ن .ث يفو لَك يبنلا مالك نم «هنإف» :نأ هرهاظو ءلوصألا ةّماع يف اذك

 يف لمتحم رمألاو .ِِلَي يبنلا مالك نم سيل «هنإف» نأ هرهاظ اذهو «هاّمل» :ةيدنهلا

 لك ريلعو ا ةاصععأ قلاؤملا هقلس ةاشلقاو دئانا :يباتؤك ابنقألل رماصملا

 ال هنإف :يأ» ١69(: /6) بهاوملا حرشا يف يناقرزلا لاق دق طرشلا باوجف

 ام :يأ «ةيفان (ْنِإ) نأ وأ كلذ وحنو ٌررض هبصُي مل وأ مهضعب هرّدق امك ءوسب باصُي

 القن ١1١5( /4) «ةباصإلا»يف هظفلو .فرصتب هتنا .«مسرلا هدعاسي ال نكل ءوجني

 .ملعأ هللاو .«بلاغ هنإف ...» :قاحسإ نبا نع

 ءام ٍديف نم يبرغلا بونجلا يف» :(775ص) «ةريسلا ملاعم مجعم» يف قتاع لاق

 .اوه هلعلف ةدرف 'يمسي

 ربي مل نمو ءرفسلا  مهلْزِهَي يأ - مهيربي لوتح ةديعب ءاحنأ نم نودتئاعلا هداعل :لوقي

 اا



 يننكك :قادبادلو .رمع ةفالخ رخآ يف تام لب *ليقو :؟ "3 ربلا دبع نبا لاق

 .دلاخ عم ةدرلا لهأ لاتق ادهشو ِةِكَي هللا لوسر ابحصو املسأ ءثيرخو

 لصف

 لِلَي هللا لوسر لع ةدنك دفو مودق يف

 ئلع سيق نب ثعشألا مدق :لاق يرهزلا ينثدح :2؟57”قاحسإ نبا لاق

 دق ؛هدجسم هيلع اولخدف «ةدنك نم اًّبكار نيتس وأ نينامث ىف ِةِللَي هللا لوسر

 املف ءريرحلاب ةفقكم تارّبجلا بايج اوسبلو ”)اوحلستو مهمكُج اولّجر
 ريرحلا اذه امف» :لاق يلد :أولاق «؟اوملست ملوأ) د هللا لوسر لاق اولخد

 .هوقلأو هوعزنو هوقشف «؟مكقانعأ يف

 لكآ نبا تنأو رارُملا لِكأ ونب نحن «هللا لوسر اي :ثعشألا لاق مث

 نب ةعيير يسدلا اذهب ؟*7يياتا :لاق مث ٌةْيلَي هللا لوسر كحضف هرارملا

 .«بلطملا دبع نب سابيعلاو ثراحلا

 ضرأ يف اراس اذإ اناكو «نيرجات اناك :قاحسإ نبا 7*2 وأ يرهزلا لاق

 .(7717 /؟) «رثألا نويع» نم لقنلاو «(0 59 /7) «باعيتسالا» يف )١(

 .فلؤملا ردص هنعو 7737١( /5) «لئالدلا»و (5865 /7) «ماشه نبا ةريس» يفامك (؟)

 امك «اوُّلككت» نع فيحصت هنأ رهاظلاو :ةعوبطملا خسنلاو لوصألا عيمج يف اذك ()
 .يقهيبلاو ماشه نبا دنع

 يف امك يقهيبلا ظفل لوصألا نم تبثملاو .ماشه نبا ظفل وهو ؛«اوبسان» :عوبطملا (5)

 .(لئالدلا» ةطوطخم

 هنأ فلؤملا دّدرت هجوو ءلوصألا رئاسل افالخ فطعلا واو :ةعوبطملا خسنلاو «ن يف (5)

 .ربخلا يف لئاقلاب حّرصي مل

 ا



 برعلا يف كلذب نوزّرعتي «رارملا لكآ ونب نحن :الاق ؟امتنأ نم الئسف برعلا

 لاق .اًكولم اوناك ةدنك نم رارملا لكآ ىنب نأل ء.مهسفنأ نع هب نوعفديو

 .«انيبأ نم ىفتنن الو انمأ وفقن ال ةنانك نب رضنلا ونب نحنا» :ِكك هللا لوسر

 نع ةحلط نب ليقع نع ةملس نب دامح ثيدح نم ؟7١(دنسملا١ ينو
 دفو كي هللا لوسر لع انمدق :لاق سيق نب ثعشألا نع 217 هصيه نب ملسم

 نحن ءال» :لاق ؟انم متسلأ «هللا لوسر اي :تلق «مهلضفأ ينأ الإ نوري الو «ةدنك

 ال :لوقي ثعشألا ناكف ««انيبأ نم يفتنن الو انمأ وفقن ال ةنانك نب رضنلا ونب

 .دحلا هتدلج الإ ةنانك نب رضنلا نم شيرق نم الجر ئفن لجرب ئتوأ
 . شيرق نم وهف ةنانك نب رضنلا دلو نم ناك نم نأ :هقفلا نم اذه ينو

 .لاجرلا ئلع ريرحلا بايثك هّلامعتسا مّرحملا لاملا فالتإ زاوج :هيفو
 .ةعاضإب سيل كلذ نأو

 نب ثراحلا :وه رارملا لكآو «يداوبلا رجش نم رجش وه :رارّملاو

 ةدنك نم ةدج لَو يبنللو «")ةدنك نب ةيواعم نب ورمع نب رجح نب ورمع

 )١( مقرب )5١1846 7١874(.؛ يسلايطلا اًضيأ هجرخأو )١١55( هجام نباو )75717(

 «لئالدلا» يف يقهيبلاو )5/  )77١.هب ةملس نب دامح نع قرط نم هل ظفللاو

 «ةياهنلاو ةيادبلا» :رظنا .ريثك نبا ظفاحلا لاق امك دّيج هدانسإو )7/  )717١سينأ»و

 .(865؟) «يراسلا

 ىلإ ةيدنهلا ةعبطلا يفو «ملسم» ئلإ ث ء«س «د يف فحّصتو .«مكشي» :ن ءز هب «ف 2

 وه تبثملاو .ثيدحلا اذه يوارب سيل رخآ يعبات مكشم نب ملسمو .(مكشأ»

 .جيرختلا رداصم عيمج يف امك يوارلا
 مث ١157( /7) «رثألا نويع» يف سانلا ديس نبا هعبتو «(087 /7) ماشه نبا لاق اذك 02
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 .ثعشألا دارأ اهايإو «ةَّرُم نب بالك مأ يهو ةروكذم

 اهامر :يأ همأ ئفقو هيبأ نم فتنا دقف هيبأ ريغ ئلإ بستنا نم نأ :هيفو

 .روجعلاب

 :ةنانك مي ريشنلا دلو نع اوسبل ةدتك نأ ؟اهيفو

 .فذقلا ٌّدح دلجج فورعملا هبسن )١( نع الجر جرخأ نم نأ :هيفو

 لصف

 نميلا لهأو نييرعشألا مودق يف

 مدقي» :لاق ةيِئَتَع يبنلا نأ وسلا نع ديمح نع ("7نوراه نب ديزي ىئور

نوزجتري اولعجف نويرعشألا مدقف «اًبولق مكنم قرأ مه ٌموق
: 

000 

00 

2 

 هتتزحو أذ خخ ةيحألا ي؛فقلناذغ

 كَ هللا لوسر تعمس :لاق ةريره يبأ نع '70«ملسم حيحص) يفو

 لهأ دنع روهشملا وهو :تلق .ورمع نب رجخ هذج وه رارملا لكآ نإ :ليق هنأ ركذ

 باستا ةرهمجاو )١7/8/١( ىبلكلا نبال (نميلاو لدعم بسناا :رظنا .:تاستألا

 .(5 5 57” ص) يدنشقلقلل «برألا ةياهن»و (5785177/ص) «برعلا

 :4#ةرهاا سل

 دمحأ هجرخأو .هل ظفللاو 5١"( /5) «لئالدلا» يف ىقهيبلا هجرخأ هقيرط نمو

 نباو (87545) «ئربكلا» يف يئاسنلاو 9و9 10+ )

 .هب ديمح نع قرط نم )١5994/6( «ةراتخملا» يف ءايضلاو 7 الا 47) نابح

 .(نيحيحصلا) مسر لع هدانسإو

 ثثيدح بابلا فو .هوحنب ( 2ث: 469) يراخبلا دنع وهو .(64/675)مقرب

 .هوحنب )0١( ملسمو (7:*77) يراخبلا دنع يردبلا دوعسم يبأ

 المو



 ةمكحلاو نامي ناميإلا ؛اًبولق فعضأو ًةدئفأ ٌقرأ مه نميلا لهأ ءاج» :لوقي

 لبق ربولا لهأ نيداّدفلا ين ءاليخلاو ٌرخفلاو ءمنغلا لهأ يف ةنيكسلا ؛ةينامي

 .«سمشلا علطَم

 نوراه نب ديزي نع انيورو

 هللا لوسر عم انك :لاق هيبأ نع ءمعطم نب ريبج نب دمحم نع «نمحرلا دبع

 :لاق مث .تكسف ؟هللا لوسر اي نحن الإ :راصنألا نم لجر لاقف ««ضرألا

 الإ» :؟5)لاق ؟هللا لوسر اي نحن الإ :لاق مث تكسف ؟هللا لوسر اي نحن الإ

 نب :ةنراحلا نعويكذ ىبأ نبا انريغأ 7

 .ةفيعض ةملك 'متنأ

 هللا لوسر ئلإ اوءاج ميمت ينب نم اًرفن نأ :"7(يراخبلا حيحص) يفو

 هللا لوسر ُهجو رّيغتف انِطْعَأف انترّشب :اولاقف ,«ميمت ينب اي اورشبأ» :لاقن لك
 .«ميمت ونب اهلبقي مل ذإ ئرشبلا اوُلَبقا» :لاقف نميلا لهأ نم رفن ءاجو

 لوأ نع كلأسنو نيدلا يف هقفتنل انئج هللا لوسر اي :اولاق مث ءانلبق دق :اولاق

 .ءاملا ىلع هشرع ناكو هّرريغ ءيش نكي ملو هللا ناك» :لاقف ءرمألا اذه

 .«ءيش لك ركذلا يف بتكو

 يبأ نباو )١171/7/9( دمحأ اًضيأ هجرخأو .(707 /5) يقهيبلل «ةوبنلا لئالد» يف )١(

 نع قرط نم مهريغو )5٠١/( ئلعي وبأو (7 574 7” 578) رازبلاو )١7”777( ةبيش

 .نسح دانسإ وهو «دانسإلا اذهب بئذ يبأ نبا

 :طقس ةيدنهلا ةعبطلا .ث يفو .عوبطملا نم طقس «لاق ؟هللا وسر اي نحن الإ) 02320

 .ةدحاو ةّرم الإ يراصنألا لوق دري مل ن ينو .«؟هللا لوسر اي نحن الإ لاق مث تكسفا»

 .ةثلاثلا ةّرملا يف (هللا لوسر اي :«لئالدلا» يف سيلو

 .هوحنب (74187194171340) مقرب (9)
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 لصف

 كي هللا لوسر ىلع دزألا دفو مودق يف

 ىذزألا هللا دبع نم ذّرَص 1 كك هللا لوسر ئلع مدقو :11قاسس] نيا لاق

 ملسأ نم ئلع كك هللا لوسر هرّمأف .دزألا نم فو يف همالسإ نسحو ملسأف

 لئابق نم كرشلا لهأ نم هيلي ناك نم ملسأ نمب دهاجي نأ هرمأو ءهموق نم

 يهو 57 شّرَجب لزن ئتح ِِلَو هللا لوسر رمأب ريسي دّرص جرخف « «نميلا

 معثخ مهيلإ توض دقو «نميلا لكابق نم لكابق اهبو «ةقلغم ةنيدم ذئموي

 ل لاقي مههل لبج يف ناك اذإ ئتح الفان مهنع عجرف ءاهبف اوعنتماو رهش نم

 اذإ ئتح هبلط يف اوجرخف ءاّمزهنم مهنع ئّلو امنإ هنأ شرج لهأ ّنظ (ركَش»

 .اًديدش اتق '7مهلتقف مهيلع فطع هوكردأ

 ناداتري مهنم نيلجر ِةْكَي هللا لوسر ئلإ اوثعب شرج لهأ ناك دقو
 هللا لوسر لاق ذإ رضعلا دعب ةيكع للك هللا لوسر دنع امه ؟؟/اهيبف نا رظتيو

 لبج انذاليب هللا لوسر اي :الاقف نايشّرِجلا ماقف 04 هللا دالاب ىأب» داع

 هنكلو ٍرَشَكِب سيل هنإ» :لاقف شرج لهأ هيمست كلذكو  «رشك» :هل لاقي

 )١( «ةوبنلا لئالد»و (0/1/ /5) «ماشه نبا ةريس» يفامك )0/ 7177(.

 ةنيدم برق مويلا اهراثآ دجوتو «ترثدنا مث عبارلا نرقلا ئلإ ةمئاق تناك ةميظع ةنيدم (؟)

 .(١8ص) «ةريسلا يف ةيفارغجلا ملاعملا» :رظنا . طيشُم سيمخ

 «(ماشه نبا ةريس» ظفل لوصألا رئاس نم تبثملاو .«مهلتقف مهلتاقف» :عوبطملا ءد (*)

 .«اًديدش الاتق مهلتاقف» :«لئالدلا» يفو .«رثألا نويع»و

 .1ًامنيبق7 :لن ءس و 00
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 .«نآلا هدنع رحتدتل هللا ندب نإ» :لاقف ؟هللا لوسر اي هنأش امف :الاق ««ركَش

 نإ !امكحيو :امهل ١2)لاقف نامثع ئلإ وأ ركب يبأ ئلإ نالجرلا سلجف :لاق

 نع عفري نأ هللا وعدي نأ هالأساف اموقف ءامكّموق امكل ئعنيل ِةَِْ هللا لوسر

 دنع نم اجرخف .«مهنع عفرا مهللا» :لاقف «كلذ هالأسف هيلإ اماقف ءامكموق

 لاق يذلا مويلا يف اوبيصأ امهموق ادجوف ءامهموق لإ نيعجار ْةِْكَو هللا لوسر
 شّرج دفو جرخف ِ؛ِرّكَذ ام اهيف رّكَذ يتلا ةعاسلا يفو لاق ام كب هللا لوسر هيف

 لصف

 لَم هللا لوسر الولع بعك نب ثراحلا ىنب دفو مودق يف

 عيبر رهش يف ديلولا نب دلاخ لكي هللا لوسر ثعب مث :"7قاحسإ نبا لاق
 :نارجتي ؟278يهك نب ثراحلا ينب لإ رشع ةنس '"7ملوألا ئدامجو رخآلا

 لّبقاف اوباجتسا نإف ءانالث مهلتاقي نأ لبق مالسإلا ئلإ مهوعدي نأ هرمأو

 نم تبثملاو .«لئالدلا» يف اذكو .«الاقف نامثع ئلإو» :ةعوبطملا خسنلاو ءن ءث )١(

 .(رثألا نويع»و «ماشه نبا ةريس)ل قفاوم لوصألا رئاس

 نع رداص فلؤملاو 8١١«(. /6) «لئالدلا»و (047 /5) «ماشه نبا ةريس) يف امك 0(

 يدقاولا نع )١/ ١97( دعس نبا اًضيأ هركذ دفولا ربخو .(7 5 5 /7) «رثألا نويعا

 .هوحنب اًلسرم يموزخملا ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ةمركع نع هل دانسإب
 نبا ةريس» نم لك تاعوبطم يف اذكو ؛«لوألا ئدامج وأ» :ةعوبطملا خسنلاو ءث ()

 «لئالدلا» نم ةيطخ ةخسن يف هيلع تفقو يذلاو .«رثألا نويع»و «لئالدلا»و «ماشه

 .انه امك فطعلا واوب هنأ «رثألا نويع» نم نيتيطخ نيّتخسنو

 .(5 8ص) «برعلا باسنأ ةفرعم يف برألا ةياهن» .ةيناطحقلا نم جِحْذَم نم نطب مه (5)
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 اوملسأ سانلا اهيأ :نولوقيو مالسإلا ئلإ نوعديو هجو لك يف نوبرضي
 مهملعي دلاخ مهيف ماقأف ؛هيلإ اوعُد اميف اولخدو سانلا ملسأف ءاومَّلْسَت

 لبقُي نأ لَو هللا لوسر هل بتكف «كلذب هك هللا لوسر ىلإ بتكو «مالسإلا

 يذ نيّصحلا نب سيق :مهنم ؛مهدفو هعم لبقأو لبقأف «مهدفو هعم ليقيو
 ردي لل لق ٠ كيزيو «نادملا ديه نب ديؤوو هةّصعلا

 .هللا دبع نب داّدشو

 (؟ةيلهاجلا يف مكلتاق نم نوبلغت متنك مب : يِلَع هللا لوسر مهل لاقو

 أدبن الو «قّرفتن الو عمتجن انك :اولاق .«ئلب» :لاق ءاذحأ بلغن نكن مل :اولاق

 ئلإ اوعجرف ؛نيصحلا نب سيق مهيلع رَّمأو ««متقدص» :لاق «ملظب اًذحأ

 ئتح رهشأ ةعبرأ الإ اوثكمي ملف «ةدعقلا يذ نم وأ لاوش نم ةيقب يف مهموق

 .ُداكو هللا لوسر يفوت
 لصف

 لَك هيلع نادُمَه دفو مودق يف

 ءعَمِيَأ نب كلامو ءطّمْتلا نب كلام :مهنم ءنادمه دفو هيلع مدقو

 :كوبت نم هعجرم ِلِكَو هللا لوسر اوقّلف ؛كلام نب ورمعو .تلام نب مامضو
 ةيرملا لسحاورلا ئلع يدع مئاسعلاو تارّبجلا تاسّطقُم مهيلعو

 يف امك باوصلا وهو «تبثملا ئلإ ز يف حلصأ هنأ الإ «لمحملا» :لوصألا يف همسر )١(
 .رداصملا

 .نادمه نم بحرأ ينب ئلإو ةرُهَم ةليبق ئلإ ةبوسنم لبإلا بئاجن نم نيعون (؟)
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 فيرخلاو فيصلاتاوّبَهيف يفيرلا ًداوس َنْرَودِجَكِيلِإ

 لكك هللا لوسر مهل بتكف ,؟")اًحيصف اًنسح (١)اًريثك اًمالك هل اوركذو

 الع '7هلمعتساو طّمتلا نب كلام مهيلع رَّمأو .هولأس ام هيف مهعطقأ اًباتك

 راغأ الإ حرس مهل جرخي ال ناكو ءيفيقث لاتقب هرمأو .هموق نم ملسأ نم

 .(؟هيلع

(010 

0 

00 

 ءاربلا نع قاحسإ يبأ ثيدح نم حيحص دانسإب 0*2 يقهيبلا ئور دقو

 .ةعوبطملا خسنلا نم طقاس («اًريثك»

 .(01/-04 91/ /7) «ماشه نبا ةريس) يف هرظنا

 .فلؤملا نم ملق قبس هلعلو ««مهلمعتساو» :ن ادع لوصألا عيمج يف

 ماشه نبا هركذ امم رصتخم وهو «(7 7545-47 /؟) «رثألا نويع» نم انه لإ لقنلا

 يف هركذ ام الإ ءالسرم يعيبسلا قاحسإ يبأ نع هدانسإب (0457-048 /7) «هتريس# يف

 انه هركذ نإف «خلإ ...فيقث لاتقب هرمأو هموق ئلع هلمعتسا كي يبنلا نأ نم ريخألا

 نع كلذ اوركذ امنإ يزاغملاو ريسلا لهأ نأل ءفلؤملا هيلإ ريشيس امك مهو

 «ماشه نبا ةريس» :رظنا .ينادمهلا طَمَّت نب كلام ال ءيرّصنلا فوع نب كلام

 ١99(. /65) «ةوبنلا لئالد»و (400 /7) «يدقاولا يزاغم»و )0/9١((

 يف ينايورلا اًضيأ هجرخأو 0759 /7) «ئربكلا نئسلا» فو ("97/6) «لئالدلا» يف

 نع يعيبسلا قاحسإ يبأ نب فسوي نب ميهاربإ نع نيقيرط نم ؟(١١1 5) (هدنسملا
 ئلع وه لب .فلؤملا لاق امك حيحص دانسإلا اذهو .هب قاحسإ يبأ هذج نع هيبأ

 نإف )579/١((: باتكلا لوأ يف هسفن فلؤملاو يقهيبلا لاق امك يراخبلا طرش

 رصتقا هنكل .هب فسوي نب ميهاربإ قيرط نم (47749) ثيدحلا جرخأ دق يراخبلا

 .اًرصتخم هوحنب «ٌيلع عم بقع نميف تنكف» :ءاربلا لوق ئلإ ثيدحلا ردص ئلع
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 لاق ؛مالسإلا ئلإ مهوعدي نميلا لهأ ئلإ ديلولا نب دلاخ ثعب لكي يبنلا نأ

 لِفقَي نأ هرمأف بلاط يبأ نب يلع ثعب كو يبنلا نإ مث .هوبيجي ملف مالسإلا

 لاق هدب يايا قزم عس بلان بسأ داع مم نك مس الابر.الإ قع

 ويسوي احب

 املف .مهمالسإب كي هللا لوسر ئلإ ٌيلع بتكف ءاًعيمج نادمه تملسأف هك

 لع مالسلا» :لاقف هسأر عفر مث ءادجاس ّرخ باتكلا كو هللا لوسرأأرق

 .«يراخبلا حيحص) يف ثيدحلا لصأو .«نادُمَه ولع مالسلا ءنادُمَه

 ئلع ريغت الو اًيقث لتاقت نادمه نكت ملو ؛مدقت امم ٌحصأ اذهو
 .فئاطلاب فيقثو نميلاب نادمه نإف ءمهحرس

 لصف

 لع هللا لوسر ئلع ةنيزُم دفو مودق يف

 ئلع انمدق :لاق نّرقم 3 نب نامعتلا خ نع يقيبلا قيرط و ماخوو

 سمع اي) :لاق فرصنن ا حل لوسر

 :لاق ءاعقوم موقلا نم عقي هنظأ ام رمت نم ٌءيش الإ يدنع ام *:لاقف ا موقلا دور

 يف ميعن وبأو (171/57) دمحأ اًضيأ هجرخأو ,(777 756 /5) «لئالدلا» يف )١(

 هب نامعنلا نع دعجلا يبأ نب ملاس ثيدح نم مهلك «(7709) «ةباحصلا ةفرعملا

 نيكد ثيدح نم اهوحنب ةصقلا تيور دقو .نامعنلا كردي مل اًملاس نإف لسرم وهو

 نابح نباو (5778) دواد يبأو (11/61/5-17280) دمحأ دنع ٍينزملا ديعس نب

 .حيحص دانسإب (197)
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 بَلِ ةيلإ مهدعصأ مث هلزنم مولع داق رمع ميب قاطتاف :لاق ,«مهدّوَرف قلطنا»

 لاق مهتجاح هنم ٌموقلا ذخأف «قروألا لَمَجلا لثم رمتلا نم اهيف اذإ انلخد املف

 .اهناكم نِم ٍةرمت ٌعضوم ٌدِقفأ امو ترظنف «جرخ نم رخآ يف تنكو :نامعنلا
 لصف

 ربيخب كلذ لبق هَ هللا لوسر ئلع سود دفو مودق يف

 ةكم مدق هنأ ثَّدحي يسوّدلا ورمع نب ليفطلا ناك :؟١)قاحسإ نبا لاق

 اًفيرش الجر ليفطلا ناكو ءشيرق لاجر هيلإ ئشمف ءاب ٍدكَي هللا لوسرو
 نيب ىذلا وهو لجرلا اذهو اندالب تمدق كنإ هل اولاقف هابيل اًرهاش
 ءدملا يب قرقي رحشلاك هلوقامثإو ءانّرمأ تكدشو اتتعامج قرف  انرهظأ

 كيلع ئشخن (')اّنِإو .هتجوزو "7لجرلا نيبو ؛هيخأو ءرملا نيبو «هنباو
 اولازام للون لاق متم عمست الر همت الط ءانيلح لمص ا كامو نيلعو

 يي ع
 يافا

 نيح ذأ يف ٌتوَشَح ئدح همّلكأ الو اًئيش هنم عمسأ ال نأ ُتعمجأ ئتح يب

 .هلوق نم ءيش ىنغلبي نأ نم ق4 انس 5 دجسملا "لإ تودع

 ةبعكلا دنع يلصي مئاق ِكَي هللا لوسر اذإف دجسملا ئلإ ٌتودغف :لاق
 اًئسح اًمالك تعمسف .هلوق ّضعب ينعمسُي نأ الإ هللا ئبأف «هنم اًبيرق تمقف

 َيلع ئفخي ام رعاش بيبل لجر ينإ هللاو !هاّمأ لْكّتاو :يسفن يف تلقف
 ام ناك نإف ؟لوقي ام لجرلا اذه نم عمسأ نأ ينعنمي امف «حيبقلا نم نسحلا

 .تكرت اكيبق ناك نإو تليق انسح لوقي

 .لقنلا ردصم وهو ("65 /5) «ةوبنلا لئالد»و (387 )١/ «ماشه نبا ةريس) يف امك )1(

 .؛ءرملا» :ةعوبطملا خسنلاو ءن (0)

 .اامنإ) :ةعوبطملا خسنلاو ءد (9)

 ا



 لخد اذإ ايتح «هتعبتف هتيب ىلإ ِهكَي هللا لوسر فرضنا اوتح تثكمف :لاق

 ام هللاوف ءاذكو اذك يل اولاق دق كموق نإ ,دمحم اي :تلقف هيلع تلخد هتيب

 ئبأ مث ءكلوق عمسأ الثل فسركب ينذأ ٌثددس ئتح كرمأ ينوفوخي اوحرب

 ,كرمأ يلع ضعاف ءاتسح الوق تعمسف «هينعمسُي نأ الإ لجو زع هللا

 تعمس ام وللاو الف «نآرقلا يلع التو مالسإلا كي هللا لوسر ٌيلع ضرعف

 قحلا ةداهش تدهشو تملسأف هدم لدعأ |همل الو هتم ةرسحلا مق الوق

 ىلإ مهيعادف مهيلإ عجار ينإو ءيموق يف عاطُم ؤرما نإ ؛هللا يبن اي :تلقو
 .هيلإ مهوعدأ اميف مهيلع يل انوع نوكت ةيآ يل لعجي نأ هللا ٌعداف «مالسإلا

 .(ةيآ هل لعجا مهللا» :لاقف

 عقو رضاحلا ئلع ينعلطُ يتب تنك اذإ ئتح يموق لإ ٌتجرخف :لاق
 نأ ئيشخأ ينإ ؛يهجو ريغ يف مهللا :تلق :لاق «حابصملا لثم يئيع نيب رون

 سأر يف عقوف لّوحتف :لاق ؛مهتيد يقارفل يهجو يف تعقو )هلم اهنأ اونظي

 تحبصأو مهتئج ئتح ةينثلا نم مهيلإ طبهنأ انأو «قلعملا ليدنقلاك يطوس

 0/ اي ىدع كبلإ :؛تلقق اًريك انش ناكو ىبأ قاتآ تلزن املف همهيف

 نيذ تعباتو تملسأ دق :تلق ؟عيث ايرمل :لاق 1كنم تسلو ىنم تسلف

 كَبايث رهطو لستغاف بهذاف :تلقف :لاق «كنيد ينيدف ينب اي :لاق ءدمحم

 .ءاج مث هبايث رّهطو لستغاف بهذف :لاق «تملع ام كملعأ ئتح لاعت مث

 .ةبوقع أ 000

 «لتالدلا» ةعوبطم يف اذكو «ةيدنهلا ةعبطللو لوصألل اًفالخ «ِتبأ» :ةلاسرلا ةعبط يف (6)

 «باتكلا» :رظنا .ءادنلا يف زئاج هجو تبثملاو .(يليربوك ةخسن) هتطوطخمل اًفالخ

 1-0111 رث) ويب
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 .ملسأف مالسإلا هيلع تضرعف

 :تلاق ءيتم تسلو كتم تسلف ىنغ كيلإ :اهل تلقف ىتبحاص ىتتتأ مث

 مث تلعفف «يلستغاف يبهذاف :تلق :لاق «كنيد ينيدف :تلاق هلو دمحم

 لك هللا لوسر تئجف ءَيلع اوؤطبأف مالسإلا ئلإ اسود توعد مل
 :لاقف ءمهيلع هللا عداف ءانزلا سود ىلع ينبلغ دق هنإ «هللا يبن اي :تلقف

 ٌقُقراو هللا ىلإ مهعداف كموق نئلإ عجرا» :لاق مث 27 اًسود ٍدها مهللا»
 ىلع تمدق مث هللا ئلإ مهوعدأ سود ضرأب لزأ ملف مهيلإ تعجرف .(مهب

 مث ءسود نم اَنيب نينامث وأ نيعبسب ةنيدملا تلزنف «7'2ربيخب كو هللا لوسر
 .(9نيملسملا عم انل مهسأف ربيخب ٍِكي هللا لوسرب انقحل

00 

 جرخ برعلا تّدتراو ِةكك هللا لوسر ضبق املف :(؟7قاحسإ نبا لاق

 هََعدَيإََر ةربره يبأ نع ١07( 4) ملسمو (4797) يراخبلا دنع دهاش هل ردقلا اذه (
 «تبأو تصع ؛تكله دق اسود نإ :لاقف ِةَكَي ىبنلا لإ ورمع نب ليفطلا ءاج :لاق

 .يراخبلا ظفل .«مهب ِتأو اًسود دها مهللا» :ِِلَي لاقف ,مهيلع هللا عداف

 نم يعم ملسأ نمب كي هللا لوسر ىلع ةنيدملا تمدق مث» :«لئالدلا» يف قايسلا

 ئلع ...» :ةعوبطملا خسنلا يفو .«....ةنيدملا تلزنف  ربيخب ِةِلكك هللا لوسرو  يموق

 .ةرييخمب دلي هللا لوسرو للي هللا لوسر

 قبس دقو «ةريره يبأ ثيدح نم ّحص مهل هماهسإو ربيخ يف ُةِْكَو يبنلاب مهقاحل
 ,( راب تاابا/ نى ه)

 .(7757 /5) «لئالدلا)و (786 )١/ «ماشه نبا ةريس) يف امك

 ك/



 ائلإ نيملسملا عم راس مث «ةحيّلُط نِم اوغرف ئتح نيملسملا عم ليفطلا
 ايؤر تيأر دق ينإ :هباحصأل لاقف «ليفطلا نب ورمع هنبا هعمو ةماميلا
 نأو هرئاط يمف نم جرخ دق هنأو ءقلخ دق يسأر نأ تيأر ؛يل اهوٌربعاف

 هتيأر مث اًثيثح اًبلط ينبلطي ينبا نأ تيأرو ءاهجرف يف ينتلخدأف ينتيقل ٌةأرما

 ؟اهتتلوأ امو :اولاق .اهتلّوأ دق ينإ هللاو امأ :لاق .تيأر اًريخ :اولاق .ىلع نسخ

 امأو .,يحورف يمف نم جرخ يذلا رئاطلا امأو .هعضوف يسأر قلح امأ :لاق

 ينبا بلط امأو ءاهيف بّيغأف رّمحت ضرألاف اهجرف يف ينْيَلخدأ يتلا ةأرملا
 ليقف ؛ينباصأ ام ةداهشلا نم هبيصي نأل دهجيس هارأ ينإف ينع هسبحو يايإ

 كومريلا ماع لتق مث ءاًديدش اًحارج ورمع هنبا حرجو ةماميلاب اذيهش ليفطلا
 .رمع نمز يف اًديهش

 لصف

 ةصقلا هذه هقف يف
 دقو «هيف مهلوخد لبق مالسإلا ٌلسغ تناك نيملسملا ةداع نأ :اهيف

 هرفك لاح يف بنجأ نم ئلع هبوجو لاوقألا ٌحصأو .21)هب كي يبنلا رمأ مص

 .بنجي مل نمو

 اميس الو مذلاو حدملا يف سانلا دلقي نأ لقاعلل يغبني ال هنأ :اهيفو

 نيبو بولقلا نيب ديلقتلا اذه لاح مكف ءئّوبب ٌمذّيو ئّوهب حدمي نم ديلقت

 يئاسنلاو (505) هنّسحو يذمرتلاو ("”00)دوادوبأ ١3 6١ دما هجرخا ©9)

 نب سيق ثيدح نم حيحص دانسإب )١15٠( نابح نباو (7565) ةميزخ نباو )
 ٍءامب لستغأ نأ ينرمأف مالسإلا ديرأ ِةِكَي ىبنلا تيتأ :لاق هنأ يدعسلا ىميمتلا مصاع

 .دواد يبأ ظفل .ردسو
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 .ىنسحلا هللا نم هل تقبس نم الإ هنم جني ملو .ىئدهلا

 .مهل مهسأ برسلا ءاضقنا لبق شيجلاب قحل اذإ ددملا نأ :اهنمو

 وأ نيدلا يف ةجاحل نوكت امنإ اهنأو «ءايلوألا تامارك عوقو :اهنمو

 ةعباتم اهبيس «ةينامحرلا لاوحألا يه هذهف «نيملسملاو ١2)ءالسإلل ةعفنمل

 اهدض ةيناطيشلا لاوحألاو ءلطابلا رسكو ىحلا راهظإ اهتجيتنو لوسرلا

 .ةجيتنو اًببس

 ءاعدلاو ةبوقعلاب لّجعَي ال نأو «هللا ىلإ ةوعدلا يف ربصلاو نأتلا :اهنمو

 .ةأصعلا الع

 نئلع هرعش عضو سمارلا قلع نآل اذهف هعضوب هسار قل هريبعت امأو

 مه نم صالخ ئلع ّلاد هنإف ؛هسأر عضو ئلع هدّرجمب لدي ال وهو «ضرألا

 هاجو ٍةساير لاوزو ”دكنو رقف ئئلعو «كلذ هب قيلي نمل ةدش وأ ضرم وأ

 .هسأر عضَو هنأ تضتقا نئارق ليفطلا مانم يف نكلو كلذ هب قيلي ال نمل

 لخد هنأ :اهنمو ءسأبلاو ةكوشلا ىلوأ ودعلا ةلتاقمو داهجلا ىف ناك هنأ :اهنم

 لخد دق هنأ ئأرو هّمأ ةلزنمب يه يتلا ضرألا يهو ءاهآر يتلا ةأرملا نطب يف

 :ئلاعت لاق امك ضرألا ئلإ هتداعإ وه اذهو .هنم جرخ يذلا عضوملا يف

 لمم امهالك 1 نشرآلاب ةأرملا لّوأف ء[ 056 : :هط] 4 3 بايو يقل هسه

 .اهنم قلخ امك اهيلإ هّدوَع اهجرف يف هلوخد لّوأو «ءطولا

 .«مالسولل ةعفنملاو) : : س «ث . .«مالسإلا يفا : ل (مالسولا ةعفنملا :ز بل 010(

 وهو ةيَدَكَتا نوكيذنأ لمخيف هرخأ ف نيلاداهبف : نأ الإ س .«ث «ف يف رّرحم ريغ 9

 .لوصألا رئتاس نم تيقملاو .ديدشلا درطلا

 ا



 .ءاش ثيح بهذف هسبح قراف يذلا رئاطلاك تناك هنم تجرخ اذإف «ندبلا

 وه اذهو .؟١)ةنجلا رجش يف قَّلْعَي رئاط نمؤملا ةمسن نأ ِةِِلَب يبنلا ربخأ اذهلو

 يي .ًارقي حراق عمسو نك اعل سايح نبا ريق يف الاد تر يذلا رئاطلا
 ريس

 ئلعو 270 :رجفلا] 4# ٌةَيِضْرَم هَيِضاَر ِكْيَر لِ ىجر 1 ةَّبيَمْظُمْلا ص َفَتل

 تناك اذهلو .حورلا نوكت هحبقو هنسحو هداوسو رئاطلا اذه ضايب بسح

 ." ”ةيشعو ًةركب رانلا درت ٍدوُس ريط رّوص يف نوعرف لآ حاورأ

 وه هنع هِسّبَحو ةداهشلا يف هب قحلي نأ يف هداهتجاب هل هنبا بلط لّوأو
 .ملعأ هللاو .كومريلاو ةماميلا ةعقو نيب هتايح ةدم

 ٍةكَو هيلع نارجن دفو مودق يف
 نارجن اراضت دفو للي هللا لوسرو ديلع دقوو ةايقامسسإ نبا لاق

 يف يئاسنلاو (1441) هحح صو يذمرتلاو (1511/3) دمحأو (147) كلام هجرغخأ 6

 .حيحص دانسإب كلام نب بعك ثيدح نم مهريغو (501/) نابح نباو )75١7١١( «ئربكلا»

 رجشلا نم مئاهبلا تقلع :لاقي .اهرامث نم لكأي :يأ «ةنجلا رجش يف قلعي) :هلوقو

 .رمقلا نم ريطلا كلقكو رجشلا قرو م اهعارقأب علو انك اذ مث ولعو اًقْلَع قلعت
 (هريسفت» يف متاح يبأ نباو )١1 7١( «ةباحصلا مجعم» يف يوغبلا مساقلا وبأ هجرخأ (؟)

 نب ديعس نع (5 57 /7) مكاحلاو )٠١/ ١59٠( «ريبكلا» يف يناربطلاو )/9١*"©(

 :نابحألا بعقو قدّسلاو :نيعباقلا رايك نع وهرب. لييحرش نب ليز هركذ امك (©)
 ثعبلا»و (738 اثا/ )٠١/ «يربطلا ريسفت» :رظنا .دوعسم نبا نع اضيأ يورو

 .(187 21١81١ /5؟) «قازرلا دبع ريسفت»و )7١7( يقهيبلل «روشنلاو

 .(787 /6) «ةوبنلا لئالد» يفامك (8)
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 نارجن دفو مدق اَّمل :لاق "2١ ر يبزلا نب رفعج نب دمحم ينثدحف «ةنيدملاب
 اوماقف مهئالص تناحف ءرصعلا دعب هّدجسم هيلع اولخد للك هللا لوسر ىلع

 .(مهوعدا كك هللا لوسر لاقف مهعنم سانلا دارأف .هدجسم يف نولصي

 .مهتالص اولصف قرشملا اولّبقتساف

 نِيَورَك نع ينامليبلا نبا نع نايفس نب "هدير ينثدحو :لاق

 ءاّبكار نوتس نارجن ئراصن دفو ِهِِك هللا لوسر ئلع مدق :لاق "7ةمقلع

 رفن ةثالث مهنم نورشعلاو ةعبرألاو ءمهفارشأ نم الجر نورشعو ةعبرأ : مهنم

 :مهرمأ لوؤي مهيلإ

 ال يذلاو ,مهتروشم ٌبحاصو مهيأر وذو موقلا ريمأ :بقاعلا -

 .حيسملا دبع :همساو «هرمأو هيأر نع الإ نوردصي

 .مهيألا :همساو ؛مهعمتجمو مهلحر بحاصو (؟)ههّلامِي :ديسلاو -

 0 6 ع د

 .مهبتك سردو مهيف فّرَش دق ةثراح وبأ ناكو .مهسارذم بحاصو مهمامإو

 مل نكلو نيعباتلا راغص رصاع «مهئاملعو ةنيدملا لهأ ءاهقف نم ءيشرقلا ماّوعلا نبا )١(

 امو  «لئالدلا» ةعوبطم يف همسا فّرحت دقو .ةباحصلا نم دحأ نع ةياور هل تبثي

 !«يدنلا نب رفعج نب دمحم :ئلإ  اهيف فيرحتلا رثكأ
 .فيحصت وهو («ديزي» :تاعوبطملاو لوصألا يف (؟)

 ينامليبلا نباو نايفس نب ةديرب «فيعض هيلإ دانسإلا نأ الإ «ةبحص هل ءيعازخلا (*)

 :نافيعض

 .هموق رمأب موقي يذلا ثايغلا :لامشلا (5)
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 هل اونبو .هومدخأو هولّؤمو هوفّرش دق ةينارصنلا لهأ نم مورلا كولم تناكو

 .مهنيد يف هداهتجاو هملع نم هنع مهغلبي امل تاماركلا هيلع اوطسبو سئانكلا

 هل ٍةلغب الع ةثراح وبأ سلج نارجن نم هك هللا لوسر لإ اوهّجو املف

 .هرياسي ةمقلع نب زْرَك :هل لاقي هل خأ هبنج لإو كَ هللا لوسر ئلإ اًهجوم
 دك فا ءاوصر ابوي ادسيألا سيق قرك هل لان ةثاياح بز لعب برد

 يبنلا هنإ هللاو :لاقف ؟يخأ اي ملو :لاقف !تسعت تنأ لب :ةثراح وبأ هل لاقف

 :لاقف ؟اذه ملعت تنأو 7١2كعنمي امف :زرك هل لاقف .هرظتنن انك يذلا يمألا
 ولو ؛هقالخ الإ اوبأ دقو ءانومركأو انولّومو انوفّرش ؛موقلا ءالؤه انب عنص ام

 ائتح ةمقلع نب زرك هوخأ هنم اهيلع رمضأف ؛ئرت ام ّلك انم اوعزن تلعف
 . كلذ دعب ملسأ

 تباث نب ديز ئلوم دمحم يبأ نب دمحم ينثدحو :(0قاحسإ نبا لاق
 ئراصن تعمتجا :لاق سابع نبا نع ةمركع وأ ريبج نب ديعس ينثدح :لاق

 ناك ام :رابحألا تلاقف ءهدنع اوعزانتف لكم هللا لوسر دنغ دوهي رابحأو نارجن

 لجو زع لا لزثأل كيتارصن الإ ةلاك ام ايخرلصتلا تلاقو ءةطوهي لإ ميهارإ

 207 ال1 ةيَروَتلأ كر اَمَوَيِهْرَبِ 3 نشا سكحملا لهي :مهيف

 يف الو ءلوصألا نم ءيش يف سيلو ؛«هعابتا نم» :ةعوبطملا خسنلا يف هدعب ديز )١(

 .لقنلا ردصم

 دّرفت دقو ءلاح ةلاهج هيف دمحم يبأ نب دمحمو «(785 /4) «ةوبنلا لئالد» يفامك (؟)

 الو اًحرج هيف اركذي ملف متاح يبأ نباو يراخبلا هركذ ءقاحسإ نبا هنع ةياورلاب
 يف متاح يبأ نباو يربطلا رثكأ دقو .«تاقتثلا» يف نابح نبا هدروأو ءاليدعت
 .قاحسإ نبا قيرط نم دانسإلا اذهب سابع نبا لاوقأ داريإ نم «امهريسافت»
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 تروج نباح مقل ءوي مك م فرُجْجَحِبَح جَحَح ةركرطلك ل نإ
 مهزرتإ ناكام © «١ توماشال رأيه هاو ]

 ذأ و قرشا ناس ربت :وَمِلَسم ايِرَح يح اس1 اًمدتالَواَيِدوُمَي

 لآ] # َنيِنِمْؤْمْلا لَو لَو هو أوم يت تل 0 ع ننال يهاب ريال
 امك .كديعت نأ نّرحعم اي 4 ديرتأ :رابحأآلا نم لجر لاقف «[58 -74:نارمع

 اي ديرت كلذو :نارجن ئراصن نم لجر لاقو ؟ميرم نبا ئسيع ئراصنلا دبعت

 َرُمآ وأ هللا ريغ دبعأ نأ هللا ذاعم» دِِلَكَي هللا لوسر لاقف ؟انوعدت هيلإو دمحم

 نِم كلذ يف لجو زع هللا لزنأف ««ينرمأ الو ىنثعب كلذب ام ءهريغ ةدابعب

 َلوُقي مك ةَوَدلاَو مكس بتل هنأ أ هنو أرسل ناَاَم9 :(17امهلوت

 تيوس تيه اق كلو دق نوب نى اًماَبِع أوو سيال
3-6 

 يع نيب
 نسا
3 

 تتلو ةكيلملا اوُدِحَس نأ كرمأَياَلَو © 0 َنُْنُك اَمِيَو بّتححأا
 10 رف اتا رحله أَ اس

 ا تيه هلوق ىلإ نيتك | ا 1

 ل ارم لآ ةمئاقمهف زن ميم نب ع نع لاس قذلا لوس

 ةيدنهلا ةعبطلاو لوصألا عيمج يف هتوبث عم ةلاسرلا ةعبط نم طقس «امهلوق نم )١(

 .لقنلا ردصمو

 فينخح نب لهس نب سا ةمامآ ىبأ نب دمحيم هنإف ءادمحم) نم لدب ماما ىبأ نبأ) ١)

 .هيبأ لئلإ مث الو هّدج لإ قاحسإ نبا هبسن ءيراصنألا
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 2 دمحأ نع ءٌمصألا نع ؛؟7١هكاحلا هللا لبع ىبأ نسعاقيو5و

 نع «هيبأ نع «7"2عوُشَي دبع نب ةملس نع «ريكب نب سنوي نع «رابجلا دبع
 لهأ ئلإ بتك ِِكَي هللا لوسر نأ : ملسأف اًيئنارصن ناكو :سنوي لاق - هّدج

 ئلإ مكوعدأ ينإف دعب امأ .بوقعيو قاحسإو ميهاربإ هلإ مساب» :نارجن
 متيبأ نإف .دابعلا ةيالو نم هللا ةيالو لإ مكوعدأو .دابعلا ةدابع نم هللا ةدابع

 .(مالسلاو .برحب مكتنذآ دقف متيبأ نإف ,؛ةيزحلاف

 ىلإ ثعبف ءاًديدش اًرعذ هرعذو هب عظف هأرقف باتكلا فقسألا ئتأ املف

 نكي ملو ءنادْمَه نِم ناكو «ةعادّو نب ليبحث هل لاقي تارجت لعأ نم لجر

 عفدف «بقاعلا الو ؟0ٌدّيسلا الو ٌمهيألا ال هّلبق "7ةلضعُم لزن اذإ ئعدي ٌدحأ
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 ؟كيأر ام ميرم ابأ اي :فقسألا لاقف «هأرقف هيلإ ِةِلَي هللا لوسر باتك فقسألا

 امف «ةوبنلا نم ليعامسإ ةّيرذ يف ميهاربإ هللا دعو ام تملع دق :ليبحرش لاقف

 رمأ نم ناك ول «يأر ةوبنلا يف يل سيل ءلجرلا كلذ وه اذه نوكي نأ نّمْوَي

 ؛سلجاف حنت :ٌفقسألا لاقف :هيف كل تدهجو يأرب هيف كيلع ٌثرشأ ايندلا

 نارجن لهأ نم 7*2 لجر ئلإ فقسألا ثعبف «ةيحان سلجف ليبحرش ئّحنتف

 )١( «لئالدلا» يف هنع يقهيبلا ةياور نم )5/ 26(.

 يف امك «عوسي دبع» :نيسلاب اًضيأ طّبضرو .لئالدلل اًعبت نيشلاب د هف يفاذك (")

 .(877 )١17/ «ةباصإلا»و (717 /ا/) «ةياهنلاو ةيادبلا» يف اذكو ءعوبطملا

 .ةلاشُملا ءاظلاب «ةلظعم» :لوصألا يف همسر (*)

 نبا ربخ يف (7247ص) قبس يذلاو «مهيألا ريغ ديسلا نأ هرهاظو ءربخلا اذه يف اذك (4)
 .مهيألا همسا ديسلا نأ قاحسإ

 ءاهلثم لإ «نِم» نم رظنلا لاقتنال انه عوبطملا نم طقس «لجر ئلإ ...ايندلا رمأ نم"

 .قايسلا لتخاف .هعضوم نع الاحم هضعب ءاج مث
 0 ريب#فجبيي
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 باتتكلا هأرقأف رّيْمِح نم َحَبْصَأ يذ نم وهو «ليِبحَرُش نب هللا ٌدبع هل لاقي

 هل لاقي نارجن لهأ نم لجر لإ فقسألا ثعبف ءةيحان سلجف اّكنتف

 يأرلا نع هلأسو باتكلا هأرقأف .بعك نب ثراحلا ينب نم ضيف نب راّبج

 .ئحنتف فقسألا هرمأف «هللا دبعو ليبحرش لوق لثم هل لاقف «هيف

 سوقانلاب فقسألا رمأ اًعيمج ةلاقملا كلت ئلع مهنم يأرلا عمتجا املف

 اوعزف اذإ نولعفي اوناك كلذكو «عماوّصلا يف '7١حوّسُملا تعِفُرو هب برضف

 .عماوصلا يف نارينلا تعفرو سوقانلاب اوبرض اليل مهعزف ناك اذإو «راهنلاب

 .هلفسأو هالعأ يداولا لهأ حوسملا تعِفُرو سوقانلاب بِرُص نيح عمتجاف

 نورشعو «ةيرق نوعبسو 2؟7ةثالث هيفو عيرسلا بكارلل موي ةريسم يداولا لوطو

 هيف يأرلا نع مهلأسو لِ هللا لوسر باتتك مهيلعأر قف ءلتاقم يفلأ ةئامو

 9 5 ّ أ ٠ ّ ّ ا هّ 2

 .يِكك هللا لوسر ربخب مهنوتأيف .يثراحلا ضيف نب رابجو «ليبحرش نب هللا دبعو

 اوسبلو مهنع رفسلا بايث اوعضو ةنيدملاب اوناك اذإ ائتح دفولا قلطناف
 اوتأ ئتح اوقلطنا مث ,بهذلا َميتاوخو ةرّبِحلا نم اهنوّرجي مهل اُللُخ

 اًراهن همالكل اوّدصتو «مالسلا مهيلع َّدري ملف «هيلع اومّلسف ِةك هللا لوسر

 نوعبتي اوقلطناف .بهذلا ميتاوخلاو للحلا كلت مهيلعو مهمّلكي ملف اًليوط

 ناجرخُي اناك ؛مهل ةفرعم اناكو - فوع نب نمحرلا دبعو نافع نب نامثع

 .ظيلغ رعشلا نم بوث وهو حْسِملا عمج :حوسملا )١(

 يفو .كلذك (يليربوكلا ةخسن) «لئالدلا» :ةطوطخم يف وهو ءلوصألا عيمج يف اذك (؟0)

 .ةداجلا ئلع «ثالث» :نيباتكلا نم عوبطملا
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  اهتّرذو اهرمثو اَهدُي نع امهل. رتشُيف نارجت لإ ةيلهاجلا يف ريعلا

 نامثع اي :اولاقف «سلجم ىف (!”راصنألاو نيرجاهملا نم سان يف امهودجوف

 انمّلسف هانيتأف .هل نيبيجم انلبقأف باتكب انيلإ بتك مكيبن نإ ؛نمحرلا دبع ايو

 امف ءانملكي نأ انايعأف اًليوط اًراهن همالكل انيّدصتو ءانمالس ")دري ملف هيلع

 ايأ اي طرق اه :موقلا يف وهو بلاط ىبأ نب , ىلعل الاقف ؟دوعنأ امكنم يأرلا

 اوعضي نأ ئرأ :نمحرلا دبعو نامثعل ىلع لاقف ؟موقلا ءالؤه يف نسحلا

 كلذ دفولا لعفف «هيلإ اوتأي مث مهرفس تاي اوسبليو مهميتاوخو هذه مهللح
 ًدرف هيلع اومّلسف هك هللا لوسر ىلإ اوداع مث «مهميتاوخو مهللح اوعضوو
 لوقت ام :هل اولاق ئتح ةلأسملا مهبو هب لزت ملف .هولأسو مهلأس مث ,مهمالس

 ام ملعن نأ ابن تنك نإ انّرسيف ئراصن نحنو انموق لإ عجرن انإف ؟ئسيع يف
 تح اوميقأف ءاذه يموي ءيش هيف يدنع ام» :ّةِْلَي هللا لوسر لاقف ؟هيف لوقت

 تار :لجو زع هللا لزنأ دقو غلا حرصا  «مسيغ يف يف لاقب امب مكريخأ
 نمي نأ | © ة لف ارث نعمه مَ ءٍلَتَمك نأ أ َدْدِعاَوَسِع َلَكَم

 لَقَف لعل نع كما هد نم ِهفَكَجأَح نش © ف 2تيّينملا | نم نكتالَم كي
 لهم رمَسُفنأو اَمَسْفنأَوَر َكَننَو انََسْنَو مك هَببأَو انما ٌعدَتْولاَك

 .كلذب اوّدقت نأ اوًبَأف [51- :نارمع لآ] 4 نيكل (لعمَشا تع دج

 ىلع اللمتشم لبقأ ربخلا مهربخأ امدعب دغلا ِلَو هللا لوسر حبصأ املف

 لئموي هلو ؛ةلهابملل هرهظ دنع ىشمت ةمطافو هل ليمخ يف نيسحلاو نسحلا

 اتلك قوف مسر هنأ الإ ف ين اذكو .«نيرجاهملاو راصنألا» :عوبطملا «ن ؛ث د 0010

 .رخؤملاو مدقملا ىلإ ةراشإ (م» نيتملكلا

 فذحلا ةمالع هقوف بتك هنأ الإ د يف كلذك وهو .«انيلع» :عوبطملا ءث يف هدعب ديز (0)
 .لقنلا ردصم ف سبل ا(
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 نب قابجايو ليهسرش نب هللا ديعاي ةهيحاصل لييسرش لاقق قوسل ةّدغ

 اوردصي ملو اودِرَي مل هلفسأو هالعأ عمتجا اذإ يداولا نأ امتملع دق ءضيف

 اًثوعبم اَكِلَم لجرلا اذه ناك نإ هللاو ءالبقم اًرمأ ئرأ هللاو ينإو «يبأر نع الإ

 نم الو هردص نم انل بهذي ال .هّرمأ هيلع درو هنيع يف اًئعط برعلا لوأ انكف

 نإو ءاًراوج مهنم ١2)برعلا ئندأل اَّنِإو ةحئاجب انوبيصي تح هموق رودُص

 الو ةرعشش انم ضرألا ةنجو زيلع خيقيي ال ءانعالف السرد ايت لجرلا اذه ناك

 عارذ ئلع ٌرومألا كتعضو دقف ؟يأرلا امف :هابحاص هل لاقف !كله الإ رفظ

 اًدبأ اًطَطَش مكحي ال الجر ئرأ ينإف همكحأ نأ ىيأر :لاقف «كيأر ٍتاهف

 اًريخ تيأر دق ينإ :لاقف ِةَلِككي هللا لوسر ليبحرش ىقلف .كاذو تنأ :هل الاقف

 ليللا ئلإ مويلا كمكح :ليبحرش لاق «؟وهامو» :لاقف .كتنعالم نم

 امهلأسف «ةيحاص لس :هَل ليبحرش لاقف .(كيلع تنزكي اًدحأ كءارو لعلا»

 كو هللا لوسر لاقف «ليبحرش يأر نع الإ ردصي الو يداولا دري ام :الاقف

 .(قفوم  دحاج :لاق وأ_ رفاك)»

 بتكف ه وتأ دغلا نم ناك اذإ ايتح .مهنعالي ملو لَو هللا لوسر عجرف

 يبنلا دمحم بتك ام اذه .ميحرلا نمحرلا هللا مسب) :باتكلا اذه مهل

 ءايو ءارغص لك يلو ةرسث لك يف هخكح مهيلع ناك ذإ ! :نارحنل هللا لوسر

 ٍللُخ ٍةَلُح يملأ ئلع هّلك كلذ كرتو مهيلع لضفأف «قيقرو ءادوسو

 :ةيقوأ ٍةلح ّلكو ةلح ُفلأ رفص لك ينو ةلح ُفنلأ بجر لك يف ")يق ةاوألا

 .«برقلا ئرأل ينإو» :ئلإ لوصألا يف فّرحت «برعلا عوندأل انإو» )١(

  ريسكتلا فلأ نود «ىقوألا» :لوصألا يف همسر .عوبطملا نم طقاس «ىقاوألا للح» (؟)

/ 



 نم اوضق امو ءباسحبف يقاوألا نع تصقن وأ "١١ جْرَخلا ئلع تداز ام

 ةاوثم نارحن ايلعو .باسحي مهنم ذأ ٍضَرَع وأ باكروأ ٍليخ وأ عورد

 مهيلعو .رهش ٌقوف لوسر سّبحُم الو ,هنودف نيرشع (1)ام ٍمِهّتْنُمو يلسر

 وذ نميلاب ٌديَك ناك اذإ اًريعب نيثالثو اًسرف نيئالثو اًعرد نيثالث ةيراع

 وهف باكر وأ ليخ وأ عورد نم يلوسر اوراعأ امم كلهامو 0" 7ةردغم

 ةّمذو هللا راوج «؟)اهتيشاحو نارجنلو .مهيلإ هيدؤي ئتح يلوسر ئلع نامض
 مهد في مويا م هلاودام مه رأو بيعامو مهسنلا ئلغ يبا نسخم

 ني ّقح رّيغُيالو هيلع اوناك امم اورّيُبال نأو «* 'ىهعّيبو مهتريشعو

 الو هتينابهر نم بهارالو هتّيفقسأ نم ٌفّقسأ رّيغي الو ,مهتلم الو مهقوقح

 يبنلا باتك لصأ يف اذكه ناك هنأ رهاظلاو .«لئالدلا» ةطوطخم يف اذكو ءواولا دعب -

 فلأ نوبتكي اونوكي مل ميدقلا مسرلا يف هنأ كلذو .همسر ىلع ةاورلا ظفاحف هك

 (دجاسملا»و «ماعنألا»و «باحصألا» مسر هيلع لدي امك ءعومجلا ضعب يف ريسكتلا

 :ةيقوأ ناك اهنم ةّلْخ لك نمث نأل ىقاوألا ئلإ للحلا تفيضأو .فحصملا يف اهريغو

 .(17//751) «برعملا بيترت يف برغملا يف امك
 .«جارخلا» :ةعوبطملا خسنلاو ءز )١(

 .«اهب) :عوبطملا .نءدءف (؟)

 .«ةردغمو) :عوبطملا ءب ءد (5)

 ئلع لعافلا مسا فلأ نود نم «اهتيشحو» :«لئالدلا» ةطوطخمو لوصألا يف همسر (4)
 فسوف (5557) ملسم دقع## يلا ثيدح هدو ةيييدقلا ميرلا ةيلع ناك اه

 دقو . ؛ بلسم لك هقرقي ءر ف كف :لاقف اهاّجبت مث «رفاك هينيع نيب بوتكم» :لاجدلا

 .لوصألا ةماع يف طقنلاب طوبضم هنأ عم «اهبسحو» ىلإ ةعوبطملا خسنلا يف فحصت

 رداصمل قفاوملا وهو .تبثملا ىلإ حلصأ مث ز يف ناك اذكو ««مهعبت» :ث ءد ءب ءف (5)

 .جيرختلا

 كوة



 مهيلع سيلو .ريثك وأ ليلق نم مهيدبأ تحت ام ّلكو هتيهاقو نع !0ةقاو
 نمو . .شيج مهَّضرأ أطيالو .نورّشعُي الو نورّشحُي الو «ةيلهاج مد الو ةبير

 نم اًبر لكأ نمو . .نيمولظم الو نيملاظ ريغ فّضّنلا مهنيبف اًمح مهيف لأس
 هذه ين ام ئلعو .رخآ ملظب لجر مهنم ذخؤي الو .ةئيرب هنم يتمذف 2"!ٍلَبَق يذ

 اوحصنن ام هرمأب هللا يتأي ئتح هللا ٍلوسر يبنلا دمحم ةمذو هللا راوج ةفيحصلا

 .ملظب ("7نيبلقنم ريغ مهيلع اميف اوحلصأو

 .فوع نب كلامو ءورمع نب ناليغو ,برح نب نايفس وبأ دهش
 .(47(«بتكو ةريغملاو ,يلظنحلا سباح نب عرقألاو

 فقسألا مهاّقلتف نارجن ئلإ «*)اوفرصناو مهباتك اوضبق اذإ ئوتح
 نم همع نبا وهو هّمأ نم هل خأ فقسألا عمو «ٍةليل ةريسم لع نارجن هوجوو

 باتك دفولا عفدف «ةمقلع وبأ هتينكو ةيواعم نب رشب :هل لاقي بسنلا

 )١( «سورعلا جات» :رظنا .رهشألا وهو ءافلاب ئورّيو «ةعيبلا مّّيق :هِقاولا )77//04-

  .4.لعافلا مسا فلأ نود نم «هقولا» :«لئالدلا» ةطوطخمو لوصألا يف همسرو

 .لبقتسُي اميف :يأ «بنعو لّبَجك «لّبق يذ نم» (؟)

 د قود لكنا اة طرطقمل ققارمش هط ات نس ثنيكلاو فوق ورسم ريغ ©)
 .(5 59759 )١/ (دعس نبا تاقبط»و «لئالدلا» ةعوبطم يف كلذك وهو «(َنيلَقْتُم»

 مدآ نب ئيحي نع (88-/85ص) «ناذلبلا حوتف١) ِف يرذالَبلا ساتكلا اذه وحن ىئور (5)

 :ئيحي لاق :.(19١ت) حلاص نب نسحلا نع لجر باتك نم هخسن هنأ (7١3ت)

 نومضملو .ةخسنلا هذه ةهيبش هتخسن تناك نيينارجنلا ئديأ يف اًباتك تيأر دقو

 .(187 -١181ص) اهركذ قبس ةلسرم دهاوش باتكلا

 يف وهو ««اذإ) باوج هنأ ىلع فطعلا واو نود «اوفرصنا» :ةعوبطملا خسنلاو ءن (5)

 .كلذك «لئالدلا»

 ١١م



 ذإ ناريسي امهو هعم ةمقلع وبأو هؤرقي وه انيبف .فقسألا لولإ كَم هللا لوسر

 ,()- كو هللا لوسر نع ينكي ال هنأ ريغ 7١2ٌرشب سّعتف هتقان رشبب تّبك

 مرج ال :رشب لاقف !ةأاسرم اًيبلن تست هللاو دق :كلذ دنع فقسألا هل لاقف

 ادثو «ةنيدملا وحن هتقان هجو برضف «هيتآ اىتح :- اًدقع اهنع لأ ال هللاو

 ّبرعلا ينع 20هّلبَيل اذه تلق امنإ نع مهفا :هل لاقف هيلع هتقان فقسألا
 هب عَحْبت مل امب لجرلا اذهل '*اانْعَحَب و أ 2؟7ةقمح انذخأ انإ :اولوقي نأ ةفاخم

 جرخ ام كليقأ ال هللاو ال جة راد مهعمجأو مهزعأ نحنو برعلا

 :لوقيوهو فقسألل هرهظ ٌلّوم وهو تلات انج بارعطف ءاَدبأ كسأر نم

 اهتينج اهنطب يفاَصرتعم اهينضَواقلَق ةلَمودغت كيلإ

 اهنيد ئراصنلا نيد اًفلاخم

 ةمقلع وبأ دهشتسا تح ِهِدِكَي هللا لوسر عم لزي ملو لَك يبنلا ائتأ ئتح

 سأر يف وهو يدييبزلا رمش يبأ نبا ّبهارلا ئتأف نارجن دفولا لخدو

 عمجأف فقسألا ئلإ بتك هنإو ةماهتب تِعُب دق اّيبن نإ :هل لاقف ءهل ةعموص

 .ليبحرش نب هللا دبعو «ةعادو نب ليبحرش هيلإ اورّيسُي نأ يداولا لهأ ّيأر

 ةلهابملا ئلإ مهاعدف هوتأ ئتح اوراسف هربخب مهنوتأيف ءضيف نب رابجو

 .نالف َسِعَت :لاقف دحأ نلع كالهلاب اعد :سّعت )١(
 .اًحارص همساب هركذ هنأ :يأ (؟)

 .«غّلبتل' :ةعوبطملا خسنلا يفو .«لئالدلا»و ءن ءب .د يف ءايلاب طبض اذك ()
 .(هقح) :(«لئالدلا» ةعوبطم يف (5)

 .لونعمو اّنزو هلثم وهو «عوبطملا يف امك «انعخن» :لمتحيو .هل انعضخو انعذأ :يأ (4)

 ٠م



 مث ءاّباتك مهل بتكو اًمكح مهيلع مكحف ليبحرش همكحو «هتنعالم اوهركف

 (7١رشبو هؤرقي فقسألا انيبف .فقسألا مئلإ هوعفد ئئتح باتكلاب دفولا لبقأ

 فرصناف «لسرم ىبن هنأ فقسألا دهشف هسّعتف هتقان رشبب تّيك 2')ذإ هعم

 نم يسفن تيمرالإو ينولزنأ :بهارلا لاقف ؛مالسإلا ديري هوحن ةمقلع وبأ

 اذه اهنم قي هللا لوسر نئلإ ٍةيدهب بهارلا قلطناف هولزنأف ؛ةعموصلا هذه

 عمسي كلذ دعب بهارلا ماقأو ءاصعلاو ٍبغعقلاو ءافلخلا هسبلي يذلا دربلا

 مالسإلا بهارلل هللا ئبأو ؛دودحلاو ضئارفلاو ننسلاو ىحولا لزني فيك

 ةجاح يل نإ :لاقو هموق ئلإ ةعجرلا يف ِِكَ هللا لوسر نذأتساو «ملسُي ملف

 بلكي هللا لوسر ضبق ئتح دْعَي ملف هموق ئلإ عجرف «هللا ءاش نإ اًداعمو

 هوجوو بقاعلاو ديسلا هعمو لِي هللا لوسر اوتأ ثراحلا ابأ فقسألا نإو

 باتكلا اذه فقسألل بتكف ؛هيلع هللا لزني ام نوعمتسي هدنع اوماقأو ءهموق

 يبأ فقسألل يبنلا دمحم نم .ميحرلا نمحرلا هللا مسب» :هدعب نارجن ةفقاسألو

 (؟!يهقيقرو مهعّيب ٍلهأو "7مهنيباهرو مهينَهَكو نارجن ةفقاسأو ثراحلا

 .«لئالدلا»و ءس نم تبثملاو ««ريشب» وأ «ريسي» هبشي لوصألا ةّماع يف رّرحم ريغ )١(
 .لقنلا ردصمو لوصألل اًفالخ «ذإ» لدب «ئتح» :ةعوبطملا خسنلا يف (؟)

 دقو بهارلل اًعمج نوكي دق نابهّزلا نإف .دحاولا هب ديرأ اذإ نابهُزلا عمج :نيباهّرلا ()

 .ث .د يفو .«مهنابهُز» :«لئالدلا» ةعوبطمو ةعوبطملا خسنلاو ءس يفو .اًدحاو نوكي

 .فيحصت «(«مهتينابهر» :ن

 :(يليربوك ةخسن) «لئالدلا» ةطوطخم شماه يف بتكو .«لئالدلا»و لوصألا يفاذك (:)

 .ةعيبلا مّيق وه يذلا «هفاولا ةبتز يه ةّيهفولا نإف ءهيجو وهو .(مهتّيهفَوو :هباوص)

 .«هقاولا» ظفلب قبس دقو

 م



 هللا ٌراوج - ريثكو ليلق نم مهيديأ تحت ام لك ئلعو ؛؟١'مهتطاوسو مهتلمو

 نهاكالو 207هعيئابهر نس بهار الو 1'2هينقش نم فقسأ رّيغيال .هلوسرو

 ئلع ؛هيلع اوناك اممالو ؛مهناطلسالو مهقوقح نم قح رّيغُي الو هتناهك نم

 (؟!نيلقثم ريغ مهيلع اوحلصأو اوحصن ام اًدبأ هلوسرو هللا راوج كلذ

 .«ةبعش نب ةريغملا بتكو .نيملاظ الو 7*2ملاظب

 هعم نمو هموق ئلإ فارصنالا يف نذأتسا باتكلا فقسألا ضبق املف

 .«1)!وف رصناف مهل نذأف

 ايتأ بقاعلاو ديسلا نأ :دوعسم نبا ئلإ حيحص دانسإب ")7 يقهيبلا ئورو

 .فيرحت ««مهتقوسا :ةلاسرلا ةعبط يفو .ةيدنهلا ةعبطلا .د .ب .ف يف ًطوبضم اذك )١(

 مل «ةطاوسلا»و !«مهئطاوتم» :هتعوبطم يفو «(مهتيطاوس» :«لتالدلا» ةطوطخم يفو

 .مهريغ نِم مهطِلاَخُي نَم وأ مهطالخأ :مهتطاوسب دارملا لعلو «مجاعملا يف اهدجأ

 .هطلخ اذإ هطوسي ءيشلا طاس :لاقُي ءطلخلا وه طوّسلاف

 اقالخ «لئالدلا» ةعوبطم يف اذكو ءلوصألل افالخ «هتفقسأ» :عوبطملا يف )١(

 ,ةنط وطخيمل

 .«لئالدلا»ل قفاوم لوصألا رئاس نم تبثملاو «(«هتباهر» :ز ءب «ف (9)

 قفاوم تبثملاو .«نييلقنم» :ةلاسرلا ةعبط .«نيبلقتم» :ةيدنهلا ةعبطلا .«نيتلفنم» :ن (0)

 .«لئالدلا»ل

 .«ملظب» :«لتالدلا» ينو .لوصألا عيمج يفاذك (5)

 .هذج نع هيبأ نع عوُشَي دبع نب ةملس ثيدح يهتنا انه 030

 «ئربكلا» يف يئاسنلاو (8 147 )٠ دمحأ اًضيأ هجرخأو :.(7397/05) «لئالدلا» يف (0)

 نب ةلص نع قاحسإ يبأ نع ليئارسإ نع قرط نم :(7317 /7) مكاحلاو )8١150(

  «هيف هيلع فلتخا ليئارسإ نأ الإ فلؤملا لاق امك حيحص هدانسإ .دوعسم نبا نع رفُز

 ١م



 نئل هللاوف «هنعالت ال :هبحاصل امهدحأ لاقف امهنعالُي نأ دارأف ِةِلكَ هللا لوسر

 َتلأس ام كيطعن :هل اولاق ؛اندعب نِم انّبقع الو نحن حلفن ال هتنعالف ابن ناك

 نشعبألا» :لَك يبنلا لاقف ءاثيمأ الإ انعم ثعبت الو انيمأ الجر انعم ثعباف

 ابأايمق» :لاقف ؛هباحصأ اهل فرشتساف ؛«نيمأ ّقح اًنيمأ الجر مكعم

 .«ةمآلا هذه نيمأ اذه» :لاق ماق املف .««حارجلا نب ةديبع

 .هوحنب ةفيلذح ثيدح نم (1١)(هحيحص» يف يراخبلا هاورو

 ينثعب :لاق ةبعش نب ةريغملا ثيدح نم (")70(ملسم حيحص» يفو
 َتْمّلَي9 :نوأرقت ام تيأرأ :اولاق اميف اولاقف نارجن ىلإ للي هللا لوسر
 تيتأف :لاق ؛متملع دق ام ئسومو ئسيع نيب ناك دقو «[78 :ميرم] * َنوره
 ءامسأب ينعي  نوّمسُي اوناك مهنأ مهتربخأ الفأ» :لاقف .هتربخأف ِةَِكَم يبنلا

 .«مهلبق اوناك نيذلا نيحلاصلاو مهئايبنأ

 ه6 هللا لوسر ثتحعبو ؛لاق قاحجس] نبا نع ريكي نب سنوي نع ؟""انيوكو

 .مهتيزجب هيلع َمدقَيو مهتاقدص عمجيل نارجن لهأ ئلإ بلاط يبأ نب يلع

 نبا لدب ةفيذح نع هلعجف )47/0(  يراخبلا دنع امك  مدآ نب ئيحي هنعهاورف

 نع قاحسإ يبأ نع هايورف يروثلاو ةبعش هجولا اذه ىلع ليئارسإ عبات دقو .دوعسم
 نعو هنع )717١( ملسمو ؛ةبعش نع )578١( يراخبلا هجرخأ .ةفيذح نع ةلص

 .حصأ ةفيذح دنسم نم ثيدحلا نوكف .يروثلا

 .اًيصتخم (1419:) يلسم دعو عو 464813 مقري
 )١( «لئالدلا» يف يقهيبلل ظفللاو .(0”5117) مقرب )0/ 1797(.

 .(95”7 /6) «لئالدلا» يف يقهيبلا قيرط نم :يأ (*)

 ٠5م



 لصف

 ةصقلا هذه هقف ىف

 .نيملسملا دجاسم باتكلا لهأ لوخد زاوج :اهيفف

 يفو نيملسملا ةرضحب مهتالص نم باتكلا لهأ نيكمت :اهيفو
 .كلذ دايتعا نم نونكمي ال و ءاًض راع كلذ ناك اذإ اًضيأ مهدجاسم

 ين هلخدي ال يبن هنأب لكي لوسرلل يباتكلا '١'رفاكلا رارقإ نأ :اهيفو
 ال را رقإلا اذه دعي هثينب كممت الق :ةعساعمو هععاط مزتلي مل ام مالسإلا

 سيم در ثوكي

 ("7ءباجأ املف ؛لئاسم ثالث نع هالأس دقو هل نيربَحلا لوق اذه ريظنو

 نأ فاشن ان ةةلاق (؟يعابتا نم امكعنمي امف» :لاق «يبن تأ ديشن :الاق

 .مالسإلا كلذب امهمزلي ملو .""7دوهي انلتقت

 .فيحصت «(«نهاكلا» :ةعوبطملا خسنلا )١(

 .«امهباجأ» :ةعوبطملا خسنلا يفو .لوصألا عيمج يفاذك (؟)

 يف يئاسنلاو (7144 71777) هحح صو يذمرتلاو )18١97( دمحأ هجرخأ )2

 «ةراتخملا» يف ءايضلاو )4/١( مكاحلاو (3071) «ئربكلا»و (5 )/٠7 «لىبتجملا)

 لاّسع نب ناوفص نع ةملس نب هللا دبع نع ةّرم نب ورمع ثيدح نم )/--3١(

 هللا اهاتآ يتلا تانيبلا تايآلا عست نع ِةِْكَي هللا لوسر الأسيل اءاج امبنأ هيفو ُْنَعَهَتََب

 لاق .ةراكن هنتم يفو ؛هيف فلتخم اذه ةملس نب هللا دبع نآل نيل هدانسإ فو .ائسوم

 تلأس :لاق ةبعش نع يك .ركنم ثيدح اذه» :ثيدحلا بقع «ئربكلا» ين يئاسنلا

 (ريثك نبا ريسفت» :رظناو .«ركنتو فرعت :لاقف ةملس نب هللا دبع نع ةرم نب ورمع
 .(ةلاسرلا ةعبط) «دنسملا» يققحم قيلعتو ١ ١١( :ءارسإلا)
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 نايدأ ريخ نم هنيد نأو قداص هنأب هل بلاط ىبأ هّمع ةداهش كلذ ريظنو

 .مالسإلا ْق ةداهشلا هله هلخخدت ملو 0١ةيربلا

 باتكلا لهأ نم ريثك ةداهش نم ةتباثلا رابخألاو ةريسلا يفام لمأت نمو

 -مالسإلا يف ةداهشلا هذه مهلخدت ملف «قداص هنآو ةلاسرلاب ِةِْلَي هل نيكرشملاو

 ةفرعملا الو ءطقف ةفرعملا وه سيل هنأو «كلذ َءارو ّرمأ مالسإلا نأ ملع

 .انطابو اًرهاظ هنيدو هتعاط مازتلاو دايقنالاو رارقإلاو ةفرعملا لب ءطقف رارقإلاو

 هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ :لاق اذإ رفاكلا يف مالسإلا ةمئأ فلتخا دقو

 تاياور ثالث يهو «لاوقأ ةثالث ئلع ؟كلذب همالسإب مكحُي له .دزَي ملو

 .كلذب همالسإب مكحي :اهادحإ

 .هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشب يتأي ئتح همالسإب مكحي ال :ةيناثلاو

 ملاّرقُم نكي مل نإو ؛همالسإب مكح ديحوتلاب اًّرقُم ناك نإ هنأ :ةثلاثلاو

 ا يتأي ئتح همالسإب مكحي

 لها ةراشإ اهبلإ اقرشأ امئإو ؛ةلاسملا هذه ءافيتسا عصوم اذه سيلو

 الو ؛هنورظتني مهو «نامزلا رخآ يف جرخي اًيبن نأ ئلع نوعجُم نيباتكلا

 نم مهعنمي امنإو .بلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحم هنأ يف مهؤاملع كشي

 مهنم هنولاني امو مهل مهعوضخو مهموق لع مهتسائر مالسإلا يف لوخدلا

 .هاجلاو لاملا نم

 ١18/8(. /5) «ةوبنلا لئالد» :رظنا .قاحسإ نبا هنع اهركذ تايبأ يف كلذو )١(

 )1١١//١191(. «عورفلا»و (1١/584؟) «ينغملا» :رظنا 0

 ما



 لب «كلذ بابحتسا لب «مهترظانمو باتكلا لهأ ةلداجم زاوج :اهنمو

 ميلا ةماقإ وأ همالسإ يجرب نت ماللسإ ني تسلصم ترهظ اذإ هبوبجو

 كلذ ٌلَوُيلف ,ةجحلا ةماقإ نع زجاع الإ مهتلداجم نم برهي الو ؛مهيلع

 ةلاطإلا ةيشخ الولو ءاهيرابو سوقلاو اهيداحو يطسلا نيس لَخُّيِلو .هلهأ
 يف امب «هللا لوسر هنأب ٌرارقإلا نيباتكلا ّلهأ مزلت يتلا ججحلا نم انركذل

 «قيرط ةئام ئلع ديزي ام -هعفد مهنكمي ال امبو «هنودقتعي امبو «مهبتك

 .21) لقتسم فّنصمب اهدارفإ هناحبس هللا نم وجرنو
 ال :مالكلا ءانثأ يف هل تلقف كلذ يف ةرظانم مهئاملع ضعب نيبو ينيب رادو

 هيف حدقلاو «لئلاعتو كرابت برلا يف نعطلاب الإ يك انيبن ةوبن يف حدقلا مكل متي
 انمزلي فيك لاقف كلذ نع هللا ئلاعت_داسفلاو هَفّسلاو ملظلا مظعأ ىلإ هتبسنو

 هدوجو راكنإو هدوحجب الإ كلذ مكل متيال ءكلذ نم غلبأ لب :تلق ؟كلذ

 مكمعزب وهو ,قداص َيِبنب سيل مكدنع دمحم ناك اذإ هنأ :كلذ نايبو «ىلاعت

 كلذ هل ٌمتي مث .هلقي مل ام هيلع لّوقتيو هللا ئلع يرتفي نأ هل يبت دقف ,ملاظ كلم

 للملا خسنيو «عئارشلا عّرشيو ءضئارفلا ضرفيو :لّلحيو مّرحُي تح رمتسيو
 ؛مهدالوأو مهءاسن يبسيو «قحلا لهأ مهو لسرلا َعابتأ لتقيو ,باقرلا برضيو
 ئلإ هلك كلذ بسنَيو ضرألا حتفي ئتح كلذ هل متيو ,مهرايدو مهلاومأ منغيو

 لسرلا عابتأو قحلا لهأب لعفي امو هدهاشي ئلاعت ٌبرلاو «هل هتبحمو هب هل هللا رمأ

 هرصنيو هديؤي هّلك كلذ عم وهو دنس نيرشعو اًنالث هيلع ءارتفالا يف ٌرمتسم وهو
 .رشبلا ةداع نع ةجراخلا رصنلا بابسأ نم هل نكمُيو هّرمأ يلعُيو

 نم اًريسي اًفرط ركذ هنأ ريغ «هل غرفي مل فلؤملا لعلو .هيمجرتم دنع اًركذ هل دجن مل )١(
 .(45: -١57ص) «ئرايحلا ةياده» رخآ يف لئالدلاو قرطلا كلت

 م



 هنم لعف ريغ نم هَءادعأ كلهُيو هتاوعد بيجي هنأ كلذ نم 217 غلبأو

 هنم ءاعد ريغ نم هناحبس مهلصأتسي ةراتو هئاعدب ةرات لب ءببس الو هِسفت

 يل ليجج ذعو لك ديور اهايإ هلأس ةجاح لك هل يضفي كلذ عمر هع

 0 ا

 أ ا ملظأ الو ؛كلذ

 هترصن تّرمتساو هلسر عابتأو هبزحو هءايلوأ لتقو ءوه ديري امب اهليدبتو

 هنم عطقي الو نيميلاب هنم ذخأي الو هّرقُي هلك كلذ يف ىلاعت هللاو ءاّمئاد مهيلع
 ءاّيذك هللا اولع لئرتفا نمم َملظأ ال هنأ هيلإ ئحوأ هنأ هبر نع ربخي وهو نيتولا

 ؛("7هللا لزنأ ام لثم لزنأس لاق نمو ؛ءيش هيلإ حوي ملو يلإ يحوأ لاق وأ

 امهنم مكل دب ال نيرمأ دحأ  هبذك نم رشاعم  مكمزليف

 ربدم عناص ملاعلل ناك ولو .رّبدم الو مّلاعلل مناص ال :اولوقت نأ امإ

 ,"7نيحلاصلل الاكن هلعجو ٍةلباقم َمظعأ هّلَباقو هيدي ئلع ذخأل ميكح ريدق

 مكحأو تاوامسلاو ضرألا كلمب فيكف ءاذه ٌريغ كولملاب قيلي الذإ

 !؟نيمكاحلا

 ةباجإو «ضرألا يف هل نيكمتلاو بتذاكلاةرضتو «دابألا دبأ اًمئاد قلخلا
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 .«بجعأو) :ةعوبطملا خسنلا يف )١(

 هنْلإَْورلَو كلِ حو َلاَدَو اًبْذَك هنأ َلَعاَعَرَأن نتمنا : :ئلاعت هلوق ئلإ ريشي (5)

 .[0 :ماعنألا] كت لَن املك لرأس ل نترتتوت

 .«نيملاظلل» :عوبطملا «٠ س .ث يفو .مهل ةربع يأ 00
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 هل ةداهشلاو هتوعد راهظإو ءاّمئاد هتاملك ٍءالعإو .هدعب نم هرمأ مايقو هتاوعد

 نم اذه نيأف ؛ٍدانو عمجَم لك يف داهشألا سوؤر ئلع نرق دعب اًنرق ةوبنلاب

 نيملاعلا بر يف متحدق دقلف !؟نيمحارلا محرأو نيمكاحلا مكحأ لعف

 .ةيلكلاب هومتركنأ ١2)وأ ٍنعط ّدشأ هيف متنعطو حدق ٌمظعأ

 ةكوش هل ترهظو دوجولا يف ماق نيباذكلا نم اًريثك نأ ركنن ال نحنو

 اوقحمف مهعابتأو ِهَلَْسَر هيلع طّلَس لب ههتّدُم لْطَت ملو هرمأ هل متي مل نكلو

 اىلإو ايندلا تماق ذنم هدابع يف هتنس هذه .هتفأش اولصأتساو هرباد اوعطقو هرثأ

 .اهيلع نمو ضرألا ثري نأ

 لب .«بذاك وأ ملاظ هنإ لوقن نأ هللا ذاعم :لاق مالكلا اذه ينم عمس املف

 لهأ نم وهف هرثأ ئفتقاو هقيرط كلس نم نأب رقي باتكلا لهأ نم يفصنُم لك
 باذكلا قيرط كلاس نوقي فيكف ههث تلق .قيرعلالا ف ةداعسلاو ةاجنلا
 فارتعالا نم ادب دجي ملف ؟ةداعسلاو ةاجنلا لهأ نم مكمعزب هرثأ يفتقمو

 دق وهو «دب الو هقيدصت كمزل دقف :تلق .مهيلإ لَسرُي مل نكلو هتلاسرب
 مهّيمأو مهيباتك ٌةَّفاك سانلا ئلإ نيملاعلا بر لوسر هنأب رابخألا هنع رتاوت

 ّرقأ ئتح مهنم هنيد يف لخدي مل نم لتاقو ؛هنيد ئلإ باتكلا لهأ اعدو
 .هروف نم ضب: و رفاكلا تهبف ؛ةيزجلاو راغصلاب

 فالتخا ئلع رافكلا لادج يف لزي مل ِِلَي هللا لوسر نأ :دوصقملاو

 هناحبس هللا رمأ دقو ؛هدعب نم هباحصأ كلذكو «يفوت نأ ئلإ مهلحنو مهللم

 ةعبط ين اذكو .,فطعلا واو :لوصألا رئاس يفو .ةيدنهلا ةعبطلا هب ,ف يف اذك )١(

 .ةلاسرلا
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 مهوعدي نأ هرمأو 311 ةيندملاو ةيكملا روسلا يف نسحأ يه يتلاب مهلادجب

 اًرصان فيسلا لعج امنإو «نيدلا ماق اذهبو .ةلهابملا ئلإ ةجحلا روهظ دعب

- 

 .هتماو

 لصف

 نع هجرخأ ثيحب اهقحتسي يتلا هتلزنم قوف اًقولخم مّظع نَم نأ :اهنمو
 فلاخم كلذو «هريغ هللا عم َدّبعو هللاب كرشأ دقف «ةضحملا ةيدوبعلا ةلزنم

 .لسرلا ةوعد عيمجل

 قاحسإو ميهاربإ هلإ مساب» :نارجن ىلإ بتك ِةِْلَي هنإ :هلوق امأو

 نمحرلا هللا مسب» :لقره لإ بتك دقو ءاظوفحم كلذ نظأ الف .«بوقعيو
 .ئلاعت هللا ءاش نإ يتأيس امك كولملا ئلإ هبتك يف هتنس تناك هذهو ؛«ميحرلا

 سط) :؟"7هيلع هللا لزنُي نأ لبق كلذو» :لاقو ءاذه ةياورلا هذه يف عقو دقو

 هذه نإف ؛طلغ لئلع طلغ كلذو .7"((240.:يبم باتكو نآرقلا تايآ كلت

 لع 53

 3 نم م ا نيبال يي ننس" 2 ا ربع زف 1 وعر 1 ريل | نب رح ب

 - .[١١؟6] «ٌرَسَحَأ ىهيتلأي مُهلِداَجَو ةََسَحل ٌةَلَظِع ًاوََكِحْلاب كبَر ليبَس

 لإ عْدَأ» :ةيكم يهو لحنلا ةروس يف ئلاعت هلوقك حيرصلا ظفللاب رمألا اك اوس (1)

 وأ
 رافكلا اهب اوبطاخيل اهيلإ هتمأو هلوسر هللا دشرأ يتلا ججحلا يف اًئّمضتم ناك

 .اهب مهولداجيو
 .«هيلع لزنَي نأ» :عوبطملا ءس «ث (؟)

 .وهس ««نيبملا نآرقلا تايآ» :ثءد ف (9)

 كَ نإ أوكَمْلا هيي تلال :ئلاعت هلوق اهيف يتلا لمنلا ةروس هيلع لزنت نأ لبق يأ (5)

 8٠[. ]© ملمس مسن ناس ندر كي كاتم
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 .كوبت نم هعجرم دعب نارجن لإ هباتكو ؛قافتاب ةيكم ةروسلا
 مظامتلا مهتم رهظ اذ[! 'مهم اركز كرتو رافكلا لسر ةناهإ زاوج :اهيفو

 ئتح مهيلع مالسلا دري ملو لسرلا ملكي مل ٍةَْي هللا لوسر نإف «ربكتلاو

 .مهالجو مهلَلُخ اوقلأو مهرفس بايث اوسبل

 ملو هللا ةجح مهيلع تماق اذإ لطابلا لهأ ةلداجم يف ةنسلا نأ :اهنمو

 ةئناحبس هللا رمأ دقو .ةلهابملا :يلإاوغدَي نأ دانعلا نيلعاوّرصأ لب اوعجري

 هّمع نبا هيلإ اعدو ؛كدعب نم كتمأل سيل كلذ نإ :لقي ملو هلوسر كلذب

 هيلع رِكنُي ملو ')عورفلا لئاسم ضعب هيلع ركنأ نمل سابع نب هللا دبع

 ملو اويل عفر ةلأسم يف ّيروشلا نايفس ٌنيعازوألا هيلإ اعدو «ةباحصلا
 .ةجحلا مامت نم اذهو ؛كلذ هيلع ركني

 بايثلا نِم لاومألا نم مامإلا ديري ام ئلع باتكلا لهأ حلص زاوج :اهنمو
 لكد رفي نأ ىلإ جاتحي الف ؛مهيلع ةيزجلا برض ئرجم كلذ ئرجيو ءاهريغو

 .اوبحأ امك اهنومستقي مهيلع ةيزج لاملا كلذ نوكي لب «ةيزجب مهنم ٍدحاو
 قرفلاو .«؟)|ًرانيد ملاح لك نم ذخأي نأ هرمأ نميلا لإ اًذاعم ثعب املو

 امأو حلص ّلهأ اوناكو ءملسم مهيف نكي مل نارجن لهأ نأ نيعضوملا نيب

 دحاو لك ئلع ةيزجلا برضي نأ هرمأف ,دوهي مهيفو مالسإ راد تناكف نميلا

 .«مهمالك» :ةعوبطملا خسنلاو «ن 0

 هيقفلا»و (71/) (روصنم نب ديعس نئس)و(715٠9١) «قازرلا دبع فنصم» :رظنا 0)

 7/65٠١(. .ا/59) بيطخلل «هقفتملاو

 .(87 /7) «ئئربكلا نئسلا» يف يقهيبلا هدنسأ (00)

 .(187ص) هجيرخت قبس «.حيحص ثيدح (4)

 عال



 هنإف «ةيزج امهالكو «لوألا نود مسقلا اذهب ةيزجلا نوصخي ءاهقفلاو .مهنم

 .ماع لك يف راغّصلا هجو ئلع رافكلا نم ذوخأم لام

 ئلعو .١!)!اًضيأ ةيدلا ف تبثت امك «ةّمذلا ىف للحلا توبث زاوج :اهيفو

 اهيف تبثت امك ءفّلتلابو نامضلابو مّلَّسلا دقعب ةمذلا يف اهتوبث زوجيف اذه
 .علخلاو قادّصلا دقعب

 نم هريغب لاملا نم هيلع اوحلاص ام ئلع مهتضواعم زوجي هنأ :اهنمو
 .هباسحب مهلاومأ

 مهومركيو هلسراووؤي نأ رافكلا ئلع مامإلا طارتشا :اهنمو

 .ةدودعم اًمايأ مهوفيضيو

 حالس نم هيلإ نوملسملا جاتحي ام ةيراع مهيلع هطارتشا زاوج :اهنمو

 ةنومضم يه له نكل «ةنومضم ةيراعلا كلت نأو :"'7ناويحو عاتم وأ

 ,"”نينح ةوزغ يف هيلع مالكلا مدقت دقو ءلمتحم اذه ؟عرشلاب وأ طرشلاب

 .فلتلا نامضل ضرعتي ملو «درلاب ةنومضم اهنأب انهاه حّرص دقو

 مارح اهنأل «ةيوبرلا تالماعملا ئلع باتكلا لهأ رقي ال مامإلا نأ :اهنمو

 مهدحي لب ءانزلاو طاوللا ئلع الو ركّسلا ئلع مهّرقي ال امك اذهو .مهنيد يف
 .كلذ نلع

 قِرّولاو بهذلا نم لك نم ةيدلا ريداقم ضرف فلختسا امل نعبر رمع نأ كلذو 010

 .ةّلُخ يّتئام لّلُخلا لهأ ئلع ضرفف؛ «لبإلا نم ةئاملا لداعُي ام للحلاو ءاشلاو رقبلاو

 )17//١5/8-١594(. رذنملا نبال «طسوألا»و (5047) «دواد يبأ ننس) :رظنا

 .«ناويح وأ» :عوبطملا ءنءز (0)

 ,(: -فورارص) (6)
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 زوجي ال امك ءّرخآ ملظب لجر رافكلا نم ذخؤي نأ زوجي ال هنأ :اهنمو

 ٠ .ملظ امهالكو نيملسعلا قح يف كلذ
 ةمذلاو دهعلا لهأ حصنب طورشم ةمذلاو دهعلا دقع نأ :اهنمو

 اذهبو .ةمذالو مهل دهع الف (١)اودسفأو نيملسملا اوُشغ اذإف :مهحالصإو

 قشمد يف ميظعلا قيرحلا اوقّرح امل مهدهع ضاقتنا يف انريغو نحن انيتفأ

 لب ءام ٍهجوب مهناعأو مهأطاو نم دهع ضاقتنابو «عماجلا لإ ئرس ئتح

 ررضلاو شغلا مظعأ نم اذه نإف ؛رمألا يلو ئلإ هعفري ملو كلذ ملع نمو
 .؟0نيماسملاو مالسإلاب

 .مالسإلا ةحلصم يف ةندهلا لهأ ئلإ ملاعلا لجرلا مامإلا ثعب :اهنمو

 هدارم امنإو ءئوهالو هل ضرغال يذلا وهو ءاثيمأ نوكي نأ يغبني هنأو

 :ديمألا لحم نيمألا وه اةيق ءاهريتو اسوقي آل هلوسرو هللا ةامفرم د رجع
 .حارجلا نب ةديبع يبأ لاحك

 ئلع لكشأ نإف .هنع هولأس اًّمع مهباوجو باتكلا لهأ ةرظانم :اهنمو

 .ملعلا لهأ لأس لوؤسملا

 ئلع ليلد موقي ئتح هرهاظ ئلع لّمحُي قالطإلا دنع مالكلا نأ :اهنمو
 :هيرم] 4 كوره َتْحَأَي» :ئىلاعت هلوق ةريغملا ئىلع لكشي مل الإو .هفالخ
 مْرلَي ئتح نارمع نب نوراه هنأ ئلع لديام ةيآلا يف سيلو اذه 4

 كلذب يفتكي ملو «نارمع نب نوراه هنأ اذه ئلإ ٌمِض دروُملا لب ءلاكشإلا

 يف الو:لوصألا نه يش يف هل هر سو الو «امهتيت يفا لعب ةلاسرلا ةعبط يف محقأ 0
 .ةقباسلا تاعبطلا

 .(71١صضص) قبسامه رظنا ()

 8١م



 ءيش لع ظفللا لدي ال هنأ مولعمو !نارمع نب ئسوم وخأ هنأ هيلإ مِض ئىتح

 .دصقلا داسف نم وأ مهفلا ءوس نم امإ وهو ءدساف ٌداريإ هداريإف .كلذ نم

 لهأ ئلإ بلاط يبأ نب يلع ثعب كَ يبنلا نإ :قاحسإ نبا لوق امأو
 نآل ضقانتم مالك هنأ نظُي دقف ,مهتيزجب هيلع مدقيو مهتاقدص عمجيل نارجن

 نلَع ىبنلا نأ 2١7 هريغو وه هركذ ام هنم لكشأو .ناعمتجت ال ةيزجلاو ةقدصلا

 ىلإ رشع ةنس 2''ئلوألا ئدامججو رخآلا عيبر رهش يف ديلولا نب دلاخخ ثعب

 مهلتاقي نأ لبق مالسإلا ئلإ مهوعدي نأ هرمأو نارجنب بعك نب ثراحلا ىنب
 ئتح دلاخ جرخف ؛مهلتاقف اولعفي مل نإو مهنم لّبقاف اوباجتسا نإف ءاثالث

 ملسأف مالسإلا ئلإ نوعديو هجو لك يف نوبرضي باكرلا ثعبف مهيلع مدق

 كلذب بتكو مالسإلا مهملعي دلاخ مهيف ماقأف «هيلإ اوعُد اميف اولخدو سانلا

 .مهدفوب هيلإ لبقُيو «لبقي نأ لَو هللا لوسر هيلإ بتكف هِي هللا لوسر لإ
 بتكو .ةلخ يفلأ ىلع هوحلاصف ِهَكَي هللا لوسر ئلع اودفو مهنأ مدقت دقو

 .اورشعُي الو اورّشحُي الو مهنيد نع اورّيغي ال نأو نمأ باتك مهل

 مدقو ءاوملسأف اًدلاخ مهيلإ ثعبف مهنم نوّيمألا أَمأَو .مدقت ام لع ئراصنلا

 نوبلغت متنك مب» :ٍدايأَك هللا لوسر مهل لاق نيذلا مهو ككَك يبنلا ئلع مهدفو

 ءملظب اذحأ [ديقالاو قّرفتن الو عمتجن انك :اولاق 2؟ةيلهاجلا يف مكلتاق نم

 نب ثراحلا ونب مه ءالؤهو ءنيصحلا نب سيق مهيلع رّمأو .«متقدص» :لاق

 نبا ظفل وه تبثملا نأ قبس دقو ؛«ئلوألا ئدامج وأ» :ةعوبطملا خسنلاو ءث (؟)
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 هب دارأ «مهتيزجو مهتاقدصب هيتأيل نارجن لهأ ىلإ اًيلع ثعب» :هلوقف ؛بعك
 .ئراصنلا ةيزجو «مهنم ملسأ نم تاقدص ؛نارجن لهأ نِم نيتفئاطلا

 لصف

 مورلا برع كلم يماذجلا ورمع نب ةورف لوسر مودق يف

 كك هللا لوسر ئلإ يماذججلا ورمع نب ةورف ثعبو :؟7١!قاحسإ نبا لاق

 مهيلي نم ئلع مورلل اًلماع ٌةورف ناكو ءءاضيب ةلغب هل ئدهأو همالسإب اًلوسر
 كلذ ًمورلا غلب املف .ماشلا ضرأ نم هلوح امو ناعم هلؤنم ناكو «بزعلا نم

 هبلصل مورلا تعمتجا املف «مهدنع هوسبحف ف هوذخأ اوتح هوبلط همالسإ نم

 :23)لاقف نيطسلفب «ءارفع» هل لاقي مهل ٍءام ئلع

 لحاورلا ئدحإ قوف ارفع ءام ىلع اهليِلَح نأب ئملس ئتأ لهالأ
 © اجلك ايئارظأ ةيذق ف حا

 :لاق هولتقيل هومّدق امل مهن يرهزلا معزو :قاحسإ نبا لاق

 يما فثو يسلقعأ يبرل ملي يضأب نيملسملا ةةرتؤنب

 .ءاملا كلذ ئلع هقنع اوبرض مث

 يف دعس نبا دهسأو.(5 08 /5) ةةوبنلا لثآلو#و (5917/5؟) (ماشع نبا ةريسس# )١(
 .هوحنب نيقيرط نم ةورف ريخ )١/ 57 7 0 7١( «تاقبطلا»)

 نم تبثملاو .«امل» باوج يف ةذاجلا ئلع «ءافلا نود نم «لاق» :ةعوبطملا خسنلا يف ()

 .«لئالدلا» لقنلا ردصم يف امل قفاوم لوصألا

 تبَّدش دق عذجلا اذهو ءاهيلع هوبلص يذلا عذجلا :ةقانلاو لحاورلا ئدحإب ديري (9)
 .هناصغأ  تعطق يأ

 ١5م



 هِي هللا لوسر لىلع ركب نب دعس ينب دفو مودق يف

 نبا ةيلوم بيرك نعدبلولا نب دمحم قدح 7قاسسإ نبا لاق

 ئلإ اذفاو ةبلعث نب ٌَءامِض ركب نب دعس ونب تثعب :لاق سابع نبا نع سابع

 لخد مث ؛هلقعف دجسملا باب ئلع هريعب خانأف هيلع مدقف دلي هللا لوسر

 ؟لكمحيم ؟لاقف .«بلطملا دبع نبأ انأ) : دي هّللا لوسر لاقف ؟بلطملا كلبع

 يف كيلع ظلغُمو كلئاس يإ :بلظملا دبع نبااي :لاقف ,(معنا :لاقف

 .(كل ادب امع لسف ءىسفن يف دجأ ال :لاقف .ءكسفن يف نّدجت الف «ةلأسملا

 هللا :كدعب نئاك وه نم هلإو كلبق ناك نَم هلإو ؛57كيلإ هللاب كدشتأ :لاقف

 ناك نم ةلإو ٌكهلإ هللا كدشنأف :لاق .«معن مهللا» :لاقف 9 وو انيلإ كثعب

 نأو اًئيش هب كرشت ال "7هدبعت نأ كرمأ هللا :كدعب نئاك وه نم ةلإو كلبق

 لعج مث «معن مهللا» :ِِْكَو لاقف ؟نودبعي انؤابآ ناك يتلا دادنألا هذه علخت

 ٌجحلاو ٌمايصلاو ًةاكزلاو ًةالصلا :ةضيرف ةضيرف مالسإلا ضئارف ركذي

 ئتح ءاهلبق يتلا يف هدشن امك ةضيرف لك دنع هدشنَي ءاهلك مالسإلا ضئارفو

 (017/7 /7) ماشه نباو (51/8) يمرادلاو (541/) دواد يبأو (7180) دمحأ دنع امك 010

 لاق .فلؤملا ردصم وهو (7775 /5) «لئالدلا» يف يقهيبلاو (0 5 /) مكاحلاو

 7١(. 21100 («قيلعتلا قيلغت» .هل هعامس فاحسإ نبا حيرصتل ديج هدانسإ :ظفاحلا

 ءيش يف الو لوصألا نم ءيش يف سيلو ؛«كلهأ هلإو» :ةعوبطملا خسنلا يف هدعب ديز 011

 نأ :لمحأ دنعو .(...هدبعن نأ» :«لئالدلا» يفو .س «د «ب «ف يف لعفلا طبض اذك 020

 .(...ةدبعل نأ انرمأت

 م1



 «هلوسرو هدبع اًدمحم نأ دهشأو «هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ينإف :لاق غرف اذإ

 فرصنا مث .صقنأ الو ديزأ ال هنع ينتيهن ام بنتجأو ضكئارفلا هذه يدؤأسو

 نيتصيقعلا وذ ُقَّدِصَي نإ» :ّلو نيح ِِي هللا لوسر لاقف هريعب ئلإ اًمجار
 هريعب ئئتأ مث .نيتريدغ اذ (١)رقشأ اًدلَج الجر مامض ناكو ««ةنجلا ٍلُخدَي

 .لكت ام لوأ اكو فيلإ اوممتجاف هموق نلع عدق :ريدس سرحت مف هلاقج قلطأف

 نونجلاو صربلا قتا ء.مامض اي ْدَم :اولاقف !ائزعلاو تاللا تسئب :لاق نأ هب

 الوسر ثعب دق هللا نإ .ناعفني الو ناَّرضي ام امهنإ مكليو :لاقف !ماذجلاو

 نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ينإو «هيف متنك امم هب مكذقنتسا اًباتك هيلع لزنأو

 ؛هنع مكاهنو هب مكرمأ امب هدنع نم مكتئج دق ينإو «هلوسرو هدبع اًدمحم
 نبا لاق .اًملسم الإ ةأرما الو لجر هرضاح يف مويلا كلذ يف ئسمأ ام هللاوف

 .ةبلعث نب مامض نِم ٌلضفأ موق دفاوب انعمس امف :؟''سابع

 .هذه وحتي سنأ ثيدح نم ''7(نيحيحصلا» ىف ةصقلاو

 ضرف دعب ناك مامض مودق نأ ئلع لدي ةصقلا هذه يف جحلا ٌركذو
 هللاف «ةاورلا ضعب مالك نم ةجردم ةظفللا هذه نأ رهاظلاف «ديعب اذهو .جحلا
 7 لأ

 ةمالع هيلع نأ الإ (يليربوك ةخسن) «لئالدلا» ةطوطخم يف اذكو .لوصألا يفاذك )١(

 :ريصيف نيتطقنلا فذح ئلع ةلالدلل وأ لاكشتسالل اهلعلو «نيتطقنلا قوف (ح»

 .جيرختلا رداصم رئاس يف وه امك «رعشأ

 .لقنلا ردصمو ةيدنهلا ةعبطلاو لوصألل افالخ «قاحسإ نبا» :ةلاسرلا ةعبط (؟)

 )١75(. ملسمو (17) يراخبلا 0

 _اموهملعأ هللاو هل فلؤملا داعبتسا هجو .يراخبلا ةياور يف جحلا ركذ دري مل (5)
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 لصق ظ

 ٍهِكَك يبنلا ىلع هموقو هللا دبع نب قراط مودق يف

 ينثدح :لاق دادش نب عماج نع 217 يقهيبلا ركب يبأل كلذ يف انيور

 لجر لبقأ ذإ زاجملا قوسب مئاقل ينإ :لاق هللا دبع نب قراط هل لاقي لجر
 لجرو «اوحلفت هللا الإ هلإ ال :اولوق سانلا اهيأ اي) :لوقي وهو هل ةبج هيلع

 عرس :تلقف ههوقدصت الف ناذك هنإ سانلا اهيأ اي :لوقي ةراجحلاب هيمري هععي

 :تلق :لاق .هللا لوسر هنأ معزي يذلا مشاه ينب نم مالغ اذه :اولاقف ؟اذه

 ملسأ املف :لاق .؟”ئزعلا دبع هّمع اذه :اولاق ؟اذه هب لعفي يذلا اذه نم
 انوند املف ءاهرمت نم راتمن ةنيدملا ديرن ةْذَبَّرلا نم انجرخ اورجاهو سانلا

 نينح ةعقو مهعم تناك نزاوهو «نزاوه نِم ركب نب دعس نأ ةيميت نبا هخيش هركذ 2 -
 يبنلا رمأ يف رظنلل اًمامض اوثعب نوكي نأ نكمي الف ءاهرثإ مهلك اوملسأف حتفلا دعب

 (ئواتفلا عومجم» :رظنا .ذئموي ضرف جحلا نكي ملو ؛حتفلا لبق الإ كي
 امك ءسمخ ةنس بجر يف تناك هتدافو نإ :لاق يدقاولا نأ كلذ ديؤيو )0/201١(.

 ْ ١185(. /6) هبتاكل «تاقبطلا» يف

 بانج وبأو ءداذش نب عماج نع يبلكلا بانج يبأ قيرط نم 8٠١”"”( /5) «لئالدلا» يف )١(

 .هب عماج نع _ةقث وهو  دعجلا يبأ نب دايز نب ديزي هعبات دقو .نيل هيف قودص
 مكاحلاو (791/5) ينطقرادلاو (1077) نابح نباو )١109( ةميزخ نبا هجرخأو

 (١؟9//) «ةراتخملا» يف ءايضلاو 7٠١(  /5) «ننسلا» يف يقهيبلا هنعو .(617/5)

 يف ينطقرادلا هلعج ثيدحلاو .هب دعجلا يبأ نب دايز نب ديزي نع قرط نم

 :نيحيرشلا طرش لع(: 15-75 هر ؟تكافازلالاا

 .بهل ويأ :ىأ )00
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 نيأو» :لاق «ةذبرلا نم :انلق «؟ موقلا لبقأ نيأ نما :لاقو ملسق هل 217 ديومط ل

 واعيش: لاق «؟اهيف مكتجاح ام» :لاق «ةئيدملا هذه ديرن :انلق وشير

 نوعيبتأ» :لاقف ,.موطخم رمحأ لمج انعمو انل ةنيعظ انعمو :لاق .اهرمت نم

 امم انعضوتسا امف :لاق «رمت نم اعاص اذكو اذكب معن :اولاق «؟اذه مكلمج

 ةنيدملا ناطيحب انع ئراوت اًّملف ,قلطناف لمجلا ماطخب ذخأف ءاًئيش انلق
 00 ا

 ةليل رمقلا ثق : ههجو نآك الجر تيار دقل هللاو : انعم ىتلا ةأرملا لوقت

 الف :ةنيعظلا تلاق :(7قاحسإ نبا ةياور يفو  مكلمج نمثل ةنماض انأ ردبلا

 ةليل رمقلاب هبشأ اًنيش تيأر ام ٠ ؛مكب رِدْغَي ال لجر ةجو تيأر دقلف اوموالت

 اذه ؛مكيلإ 1206 هللا لوسر لوسر انآ :لاقق اجر لبق ذ[ههكجو نع ربلا

 انلظكاو اتعبش :فح الكاف ءاوفرتساو اولاقكاو |وعبشاو اولكف وكرمل
 بطخي ربنملا ئلع مئاق وه اذإف دجسملا انلخدف ةنيدملا انلخد مث ءانيفوتساو

 ديلا .مكل ريخ ةقدصلا نإف ءاوقدصت» :لوقي وهو هتبطخ نم انكردأف «سانلا

 .اقحال مهل نّيبتيس امك كي يبنلا وه لجرلاو ءنيقّلَح نيبوث يف يأ )١(
 ةطوطخمل قفاوم لوصألا رئاس نم تبئغملاو .«انلق» :ةعوبطملا خسنلاو ءث ءس )١(

 .«لئالدلا»

 8١”( /65) «لئالدلا» يف يقهيبلا ةياور ظفل اذه امنإو ءمهو وهو .فلؤملا لاق اذك ()

 نع مصألا ساّبعلا يبأ نع (3517/7) «كردتسملا يف وهو  مكاحلا قيرط نم

 عماج نع دعجلا يبأ نب دايز نب ديزي نع ريكب نب سنوي نع راّبحلا دبع نب دمحأ
 .هب دعجلا يبأ نب ديزي نع رخآ قيرط نم ينطقرادلاو نابح نبا ظفل هوحنبو . هب

 .«قاحسإ نبا يزاغم» ةاور نم ريكب نسب سنوي نأ ملعأ هللاو مهولا ًأشنمو

 .هيزاغم قاحسإ نبا نع ريكب نب سنوي نع هنيع دانسإلا اذهب دنسي ام اًريثك يقهيبلاو

 م”



 لبقأ دإ .«كاندأ كاندأو كاخأو كتخأو كابأو كَم ؛الفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا

 ءالؤه يف انل «هللا لوسر اي :لاقف -راصنألا نم :لاق وأ - عوبري ينب نم لجر
 .تنا وم اللب (دلو لع ىنحت ال اّمَأ نإ) :لاقف .ةيلهاجلا ُْق ءامد

 رصف
 كه 25-

 بيجد دقو مودق يف

 دق الجر رشع ةثالث ١2)7نوكّسلا نم مهو ّبيجت دفو ِةِكَي هيلع مدقو

 مهب ِهَلِكَي هللا لوسر ّرّسف «مهيلع هللا ضرف ىتلا مهلاومأ تاقدص مهعم اوقاس

 لاقف ءانلاومأ يف هللا ّقح كيلإ انقُس هللا لوسر اي :اولاقو مهلزنم مركأو
 ام .هللا لوسر اي :اولاق .«مكئارقف ئلع اهومسقاف اهوُدر» كي هللا لوسر

 نم دفو ام هللا ءلوسر اي :ركب وبأ لاقف ءانئارقف نع لضف امب الإ كيلع انمِدق
 ئدهلا نإ» :ِِْكَي هللا لوسر لاقف .ءبيجت نم ٌييحلا اذه هب دفو ام لثمب برعلا

 هللا لوسر اولأسو .«ناميإلل هردص حرش اًريخ هب دارأ نمف ءلجو زع هللا ديب

 لوسر دادزاف «نئسلاو نآرقلا نع هنولأسي اولعجو ءاهب مهل بتكف ءايشأ لِ

 اوليطي ملو اًمايأ اوماقأف ,مهتفايض نسحي نأ الالب رمأو ًةبغر مهيف كي هللا
 مهربخنف انءارو نَم ىلإ عجرن :اولاقف ؟"'7هكلجُعُي ام :مهل ليقف ثبللا

 .انيلع در امو هايإ انمالكو ِِلك هللا لوسر انتيؤرب

 ينبا ٍدعسو ٌّيدعونب مه بيجتو .ةدنك نب سرشأ نب نوكّسلا وهو «ةدنك لئابق نم )١(
 نابوث تنب بيجت مهتذج نئلإ ةبسن بيجت اوُّمسو .نوكّسلا نب بيبش نب سرشأ
 مزح نبال «برعلا باسنأ ةرهمج») :رظنا .سرشأ ينبا ٍدعسو يدع مأ .ةّيجحذملا

 .(ا/ا/ ::؟؟ص)
 .فيحصت ««مكبجعيا» :عوبطملا يف (1)
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 مفرأب مهزاجأق الالب مهيلإ لسرأف هنوعّدوي لكي هللا لوسر ئلإ اوؤاج مث

 ئلع ه هانفلخ مالغ : اولاق ؟؟دحأ مكنم ىقب له» :لاق .دوفولا هب زيجي ناك ام

 اولاق مهلاحر ئلإ اوعجر املف ««انيلإ هولسرأ» :لاق ءانس انثدحأ وه انلاحر

 انجئاوح انيضق دق انإف هنم كتجاح ضقاف لَو هللا لوسر ىلإ قلطنا :مالغلل

 ينإ هللا لوسر اي :لاقف ِةِكَي هللا لوسر ئتأ ئتح مالغلا لبقأف «هانعّدوو هنم

 تيشق اثنا كوتأ نيذلا طهرلا نم :لوقي"ئذبأ يش وموؤرما
 نإ :لاق «؟كتجاح امو» :لاق .هللا لوسر اي يتجاح ٍضقاف  مهجئاوح

 اوقاسو مالسإلا يف نيبغار اومدق اوناك نإو يباحصأ ةجاحك تسيل يتجاح

 هللا لأست نأ الإ يدالب نم 2")ينّلّمعأ ام هللاو ينإو ءمهتاقدص نم اوقاس ام

 هللا لوسر لاقف «يبلق يف يانغ لعجي نأو ينمحريو يل رفغي نأ لجو زع

 رمأ مث ,(هبلق يف هانغ لعجاو همحراو هل رفغا مهللا» : مالغلا ئلإ لبقأو دك

 .مهيلهأ ئلإ نيعجار اوقلطناف «هباحصأ نم لجرل هب رمأ ام لثمب هل

 ونب نست :اولاقق رشعةنس ندعي مسوملا يف 49 هللا لوسر اوللاو مث
 اي:اولاق «؟مكعم يناتأ يذلا مالغلا لعفام» :ِِْللَع هللا لوسر لاقف «ئذبأ

 سانلا نأ ول هللا هقزر امب هنم عنقأب انئدُح الو .طق هّلثم انيأر ام هللا لوسر

 دمحلا» :ِللكي هللا لوسر لاقف ءاهيلإ تفتلا الو اهوحن رظن ام ايندلا اومستقا

 لجرلا تومي سيلوأ :مهنم لجر لاقف .«اًعيمج تومي نأ وجرأل نإ ؛هل
 ةيدوأ ين همومهو هؤاوهأ ٌبّعَشَ» :ِةَِكَي هللا لوسر لاقف ؟هللا لوسر اي اًعيمج

 يف لجو زع هللا يلابي الف ةيدوألا كلت ضعب يف هكردي نأ هّلجأ لعلف ءايندلا

 .سرشأ نب يدع نب مئذبأ وهو «بيجت نم نطب )١(
 .ىنقاسو ىنتحاس :ىأآ (0
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 يف هدهزأو لاح لضفأ ئلع انيف لجرلا كلذ شاعف :اولاق .70١2كله اهّيأ

 .قزر امب هعنقأو ايندلا

 ماق مالسإلا نع نميلا لهأ نم عجر نم عجرو ِةِْلَي هللا لوسر يفوت املف

 ةيدمعلا ركيوبأ لحجو دحأ جهنم عيري ملف .مالسإلاو هللا مهرّكذف هموق يف

 وبل نب هيأ الإ يمك : هب ماق امو هّلاح هغلب لئتح هنع لأسيو هركذَي

 ."7اًريخ هب هيصوي
 لصف

 ةعاضق نم ٍمَّذُه دعس ينب دفو مودق يف

 ثسذق 'ميّذُم دعس ينب نم هيبأ نع نامعنلا (“ يب نع :(47يدقاولا لاق

 دالبلا ٌديِيِبَج هل هللا لوسر أطوأ دقو ءيموق نم رفن يف اًدفاو كو هللا لوسر ئلع

 امإو ؛هيف بغار مالسإلا يف لخاد امإ :نافنص سانلاو «برعلا خادأو ٌةبلغ

 مه هللا هافك اًدحاو امه مومهلا لعج نم» :اًعوفرم رمع نبا تيد رولا اذهل ديب 0

 يبأ نبا هجرخأ .«كله ايندلا ةيدوأ يأ يف هللا لابُي مل مومهلا هب تبّعشت نمو «هايند

 .نسح دانسإب (5 47 /؟) مكاحلاو )١557( «دهزلا» يف مصاع

 .تومرضح لع ركب يبأ مث ِةِْلَي يبنلا لماع ءيردبلا ءيجرزخلا يراصنألا (؟)

 (دعس نبا تاقبط» يف وهو 7557-١58(. /؟) «رثألا نويع» نم همامتب دفولا ربخ (9)

 .هلوطب هقسي مل ٍدعس نبا نكلو «هدانسإب يدقاولا نع 0)

 ىخأ نبا هللا دبع نب دمحم انربخأ :لاق هنأ هنع (185 )١/ «دعس نبا تاقبط» يفامك (5)

 هنع مث ((7720 /7 )١: «ءافتكالا» يف ٌيعالكلا هلوطب يدقاولا نع هلقن امنإو .هلوطب

 .فلؤملا ردصم وهو (755/8/7) «رثألا نويع» يف سانلا ديس نبا

 اموبطعل قاوم لوصألا نم تيثعلاو .* نيلذ :ةرثآلا ةريم»و هدلشتكالا» ةعوبطم يف )0

 .باوصلا نِّيبتَأ ملو .(دعس نبا تاقبط»

 نكت



 ئتح دجسملا ٌمؤن انجرخ مث «ةنيدملا نم ةيحان انلزنف .فيسلا نم فئاخ

 انمقف ءدجسملا يف ةزانج ئلع ىلصي ّةْدِيَي هللا لوسر دجنف «هباب ئلإ انيهتنا

 مث «هعيابنو كي هللا لوسر ئقلن ىهتح مهتالص يف سانلا عم لحخدن ملو ةيحان
 ينب نم :انلقف «؟متنأ نم :لاقف انب اعدف انيلإ رظنف كي هللا لوسر فرصنا

 لع متيلص الهف» :لاق .معن :انلق (؟متنأ نوملسمأ» :لاقف ءميَذَه ٍدعس

 لوسر انعيابو انملسأف :لاق .«نوملسم متنأف متملسأ امنيأ» :ِةكَي هللا لوسر
 ءانرغصأ اهيلع انفلخ انك دقو انلاحر ئلإ انفرصنا مث مالسإلا ئلع كي هلا ّ 0 2 - 3 َة ظ ١ لئازكج كب

 .مالسإلا لع هعيابف انبحاص مدلشتن هيلإ انب يتأف انبلط يف ِديَِي هللا لوسر ثعبف

 .مهمداخ موقلا رغصأ» :لاقف ءانمداخ هنإو انرغصأ هنإ هللا لوسر اي :انلقف

 .هل ٍةِلكَ هللا لوسر ءاعدل نآرقلل انأرقأو انّريخ هللاو ناكف :لاق .(«هيلع هللا كراب

 وب رمأ فارصنالا اتدرأ املو ءانمؤي ناكف انيلع ِةِلَك هللا لوسر هرَّمأ مث

 هللا مهقزرف انموق ئلإ انعجرف ءانم لجر لكل ٍةضف نم يقاوأب انزاجأف

 لصف

 يف (34ت) يسْنَلَبلا يسّندنألا يعالّكلا ملاس نب ئسوم نب ناميلس ظفاحلا وه )١(
 فلؤملاو :("7ه /7 :1) «ءافلخلا ةثالتلاو هلي هللا لوسر يزاغم يف ءافتكالا» باتك
 .(7؟ 59 /7) (رثألا نويع) نع رداص

  يدعسلا ةزجو يبأ نع هدانسإب ١( 577 /7) «لئالدلا» يف يقهيبلا دنع همامتب ربخلاو
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 نب ةجراخ :مهيف الجر رشع ةعضب ةرازف ينب ٌدفو هيلع مدق كوبت نم ِةِكي

 ب مهرغصأ وهو نصح نب ةنييع يخأ نبا سيق نب ١)رُحلاو ءنصح
 مهو «مالسإلاب نيّرقُم كي هللا لوسر اوؤاجو «7"2ثراحلا تنب راد يف اولزنف

 لاقف «مهدالب نع كي هللا لوسر مهلأسف «يفاجع باكر ئلع "نوت 1

 ثرَغو انبانج بدجأو انيشاوم تكلهو اندالب ٌتّتنسأ هللا لوسر اي :مهدحأ

 «كيلإ كبر انل ٌعْفشيلو كبر لإ انل عفشاو « (0)نقغي كبر انل عداف «(؟)انلايع

 يبر ئلإ تعفش («١)امنإ اذه ,كليو !هللا ناحبس» كي هللا لوسر لاقف

 هيسرك عسو ميظعلا وه الإ هلإ ال ؟هيلإ انبر عفشي يذلا نمف ءلجوزع
 لخخّرلا طئي امك هلالجو هتمظع نم طئت ىهف ءضرألاو تاوامسلا
 ا .©0(ديدحلا

 نع (147 /* 7 )١//819 دعس نبا اًضيأ هجرخأو .ةلسرم  نيعباتلا راغص نموهو د

 .اهعضوم يف اهركذ يتأي دهاوش هلمج ضعبلو .اًرصتخم هوحنب ةزجو يبأ
 :ئلإ هيف فّحصتف لوصألا رئاس امأو ءب يف حضتي ملو ءس يف باوصلا ئلعاذك )١(

 ظ ] .«نسحلا)

 تنب ةلمر راد» :عوبطملا يفو .«رثألا نويع»ل اًعبت اهمسا ركذ نود لوصألا يناذك (؟)

 .يقهيبلاو دعس نبا دنع كلذك وهو ««ثراحلا

 .طحقلاو بدجلا يهو ٌةنَّسلا مهتباصأ اذإ ُموقلا َتَنْسَأ :لاقي ءنوبدجُم :يأ (0)

 .انلايع عاجو ءانتلحمو انتيحان تبدجأ :يأ (:(

 .«انثيغي) :ةعوبطملا خسنلاو ءن (6)

 هنأ الإ ,«لئالدلا» يف اذكو .«انأ اذه» :«رثألا نويع» يف يذلاو ءلوصألا يفاذك ()

 .«ينأ ٌبَه» :هشماه يفو (يليربوكلا ةخسن) هتطوطخم يف هيلع بّبضم

 يف نسح هدانسإو (17757) دواد يبأ دنع معطم نب ريبج ثيدح نم دهاش ردقلا اذهل )10/0

 .(11-715//) فلؤملل «ننسلا بيذبت» :رظنا .دهاوشلا
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 (17بكِلْزأو مكِقْمَش نم كحضيل لجو زع هللا نإ :ّهَِ هللا لوسر لاقو
 :لاق ؟لجو زع انبر كحضيو «.هللا لوسر اي : يبارعألا لاقف «مكئايغ برقو

 كحضف .2')”يخ كَحِضي بر نم كمَّدْعَي نل :يبارعألا لاقف .(معنا
 .9"2هلوق نم لكَ يبنلا

 الإ ءاعدلا نم ءيش يف هيدي عفري ال ناكو ءتاملكب ملكتن ربنملا دعصو

 :هئاعد نم ظِفَح امم ناكو «هيطبإ ضايب يئر ئتح هيدي عفرف ءءاقستساللا عفر
 مهللا ءتيملا كّدالب يحأ و .,كتمحر رشناو ؛ءكمئاهبو كدالب قسا مهللا»

 ريغ اًعفان ؛لجآ ريغ اًلجاع ءاًمساو اَقَّبط اًميِرَم ؟)اًحيِرُم اًيغُم اثيغ انقسا
 مهللا ءٍقْحَم الو ٍقَّرَغالو مدهالو ؛باذع ايقس ال ةمحر ايقس مهللا ءراض

 ْ .22)(ءادعألا الع انرصناو ثيغلا انقسا

 ةدشلاو قيضلا :لزألاو .؛مكفغشا :ئلإ عوبطملا ف فّرحت دقو «فوخلا :قَّمْشلا )١(
 .طسقلاو

 تبثملاو .«لئالدلا» ةعوبطم يف اذكو ؛«اًريخ كحضي ٌبر نم مدعن نل» :عوبطملا .د ()

 رّيغ هنأ الإ «لئالدلا» ةطوطخم يف ناك اذكو «ارثألا نويع» ظفل وه لوصألا ةّماع نم

 .هتعوبطم يف ام ئلِإ
 .(85 ١ ص) يتأيسو «قفتنملا ينب دفاو يليقعلا نيزَر يبأ ثيدح نم دهاش ةرقفلا هذهل (*)

 نم تبثملاو .ءاقستسالا يف ثيدح ام ريغ ين روهشملا وهو «؛اًئيِرَم١ :عوبطملا يف (5)

 .(رثألا نويع»ل قفاوم لوصألا ةّماع

 نع بيعش نب ورمع ثيدح نم هضعببو «رباج ثيدح نم هضعبب دهاش ءاعدلا اذهل (5)
 قةيساس# «هلاسرالابهاعأ دقو 093194 3 ؤ 33 دواد بأ اييجرغأ فدع نعهيبأ
 .(01/4 )١/ ءاقستسالا يف ٌةِدَكَي هيده يف لصف يف امهجيرخت يف
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 لصف

 دسأ ينب دفو مودق يف

 دبعم نب ةصباو مهيف طهر ةرشع ١2)لسأ ينب دفو ِلكَي هيلع مدقو
 هباحصأ عم دجسملا يف سلاج ِكي هللا لوسرو «دليوخ نب 2"”ٌةحيلّطو
 ال هدحو هللا نأ اندهش انإ هللا لوسر اي :مهملكتم لاقف :©)اوُمّلكتو اومّلسف
 ءاثعب انيلإ ثعبت ملو هللا لوسر اي كانئجو «هلوسرو هدبع كنأو هل كيرش

 ئلع لجو زع هللا لزنأف :يظرقلا بعك نب دمحم لاق .انءارو نمل نحنو

 نأ و َكَعْْمَي هنأ ل بؤس كْس عمال فأنك نأ َقَعموْعَي» هلوسر

 .[ 10 :تارجحلا] # نبق دَصْوسي نإ َنميِإِلِإمَ

 ل

 اهلعفن انك رومأ هذه نإ .هللا لوسر اي :اولاقف هَّلك كلذ نع مهاهنف ,ئصحلا
 هملق» لاق لخلا :اولاق (؟ىه امو) :لاق ؟تيقب ةلضخ تيأرأ ةيلهاجلا ف

 .2؟7(ِمِلَع هجلع ّلثم فداص نمف «ءايبنألا نم يبن

 .ةيناندعلا نِم رّضُم نِم ةميزخ نب دسأ ونئب انه دارملاو «لئابق ةدع يف نطب «دسأ ونب» )١(

 .(77/ص) «برألا ةيابن»و (701* )١/ «دعس نبا تاقبط» :رظنا

 .فيحصت ««ةحلط» :ةعوبطملا خسنلاو ءث «د 020

 .«رثألا نويع» نم حيحصتلاو .ءفيحصت ««اوملكتو اوملكتف» :لوصألا يف 2

 نع هيف رداص سانلا ديس نباو 756٠(« /؟) «رثألا نويع» نم هفورحب ريخلا (4)

 نع ١6065( /75) دعس نبا اهدنسأ ربخلا نم نيلوألا ةرقفلاو .(778 /7 :1) «ءافتكالا»

 دهاش ةيناثلا ةرقفللو .السرم يظرقلا بعك نب دمحم نع دعس نب ماشه نع يدقاولا

 دنع ةريره يبأ ثيدح نمو (071) ملسم دنع يِملّسلا مكح نب ةيواعم ثيدح نم

 )/41١1(. دمحأ
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 لصف

 ءارهب دفو مودق يف

 تنب ةعابض يمأ تعمس :تلاق دادقملا تنب ةميرك نع ١)يدقاولا ركذ

 هللا لوسر ئلع نميلا نم 2"”ءارهب ٌدفو مدق :لوقت بلطملا دبع نب ريبزلا
 باب ئلإ اوهتنا ئتح مهلحاور نودوقي اولبقأف ءالجر رشع ةثالث مهو هك
 مهب بحرف دادقملا مهيلإ جرخف .©"7ةليدح ينبب انلزانم يف نحنو دادقملا

 سلجنل اولي نأ لبق اهانّيه انك دق ٍسيَح نم ةنفجب مهءاجو 220 هلرنأف

 ءاولهن ئتح اهنم اولكأف ماعطلا ئلع اًميرك ناكو دادقملا اهلمحف ءاهيلع

 انثعب مث ةريغص ةعصق يف لّكألا كلت انعمجف ءلَكُأ اهيفو ةعصقلا انيلإ تّدُرو

 لوسر لاقف ةملس مأ تيب يف هتّدجوف «يتالوم ًةردس عم لَك هللا لوسر ئلإ اهم
 :لاق .هللا وسر اي معن :ةردس تلاق «؟اذهب تلسرأ ةعابض» :ِهيِليَي هللا

 اهنم باصأف ءاندنع :تلق 2؟7*2دبعم يبأ فيض لعف ام» :لاق مث .(يعض»

 (”4”1 7/7” )١: «ءافتكالا» يف همامتب ربخلاو .اًرصتخم (١/86١)دعس نباهنعو ()

 161١(. /؟) «رثألا نويع»و

 .(4 4+ ضال ؟برعلا باسنأ ةرهمجا ,ةعاضق ني احلا نب ورمع ني ءاربب وثب مه )030

 .ف يفو .ُهَنَعْةَيلوَر بعك نب بأ مهلمو «جرزشلا نم راجنلا ىنب نم طهو ةليَدُخ وت )0

 دحأ اهنم سيلو «لئابق ةدع يف نطب ةليِدَج ونب ذإ ءأطخ وهو «ميجلاب «ةليِدج» :ن ءز
 .ةنيدملاب مهلزانم

 :ةبلعث نب ورمع نب دادقملا وهو «قاربج دوسألا ني دادقملاف طهر منأل كلذو (4)
 يشرقلا ثوغي دبع نب دوسألا رجح يف ير هنأل دوسألا نب دادقملا هل ليق امنإو

 .(5 5 ١ ص) «برعلا باسنأ ةرهمج» :رظنا .يرهزلا

 .دادقملا ةينك يهو (5)
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 مث ؛ةردس مهعم تلكأو اولهّن ئتح تيبلا يف هعم نّمو وه الكأ ِهَِكَي هللا لوسر

 ةعصقلا يف يقب امب تعجرف :ةردس تلاق ««مكفيض لإ يقب امب يبهذا» :لاق

 ضيغت امو مهيلع اهدّدرُت ءاوماقأ ام فيضلا اهنم لكأف :تلاق «يتالوم لإ

 ءانيلإ ماعطلا بحأ نم انلهنتل كنإ ؛دبعم ابأ اي :نولوقي فيضلا لعج تح
 امنإ مكدالبب ماعطلا نأ انل ركذ دقو «نيحلا يف الإ اذه لثم ئلع ردقن انك امو

 هللا لوسر ربخب دبعم وبأ مهربخأف «عبشلا يف كدنع نحنو هوحن وأ قّلعلا وه
 موقلا لعجف دلي هللا لوسر عباصأ ةكرب هذهف ءاهّدرو كَ اهنم لكأ هنأ لك

 .َِِلَع هللا لوسر دارأ يذلا كلذو ءائيقي اودادزاو هللا لوسر هنأ دهشن :نولوقي

 .21)هوعّدوف كي هللا لوسر اوؤاج مث ءاّمايأ اوماقأو ضئارفلا اومّلعتو

 .مهيلهأ ىلإ اوفرصناو ؛مهزئاوجب مهل رمأو
 لصف

 ةرْذُع دفو مودق يف

 مهيف الجر رشع انثا عست ةنس رفص يف '"ةرذع فو ِهكَو هيلع مدقو

 :كريبفا | ميدلكتس لاقل 28 موقلا نعل :ِةائع هللا لوسر لاقف «نامعنلا مري 31138 م

 يسد ونضع نيذلا نسن همأل نسق ةوخإ قرذُش وهب نعت هركال
 هللا لوسر لاق «ماحرأو تابارق انلو ءركب ىنبو ةعازخ ةكم نطب نم اوحازأو

 .«!مكب ينفّرعأ ام ءالهأو مكب اًبحرم» :ِك

 .لقتلا ردصملو لوصألل افالبخ «هنوعدوي» :ةعوبطملا خسنلا )١(

 .("59ص) «برألا ةيابن» .ةعاضق نم مميَّذُه ٍدعس نب ةرذعونب مه (؟)
 .(5175 /؟) «ةباصإلا» :رظناو .فيحصت ««ةزمح» :لوصألا ةماع يف (*)
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 نم عثتمم نيلإ لقوع برو ماشلا مسقب 418 هلا لوسر وغرشيو ارمتسأل
 ءاهبنوحبذي اوتاك وتلا حئابذلا نمو .ةنهاكلا لاؤس نع مهامنو «هدالب

 اوفرصنا مث «ةلمر رادب اّمايأ اوماقأف «ةيحضألا الإ مهيلع سيل نأ مهربخأو

 .(١)|و زيجأ دقو

 لصف

 يلب دفو مودق يف
 نب عفيور مهلزنأف ءعست ةنس نم لوألا عيبر يف "7َقِلَب دفو هيلع مدقو

 .يموق ءالؤه :لاقو كَ هللا لوسر ئلع مهب مدقو .هدنع ؟7يوّلَبلا تبا

 هللا لوسر مهل لاقو اوملسأف ؛.«كموقبو كب اًبحرم» :ِِكَك هللا لوسر هل لاقف
 وهف مالسإلا ريغ لئلع تام نم لكف .مالسإلل مكاده يذلا هلل دمحلا)» دع

 .(رانلا يف

 ةبغر 5 لجر نإ .هللا لوسر اي :دفولا خيش (؟7بيّبصلا وبأ هل لاقو

 ينغ لىلإ هتعنص فورعم لكو ؛معن» :لاق ؟رجأ كلذ يف يل لهف «ةفايضلا يف

 امف ,مايأ ةثالث» :لاق ؟ةفايضلا تقو ام هللا لوسر اي :لاق .«ةقدص وهف ريقف وأ

 نبا هدنسأو .هنم لوطأب (7 )١: 7/ 5٠ «ءافتكالا» يف وهو 750١(« /؟) «رثألا نويع» )١(

 يرذعلا ثيرح نب ورمع يبأ نئلإ هدانسإب يدقاولا نبع (7 ١5/5 07/857 /1) دعس

 .هوحنب هركذف ...اولاق يئابآ باتك يف تدجو :لاق

 .اًبيرق قبس يذلا ءارهّي وخأ اذه يلبو :ةعاضق نب يفاحلا نب ورمع نب يلب ونب مه (؟)
 .(067 ههه /) «ةباصإلا» :رظنا .يراجنلا يراصنألا تباث نب عفيور ريغ وه (؟)

 .(7 1/5 )١17/ «ةباصإلا» :رظنا .«سيبضلا وبأ» :لاقيو (5)

 .«يف» :لوصألا رئاس يفو .ز ءب ءف يفاذك (0)

 م



 .(كَجرْخَيف كدنع ميقي نأ فيضلل لحي الو .ةقدصف كلذ دعب ناك

 ؟ضرألا نم ةالفلا ف اهدحأ منغلا نم ةلاضلا تيأرأ هللا لوسر اب :لاق

 لوتح هْعَد !؟هلو كل ام» :لاق ؟ريعبلاف :لاق .«(«بئذلل وأ كيخأل وأ كل» :لاق

 )«هيحاص هدذححي ١ ١

 يلزنم يتأي كي هللا لوسر اذإف ,يلزنم ئلإ اوعجرف اوماق مث :عفيور لاق

 اوماقأق ريغ نمو هنم ثولكأي اوناكو ه(رمتلا اذهي نعتسا# :لاقف دمت

 .'"7مهدالب ئلإ اوعجرو مهزاجأو كَ هللا لوسر اوعَّدو مثاثالث

 لصف

 ثالث وهو هب لزن نم ئلع اًمح فيضلل نإ :هقفلا نم ةصقلا هذه يفو
 قحلاق :تاقالسلا نم ةقدصو «يحتسم مامتو هبجاو لح :يئارد
 قفتملا ثيدحلا يف ةثالثلا بتارملا ِِِلَي يبنلا ركذ دقو .ةليلو موي بجاولا

 نم :لاق ِةكَي هللا لوسر نأ يعازخلا حيّرُش يبأ ثيدح نم ؟”هتحص ئلع
 ايهتزئاج امو :اولاق .(هّتزئاج هّفيض ْمِركِيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك

 وهف كلذ ءارو ناك امف «مايأ ةثالث ةفايضلاو .هتليلو هموي» :لاق ؟هللا لوسر

 . اهجرخُي اوتح هدنع ىو نأ هل لحي الو :ةقدص

 ملسمو (11) يراخبلا دنع ينهجلا دلاخ نب ديز ثيدح نم دهاش اهل ةرقفلا هذه )١(
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 يف وهو .اًرصتخم تباث نب عفيور ئلإ هدانسإب يدقاولا نع (75806 )١/ دعس نبا هدنسأ (؟)
 .هلوطب ١557( /7) «رثألا نويع»و (" 57/7 )١: «ءافتكالا»

 .(58) ملسمو (1176655015) يراخبلا (9)
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 كلم يهف اهبحاص تأي مل اذإ ةاشلا نأو يددلا طاقتلا زاوج :هيفو

 زوجيامم اهوحتو ةاشلا نأ :يلع انياحصأ ىشعي اذه لدعساو .ظقتلملا

 :هثمث ظذحبو ةعيب نيبو «هيق هيلعو لاحلا ىف هلكأ نيب طقتلملا ريشي ةطاقتلا

 لَو هنأل ؛نيهجو لع ؟هب عجري لهو هلام نم هيلع قافنإلاو هكرت نيبو
 ىيظاقإف ةقولتلا هته نيب هددت تناك اذإ و ءايرحاص ريظي نآ الإ هل اهلعج

 .اهتميق وأ هيلإ اهعفد اهبحاص

 ال :23) ٠بحلا وبأ لاق ؛اذه قالب نلعق دمحأ باحصأ ومدقتم امأو

 :انلق نإ 200[ سوركت ىبا] لاقو «ةدحناو ةياور لوحلا لبق اهيف فرصتي

 ةياور هريغ الو لكأب اهيف فرصتي ال هئإف متغلاك هسغب لغسيل ام ذعأب

 :ةاشلا يف "7بلاط يبأ ةياور يف دمحأ صنو .ليقع نبا لاق كلذكو «ةدحاو

 كلميال :«؟2نافيرشلا لاق كلذكو .هيلإ اهّدر اهبحاص ءاج نإف «ةنس اهفرعي

 اهذخأ اذإ منغلا ةلاضو :؟*”ركب وبأ لاقو .ًةدحاو ةياور لوحلا لبق ًةاشلا

 .هل تناك اهّبحاص فرعي ملو ةنسلا تضم اذإف ءبجاولا وهو «ةنس اهفّرعُي

 )١( يوادرملل «فاصنإلا» :رظنا .ئلعي يبأ نبا )١7/719-57١(.

 كرت فلؤملا نأ رهاظلاو .ث ءز ءد .,ف يف «لاق» دعب ثالث وأ نيتملك ردق ضايب ()

 نم دافتسم نيترصاحلا نيب تبثملاو .لئاقلا هسا كلذ دعب هيف بتكيل ضايبلا

 .سوركب نب دمحأ نب كرابملا نب دمحم نب يلع :وه سوركب نباو .«فاصنإلا»
 (لئاسملا سوؤر» باتك بهذملا يف فنص «يلبنحلا هيقفلا يدادغبلا نسحلا وبأ
 .01/5 ةنس يفوت .هريغو

 (8 97 /5) «رِفاسُملا داز» يف لاخلا مالغ اهلقن (*)

 .«فاصنإلا» يف امك «(477””ت) يديزلا مساقلا وبأو (٠57ت) يسابعلا رفعج وبأ (5)

 .(791 /) (رِفاسُملا داز» يف لالخلا مالغ (5)
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 اهفيرعت نوكي دق ذإ «ءكلاملاو طقتلملا ةحلصم اىلإ سرقأو هقفأ لوألاو

 نإو ءاهتقفنب هيلع عجري انلق نإ اهتميق فاعضأ اهكلام ميرغتل اًمزلتسم ًةنس
 تناك اهطقتلي الو اهعدي ليق نإو .كلذ طقتلملا ميرغت مزلتسا عجري ال انلق

 .لاملا عايضب رمأي ال عراشلاو «ٌتفلتو بئذلل

 لاوقأو دمحأ صوصنل فلاخم هومتحّجر يذلااذهف :ليق نإف

 ةياور يف هتياكح مدقت امف دمحأ صوصن ةفلاخم امأ .اًضيأ ليلدللو «هباحصأ

 لاق هميم ةاشو ةحويذم ةاش دجو ٌرطضم يف هتياور يف اًضيأ ٌصنو «بلاط ىيبأ

 بحاص اهل ةحوبذملاو تلجأ ةتيملا ؛ةحوبذملا نم لكأي الو ةتيملا نم لكأي

 ةحوبذملا ءاقبإ بجوأ اذإف .اهبحاص بلطيو اهفّرعُي نأ :ديري ءاهحبذ دق
 باحصألا مالك ةفلاخم امأو .ئلوألا قيرطب ةيحلا ةاشلا ءاقبإف ءاهلاح ئلع

 هللا لوسراي:ورمع نب هللا دبع ثيدح ىفف ليلدلا ةفلاخم امأو .مدقت دقف

 عيبلا عنمي اذهو ,'7(هتلاض كيخأ ليلع َّدُر» :ظفل يفو ,١2)(هتلاض كيخأ

 نيب رّيخُم هنإ :لوقي نمو «فيرعتلا نم رثكأ دمحأ صن ىف سيل :ليق

 دقو كلذ عم اهفّرعي لب .فيرعتلا طوقسب لوقي ال اهظفحو اهعيبو اهلكأ

 اهفّرعي :دمحأ لوقف .ةميقلا هاطعأ اهبحاص رهظ نإف ءاهتمالعو اهتّيِش فرع

 يقهيبلاو )5017١( ينطقرادلاو ١175( /5) «راثآلا يناعم» يف يواحطلا هجرخأ )١(

 .هذج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع قرط نم (190/5107/5)
 يتأي ئتح اهْعّمِجا» :يقهيبلل ظفل يفو ١١1١(. /*) «ديهمتلا» يف ربلا دبع نبا هجرخأ (؟)

 .«اهيغاب

 اق



 ةحلصمل ةمذلا يف ةنومضم يهو اهفيرعت وأ ةيقاب يهو اهفيرعت نم معأ

 هيف ةنس اهفيرعت باجيإ نإف رفسلا يف اهطقتلا اذإ اميس الو ءاهطقتلمو اهبحاص
 ةعاضإلل اهضيرعت نم اهكرت يفو «عراشلا هب ١7 يتأي ال ام ةقشملاو جرحلا نم

 نيعتيف ءبئذلل تناك اهذخأي مل نإ هنأ هرابخإو اهذخأب هّرمأ يفاني ام كالهلاو

 .اهلثم وأ اهتميق نامضو اهّلكأ امإو ءاهنمث ظفحو اهْعيِب امإ دب الو

 باحصألا ةمئأ ربكأ نم رييختلا راتخا يذلاف .باحصألا ةفلاخم امأو

 يىسدقملا دّمحم وبأ :وهو ؛ءالجألا رابكلا بهذملا خويشب ساقي نمو

 .ناسحإلا لك ةييثعلا هرايجخا ىف نسحأ دقلو 7)47_هحوو هللا سّنق

 ةاشلا يف فرصتتلا نم عنملا يعرشلا ليلدلا يف نيآف ليلدلا ةفلاخم امأو

 قافنإلاو ءاهفيرعت ٌُباجيإو «لكألاو عيبلاب رفسلا يفو ةزافملا يف ةطقتلملا
 نأ الضف ةعيرش هب يأت ال ام اذه ؟همدع عم وأ قافنإلاب عوجرلا عم ةنس اهيلع

 دارملا نأ يف حيرص «هتلاض كيخأ ئلع سبحاا :ّهِْكَي هلوقو .ليلد هيلع موقي
 هل اًريخ اهنمث ًظفحو اهُعيِب ناك اذإف ءاهنم هقح ليزيو هنود اهم رثأتسي ال نأ هب

 اهّسبح ناك -اهتميق َفاعضأ اهبحاص ميرغتو اهيلع قافنإلاو ةنس اهفيرعت نم
 هاوحفب هيضتقي ثيدحلاو «ظحلا هيف هل نوكي يذلا رييختلاب وه هيلع اهّدرو
 .قيفوتلا هللابو ءرهاظ اذهو ء.هتوقو

 ال اًريغص اَّوُلَف نوكي نأ الإ مهللا هطاقتلا زوجي ال ريعبلا نأ :اهنمو
 .هتلالدو صنلا هيبنتب ةاشلا مكح همكحف ؛هوحنو بئذلا نم عنتمي

 .لوصألل اًفالخ «ئضري# :ةعوبطملا خسنلا )١(
 .(71799/8) (ينغملا» :رظنا )١(
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 لصف

 (١/ةٌرم يذ دفو مودق يف

 مهسأر الجر رشع ةثالث ةَّرُّم يذ دفو ِةِكك هللا لوسر ئلع مدقو

 نم موق نحن .ءكتريشعو كئّموق اَّنِإ هللا لوسر اي :لاقف ءفوع نب ثراحلا

 تكرت نيأ» :ثراحلل لاقو ِةِ هللا لوسر مسبتف .©7بلاغ نب يؤل ىنب

 انإ هللاو :لاقف «؟دالبلا فيكف» :لاق ءاهالاو امو ("7حالسب لاق «؟كلهأ

 مهقسا مهللا» :ِِكَي هللا لوسر لاقف ءانل هللا عداف «ْخُّم لاملا يف ام ءنوتْنْسُمل

 هللا لوسر اوؤاجف «مهدالب ئلإ فارصنالا اودارأ مث اًمايأ اوماقأف «(«ثيغلا

 (؟!قاوأ رشع قاوأ رشعب مهزاجأف مهزيجي نأ الالب رمأف هل نيعّدوم ٌدبِبكَ

 ىلإ اوعجرو «ةيقوأ ةرشع ىتتثا هاطعأ فوع نب ثراحلا لّضفو ءًةضف

 يذلا مويلا كلذ وه اذإف ؟مترطُم ئتم :اولأسف «ةريطم دالبلا اودجوف مهدالب

 .«20وهُدالب كلذ دعب تبصخأو هيف كي هللا لوسر اعد

 .(ةّرم ينب دفو» : فلؤملا ردصم وهو ؛رثألا نويع» يف يذلاو ءلوصألا يفاذك )١(

 .نافطَغ نم نايبذ نب دعس نب فوع نب ةّرُم ونب مهو

 ةاحناو ناييذ ىتب ف لخح هنكل بلاغ نب يول نباوه_ة ٌةابآ_ اًقوعاتأ كلذو. (؟)

 مهتداسو نافطغ يف افارشأ ةَّرم ونب راصو .مهيف هبسن عاشف «نايبذ نب دعس نب ةبلعت

 .بازحألا موي نافطغل نيّدتاقلا دحأ اذه يّرُملا فوع نب ثراحلا ناكو .مهتداقو

 ١ 1١7(. ١؟صض) «سرعلا تاسنأ ةرهمجا :رظْنا .نيصح نب ةنّيع؟ رخآلاو

 .(57/ص) هب فيرعتلا قبس دقو «ربيخ يلامش شاشعلا ةيرقب مويلا فرعي (')

 .ةعوبطملا خسنلاو ءس نم تطقس «قاوأ رشع» (5)

 .(؟61/؟)«رثألا نوبع» (9)

 ةهلااث



 لصف

 نالوُخ دفو مودق يف

 اي:اولاقف «ةرشع مهو نالوخ ٌدفو رشع ةنس نابعش يف ِكَي هيلع مدقو

 لجو زع هللاب نوئمؤم نحنو ءانموق نم انءارو نم اىلع نحن «هللا لوسر

 ضرألا َنوُرَح انبكرو «لبإلا طابآ كيلإ انبرض دقو .هلوسرب نوقدصمو

 هللا لوسر لاقق كل نيرئاز انمدقو .اكيلع ؟7١ةلوسرو هلل ةنعلآو اهل وهسو

 مكدحأ ٌريعب اهاطخ ةوطخ لكب مكل نإف «ّيلإ مكر يسم نم متركذ ام امأ» :ِِكَ

 موي يراوج ين ناك ةنيدملاب ينراز نم هنإف .كل نيرئاز :مكلوق امأو «ةنسح
 .(؟7هيلع ئوت ال يذلا رفسلا اذه «هللا لوسر اي :اولاق .«ةمايقلا

 يذلا نالوخ منص وهو  (؟ سنأ مع لعف ام» كي هللا لوسر لاق مل |١1 * ه0. (7”) 6.1 1 . هللا لإ أ م

 نم اياقب انم تيقب دقو «هب ٌتكج ام هب هللا انلّذب « 19ش :اولاق هنودبعي اوناك

 هللا ءاش نإ هانمدهل هيلع انمدق ولو «هب نوكسمتم ةريبك زوجعو ريبك خيش

 نم متيأر ام َمظعأ اموا :ِِلَي هللا لوسر مهل لاقف «ةنتفو رورغ يف هنم انك دقف

 هيلع انردق ام انعمجف (*)ةَمَّدلا انلكأ 'وتح انْنَدَْسَأو انتيأر دقل :اولاق «؟هتنتف

 اهدرت اهانكرتو «ةدحاو ةادغ يف اًنابرق سنأ ٌمعل اهانرحنو روث ةئام هب انعتباو

 .«هلوسرلو» :ةعوبطملا خسنلاو ءنءز (0)

 .ةراسخ الو ٌَعايَض ال :يأ 030

 نم ةيطخ لوصأ يف امك ءقاحسإ نبا دنع اذكو .هعبت نمو يدقاولا دنع همسا درو اذك (*)

 يبلكلا نبال «مانصألا» باتك يف عقوو .(شماهلا )١/ 8١- «ماشه نبا ةريس»

 .«سنايّمع» :(57ص)

 .ٌرشب وه يأ «ٌرشب» :مهلوق .فلؤملا ردصملو لوصألل اقالخ (رِشْبَأ» :عوبطملا يف (:)
 .ةيلابلا ماظعلا انلكأ تح - بدجلا يهو ةنّسلا انتباصأ :يأ (4)
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 انيأر دقلو ءانتعاس نم ثيغلا انءاجف «عابسلا نم اهيلإ جوحأ نحنو عابسلا

 .سنأ مع انيلع معنأ :انلئاق لوقيو ءلاجرلا يراوي بشعلا

 مهماعنأ نم اذه مهمنصل نومسقي اوناك ام ٍةَي هللا لوسرل اوركذو

 :اولاق مهمعزب هلل اًءزجو هل اًءزج كلذ نم نولعجي اوناك مهنأو «مهثورحو

 هلل '7١ةَرجَح رخآ اًعرز يّمسنو هل هيٌّمسنف هطسو هل لعجنف عرزلا عرزن انك

 يذلاف حيرلا تلام اذإو ءسنأ معل هانلعج هلل انيمس يذلاف حيرلا تلام اذإف

 هيلع لزنأ هللا نأ كي هللا لوسر 7"2ههل ركذف هلل هلعجن مل سنأ معل هانلعج

 ةيآلا 4...اًبيِصن يلتألاَو ِتْرَحْلا تصر اَتم هَيأوَمَجِو# كلذ يف
 كلت» :ِةِئكَي هللا لوسرلاقف 20 لَكَ هيلإ مكاحتن انكو :اولاق .[ "5 :ماعنألا]

 .«مكملكت نيطايشلا

 ةنامألا ءادأو دهعلاب ءافولاب مهرمأو «مهربخأف نيدلا ضئارف نع هولأسو

 تاملظ ملظلا نإف» :لاق ءادحأ اوملظي ال نأو ءاورواج نمل راوجلا نسححو

 اولحي ملف ,مهموق ئلإ اوعجرف مهزاجأو مايأ دعب هوعّدو مث .«ةمايقلا موي

 .(؟7!سنأ مع اومده تح ًةدقع

 .ةيحان :يأ )١(

 قياوملا تبشملا نولإ حلصأ مف الوأ يف بدك اذكو فدل» :فادع لوصألا عيمج ف 2؟)

 ردصمل قفاوم لوصألا رئاس نم تبثملاو .«مّلكتيف» :ةعوبطملا خسنلاو ءسءز (6)
 :هفلؤملا

 )١/ 7/8٠١( دعس نبا دنع وهو .(707 /7) (رثألا نويع»و (1 494/7 :1) «ءافتكالا» (5)
 .اًرصتخم .ملعلا لهأ نِم هثدح نّمع يدقاولا نع
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 لس

 براحُم دفو مودق يف

 اوناك مهو «عادولا ةجح ماع ١'براحُم دفو ِكَي هللا لوسر ئلع مدقو

 هّسفن هضرع مايأ مس اوملا كلت يف كي هللا لوسر ئلع مهَّظفأو برعلا ظلغأ

 نّمع نيبئان ٌةرشع مهنم كي هللا لوسر ءاجف «هللا ئلإ مهوعدي لئابقلا ىلع
 اوسلج نأ ئلإ ءٍءاْشَعو ٍءادغب مهيتأي لالب ناكو ءاوملسأف مهموق نِم مهءارو

 .رظنلا هذمأف مهنم الجر فرعف رصعلا لإ رهظلا نم اًموي ِةِكك هللا لوسر عم

 :لاق ؟ينمهوت هللا لوسر اي كنأك :لاق هيلإ رظنلا ميدي يبراحملا هآر املف

 حبقأب كتملكو «ينتملكو ينتيأر دقل هللاو يإ :يبراحملا لاق .«كتيأر دقلا

 هللا لوسر لاقف «سانلا ئلع فوطت تنأو ظاكعب درلا حبقأب كتددرو مالكلا

 كيلع ٌدشأ يباحصأ يف ناك ام «هللا لوسر اي :يبراحملا لاق مث .(معنا :

 2ظ2ظظظ5--7 ئتح يناقبأ يذلا هللا دمحأف .ينم مالسإلا نع دعبأ الو ذئموي

 :ِلكَو هللا لوسر لاقف «مهنيد ئلع يعم اوناك نيذلا رفنلا كئلوأ تام دقلو

 يل رفغتسا ؛هللا لوسر اي :يبراحملا لاقف .«لجو زع هللا ديب بولقلا هذه نإ

 نم هلبق ناك ام بجي مالسإلا نإ :ِِلكَي هللا لوسر لاقف ؛كايإ يتعجارم نم

 .7"2ههيلهأ ىلإ اوفرصنا مث .(رفكلا

 نب ناليَع سيق نب ةفّصحَح نب براحم ونب انه دارملاو «لئابق ةّدع يف نطب «براحم» )١(
 مساوملا يف اهيلع هسفن ِةِكَي يبنلا ضرع يتلا لئابقلا يف نوروكذملا مه مهنأل ءرضُم

 .«ةرجهلا ًأدبم يف لصف» يف قبس دقو ((185 )١/ (دعس نبا تاقبط) يف امك

 (؟58 )١/ دعس نبا هدئسأو .(705 /7؟) «رثألا نويعا»و )01١/7:1"7( «ءافتكالا) (؟0)

 .هوحنب السرم يدعسلا ةزجو يبأ نع ؛راّمتلا حلاص نب دمحم نع «يدقاولا نع
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 لصف

 نامث ةنس يف ٍءادص دفو مودق يف

 ثعب ةنارعجلا نم فرصنا امل هنأ كلذو .١2)ءادص دفو ِةِكَي هيلع مدقو

 ضيبأ ًءاول هل دقعو «ةدابع نب دعس نب سيق مهيلع لمعتسا اثعب اّيهو ءاثوعب
 هرمأو نيملسملا نم ةئامعبرأ يف 7"2ةانق ةيحانب ركسعو ءادوس ةيار هيلإ عفدو
 .ءادص اهيف ناك نميلا نم ةيحان أطي نأ

 كب هللا لوسر ىتأف شيجلاب ملعو «مهنم لجر كو هللا لوسر ئلع مدقف
 كل انأو شيجلا ددراف ؛«يئارو نم 7"2ملع اًدفاو كتئج هللا لوسر اي :لاقف

 نئلإ يئادّصلا جرخو «ةانق ردص نم دعس نب سيق ِةَِْي هللا لوسر ٌدرف «يموقب

 نب دعس لاقف «مهنم الجر رشع ةسمخ ِةِكَو هللا لوسر ئلع مدقف «هموق

 مهمركأو مهايحف هيلع اولزنف يلع اولزني مهعد «هللا لوسر اي :ةدابع
 كل نحن :اولاقو مالسإلا ئلع هوعيابف ٌةنَي ٌيبنلا ئلإ مهب حار مث .مهاسكو

 قاوف «مالسإلا مهيف اشفف مهموق ئلإ اوعجرف ءانموق نِم انءارو نم ئلع

 نع ؟”يدقاولا اذه ركذ .عادولا ةجح يف لجر ةئام مهنم ِةكَي هللا لوسر

 ىلع مدق يذلا هنأ يئادّصلا ثراحلا نب دايز ثيدح نم «*ركذو

 .(577/ص) «برعلا باسنأ ةرهمج" .جِحْذَم نم نطب ءادص )١(

 .هب فيرعتلا قبس دقو ءدحأو ةنيدملا نيب يذلا يداولا وه (0)

 .لقنلا ردصمل قفاوم لوصأللا رئاس نم تبثملاو .«نعا» :ف (9)

 .(7665 /7) («رثألا نويع» نع رداص فلؤملاو .اًرصتخم )7١87/١( دعس نبا هنعو (:5)

 نع «يروشلا نايفس نعاًرصتخم )7١87/١( دعس نبا هنعو  يدقاولا :يأ (5)
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 دفو مدقو :لاق .مهْدَرف ,يموقب كل انأو شيجلا ددرا :هل لاقف ٌْاِيَدَع هللا لوسر

 :تلق :لاق ؛«!كموق يف عاطُمَل كنإ ٍءادّصاخأ اي» :يل لاقف هيلع يموق
 ظ 2 يدوب ا ع نو (1١

 © اعلوسو نمو لجو زع هللا نَم هللا لوسراي6 كل

 ئشتعاف :لاق هرافسأ ضعب يف ِةِْكَي هللا لوسر عم اذه دايز ناكو

 لعجف :لاق اّيوق الجر تنكو «هعم انيشتعاو - اليل راس :يأ لي هللا لوسر

 اخأ اينُذَأ# :لاق رحسلا ىف ناك املف ههّرْرَغ تمّزلو هنع نوقرفتي هباحصأ

 عجر مث هتجاحل (0ل دف انيهذ تتح ائرس مث يتلحار ئلع تنذأف .«ءادص
 :لاقف «يتوادإ يف ءيش يعم :تلق «؟ءام كعم له ءءادص احنأ ايان :لاقف

 لعجف .بعقلا يف ةوادإلا يف ام تببصف «(ٌٍّبصَص) :لاقف هب تئجف ,«هتاه»
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 ثراحلا نب دايز نع «ميَحُن نب دايز نع ءيقيرفإلا معنأ نب دايز نب نمحرلا دبع
 ةفرعملا يف ميعن وبأو ١17( /0) «ريبكلا» يف يناربطلا اًضيأ هجرحخأو .يئادصلا

 نع قرط نم (""50 /0) «لئالدلا» يف يقهيبلاو 1١-7 ٠١( 51) «ةباحصلا

 (515) دواد وبأو (1757) دمحأ هجرخأو .هوحدب الّوطم هب يقيرفإلا نمحرلا دبع

 :ِللَك هلوقو ةماقإلا ةصق ئلع اًرّصتقم هب يقيرفإلا نع قرط نم )١494( يذمرتلاو

 فيعض وهو «يقيرفإلا ثيدح نم الإ هفرعن ال» :يذمرتلا لاق .«ميقي وهف َنَّذأ نم)

 وه :لوقيو هرمأ يّوقُي يراخبلا ليعامسإ نب دمحم تيأرو .ثيدحلا لهأ دنع
 .فّرصتو راصتخاب ها .«ثيدحلا براقم
 قفاوم لوصألا نم تبثملاو .«دعس نبا تاقبط» ةعوبطم يف اذكو :«لب» :عوبطملا

 فلولا ردصمل

 هللا رمق :نوككي نأ لمتحف الإو :«رثآلا ثويعا نم نيكطخ نيتخستن يف طيض اذك

 .ةلاسرلا ةعبط يف امك «هلوسر نمو لجوزع

 :«رثألا نويع» يف امك باوصلاو .فلؤملا نم ملق قبس هنأ رهاظلاو ءلوصألا يف اذك

 .«بهذف انلزن ىتحا
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 نم نيّعبصأ لك نيب تيأرف ءانإلا ئلع هّمك عضو مث ؛نوقحالتي هباحصأ
 لجو زع يبر نم يبختسأ ينأ الول ءءادص اخأ ايا :لاق مث ءروفت اًنيع هعباصأ

 ةجاح هل تناك نم :يباحصأ يف نّذَأ» :لاقو ًأاضوت مث ««انيقتساو انيقَس

 اخأ نإ» :لاقف ميقي لالب ءاج مث ,مهرخآ نم اودروف :لاق «(ُدِريلَف ءوضولاب
 .انب الصف كي هللا لوسر مدقت مث ءتمقأف (ميقي وهف نّذَأ نمو ءْنّذَأ ءادص

 .لعفف اًباتك كلذب يل بتكيو يموق ئلع ينرٌمؤي نأ لبق هتلأس تنكو
 هنإ هللا لوسر اي :لاقف هلماع نم ئكشتي لجر ماق هتالص نم لس املف
 ٌريبخ الد هلي هللا لوسر لانقف «ةيلهاجلا ف ةئيبو اننيب تناك 27لوُحّزب انّدخأ

 نم ينطعأ هللا لوسر اي :لاقف لجر ماق مث ««ملسم لجرل ةرامإلا يف

 الو ٍبّرقُم كلم ئلإ اهّتمسق لكي مل هللا نإ :يكي هللا لوسر لاقف «ةقدصلا
 تنك نإو ؛كتيطعأ اهنم اًءزج تنك نإف ؛ءازجأ ةينامث اهأّرج لوتح لّسرُم يبن

 ناتاه :يسفن يف تلقف «نطبلا يف ًٌءادو سأرلا يف عادص يه امنإف اهنع اًينغ

 ينغ انأو ةقدصلا نم هتلأسو ملسم لجر انأو ةرامإلا تلأس نيح ناتلصخ

 :ةلعشا لوسر لاق ءاميلتقاف كاباكك ةاذه هللا لوسرابي :تلقف ءاينع
 .ملسم انأو «ملسم لجرل ةرامإلا يف ريخ ال» :لوقت كتعمس نإ :تلق 2؟ملو»

 يف عادص يه امنإف اهنع ينغ وهو ةقدصلا نم لأس نما :لوقت كتعمسو

 امك تلق يذلا نإ امأ» :ِِكَي هللا لوسر لاقف «ينغ انأو «نطبلا يف ءادو سأرلا

 :(هلمعتسأ كموق نم لجر ئلع يِّلُد١ :لاق مث ِدِئَكَي هللا لوسرو امهلبقف تلق

 .هلمعتساف مهنم لجر ىلع هتللدف

 ناك اذإو ءاهؤام انافك ٌءاتشلا ناك اذإ اًرعانل نإ هللا لوسر اي :تلق

 ير هحاوتادعو زازا قف ل ةمفساو هعبا ءازسو لكك 735 ١

 ١م



 .فاخن نحنو ليلق انيف َمويلا مالسإلاو «هايملا ئلع انقّرفتف انيلع ّلق فيصلا

 (ٍتايصح عبس ينلوان» كي هللا لوسر لاقف ءانرئب يف انل لجو زع هللا ٌعداف

 ةاصح اهيف قلأف اهيلإ تيهتنا اذإ) :لاقو يلإ نهعفد مث هديب نهكرعف «هتلوانف
 .7١ةعاسلا ئتح اًّرعق اهل انكردأ امف «تلعفف :لاق ««هللا ٌمسو ًةاصح

 لصف

 ةصقلا هذه هقف ىف

 ءاوللا نوك بابحتساو ءشيجلل تايارلاو ةيولآلا دقع باحتسا :اهيفف

 .ةهارك ريغ نم ءادوس ةيارلا نوك زاوجو ضيبأ

 ربخ لجأ نم شيجلا در ِةِلَي يبنلا نإف «دحاولا ربخ لوبق : :اهنمو

 .ةدحو لئادصلا

 :قأ اوقع لئشتعا» هلوق نإف «ناذألا ئلإ رفسلا يف هّلك ليللا ريس زاوج :اهنمو

 .ليللا فصن دعب امل لاقي الو «ةيشع راس

 .ةلحارلا الع ناذألا زاوج :اهيفو

 نم كلذ سيلو ؛ءوضولل هتيعر دحأ نم ءاملا مامإلا بلط :اهيفو

 .لاؤسلا

 .هٌَروعيف ءاملا بلطي ئتح مميتي ال هنأ :اهيفو

 هيف اهعضو امل مل ؛هعباصأ نيب نم ءاملا نارّوُفب ةرهاظلا ةزجعملا :اهيفو

 ةظن لاهجلاو .ةميركلا عباصألا لالخ نم روفي لعج تتح هرثكو هب هللا هّدمأ

 )١( «ءافتكالا» يف هلوطب ريخلا )١: ”/ /؟) (رثألا نويع»و (7” هال 05

 م



 جرخ ائتح روفي لعجف .ددملاو هللا نم ةكربلا هيف تّلح هيف هّعباصأ هعضوب

 .هباحصأ دهشمب ةديدع اًرارم اذه هل ئيرج دقو .عباصألا نيب نم

 دحاو ةذؤي نأ ؟وجيو «ناقآلا خلوق نم ةماقألا ل رعي نأ ةنسلا نأ :اهيقو
 ّيبنلا هب ربخأو ناذآلا ئأر امل هنأ ديز نب هللا دبع ةصق يف تبث امك رخآ ميقيو

 نب هللا دبع لاقف ميقي نأ لالب دارأ مث هيلع هاقلأف .2لالب ايلع ِهِقلَأ» :لاق دلك

 .لالب نْدأو وه ماقأف .«مقأف» :لاق ءميقأ نأ ديرأ «تيأر انأ «هللا لوسر اي :ديز

 .(١'دمحأ مامإلا هركذ

 نوكي الو ءاوفك هآر اذإ كلذ هلأس نمل هتيلوتو مامإلا ريمأت زاوج :اهيفو

 يلون نل انإ» :رخآلا ثيدحلا يف هلوق اذه ضقاني الو هتيلوت نم اًعنام هلاؤس

 ةصاخ هموق ئلع هرّمؤي نأ هلأس امنإ يئادّصلا نإف :2")«هدارأ نم انلمع ئلع
 ئلإ مهءاعدو مهحالصإ هدوصقم ناكو «مهيلإ اًبّيحم مهيف اًعاطم ناكو

 نأ ئأرو ءاهيلإ هباجأف هتيلوت يف هموق ةحلصم نأ ِْكَي يبنلا ئأرف «مالسإلا
 ئلوف ءاهنم هعنمف وه هتحلصمو هسفن ظحل ةيالولا لأس امنإ لئاسلا كلذ

 .هلل هتيلوتو هلل هْعنم ناكف ؛:ةحلصملل عنمو ةحلصملل

 .مهملظب مهيف حدقلاو مامإلا ئلإ ِةَمّلَّظلا ٍلامعلا ةياكش زاوج :اهيفو

 يقهيبلاو (457) ينطقرادلاو (017) دواد وبأ اًضيأ هجرخأو )١55175(: «هدنسم» يف )١(

 صيخلتلا» :رظنا .فيعض هدانسإو .ديز نب هللا دبع ثيدح نم (7949/1) «هننس» يف

 .(1//17/8) «مألا - دواد يبأ ننس فيعضاو )7١9( «ريبحلا

 .هوحنب ئسوم يبأ ثيدح نم (1777”) ملسمو )١7151( يراخبلا هجرخأ (؟)
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 نم هنأ رّكَذ اذإ لجرلا نأو ءاهيف لوخدلا نم ملسملل ريخ ةيالولا كرت نأو
 ظ و

 .هفالخ هنم رهظي مل ام هلوقب اهنم يطعأ ةقدصلا لهأ

 قفاتصألا نم اثنص هدجو نركب نأ زوج دحاولا صخشلا نأ :اهدمو

 .«كتيطعأ اهنم اًءزج تنك نإف «ءازجأ ةينامث اهأزج لولاعت هللا نإ :هلوقل

 .كلذ هلأس اذإ هالو نم ةيالول مامإلا ةلاقإ زاوج :اهنمو

 هبا وز نمي هباحصأ نم ىأرلا يذل مامإلا ةراشتسا :اهنمو

 ءوضولا ةهارك بجوت ال هتكرب نأو كرابملا ءاملاب ءوضولا زاوج :اهنمو

 يرجي يذلا ءاملا نم الو مزمز ءام نم ءوضولا هركي الف اذه ئلعو «هنم

 .ملعأ هللاو .ةبعكلا رهظ ئلع

 لصف

 ناّسغ دفو مودق يف

 ال :اولاقو ءاوملسأف رفن ةثالث مهو رشع ةنس ناضمر رهش يف اومدقو

 مهزاجأف ءرصيق برقو مهكلُم ءاقب نوبحي مهو ؟ال مأ انموق انعبتيأ يردن
 اوبيجتسي ملف مهموق ئلع اومدقف «نيعجار اوفرصناو زئاوجب ديو هللا لوسر

 ثلاثلا كردأو «مالسإلا ئلع نالجر مهنم تام تح «مهمالسإ اومتكو مهل

 ناكف همالسإب هرّبخف ةديبع ابأ يقلف «كومريلا ماع باطخلا نب رمع مهنم
 ,؟ 1و رك

 ءال ؤه الإ هدانسإب انه امم وحنب اًرصتخم (797 )١/ دعس نبا هنعو  ىدفاولا هركذ 6

 .اًلٌّوطم يدقاولا نع (09 /7 :1) «ءافتكالا» يف ٌييعالكلا هلقنو .ناّسغ نم موقلا
 ,(؟ ه5 /9) ةرثآلا نوبعلا نع رداض فلؤملاو

8: : 



 ليش

 نامالَس دفو مودق يف

 ءورمع نب بيبح مهيف رفن ةعبس 2١7 نامالس ذدفو كي هيلع مدقو

 ليففأ [م ب ؟"”كيلع هللا لص هللا لوسر.ىأ :تلقف:يبيبح لاق .اوملسأف

 كيو ةعف اواو .اليوط اًثيدح ركذ مث ,«اهتقو يف ةالصلا» :لاق ؟لامعألا

 .رهظلا يف مايقلا نم فخأ رصعلا ةالص تناكف :لاق ءرصعلاو رهظلا

 مهقسا مهللا» :هديب ِِكَي هللا لوسر لاقف مهدالب بدج هيلإ اوُكَش مث

 مسبتف «بيطأو رثكأ هنإف كيدي عفرا «هللا لوسر اي :تلقف .«مهراد ين ثيغلا

 .هنع انمقو ماق مث هيطبإ ضايب تيأر ئتح هيدي عفرو ِةِكَي هللا لوسر

 انيطغأف هزئاوجب انل رمأو هانعُدو مث ءانيلع يرجت هتفايضو اًنالث انمقأف
 لام مويلا اندنع سيل :لاقو لالب انيلإ رذتعاو ءانم لجر لكل يقاوأ ٌسمخ

 مويلا يف ترطم دق اهاندجوف اندالب ئلإ انلحر مث !هّبيطأو اذه ٌرثكأ ام :انلقف

 يف مهمَّدَقَم ناكو :يدقاولا لاق .ةعاسلا كلت يف كي هللا لوسر هيف اعد يذلا

 531 ع ةنس لاوش

 .ةعاضق نم ميَّدُم ٍدعس نب نامالس ونب انه دارملاو «لئابق ةدع يف نوطب «نامالس» )١(

 .(58”ص) «برعلا باسنأ ةرهمجاو )١6/3”( (دعس نبا تاقبط» :رظنا

 .ف اهب تدزفت ةالصلا ()

 نب بيبح نع هدانسإب باًرصتخم 0716/5 95 /1) دعس نبا هنعو_ىدقاولا هركذ 00

 امم لوطأب يدقاولا نع (51 /7 )١1: «ءافتكالا» يف ٌيعالكلا هلقنو .ينامالسلا ورمع

 .(؟855 /؟) (رثألا نويع» نع رداص فلؤملاو .انه

 ه5



 لصف

 سبع ىنب دفو مودق يف

 انؤاّرق انيلع مدق «هللا لوسر اي :اولاقف ؛17نسيع ىتب دقو هيلع مدقو

 ءانشياعم يهو شاومو لاومأ انلو .هل ةرجه ال نمل مالسإ ال هنأ انورّبخأف

 نِم انرجاهو اهانعب ءانلاومأ يف ٌريخ الف هل ةرجه ال نمل مالسإ ال ناك نإف

 مكلامعأ نم هللا مكتلي نلف متنك ثيح هللا اوقتا» :ِةِْككَي هللا لوسر لاقف ءانرخآ

 .(اًعيش

 هنأ هوربخأف 2«؟بقع هل له» :نانس نب دلاخ نع ٍةِكو هللا لوسر مهلأسو

 ةياهعصضأ ثدحي ل6 هللا لوو ًاشنأو «تضرقتاف ةنيا ؟10هل تناك هدل بقعال

00!هٌموق هعّيض ىبن١ :لاقف نائس نب دلاخ نع
"). 

 .(١44نض) «برعلا باسنأ ةرهمج» .ناليع سيق نب دعس نب نافطَغ خم نطي (5)

 .ز «د .ءف نم تطقس ا(هل» (0)

 هدنسأ دقو .(7//7101) «رثألا نويع»و ءيدقاولا نع القن (77/7 :1) «ءافتكالا» (*)

 لجأ نم واو هدانسإو «ةريره يبأ ثيدح نم )7057/١(  دعس نبا هنعو  يدقاولا

 يبن١ :هيف هلوقو .ةريره يبأ نع يربقملا نع هاور يذلا هخيش ةلاهجو «يدقاولا
 ٌّحصي الو ركنم ثيدح هنكلو ءاًّضيأ سنأو ساّبع نبا ثيدح نم يور ؛هّموق هعّيض

 انهابب ٌحتَحُي ال ليسارملا هذهو .هوجو نم اًلسرم يور امنإو ءةتبلا اًدئسم
 ريب

 لِي هلوقو # َكَلِإََم نم ِرِمِذَت نم مُهلَتأ آم اًموق َرِذَنُِّل# :ئلاعت هلوقل اهتضراعمل
 :رظنا .«يبن هنيبو ينيب سيل «ميرم نباب سانلا ئلوأ انأ» :هيلع قفتملا ثيدحلا يف

 سينأ»و )718١( «ةفيعضلا»و (70/8 /5) «ةباصإلا»و (7 5/8 /7) «ةياهنلاو ةيادبلا»

 )١١/ 851١(. «يراسلا
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 ليسقا

 دماغ دفو مودق يف

 ٍمهورشم ةنس ذماط انوا هللا وسر نئلع مدقو :*'”يسدقاولا لاق

 لوسر ئلإ اوقلطنا مث «2")ءافزَطو ل لثأ ٍظئموي وهو دقرغلا ٌعيقب اولزنف «ةرشع
 ةبيع قرسف قراس ئتأو هنع مانف ءاَنِس مهَّئَدحأ مهلحر دنع اوُفّلخو ِةلكي هللا
 اوّرقأو هيلع اومّلسف كي هللا لوسر ىلإ ٌموقلا ئهتناو .هل باوثأ اهيف مهدحأل

 نم» :مهل لاقو «مالسإلا عئارش نم عئارش هيف اًباتك مهل بتكو «مالسإلاب هل

 نع مان دق هنإف» :لاق هللا لوسر ايانثدحأ :اولاق «؟مكلاحر يف متفّلخ

 هللا لوسراي :موقلا دحأ لاقف .««مكدحأ ةبيع '" 'ذخأف ٍتآ ئتأ ئتح مكعاتم

 اولإ تَّدُرو تذخأ دقف» :هِلكك هللا لوسر لاقف ؛يريغ ةبيع موقلا نم ٍدحأل ام

 هولأسف ءمهبحاص اودجوف مهلحر اوتأ ئتح اًعارس موقلا جرخف ««اهعضوم
 يف تمقف «ةبيعلا تدقفف يمون نم تعزف :لاقف لك هللا لوسر مهرّبخ امع

 ثيح ىلإ تيهتناف ءينم ودعي راثف ينآر املف اًدعاق ناك دق لجر اذإف اهبلط

 هنأ دهشن :اولاقف ءاهتجرختساف ةبيعلا بّيغ دق وه اذإو ءِرْمَح رت اذإف ئهتنا

 ِنِلَج يبنلا ىلإ اوعجرف ءتِّدٌر دق اهنأو اهذخأب انربخأ دق هنإف هللا لوسر

 بعك نب َيبأ ِِكَذ يبنلا رمأو ءملسأف هوُفّلخ يذلا مالغلا ءاجو ؛هوربخأف

 .اوفرصناو دوفولا زيجي ناك امك مهزاجأو ءاّنآرق مهمّلعف

 )١( «ءافتكالا» يف همامتب ربخلاو .اًرصتخم (١/98١)دعس نباهنعو )١: 2577/17 7(

 «رثألا نويعاو )7/ /761(.

 .لثألا :اهنم .فانصأ يهو «لوتفم قيقد اهقرو ءفورعم رجش ءافرطلا (؟)

 .(رثألا نويع» يف ةتباث يهو «ب ادع لوصألا يف تسيل ءافلا (*)
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 لكي هللا لوسر ئلع دزألا دفو مودق يف

 ينيدملا ئسوم وبأ ظفاحلاو 7١2«ةباحصلا ةفرعم) باتك يف ميعن وبأ ركذ

 :لاق ينارادلا ناميلس ابأ تعمس :لاق ّيراوحلا يبأ نب دمحأ ثيدح نم

 نب ديوس يدج نع يبأ ينثدح :لاق يدزألا ديوس نب ديزي نب ةمقلع ينثدح

 هيلع انلخد املف ِةلككَو هللا لوسر ئلع يموق نم ٍةعبس عباس تدفو :لاق ثراحلا

 مسبتف «نونمؤم :انلق 2؟متنأ ام :لاقف انّيزو انتْمَس نم ئأر ام هبجعأ هانملكو

 :انلق «؟مكناميإو مكلوق ةقيقح امف ًةقيقح ٍلوق لكل نإ» :لاقو هلك هللا لوسر

 انترمأ ٌسمخو اهب نمؤن نأ كلّسُر اهب انتّرمأ اهنم سمخ ؛ةلصخ ةرشع سمخ
 :اًئيش اهنم هركت نأ الإ اهيلع نحينف ةيلعاجلا يف اهب انقّلخت سمو ءاهب لمعت نأ
 :انلق «؟اهب اونمؤت نأ يلسر اهب مكترمأ يتلا سمخلا امو» :ِِلَي هللا لوسر لاقف

 امون لاق هكرملا دعب ىتعبلاو هلسرو هيو هنكتالمو للاب نموت نآ انتومأ

 ميقنو «هللا الإ هلإ ال :لوقن نأ انترمأ :انلق «؟اهب اولمعت نأ مكترمأ يتلا سمخلا

 :ةليببم هيلإ عاطتسا نم تيبلا جحنو ءناضمر موصنو «ةاكزلا يتؤنو «ةالصلا

 دنع ركشلا :اولاق «؟ةيلهاجلا يف اهب متقّلخت يتلا ")ةسمخلا امو» :لاقف
 .ءاقللا نطاوم يف قدصلاو ءءاضقلا ٌرُمِب ئضرلاو «ءالبلا دنع ربصلاو .«ءاخرلا

 يقهيبلا هجرخأو ,(71/4 /9) «ءايلوألا ةيلح» يف اًضيأ ميعن وبأ هجرخأ دقو «هيف هدجأ مل )١(

 نع قرط نم )199/١-7١1١( «هخيرات» يف ركاسع نباو )91/٠( «ريبكلا دهزلا» يف

 هل :يبهذلا لاق ءلوهجم ديوس نب ةمقلع «فيعض هدانسإو .هب ّيراوحلا يبأ نب دمحأ

 نبا هرقأو )٠١8/79(. «لادتعالا نازيم» .«هذج نع هيبأ نع ركنم ريخب ائتأو ءفّرعُي

 .(5515) ينابلألل «ةفيعضلا :رظناو .(5177 /0) «ناسللا» يف رجح

 .«سمخلا» :لوصألا رئاس يفو .ن .ث «ف يف اذك (0)
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 مههقف نم اوداك ءاملع ءامكح»١ :هِِكَي هللا لوسر لاقف «ءادعألاب ةتامشلا كرتو

 أ :ةلصخ نورشع مكل ُمِيَتف اًسمخ مكديزأ انأو» :لاق مث ««ءايبنأ اونوكي نأ

 الو .نونكستال اماونبت الو ,نولكأت ال ام اوعمجت الف نولوقت امك متنك

 هيلعو نوعجرت هيلإ يذلا هللا اوقتاو ,نولوزت اًدغ هنع متنأ ءيش يف اوسفانت

 دنع نم موقلا فرصناف ؛«نودلخت هيفو نومَدَقَت هيلع اميف اوبغراو .نوضرعت

 .اهب اولمعو هتيصو اوظفحو ٌةالَي هللا لوسر

 لصف

 لك هللا لوسر ىلع 2١7 قفتنُملا ينب دفو مودق يف

 :لاق بأ كسل يف لبنح نب دمحأ مامإلا نب هللا دبع نع انيوُر

 ريّيْزلا نب بعصم نب ةزمح نب دمحم نب ةزمح نب ميهاربإ يلإ بتك

 هب تبتك ام ىلع هتعمسو هتضرع دقو ثيدحلا اذهب كيلإ تبتك :يريبزلا
 .يمازجلا ةريغملا نب نمحرلا دبع ينثدح :لاق ؛ينع كلذب ثّدحف «كيلإ

 نب دوسألا نب مَهَلَد نع :يراصتألا شايع نب نمحرلا دبع انثذح :لاف

 .ناليع سيق نِم .ةعصعص نب رماع نم نطب «ليقع نب رماع نب قفتنملا ونب مه )١(
 .(559ص) «برعلا باسنأ ةرهمج

 يف مصاع يبأ نباو 1١( 41 «ةنسلا» يف اًضيأ هللا دبع هجرخأو )١7707(. مقرب (0)

 (؟١١ )١9/ «ريبكلا» يف يناربطلاو (7817) «ديحوتلا» يف ةميزخ نباو (544) «ةنسلا)

 .هب يمازجلا ةريغملا نب نمحرلا دبع قيرط نم مهلك 05٠(. /5) مكاحلاو

 مهيف مهلك «هابأو .دوسألا نب مهلدو ,«شاّيع نب نمحرلا دبع نإف «نيل هدانسإ يفو

 نبا ظفاحلا لاقو .«تاققتلا» يف ناّبح نبا مهدروأ ناك نإو ربتعم مهقّتوي ملو ةلاهج

 اهضعب يف هظافلأو ءاَدذج بيرغ ثيدح اذه» :(77/4 /1/) «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك
 .اهعضوم يف اهّركذ يتأي دهاوش هتارقف ضعبلو :ّتلق .« ةراكن
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 نب طيقل همع نع «هيبأ نع «يليقعلا قفتنملا نب رماع نب بجاح نب هللا دبع

 نب مصاع نع هللا دبع نب ٌدوسألا يبأ اًضيأ هينثدحو :مَّهَلَد لاق _رماع
 هعمو ِةِكَي هللا لوسر ئلإ اًدفاو جرخ ُهَنَعَُيإَوِو رماع نب طيقل نأ طيقل

 .قفتنملا نب كلام نب مصاع نب كيهّت :هل لاقي هل بحاص

 هانيفاوف هِلكلَي هللا لوسر ئلع انمدق ئتح يبحاصو انأ تجرخ :طيقل لاق

 الأ .سانلا اهّيأِلا :لاقف اًبيطخ سانلا يف ماقف «ةادغلا ةالص نم فرصنا نيح

 ئرما نم لهف الأ ؛مويلا اوعمستل (0١مايأ ةعبرأ ذنم يتوص مكل تأّبخ دق ينإ

 ُثيدح هيِهلُي هلعل مّن الأ ؟للكي هلل هللا لوسر لوقي ام انل مّلعا : ' اونان هلو هلعب

 الأ ؟تغلب له :لوؤسم نإ الأ ءلاض هيهلُيوأ سابع فيج وأ يفق

 اذإ ئتح يبحاصو انأ تمقو «سانلا سلجف .«اوسلجا الأ ءاوشيعت اوعمسا

 ؟بيغلا ملع نم كدنع ام .هللا لوسر اي :تلق 2؟47هّرظنو هّداؤف ؟")انل ْغَّرف

 َحيتافمب كبر ()ٌّنَض» :لاقف «0*2ةطقّسلا يغتبأ ينأ ملعو وللا ٌرْمَعَل كحضف

 رئاس يف دجوي الو س ف يف هيلع بورضم وهو «الأا :عوبطملا .,ث يف هدعب ديز ()
 فلؤملا قايسل هنم برقأو .«...لهفاالأ :مكتعوسأل الأ) : :«دنسملا» ظفلو .لوصألا

 . مويلا مكعمسألا :يناربطلاو مصاع يبأ نبا ظفل

 .«دنسملا» يف سيلو «(«هل» :عوبطملا ءس يف هدعب ديز (0)

 ىلع اوناك» :هناكم ةروصلا يف رهظف .ف يف مرخ هناكم «انل غرف اذإ تح يبحاصو» (9)

 .ثيدحلا اذه ءانثأ يف رئاظن هلو .ةيلاتلا ةقرولا نم «نونسحي ال لمع

 .(هّرظنو هداؤف انل ْعّرَف اذإ تح ,( :ن «ث يفو «ز يف طبض اذك )0

 :«ديحوتلا»و مصاع يبأ نبال «ةنسلا» يفو .«هطقسل# :هللا دبعل «ةنسلا»و «دنسملا» يف (0)

 .(هطقس)

 .د ءز .ب «ف يف ةلاشملا ءاظلاب مِسر (5)
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 ؟هللا لوسر اي نه ام :تلقف «هديب راشأو «هللا الإ اهملعي ال بيغلا نم سمخ

 0101 ئتح ّينملا مّلِعو .هنوملعت الو مكدحأ ةينم ئتم ِمِلَع دق ؛ ّبنَملا مَلِع» :لاق

 معاط تنأ ام ِمِلَع دق ,لغ ينام مّلِعو دوما واسفل دعا وركب

 د3 كساب لئلا نيقفشُم نيلْزأ مكيلع فِرْشُي د ,ثيغلا موي مْلِعو .هملعت الو

 كحضي ٌبر نِم مّدعَت نل :تلقف :طيقل لاق  «بيرق ىلإ 27هكثوغ نأ ملع
 .«ةعاسلا موي مْلِعو١ :لاق 0 هللا لوسر اي اًريخ

 ال ليبق نمانإف همَّلْعَتو سانلا مّلعت امم انمّلَع هللا لوسر اي :ٌتلق

 انيلاوت يتلا معئحتو انيلع (؟اوندت يتلا جِحْذَم نم ٌدحأ انّقيدصت َقَّدَصُي

 مث متشبل ام نوشبلت مش ؛ ''مكيبن ودُي مث منبل ام نوئبلت :لاق «(”نّريشعو
 ةكئالملاو تامالإ اًئيش اهرهظ ئلع عدت ام كهل ٌرْمَعلف :ةحئاصلا ْثَعِبُت

 هريغو (دنسملا» ظفل وهو «(«نيحا :ةلاسرلا ةعبط ءث ءر .«لتم» يي )0010(

 نم تبثملاو .بصخلا ئلإ بدجلا نم مكلاح رّيغت :يأ «مكَريِغ» :«دنسملا» ظفل (؟)
 .مصاع ىبأ نباو ةميزخ نبا ظفل لوصألا

 قيرط نم اضيأ يور هب ٍطيفل لوافتو هريغ ٌبرقو هدابع طونق نم ميحرلا انير كحض (9)

 يف اميس ال نسح هدانسإو .امهريغو )١1481( هجام نباو )/١171741( دمحأ دنع رخآ

 «دنسملا» خسن تفلتخا دقو .جيرختلا رداصم ةماع يف يذلا وهو ««وبرت» :ث ءز 62

 نيّروكذملا :هجوأ ةثالث ئلع *077"7(  /1) زنكملا ةعبط شماه يف امك ةيطخلا

 .«انيلإ وندت» :ةميزخ نبال «ديحوتلا باتك» ةعوبطم يفو .«أبرت» :ثلاثلاو
 .كلذك «دنسملا» يف وهو ««اهنم نحن يتلا» :عوبطملا «ز يف هدعب ديز )0

 .ز ادع لوصألا عيمج نم طقس «مكيبن فوتُي مث متثبل ام ن ءلت» (5)
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 تلخو ضرألا يف فوطي لجو زعع كبر حبصأف ءلجو زع كبر عم نيذلا

 عدت ام كهلإ ٌرْمَعلف .شرعلا دنع نم ٍبْضَهِب ًءامسلا كبر لسرأف ءدالبلا هيلع

 ئتح هنع َربقلا تَقَّش تقش الإ ٍتيم ِنَفْذَم الو ٍلتق '١!عَر َرِصَم نم اهرهظ ىلع

 .هيف ناك امل ؟ميهم :كبر لوقيف ءاّسلاج يوتسيف ءهسآو دنع نم (!)هَفِلْخَت

 اي :تلقف .«هلهأب اًثيدح هبسحي ةايحلاب هدهعل ؛مويلا ءسمأ بر اي :لوقي
 كنئبنأ» :لاق ؟عابسلاو ئلبلاو حايرلا انقّرمت ام دعب انعمجي فيكف هللا لوسر
 ايحت ال :تلقف ةيلاب ٌةَرَّدَم ىهو اهيلع ٌتفرشأ ءضرألا :هللا ءالآ ىف كلذ لَثَمِب

 اهيلع تفرشأ ئتح اًمايأ الإ كيلع ثبلت ملف ؛ءامسلا اهيلع هللا لسرأ مث ءاّدبأ

 ئلع ءاملا نم مكعمجي نأ ئلع ردقأ وهل كهلإ ٌرْمَعلَو .ةدحاو"!ةبرش ىهو

 نورظنتف مكعراصم نمو (؟7ِءاوُضَأْلا نم نوجرختف ؛ضرألا تابن عمجي نأ

 ."مكيلإ رظنيو هيل

 دحاو صخش وهو ضرألا ءلم نحنو فيك هللا لوسر اي :تلق :لاق

 ةيآرمقلاو سمشلا :هللا ءالآ ىف اذه لثَمب كتبنأ» :لاق ؟هيلإ رظننو انيلإ رظني

 .فيحصت «(«عزفم١ا :د ءف )١(

 تبثملاو .«هلعجت» :«دنسملا» يفو .جيرختلا رداصمو لوصألا ةّماع يف فاقلاب طبض (؟)

 .ثيدحلا اذه يف بيرغلا ريسفت نم فلؤملا هركذيس امل قفاوم

 ئلع هطبض ٌّحصي هنأ ئلإ ةراشإلل «اّمم» هقوف بتُكو .ف يف اًطوبضم ءاج اذك ()
 .ثيدحلا بقع هل فلؤملا ريسفت تأيسو .اههوكسو ءارلا حتفب نيهجولا

 ةراجحلا نم مالعألا :لصألا يف ئوّصلاو ءاوصألاو .«روبقلا يه» :ف شماه يف 0

 .ةّريص ءاهدحاو ءروبقلا الع تامالحك وأ قرطلا العاب لادتسشل يصنت
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 ."2”«امهتيؤر يف '١)نوُماَضت الو ةدحاو ةعاس مكنايريو امهنورت ةريغص هنم

 هيلع نوضّرعت 91 :لاق ؟هانيقل اذإ انير انب لعفي امف «.هللا لوسر اي :تلق

 ةفرع هديب لجو زع كبر ذخأيف «ةيفاخ مكنم هيلع ئفخي ال مكئاحفص هل ةيداب
 .ةرطق اهنم مكنم ٍدحأ ةجو ئطخي ام كهلإ ٌرْمَعلف ءمكلّبِق اهب حضنيف ءام نم
 وأ  هحضنتف رفاكلا امأو ,ءءاضيبلا ''ةطيّرلا لثم ههجو عدتف ملسملا امأف

 هرثأ لع قّرْفَيو مكّيبن فرصني ّمّتالأ ,دوسألا مَّمُحلا لثمب  «؟)هحِطْنَتف :لاق

 8 لوقو ةرمجلا مكدحأ أطي رانلا نم اًرسج نوكلسيف نوحلاصلا

 [ مآ نئيلع مكيبن ضوح يلع نو ملطف ال .هنأ وأ :لجو زع كبر لوقي

 طبضيو .ضعب نود مكضعب هاريف ماحزلا ةرثك نم  ملظلا وهو  ميَض مكقحلي ال يأ )١(
 :يأ ,ءاتلا حتفب «نوُماضَت» :وأ .نومحازت ال :يأ «ّمضلا» نم «نوُماضت» :اًضيأ

 تبسلاو .«هنودابشت» «سسلا» ظقلو ايقنت ىيناعلا يدا هلم تقذكل زويا دم
 .جيرختلا رداصم رئاسل قفاوم

 اورت نأ نم هنورتو مكاري نأ ئلع ردقأ وهل كهلإ رمعلو» :هدعب عوبطملا يفديز (؟)

 نم اًكردتسم ««امهتيؤر يف نوراضت ال ؛مكنايريو [امهنورت :باوصلاو ءاذك] امهرون
 هلعلو ءلوصألا نم ءيش يف دري ملو .هوحنب رداصملا رئاس يف وهو «(دمحأ دنسما

 .رظنلا لاقتنال فلؤملا نم طقس
 .«ةءالملا يه» :ف شماه يف (*)

 وهو «يوارلا كش نود (همطختف» :امهيفف س «ز ادع لوصألا يف نيتملكلا مسر اذك 0:

 نم هدعب نمو (075 )١/ ةبيتق نبا هركذ يذلا وهو «جيرختلا رداصم ةماع ظفل

 يفامو .اًرثأ هيف لعجتف  هفنأ وهو  همطخ برضت :هانعمو ءبيرغلا باحصأ

 يفو .هخطُت يأ هْحَضْمَت١ وأ اهخّمْضَت» :ئلوألا ةملكلا يف هباوص نوكي دق لوصألا
 .ملعأ هللاو ,هسدنت ؟عأ (هْحَّطْمَت» :ةيناثلا

 .هبيرغل فلؤملا ريسفت يف يتأيسو ««هؤأ» لونعمب , هنأ ف شماه يف هرّسف )0(
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 عقو الإ هدي مكنم دحأ طسبي ام كهلإ ٌَرْمَعلَف « يقي[ ام طق قاعات هللاو

 الف رمقلاو سمشلا سْيْخَتو ,ئذألاو لوبلاو ٍِفْوَّطلا نم هرّهطُي ٌحَدَق اهيلع

 .«اًدحاو امهنم نورت

 .هذه كتعاس كرصب لشمب» :لاق ؟رصبن َمبف هللا لوسر اي :تلق :لاف

 (7هب تهجاوو ضرألا ("ةهْنَقرشأ موي يف سمشلا عولط ١)'عم كلذو

 .«لابحلا

 .(وفعي نأ الإ اهلثمب ةئيسلاو ءاهلاثمأ رشعب ةنسحلا»

 رانلا نإ كهلإ ٌرْمَعل» :لاق ؟رانلا ام ؟ةنجلا ام .هللا لوسر اي :تلق :لاق

 نإو :انثاع نيعبس "امه بكارلا ريسم آل[ نآبان اهنم ام «باوبأ ةعبس اهل

 .«اًماع نيعبس امهنيب بكارلا ريسي الإ ناباب اهنم ام ,باوبأ ةينامثل ةنجلل

 نم تبثملاو .مصاع يبأ نبال «ةنسلا»و «دنسملا» ظفل وهو «لبق» :عوبطملا يف )١(

 .«يناربطلا مجعم»و هللا دبعل «ةنسلا» ظفل لوصألا

 (دنسملا» نم ةيطخ لوصأ ضعب يف وهو ««تقرشأ» :ةعوبطملا خسنلاو ءنءز (؟)

 نبال «ةنسلا» يفو .«دنسملا» لوصأ ضعبو هللا دبعل «ةنسلل» قفاوم تبثملاو .كلذك

 فذح :يأ «لاصيإلاو فذحلا ئلع لّمحُي انهاه امف هيلعو «(هب تقرشأ» :مصاع يبأ

 .ةرشابم لعفلاب ريمضلا لاصيإو رجلا فرح
 .هللا دبعل «ةنسلا» يفو «دنسملا» لوصأ ضعب يف كلذك وهو «(هتّهجاوو» :سءز (9)

 وهو ««انتائيسو انتانسح» :س يفو .جيرختلا رداصم يف كلذك وهو ءز نم «انتانسحو» (:)

 .ث يف قحللا ائضتقم

 .ث شماه ءز نم يتآلا عضوملا يفو انه «امهنيب» (6)
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 ريغتي ام نبل نم راهنأو «7١2ةمادنالو عادَص اهبام رمخ نم راهنأو «لوفِصُم

 هعم .هلثم نم ٌريخو نوملعت ام كهلإ َرْمَعلو ةهكافو ء.نسآ ريغ ِءامو .همعط

 ؟تاحلصُم نهنم وأ جاوزأ اهيف انلَوأ هللا لوسر اي :تلق .7"2ةرهطم جاوزأ

 نهنوُدَلَت_ نيحلاصلل تاحلاصلا : ظفل يثو_ نيحلاصلل تاحلصملا» :لاق

 هللا لوسر اي :تلقف :طيقل لاق .«ٌكلاَوت ال نأ ريغ ايندلا يف مكتاّذل لثم مكْدَّْلَيو

 ."' 1كَِكَي يبنلا هبجي ملف ؟هيلإ نوهتنمو نوغلاب نحن ام ئصقأ

 ماقإ ئلع» :لاقو هدي كلَ يبنلا طسبف ؟كعيابأ َمالع هللا لوسر اي :تلق :لاق

 أن :تلق :لاق ((هريغ اَهلإ هللاب كك رشتال نأو .كرشملا لايزو .ةاكزلا ءاتيإو .ةالصلا

 نأ نظو هاي هللا وسر ضب «برغملاو قرشملا نييامانل نإو هللا لوسر

 الإ ئيرما ئلع ينجي الو انئش ثيح اهنم ٌلُحَ :تلق :لاق ههطتال ام طقم

 .«كسفن الإ كيلع ينجي الو تعش ثيح لت «كلذ كلا :لاقو هلي طسف «هسفن

 ئقنأ نم 240 نيترم نيد َّنِإ اه «نيذ ّنِإ اه» :لاق مث هنع انفرصناف :لاق

 .«هحرش يف يتأي امك  ةمادن الو» :ف شماه يفو .س شماه ءز نم «ةمادن الو» )١(

 .بيرغلا حرش نم ينأي اميف هل هركذ عم اًوهنم اذه فلؤملا نم طقس هنأ هرعتلو

 امي اًقّلعتم «هعم» نوكي هيلعو «هريغو «دنسملا» يف اذكو «ةرهطم جاوزأو» :س ءز 00

 .«كردتسملا» ظفلل قفاوم تبثملاو .هلبق

 ملف» ناكم «رشب بلق ئلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام :لاق» :ز يف (*)

 يف بتكو تبثملا ىلع برص س يف هنأ الإ ءلوصألا رئاسل اًقالخ اك يبنلا هبجي
 .جيرختلا رداصم يف يذلا وه تبثملاو .ز ظفل لثم شماهلا

 يبأ نباو هللا دبعل «ةنسلا» يف وهو .«مهنأ الإ ٌتئَّدُح نإ كهلإ ٌرْمَعلا :هلعب ز يف ديز ()

 .هوحنب مصاع
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 نب ركب ىنب دحأ ةّيرادخلا نب بعك هل لاقف ؛«ةرخآلاو ئيلوألا ىف سانلا
 لهأ «قفتنملا ونب قفتنملا ونب قفتنملا ونب» :لاق ؟هللا لوسر اي مه نم : بالك 7 ظ سه جه 5

 .«مهنم كلذ

 ئضم نمم دحأل له هللا لوسر اي :تلقف هيلع تلبقأو انفرصناف :لاق

 قفتنملا كابأ نإ هللاو :شيرق ٍضْرُع نم لجر لاقف ؟مهتيلهاج يف ريخ نم
 ىلع يبأل لاق امم همحلو يهجو دلج نيب ٌرح عقو هنأكف :لاق !رانلا يفل

 لمجأ ئرخألا اذإ مث ؟هللا لوسر اي كوبأو :لوقأ نأ تممهف «سانلا سوؤر

 ربق نم هيلع تيتأ ام هللا ٌرْمَعل ىلهأو» :لاق ؟كلهأو هللا لوسر اي :تلقف

 :كءوسي امب ٌرِشْبَأَف دمحم كيلإ ينلسرأ :لق 2١7 ةسود وأ يشرق وأ ّيرماع

 مهب لعف امو «هللا لوسر اي :تلق :لاق .0"2«رانلا يف كنطبو كهجو ئلع ربت

 مهنأ نوبسحي اوناكو هايإ الإ نونسحي ال لمع ئلع اوناك دقو كلذ

 ظفل وهو .«يسود وأ» ناكم كلذ تبثأ عوبطملا يفو ؛«كرشم نم» :هدعب ز يف ديز )١(

 .ثيدحلا تاياور نم ءيش يف يسودلا ركذ دجأ ملو ؛هريغو «دنسملا)

 ءاج :لاق هيبأ نع صاقو ىبأ نب دعس نب رماع نع يرهزلا ثيدح نم دهاش هل اذه 030

 يف» :لاق ؟وه نيأف .ناكو ناكو ءمحرلا لصي ناك يبأ نإ : لاقف ِِكَب يبنلا لإ يبارعأ

 «رسيبكلا» ف نارطلاو )١١43( راّربلا هجرحلا ,«راشلاب هٌرْشيف رقاك ربشب كنورم

 ريكانملاو ليطابألا» يف يناقروجلاو )١1917/1( «لتالدلا» يف يقهيبلاو )١/١156(

 :يناقروجلا لاق 7١(. 5 /*) «ةراتخملا» يف ءايضلاو )7١1( «ريهاشملاو حاحصلاو

 يرهزلا نع هاور نم ةياور احّجر ينطقرادلاو متاح ابأ نكلو .«حيحص ثيدح اذه»

 .(5017/) ينطقرادلاو (7771) متاح يبأ نبال «للعلا» رظنا .السرم
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 .«نيدتهملا نم ناك هيبن عاطأ نمو نيّلاضلا نم ناك هّيبن

 دق هنأ ئلع هتمظعو هتماخفو هتلالج يدانت «ليلج ريبك ثيدح اذه

 نب ةريغملا نب نمحرلا دبع ثيدح نم الإ فرعي ال «ةوبنلا ةاكشم نم جرخ
 رابك نم امهو «يريبزلا ةزمح نب ميهاربإ هنع هاور «يندملا نمحرلا دبع

 لهأ مامإ امه ّجتحا :١2)"حيحصلا» يف امهم حتحم ناتقث «ةنيدملا لهأ ءاملع

 .يراقبلا ليعامسإ ةي كمحيم ثيدحلا

 ملو هدايقنالاو ميلستلاب هولباقو لوبقلاب هوَقَلَتو مهبتك يف ةنسلا ةمئأ هاور
 وبأ مامإلا نبا مامإلا هاور نممف .هتاوٌر نم ٍدحأ يف الو هيف مهنم ّدحأ نعطي

 باتك١ يفو «هيبأ دنسم) يف لبنح نب ٌدمحأ نب هللا دبع نمحرلا دبع

 نب ةزمح نب دمحم نب 0 هيهاربإ لإ بعك :لاقو ؟'؟ةةنسلا

 هتعمسو هتضرع دقو ثيدحلا اذهب كيلإ تبتك :يريبزلا ريبزلا نب بعصم

 .ينع هب ثّدحف «كيلإ هب ٌتبتك ام ئلع

 يف ليبنلا مصاع يبأ نب ورمع نب دمحأ ركب وبأ ليلجلا ظفاحلا :مهنمو

 .هل «ةنسلا باتك»

 ناميلس نب ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ ظفاحلا :مهنمو

 .(7(ةفرعملا باتك» يف لاّسعلا

 .ثيدحلا جيرخت يف مصاع يبأ نبال «ةنسلا» ئلإ اذكو امهيلإ وزعلا قبس دقو (؟)

 لهأ نم ءافيلأتو ةياورو اًناقتإو اًمهف ثيدحلا ىف ةمئألا رابك دحأ ءلاّسعلا ظفاحلا (6)

 :لاقف يبهذلا هعلاط «ةنسلا يف «ةفرعملا» باتك هل .اهب ءاضقلا ىَّلُو دقو ؛ناهبصأ
 .(1/157) «ءالبنلا مالعأ ريس :رظنا .1" 5 4 ةنس يفوت .«هتمامإو هظفح نع ىبنُي)»
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 نب دمحأ نب ناميلس مساقلا وبأ هناوأ ثدحمو هنامز ظفاح :مهنمو

 .''هبتك نم ريثك يف يناربطلا بويأ
 خيشلا وبأ ناّيح نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ ظفاحلا :مهنمو

 .(0(ةنسلا باتك» يف ىناهبصألا

 نب دمحم هللا دبع وبأ 7ظفاحلا نبا ظفاحلا نبا ظفاحلا :مهنمو

 .؟1ناهبصأ ظقاح ددنق دري ةيحب نب دمحم نب قاحمإ

 .هيوَدْرَم نب ئسوم نب دمحأ ركب وبأ ظفاحلا :مهنمو

 قاحسإ نب هللا دبع نب دمحأ ميعن وبأ هرصع ظفاح :مهنسمو

 .مهركذ لوطي مهاوس ظافحلا نم ةعامجو ,22)ناهبصألا

 (5)ناغّصلا قاحسإ نب دمحم ثيدحلا اذه ئور :هدنم نبا لاقو
 ءاملعلا عمجمب قارعلاب هاور دقو ءامهريغو لبنح نب دمحأ نب هللا دبعو

 متاح وبأو «يزارلا ةعرز وبأ مهنم :ةمئألا نم ةعامج نيدلا لهأو
 لي ههداتسإ يق ملكتي ملاو دسأ هركذي منو :ليعامسإ نب فحم هللا ديع وبأو
 وأ .دحاج الإ ثيدحلا اذه ركني الو «ميلستلاو لوبقلا ليبس ىلع هوور

 .هلإ#ب هدنم نب هللا دبع يبأ مالك اذه .ةنسلاو باتكلل فلاخم وأ ؛لهاج

 .دوقفم وهو «هل «ةنسلا» باتك يف اًضيأ هاور هلعلو ««ريبكلا همجععم» يف هاور هنأ قبس )١(

 .اًرصتخم (7565) «ثيدحلا لاثمأ» يف اًضيأ هاور دقو ءدوقفم وهو (؟)

 .ةعوبطملا خسنلاو ءب «ث «س ءز نم طقس «ظفاحلا نبا» (9)

 .هل «ةيمهجلا ئلع درلا»و «ديحوتلا باتك»و «ناميإلا باتك» يف هدجأ مل (5)

 .اًرصتخم مصاع يبأ نبا قيرط نم )545٠( «ةباحصلا ةفرعم) يف هجرخأ (5)

 .فيرحت ««يناعنصلا» :ةعوبطملا خسنلا (6)
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 .رطَمب :يأ «بضقب» :هلوقو

 .روبقلا :«ءاوصألا»و

 :نوكسلابو ءءاملا هيف عمتجي يذلا ضوحلا : ءارلا حتفب «ة ةبّرَشلا»و

 ةياور 'ىلحو «هموشت ثق ثق ثيح :مقرثك دق ءاملا نأ ديري ؟1١2)ةلظحلا

 .اهئاوتساو ةلظنسلا ةرظخب تايلاب افرض نضرأللا هيش دق نوكي قوككسلا

 7 قرعجلاس ذل يلع دهسا سلال هنوف ادل دايت هنو

 .(هٌوأ» لثم يهو :؟" ”يعمصألا لاق «هملؤي

 ةبيتق نبا لاق .(هنإ وأ لجو زع كبر لوقي» :هلوقو

 .لوقي ام ىلع هنإ وأ كلذك 227 هتنأ :لاق

 فوطلا عِفادُي وهو مكدحأ ٌلَصُيال» :ثيدحلا ينو «طئاغلا :«فوطلا»و

 .6)1(2لوبلاو

 .نالوق هيف :(7

 ةيزّشلا) وهامانعم دنا لب هكلذك نيلو«ةلظيسلا :رعمب «ةبذّشلا» نأ هرهاظ (1)
 (١١1/١1٠5)«ةغللا ييذبتاةو (075 )١/ ةبيتق نبال «ىيرخلا# :رظنا .ةانثملا ءايلاب

 .ةغللاو بيرغلا بتك نم امهريغو
 .(١٠5ا/ /7) «ةغللا بيذبت» يفامك (؟)

 .«وأ» لدب فطعلا واوب «هنإو» :هدنع ظفللا نأ الإ (1//271) «هبيرغ» يف (*)

 .(بضه) «قئافلا»و (نإ) «حاحصلا» :رظنا .تكسلل ءاهلا نوكت لوقلا اذه ئلعو (؛)

 (بيرغلا» يف امك «هنإ» نع افيحصت نوكي نأ / نيشخأو ءلوصألا عيمج يئاذكا (متنأ» (5)

 .ةبيّتق نبال
 ماس نب ديبع وبأو )١7/717( قازرلا دبع هجرخأو .(6 4٠ /1) «هبيرغا يف ةبينق نبا هركذ (1)

 .حيحص دانسإب ساّبع نبا ئلع افوقوم )8١14( ةبيش يبأ نباو (718/4) «هبيرغا يف

 م48



 .طارصلا :ارسحلا)و

 ؟تنك َميفو كرمأ امو كنأش ام :يأ 2؟ميهم :كبر لوقيف» :هلوقو

 لزآلاو .ةدشلا :يازلا نوكسب لرالا .«نيلزأ مكيلع فرشبيا :هلوقو

 .طّتقَي داك اوتح هب ٌدتشاو لزَألا هباصأ دق يذلا وه :فتك نزو لع

 اهيف ههبشي ال يتلا هناحبس هلاعفأ تافص نم وه «(كحضي لظيف» :هلوقو

 ٌتيداحأ يف ةفصلا هذه تدرو دقو .هتاذ تافصك هتاقولخم نم ٌءيش

 .اهفيرحتو اههيبشت ئلإ ليبس ال امك ءاهّدر ئلإ ليبس ال 7١2ةريثك
 هلوقك هلعف تافص نم وه «ضرألا يف فوطي كبر حبصأف» :كلذكو

 :ماعنألا] 4 كبري هَكَيلَمْا هك ُرظَيْزَمل 11١ :رجنلا] 4 َكْيَرََيَول
 لهأب يهابيف ةفرع ةيشع وندي»و 7"2«ايندلا ءامس ئلإ ةليل لك انبر لزني»و 4
 الب ٌتابثإ :ميقتسم دحاو طارص عيمجلا يف مالكلاو ؛"7ةكئالملا فقوملا

 .ليطعت الو فيرحت الب ةيزنتو «ليثمت

 يف ءاج ةكئالملا توم ملعأ ال .«كبر دنع نيذلا ةكئالملاو» :هلوقو

 ثيدح وهو ليوطلا عفار نب ليعامسإ ثيدحو ءاذه الإ حيرص ثيدح

 يفق ر وصلا يف مول :ىلاعت هلوقب هيلع لدتسيي دقو .«؟)روّصلا

 وعدي لازي الف» :هيفو ؛ةنجلا الوخد ةنجلا لهأ رخآ يف ليوطلا ةريره يبأ ثيدح اهنم )١(
 .(187) ملسمو (ا/577/) يراخبلا هجرخأ .اهنم هللا كحضي تح

 .هوحنب اَهْنَعَهَياَوََو ةشئاع ثيدح نم )١758( ملسم هجرخأ (')

  «لاوهألا» باتك يف ايندلا ىبأ نباو ٠ ١( ) (هدئسم) يف هيوهار نبا قاحسإ هجرخأ (4)
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 دن عار

 ع ل ع سَ ُ * رنيص“ لح لي يح لا 31

 .[58 :رمزلا] © هلأ ءاَش نمالإ ضَرالا ىف نمو ٍتاَوَمَسلا

 ئلع ليلد هيفو «هلالج ّلج برلا ةايحب مسق وه «كهلإ ٌرْمَعِلف» :هلوقو
 اهنم هيلع قّلطُي هنأو «ةميدق اهنأو ءاهب نيميلا داقعناو هتافصب ماسق ولا زاوج

 نأو ءءامسآلا درج ايلع دئاز ردق كلذو ءابب فصويو رداضملا ءامسأ

 .اهيلع الاد رداضملا هذع نم ةةعقم ريحا ءامسألا

 .هتخفنو ثعبلا ةحيص يه «ةحئاصلا ءيجت مث» :هلوقو

 دعي تبن اذإ .غرزلا فلخأ :نمم وه «هسأر دنع نم هفلخُي لتح» :هلوقو

 كلتو .دصح ام دعب عرزلا فالخإب توملا دعب ةرخآلا ةأشنلا هّبش ؛هداصح

 .عرزلا تبني امك هسأر دنع نم ١2)ةفّلخلا

 موقي مث «هتايح لامكو (1)هتّمَّلَخ مامت دنع اذه (اًسلاج ىوتسيف» :هلوقو

 .اًيشام امإو اًيكار امإ ةمايقلا فقوم نيل قاسي مث كقئاق هسولج دعب

 (5”7) «لاوطلا ثيداحألا» يف يناربطلاو )١57/55( «هريسفت#» يف يربطلاو (2068) -

 عفار نب ليعامسإ نع قرط نم ءمهريغو (3 0 «ناميإلا بعش» يف يقهيبلاو

 يف برطضا دقو «ثيدحلا ركنم فيعض عفار نب ليعامسإو .ةريره يبأ ىلإ هدانسإب

 :(5؟75/) (طسوألا)و 55 )١/ «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا لاقو .هدانسإ

 بيرغا :(7 :ماعنألا) «هريسفت» يف ريثك نبا لاقو .«ٌحِصي ال ءلسرم روصلا ثيدح»

 :رظناو .«ةراكن هظافلأ ضعب يفو «ةقرفتملا ثيداحألا ف دهاوش هضعبلو ءادج

 «يراسلا سينأ»و )758/1١1( «يرابلا حتفاو )7777/1١9( «ةياهنلاو ةيادبلا»

 ( 1 هذه رو

 .دصخ وأ رثانت وأ سبي دق يذلا تابنلا دعب تبني يذلا تابنلا كلذل مسا :ةفلخلا )١(

 (هتقلخ» :ئلإ ز .ف ادع لوصألا يف فحصت دقو .توملا دعب هئايحإ مامت نم :يأ (؟)

 .ةعوبطملا خسنلا ْق اذكو «فاقلاب
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 هنأكو ءضرألا يف هئبَُل ةدمل ٌلالقتسا «مويلا ءسمأ بر اي :لوقي١ :هلوقو
 ٍدهع ثيدح هنأ بسحي ؛مويلا :لاقف موي ّضعب وأ ءسمأ :لاقف اًموي اهيف ثبل

 .مويلا وأ سمأ مهقراف امنإ هنأو .هلهأب

 ٌرارقإو «"؟عابسلاو ئلبلاو حابرلا انقزمت ام دعب انعمجي فيكا :هلوقو
 اونوكي مل موقلا نأ معز نم ئلع ٌدر -لاؤسلا اذه ئلع هل ِكَت هللا لوسر
 اوناك لب «ناميإلا قئاقح نومهفي اونوكي ملو «لئاسملا قئاقد يف نوضوخي

 ةلزتعملاو ةيمهجلا نم سوجملاو ةئباصلا خارفأ نأو ءتاّيلَمَعلاِب نيلوغشم

 ئلع نودروي اوناك مهنأ ئلع ليلد هيفو .تاِّيمْلِعلاِب مهنم ٌفرعأ ةيردقلاو

 امب اهنع مهبيجيف ؛تاهبشلاو ةلوسألا نم مهيلع لكشي ام وو هللا لوسر
 هؤادعأ ؛هباحصأو هٌؤادعأ ةلوسألا ٍكَي هيلع دّروُأ دقو .مهّرودص هب جلثُي

 الك بيجي وهو «ناميإلا ةدايزو نايبلاو مهفلل هباحصأو «ةبلاغملاو تتعبلل

 .ةعاسلا تقو نع هلاؤسك هنع باوج ال ام الإ ؛هلاؤس نع

 اهقّرف امدعب دبعلا ءازجأ عمجي هناحبس هنأ ئلع ليلد لاؤسلا اذه ينو

 يف كلذك هباتك يف هاًّمس امك ءاًديدج اًقلخ هقلخيو ,ئرخأ ًةأشن اهئشنُيو

١ 
 هنم نيعصوم ِ

 اهب فّرعت ىتلا هتايآو همعن :هؤالآ ««هللا ءالآ ف كلذ لثمب كئبنأ» :هلوقو
 .هدابع اولا

 ,هتمءولوم ُنآرقلاو فاعملاو ديهوتلا ةلدأ ف سايقلا تابثإ_هيقو

 اًيِحََأل :هلوقو [41 :مجنلا] # نيران ِلَعَنَأَو :للاعت هلوق ئلإ ريشي 01(
 حي" 18

 ١١[. :ق] 4 يدَجَقََكَنَمِبَل ف مه لَبَِوَْلا ٍقآَخَأب

17 



 ءيش ئلع اًرداق ناك اذإ هناحبس هنأو ؛هريظن مكح ءيشلا مكح نأ هيفو

 يف داعملا ةلدأ هناحيس.للا ررق دقف !؟هلفمو هريظن نع هتردق رجعت فيكف
 هوادعأ بأف ءرطفلاو لوقعلا ئلإ هلصوأو هغلبأو هنيبأو ريرقت نسحأ هباتك

 اًولع نولوقي امع ئلاعت «هتمكح يف اًئعطو اًريجعتو هل اًبيذكت الإ نودحاجلا

 ا

 :ئلاعت هلوقك وه «ةبلاب ةَرَدَم يهو اهيلع تفرشأ» :ضرألا يف هلوقو

 لا قَتَلَ ءديِكإَءْنِمَول :هوقو 115 :مورلا] 4ًاهتوَمدَْب ضل يٍ
 نارقلا يف هرئاظنو «[*4: :تلصت] 213 و اَهَعاَتْلَمنأ 15

 را

 لجو زع هلل رظنلا ةفص تابثإ هيف «مكيلإ رظنيو هيلإ نورظنتف» :هلوقو
 .ةرخآلا يف هتيؤر تابثإو

 يف اذه ءاج دق ؛ء(دحاو صخش وهو ضرألا ءلم نحنو فيك١٠ :هلوقو

 101 نم هنأ صخشالا :رغلآ ثيدح قهلرت قوفيدحلا ادِه

 ههيبشت مهبولق يف عقي الو «هنم دارملا نوملعي برع موق اذهب نوبطاخملاو
 نم اًبولق ملسأو اًناهذأ ٌمصأو الوقع فرشأ مه لب «صاخشألاب هناحبس

 .ثللذ

 ةيآ ةمتت هنأل :فلؤنلا نم وهس وهو «جييب جوز لك نم تتبنأو» :لوصألا يف هدعب 0

 .[0] *... ٌتبرَو تركها َءاَمَلأ ااَهْيلَع ند[ اَذِإَف ةدماَه ضخ | ىرَتَو# : جحلا

 هقلعو «ةبعش نب ةريغملا ثيدح نم )١1444( ملسمو (1811748) دمحأ هجرخأ 00

 .ديحوتلا باتك يف هب اًمجرتم مزجلا ةغيصب يراخبلا
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 اًيفنو اهل اقيقحت رمقلاو سمشلا ةيؤرب اًنايع ةيؤرلا عوقو ِكَك ققحو

 .نولّطعملا هنظي يذلا زاجملا وتل

 تابثإ هيف «مكلبِق اهب حضنيف ءاملا نم ةفرغ هديب كبر ذخأيف١ :هلوقو
 .ةءالملا :ةطيرلاو .حضنلا وه يذلا لعفلا ةفص تابثإو «هناحبس هل ديلا ةفص
 .ةمحفلا يهو ةمّمح عمج :مّمحلاو

 .ةنجلا ئلإ ةمايقلا فقوم نم فارصنا اذه .«مكيبن فرصني مث :هلوقو

 .هرثأ ىلع نوضميو نوعزفي :يأ «نوحلاصلا هرثأ لولع قّرفَيو» :هلوقو

 ءارو نم ضوحلا نأ اذه رهاظ ««مكيبن ضوح ئلع نوعلطتف» :هلوقو

 كلذ يف فلسللو .رسجلا ١2)نوعطقي ئتح هيلإ نولصي ال مهنأكف رسجلا

 دعب هنإ :لاق نم اطّلغو ”يلازغلاو 21)«هتركذت» يف يبطرقلا امهاكح نالوق
 انأ انيب» :لاق لكي هللا لوسر نأ .ةريره يبأ نع 2؟*7يراخبلا ئور دقو .رسجلا

 .مهنيبو ينيب نم لجر جرخ مهتفرع اذإ ئتح .ةرمز اذإ ضوحلا ئلع مئاق
 :لاق ؟مهنأش ام :تلق لاو رانلا 'ىلإ :لاقف ؟نيأ لإ :تلقف مله :مهل لاقف

 .«معنلا ٍلَمَه لثم الإ مهنم صْلْخَي هارأ الف مهرابدأ ئلع اودترا مهنإ

 يف نوكي ضوحلا نأ ئلع ليلد لدأ هتحص عم ثيدحلا اذهف :؟*!لاق

 .(اوعطقي» :ةعوبطملا خسنلاو ءس «ث )1١(

 “1١1(. /؟) «ةرخآلا رومأو ئتوملا لاوحأب ةركذتلا» :يأ (؟)
 .(18١-7١١/ص) «ةرخآلا مولع فشك يف ةرخافلا ةردلا» يف (*)

 .(190/81/) مقرب (5)

 .يبطرقلا يأ )0(
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 منهج لع دودمم رسج وه امنإ طارصلا نأل ءطارصلا لبق '١)فقوملا

 .رانلا نم ملس هزاج نمف

 الو ضقانت الو ضراعت ِةيِلكَي هللا لوسر ثيداحأ نيب سيلو :تلق

 0000 ا

 اذه ةريره يبأ ثيدحف طارصلا عطق دعب الإ هيلإ لصوي الو ئرُي ال ضوحلا
 مهل ادب هوعطقو طارصلا اوزاج اذإ نينمؤملا نأ اودارأ نإو «مهّلوق ٌدري هريغو

 هنوك ضقاني ال وهو ءاذه طيقل ثيدح هيلع لدي اذهف هنم اوبرشف ضوحلا
 امف ةعسلاو لوطلا اذهب ناك اذإو ءرهش هضرعو رهش هلوط نإف طارصلا لبق

 !؟هدعبو طارصلا لبق نونمؤملا هدرّيف ءرسجلا ءارو لإ هدادتما ليحُي يذلا

 .ملعأ هللاو .قداصلا ربخ نلع فوقوم هعوقوو .ناكمإلا رّيح يف اذهف

 نودراولا شاطعلا :ةلهانلا .«طق ةلهان  هللاو  أمظأ ئلع» :هلوقو

 هنإف ءطارصلا دعب نوكي نأ بساني اذهو . هيلإ مهام املأ ليهرب :يأ «ءاملل

 اودروف ء.ءاملا اىلإ مهؤمظ دتشا هوعطق املف ؛ ءمهّلك اهودرو دقو رانلا رسج

 .ةمايقلا فقوم يف هودرو امك ِلي هضوح

 .نايّري الو ناسّبحُيو نايفتخي :يأ «رمقلاو سمشلا سنختو» :هلوقو

 .؟27(هنم تسنخناف» :ةريره يبأ لوق هنمو «ءافتخالاو يراوتلا :سانخنالاو

 ام دعي نأ هب ديري نأ لمتحي «اًماع نيعبس ةريسم نيبابلا نيب ام) :هلوقو

 ام ئلإ كلذو «(د) ةيرهاظلا ةخسن ةرّوصم نم (أ177-ب 177) حول طقس انه نم )١(

 .عخنلا دفو مودق لصف يف يتآلا 2...مالسإلاب نيرقم» :هلوق لبق

 .(587) يراخبلا هجرخأ .ةنيدملا قرط ضعب ىف ِِللَت ىبنلا هيقلف اًبنج ناك امل كلذو (6)
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 الو .نيعارصملا نييابلاب ديري نأ لمتحيو «راذقملا اذه بابلاو بابلا نيب

 :نيهجول اًماع نيعبرأب هريدقت نم ءاج ام اذه ضقاني

 نيب ام نأ انل ركذ دقلو» :لاق لب عفرلاب هيوار هيف حّرِصُي مل هنإ :امهدحأ

 211 ةاع نيعبزأ ةريسه نيفارصملا

 هللاو .هئطُيو اهيف ريسلا ةعرس فالتخاب فلتخت ةفاسملا نأ :يناثلاو

 .ملعأ

 ايندلا رمخب ضيرعت «ةمادن الو عادص اهب ام هنإ» :ةنجلا رمخ يف هلوقو

 لوصحو لاملاو لمعلا باهذ ئلع ةمادنلاو سأرلا عادص نم اهقحلي امو

 .هثكم لوطب رّيغتي دي مل يذلا وه «نسآلا ريغ ءاملا»و

 ءاسن دلت له سانلا فلتخا دق ««دلاوت ال نأ ريغ» :ةنجلا ءاسن يف هلوقو

 :نيلوق الع ؟ةنجلا لهأ

 اذهم ةفئاطلا هذه تجتتحاو «ةدالو الو لبح اهيف نوكي ال :ةفئاط تلاقف

 .«ةينم الو ىنم ال نأ ريغ» :هيفو 7"2«دنسملا» يف هنظأ رخآ ثيدحبو ثيدحلا

 يف حيرص ريغ ناك نإ وهو .(71471) ملسم دنع ُهَنَعهَلَهَو ناوزغ نب ةبتع ثيدح ظفل 010(

 )٠١٠١76( دمحأ دنع عفرلاب هيف اًحّرصم ةديح نب ةيواعم ثيدح نم يور دقف «عفرلا

 ةريره يبأ ثيدح امهنم ٌمصأو حرصأو ءاذه .نسح دانسإب (784) نابح نباو

 امك :وأ ءرَجّهو ةكم نيب امكل ةنجلا عيراصم نم نيعارصملا نيب ام نإ) :هيلع قفتملا

 يداحال :رظناو .هل ظفللاو )١15( ملسمو )51/١7( يراخبلا .(رصو ةكم نيب

 )1١١5/1-١١19(. «حاورألا

  «ةنجلا ةفص» يف ميعُت وبأو ١١7( /8) «ريبكلا» يف يناربطلا هجرخأ امنإو ؛هيف سيل (6)
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 يذمرتلا هاور امب تجتحاو «ةنجلا يف ةدالولا فلسلا نم ةفئاط تتبثأ

 لاق :لاق ديعس يبأ نع يجانلا قيدصلا 55 ثيدح نم 7 :ففاح» ْف

 يف هْنسيو هُعِضوو هّلمح ناك ةنجلا يف َدلولا 'يهتشا اذإ نمؤملا» :ِلكي هللا لوسر
 ْ .هجام نبا هاورو ««بيرغ نسح# :يذمرتلا لاق .(يهتشي امك ةعاس

 هقّلع هنإف «ةنجلا ىف يف ةدالولا عوق ئلع لديال اذه :يلوألا ةفئاطلا تلاق
 هيوهار نب قاحسإ ليوأت اذهو ءيهتشي هي ال هنكلو ء«ليهتشا اذإ» :لاقف طرشلاب

 اوسيل ءالؤهو «لامعألا نئلع ءازج راد ةنجلاو :اولاق .627هنع يراخبلا هاكح

 اهّلهأ اهيف َدلاوتولف ءاهيف توم ال دولخ راذ ةنجلاو :اولاق .ءازجلا لهأ نم
 .توملاب ايندلا مهتعسو امنإو ءمهتعسو امل دبألاو ماودلا ئلع

 نوكت امنإ (اذإ) ةادأ :تلاقو هلك كلذ نع ئرخألا ةفئاطلا تباجأو

 اًقلخ ةنجلل ئشني هناحبس هللا نأ مص دقو ؛هيف كوكشملل ال عوقولا قّقحمل
 .لمغ ريغب اهيف اًضيأ نيملسملا لافطأو : اولاق ؛مهنم لمع الب اهايإ مهنكسُي

 نإف ؛ ِهْنَمِسَو ذلولا نم الآ ةرشع مهتم لك قو ولف ؛ ءاهتعش ةيدن انأو

 .""7هاع يفلأ ةريسم هكلم يف رظني نم مهاندأ

 ثيدح نمض اضيأ دروو .نييهاو نيدانسإب ةمامأ يبأ ثيدح نم (759 0 -

 .هفعض نايب قبس دقو ((777) «لاوطلا ثيداحألا» يف ىناربطلا دنع ليوطلا روصلا

 نابح نباو (517778) هجام نباو (7817/7) يمرادلا اًضيأ هجرخأو ,(55571) مقرب )١(

 طرش نئلع هدانسإل )578/١(: «حاورألا يداح» يف فلؤملا لاق .(7404)

 .ااًدج بيرغ نكل «هيف مهب ٌجتحم هلاجرف ؛حيحصلا
 .ثيدحلا بقع (هعماج» يف يذمرتلا هنع مث (؟)

 .(نيسمخلاو سداسلا بابلا) «حاورألا يداح» :رظناو (6)
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 باوج ال .«؟هيلإ نوهتنمو نوغلاب نحن ام ائصقأ ءهللا لوسر اي» :هلوقو

 نإو «هللا الإ هملعي الف اهئاهتناو ايندلا ةدم ائصقأ دارأ نإ هنأل «ةلأسملا هذهل

 ئصقأ سفن ملعت الف رانلاو ةنجلا لوخد دعب هيلإ نوهتنم نحن ام ئصقأ دارأ
 هبجي مل اذهلو ؛ميحجو ميعن ئلإ ءاهتنالا ناك نإو كلذ نم هيلإ يهتنت ام
 .لك يبنلا

 الف «هتاداعمو هتقرافم :يأ «كرشملا ١2)لايزو» :ةعيبلا دقع يف هلوقو

 (امهاران ئءارت ال» :؟"7«نئسلا» يف يذلا ثيدحلا يف امك «هيلاوي الو هرواجي

 .نيتاردسلاوروبملاسملا عي

 لاسرإ اذه «دمحم كيلإ ينلسرأ :لقف رفاك ربقب تررم امثيحا :هلوقو

 مالك روبقلا باحصأ عامس ئلع ليلد هيفو .يبنو ٍرمأ غيلبت ال :خيبرتو عيرقت
 ام ثإو رادلا يف رهق اك رشم تام نم نأ نلغ لير هيبها مهتاطخو ءايحألا

 اهب اولدبتساو ٌميهاربإ َنيد ةيفينحلا اورّيغ دق اوناك نيكرشملا نأل «ةثعبلا لبق

 مل رانلاب هيلع ديعولاو هُحْبقو «هب هللا نم ةجح مهعم سيلو «هوبكتراو كرشلا

 هللا تابوقع ٌرابخأو ءمهرخآ ئلإ مهلوأ نم مهّلك لسرلا نيد نم اًمولعم لزي
 ىف نيكرشملا ىلع ةغلابلا ةجحلا للف ءنرق دعب اًئرق ممألا نيب , ةلوادتم هلهأل

 مزلتسملا هتيبوبر ديحوت نم هيلع هّدابع رطف ام الإ نكي مل ولو ءٍتقو لك

 نإو رخآ هلإ هعم نوكي نأ لقعو ٍةرطف لك يف ليحتسي هنأو ؛هنّيهلإ ديحوتل

 ةليازُملا وه لايزلاو .ثيدحلا يف باوصلا ئلع قبس دقو «ملق قبس ««لاوزو» :ز ءف )١(
 .ةلتاقملاو لاتقلا رارغ لع

 .السرمو اًدنسم (470) يئاسنلاو 6 ء05١11) يذمرتلاو (511565)دوادوبأ (؟)

 .ظوفحملا وه لسرملا نأ نايبو ١155( ص) هجيرخت قبس دقو
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 لإ لسا ةرعع رت ملغ اعتاج و ةرظألا ءلع ةرطقمي بنج ال همس ان
 ةوعد هتفلاخمب باذعلا قحتسي كرشملاف ءاهلهأل ةمولعم ضرآلا يف ديحوتلا

 .ملعأ هللاو ءلسرلا

 لصف

 لكي هللا لوسر ئلع عَكْتلا دفو مودق يف

 مرحملا فصن يف هيلع اًمودق دوفولا رخآ مهو  عخنلا دفو هيلع مدقو
 هللا لوسر اوؤاج مث فايضألا راد اولزتف ءلجر يتئام يف ةرشع ئدحإ ةنس

 هل لاقي مهنم لجر لاقف «لبج نب ذاعم اوعياب اوناك دقو «مالسإلاب نيرقم ٌدْْلَي

 امو» :لاق ءاّبجع اذه يرفس يف 7١2تيأر ىنإ ؛هللا لوسر اي :ورمع نب ةرارز

 ,"”ئوحأ َعَفَسأ اًيدج تدلو اهنأك يحلا ين اهتكرت اًناتأ تيأر :لاق «؟؟تيأر

 ءمعن :لاق 2؟لُمَح نلع َةَر ٌرِصُم كل ةمأ تكرت له» :هلئلَع هللا لوسر هل لاقف

 عفسأ هلاب "0امف «هللا لوسر ا اي :لاق ««كنبا وهو اًمالغ تدلو دق اهنإف» :لاق

 :لاق «؟همتكت صّرَي نم كب لها :لاقف «هنم اندف «ىنم ُنْدا» :لاق ؟ئوحأ

 .(كلذ وهف» :لاق كّريغ هيلع علطا الو .دحأ هب ملع ام قحلاب كثعب يذلاو

 (0ناسلند ناطرق هيلع ؟؟9رددملا نب نامعتلا تيآرو هلا لوسر ايؤلاق

 .مانملا يف :يأ )000

 .هانعمب ئوحألاو .ًةرمح بّرْشُملا دوسألا :عفسألا (؟)

 .ه4ام3 :نس «ث وف (9)

 .ةيلهاجلا يف ناك يذلا روهشملا ةّريجلا كلم هب دارملا هد )5(

 هدمت خنيسحاو هاوس ءيشلا جلمدو ءلوصألا عيمج يف اذك «ناجلمدم» )0(

 ٍجلْمدلا و :«ناجلتذول :«( رثألا نويعاو «ءافتكالا» يف يذلاو .سّلمألا :اًضيأ جلمدملا

 .دضعلا يف نوكي يذلا راوسلا :يأ دّضْعِملا وه َيِلَحْلا نم
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 اي :لاق .«هتجهبو هّيز نسحأ ىلإ عجر برعلا كلم كلذ» :لاق «ناتكْسَمو

 ةيقب كلت١» :لاق «ضرألا نم تجرخ ةءاطمش اًروجع تيأرو هللا لوسر

 لاقي يل نبا نيبو ينيب تلاحف ضرألا نم تجرخ اًران تيأرو :لاق ««ايندلا

 كلما مكلكأ نوسيطلا مع أو ريصب ئظل ئظل :لوقت يهو ورمع هل
 هللا لوسر اي :لاق ««نامزلا رخآ يف نوكت ةنتف كلن» هيي هللا لوسر لاق مكلامو

 سأرلا قابطأ ٌراجتشا نورجتشيو مهمامإ سانلا لتقي» :لاق ؟ةنتفلاامو

 .نسحم هنأ اهيف ءيسملا بسحي  هعباصأ نيب كو هللا لوسر فلاخو -

 كشبا تام نإ ءءاملا برش نم 2١7 نئىلحأ نمؤملا دنع نمؤملا ٌمد نوكيو
 ال نأ هللا عدا هللا لوسر اي :لاق «كثبا اهكردأ تنأ تم نإو «ةنتفلا ٌتكردأ

 نمم ناكو هنبا يقبو تامف .«اهُكِرِدُي ال مهللا» ع 2 للا لوسر لاقق ءاهكرمأ

 .؟"”نامثع علخ

 يف وهو :«ّلحأ» :اهضعب يفو .ةيطخلا «رثألا نويع» خسن ضعبو لوصألا يف اذك 01(

 .كلذك «ءافتكالا» ةعوبطم

 نع رداص فلؤملاو .هلوطب يدقاولا نع (775 /7” )١: «ءافتكالا» يف ٌيعالكلا هلقن )3

 .ارّصتخم يدقاولا نع (594 )١/ دعس نبا هركذو .(7554 /؟) «رثألا نويع)»

 ملال :



 | هنابناخم يف هذ هي مهربغو كولملا ىلإ هتابتاكم ىف هك هيده ركذ

 نمحرلا هللا مسبلا : لقّره لىلإ بتك هنأ ِةلكَي هنع (17(ميحصلا» يف تبث *

 عبتا نم ئلع مالس .مورلا ميظع لقره ئلإ هللا لوسر دمحم نم .ميحرلا
 كتؤي 20ملسأ مّلسَت ْمِلسَأ ")مالسإلا ةيعادب كوعدأ ينإف :دعب امأ .ئدهلا

 بتححأأ لهأي#»و نييسورألا مثإ كيلع كيلع نإف تيلوت نإف ؛نيترم كرجأ هللا

 ا - ويك هوب رف وهنأ َّلإَدملا زطصتؤراكتنتت آَوَس ملحم - لا

 - ضم ا هر 0 4 تح جما ا عار# مالا

 لآ] * َنوُمِلِسُم اًنأب اهدهَشأ اووف أَو د نود نم ابي اكتب انضمت

 515 :تارهع

 هللا لوسر دمحم نم .ميحرلا نمحرلا هللا مسب» :ئرسك لإ بتكو *

 دهسشو هلوسرو هللاب نمآو ىدهلا عبتا نم ئلع ٌمالس .سراف ميظع ئرسك ىلإ
 ةيعادب كوعدأ .هلوسرو هدبع اًدمحم نأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ

 ئلع لوقلا ٌقحيو اّيح ناك نم رذنيل ًةفاك سانلا ئلإ هللا لوسر انأ ىنإف ,«4)هللا

 هيلع ئرق املف .«سوجملا مث | كيلعف تيبأ نإف .ملست مِلسأ «نيرفاكلا

 .220(هكلم قّرُم١ :لاقف لكي هللا لوسر كلذ غلبف هقّزم باتكلا

 .نايفس يبأ نع سابع نبا ثيدح نم (11717/7) ملسمو 71441١( 1/) يراخبلل )١(

 امهيلكبو .«مالسإلا ةياعدب» :لوصألا رئاس يفو .هيلع اًححصم ز شماه .ءف يفاذك (؟)

 .«نيحيحصلا» يف ثيدحلا يور

 .ةعوبطملا خسنلاو ءب ءس نم طقاس «ملسأ» ()

 قفاوم تبثملاو .«هللا ةياعدب» :لوصألا رئاس يفو .هيلع اًححصم ز شماه .ف ين اذك (4)

 .فلؤملا ردصم وهو «ارثآلا نويع»ل

  تنب ءافشلا ثيدح نم (؟177/7)«رثألا نويع» يفامك يدقاولا هركذ (6)

 ملام ١



 هللا لوسر دمحم نم .ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب» :يشاجنلا ىلإ بتكو *#

 وه الإ هلإ ال يذلا هللا كيلإ دمحأ نإف .تنأ ٌمَلِس .ةشبحلا كلم ىشاحنلا ىلإ

 هللا حور ميرم َنبا ئسيع نأ دهشأو .نميهملا نمؤملا مالسلا سودقلا كلملا

 نم '١)هقلخف ءئسيعب تلمحف ةنيصحلا ةبيطلا لوتتبلا ميرم ىلإ اهاقلأ هتملكو

 هل كيرشال هدحو هللا ئلإ كو عدأ ينإو .هديب مدآ قلخ امك هخفنو هحور

 راب دفا كوسو يتب .يءاج يذلاب َنمؤتو ينعبتت نأو .هتعاط يلع ةالاوملاو

 ىتحيصت اولبقاق تحصنو تعّلب دقو لجو رع هللا نلإ | كّدونجو كوعدأ

 .200«ندهلا عبتا نم ئلع مالسلاو

 نإ :0قاحسإ ريفا لاقف :ىرهشلا اينأ نب ريسم عمدباتلا ثعبو

 ةَقّولا يف كّنأك كنإ عامتسالا كيلعو ٌلوقلا ٌيلع نإ ةمّحْض ةمكشأ ايدهل لاق يع

 باتكلا صن (7465-797 /7) (هخيرات» يف يربطلا دنسأو .اَهتَعَلَِيَر هللا دبع -

 يف ٍةِكَي يبنلا لوق دنسأو .السرع بيبح ىبأ نب ١ ليزي نع قاحسإ نبا نع هدانسإب

 .يرهزلا نع «يمزحلا ركب يبأ نب هللا دبع نع ءقاحسإ نبا قيرط نم هكلم قيزمت
 نم (4 574 .55) يراخبلا جرخأو .السرم فوع نب نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع

 ثعب لَو يبنلا نأ ساّبع نبا نع ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع يرهزلا ثيدح
 هعفدف نيرحبلا ميظع ئلإ هعفدي نأ هرمأف ةفاذخ نب هللا دبع عم ئرسك ئلإ هباتكب

 نسعلا نبا نأ تيسحف :يرهزلا لاق .هقّرم هأرق اًملف ءئرسك ئلإ نيرحبلا ميظع

 .قّرمُم لك اوقّرمُي نأ كَ هللا لوسر مهيلع اعدق :لاق

 .(رثألا نويع»و «ةوبنلا لئالد» نم حيحصتلا .فيحصت ««هتلمحف» :لوصألا يف )١(

 نع االقن (114١/؟)«رثألا نويعاو ("41/5:1) «ءافتكالا» يف باتكلا صن (؟0)
 .هوحنب 7١١094(  /7) «لئالدلا» يف امك  قاحسإ نبا هركذو .يدقاولا

 ملو .فلؤملا ردص هنعو (75154 /7) «رثألا نويع»و 74٠( /7:1) «ءافتكالا» يفامك (*)

 .«لئالدلا» يف يقهيبلا دنع الو ماشه نبا دنع هدجأ

 ملاك



 ملو ءهانلن الإ طق اًريخ كب نظن مل انأل ءكنم كب ةقثلا يف انأكو «1)انم انيلع

 ليجنإلا كيف نم كيلع ةجحلا انددخأ دقو هاني الإ طق ءيش ئلع كْفَحَن

 ةباصإو ٌزحلا عقوملا كلذ يفو ءروجيال ضاقو د دري ال دهاش كنييو انني
 قرف دقو «ميرم نبا ئسيع يف دوهيلاك يمألا يبنلا اذه يف تنأف الإو ءلصفملا
 مهفاخ ام ىلع كنمأو هل مهججري مل امل كاجرف «سانلا ئلإ هَّلَسَر لَك يبنلا

 يمألا ٌيِبنلَل هنأ هللاب دهشأ :يشاجنلا لاقف .رّظتنُي رجأو لاس ريخل هيلع

 ئسيع ةراشبك رامحلا بكارب ئسوم ةراشب نأو ؛باتكلا لهأ هرظتني يذلا

 .ريخلا نم ارفشاي سيل نايعلا نآو 27 لمجلا بكاري

 ئلإ .ميحرلا نمحرلا هللا مسبلا :هلكَو يبنلا باتك باوج ٌئيشاجنلا بتك مث

 هللا ةمحرو هللا نم هللا يبن اي كيلع ٌمالس .ةمحصأ يشاجنلا نم هللا لوسر دمحم

 تركذ اميف هللا لوسر اي كباتك ينغلب دقف :دعب امأ .وه الإ هلإ ال يذلا هللا هتاكربو

 تركذام ئلع ديزيال ئسيع نإ ضرألاو ءامسلا ٌبروف ؛ىئسيع رمأ نم
 كّمع َنبا انبّرق دقو ءانيلإ هب تعب ام انفرعدقو .ٌتركذ امك هنإ ؛")اًقورفت
 «كنمع نبا تعيابو كتعياب دقو ءاقدضم اًقداض هللا لوسر كنأ دهشأف هباحصأو

 .(1) شقلاو ةاونلا نييام ةقالع :قورفتلاو .«نيملاعلا بر هلل هيدي لع ٌتملسأو

 .ةعوبطملا خسنلاو ءث نم تطقس «انم» (0)

 .يشاجنلا هركذ ام هبشي ؤبنت هيفف 7١(( :ءايعشإ) «ميدقلا دهعلا» :رظنا (1)

 يف ةثلثملا ءاثلاب «رثألا نويع» فو .يتآلا عضوملا يفو انه ةانثملا ءاتلاب لوصألا يفاذك (*)

 .هانعم قأيسو .رهشأ ءاثلاو «ناتغل امهو .نيعضوملا

 اذكو ««عمقلاو١ :«رثألا نويع» يف يذلاو .ةعوبطملا خسنلاو لوصألا يف اذك «رشقلا»و (5)

 فرط اىلع نوكي ام :(بتعكو رسكلاو حتفلاب) عُمقلاو . (178/12) ؟سورعلا جانا

 .هسفن ةرمتلا عمق هنإ :قورثتلا ف لبق دقو. دوقنعلاب قّلعتت هب يذلا ةرمتلا

 /ىا/



 جرخف مويلا كلذ هتومب ِةكَو هللا لوسر ربخأو .عست ةنس يشاجنلا يفوتو

 .(1)اًعبرأ ربكو هيلع لصف نئلصملا نئىلإ سانلاب

 يشاجنلا نيب زيمي ملو هيوار طلخ دقو «ملعأ هللاو مهو اذهو :تلق

 نوسررالا*نابلسم حيحصض ل يم كدا قود نانا مهف نوع ها

 لصف
 .ميحرلا نمحرلا هللا مسبلا :ةيردنكسإلاو رصم كلم سقوَقُملا يلا بتكو

 هللا كتؤي ملسأو ءمّلست علسأ ,0مااسإلا ةيعادب ك قرع ينإف 2 .ئدهلا

 لإ اََلاَت بتجسأا َلْهأَي» طبقلا مثإ كيلع نإف تيلوت نإف «نيترم كرجأ
 ة ري وايش هين , كرش الوهن ل “لأ 2 يواسي ءاَوسَو ل رس للا

 01 وضاع ت

 .(2 71 :نارمع لآ] 4 َنوُمِلِسُماَّنَأِب ادهش أوس ونس نو اا ضع

 كلبق ناك هنإ :هل لاق هيلع لخد املف «ةعتلب ىبأ نب , بطاح عم هب ثعبو

 مث هب مقتناف ءئلوألاو ةرخآلا لاكن هللا هذخأف ئلعألا برلا هنأ معزي لجر

 امل الإ هعدن نل ائيد انل نإ :لاقف !كب كٌريغ ربتعي الو كريغب زبتعاف هنم مقتنا

 ديس نباو )7341/7:١1(« «ءافتكالا» يف امك ءعوكألا نب ةملس نع يدقاولا هركذ )١(

 ةريره يبأ ثيدح نم )40١( ملسمو )١755( يراخبلا جرخأو .هنع رداص سانلا

 .اهيف يفوت يتلا ةنسلا ركذ هيف سيل هنأ الإ هوحنب
 .سنأ ثيدح نم 0170 /101/4) مقرب (؟)
 .(مالسإلا ةياعدب» :لوصألا رئاس يفو .ز .ءف نم تبثملا (2)

 /ا/



 َدَقَف هللا هب يفاكلا مالسإلا وهو هللا نيد ئلإ كوعدن :بطاح لاقف «هنم ريخ وه

 هل مهادعأو «شيرق هيلع مهّدشأ ناكف ّسانلا اعد يبنلا اذه نإ هاوس ام

 ةراشبك الإ ئسيعب ئسوم ةراشب ام يِرُمَعَلو .ئراصنلا هنم مهيرقأو .دوهي

 ئلإ ةاروتلا لهأ كئاعدك الإ نآرقلا ئلإ كايإ انؤاعد امو هدمحمب ئسيع
 تنأف ؛هوعيطي نأ مهيلع ٌّقحلاف هِتمُأ نم مُهف موق كردأ كيبل لكو .ليجنإلا

 .هب كرمأن اًنكلو حيسملا نيد نع كاهنن انسلو «يبنلا اذه هكردأ نمم

 دوهزمب رمأيأل هتدجوف يبنلا اذه رمأ يف ترظن دق نإ :سقوقملا لاقف

 نهاكلا الو لاضلا رحاسلاب هدجأ ملو هيف بوغرم نع مهني الو هيف

 .ئوجنلاب رابخإلاو ءّبَخلا جارخإب ةوبنلا ؟7١ةلآ هعم تدجوو «بذاكلا

 ئلإ هعفدو هيلع متخو جاع نم ٌقُح يف هلعجف كي يبنلا باتك ذخأو .رظنأسو
 هللا مسب» :كَي يبنلا نئىلإ بتكف ةيبرعلاب بتكي هل اًبتاك اعد مث .هل ٍةيراج
 مالس .طبقلا ميظع سقوقملا نم «هللا دبع نب دمحمل .ميحرلا نمحرلا

 دقو هيلإ وعدت امو هيف تركذ ام تمهفو كباتك تأرق دقف :دعب امأ .كيلع

 كّلوسر تمركأ دقو ؛ماشلاب جرخي هنأ نظأ تنكو «يقب ابن نأ تملع

 كيلإ تيدهأو «ةوسكبو «ميظع طبقلا يف ناكم امهل نيتيراجب كيلإ ٌتثعبو
 :ناتيراجلاو .مِلْسَي ملو اذه ئلع دزي ملو .«كيلع مالسلاو .اهبكرتل َةلغب

 .©27ةيواعم نمز ئلإ تيقب لدلد :ةلغبلاو ءنيريسو ةيرام

 .فلؤملا ردصمل قفاوم لوصألا نم تبثملاو .«ةيآ» :ةعوبطملا خسنلا )١(

 ركذو .(150 /؟) «رثألا نويع» يف هنعو «(7947 /؟:1) «ءافتكالا» يف همامتب ربخلا (؟)

 -0 0 ص) اِهِلَي يبنلا جاوزأ باتك نم بختتنملا» يف راكب نب ريبزلا اًضيأ نيباتكلا ّصن

 .ةلابَر نب نسحلا نب دمحم هخيش نع (7
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 لصف

 :لاق ةمركع نع هدانسإب (7١يدقاولا ركذف ءئواس نب رذنُملا ىلإ بتكو
 ثععب :هيف اذإف هتْحَّسَتف هتوم دعب سابع نبا بتك يف باتكلا اذه تدجو

 اًياتك هيلإ بتكو ىئواس نب رذنملا ئلإ يمرضحلا نب ءالعلا ٍةِكيَي هللا لوسر

 لوسر اي «دعب امأ» :ّةِْلَي هللا لوسر ئلإ رذنملا بتكف «مالسإلا نئلإ هيف هوعدي

 هبجعأو مالسإلا ٌبحأ نم مهنمف «نيرحبلا لهأ ئلع كباتك تأرق ينإف «هلل

 كلذ يف َيلإ ثردحأف :دوهيو سوجم يضرأبو .ههرك نم مهنمو «هيف لخدو

 .(كرمأ

 لوسر دمحم نم .ميحرلا نمحرلا هللا مسب» :ُةنَم هللا لوسر هيلإ بتكف
 الإ هلإ ال يذلا هللا كيلإ دمحأ ٍينإف .كيلع ٌمالس .ئواس نب رذنملا لإ هللا

 كدٌكَدَأ ىنإف :دعب امأ .هلوسرو هدبع اًدمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو وه

 عبتيو يلسر ٌعِطُي نم هنإو .هسفنل حصني امنإف حصني نم هنإف ءلجو زع هللا
 كيلع اونثأ دق يلسر نإو ءيل حصن دقف مهل حصن نمو «ينعاطأ دقف مهرمأ
 ٌتوفعو هيلع اوملسأ ام نيملسملل كرتاف .كموق ىف كتعفُش دق ينإو ءاريخ

 ؛كلمع نع كلِزعَت نلف حلصُت امهم كنإو «مهنم لبقاف بونذلا لهأ نع
 .«ةيزجلا هيلعف ةيسوجم وأ ةيدوهي لع ماقأ نمو

 لصف

 نمحرلا هللا مسب» :صاعلا نب ورمع عم هثعبو نامع كلم ئلإ بتكو
 نم ئلع مالس .ىدْنّلُجلا ينبا ٍدبعو رَمْيَج ئلإ هللا دبع نب دمحم نم .ميحرلا

 )١( /؟) «رثألا نويع»و (397/7 :1) «ءافتكالا» يفامك ١75(.

 ما



 لوسر ٍنإف ءاملعت املسأ .مالسإلا ةياعدب امكوعدأ ينإف :دعب امأ .ئدهلا عبتا

 نإ امكّنإو «نيرفاكلا ئلع لوقلا ٌقحيو اّيح ناك نم رذنأل ةَفاك سانلا ئلإ هلل

 لئاز امككلم م نإف مالسإلاب اًرقت نأ امتيبأ نإو ءامكتيلو مالسإلاب امُثررقأ

 نب نبأ بدكو .امككلم زيلع يتوبت رهظتو امكتحاسب لحت ىليخو امكنع
 .«باتكلا متخو «بعك

 ىلإ تدمع اهتمدق املف «نامع ئلإ تيهتنا ئتح تجرخف :ورمع لاق
 كي هللا لوسر ٌلوسر ينإ :تلقف اًقلخ امهلهسأو نيلجرلا َملحأ ناكو دبع
 هيلإ كلصوأ انأو ءكلملاو نسلاب ىلع ُمّدقُملا يخأ :لاقف ءكيخأ ئلإو كيلإ

 ال هدحو هللا ىلإ كوعدأ :تلق ؟هيلإ وعدت امو :لاق مث ؛كباتك أرقي لوتح

 .هلوسرو هدبع اًدمحم نأ دهشتو «هنود نم دبع ام علختو هل كيرش

 ؟ٌةودق هيف انل نإف كوبأ عنص فيكف «كموق ديس نبا كنإ ءورمع اي :لاق
 دقو .هب قّدصو ملسأ ناك هنأ تددوو هِكلِكَي دمحمب نمؤي ملو تام :تلق

 :(7١)تلق ؟هتعبت ئتمف :لاق .مالسإلل هللا يناده تح هيأر لثم ئلع انأ تنك

 يشاجنلا نأ هتربخأو ءيشاجنلا دنع :تلقف ؟كمالسإ ناك نيأ ينلأسف ءابيرق

 :لاق .هوعبتاو هوٌرقأ :تلقف ؟هكلمب هموق عنص فيكف :لاق .ملسأ دق

 سيل هنإ !لوقت ام ورمع ايرظنا :لاق «معن :تلق ؟هوعبت نابهّرلاو ةفقاسألاو

 .اننيد يف هلحتسن امو تبذك ام :تلق «ءبذك نم هل حضفأ لجر يف ةلصخ نم

 ءيش يأب :لاق «ئلب :تلق ءيشاجنلا مالسإب ملع لقره ئرأ ام :لاق مث

 ؟كلذ تملع

 .فلؤملا نم ملق قبس هلعلو ««لاق» :ن ادع لوصألا يف )١(

 مال



 لَك دمحمب قدصو ملسأ املف ءاجّرَخ هل جرخُي يشاجنلا ناك :تلق

 قاني هل لاقف هلوق لقره غلبف «هتيطعأ ام اًدحاو اًمهرد ينلأس ول «هللاو ال :لاق

 لجر :لقره لاق ؟اثّدحم ايد نيديو اًجرخ كل جرخُي ال كدبع عدتأ :هوخأ

 ٌتعنصل يكلمب (١)ْنَّضلا الول هللاو ؟هب عنصأ ام هسفنل هراتخاف نيد يف بغر
 .كتقَّدَص هللاو :تلق !ورمع اي لوقت ام رظنا :لاق .عنص امك

 زع هللا ةعاطب رمأي :تلق ؟هنع ئهنيو هب رمأي يذلا ام ينربخأف :دبع لاق

 ملظلا نع ئهنيو .محرلا ةلصو ربلاب رمأيو «هتيصعم نع ائهنيو لجو

 .بيلصلاو نئولاو رجحلا ةدايع نعو «رمخلا برشو انتزلا نعو «ثاودعلاو

 نمؤن تح انبكرل ينعباتي يخأ ناك ول !هيلإ وعدي يذلا اذه ّنسحأ ام :لاق
 :تلق اَنتَد ريصيو هعدي نأ نم هكلمب ّنَضَأ يخأ نكلو «هب قّدصنو ٍدمحمب
 اهّدرف مهّينغ نم ةقدصلا ذخأف ؛هموق ئلع هك هللا لوسر هكّلم ملسأ نإ هنإ
 ضرف امب هتربخأف ؟ةقدصلا امو .نسح قلخل اذه نإ :لاق «مهريقف ئلع

 اي :لاقف «لبإلا ائلإ تيهتنا ائتح لاومألا يف تاقدصلا نم ٌةِْكَي هللا لوسر

 :تلقف ؟هايملا درتو رجشلا ئعرت يتلا انيشاوم مئاوس نم ذخؤتو ءورمع

 .اذهب نوعيطي مهددع ةرثكو مهراد دعُب يف يموق ئرأ ام هللاو :لاقف ءمعن

 هنإ مث ءيربخ لك هربخيف هيخأ ئلإ لصي وهو اًمايأ هبابب ٌتثكمف :لاق

 :ٌتلِسرأف ؛هوعد :لاقف «َىعّْبَضب هناوعأ ذخأف هيلع تلخدف اًموي يناعد

 ؛كتجاحب مّلكت :لاقف هيلإ ترظنف ءسلجأ ينوعدي نأ اوبأف سلجأل تبهذف
 .هرخآ ايلإ ائهتنا ائتح 2)[هأرقف] همتاخ ضفف اًموتخم باتكلا هيلإ تعفدف

 .س ادع لوصألا عيمج يف ءاظلاب مسر )010(

 .هنع رداص فلؤملاو ةرثألا نويع» نم كردتسم نيترصاحلا نيبام 00
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 الأ :لانق هنع قرأ هادغأ ت تيأر ينأ الإ .هتءارق ّلثم هأرقف هيخأ ئلإ هعفد مث

 امإو نيدلا يف ٌبغار اَّمِإ هوعبت :تلقف ؟تعنص فيك شيرق نع ينربخت
 هوراشخاو مالسإلا يف اوبغر دق سانلا :تلق ؟هعم نمو لاق .فيسلاب روهقم

 ملعأ امف ءلالض يف اوناك مهنأ مهايإ هللا ئده عم مهلوقعب اوفرعو «هريغ ئلع

 كَْنِطوُي هعبتتو ويلا ملست مل نإ تنأو «١2ةَجّرحلا هذه يف كٌريغ يقب اًدحأ

 لخدُي الو .كموق ئلع كلوعتسيو ْمَلسَت مِلِسأف ,كءارضخ ديبُّيو ليخلا
 ئلإ تعجرف اذه يلإ عجراو اذه يموي ينعد :لاق .لاجرلاو ليخلا كيلع

 ناك اذإ اىتح .هكلُمب ْنَضَي مل نإ ملسُي نأ وجرأل ينإ ءورمعاي :لاقف هيخأ

 لصأ مل ينأ هتربخأف هيخأ ئلإ تفرصناف «يل نذأي نأ ئبأف هيلإ تيتأ دغلا

 فعضأ انأ اذإف «هيلإ يتوعد اميف ٌتركف ينإ :لاقف «هيلإ ينلصوأف هيلإ
 هّليخ ْتَّعلب نإو ءانهاه هُليخ غلبت ال وهو يدي يف ام الجر ٌتكّلم نإ برعلا
 يو«راسي نذيلادنل هلك جرف اأو تلا نال نم افك سي لال كذا

 .هباجأ دق هيلإ لسرأ نم لكو «هيلع رهظ دق اميف نحن ام :لاقف هوخأ هب الخ

 يبنلا ')اقّدصو اًعيمج هوخأو وه مالسإلا ىلإ باجأف ىلإ لسرأف حبصأف

 ىلع انوع يل اناكو ؛مهنيب اميف مكحلا نيبو ةقدصلا نيبو ينيب ايّلخو كي
 .(7ينفلاخ نم

 قيض دارأ نوكي نأ لمتحيو .اهقيضل كلذب تّيمس ءٌفتلم رجش عمتجم يه ةجّرَكلا )١(
 .هيلع مه يذلا رفكلا

 .فلؤملا ردصمل قفاوم تبثملاو .«قدص» :ز ادع لوصألا عيمج يف (؟)

 «ءافتكالا» يف يعالكلاو ءارصتخم (0ا/ /0) دعس نباهنعو  يدقاولا هركذ (9)

 ديس نبا هلقن يعالكلا نعو .صاعلا نب ورمع ئلإ هل ٍدانسإب  اًلّوطم ("98/7 :1)
 .فلؤملا ردصم وهو (77177/7) سانلا

 /ا/



 لصف

 عم هب لسرأو يلع نب ةذوّهم ةماميلا بحاص ىلإ ِةِْلَي يبنلا بتكو
 هللا لوسر دمحم نم .ميحرلا نمحرلا هللا مسب» :يرماعلا ورمع نب طيِلَس

 ىلإ رهظيس ينيد نأ ملعاو .ئدهلا عبتا نم ئلع مالس .ىلع نب ةذوَم ئلإ

 .«كيدي تحت ام كل لعجأو ملست ملسأف رفاحلاو فخلا 'وهتنم

 أرتقاو هاّيحو هلزنأ اًموتخم لَو هللا لوسر باتكب طيِلَس هيلع مدق املف
 هيلإ وعدت ام نسحأ ام» :ِِْلَو يبنلا نلإ بتكو در نود اّدر ًّدرف ءباتكلا هيلع

 اًطيلَس زاجأو .«كْعبَتأ رمألا ضعب يلإ لعجاف يناكم باهت برعلاو .هلمجأو
 :هربخأف لكي يبنلا ئلع هلك كلذب مدقن رجه جسن نم اًباوثأ هاسكو ةزئاجب

 دابو داب ءتلعف ام ضرألا نم ١2!ٌةَبايَّس ىنلأس ول» :لاقو هباتك ِةَِكَي ىبنلا أرقو

 ْ .«!هيدي ىف ام

 ةذوه نأب مالسلا هيلع ليربج هَءاج حتفلا نم دلي يبنلا فرصنا املف

 .(يدعب لَّتقُي بنتي باذك اهب جرخيس ةماميلا نإ امأ» د ىبتلا لاقف .تام

 ,(")كلذك ناكف .«كباحصأو

 دنع ناك ئراصنلا ءامظع نم ميظع قشمد نوكرأ نأ "7يدقاولا ركذو
 3 ًِ ! ' | |رمَس م ىو وع

 .هبجأ ملف مالسإلا ميلا يبوعدي هباتك ين ءاج :لاقف كل ينل نع هلاسف هذ وه

 .ةحلبلا :(ءايلا فيفختو نيسلا حتفب) ةبايَسلا 010

 يفو ءاّرصتخم )١/ ١١0( دعس نبال «تاقبطلا» يف امك هديناسأب يدقاولا هركذ (؟)

 .هلوطب (5 ”٠7/7 :1) «ءافتكالا»

 717٠١(. /؟) «رثألا نويع) يف هنعو )١: 7/ 5 5١( «ءافتكالا» يفامك ()

 ل



 مل ةقعبت نإ و ؛يعوق كلت انأو يتينب تتنبح :بلاق ؟ةبيجتال مل :نوكرألا لاق

 هنإو .هعابتا يف كل ةريخلا نإ و هكاتكأ مل هكعتأ تإ هشاو ةملب ةلاق هسلمأ

 ليجنإلا يف اندنع بوتكمل هنإو «ميرم نبا ئسيع هب رشب يذلا يبرعلا ينل

 لصف

 ٍناّسغلا رمش يبأ نب ثراحلا لإ هباتك يف

 نم هعجرم بهو نب عاجش عم اًباتك هيلإ بتكف ءاهتطوغب قشمدب ناكو
 لسلإ هللا وسر دمحم نم .ميحرلا نمحرلا هللا مسب» :؟7١ةيبيدحلا

 ينإو .قدصو هب نمآو ئدهلا عبتا نم ئلع مالس .رمش يبأ نب ثراحلا

 مدقت دقو .«ككلم كل ْئقبي .هل كيرش اال هدحو هللاب نمؤت نأ لإ كوعدأ

 .222كللذ

 فلؤملا دنع باوصلا ىلع قبس دقو .ملق قبس وأ فيحصت ««ةنيدملا» :لوصألا يف )١(
 )١1١1١/1(. باتكلا لوأ يف

 ارثألانويع»و )4٠5/7:1( «ءافتكالا» يفامك ٌىيدقاولا هركذ باتكلا صن (؟)
 ةثالثلا نيفّلخملا ةّصق نم ةطبنتسملا دئاوفلا يف مدقت ام رظناو .(3070/؟)

 اا ا

 م/م


