
 لصف

 ايارسلاو ثوعبلاو رّيّسلاو يزاغملا يف كي هيده نم لَم ىلع انيتأ دق

 ركذب كلذ عبتُت نحنو .مهباَّوُنو كولملا ئلإ اهب بتك يتلا بتكلاو لسرلاو

 نم هيف ام نّيبنو «هريغل هفّصوو هب بّبطت يذلا ّبّطلا يف هيده يف ةعفان لوصف

 مهبط ةبسن ّنأو ءاهيلإ لوصولا نع ءاّبطألا رثكأ ٌلوقع زجعت يتلا ةمكحلا

 ةهفستا هدو 2١7 :سعسنا للابو لوقف ؛مِهّبط ئلإ زئاجعلا بط ةبسنك اهيلإ

 :ةرقلاو لوحلا

 .نآرقلا يف ناروكذم امهو «نادبألا ضرمو بولقلا ضرم :ناعون ضرملا

 .ٌيغو ٍةوهش ضرمو ءُكشو 2')ةهبش ضرم :ناعون بولقلا ضرمو
 .نآرقلا يف امهالكو

 ةرقبلا] أَ ارم هد اَرَفُضَرَممِهبولو ف» :ةهبشلا ضرم يف ىلاعت لاق
 4كم اد دهب مّ دار أَمَا رم م هوم فَ لوقو :ىلاعت لاقو ٠[.

 :اق قلاو تآرقلا ميكحت لإ يعُد نم ٌّقح يف ئلاعت لاقو ١[. :رثدملا]

 كين إف نوُصرعت هرقل مووسَرَوهنَأ لَو أَدإَوط :ضرعأو
 َمِهلعَُل أ تكيحينياَحيَأَ دايز م ءأ ضرع هدول أ( م ةينعزم هحاإأ و

 .كوكّشلاو تاهبشلا ضرم اذهف 0٠[. - 4 :رونلا] # َنوُيِللَ اره كيلو لب 1

 ةاَسْدِلأَنمِرَحْأحَنْبَاَيَتل ٌاَسْنِنَي# :ئلاعت لاقف «تاوهّشلا ضرع ا 9

 اذيهف..[89:بادسحلا) # ٌضَرَم ءوْلَق ىف ىِذَأ َممظِي لوقا َنَعَسْخ اكتم تفنن
 بص مس

 ير وا

 .«ةوقلاو لوحلا دمتسن هنمو» :اهيف دري ملو ء«قيفوتلا» :د قو .«ناعتسملا» :ن ءث )1(

 ,ةةهببشبال قا )



 .١"انّرلا ةوهش ضرم

 لصف

 02 مم ىلالعرمل» :ايلاعت لاقف نادبألا ضرم اّمأو

 موّصلاو ّححلا يف ندبلا ضرم ركذو ١. :رونلا] © ٌرحٍضيرَمْل َلَعاِلَ لَو ٌَرَح

 نع هّلقعو هّمهَف نمل هب ء هاا ةكرشلا سلسل للم يد ملا هومر

 نع ةيمحلاو «ةّحّصلا ظفح :ةثالث نادبألا بط دعاوق نأ كلذو اوس
 هذه ف ةثدلعلا لوصألا هذه هناحبس ركذف ةلسافلا داوملا عرعساو «يذؤملا

 .ةئالّثلا عضاوملا

 1 3 ِقِرَفَس َلَعَوأ اصر تحتم تداكس مف“ موّصلا ةيأ يف لاقف

 رفاسمللو «يضرملا رذعل نضيرملل رطفلا جابأف :1 165 ةرقبلا] 4 ٌَخَأ رواج

 ارسل وأ اصب هرفشلا يل مولا اهيوي زنك هر كتم ذافسلا اع

 ةّرقلا روختف ءلّلحت ام فّلخي يذلا ءاذغلا مدعو «ليلحّتلا نم ©" هيج وت أمو

 .اهفِعْضُي امع هتّوقو هتَّكصل اًظفح ٌرطفلا رفاسملل حابأف ؛فعضتو

 وأين ةَيَدِفَفدِسْأَر نم ىَدَأ دير اًضيرَتؤ ونكمل :ٌجحلا ةبآ يف لاقو 5 ا د نا ع نع تر ِِ نا 5
 لْمَق نم هسآوأ'7يف لذ هب نمو نقيوعلل حابأف .( :ةرقبلا] « كحدَوَ ٍةَقَدَص

 ةرخبألا ةّدامل اًغارفتسا مارحإلا يف هّسأر قلحي نأ '؟*”اهريغ وأ 1ع

 .«ملعأ هللاو» :هدعب اهدحو ن يف )١(

 .ن نم تبثملاو ««هبجوي» :اهضعب يفو .خسنلا ضعب يف عراضملا فرح لمهأ (0)

 .«نم» :د ءز هفادعام (؟)

 .(امهريغ» :س .«اهريغو» :ز (5)



 قّلح اذإف ءرعّشلا تحت اهناقتحاب هسأر يف ئذألا هل تبجوأ ىتّلا (0١ةّيدّولا

 ساقي غارفتسالا اذهف .اهنم ةرخبألا كلت تجرخف ٌماسملا تحّتفت هسأر

 .هسابحنا | يذؤي غارفتسا لك هيلع

 اذإ ٌينملاو ءجاه اذإ مَّدلا :ةرشع اهتعفادمو اهسابحنا يذؤي ىلا ءايشألاو

 عيدجلاو بولو «ساطعلاو ينو ييّرلاو طقنلاو هنوبقر "مشي

 يسم بسسب هأوضألا نم ةامهشبس سير ارا هذه نموؤاو لك ملا

 نرمأالا لع زمألاب ديا :نرفلا ةقب هي و

 زأرقس عزا ومرت قدس ناي# : :ءوضولا ةيآ يف ئلاعت لاقف «ةيمجلا اّمأو

 # اس ماد ِعصاوُمَمَيف امو حجر احل ّ :منَلوأ طاَقْلا 5 1

 بيصي نأ هل ةيمح بارثلا ئلإ ءاملا نع لودعلا ضيرملل حابأف 157 ةءاسفلا]

 .جراخن وأ لخاد نم هل ٍذؤم لك نع ةيمحلا ئلع ٌهيبنت اذهو «هيذؤي ام هّدسج

 نحنو .(؟7هدعاوق عماجمو بطلا لوصأ لإ هدابع هناحبس دشرأ دقف

 .يده لمكأ هيف هيده نأ نّيينو ءكلذ يف كي هللا لوسر ىده ركذن

 الو .همالسو مهيلع هللا تاولص لسّرلا ىلإ ٌمَّلسمف «بولقلا بط اّنأف

 نوكت نأ بولقلا حالص َّنإف ؛مهيديأ ئلعو مهتهج نم الإ هلوصح لإ ليبس

0 

 . فيحصت ((ةسبحبب)) : طح ©« س 02

 .«ةثالثلا) :ز يف رطسلا قوفو ل هث «س ىف هدعب (4)

1/ 



 اريثن ةردت نآرمماككتسأو هلامقلو تقسو هكامسأرر اهرطلفو اهتري رام

 ةحلا ةاحبالو ايل ةّحَض ال. :ةطخاسو ةيفاتمل ةينجتم :51باحمو ةتاقرمل

 لويصح نم بطي امري .لسرلا ةهجم نسأل هيقلك : ائلإ ليبس الو ؛كلذب الإ
 هسفن ةايح كلذ امَّنِإو .كلذ ٌنظي نّئم ٌطلغف مهعابتا نودب بلقلا ةّحص

 كلذ نع هّتّوقو هّتَكصو هبلق ٌةايحو ؛اهتّوقو اهتّكصو (")ةّيئاوهشلا ةّيميهبلا
 ؛تاومألا نم ِهّنإف هبلق ةايح ئلع ِكبيلف ءاذهو اذه نيب رّيمي مل نمو .لزعمب

 .تاملأتلا رطعب ف ةيمحتم لإ هرون لعو

 لصن

 :ناعوز ؟0هناف قادبألا ٌيطاَعأو

 ئلإ هيف جاتحي اال اذهف .هّميهبو هقطان ناويحلا هيلع هللا رطف دق ٌعون
 .اهليزي امو اهدادضأب بعّتلاو دربلاو شطعلاو عوجلا ٌبطك «بيبط ةجلاعم

 يف ةثداحلا ةهباشتملا ضارمألا عفدك ءلّمأتو ركف ئلإ جاتحي ام :يناثلاو

 وأ ٍةسوبي وأ ةدورب وأ ةرارح ئلإ اّمِإ ءلادتتعالا نع اهب جرخي ثيحب جازملا

 :ىنعأ ةّيفيك امو ٌهّيدام اّمِإ :ناعون يهو . اهتع ةينثا ره بك رتي اه وأ ءقيوطر

 .شضارمأ نأ اميتم قوشلاو .ةّئتق قرودحي وأ :ةاسبابصقاب وكي نأ انا

 اهرثأ ئقبيو ءاهداوم لوزتف ءاهتبجوأ يملا ٌداوملا لاوز دعب نوكت ةّيفيكلا
 ضرملا ببس ناك اذإو .اهّدمت اهعم ابيابسأ ةّداملا ٌضارمأو .جازملا يف ٌةّيفيك

 .ن نم طقاس وهو ءا(هباحملو» :د ءطح .ف ادعام )10(

 .ففيرحت «(«ةيناطيشلا) :طظح (5)

 .«وهف»:ز (79)



 ءاوّدلا يف مث ءاّيناث ضرملا يف مث ءاَلَّوأ عقي نأ يغبني ٍببّسلا يف رظّتلاف .هعم

 .املاث

 وأ لكش يف ام هتئيه نع ًّوضعلا جرخت يأ ىيهو ,1١2ةّيلآلا ضارمألا وأ

 هذه نِإف .عضو وأ ِمّظِع وأ ددع وأ ٍةسالم وأ ٍةنوشحخ وأ ئّرجم وأ فيوجن

 نع ٌُجورخلاو ءالاصن اهفّلأت يّمس ندبلا اهنم ناكو تمّت اذإ ءاضعألا

 .لاصتالا قد هيكسي هيف لادتعألا

 .ةّيلآلاو ةهباشتملا مع 7 يتلا "ةماعلا ضارمألا وأ

 اذهو .لادتعالا نع جازملا اهب جرخي يتلا ىه :ةهباشتملا ضارمألاو

 ةينامث ىلع يهو .اًسوسحم اًرارضإ لعفلاب ٌرِضَي نأ دعب اًضرم ىّمسي جورخلا

 .بطّرلاو ٌراحلاو .درابلا :ةطيسبلاف .ةبكرم ةعبرأو «ةطيسب ةعبرأ :برضأ

 ةرايلاو هيطإلا درابلو .سيايلا ءاحلاو هبطرلا داسلا :ةيكرملاو .سبايلاو
 ٌرِضَي مل نإو .ٍةَّذام بابصنا ريغب وأ ٍةَّدام بابصناب نوكت نأ اَّمِإ يهو .سبايلا

 .(؟)اًيُكِص لادتعالا نع اًجورخ ("7يّمُس لعفلاب ضرملا
 ريع

 لاحو ؛ةّيعيبَطلا نع ٌةجراخ لاحو ٌةّيعيبط هعمل لاح :لاوحأ ةثولث ندبللو

 نوبكي اه ةيئاكلا ساشيحم ندلا ةرك ' (01لوألاق .:نيرمألا نيب ةطشسوقم

 .«ةبماشتملا ضارمألا» يلع فوطعم )١(

 .(ةيلآلا ضارمألا» يلع فوطعم (؟)

 .اهلصأل اًفالخ ةلاسرلا ةعبط يف اذكو .«ئمسي» :طح (8)
 .اهلصأل اًفالخ «ةحص» :ةلاسرلا ةعبط يف (4)

 اذكو «ئلوألا» ئلإ مهضعب هرّيغ ل يفو .ةيدنهلا ةعبطلاو ةيطخلا خسنلا عيمج يف اذك 6

 .اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يف



 نإ لشي ال ّدَّشَلا نإف :نيلاحلا نيب ةط وتم ىه ةقلاثلا لاحلاو .اًضيرم
 .طشوتمب الإ هذيض

 دقو اًقفاوم نوكي دق هاقلي ام نألف جراخ نم اّمإو «ءسبايلاو بطّرلاو درابلاو

 .قفاوم ريغ نوكي

 نع هجورخب جازملا ءوس نم نوكي دق ناسنإلا قحلي يذلا ررضلاو
 وأ ئوقلا يف ينعض نم نوكي دقو ءوضعلا يف داسف نم نوكي دقو «لادتعالا

 وأ :هتدايز مدع يف ُلادتعالا ام ةدايز ئلإ كلذ عجريو .اهل ةلماحلا حاورألا

 وأ هلاصّنا يف ٌلادتعالا ام ٍقّدفت وأ هناصقن مدع يف لادتعالا ام ناصقت
 يذ جورخ وأ .هضابقنا يف ُلادتعالا ام دادتما وأ ءهقّرفت يف ٌلادتعالا ام ٍلاصتا
 .هلادتعا نع هجرخُي ثيحب هلكشو هعضو نع لكشو عضو

 غي اس هيف عمجب زأ هقدعم ناسنإلاب رضي املا يذلا وه :بيبّطلاف

 بلجيف ؛هصقن ةثهرقب اههيق دي زيوأ © !هندايف دقي آم هنم نصقتي وأ مق

 ديشلاب ةدوجوملا ةلعلا عفديو ةشلاو (5) اثملاب اهظفحي وأ ةدوقفملا ةحصلا

 .ةيمحلاب اهلوصح نم عنمي امب اهعفدي وأ اهجرخيو .ضيقتلاو

 تقر هللا لوحب اًياكافاش له للا لوسر ىده ىف هلك اذه نيرتسو

 .هتنوعمو هلضفو

 7 1 و 5 :

 .(ةهرضت» :ل د «س ىف هلبقو .فيحصت («(«هتياهن)ا نيش

 لكشلاب# :س ةيشاح ىو .ةلفملاب# ةةكسن'قانأ 1 شماع فو .ةلكشلاب# ؛ةءز (0)
 .فيحصت .(«ةهبشلاو كاشلاب) :3 فو .«حص

 ه ١



 هباصأ نمل هب رمألاو «هسفن يف ىوادّتلا لعف :هْيِيَع هيده نم (17١)ناكف

 هباحبصأ يده الو هيدغ نم نكي مل نكلو ؛هباحصأو هلغأ نس ىضرم

 بلاغ قا لب 257 نيئابارفأ» نكست : يملا ةبكرملا ةيوذالا هده لامعكسا

 .هتروّس رسكي وأ هنواعي ام درفملا ئلإ اوفاضأ امّبرو «تادرفملاب مهتيودأ

 لهأو كرّشلاو برعلا نم اهسانجأ فالتمخا ئلع ممألا ٌبط بلاغ اذهو

 دنهلا ٌّبط ٌرثكأو .نوينانويلاو ُموُّرلا تابّكرملاب يِنَع امّنإو «ًةبطاق يداوبلا
 .تادرفملاب

 خل! لدعي لدي دال ءاذغلاب يوادتلا خنكمأ ايقم ةم هنأ ئلع ءايطألا قفت ا لقو

 , يبق مقا ايلإ لتمر ال طيبا نكعأ عمو اولا

 هعفد لواحي مل ةيمحلاو ةيذغألاب هعفد ايلع ردق ءاد لكو :اولاق

 دجي مل اذإ ءاوّدلا َنِإف ؛ةيودألا يقسب علوي نأ بيبَطلل يغبني الو :اولاق

 همك تدادف هناقاوي اه دعو وأ هققاوي أل ءاذدجو وأ للعب ءاد ندبلا يف

 ءاّبطألا نم براجتلا بابرأو .اهب ثبعو «ةَّحّصلاب ثّبشت -هتّيفيك وأ هيلع

 .ثالثلا بطلا قّرِف دحأ مهو ءاًّبلاغ تادرفملاب مهبط

 .«ناكو» :ن ءطح «ءل ءث )١(

 .ةينانوي ةملك ىهو .اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يف امك ءاًميفخت «نيذابرقأ» :لاقيو (؟)

 ميحرلا دبع .ف روتكدلل «ليخدلا نم ةيبرعلا يف اميف ليصألا لوقلا» يف اهريسفت رظنا
 .(58١ص)

 .("9 /7) يزوجلا نبال «عفانملا طقل» :رظنا (5)
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 يلا ةضاطلاو ةّمالاف قيذغألا سنجب نم ةيودآلا نأ كلذ ىف قيقحُتلاو

 لهو .تادرقملاب اهّيطو ءاذج ةليلق اهضارمأف تادرفملا اهتيذغأ بلاغ
 .ةبكرملا ةيودألا 'ىلإ نوجاتحي ةبكرملا ةيذغألا مهيلع تبلغ نيذلا ندملا
 .اهل عفنأ ةبّكرملا ةيودألاف ٌةبّكرم بلاغلا يف مهضارمأ نأ كلذ ٌببسو
 ةيودألا اهتاوادم يف يفكيف «ةدرفم يراحّصلاو يداوبلا لهأ ضارمأو

 .ةيطلا ةعانّصلا بيس ناهرب اذهف .ةدرقملا

 اة هبلإ هلمألا يطالبست وق 1 1)[ أ كعاح نإ ةلوقت نرحل
 اه نإف» مهتّمئأو مهقاّذح هب فرتعا لقو .مهّبط ىلإ زئاجعلاو ؟")ةيقرَطلا بط

 وه :لوقي نم مهنمو .ٌسايق وه :لوقي نم مهنم بطلاب ملعلا نم مهدنع

 نم مهنمو .ٌبئاص ٌسدحو تامانمو (؟!ًءاهلإ وه :لوقي نم مهنمو .ةبرجت

 ثيلكأ اذإ ديئاعّصلا 20دهاشت امك ةييسللا تاثاوبحلا خم نم كك لأ :لوقي

 ثيتُر امقو ؛هب ئوادس تيّزلا يف ْغِلَتف .جارسلا ئلإ دمعت مومّسلا تاوذ

 قرو ئلإ يتأت ءاهراصبأ تيِشَع دقو «ضرألا نوطب نم تجرخ اذإ تاّبحلا

 رخبلا ءاسب نقتحي يذلا ريطلا نم دهع امكو ؛هيلع اهنويع ٌرِمَتف «"7جَئايِزاّرلا

 .عفرلاب س يف طبضو ؛رمأ» :طح «فادعام )١(

 .د نم طقاس «ةبسنك هيلإ ءابطألا بط» (؟)

 يف تأيسو .كلذ ئلإ امو متامتلاو زورحلاو ريقاقعلا بئارغ تاقرطلا يف نوعيبي نيذلا مه ()

 .(50 //) «يزود ةلمكت» :رظناو .«تاقرطلا ءاّبطأ» :(580 ص) شيبح لوق

 .«تاماهلإ» :ن (:)

 .ل .ءث يف عراضملا فرح لمهأ دقو .«دهاشن» :ن .«دهاشت» :طح ءس (5)

 وأ رامّسلا وه جنايزارلاو «ةيسراف ةملك يهو .«جنايرادلا» ئلإ ل .ث ءد يف فحصت )١(

 نعشلا
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 .(1)ٌبَّطلا ئدابم يف ركُذ امم كلذ لاثمأو «هعبط سابحنا دنع

 علان اس هأرسو لإ هلا هيسري دينللا ينسولا نم هلاطأو اله علي نياو

 نم مهدنع ام ةبسنك يحولا اذه ىلإ ٌبّطلا نم مهدنع ام ٌةبسنف !هٌرضيو

 نم يفشت ىدلا ةيودألا نم ادعاه لب. ءايبنألا هب تءاج ام ئلإ مولعلا

 مهمولع اهيلإ لصت ملو ءءاّبطألا رباكأ ٌلوقع اهيلإ دتهي ملام ضارمألا
 هدامتعاو بلقلا ةّوقو «ةّيناحوّرلاو ةّيبلقلا ةيودألا نم ءمهتسيقأو مهيراجتو
 هيدي نيب راسكنالاو حارطنالاو «هيلإ ءاجتلالاو هيلع لككوّتلاو هللا ئلع

 ناسحالاو نافشسألاو ةرثلاو ساعتلاو ١ ةههلسلاو تيدشلا وعل لّلدَّتلاَو

 دق ةيودألا هذه َنإف .بوركملا نع جيرفَّتلاو ءفوهلملا ةثاغإو «قلخلا ئلإ
 ام ءافّشلا يف ريثأتلا نم اهل اودجوف اهللمو اهنايدأ فالتخا ىلع ممألا اهتبّرج

 .هسايق الو هتبرجت الو ءاّبطألا ملعأ ٌملع هيلإ لصيال

 لعفت ال ام لعفت اهانيأرو «ٌةريثك اًرومأ اذه نم انريغو نحن انبّرج دقو

 ددع ةقدلا ةيودأ ةل تعب اهذدع ةاحلا ةيوكألا رين 1 ؛ةيسحلا ةيودألا

 ّنكلو .اهنع اًجراخ سيل «ةّيهلإلا ةمكحلا نوناق ئلع راج اذهو .ءاّبطألا

 ءاذلا قلاخو :ةيمئاعلا ثري لصلا ارسم بلثلا نإف عم بابألا
 ريش عرخأ ةيودآ هل تناك كاقيام :لغايذث سمو ةطيطلا ٌةدهو فكوتلاو
 حاورألا نأ ِمِلُع دقو .هنع ٌضرعملا هنم ٌديعبلا ٌبلقلا اهيناعي يلا ةيودألا

 ركني فيكف .هرهقو ءاّدلا عفد ئلع انواعت ةعيبطلاو سفتلا تيوقو تيوق تم

 نبال «ةيبطلا ةعانصلا يف ةيوبنلا ماكحألا»و (18-765 )١/ «عفانملا طقل» :رظنا )١(

 "ير -١١17ص) يومحلا لاحكلا ناخرط

 .ن يف كردتسم وهو ل «ث يف دري مل «ةالصلاو» ظفل (؟)
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 .هل اهبحو .هب اهسنأو ءاهتراب نم اهبرقب تحرفو «هسفنو هتعيبط تيوق نمل

 :هب اهتناعتساو .هيلع اهعمجو ههيلإ اهّلك اهاوق فارصناو «هركذب اهمّعنتو

 ُهَّرقلا هذه اهل بجوُتو «ةيودألا ربكأ نم اهل كلذ نوكي نأ -هيلع اهلكوتو
 مهفثكأو ءاًباجح مهّظلغأو ءساَّنلا لهجأ الإ اذه ركني الو ؟ةّيلكلاب ملألا َمفد
 تيملا للا اش اؤإ ىتدسو .ةّيئاسنإلا ةقيقح نعو هللا نع مهدعبأو اسف

 ماقف ءاهب يقر 7 يذلا غيدّللا نع ةغدّللا َءاد ةحتافلا ٌةءارق تلازأ هب يذلا
 47 يلق هيام نأك 217:

 بسحب امهيلع مّلكتن هللا لوحب نحن «ٌيوَتلا ٌبْطلا نم ناعون ناذهف
 انيعاضبو ءاًدج ةيشالتملا انفراعمو ةرصاقلا انمولع غلبمو «ةقاّطلاو دهجلا

 ديباج ولا يوملا هاف هلضف درع هلك ةيخلا هديب نك به دش اثكلو .ةاجزملا

 لصف

 نب رباج نع «ريبزلا يبأ ثيدح نم :؟؟7«هحيحص» يف ملسم ئور
 نذإب أرب ءاَّدلا ٌءاود ّبيصأ اذإف «ٌءاود ِءاد ّلكل» :لاق هنأ لي يتلا نع «هللا دبع
 .(ّلجو رع هلل

 .طلغ وهو «ةعوبطملا خسنلا يف اذكو .«يتلا» :ن ()

 س نم طقاس «لتح» (؟)

 هبام» .فوذحم أنا ريت تيب امي لاك مسرد دب ةاأع ١ ءطح ءس (0)

 نم «نيحيحصلا» يف ةصقلاو .يفنلا يف الإ لاقي ال .ةلع الو عجو هب سيل يأ (ةبّلَق

 .هصنب يتأيسو «يردخلا ديعس يبأ ثيدح
 )4:( برقم)551١5(.
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 :ِةَع هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع ءاطع نع :(17(نيحيحّصلا) فو

 .(«ًءافش هل لزنأ الإ ءاد نم هللا لزنأ ام»

 نب ةماسأ نع ةقالع نب دايز ثيدح نم 7"2(دمحأ مامإلا دئسم) يفو

 هللا لوسر اي :اولاقف ءبارعألا تءاجو هك َيِبَنلا دنع تنك :لاق كيرش

 الإ ًءاد عّضي مل لجو نع هللا َنإف ءاوّوادت هللا دابع اي معنا :لاقف ؟ئوادتنأ
 .«مرهلا» :لاق ؟وه ام :اولاق .(دحاو ٍءاد ريغ «ًءافش هل عضو

 هلهجو ءهّمِلِع نَم هّمِلع .ًءافش هل لزنأ الإ ًءاد لزنُي مل هللا َّنِإ) :ظفل ينو

 ."70هلهج نَم

 الإ ءاد لزتُي مل هللا نإ :هعفري دوعسم نبا ثيدح نم 120 1ننسملا» فو

 .طقف (05717//) يراخبلا هجرخأ )١(

 دواد وبأو «(511) (درفملا بدألا» يف يراخبلا اًضيأ هجرخأو .(18455) مقرب 00

 هجام نباو 070 5 54 ءا/6517*) «ئربكلا» يف ىئاستلاو )3١8(« يذمرّتلاو «(3845)

 «ءافعضلا» يف يليقُعلا لاقو ««حيحص نسح ثيدح اذه» :يذمرٌتلا لاق .(5)
 نباو )/١741(.« «رّرحملا» يفامك ةميزخ نبا هححصو «ا(دّيج هدانسإ» :(91١/؟)

 (400-5899199-194/5 )١/ 20751١ مكاحلاو ء(5054 5051 5450 َناّبح

 .(1801-1750) «ةراتخملا» يف ءايّضلاو

 )١185855(. «(دمحأ دئسم» ()

 لوألا هّرطش "7(  57/) هجام نبا اًضيأ هجرخخأو .(5785 87878477 .*هال4) (:)

 يوّرف ؛هدانسإ يف فلتخاو .مهريغو «(0147) ئلعي وبأو «(45) ٌيديمُحلاو .- طقف

 .(حيحص هعفر) :("5*8 /5) (للعلا» يف ينطقراّدلا لاق تاسروسو أف وق وَ اًضيأ

 ضارمألا» يف ٌيسدقملا ءايضلاو 2749 /5) مكاحلاو ((7505757) ناّبح نبا هحّحصو

 )١١(. («تارافكلاو

 م١



 .(هلهج نَم هلهجو «هّملع نَم هّملع .ءافش هل لزنأ

 هللا لوضهر أب ةقيلف :لاق (؟)ةمازخ ننل نع (17(.نّشلا»و (قةتسملا) فو

 هللا رذق نم درت له تكابيبقتن ًةاقتو.ههب واد ءاودو ءاهيقرتست خفر تيأرأ

 .«هللا ردق نم ىه» :لاقف ؟اًئيش

 لوق لاطبإو ةةايسملاو تايسأللا تابثا فيداحألا هله ةككحضشضت كقف

 لواقتي ايتح + همومع يلع «ءاود ءاد لكلا :هلوق نوكي نأ زوجيو .اهركنأ نم

 رع هللا ةوكيو ءاهترث نأ ؟)اًبيبَط نكميال يلا ءاودألاو «ةلتاقلا ءاودألا

 لعجي ملو ؛رشبلا نع اهّملع ئوط نكلو ءاهئربث ةيودأ اهل لعج دق لجو

 كي يللا قلع اذهلو .هللا مهمّلع ام الإ قلخلل ملعال هنأ ؛ةليبس ؟؟ويلإ مهل

 دش هل الإ تاقولكيملا م ءيش ال هنِإف *ءاذلل ءاوّدلا ةفداصم ئلع ءافّشلا

 ءاّدلا ةقفاومب ءربلا ِةلكي ٌيِبَنلا قّلعف :هدبشي سلامي ءاَوّدلا نم بخل ماه لك

 (7519/) «هجام نبا نتسال ((7158) «يذمرتلا نتسا» )١651/9(( «دمحأ دتسم# (1)

 يرهزلا :هباوص ءأطخ ٌدانسإلا اذهو هي هيبأ نع ةمازخ يبأ نبا نع يرهزلا قيرط نم
 ةعرز وبأو )١151415(« دمحأ مامإلا كلذ ئلع هّبن امك «هيبأ نع ةمازخ يبأ نع

 يف ينطقراّدلاو ءيذمرّتلاو «(741/7-23545) هنبال «للعلا» يفامك متاح وبأو

 ١6 51/5 ١6(, 51/7) دمحأ باوّصلا هجولا الع هجرخأ دقو 701١(. /7) «للعلا»

 ىف ىحلا ذيع هحشضصو .«(حيحص نسح ثيدح اذه» :لاقو )٠١54(. ٌئذمرتلاو

 ا 5 /؟) «ئرغّصلا ماكحألا»

 تبثأ ام لمتحت يتلا ز الإ «ةمازخ نبا» :خسنلا عيمج يف (؟)

 .أطخ وهو ءةلاسرلاو يقفلا يتعبط يف اذكو «بيبط» :س «ل (9)

 .(«اهيلإ) :ن «ل .ث «س يفو .اهملع ئلإ :ىنعي (:)

 .«ءاودلا ءادلا» :ن .«ءاودلل ءادلا» :ز (8)
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 ءاذتا ةسوف زواج لهتم دم ءاوشلا نإق ههدودسو هع :لخ دئاز دك اذعو أود

 اهنع رّصق ئىتمو «رخآ ٍءاد ىلإ هلقَت ءيغبني ام ىلع ةّيّمكلا يف داز وأ «ةّيفيكلا يف

 ئلع يوادملا عقي مل ئتمو .؟١/اًرصاق جالعلا ناكو هتمواقمب ِفَيمل

 مل "9ءاوّدلا كلذل اًحلاص نامَّزلا نكي مل لئتمو .ءافّشلا لصحي مل «12ءاوَّدلا
 عنام مث وأ .هلمح نع ةزجاع ٌةوقلا وأ هل لباق ريغ ثدبلا ناك ئتمو . .عفني

 ةفداصملا تّمت ئتمو .ةفداصملا مدعل ءربْلا لصحي مل -هريثأت نم عنمي
 :ثيدحلا ىف نيلمسملا نسحأ اذهو لب الو. ةءربلا الصح

 ظفّللا يف ُلْخاَّدلاو امّيس ال ءٌصاخلا هب دارملا ٌماعلا نم نوكي نأ :يناَّثلاو
 نأ دارملا نوكيو «ٍناسل ّلك يف لمعتسي اذهو .هنم جراخلا ٍيفاعضأ ٌفاعضأ

 ًءاودألا (؟!”اذه يف لخدي الف ؛ًءاود هل عضو الإ ءاوَّدلا لبقي ًءاد عضي مل هلل

 :داع موق ئلع اهطّلس يلا حيّرلا يف ئلاعت هلوقك اذهو .ءاوَّدلا لبقت ال ىتَّل

 نمو يمذتلا لبقي ءيش لك : يأ [؟5١ :فاقحألا] 4اَهَِررَمَأب ءَىَنَلُْكْرَمَم»

 .ةريثك هرئاظنو .هرّمدت نأ حيّرلا نأش

 مقدو «يعبل اهشعب ةمواقمو ملاعلا اذه يق دادضألا ٌقلح لّمأت نمو

 ّبّرلا ةردق لامك هل نّيبت - ضعب ىلع اهضعب طيلستو «2*”ضعبب اهضعب

 ٌذأو يهفلاو ةكاذيسولاو ةيويألاب هه فتو ههعلص ام هلاقثإو .هتمكحو لولاعت

 )١( يومحلا باتك :رظنا )ص5١(.

 .«ءادلا لع ءاودلا عقي مل وأ» :ةدايز ةلاسرلاو يقفلا يتعبط يف هدعب (؟)

 ) )5.«(هذه» :ن

 .«ضعبلا :كثعءرع (6)

 ا



 رسام لكو هاني قينقلا هنآ امك همئاميو ٌئاشي ام هله هلرساع لك

 .هتاذب ١7 خاتحم

 امك لك وتلا يناني ال هّنأو ,يوادتلاب ٌرمألا ةحيحّصلا ثيداحألا هذه يفو

 ةشقع متن ال لب ٠ اهدادضأب دربلاو ٌرحلاو شطعلاو عوجللا ءاد عفد هيفاني ال

 رد اهتابّسمل ٍتايضدقم هللا اهبّصن يَحّلا بابسألا ةرشابمب الإ ديحوتل

 .. ةمكحلاو رمآلا ف حدقي امك لّكوُتلا سفن يف حدقي اهليطعت نإ .اًمرشو

 اهكرت َنإف ءلكوّتلا نم ئوقأ اهكرت َّنأ اهلّطعم ٌرظي ثيح نم هفِعْضُيو
 عفني ام لوصح يف هللا ئلع بلقلا دامتعا هتقيقح يذلا لكوّتلا يفاني ")رجع
 نم دامتعالا اذه عم ٌدب الو ؛هايندو هنيد يف هّرضي ام ٌمفدو «هايندو هنيد يف دبعلا

 هرجع دبعلا لعجي الف ؛عرَّشلاو ةمكحلل الطعم ناك الإو ءبابسألا ةرشابم
 .اًرجع هلكوت الو الكوت

 يوادّنلاف رَّدَق دق ءافّسلا ناك نإ :لاقو يوادّتلا ركنأ نم ئلع در اهيفو

 ٌددقو هللا ردقب لصح ضرملا نإف اًضيأو .كلذكف رّدق نكي مل نإو «ديفي ال
 هللا لوسر ئلع بارعألا هدروأ يذلا وه لاّوَّسلا اذهو .ُدَرُي الو عَفدُي ال هلا

 لقب اوعرربثأ نم كالصر هنمئاح و فاي جمال ةامدتلا لضالا اردنا

 ئقّرلاو ةيودألا هذه :لاقف ءئفكو ئفش امب كي ٌيِلا مهباجأ دقو .اذه

 :هردقب هٌردق دري لب .هردق نع ٌءيش جرخ امف هللا ردق نم يه ("0ةاقتلاو

 ردق ٌدرك اذهو .ام هجوب هردق نع جورخلا ئلإ ليبس الف ؛هردق نم ْدَّرلا اذهو

 .خسانلا نم وهس وهو ««هيلإ» :ز يف هدعب ()
 .«اًرجع) :نءطح (؟)

 .4 'قتلا) :ن ءطح (9)
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 زق .داهجلاب ٌودعلا ردق ٌدركو ءاهدادضأب )2١ حلاو دريلاو شطعلاو عوجلا

 .عفذلا و ٌعوفدملاو ٌعفاَدلا هللا رذق نم

 نم اًئيش رشابت ال نأ كيلع بجوي اذه :لاؤّسلا اذه دروُمل لاقيو

 نإ ةّرضملاو ةعفنملا َنأل ةَّرضم اهب عفدت وأ ًةعفنم اهب بلجت ىلا بابسألا

 .امهعوقو لإ ليبس نكي مل ©")ارّدقت مل نإو ءامهعوقو نم دب نكي مل اترّدق
 حلل ٌعفاد الإ هلوقي ال اذهو .ملاعلا داسفو اينّدلاو نيَّدلا بارخت كلذ يفو

 :اولاق نيذلا نيكرشملاك .هيلع ّقِحُملا ةّجح عفديل ٌردقلا ركذيف هل ناعم

 نْدَبَعاَم هنأ مولا و ١44[ :ماعنألا] 4 ايْوآَباَءَدَلَواَنُكحَرْفمَأ اَمْدَنأ هَ

 هللا ةّجحل اًعفد هولاق اذهف .[*ه :لحنلا] 4 يبا 1 نم ود نم

 لسررلاب مهيلع
 رّدق هللا َن نأ وهو «هركذت مل ثلا ٌمسق يقب :لاقي نأ لئاّسلا اذه باوجو

 قالو ّسملا لصح بيكلاب نبأ نإق ةبيكلا اذه اذكو اذك

 مل يل 7*2هرّدقي مل نإو ؛هتلعف ببّسلا يل ؟رّدق ناك نإ :لاق نإف

 .هلعق نم نكمتا

 هب ٌجتحا اذإ كريجأو كدلوو كدبع نم جاجتحالا اذه لبقت لهف :ليق

 .(دريلاو رحلا» :ن (1)

 .ءايلاب «ارّدقي» :خسنلا مظعم يف (0)

 .ة| فاعمل دو .(9

 .(رذق لق 3 2س ))

 .«ردقي» :ل ءث (6)
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 ذخأو «كاصع نم ملت الف هّتلبق نإف ؟كفلاخف «هنع هتيبنو هب هترمأ اميف كيلع

 الوبقم نوكي فيكف هلبقت مل نإو .كقوقح عّيضو ءكضرع فذقو «كلام
 ليلخلا ميهاربإ َّنأ ٌيليئارسإ رثأ يف يور دقو ؟كيلع (0١هللا ٌّقح عفد يف كنم
 امف :لاق .يّنم :لاق ؟ءاوّدلا نّممف :لاق .يئم :لاق ؟ءاّدلا نِّمم ٌبر اي :لاق

 .©ةذيني :لعالاوثلا ليرأ لسر ةناق ؟بمطلا لاب

 ٌثحو:برّطلاو ىفيرملا سفنل ًايوقت «ءاوحواد لكلا :ِةاكلَع هلوق يفو

 نأ هّسفن ترعشتسا اذإ ضيرملا ٌنإف ؛هيلع شيتفّتلاو ءاوّدلا كلذ بلط ىلع

 حتفناو «©"7سأيلا ةرارح نم دّربو ءءاجّرلا حوّرب هبلق قّلعت .هليزي ًءاود هئادل
 اًيبس كلذ ناكو ؛ةّيزيرغلا هترارح تشثعبنا هسفن تيوق لوتمو .ءاجّرلا باب هل

 تيوف حاورألا هذه تيوق ىتمو ةّيعيبطلاو ةّيناسفّتلاو ةيناويحلا حاورألا ةَوَقل

 .«؟9هتعفدو ّضرملا ترهقف ءاهل ٌةلماح يه ىَتَّلا ئوقلا

 .هيلع ُشيِتْمَتلاو هّبلط هنكمأ ًءاود ءاَّدلا اذهل نأ ملع اذإ بيبَّطلا كلذكو

 اًضرم بلقلل هللا لعج امو «بولقلا ضارمأ 2*!ِنازو ئلع نادبألا ضارمأو
 اذ فداضو «هلمعتساو «ءاذلا ثحاص هقلع نإق :هذضب انشد لعجالاإ

 .هللا نذإب هأربأ -هبلق

 .(هّللا قوقح» :ن )١(

 قومحلا باع قو هييبخ نم كلملا دبل (9 نإ ةّيطلا ف رص فتما :رظني 49

 .ِةِلَك يبنلا نع سابع نبا نع يور هنأ 5١( -59ص)
 .اهلصأل اًفالخ ةلاسرلا ةعبط يف اذكو .«سأيلا ةرارخ دنع تدربو# لإ ىقفلا هرّيغ 2

 5١(. ص) يومحلا باتك :رظنا ()

 .«نازوا» :ن . س .(نزو» :ل ءطح هد (0)

 *؟ ٠



 لصف

 ؛ةجاحلا ردق ئلع لكألا يف ةدايزلاو مختلا نم ءامتحالا (١)يف هيده يف

 برشلاو لكألا يف هتاعارم يغبني يذلا نوناقلاو

 .نطب نم اًرش ًءاعو ٌيمدآ ألم اما :لاق نأ كي هنع هريغو ("”دنسملا يف

 َنمَقُي و يس .هماعطل ٌتلئف العاف دب ال ناك نإف هيلصض © :ٌثامبقل دآ أ بسحب
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 ثدبلا ف تطرقفأ ةذام ةدايز نع نوكت ةّيدام ىفارمأ :ناعون ضارمألا
 ماعّطلا لاخدإ اهببسو .ةّيرثكألا ضارمألا ىهو :ةّيعيبَطلا هلاعفأب تّرضأ ّبح
 .ندبلا هيلإ جاتحي يذلا ردقلا يف َةدايزلاو ءلّوألا مضه لبق ندبلا ئلع

 ةفلتخملا ةيذغألا نم ٌراثكإلاو .مضهلا ةئيطبلا عّتلا ةليلقلا ةيذغألا لوانتو

 هتثروأ كلذ داتعاو ةيذغألا هذه نم هنطب ٌيمدآلا الم اذإف .ةعّونتملا بيكارّتلا

 هنم لوانتو ءءاذغلا يف طّسوت اذإف .هعيرسو لاوّزلا ٌءيطب اهنم «ةعّونتم اًضارمأ

 نم رثكأ هب ندبلا عافتنا ناك -هتّيفيكو هتّيّمك يف الدتعم ناكو «ةجاحلا ٌردق

 :ةثاللث ءاذغلا بقارمو

 .(«نم) :لعءذعءف )( 

 .هب برك يدعم نب مادقملا نع يئاّطلا رباج نب ئيحي قيرط نم (17/187) مقرب هم

 لعأو (كالال ١ ىالد9) «ئربكلا» يف يئاسّنلاو 0 )٠ يذمرتلا اًضيأ هجرخأو

 ,(5ا/5) ناّبح نبا هحّحصو .(حيحص نسح ثيدح اذه» :يذمرّتلا لاق .عاطقنالاب

 .(07/ /9) «حتفلا» يف رجح نبا ل اكسس /14) مكاحلاو
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 .ةحلاحلا 3ر١1 ة[هدسأ

 .ةيافكلا ةبترم :ةيناثلاو

 .ةلضفلا ةبترم :ةثلاثلاو

 الو هتّوق طقست الف هّباص َنْمَقُي ٌتاميقل هيفكي هّنأ لَو ئيبنلا ربخأف

 .ءاملل رخآلا ثلثلا عديو «هنطب ثلث يف لكأيلف اهزواجت نإف .اهعم فعضت

 نم ألتما اذإ نطبلا َّنإف .بلقلاو ندبلل ام عفنأ نم اذهو .سمّتلل ثلاثلاو

 هل ضّرعو سمَّتلا نع قاض ٍِبارَّسلا هيلع درو اذإف ءِبارَّشلا نع قاض ماعّطلا
 هزلي ام ئلإ اذه .ليقثلا "7لمحلا لماح ةلزنمب «2')هلمحب ُبعَّتلاو ُبركلا
 تاوهّشلا يف اهكّرحتو «تاعاّطلا نع حراوجلا لسكو «بلقلا داسف نم كلذ
 .ندبلاو بلقلل ٌرضم ماعّطلا نم نطبلا ٌءالتماف .عّبّشلا اهمزلتسي يتلا

 دقف .هب سأب الف نايحألا يف ناك اذِإ اّمأو .اًيرثكأ وأ اًمئاد ناك اذإ اذه

 ال ٌقحلاب كعب يذّلاو :لاق ئّتح نبّللا نم كي يلا ةرضحب ةريره وبأ برش

 20[ وعيش تا را رم هنريفحس ةباحشلا لكأو .؟؟ 7كم هل دجأ

 ندبلا ئوقي امَّنِإو .هبصخأ نإو ندبلاو ئوقلا فِعْضُي طرفملا عَبشلاو
 .هترثك بسحب اال «ءاذغلا نم ليقي ام بسحب

 .خسنلا عيمج يف اذك )١(

 .«هلمحم راصو ؛بعتلاو» :يوبنلا بطلل ينغلا دبع خيشلا ةعبط يف (0)

 .ن يف كردتسمو .«طح «ز نم طقاس «لمحلا» ظفل ()

 .(15657) يراخبلا هجرخأ (:4)
 .عبش تح لكأ نم باب :«يراخبلا حيحص) يف هريغو )0181١( سنأ ثيدح رظنا (5) هظ ١

 ١



 يتلا مّسق ٌيتاوه ٌءزجو (١)ٌيئام ٌءزجو ٌيضرأ ٌءزج ناسنإلا يف ناك اّملو

 .ةثالثلا ءازجألا ايلع هسّمنو هبارشو هماعط ِه

 (؟)اًيران اًءزج ندبلا يف َّنإ :اولاقو ءاّبطألا اهيف مّلكت ٌةلأسم هذه :ليق
 نم نورخآ كلذ يف مهعزانو .()هتاّصقْطْسَأو هناكرأ دحأ وهو «لعفلاب

 .لعفلاب يران ٌءزج ندبلا يف سيل :اولاقو ,مهريغو ءاّبطألا نم ءالقعلا

 :هوجوب اولدتساو

 ريثألا نع لزن هّنأ ئعَّذُي نأ امإ ّيراّنلا ءزجلا كلذ نأ :(*)اهدحأ

 قدك امبن دل مدت :لاقي وأ .ةيضرألاو ةيئاملا ءازجألا هذهب طلتمخاو

 ٍتيئاكل تلزن ولف ؛ةدعاص عبطلاب راّنلا نأ : امنه دجعأ نيهج ول دعبتسم لوألاو

 يف دب ال ةّبراَنلا ءازجألا كلت َّنأ :يناّثلا .ملاعلا اذه ئلإ اهزكرم نم رساقب

 يف دهاشن نحنو «0*2دربلا ةياغ يف يه ىتلا ريرهمّزلا ةرك ئلع ربعت نأ اهلوزن

 رشنو فل مالكلا يفو .يئاوهلا ءزجلا ئلع ةعوبطملا خسنلا ين رخؤم يئاملا ءزجلا )010(

 .بترم
 .«يران ءزج» :ف )١(

 ةينانوي ةملك اهلصأ يف يهو .فيحصت ««هئاصقتسا» :(اهيف طبض دقو) س «ف ادعام (*)

 اهنث ميحرلا دبع هف روبكقلا قعوبو هادع اس قالا دبعي داصلاب وأ نوسلاب قيم
 ءاوهلاو ءاملاو ضرألا :ةعبرألا رصانعلا اهب داريو .ةينايرسلا نم ةيبرعلا ف تلخد

 -5١ص) «ليصألا لوقلا»و (1717/ص) يمزراوخلل «مولعلا حيتافم» :رظنا .رانلاو

 .(١و/

 .د نم طقاس «اهدحأ» (8)

 .«هوحنو» :ةدايز د ىف هدعب (6)
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 دنع ةريغّصلا ءازجألا كلتف «ليلقلا ءاملاب ئفطنت ةميظعلا راّنلا نأ ملاعلا اذه
 .ءافطنالاب ئلوأ مّظعلا ةياهنو دربلا ةياغ يف يه يتلا ريرهمَزلا ةركب اهرورم

 نآل هدعبأو دعبأ وهف انمهاس تنّركت اهّنِإ لاقي نأ وهو  ينائئااّكأو

 اًضرأ اَّمِإ هتروريص لبق ناك دق ءكلذك نكي مل نأ دعب اًران راص يذلا مسجلا

 راص دق يذلا اذهو .ةعبرألا هذه يف ناكرألا راصحنال «ًءاوه اّمإو ًءام امو

 نوكي ال يذلا ٌمسجلاو ءاهب اًلصتمو ماسجألا هذه دحأب اًطلتخم ناك دق اًران
 اًدعتسم نوكي ال ءاهنم ٌدحاو الو رانب تسيل ةميظع ماسجأب طلتخا اذإ اًران
 فيكف «ةدراب هب ةطلتخملا ٌماسجألاو .رانب سيل هسفن يف ِهّنأل ءاّران بلقني نأل

 ؟اًران هبالقنال اذعتسم نوكي

 اهلعجتو ًءاسجألا هذه ٌبِلقت ةّيران ٌءازجأ كانه نوكت ال مل :متلق نإف

 ةّيرانلا ءازجألا كلت لوصح يف مالكلا :انلق ؟اهاّيإ اهتطلاخم ببسب اًران

 .لّوألا يف مالكلاك

 ٌنان اهنم لصفنت ةأفطملا "8 روثلا ئلع ءاملا شر نم رن ان :متلق نإف

 رجحلا انيرض اذإو ءاهنم راثلا ترهظ ةروّلبلا ئلع سمّسلا عاعش عقو اذإو
 كلذو طالتخالا دنع ثثدح ةّراّثلا هذه ّلكو - راثلا ترهظ ديدحلا نئلع

 .اًضيأ لوألا مسقلا يف هومترّرق ام لطبُي

 راد هلي ديد ةظسملا نوكن الأ ركتت ال نسن نورك ل
 فلم ريمشلا ةيطست وق نوكت وأ ءديدخلا ئلع ةراجحلا برض يف امك

 ذإ «ذاويحلاو تالا مارجأ يف ًدج كلذ دعبتسن اكل روبل يفامك

 ءاقصنا نم اهيك الو عراثلا تودح بجوي ام كاكطيمالا عم اهيفارجأ قف سيل

 .سلكلا رجج ةةروألا 60

 ١



 الف اهرهاظ ئلع عقي سمشلا عاعشو فيك دك .ةرولبلا ٌدح ئلإ غلبي ام لاقّصلاو

 رتل دّلوي فيك اهنطاب ئلإ لصي يذلا عاّشلاف هبا وَلا دّلوتت

 بارشلا دأ نيلع توممجم ءاّبطألا نأ :ةلأسملا ١ لصأ يف الا "”ليلدل

 هؤاقب لقي فيك اهتراقح عم ير ءادجألا كلت ذإ ءالاحم تناكل يري

 راثلا ئرن اَّنأ عم ؛ىفطنت ال ثيحب اًليوط اًرهد ةبلاغلا ةّيئاملا ءازجألا يف

 ؟ليلقلا ءاملاب أفطت ةميظعلا

 ناكل لعفلاب ٌيران ٌءزج تاَّئلاو ناويحلا يف ناك ول هنأ :ثلاّثلا هجولا
 ضععب ةبلغو .هب اًروهقم ّيراّثلا ءزجلا ناكو «هيف يذلا ئيئاملا ءزجلاب اًيولغم
 ةعيبط ئلإ بولغملا ةعيبط بالقنا يضتقي ضعب ئلع رصانعلاو عئابّطلا

 ئلإ اًدج ةليلقلا ةّيراَّثلا ءازجألا كلت بالقنا ةرورضلاب مزلي ناكف «بلاغلا

 .راّثلا دض وه يذلا ءاملا ةعيبط

 عضاوم يف هباتك يف ناسنإلا ٌقلخ ركذ هناحبس هللا َّنأ :عباّرلا هجولا
 ل وشعب ليام نفع اهدي ل يفوتكم

 ئتح حيّرلاو ىمّتلا هتبرض "7يذلا ديلا وهو هراختلاك لاصلص

 كلك لس, لواط هت لوساو مهرس ىف هايل .راثسلا# لايعلم

 .سيلبإ ةّيصاخ

 هج رلاا !ةعيطسلا خللا يل 010

 .«(هقلخ» :ث (؟)

 .د يف دري مل «يذلا» (7)
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 نم ةكئالملا تقلُخ» :لاق كي َيبْنلا نع 2١7 0ملسم حيحسمل يف تبلور

 اذهو .«مكل فِصُو امم ٌمدآ قلو ءران نم جرام نم سيلبإ قيلخو رون

 هَّنأ هناحبس انل ْتفِصي ملو «طقف هباتك يف هللا هفصو اًّمم قلن نأ يف ٌحيرص

 .راّثلا نم اًئيش هتّدام يف نأ الو ران نم هقلخ

 يف ةرارحلا نم "”7داشي ام هب نوُلدتسي ام '1)ةياغ نأ :سماخلا هجولا

 بابسأ داق :هلديال اذهو .ةكرانلا ءارجألا ؛لع ليلد يه و «ناويحلا نادبأ

 نعو .ئرخأ ةكرحلا نعو هّةرات راَّذلا نع نوكت اهّنإف «راّثلا نم ٌجعأ ةرارحلا

 ةظساوب كلو هراكلا ةرواحه ندعو ةءاوهلا ةتوخدس وهو «ةكشألا ساكتعلا

 .راثلا ةرارحلا نم مزلي الف -رخأ بابسأ نع نوكتو ءاضيأ ءاوهلا ةنوخس

 امهل دب الف اطلتخا اذإ ءاملاو بارتلا َّنأ مولعملا نم :راثلا باكا لاق

 جزامم ريغ امهنم لك ناك الو ءامهجازتماو امهخبط يضتقت ةرارح نم

 هيلإ لصي ال ثيحب نيَّطلا يف رذبلا انيقلأ اذإ كلذكو .هب ٍدَحَّتم الو رخآللل
 ٌحضنم مسج بكرملا يف لصحي نأ اًمإ ولخي الف ءدَسَق سمّشلا الو ءاوهلا

 نكي مل لصحي مل نإو ءيرانلا ءزجلا وهف لصح نإف .ال وأ عبطلاب خباط

 نيكستلا لاؤ اقإق .ًيضرع نيخسّتلا ناك نحس نإ لب .هعبطب اًنّخسم بكرملا
 قنكل .اقلطم اًدراب ناكو ههتّيفيك يف الو هعبط يف اًراح ء ءيّشلا نكي مل ٌيضرعلا

 نأل تئاكابتا انرارسنأ انملعتم ؛عبطلاب اًراح نوكي ام ةيودألاو ةيذغألا نم

 .اًيران اًرهوج اهيف

 )١( ةشئاع ثيدج حنه )154955(:

 فيحصت .«ةماع» :ن طح ('؟) .

 .«هدهاشي) :د قو .«هنودهاشي) :نءطح ()
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 .دربلا ةياهن يف نوكي نأ بجول ٌنْخسم ٌءزج ندبلا يف نكي مل ولف اًضيأو

 ضراعُملاو 2١7 قواعُملا نم ًةيلاخ تناكو دربلل ًةيضتقم تناك اذإ ةسيبألا نآي

 ساسحإلا اهل لصح امل كلذك ناك ولو .ةياغلا 'يصقأ ىلإ دربلا ءاهتنا بجو

 نع لعفني ال ءيّشلاو «هلثم ناك ةياغلا ين ناك نإ هيلإ لصاولا دربلا َنأل «دربلاب

 ناك نإو .هنع ملتي مل هب سحب ب مل اذإو هب سحي مل هنع لعفني مل اذإو «هلثم

 امل عبّطلاب ٌنُحسم ٌءزج ندبلا يف نكي مل ولف .ئلوأ نوكي لاعفنالا ٌمدعف هنود

 .هب مّلأت الو دربلا نع (؟)ندبلا لعفنا

 هذه يف ٌةيقاب ةّيراّلا ءازجألا :لوقي نم لوق لطبت امّنِإ مكتّلدأو :اولاف

 نإ :لوقن لب ءكلذب لوقن ال نحنو «ةّيرانلا اهتعيبطو اهلاح ئلع تابكرملا
 .جازتمالا دنع دسفت ةّيعونلا اهتروص

 اف[ ءاوهلاو ءاملاو ضرألا نإ :لاقي نأ زوجي آل مل ةقورصأآلا لاث
 قئاسو سستلا ة وا رح يه اهل ةخباطلا ةجضنملا ةرارحلاف :تطلتغا

 ةّييكرّتلا ةئيهلا لوبقل ٌدعتسي هجضن لامك دنع بّكرملا كلذ : ؛بكاوكلا

 ةئرهشألا كلذ نا رتاسلل انو ةاةلدسم رآ ا ويح رأ ناك نايا ان املا ةطساو

 كلذ دنع هللا اهثدحُي ئّوقو ٌصاوخخ ببسب يه تابّكرملا يف يتّلا ةرارحلاو
 نقلا اذه لاذ نمأإ منت ليبس الو 1لمفلاب ولن لزب نسال هجر

 :كلذب ءابطألا ءالضف نم ةعامج فرتعا دقو ةّتبلا

 ةدبقا قا لم لني اذه رهف فيولا ةذبلا لاسم كين
 ل نتسملا راضسلا نلع .زيلذلا ام نك 4 فلقذ رك رمو ءاةيكستو ةرارح

 .فيحصت وهو «ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ؛«نواعملا» :ن )١(
 س «ف شماه يف تكردتساو ؛ل .؛ث .د يف «ندبلا» ةملك درت مل ()
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 لب : لك سكعنتال ةّيضقلا هذه َّنإف ءنّخست ران لك ناك نإو ِهّنإف رانا

 .رأن تسملا نقع :قداصلا اهسكع

 اهتروص ءاقب ئلع ءاّبطألا رثكأف ةّيعوّتلا راّثلا ةروص داسفب مكلوق اّمأو

 مكيرخأتم ٌلضفأ ١2)هداسفب فرتعا دق ٌدساف ٌلوق اهداسفب ُلوقلاو .ةّيعوّنلا

 اهعئابط الىلع عمجأ ناكرألا ءاقب لع نيه ربو 270«ءافشلا)ب ةيدسملا هباتك يف

 قيفوّتلا هللابو .تابّكرملا 2

 :عاونأ ةثالث ضرملل ٍةكَو هجالع ناكو

 .ةحيطلا ةيودأألاب ةاهدحأ

 .ةّيهلإلا ةيودألاب :يناثلاو

 .نيرمألا نم بّكرملاب :ثلاثلاو

 ةّيعيبَطلا ةيودألا ركذب ادبنو كك هيده نم ةئالّثلا عاونألا ركذن نحنو
 .ةبكرملا مث «ةّيهلإلا ةيودألا ركذن مث ءاهلمعتساو اهفصو يتلا

 لإ اًيعادو اًيداه تعب امّنإ ظل هللا لوسر نإف «ئراشإ هيلإ ريشن امّنإ اذعو
 عقاومو ءاهب مهل اًرمآو هاضر مقاوم ةئمألل اًنيبمو «هللإب اقّرعمو ؛هنتج ئلإو هلل

 عم مهلاوحأو لسرلاو ءاييبنألا ٌرابخأ مهربخمو ءاهنع مهل اًيهانو هطخس

 سرشلا ةراقش ةنيكو فامسلاو اذيملا آو «ملاعلا قيلخت ٌرابخأو ءمهممأ

 .أطخ وهو ء«اهداسفب» :د )١(
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 تعب بش ايم نع ءاجعف «نانيألا يطاقأو كلذ تابسأ و امداعسو

 ةدع ةايقعسالا رّثُق اذإف هديلإ ةياملا دع لمعتسو امّنِإ كيحبي هريقل !ةوضتامو

 ءاهتحص ٍظفحو «حاورألاو بولقلا جالع ئلإ ئوقلاو ممهلا فرص ناك

 حالصإو .لّوألا دصقلاب دوصقملا وه -اهدسفي امم اهتيْمِحو ءاهماقسأ عفدو

 هتّرضم بلقلا حالصإ عم ندبلا داسفو «عفني ال بلقلا حالصإ نودب ندبلا
 .قيفوتلا هللابو .ةّماَّتلا ةمئاّدلا ةعفنملا اهبقعي ٌةلئاز ٌةَّرضم يهو ءاّدج ٌةريسي
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 ةيعيبطلا ةيودألاب جالعلاوهو لوألا مسقلا ركذ

 لصف

 ىمحلا جالع يف هيده يف

 امْنِإ» :لاق كَ ىبتلا نأ رمع نبا نع عفان نع (17«نيحيحّصلا» يف تبث

 .«ءاملاب اهوُدِربَأف .منهج حبق نم - ةيمحلا ةّدش :وأ محلا

 اًيفانم هوأرو (7'2ءاّبطألا ةلهج نم ريثك اىلع ثيدحلا اذه لكشأ دقو

 :لوقنف ؛هّهقفو هّهجو '7هللا لوحب نّيبن نحنو .اهجالعو ئّمحلا ءاودل

 لّوألاف .2؟”يهضعبب ٌصاخو «ضرألا لهأل ٌماع :ناعون كي َيبْنلا باطخ
 الو لوبالو ٍطئاغب ةلبقلا اولبقتست ال» :هلوقك يناّثلاو .هباطخ ةّئاعك

 قرشملا لهأل باطخب سيل اذهف «*!(اوبّرغ وأ اوق ةرش نكلو ءاهوربدتست

 ءالاع اههلش نلع امو ةدينملا لعأل نكتو هقارملا الوءبرشملا الو

 .(7)1ًةلبق برغملاو قرشملا نيب ام» :هلوق كلذكو .اهريغو
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 )١( ملسمو (7؟515) يراخبلا )5١١9(.

 ) )0يبطرقلل «(مهفملا» :رظناو )0/ 599-1١١(.

  02.ةعوبطملا خسنلا يف اذكو .(هتوقو» :ن يف هدعب

 .(مهضعبلا :ل هكر حس 00

 .يراصنألا بويأ يبأ ثيدح نم (75714) ملسمو (”95) يراخبلا هجرخأ (5)

 دقو .ُهَنَعُهَنلَدَوَر ةريره يبأ ثيدح نم«( )١١ هجام نباو 074 4) يذمرتلا هجرخأ 030

 اذه» : يذمرَتلا لاقو ءيراخبلا هاٌّوقو 42١1/١ /4) يئاسّنلا ه هركذأو دمحأ هيف ملكت

 يورو .(١١؟ 4/١١ «ئرغّصلا ماكحألا» يف ٌّلحلا دبع هحّخِصو ؛(حيحص نسح ثيدح

 .افوقوم ساّبع نباو ئيلعو رمع نعو ءالسرُم ةبالق يبأ نعو ءاعوفرم رمع نبا نع
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 امو زاجحلا لهأب ٌصاخ ثيدحلا اذه يف هباطخف ءاذه فرع اذإو

 ةّيمويلا ئّمحلا عون نم مهل ضرعت يتلا تاَيّمُحلا رثكأ ناك ذإ ءمهالاو
 يرش درابلا ءاسلا اهعفتي هذهو «سسشلا ةراوح ةذش نع ةثداعسلا يع رعلا

 طّسوتب هنم (١)ثبنتو ءبلقلا يف لعتشت ٌةبيرغ ٌةرارح ئّمحلا َّنإف ءالاستغاو

 رضي اًلاعتشا هيف لعتشتف «ندبلا عيمج ئلإ قورعلاو نييارّشلا يف مّدلاو حولا

 ؟” يكل لاسقألاب

 ةكرحلا وأ مرولا نع اّمإ ةثداحلا يهو :ةيِضَرَع :نيمسق 5 لإ مسقنت يهو

 . كلذ رسستو قيدشلا !"'؟ظيفلا وأ ىسنألا ةراوع ةباصإ وأ

 اهنم مث ئلوأ ٍةدام يف الإ نوكت ال يهو ءعاونأ ةئالث يهو 2 او

 امثل 4 سم يئس جواب اهم أدم ناك نإ .ندبلا عيمج ننسي

 و لو ا :انصأ ةعبرأ يهو اةيَدَعا تيٌمس

 تحتو .«ٌقِد اوّمح١ تيّبس ةرلصألا ةبلّصلا ءاضعألاب اهقّلعت أدبم ناك أو

 .ةريثك فاتصأ عاونألا هذه

 .اهضعب يف تلمهأو ««تبنت» وأ «تبثت» الإ ن .ءث «ف ادع اميف ةملكلا تفحصت )١(

 نع رداص فلؤملا نكلو (0 /”) «نوناقلا» يف انيس نبال ظفللا اذهب محلا فيرعت (0)

 .(26 ص) يومحلل «ةيوبنلا ماكحألا»

 اذكو .«ظيقلا» :اهدعب امو فيطللا دبع ةعبطو .ةيدنهلا ةعبطلاو خسنلا عيمج يف اذك (©)

 نأ هريغو انيس نبا ركذ دقو .«يوبنلا بطلا» يف قلاخلا دبع ينغلا دبع خيشلا تبثأ

 ١5(. /7) «نوناقلا» :رظنا .ئمحلا بابسأ نم مهلاو بضغلاو حرفلا

 ١١



 نوكت ام اًريثكو ءءاوّدلا هغلبي ال اًميظع اًعافتنا ئّمحلاب ندبلا عفتني دقو

 ء.اهبنودب جّضنت نكت مل ٍةظيلغ ءداوم جاضنإل اًببس نُمَعلا ئّمحو موي ئّمح
 .ةحّفملا ةيودألااهيلإ لصت نكن مل ود حتت ايو

 .اًعيرس اًبيجع اًءرب هعاونأ رثكأ ئربت اهّنِإف ,مداقتملاو ثيدحلا دّمّرلا امو
 نع ةثداحلا ضارمألا نم ريثكو ئالتمالا جْنشّتلاو ةوقّللاو جلافلا نم عفنتو
 .(2)ةظيلغلا لوضفلا

 اهيف رشبتسن ضارمألا نم اًريثك َّنِإ :ءاّبطألا ءالضف ضعب يل لاقو

 برش نم َعفنأ هيف ئَّمحلا نوكتف «ةيفاعلاب ضيرملا رشبتسي امك «ىّمحلاب
 اذإف «ندبلاب رضي ام ةدسافلا ٌداوملاو طالخألا نم جضنت اهّنإف «ريثكب ءاوّدلا

 اًببس تناكف ءاهَجّرخأف ءاهجاضِنب جورخلل َةئّيهتم ءاوّدلا اهفداص اهتجضنأ

 :تايّمحلا ماسقأ نم ثيدحلا دارم نوكي نأ زوجيف اذه فرعاذإو

 ءاملا يقسو درابلا ءاملا يف سامغنالاب ناكملا ئلع نكست اهْنإف «(ةّيضّرعلا»

 دّرجم اهّنإف ءرخآ جالع ئلإ كلذ عم اهبحاص جاتحي الو ؛جولثملا درابلا

 :دراب فيك اوصو رجم اهلاوز يف يفكيف «حوُرلاب قلعت راح فيك

 "”حضن راظتنا وأ دام غارفتسا ئلإ ةجاح ريغ نم ءاهّبهل دوْختو اهنكست

 ءاّبطألا لضاف فرتعا دقو «تايّمحلا عاونأ عيمج هب داري نأ زوجيو

 ةليح» باتك نم ةرشاعلا ةلاقملا يف لاق . اهيف عفني درابلا ءاملا ّنأب سونيلاج

 )١( يومحلا باتك نم ذوخأم انه لإ «زاجحلا لهأب ٌصاخ» :هلوق نم )55-515(.
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 «ظيقلا تقو يف .ندبلا بْضِخ محّللا (0َنِشَت < اناف ةكحر نأ ولو ويلا

 واب واسب عددتسا كور قدس يف سمار“ نرئسلا نم نيهعم عل تفو يف

 إو ير درابلا ءاملا عني -َقَتَف الو فوجلا ف مرو ال و ب ٌ 0 ا ا ةاح ئّيحلاو ةّيوق ةّوقلا تناك اذإ :«*0«ريبكلا» هباتك يف يزارلا لاقو

 درابلا عاملا لاهعتس 2 هل اذداتعم ناكو 0 قاف لاو .ندبلا بص 8 1 تناك

 :هلوق ةرِيلعتَو + اهراشتتاو اهبهل دش وه ؛ّتهج حبق نم ئمحلا» د

 :ناهجو هيفو . «مثهج حي نم ٌرحلا ةّدشا
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 دابعلا اهب ٌلدتسيل مّنهج نم تقتشا 27ةقيقرو ٌجذومنأ كلذ نأ :امهدحأ

 .(19ص) يومحلا باتك نع لقنلاو .فيحصت «؟«ءربلا ةيلح١ :طح .ل ءث

 يف اذكو ء«نسحا)ا : ةعوبطملا خسنلا يفو .ةمجعملا نيشلاب خسنلا عيمج - يفاذكه

 .فيحصت وهو  انباتك نم لقن دقو (/ ) «يرابلا حتف»و يومحلا باتك

 .(7906 /7) يزارلل «يواحلا» :رظنا

 .ل ءث «س نم طقاس «تقو» ظفل

 .«ئمحلا ئهتنم» :اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يف
 .(398ص) يومحلا باتك نم لوقنم صنلاو 571١( /5) «يواحلا» :ينعي

 نم ةنقيقر) :(15/1) «نيترجهلا قيرط» ىف هلوق ْيلغ هنقلع ام رظنا .ةريسي ةعطق يا

 هنمو .«بجعلا نم ةقيقر) )١/ 757١(: «جرادملا» يف هلوق هنمو .«ةنجلا لهأ ميعن

 هذ يف دجأ ال ئتح ٍّرعلا فقاوم ينُفِقوأ ٌبر»١ :(ه157ت) ينوبلا سابعلا يبأ لوق

 هباتك رظنا .«كريغل ٌلذلا نم اهعنمي ام كتّزع رع نم اهاَّشغ دق الإ ةقيقد الو ةقيقر الو
 نم ئنعملا اذهب ةملكلا نأكو .(أ /8ق) دوعس كلملا ةعماج خ «ةينارونلا ةعمللا)

 .ةفوصتملا ظافلأ

11 



 نأ امك ءاهيضتقت بابسأب اهروهظ رّدق هناحبس هللا نإ مث .ابب اوريتعيو ءاهيلع

 ًةربع راَّدلا هذه يف هللا اهرهظأ .هّتجلا ميعن نم ةّذَللاو رورّشلاو حرفلاو حولا

 .اهبجوت بابسأب اهروهظ رّدقو «ةلالدو

 رش ااهبهلر نكسلا هده يشك :ديبشتلا دارملا نولي نأ :قاثلاو

 َّنأو راّنلا باذع ةَّدش ئلع سوفتنلل اًهيبنت ءاًضيأ هب ٌرحلا ةَّدش هّبشو 217 نيج

 .اهّرح نم اهنم ّبّرق نم بيصي ام وهو ءاهحيّمب ةهّبشم ةميظعلا ةرارحلا هذه

 ةربأ نم ٌىعابر ءاهحتفو ةزمهلا عطقب :نيهجوب يور (اهوُدِربَأف» :هلوقو

 ةزمبب :ىناقلاو 20ش هرجع :7هتحسأ :لشع ءاقراب هريس اذ[ يذلا

 ٌيعابّرلاو .الامعتساو ٌةغل حصفأ وهو «هدّربي َءىَّشلا دّرب نم ةمومضم لصولا

 17يسامحلا لاق .227بهدنع هدر هل

 .ةاهسولوا 1:3 (0)

 .(01/75) «يراخبلا حيحص» يف تءاج ئرخأ ةياور تبثملاو «منهج حيفب» :طح (؟)

 قوف س يف تفيضأ دقو .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو .«اذإ) :ةدايز هدعب ن ءطح يف 2

 .نظنيملا

 .ةاخاس# ل 9

 .(5 15 /؟) «حاحصلا» يف يرهوجلا لوق اذه (5)

 يبأ ةسامح» يف رعشلا دجأ ملو .ةميدقلا تاعبطلاو ةيطخلا خسنلا عيمج يناذك (5)

 (؟55ص) هيفو ءوزع نود (ا/""ص) «نيبحملا ةضور» يف فلؤملا هدشنأ دقو ؛«مامت

 دقو .هنم لقن يذلا ردصملا عضوم لك يف عبات هنأكو .ةروهشم ةصق يف ةنيذأ نب ةورعل

 «ءارعشلاو رعشلا» يف ةورعل ناتيبلاو.«يسامحلا» ظفل ةلاسرلا ةعبط تفذح

 قيقحتب «ةورع رعشا :رظناو .امهريغو (ةفاقثلا -1577/14) «يناغألا»و 08٠( /؟)

 .(7117/-1715) يروبجلا
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 ُدرتبَأ موقلا ءاقس وحن ُتلبقأ يدبك يف ٌّبحلا َبيهل ٌثدجو اذإ
 دقتت ءاشحألا نئيلع رانل نّمف هرهاظ ءاملا دربب ٌثدرب ىنٌبَه

 .حيحّصلا وهو بام لك هنأ :امهدحأ .نالوق هيف «ءاملاب» :هلوقو

 يف ٌيراخبلا هاور امب لوقلا اذه باحصأ ّجتحاو .مزمز ءام هّنأ :يناّثلاو

 سلاجا كثقك ؟:لآف يعّبضلا نارمع نب رصن 2"ةرْمَج يبأ نع '17١(هحيحص)

 نِإف ؛مزمز ءامب كنع اهدِرْبَأ :لاقف «ئّمحلا ينتذخأف ءةّكمب ِساّبع نبا

 :لاق وأ «ءاملاب اهودربأف .مّتهج حيف نم ئّمحلا ("0َنإ» :لاق ِي هللا لوسر
 ءامب ةكم لهأل اًرمأ ناكل هب مزج ولو .هيف كش دق اذه يوارو .«مزمز ءامبا

 .ءاملا نم مهدنع امب مهريغلو «مهدنع ْرَّسيتم وه ذإ مزمز

 وأ ءاملاب ةقدّصلا هبدارملا له :همومع نلع دّنإ لاق نم هفغلقخلا وت
 :لاق نم لمح يذلا ٌنظأو .هلامعتسا هنأ حيحّصلاو «نيلوق ىلع ؟هلامعتسا

 ملو ئّمحلا يف درابلا ءاملا لامعتسا هيلع لكشأ هّنأ :(40هب ةقدّصلا دارملا

 امكف ؛لمعلا سنج نم ءازجلا نأ وهو ءاّنسح اًهجو هلوقل نأ عم ءهّهجو مهفي
 هنع ئّمحلا َبيهل هللا دمخأ «درابلا ءاملاب نآمّظلا نع شطعلا َبيهل دمخأ

 هب دارملا اّمأو «هتراشإو ثيدحلا هقف نم ذخؤي اذه نكلو .اقافو ًءارِج

 .ةلامعتساف

 .(57511)مقرب )١(

 .فيحصت «(«ةزمح)» :ن .سادعام (1)

 .س يف (نإ) درت مل 0

 .«دارملا نإ) :ث «ءس يفو .(«هب دارملا» :ن ءطح «ل «ث يفو .ل .ءث «ز نم طقاس «هب» (5)

 .(7177 /7) «ثيدحلا مالعأ» :رظنا .يرابنألا نبا لوق ةقدصلا دارملا نأب لوقلاو

 م



 مكذحأ مح اذإا :هعفري سنأ ثيدح نم هريغو ؟) و

 .(رحّسلا نم ٍلايل ثالث درابلا ءاملا هيلع 7 ٌشّريلف

 ؛منهج ريك نم ئّمحلا» :هعفري ةريره يبأ نع "7(هجام نبا نئسا يفو
 .«درابلا ءاملاب مكذع اهوُحنف

 يكسلا# :هسف ري رس نص نسحلا فيقع نم هريغو أ 2ةلتسملا# لوو

 مح اذإ ِةَِْلَع هللا لوسر ناكو .(«درابلا ءاملاب ”!وكنع اهودربأف راّنلا نم ةعطق

010 

(١١ 

١ )7( 

00 

(0 

 ئلعي وبأو )7/6١7(2 (ئربكلا» يف ٌىئ ءاسّنلا ايثنأ هجرخأو . 5 ١1 «يوبتلا بَّطلا»

 ةسقالا نيشعي زو مهريغو «(25 ) «راثآلا لكشم» يف يواحّطلاو :.("179)

 (ئرغّصلا ماكحألا» يف حلا لام و ه1 1 21 ع1[ >3 /4) مكاحلا هحّحصو «هلاسرإ

 (حتفلا» يف رجح نبا هنّّسحو 1١-50 7١(« 57) «ةراتخملا» يف ءايّضلاو «(870/؟)

 )١7١١(. «ةحيحصلا ةلسلسلا» يفوهو )٠١/171««

 .اًقرفتم اشر ّشَّرلا وهو «عطقتملا ٌبصلا :ٌنرشلاو ««َنُشَيلف» :ثيدحلا يف دراولا ظفللا
 ا ضريلف» :اظفلبو

 «ابصملا» ف ا هداتسإ كمر 4 15 ١ «تاراّتكلاو ضرملا» يف اينّدلا يبأ

 مل هنأ ئلع ةّمئألا رثكأو ءروهشم فالخ ةريره يبأ نم نسحلا عامس يفو )5١1/4(.

 .امهريغو نيحيحّصلا يف ةريثك دهاوش ثيدحللو «هنم عمسي

 واحلا اكبأ هجيرعناو .( 88 ةن3) هوازبلا دقسم# ىف امّنإو هةدمحسأ دنسم» قوش سيل

 - غ0 /4) مكاحلاو «(710 /17) «ريبكلا» يف يناربَّطلاو «(1801 «راثآلا لكشم» يف
 يرصبلا قاحسإ وبأ يكملا وهو «ملسم نب ليعامسإ هب دّرفت دقو ءهحّحصو ٠5(

 يف رجح نباو «(97 )١/ «ءافعضلا» يف ىليقعلاو هراّزبلا هفَّعض هبو .ثيدحلا فيعض

 .(5185) «ةفيعضلا ةلسلّسلا» يف وهو )١١//17717(« «حتفلا»

 .د نم طقاس (مكنع ...نسحلا ثيدح نما

 نا



 . لستغاف «هسأر ئلع اهغرفأف ءءام نم ةبرقب اعد

 لوسر دنع ئّمحلا تركذ :لاق ةريره يبأ ثيدح نم "1: نئملا# قو

 امك َبوُنّذلا يفنت اهّنإف اه ها : ل. :ةلل# هللا لوسر لاقف ءالجر اهّيسف : كيَع هللا

 .«ديدحلا ٌتّبخ ٌراَثلا ىفنت

 ةبنغألا لواتتو فبدلا ةينغألا نع ؟7ةينس اهعبج اركسلا عينك "اهل
 .هلوضفو هئابخأ يفنو ندبلا ةيقنت قنت لع ةناعإ كلذ ىفو «ةعفاّتلا ةيودألاو

 هكبَح يفن يف ديدحلا يف ُراَّنلا لعفت امك هيف لعفتو هدرا هّداوم نم هتيفصتو

 .ديدحلا ٌرهوج يفصت يلا ريكلا رانب ءايشألا ةبشأ تناك -هرهوج ةيفصتو
 نم ّبلقلا اهتيفصت اَّمأو .نادبألا ءاّبطأ ؟7دنع مولعملا وهردقلا اذهو

 امك هنودجيو «بولقلا ءاّبطأ هملعي ٌرمأف «هثئابخ اهجارخإو «هنّردو هخَسو
 عفني مل 27هئرب نم اًسويأم راص اذإ بلقلا ضرم نكلو .22)ههيبن هب مهربخأ

 رسغو هةلبع خب يسوع انس لو 11140 اطسرألا ل ارب ًاناردملا 1 )9:٠

 ثيدح نم دهاش هلو .( 19 / 5) «حايصملا» يف يريصوبلا هفعض هبو ءفيعَض يذَبَّرلا

 .(701/5) ملسم دنع اَهْنَعُدَنلَيَر هللا دبع نب رباج

 (ديدحلا رهوج)» :هلوق لإ ةرقفلاو ((15ص) ىومحلا باتك يف اذكو .«املو» :س )0

 .هنم ةلوقنم

 .«نم ةيمح) :ث «س يفو .«ةيمحلا» :د ()

 .(نع» :ن ءطح )ع

 .فيطللا دبع ةعبط نم ةدايزلاو .اِةْدْلَي هللا لوسر» :هدعب ةلاسرلا ةعبط يف (5)

 .لادلاب «هدرب» :طح خسان تبثأ مث نمو ءواولاب «هوربا :س ادع ام خسنلا يف اهمسر (5)

 ا



 ٌملظ هّبسف ةباثملا هذبب ناك امو .بلقلاو ندبلا عفنت ئّمحلاف جامل الع ذيا

 .ناودصو

 :اهّبسي (١)ءارعشلا ضعب ّلوق ٌمومحم انأو ٌةَّرم ثركذو
 2 ه سي 5 خل :
 عدو مورئازنماهلاجت تعدوو بونذلا ةرفكم تراز

 يعجرت ال نأ :تلقف ؟ديرتاذام اهلاحرت ئلع تّمزع دقو تلاق

 ِس دعس ع - 5 3 00

 ِ , ظ 00# ع ِ 35 خا
 عدومورئازنماه الها اهبضل بوثذلا ةوفكم ترا

 حلقت ال نأ :تلقف ؟ديرتاذام اهلاجرت املع تقرع دنققو ثلاق

 ينو. راك مو ئحا :هلاح فرعأ ال ٍرثأ يف يور دقو

 اهتّدعو «لصافملاو ءاضعألا لك ىف لخدت ئّئحلا نأ :امهدسأ 4603 يق

 فرش مظعملا كلملا ئلإ 3١7( /1) «بهذلا تارذش» يف ثلاث عم ناتيبلا بسن )١(

 :(5151 -ه1/5) يبويآلا قيدلا

 مث مظعملا كلملا ينيب (؟ 4١ /1) «ةيعرشلا بادآلا» يف حلفم نبا نيدلا سمش دشنأ 000

 لوألا نأل ...:لاق نمالو ...:لاق نم بصي مل» :لاقو هتيمست نود فلؤملا يتيب

 .«ضرملا ءاقبدارأو ةيفاعلاو وفعلا لاؤسب رمأا كرت يناثلاو ؛اهبس نع يهنلا بكترا

 نمو ((49) «تاراّقكلاو ضرملا» يف ايندلا يبأ نبا هجرخأ ام رث لاب دمتي هلعل 000

 ةليل ئَّمح» :لاق ُهْنَعْدَتدَي ءادردلا يبأ نع .(45:) (بعشلا» يف يقهيبلا هقيرط

 ةريرع ىبأو ةوعسم نبا ثيدح حم اًشوفرم يودو .فيعض هدانسإو كس ٌةزافك

 1١"(. 517 ,” 619 57) «ةفيعضلا ةلسلسلا» :رظني «نايهاو ناثيدح امهو ءاَقنَعَدَنلي

 .(7 4 /7) «بولقلا توق» يف نيلوقلا رظنا ()
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 ِِ ! م ظ

 كل داش شدو قات

 0 ل يبس نؤيفأ را رسخلا برغ نما :ِهِكَع هلوق
 ع

 .ملعأ هللاو .اًموي نيعبرأ هئاضعأو هقورعو دبعلا فوج يف ىقبي

 لخدتتاهنأل ئّمحلا نم ّيلإ ٌبحأ ينبيصي ضرم نم ام :ةريره وبأ لاق

 9 رجألا نم هظح وضع لك يطعي هناحبس هللا َّنإو «ينم وضع ّلك يف

 :هعفري (9) حيرت نب عفار ثيدح نم (؟)(هعماج» يف يذمرتلا ئور دقو

 .حلصأ مث ءف يف ناك اذكو ؛««لصفم لك ددعب» :نءطح )١(

 نم مهريغو «(2787) ئلعي وبأو «(5417) دمحأو )١1877(.« يذمرّتلا هجرخأ (؟)
 ف يبهذلا ةئّسحتو (2«نسح ةيدحاا : يلم رتلا لاق ءاَغنَعْيَتََر رمع نبا ثيدح

 ورمع نب هللا دبع نع بابلا ىفو .افوقوم ئوريو .(584) «ةيهانتملا للعلا صيخلت»

 نب رمعو ةريره يبأو ءادرّدلا يبأو سنأو منغ نب ضايعو ٌرذ يبأو ساّبع نباو

 .فنعيإَعَو ديزي تنب ءامسأو ديزي نب بئاَّسلاو باّطخلا

 يف يراخبلاو )2٠١477( ةبيش يبأ ن نباو «(31 01 /0) «تاقبّطلا» يف دعس نبا هجرخأ 0

 «تييكاؤاسو ) «تاراّمكلاو ضرملا» يف اينّدلا يبأ نب ءاو .(603) (درفملا بدألا)

 )1١/ 1١١(. «حتفلا» يف رجح نبا هدانسإ ححصو 92 65 )/١1 «بعّشلا» يف

 يف اينّذلا يبأ نباو «(77570) دمحأ اًضيأ هجرخأو . نابوث ثيدح نم ٠١( م43 0(
 يف ينكلا نباوعع ١ /1) «ريبكلا» يف يناربّطلاو «(171) «تاراّمكلاو ضرملا»

 :يدمرتلا لاق 4 ") «يوبلا بّطلا» يف ميعن وبأو :(07/) «ةليّللاو مويلا لمع»

 (حتفلا» يف رجح نبا لاقو ءالوهجم الجر هدانسإ يف ّنأل كلذو ؛«بيرغ ثيدح»

 ةلسلّسلا» يف جّرخم وهو «(هيف فلتخم ةعرز نب ديعس هدنس يفل )٠١/377(:

 .(7779) «ةفيعضلا

 - نب عفاراال «نابوث ةياور نم ثيدحلاو .ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يفاذك (5)
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 ءاملاب اهتقطيلق راّثلا نم ةعطق. ةيّيحلا ةمذإق ءتيتاجلا مكّدحأ تباصأ اذإ»
 عولط لبقو رجفلا دعب ءاملا هب ةَيْرَج لبقتسيلف ءاّيراج اًرهن ليقتسيو هدرابلا
 هيف سمغنيو . .كلوسر قّدصو ,كّدبع نشا َمهّللا هللا مسب :لقيلو سمّشلا

 ؛عبسف سمخ ين أربي مل نإف ٠ امم آلإو فرم نإف .ماّيأ ةل ةثالث تاسمغ ثالث

 .«هللا نذإب ٌعستلا زواجت داكت ال اهّنإف عبس يف أربي مل نإف

 طئارّشلا ئلع ةّراحلا دالبلا يف فيّصلا لصف يف هلعف عفني وهو :21)تلق

 سمّسلا ةاقالم نع هدعبل نوكي ام دربأ تقولا كلذ يف ءاملا َنِإف ءتمّدقت يتلا

 .ءاوهلا دربو نوكّسلاو مولا اهدافأ امل تقولا كلذ يف ئوقلا روفوو

 ئّمحلا ةرارح ئلع درابلا ءاملا وهو - ءاوذلا ةّوقو ئوقلا ةّرق ("'عمتجتف
 ضارعألا نم ءيش الو اهعم مرو ال يتلا ينعأ  ةصلاخلا ٌبغلا وأ ةّيضّرعلا
 يف ةروكذملا ماّيألا دحأ يف امّيس ال «هللا نذإب اهئفطيف  ةدسافلا ٌداوملاو ةّيدّرلا

 امّيس ءاًريثك ةّداحلا ضارمألا "0ٌنارْحُب اهيف عقي يتلا ماّيألا يهو ءثيدحلا

 يف ةيوبنلا ماكحألا» فلؤم يومحلا نم أطخلا لعلو .هجيرخت يف قبس امك جيد -

 امو ثيدحلا اذه فلؤملا لقن هنمو ««(ب /84ق) اشاب بغار ةخسن «ةيبطلا ةعانصلا

 وهو «(ريبج نب عفان» :("١٠ص) يومحلا باتك ةعوبطم يف نأ بيرغلاو .هلبق
 دوادل «يوبنلا بطلا» يف «جيدحخخ نب عفار» اذكو د

 .يومحلا باتك ئلع دمتعا اًضيأ هنأ رهظيو «(35 54 ص) ببطتملا

 7١١-١7 ١(! ص) روكذملا هباتك يف يومحلل لوقملاو «ميقلا نبا لئاقلا 0)

 .يقفلا نم ةدايزلاو .«هيف» :ةلاسرلا ةعبط يف هدعب ()

 .بّطعلا ئلإ وأ ةحصلا ئلإ ةعفد ضرملا يف ثدحي ميظع ريغت :ءابطألا دنع نارحبلا (؟)

 :ةينايرس ةملكلاو .(5 5”ص) يورهلل «رهاوجلا رحب» :رظنا .فانصأ ةينامث ئلع نوكيو

 .(55ص) ميحرلا دبع .ف روتكدلل «ليصألا لوقلا» :رظنا .رابتخالا اهانعم لصأو

2 



 .عفاّنلا ءاوٌدلا نع مهلاعفنا ةعرسو اهئاَّكس طالخأ ةّقرل ةروكذملا دالبلا يف

 لصف

 نطبلا 2١7 قالطتسا جالع يف هيده يف

2 

 نأ ٌيردخلا ٍديعس يبأ نع لكوتملا يبأ ثيدح نم :(57(نيحيحّصلا يف

 .هنطب قلطتسا :ٍةياور ينو ؛هنطب يكتشي يخأ نإ :لاقف يملا ىتأ الجر
 اًئيش هنع نْعُي ملف «هتيقس دق :لاقف عجر مث ءبهذف .«اًلّسع هقسا» :لاقف

 هقسا» :هل لوقي كلذ لك ءاًنالث وأ نيتّرم  اقالطتسا الإ هدزي ملف :ظفل يفو

 .«!كيخأ ٌنطب بّدكو هللا قّدص» :ةعباَّدلا وأ ةئلاثلا يف هل لاقف .«اًلسع

 كدسق : يأ (هنطب با ىخأ نإ :هل ظفل ف يلم حيحصأالا يفو

 .؟)اًضيأ بّرَذلاو ءءاَّرلا حتفب بّرَعلا :مسالاو .هتدعم تّلتعاو هُّمضه

 ءاعمألاو قورعلا يف يتلا خاسوألل ٌءالج هن .ةميظع عفانم هيف لسعلاو
 نمو مغلبلا باحصأو خياشملل عفان ًءالِطو الكأ تابوطُرلل للحم ءاهريغو

 املو نيجاعملا ئيوقل فاح كعيرطلا هدم كلكم وكر .ابطر اًدراب هجازم ناك

 ميداقتلا نم ءيشبو اليلق الإ )١/0- يومحلا باتك نم ذوخأم هتّمرب لصفلا اذه 010(

 رحابأم وهيا 141-145 ديفشتا ةييويلت بطلا يل لصملا لصغر ظنر .ريخأتلاو

 )/57١1(. ملسمو (017/15.66585) يراخبلا (؟)

 .قباسلا ظفللا دعب (9)

 (ملعملا لامكإ» :رظنا . ضايع يضاقلا نع هرخآ ئلإ «برع» ريسفت يومحلا لقن (:)

 ١175(: ,/1/) ىضاقلل
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 يأ
 ً م 0
 .ةهيركلا ةيودآلا تاّيفيكل ٌبِهْذُم هيف عدوتسا ام

 -0املاج

 .مغلبلا نع نئاكلا لاعّسلل ٌقفاوم «7١2لوبلل

 هدم ءرفشلاو ليل لكم

 .نويفألا بْرشو ٌماوهلا ٍسْهَن نم عّمن درولا نهدب اًراح (1)بِرش اذإو

 رطُلا لكأو ءبِلَكلا ٍبْلَكلا ٍةّضع نم عّمن ٍءامب اًجوزمم هدحو برش إو
 نإ كلذكو .رهشأ ةثالث هتوارط ظفح ٌيرَّطلا محّللا هيف لِعُج اذإو .لاّنقلا
 بس ةهكافلا نم اًريثك ظفحيو .ناجنذابلاو ()عْرّقلاو رايخلاو ءاّثقلا هيف لِعُج
 .«نيمألا ظفاحلا» ئّمسيو «ئتوملا ثثج ظفحيو .رهشأ

 رعّشلا لّوطو ««؟)هّئابْئِصو هّلمق ّلتق ٌرعَّشلاو ٌلّمقملا ُندبلا هب خّطُ اذإو
 ٌنانسألا ضّيب هب ّرتسا نإو .رصبلا ةملظ الج هب ّلحتكا نإو .همّكنو هنّسحو

 .َتْمَّطلا ٌرِدِّيو .قورعلا هاوفأ حتفيو .ةلللا ةّحصو اهتَّكص ظففحو ءاهّلَفصو

 عفديو «27)ةدعملا ٌلْمَح لسغيو ؛مغلبلا بي دي قيألا ئلعهّقعلو
 دبكلاب كلذ لعفيو ءاهَدَدُس حتفيو ءالدتعم اًيخست اهنَحسيو ءاهنع تالضفلا

 .ولح لك نم لاحّطلاو دبكلا دَّدّسل اًررض لقأ وهو .ةناثملاو نلكلاو

 .«لوبلا ردمو ردصلاو دبكلا قنم»:د ()

 .لمتحم ف يف همسرو .«هبرش) :ن ءطح ءز هد (0)

 .س نم طقاس «عرقلا» (0)

 .هوحنو لمقلا ةضيب وهو «ةباؤص عمج :نابئتصلا (5)

 .ةقباسلا تاعبطلل اًعبت «بهذي» :ةلاسرلا ةعبط يف (6)

 «طيسولا مجعملا» .نطابلا اهحطس يَّطغت ةفيطقلا بادهأك فايلأ :ةدعملا لمخ (5)

 .(لمخ) «طيحملا طيحم» :رظناو .(لمخ)

 كين



 ضّرعلاب ٌرضم ءٌراضملا ليلق «ةلئاغلا نومأم هّلكاذه عم وهو
 .اًدج مهل اًعفان ٍلئنيح دوعيف «هوحنو لخلاب اهعفدو ريتا فص ها

 ئولحو «ةبرشألا عم ٌبارشو «ةيودألا عم ٌءاودو «ةيذغألا عم ٌءاذغ وهو

 انل قلت امف .تاحّرفملا عم ٌحّرفمو «ةيلطألا عم ٌءالِطو 27 ئولحلا عم

 الإ ءامدقلا لّوعم نكي ملو .؟؟اًبيرق الو .هلثم الو «هنم لضفأ هانعم يف ٌءيش

 ثيدح هّنإف هنوفرعي الو «ةَّنبلا ركّسلل اهيف ركذ ال ءامدقلا بتك رثكأو .هيلع
 .ابيرق ثدح دهعلا

 ظفح يف ٌعيدب رس كلذ يفو .(17قيّرلا ئلع ءاملاب هبرشي ِِكَي ٌيبنلا ناكو

 هيده ركذ دنع هللا ءاش نإ كلذ ركذنسو ءلضافلا نطفلا الإ هكردي ال ةَّحّصلا
 0 ملا كي يف

 قيل نم :ةريره يبأ ثيدح نم اًعوفرم (؟7(هجام نبا نئس# يفو

 عم ولحا» :س يفو .«ئولحلا عم ولح» :ل يفو .«ءاولحلا عم ءاولح» :ةءارق لمتحي 0010

 .«ولحلا عم ولح) :ن يفو .«ءاولحلا

 .«هنم» :ةدايز ةعوبطملا خسنلا يف هدعب (؟)

 يدادغبلا قفوملل «ةيبطلا نيعبرألا» يف هلصأو :(7/7ص) هباتك يف يومحلا ركذ اذك (9)

 نبا هنع هلقنو .«قيرلا ئلع اًجوزمم لسع حدق موي لك برشي ٌةْدكَي ناك دقو» :هظفلو

 .(5١١ص) (لمألا قيقرت» يف يدابازوريفلاو 7901١( /117) «حيضوتلا» يف نقلملا

 .دانسإ هل فرعي الو ؛(001/ /9) «حتفلا» يف رجح نبا هنع تكسو

 يف يناربطلاو .(5515) ئئلعي وبأ اًضيأ هجرخأو .(7560) (هجام نبا نئنس» (4)

 يف ٌيقهيبلاو «(0770177) «يوبَتلا بَّطلا» يف ميعن وبأو :(408)«طسوألا»
 ب ةقعفت ةكيدجلا اذه بقيعضتت ارلع ءاملعلاو ةّدئألا عباتت دقو .(0010) «بعُشلا»
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 ما

 :رخآ رث ُْف يفو .«ءالبلا نم ٌميظع هبصي مل رهش لك ٍتاوَدَع ثالث ؟١)[ زسعلا]

 5 او ٌيرشبلا بطلا نيب عمجف .(17(نآرقلاو لسعلا :نيءافّشلاب مكيلع»
 ءاوتلاو ّيضرألا ءاوذلا نيبو .حاورألا ٌبطو نادبألا بط نيبو

 عفا

 هنطب ٌقالطتسا ناك ّلسعلا ِلكَب ٌثِبَتلا هل فّصو يذلا اذهف ءاذه فرع اذإ

 ةعمتجملا لوضملا عفدل لسعلا ؟”برشب هرمأف ءءالتما نع هتباصأ ٍةمَّحَت نع

 دق ناكو . لوضفلل ٌعفدو ٌءالج هيف لسعلا َنِإف ءءاعمألاو ةدعملا يحاون يف

 اهل ة ةدعملا نإ ءاهتجوُرلل اهيف ءاذغلا رارقتسا عنمت ٌةجِزَل طالخأ ةدعملا باصأ

 تدسفأو امهلسفأ ةجرّلا طالخألا اهم تقلع اذإف 722مل لّمْحك ا

 ناّبح نباو «(4 ٠ /*) «ءافعُصلا» يف ٌنليقعلاو «(50 /7) «ريبكلا ْخيِراَّتلا» يف يراخبلا -
 رجح نباو «(5 /17 ١941١ /5) «لماكلا» يف يدع نباو ؛(١7 )١/ «نيحورجملا) يف

 ٌّيزوجلا نبا غلابو .(2777) «ةفيعّضلا ةلسلّسلا» يفوهو )١١/ ١11١٠(« «حتفلا» يف
 7١65(. /”) «(تاعوضوملا» يف هركذف

 .رطسلا قوف س يف مهضعب هداز دقو .«ننسلا» نم ةدايز نيترصاحلا نيبام )١(

 ,(40177) «طسوألا» يف يناريطلاو :(707547 07 5151/) ةبيش يبأ نبا هجرخأ (؟)

 نبا لوق نم :.(5402389) «يوبَّتلا بّطلا» يف ميعن وبأو 23٠١(« /5) مكاحلاو

 ٠٠١. /4) مكاحلاو ,(7401) هجام نبا دنع اعوفرم هنع ئورُيو . .ُهَنَعْدَناََر دوعسم

 (بعشلا» يف يقهيبلاو 0715 /0) «للعلا» يف ينطقراّدلا لاق ءهحّحصو (4: 3

 (هريسفت» يف ريثك نبا لاقو دقو حيحّصلا)» 64 /4) «ئربكلا» يفو )5/١17١(

 )١5١5(. «ةفيعضلا ةلسلّسلا» :رظنتو .«ُةَّبشأ فوقوملا» :عوفرملا َدانسإ نّسح امدعب

 .(يوامسلا» :ث ءس ءز (9)

 .ةبرشي نأ# :نم (5)

 .يقفلل اًعبت «ةفيطقلا» :ةلاسرلا ةعبط يف (4)

 ع



 يع لميعلاو الج اسعلاو هظالبلالا كات وم اهرلجي اهي اهؤأ ودق كاذقلا

 .ٌراحلا ءاملاب جْرُم نإ امّيس ال ءاّدلا اذه هب جلوع ام نسحأ

 نوكي نأ بجي ءاوّدلا نأ وهو .عيدب ٌيِبط ىنعم لسعلا هيقس راركت يفو
 : قا قو الا هْلْزُي مل هنع رصق نإ ؛ءاّذلا لاح بسحب ةّيّمكو ٌرادقم هل

 ال اًرادقم هاقس لسعلا هيقسي نأ هّرمأ اًملف .رخآ اًررض ثدحأف «ئوقلا 'يهوأ

 غلبي ال هاقس يذلا نأ َمِلَع هربخأ اًملف ء«ضرغلا غلبي الو ءاَّدلا ةمواقمب يفي
 ئلإ لصيل «ةدواعملا هيلع دّكأ ِي بنل ئلإ هدادرت رّركت اًملف .ةجاحلا رادقم

 .هللا نذإب أَرب ءاّدلا ةّدام بسحب تابرّشلا ترّركت اًملف .ءاّدلل مواقملا رادقملا

 ربكأ نم ضيرملاو ضرملا ةّوق رادقمو اهتاّيفيكو ةيودألا ريداقم ٌرابتعاو
 طلا دعاوق

 اذه عفن قيقحت لإ ةراشإ «كيخأ ْنطب بّدكو ُهللا قّدص» :ِةِلكَي هلوق يفو

 نطبلا بتل نكتو هسفت ق ءاوّدلا ووسنقل سيل ءاّذلا ءانقب نو :تاوذلا
 ْ .ةذاملا ةرثكل ءاوذلا راركذي هكمأف هيف ةدساقلا ةّداملآ ةرظككو

 لن“
 ريغلا

 ّيهلإ ٌيعطق ٌنقيتم كك َيِبَنلا بط َنإف ءءاّبطألا ٌبطك كي هّيط سيلو 0
 ٌسدح هٌرثكأ هريغ ٌبطو ؛لقعلا لامكو ةّوبنلا ةكشمو يحولا نع ٌرداص

 نإف «ةّوبْنلا بطب ئئضرملا نم ريثك عافتنا ٌمدع رّكُْي الو .براجتو ٌنونظو
 ك يا و 5 7 2
 ناميإلاب هل يقلتلا لامكو «هب ءافشلا ٍداقتعاو لوبقلاب هاقلت نم هب عفتني امنإ
 يَقلّتلا اذه قلتي مل نإ ءرودّصلا يف امل ٌءافش وه يذلا نآرقلا اذهف .ناعذإلاو

 اًسجر الإ نيقفانملا ديزي ال لب «')اهئاودأ نم رودّصلا ٌءافش هب لصحي مل

 .ضيرملا ئلإ رطاخلا بهذ ءلصألا يف ناك وهس هلعلو ؛«هئاودأ» :طح ادعام )١(
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 ال ةّوبنلا ٌبطف ؟هنم نادبألا بط عقي نيأو .مهضرم لإ اًضرمو مهسجر ئلإ

 هيلا حاورألا الإ بساني ال نآرقلا ءاقيق نأ امك ككسلا نادبألا آلإ بساني

 ءافشتسالا نع مهضارعإك ة دبل تلظ دبع ساذلا نّارعإت ,ةحبلا بولقلاو

 ثبخل نكلو «ءاوّدلا يف روصقل كلذ سيلو .عفاشلا ءافّشلا وه يذلا نآرقلاب

 217 لا هللاو .هلوبق مدعو ٌلحملا داسفو ةعيبّطلا

 لصف

 هيف هنو فِلمتُم باساب م رع ا

 وأ بارّشلا لإ ٌمجار «وِي» ]يف ريمضلا له :[19 :لحنلا] سياتل

 0 ا
 وه هّنإَف .نيرثكألاو 21)ةداتقو */نسحلاو 2؟7ٍساَّبع نباو "' او وعسم نبأ

 ثيدحلا اذهو .ةيآلا يف نآرقلل ركذالو .هلجأل قيس مالكلاو .روكذملا

 .ملعأ هللاو .هيف حيرّصلاك  «هللا قدص» :هلوق وهو  حيحّصلا

 .«قيفوتلا هللابو» :ز )١(

 .د «ل ءطح .«ث نم طقاس «يف» (")

 )١5/ ١55٠(. «هريسفت» يف ريرج نباو )7١٠757(( ةبيش ىبأ نبا هجرخأ ()

 )١5/ ١9١(. «هريسفت» يف ريرج نبا هجرخأ (5)

 .ملعأ هللاف نآرقلل ريمّصلا نأ نسحلا نع ) «هريسفت» يف ٌئبطرقلا ركذ (5)

 ,.( )١5/ ٠ «هريسفت» يف ريرج نبا هجرخأ 65
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 لص
 ١)هنم زارتحالاو هجالعو نوعاطلا يف هيده ىف

 هعمس هّنأ هيبأ نع صاقو يبأ نب دعس نب رماع نع (؟)(نيحيحّصلا١ يف
 لاقف ؟نوعاّطلا يف كي هللا لوسر نم ٌتعمس اذام :ديزدني ةماسأ لاسب

 ليئارسإ ينب نم ٍةفئاط ىلع لِسرأ ٌرجر نوعاّطلا) :ِهلِلَع هللا لوسر لاق :ةماسأ

 عقو اذإو .هيلع اولخدت الف ضرأب هب متعمس اذإف .مكلبق ناك نم '"7ئلعو

 .«هنم اًرارف اهنم اوجرخت الف اهب متنأو صضرأب

 نب سنأ لاق :تيلاق نيربس تدب ةسلم نع اشيأ (4)«نيحيسّصلا» ىفو

 .«ملسم لكل ٌةداهش نوعاّطلا» 2 هلا وسر لان :كلام

 وهو . احاسغلاا بحاص هلاق ””اءابولا نسجل ةنللا ثيع نم نرعاطلا

 زواجتي اًدج ملؤم ٌديدش (1)ٌبِهلت هعم جرخي ل ُلاَتق ةيدر ٌمرو :ٌّبّطلا لهأ دنع

 لوؤيو «"")دِميك وأ رضخأ وأ دوسأ رثكألا يف هلوح ام ريصيو «كلذ ىف رادقملا

 )١( -/9ص) يومحلا باتك نم ذوخأم همظعم اًضيأ لصفلا اذه 41(.

 .(79ص) يومحلا باتك نم ظفللاو . )١57١14( ملسمو (7 51/7) يراخبلا (0)

 .«ئلع وأ» :لقنلا ردصمو (نيحيحصلا) يفو .خسنلا عيمج يف اذك ()

 )١915(. ملسمو (01/77 07870) يراخبلا (5)

 وه اذهو .«ءابولا نم توملا» :يومحلا باتك يف امك باوصلاو .خسنلا عيمج يف اذك )0(

 ٌيحولا توملا» :هنم عوبطملا يفو ؛««حاحصلا» نم اهتعجار ةيطخ خسن ةدع يف تباثلا

 .«يناجنزلا بيذهت» يف اذكو «ءابولا نم

 يف امك «بّهلت عم» :باوصلاو .لصألا يف عقو ملق قبس هلعلو ,خسنلا عيمج يف اذك )00

 .لقنلا ردصم

 .(دمك» :ل .ث يفو ««دمكأ» :ن ءسءز (0)

 ا/



 فلخو ةطيألا 2 :عضاوم ةثالث يف ثدحيي رثكألا فو .اًعيرس حّرقتلا اىلإ هرمأ

ِ َ 538 2 
 .ةوخّرلا موحللا ف 0[ةلمجلاب]و «ةبنرالاو .نذالا

 ؟نوعاّطلا امف «هانفرع دق نعّطلا :ِكَي تنل تلاق اههَّنأ ةشئاع نع رثأ يفو
 .(00(40طابآلاو ّقاَرملا يف "7حرخت ريعبلا ةذغك ٌةَّدَع١ :لاق

 فلخو نباغملاو ةوخّرلا موحُللا يف ٍجاّرخلا عقو اذإ :(*0ءاّبطألا لاق

 لائام يدر مد هّببسو .اًنوعاط 210 يمس ٍدساف سنج نم ناكو ةبنرألاو نذألا

 («يف» راركت لديل ««ةبنرألا يفو) :ز خسان تبثأو .قايسلا ميقتسيل لقنلا ردصم نم 01(

 .للخلا ئقبيف اًدحاو اًعضوم اسيل نذألا فلخو طبإلا نكلو «ةثالثلا عضاوملا ئلع

 ِ ,ةويتاطلا يتعبك جرخيل ؟سدعل 00

 قري يتلا عضاوملا نم هتحت امف نطبلا نم لفس ام :قارملاو .«طبإلا» :ل ءث ءس ()

 .اهدلج

 :امهدنع سيلو )/55354.515٠0(« ليلعي وبأو )75717870501١١8(« دمحأ هجرخأ (:8)

 نباو «(راتسألا فشك )5١ 7٠0 راّزبلا دنع يهو ؛«طبإلاو قارملا يف جرخي»

 يف ربلا دبع نباو «(00171) «طسوألا» يف يناربطلاو «(5 557) «همجعم» يف ئيبارعألا

 «بِيغرَتلا» يف يرذتملا هدانسإ نّسحو )١١6/١94:768/1١7(. (ديهمتلا)

 0١5(, /؟5) «عمجملا» يف يمثيهلاو )5١150(., «ينغملا» يف يقارعلاو .(252550)

 ,.(18757) «فاحتإلا» يف يريصوبلا هحّحصو ؛((١١/188١) «حتفلا» يف رجح نباو

 .دهاوش هلو )/١97(. «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف وهو )١7778(« «ءاورإلا» يف ينابلآلاو

 همالك يومحلا صخل دقو .انيس نبا :ينعي «سيئرلا خيشلا لاق» :يومحلا باتك يف (4)

 1١54-١156(. /7)و ( )١/ ١٠١8 «نوناقلا» هباتك نم

 قوف ن يف اذكو ««يّمسا :ةدايز نتملا يف هلبقز «د يفو .(ئّمسي١ :ن «ل ءطح «ءث 050

 - يف كردتسا «يمس» :س «ف يف ناك املو .َمّسلا ىلإ بوسنملا فصولا ينعي ءرطسلا
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 ام رّيغيو ءوضعلا دسفُي يمس رهوج ئلإ ليحتسم ءداسفلاو ةنوفعلا ئلإ

 ةّبفيك بلقلا ئلإ يّدؤيو ءاّديدصو امد حّشر امّبرو «"17هيلي

 ىلإ يٌّدؤي مرو لك ٌمعي ناك نإو مسالا اذهو .يشّعلاو ناقفخلاو ءيقلا

 محّللا يف ثداحلا هب ٌصتخب هّنإف هالات كلذل ريصي ىّنح ةّيدر ةّيفيك بلقلا

 فكدأو .عبطلاب فعضأ ناك ام الإ ءاضعألا نم هلبقي ال هتءادرل ِهّنَأل ءٌئدَدْعلا

 ."”)ٌسأرأ يه يتلا ءاضعألا نم امهبرقل «نذألا فلخو طبإلا يف ثدح ام

 .ٌدحأ هنم تلفي الف داوّسلا ئلإ يذّلاو .رفصألا مث ءرمحألا :(20هّملسأو

 ثدحيف 1

 امك «ءابولاب هنع ربع ةثبولا دالبلا فو ءابولا يف رثكي نوعألا ناك الو

 07 قسما و. )عي ضرم لك وه :ليقو .نوعاّطلا ءابولا :*”ليلخلا لاق

 بو لك سيلو ابو ٍنوعاط ّلكف ءاًصوصخو اًمومع نوعأطلاو ءابولا نيب

 هطوطخمو هعوبطم يومحلا باتك يفو .«ئمسي) :هدعب قحللا ةمالع عم شماهلا 0

 .خاسنلا نم لصح اًوهس لعلو .تبثأ امك «نوناقلا» هردصمو
 .«هيلي ام نول» :«نوناقلا» يف 210

 :«ةساتر دشأ»ا حاقوئاقلاةو يق ودسلا باعك ف 000

 .«نوناقلا» يف امك «نيعاوطلا ملسأ» :ينعي (*)

 .(5 ١8 /) «نيعلا» :رظنا (:)

 نأكو .ٌءاع ضرم ّلك اًضيأ وهو :«نيعلا» يف ام ٌصنو .«ماع» :يومحلا باتك يف (6)

 .هيف فّرصتف «ليلخلا نع لقنلا نم ءزج اًضيأ لوقلا اذه نأ هيلع يفخ فلؤملا

 (ملعملا لامكإ» نم ليلخلا مالك عم يومحلا هلقن دقو .ضايع يضاقلل قيقحتلا اذه ()

 :هلوقب فلؤملا هركذ ام وه يومحلا دنع نوققحملا هلاق يذلا حيحصلاو )0/ ١177(.

 .خلإ «...ةماعلا ضارمألا كلذكو»
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 مدقتملا عضاوملا يف ةثداح ةّيدر ٌءاروأو '1)خورقو تاجاّرخ نيعاوطلاو

 .اهركذ

 01 لو ةريعاطلا راثآ يه تاجا رشلاو ماروألاو حورقلا هذه :تلق

 .نوعاّطلا سفن هولعج ءرهاّظلا رثألا الإ هنم كردت مل امل ءاّبطألا كلو .هسفن
 : رريخأ ةثؤلخ هرع هب رّبعي قوعاطلاو

 .ءاّبطألا هركذ يذلا وهو رهاّظلا رثألا اذه :اهدحأ

 :هلوق يف حيحّصلا ثيدحلاب دارملا وهو «هنع ثداحلا توملا :يناثلاو

 .«ملسم لكل ةداهش نوعاطلا»

 ةّيقب هنأ حيحّصلا ثيدحلا يف درو دقو «ءاّدلا اذهل لعافلا ببّسلا :ثلاثلا
 5 5 ه2 من ل كد #0 4 1 : |
 ةوعد هنأ ءاجو .' 1 يبلا دخن هنأ هيف دروو ؟ ”ليئارسإ ينب ئلع لسرأ زجر

00 

 .«تاجارخ نع حورق» :لقنلا ردصم يف ()

 .فيحصت وهو .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو .«تاحارجلا» :ز (؟)

 .«تسيلو» :اهريغ يفو .ةيدنهلا ةعبطلاو خسنلا عيمج يف اذك (9)

 اَهْنَعهَيلَعَو ديز نب ةماسأ ثيدح نم «(790 5) ناّبح نباو )٠١76(.« يذمرتلا هجرخأ (:4)
 .هجيرخت مّدقت دقو «(نيحيحَّصلا» يف وهو .(حيحص نسح ثيدحا :يذمرتلا لاقو

 لىلعي وبأو .(17945-3091079489) راّربلاو )/١19170819467(. دمحأ هجرخأ (6)

 ئسوم يبأ ثيدح نم مهريغو «(8017) «طسوألا» يف ٌيناربّطلاو ((07777)

 «ةرهملا فاحتإل يف امك ةميزخ نبا هححصو «فالتخا هدانسإ يفو .ُهَنَعَُنلَدَي

 يف رجح نباو )757١/7(« «بيغرتلا» يف يرذنملاو 5 )١/ مكاحلاو )9/5*١77(,

 .دهاوش هلو )١7717(. «ءاورإلا» يف ينابلألاو .(18١١ص) «نوعاملا لذب»

 00:3 //4) ةراشآلا ناعم» يف يواحطلاو «(1179/0 5 !ا/الاف#) دمحأ هجرخأ 05(
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 ام مهدنع سيل امك ءاهعفدي ام ءاّبطألا دنع سيل بابسألاو للعلا هذهو َ

 رمأ نم اهوكردأ يتلا راثآلا هذهو .ةبئاغلا رومألاب ربخت لسّرلاو ءاهيلع لدي

 يف حاورألا ريثأت َنإف ءحاورألا طّسوتب نوكت نأ يفني ام مهعم سيل نوعاّطلا

 حاورألاب ساّنلا لهجأ مهره جمالا و ركب أل ةبآ اياه وديا ىو ةحطلا

 هذهل لعجي دق هناحبس هللاو .اهنع اهعئابطو ماسجألا لاعفناو اهريثأتو

 امك ؛ءاوهلا داسفو ءابولا ثودح دنع مدآ ينب ماسجأ يف افّرصت حاورألا

 ةئيه سوفتلل ثدحُت يلا ّيدّرلا ٌداوملا ضعب ةبلغ دنع اًنّرصت اهل لعجي

 112 وعدا عفجيسنسي ءعوشلاا ةّرملاو مَّدلا ناجيه دنع امّيس الو يدر

 نم نكمتت ال ام ضراوعلا هذه بحاصب اهلعف نم نّكمتت ةّيناطيَّشلا حاورألا

 ءاعذلاو ركذلا نم «بابسألا هذه نم ئوقأ عفاد اهعفدي مل أاهةةريق

 حاورألا نم كلذب لزنتسي هّنإف ,نآرقلا ةءارقو ةقدّصلاو عّرضّتلاو لاهتبالاو
 .اهريثأت عفديو ءاهّرش لطبيو «ةثيبخلا حاورألا هذه رهقي ام ةّيكلملا

 لازنتسال انيأرو .هللا الإ اهيصحي ال اًرارم اذه انريغو نحن انبّرج دقو

 عفدو ةعيبطلا ةيوقت يف اًميظع اًريثأت اهبرق بالجتساو ةّيَطلا حاورألا هذه

 55 .مّرْخُي داكي الو ءاهنكمتو اهماكحتسا لبق نوكي اذهو هةّيدَّرلا ٌداوملا
 نع اهعفذدت يمل تايسآللا هذه ؛لإ ثلا يابسأر ةسايبجلا نبع رفا للا هقفو

 ّبلق لفغأ هردقو هئاضق ذافنإ لجو ّزع هللا دارأ اذإو .ءاوّدلا عفنأ نم هل يهو

 ثيدح نم :(؟9//1) مكاحلاو :(5-+0/977 «ريبكلا» يف فاريسطلاو
 يف امك ةميزخ نبا هححصو . (مكيبن ةوعدواا :هظفلو ُةَنَعْدَنلَوَ ةنسح نب ليبحر ش

 لذب» ٍْق رجح نبا هدانسإ نّسحو 0 )461١ ناّمح نباو ء(5*51؟4) (ةرهملا فاحتإ»

 .«لاقم هيف رهش نكل» :لاقو (09١ص) «نوعاملا

 ها



 هللا يضقيل ءاهديري الو اهب رعشي الف ءاهتدارإو اهرّوصتو اهتفرعم نع دبعلا
 هل رعفم ناك [مأ ؟11ديف

 يوادّتلا ئلع مالكلا دنع اًنايبو اًحاضيإ هللا ءاش نإ ئنعملا اذه ديزنسو

 ةيسن نأ نّيبنو «تاريخلا لعفو تاوعّدلاو راكذألاو ةّيوُّنلاذّوُعلاو ئقُرلاب

 ؛مهّبط ىلإ زئاجعلاو ةّيقْرَطلا بط ةبسنك ّيولا بطلا اذه ئلإ ءاّبطألا بط
 اًلاعفنا ٍءيش ٌدشأ ةّيناسنإلا ةعيبطلا نأ نّيبنو .مهتّمئأو مهقاّذح هب فرتعا امك

 اههَّنِإ ئَّتح ةيودألا ئوق قوف تاوعّدلاو ئقّرلاو ذّوُعلا ئوق َنأو .حاورألا نع
 .ةلتاقلا مومّشلا ئوق لطبت

 ةلعافلا ةّلعلاو ٌماَّنلا ببّسلا ءازجأ نم دج كوهلا اسف ازا هوصقملاو

 نركي هداسفو ءابولا ثودحل بجوملا ءاوهلا رغوج داسف (؟7نإف «توعاطلل

 ةنوفعلاك هيلع ةّيدَّرلا تاّيفيكلا ئيدحإ ةبلغل «ةءادّرلا الإ هرهوج ةلاحتسال

 ق هثودس ةقكأ ناك نإو «ةدّكلا تاقوأ نم ناك تقو يأ ف ءةّيقّشلاو نّثلاو

 ةّداحلا ةّيرارّملا تالضفلا عامتجا ةرثكل ابلاغ فيرخلا ينو فيَّصلا رخاوأ

 رجلا دربل فيرخلا يفو ؛هرخآ يف اهلّلحت مدعو فيَّصلا لصف يف اهريغو
 رصحنتف فيَّصلا نمز يف لّدحتت تناك يتلا تالضفلاو ©")ةرخبألل هع

 ةقفاضألا امّمس لوول ةقملا ىقارمألا يد جم ىتنقو حتنسفف

 .ن ءث «د نم طقاس «هيف١ )١(
 .(47 4١- ص) يومحلا باتك نم لقنلا عجر انه نم (0)

 .(«ةرخبألا» :ل ءىث (6)

 .لمتحم وهو .«(ثدحتف» :س .«فادعام ()

 وهو «(ةنيفّعلا» :اهريغ يفو .غئاسوهو ؛«ةنفعلا» :ل يفو .اًطوبضم طح يفو .ف يف اذك 0(
 ٍَِط 2 3
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 نم تلقي داكيالل اذهف ٌداوملا ريثك ةرارحلا ,ليلق 210هلبت باق اًذهسم ندبلا

 ديطعلا

 ام ّدشأ فيرخلا يف نإ: :©")طارقبأ لاق .عيبّرلا لصف هيف لوصفلا ٌّحص

 دقو .ًنوم اهلقأو اهّلك تاقوألا ٌحصأف عييّرلا اأو 0

 عيبّرلا يف نوفلستيو نونيدتسي مهّنأ ئتوملا يزّهجمو ةلدايّصلا ةداع ترج

 حّرفأو هيلإ ءيش ٌقَّوشَأ مهو «مهعيبر وهف ءفيرخلا لصف ئلع فيّصلاو

 !همودقب

 .©9(دلب لك نع ةهاعلا تعفترا مجَتلا علط اذإ» :ثيدح يف يور دقو

 ز ء«س يف نأ الإ «ءابلاب اًعيمج ئرخألا خسنلا يفو .محللا برطضم وهو «الَهَر» :د )١(

 :ليّرلاو .تبثأ ام فيحصت هلكو .يازلاب ن يفو «لادلاب ل ءث يفو .ءابلا لبق واولاب

 يق اميسا# اهيزقق يومحتلا بادك امآ ,طس نم ظقلاس ظلللاو .هشلاو ىسللا ريف

 .«ةرارحلا ةليلقلا ةبطرلا نادبألا

 رخآ ئلإ يومحلا باتك نع رداص فلؤملاو )5١7/5(. يزارلل «يواحلا» :رظنا (؟)

 .قبس امك لصفلا

 ,(101/) «راثآلا» يف نسحلا نب دمحمو ؛(4117) «راثآلا» يف فسوي وبأ هجرخأ ()

 لاق ءاعوفرم هب ُهَنَعدَنَو ةريره يبأ نع ءاطع نع ةفينح يبأ مامإلا نع امهالك

 هجرخأو .«هيلع عّباتي الو هب دّرفتي ةفينح وبأ» )719/١(: «(داشرإلا» يف ٌئليلخلا

 7785) «راثآلا لكشم» يف يواحّطلاو «(47457) راَّزبلاو «(9"407 ,8495) دمحأ
 نايفس نب لْسِع قيرط نم مهٌريغو «(477 /) «ءافعُضلا» يف يليقعلاو ©«

 نأ (”96 /4) «يرابلا حتف» يف ظفاحلا ركذو .هّوحن هب ءاطع نع فيعض وهو -

 «ةنسحلا دصاقملا» يف يواخسلا هعبتو «ةريره يبأ نع ءاطع قيرط نم هاور دواد ابأ

 -يف جّرخم ثيدحلاو .افوقوم ئورُيو .اهناظم يف دواد يبأ ةياور دجأ ملو :(80)
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 مَجَتلأَول .هنمو ,؟؟هبيّولا نسمز تابتلا عولطب رشف ءاّيرثلا عولطب رّسفو

 لصف يف نوكي همامتو هعولط لامك نِإف «[7 :نمحرلا] 4 ِناَدُجَسرَجَشلأَو
 .تافآلا هيف عفترت يذلا لصفلا وهو «عيبّرلا

 لاق .اهطوقسو رجفلا عم اهعولط تقو رثكت ضارمألاف اًيرْثلا اّمأو
 لب اهمظعأو اًداسف نقلا تاقوأ دشأأ :©0ةءانقبلا ةذامال .ساعك قو ؟"؟يبميسلا

 .رجفلا عولط دنع بيغملل اًيرثلا طوقس تقو :امهدحأ «ناتقو داسجألا الع

 نم ٍةلزنمب ملاعلا ئلع سمَّشلا عولط لبق قرشملا نم اهعولط تقو :يناثلاو
 نئاكلا داسفلا نأ ريغ ؛هئاضقناو عيبّرلا لصف مّرصت تقو وهو ءرمقلا لزانم

 .اهطوقس دنع نئاكلا داسفلا نم اًررض لقأ اهعولط دنع

 :رظنيو .ُهدَعدَيَإَو يردخلا ديعس يبأ نع بابلا يفو .(917) «ةفيعّضلا ةلسلّسلا» -
 1-0700: /؟) «ماّمت دئاوف جيرختو بيترتب ماّسبلا ضوّرلا»

 مهضعب معزو» :لاق لب (١4ص) هباتك يف يومحلا ريغ تابنلا عولطب رّشف نم رأ مل )١(

 نبا لاقو ؛ثيدحلا حارش دنع روهشملا لوقلا وه هنأ عم «ايرثلا مجنلاب دارملا نأ

 حتف) يفو .«كلذ يف فالخ ال ءايرثلا :مجنلاو» :(7057/5) «راكذتسالا» يف ربلا دبع

 «فيصلا لصف لوأ يف عقي اًحابص اهعولطو ايرثلا وه مجنلا» :(7965 /5) «يرابلا

 ملاعم)ا :رظناو .(...رامثلا جضن ءادتباو زاجحلا دالب يف رحلا دادتشا دنع كلذو

 لاطب نبال «يراخبلا حيحص حرش»و («يرذنملا رصتخم» عم - 57 /0) «نئسلا

1 

 . س نم طقاس («يميمتلا لاق)» 020

 هفلؤمو .«ءابوألا ررض نم زرحتلاو ءاوهلا داسف حالصإ يف ءاقبلا ةدام» :لماكلا همسأ (*)

 دقو .يميمتلا هللا دبع وبأ يرصملا مث يسدقملا ميكحلا ديعس نب دمحأ نب دمحم

 نع ةرداصلا هترشن :رظنا .رصمب (”0٠8ت) سلك نب بوقعي جرفلا يبأ ريزولل هفنص

 .(١١؟0ص) راعش ائيحي قيقحتب تاطوطخملا دهعم
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 ةهاعب الإ تءاناالو اًيرْثلا تعلط ام :لاقي :21)ةبيتق نب دمحم وبأ لاقو

 .(")اهعولط نم هّوعأ اهُيورغو «لبإلاو ساّتلا ف

 :مجّنلاب دارملا نأ هب لاوقألا ئلوأ هّلعلو 0© ٌثلاث ٌلوق ثيدحلا يفو
 ردصو ءاتّشلا لصف يف رامُثلاو عورزلا قحلت يتلا ةفآلا :ةهاعلابو ءايرلا

 .روكذملا تقولا يف اًبرثلا عولط دنع «؟!اهيلع نمألا لصحف «عيبّرلا لصف
 .«©0اهحالص ودبي نأ لبق اهئارشو ةرمّشلا عيب نع هك يبنلا ئبن كلذلو

 .نوعاّطلا عوقو دنع ِِكَي هيده ئلع مالكلا :دوصقملاو

 لصف
 ءاهب وه يت ضرألا ئلإ لوخّدلا نع هيه يف هم ةّمألل ِةِكَي ٌيِبْنلا عمج دقو

 يف لوخّدلا يف َنإف ؛هنم زّرحتلا لامك -هعوقو دعب اهنم جورخلا نع هيبهنو

 ةناعإو «هناطلس لحم يف هل ةافاومو «ءالبلل ©" ضعت اهب وه يتلا ضرألا

 مل مجنلا علط اذإ» :ِةَِْك هللا لوسر لوق امأو» :لاق مث .(١7ص) «ءاونألا باتك» يف )١(

 علطت اهنأل «رامثلا ةهاع كلذب دارأ هنإف «عِفر الإ ءيش ةهاعلا نم ضرألا يف قبي

 .«لخنلا عني ؛ لهو «ةهاعلا هيلع تنمأو رسلا :هؤأ ةقو زاجيسلاب

 باتك نع رداص فنصملاو ««اهقرش نم ُهّيعأ اهبرغو» :«ءاونألا باتك» يف صنلا (0)

 .رثكأ يواولاو ءيواوو يئاي هوعيو ٌةيعي هاعو .يومحلا

 .ةبيتق نبا لوق وهو .خلإ «...ايرثلا مجنلاب دارملا نوكي نأ زوجيو» :يومحلا لاق (*)

 .قبس امك ثيدحلا حارش هركذ يذلاوهو

 .ز نم طقاس «اهيلع» (5)

 يفو (1191) هيف سنأ ثيدحو )١487( «يراخبلا حيحص# يف رمع نبا ثيدح رظنا )00

 .(١ههه) املسم حيحصا)ا

 .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ««اًضرعت» :طح (5)

00 



 ىلإ ٌلوخدلا هّبنجت لب «لقعلاو عرّشلل ٌفلاخم اذهو .هسفن ئلع ١2)ناسنإلا
 ةنكمألا نع ةيمح يهو ءاهيلإ هناحبس هللا دشرأ يتلا ةيْمِحلا باب نم هضرأ

 .ةيذؤملا ةيوهألاو

 :ناينعم هيفف «هدلب نم جورخلا نع هيبن اّمأو

 ئيلغ رَّصضلاو هيلع زموكلاو للاب ةقثلا يلع سوفتلا لمح :امهدحأ

 .اهب اضّرلاو هتيضقأ

 ٍجرخُي نأ ءابولا نم زرتحم ّلك ئلع بجي هّنأ :ٌّبّطلا ةّمئأ هلاق ام :يناثلاو

 نم 27ش فجملا رييقتلا لإ ليميو ةءاذخلا للقيو ةيلْشَتْلا تابوطّألا تدب نع
 ولخي ال ندبلا َّنأل ءرذحي نأ بجي امم امهَّنِإف ماّمحلاو ةضايّرلا الإ ءهجو ّلك
 هناطلخيو ماًّمحلاو ةضايّرلا هريثتف .هيف نماك يدر لضف نم ابلاغ

 ُدوعاَّللا خوقو دنع بجي لي .ةميظم دلع بلجي كلذو كّيجلا ”سوميقلا

 ضرأ نم جورخلا نكمي الو .طالخألا ناجيه نيكستو ةعّدلاو نوكّسلا

 لضفأ مالك اذه .(؟)اًدج ٌةَّرضم يهو «ةديدش ٍةكرحب الإ اهنم رفّسلاو ءابولا
 ص نيل

 و

 ٠
 نم هيف امو ٌئيوبَتلا ثيدحلا نم ُتِّبطلا ئنعملا رهظف .(©0نيرخأتملا ءاّبطألا

 .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو .«ناسنؤلل» :ن ءطح ()

 .فيحصت .(ففخملا» :د (0)

 :رظنا .اّمد ريصيو اهنع فرصني نأ لبق ةدعملا يف مضمنا اذإ ماعطلا وه سوميكلا (©)
 ١50١(. ص ) «رهاوجلا رحب»

 هاذي ةةذيلشا :يومحلا صن ئلإ فلؤملا فاضأ (:)

  يومحلا هصخل ام نأ ئلع لدت (40 /7) «نوناقلا» باتك ةعجارمو .انيس نبا :ينعي (4)

05 



 .امهحالصو ندبلاو بلقلا جالع

 نوكي نأ لطبُي ام «هنم اًرارف اوجرخت ال" :ِكَ َتِبنلا لوق يفف :ليق نإف
 سبحي الو ءضراعل جورخلا عنتمي ال هّنأو .هومتركذ يذلا ئنعملا اذه دارأ
 ؟, قس نع 0101م

 دنع مهتاكرح نوكرتي ساّنلا نإ :هريغالو ٌبيبط دحأ لقي مل :ليق

 ةكرحلا نم للقَتلا هيف يغبني امّنِإو تادامجلا هل ردمب ةوريضيو :ةريهاوللا

 هدعذو ههقم رارفلا دّرَجمآلإ ةتكرحل بجوم أل هنم ٌرافلاو ,قاكمإلا بصب

 .هئاضقل همالستساو هللا ئلع هلّكوت لإ برقأو ؛هندبو هبلقل عفنأ هنوكسو

 دّرُبلاو نيرفاسملاو ءارجألاو عاَنّصلاك ةكرحلا نع ىنغتسي ال نم اّمأو

 ام اهتم اوكرتي نأ اورمأ نإو «ةلمج مكتاكرح اوكرتأ :مهل لاقي الف ءيهريغو
 .ملعأ هللاو .هنم اًراف رفاسملا ةكرحك هيلإ مهل ةجاح ال

 :مكح ةّدع اهب عقو دق يت ضرألا ئلإ لوخّدلا نم عنملا يفو

 .اهتعدعلاو ةيفؤملا بايبألا عت ةاهدعا

 .داعملاو شاعملا (1)حلاصم ةّدام يه يتلا ةيفاعلاب ذخألا :يناَّلا

 يومحلا نم حرش هدعب امو .«رذحي نأ بجي! :هلوقب ئهتنا همالك نم (87ص) -

 نبا هلاق ام يناثلاو» :ةرقفلا لوأ يف هباتك ينو .ثيدحلل هنم ريسفتو انيس نبا مالكل

 نبا مالك نم هلك هدعب ام نأ نظ مث ««بطلا ةمتأ هلاق ام ئلإ فلؤملا هرّيغف «انيس

 .(رفاسيفاا :ىه (0)

 .ةعوبطملا خسنلا نم اذكو ,ن نم طقاس «حلاصم» ظفل (؟)
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 .نوضرميف «دسفو نفع دق يذلا ءاوهلا اوقشنتسي ال نأ :ثلاّثلا

 مهل لصحيف .كلذب اوضرم دق نيذلا ئضرملا اورواجي ال نأ :عبارلا

 .١2'مهضارمأ سنج نم مهترواجمب

 نبا لاق .«َفلَتلا ٍفَّرقلا نم َّنإ :اًعوفرم 2")(دواد يبأ نئسا يفو

 227 ضرما ةاتاقمو ءابولا ةاثادم :قرقلا :؟7 ةينق

 ةريطلا نإ ءامبس رأت اهّنإف ئودعلاو ةرّيَّطلا نع سوفتلا ةيّمِح :سماخلا

 .اهب رّيطت نم ىلع

 :ةيْمِحلاو رذحلاب ُرمألا :هضرأ يف لوخّدلا نع يىهَّنلا يفف «ةلمجلابو
 لكوّتلاب ٌرمألا :هنم رارفلا نع يهَّنلا يفو .فلّتلا بابسأل ضّوَّتلا نع تلا
 ,1”ببلسلاو ضيوفت :يناثلاو «ميلعتو بيدأت :لّوألاف . نفي وفتلاو ميلستار

 )١( ص) يومحلا باتك نم ناذوخأم عبارلاو ثلاثلا 27 (.

 نع «رمعم نع )7١177(- «هفّتصم» يف وهو  قازَّرلا دبع قيرط نم (7977) مقرب 030

 .هب ُهنَعَُنْإَوَو كْيَسُم نب ةورف نع «ةورف عمس نّمع «ريِحَي نب هللا دبع نب يحي
 يواّرلا ماهبإل ؛فيعض هدانسإو .هب َقازَّرلا دبع نع )١15147( دمحأ اًضيأ هجرخأو
 يف وهو ,(7814) «فاحتإلا» يف يريصوبلا هفّعضو .ئئيحي ةلاهجلو «ةورف نع
 .(١ا/١7) «ةفيعضلا ةلسلسلا)

 «ننسلا ملاعم» يف يباطخلا هلقن دقو .هنم دوقفملا ءزجلا يف «ثيدحلا بيرغ» يف (©)

 فنصملاو .«ملاعملا» نم هلقن هنأ ئلع لدي (87ص) يومحلا قايسو .(207/5)

 .يومحلا نع رداص

 :فيطللا دبع ةعبط يفو .«ننسلا ملاعم»و ةيدنهلا ةعبطلاو خسنلا عيمج يفاذك 62

 .يومحلا باتك يف اذكو «ن يف ةملكلا مسر هلمتحيو «ئضرملا»

 .(87ص) يومحلا باتك نم ةذوخأم ةرقفلا هذه (65)
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 ناك اذإ / ىّتح ماّشلا ئلإ ج برب ياطغبلا مد مع نأ :2170حيحّصلا يفو

 عقو دق ءابولا نأ هوربخأف «هباحصأو حاّرجلا نب ةديبع وبأ هيقل "')َعْرَسِ

 .مهتوعدف :لاق .نيلّوألا نيرجاهملا يل ٌعدا :ٍساّبع نبال لاقف «2"”ماّشلاب

 هل لاقف ءاوفلتخاف .«؟0هاَّشلاب عقو دق ءابولا نأ مهربخأو ءمهراشتساف

 ةَيقب كعم :نورخآ لاقو .هنع عجرت نأ ئرن الف ءرمأل تجرخ :مهضعب

 لافقق . ءايولا الع يلع مهتيق#ت نأ نعرتاالا 49 هلا لوسر باسصأو سأل

 :مهراشتساف «22)هل مهتوعدف .راصنألا يل عدا :لاق مث .ينع اوعفترا :رمع

 :لاق مث .ينع اوعفترا هوي موو وجو

 ملف ««3)هل مهتوعدف .حتفلا ةرجاهم نم شيرق ةْحّيْشَم نم انهاه نَم يل عدا

 ىلع مِهَمِدَقَ الو ءساتلاب عجرت نأ ئرن :اولاق .نالجر مهنم هيلع فلتخي
 لاقف .هيلع اوُحِبصأف ءرهظ ئلع ٌّحِبْصُم يّنِإ :ساّنلا يف رمع نّذأف .ءابولا اذه
 اهلاق كٌريغ ول :لاق ؟هللا ردق نم اًرارفأ نينمؤملا ريمأ اي :حاّرجلا نب ةديبع وبأ

 تطبهف «ّلبإ كل ناك ول تيأرأ .هللا ردق ئلإ هللا ردق نم ٌرفن ءمعن !ةديبع ابأ اي

 )١( ملسمو (01/79) يراخبلا هجرخأ .سابع نبا ثيدح نم )77١19(.

 كوبتو ةثيغملا نيب ماشلا رخآو زاجحلا لوأ» )١/ 57١(: «نكامألا» يف يمزاحلا لاق (؟)

 ةكلمملاو ندرألا نيب , دودحلا زكرم «مويلا «ةرّودملا» يهو . «ماشلا جاح لزانم نم

 .(179١ص) بارش دمحمل «ةريثألا ملاعملا» :رظنا .رامع ةراح قيرط نم

 .اهدعي امو فيطللا دبع ةعبط يف اذكو ««اوفلتخاف» :ل .ءس يف هدعب (”7)

 .ث نم ةطقاس «ماشلاب ...سابع نبال لاقف» ةرابعلا (5)

 .ل «؛ث ءز نم طقاس («هل» (6)

 .ن ءىطح نم طقاس «هل» ()
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 اهتعر نإ كسلا ؛ةبدج ئرخألاو قيصح امعادجإ :(7١ناتّوذَع هل اًيقاو

 ءاجف :لاق ؟هللا ردقب اهتيعر 2'/ةبَّدَجلا اهتيعر نإو «هللا ردقب اهتيعر ةبصخلا

 يف يدنع نإ :لاقف "7هتجاح ضعب يف اًبيغتم ناكو ءٍفوع نب نمحّرلا دبع
 اوجرخت الف اهب متنأو ضرأب ناك اذإ» :لوقي كي هللا ٌلوسر تعمس اًملع اذه

 ْ .(هيلع اومّدقت الف ضرأب هب متعمس اذإو .هنم اًرارف

 لصف

 (؟)هجالعو ءاقستسالا ءاد يف هيده يف

 ةئيّرع رم طش ملف :لاق كلام نب وسقأ ثيدح نم :(60(نيحيحّصلا) يف

 ول» :لاقف كك تينا اولإ كلذ اوكششف هةنيدملا اوّوتجاف ل يبا ولع لكعو

 اوُحص اًّملف .اولعفف .«اهلاوبأو اهنابلأ نم متبرشف ءةقدّصلا لبإ ىلإ متجرخ
 ثعبف .هلوسرو هللا اوبراحو «لبإلا اوقاتساو ءمهولتقف «ةاعّرلا ىلإ اودّمع

 ىينيعأ لكسر بهلجرأو مهيديأ عطقف ءاوٌدجَأت يهراثا ق6 هللا ٌلوسر
 .اوتام ئتح سمشلا يف مهاقلاو

 يف ملسم هاورام :ءاقستسالا ناك ضرملا اذه نأ ئلع ليلَّدلاو

 .نابناج يأ )١(

 هباتك ةطوطخم :رظنا .يومحلا ظفل «ةبدجلا اهتيعر»و «ةبصخلا اهتيعر» :هلوق (6)

 .«ةبدجلا تيعر»و «ةبصخلا تيعر» :حيحصلا ةياورو .(ب )١5/

 .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ««هتاجاح» :ن ()

 .(97-45”ص) يومحلا باتك نم ذوخأم انيس نبا مالك رخآ ئلإ اًضيأ لصفلا اذه (:4)

 )١517/1(. ملسمو (777) يراخبلا (5)



 ٌتَمّظعف «ةنيدملا انيوتجا اَّنإ) :اولاق مهّنأ ثيدحلا اذه يف 2170هحيحص»
 6 رب ريب

 .ثيدحلا مامت ركذو .1ةللا1 ةايضعأ هسا تببلستز أو ءأنث وطب

 هببس هيّدام ص رم ءاقكسكسالاو . ."7ف رجلا ا ودأ نم ٌءاد : : اع وبلا و

 يو ءاهّلك ةرهاّظلا ءاضعألا ام اهل وبرتف ءءاضعألا لّلختت ٌةدراب ٌةبيرغ ٌةدام
 هماسقأو .طالخألاو ءاذغلا ريبدت اهيف ىلا يحاوثلا نم ةيلاخلا عضاوملا

 جاتحملا ةيودألا تناك اّملو .ٌيلبْطو :ئقزو - اهبعصأ وهو  ٌيمحل :ةثالث

 بسحب ٌراردإو ٌلدتعم ٌقالطإ اهيف يتلا (؟7ةيلاجلا ةيودألا يه هجالع يف اهيلإ

 :قباسلا ثيدحلا رخآ يف يومحلا لاق امنإو .«ملسم حيحص) يف ظفللا اذه دري مل )١(

 ثيدحلا يف ءاج ام ءاقستسالا ...ليلدلاو» :لاق ةيتآلا ةرقفلا دعب مث ««ملسم هجرخأ»

 ظفللاو .«ملسم حيحص» يف رخآ قيرط نم :دصقي هنأ فلؤملا نظف ««رخآ قيرط نم
 وبأو (؟18809) ةيلعي وبأو (1 5 :85) ديحأو (45+5) ةقاوغ وبأ ةسرحأ روكذملا

 25 )١٠١/ «ئربكلا» يف يقهيبلاو (مزح نبا راد ط )5177/١1- «يوبنلا بطلا يف ميعن

 .حيحص هدانسإو («14

 :«(جرختسملا) يفو .هرسيغو (دمحأ دنسم» خسن ضعب يفو خسنلا عيمج -يىقاذك ()

 تشمهتناو) :ميعن سا «يوبنلا بطلا»و )١1550/85( «دنسملا» يف اذكو .«انداضعأ»

 :ةلمهملا نيسلاب «انذاضعأ تسبتراولا :(5 1 ) «ئربكلا نئسلا» فو . «انداضعأ

 .(787 /؟) «ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا» :رظنا .تبرطضا :ئنعملاو حيحص امهالكو

 .ئرخأ تاياور ظفللا يفو

 .ثيدحلا يف «انيوتجا» ريسفت يف يومحلا مالك فلؤملا بضتقا ()

 تاهوف نع ةدماجلاو ةجزللا تابوطرلا كّرحي يذلا :يلاجلا ءاودلاو .ءالجلا نم (5)

 يزجسلل «بطلا رارسأ قئاقح) .هنع اهدعبي ئتح وضعلا حطس يف ٌماسملا

 .فيحصت «(«ةبلاجلا» :ةعوبطملا خسنلا يفو .(197١ص)
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 هلك بلا مهرَمأ -ا هابلأو لبإلا لاوبأ يف ٌةدوجوم رومألا هذهو «ةجاحلا

 ذإ دّدَّسلل اًحيتفتو اًفيطلتو اًراردإو اًنييلتو ءالج حاقّللا نبل يف نإف ءاهبرشب

 كلذ ريغو رخذإلاو ناوُحُمَألاو جنوبابلاو موصيقلاو حيشلا اهيعر رثكأ ناك
 .ءاقستسالل ةعفانلا ةيودآلا رق

 نم هيف امل ددّشلا نم عفان ةيرعلا حاملا ُنبلو ءاهيف ددّشلا نع اهزثكأو

 .ةروكذملا عفانملاو - 3

 .جازملا داسفو دبكلا عاجوأ يفشي حاقّللا ٌنبل :١2)يزارلا لاق

 ل3 هيام اهولكأو نابلألا قرأ أ حافل نبل '"'يليئارسإلا 2

 ةرارح طارفإل هيف ل ةريسيلا هتحولم كلذ :ملع ٌلديو ددشلا حيشفتو

 ءاهدهس ميسنتو هدبالا ةبرطتب نابلألا صمعأ راص كلذلو .عبطلاب ةّيناويح

 اذإ ةيمادع ءاقستسالا نسم عتلاو اق لد ناك ادإ لاحّملا ةبالص ليلحتو

 امك راح وهو ؛ليصففلا لوب عم َعرّصلا نم هب جرخي يبا هترارحب لمشتس

 .لهسم ءاودب قّلطي نأ بجو ةطبلا الإ و راقت دلت نإف .نطبلا
 سس

 )١( «(يواحلا» :يف هوحن رظنا )5/ 0377517 178(.

 )0( «ةيودألاو ةيذغألا» هباتك يف هوحن رظنا )١/ ١77/ 1785 217٠(. ةرقفلا تناك نإو

 .هل رخآ باتك نم ةذوخأم يهف يليئارسإلا مالك نم ةلماك
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 نبّللا ةعيبط نأ نم لاقي ام ئلإ تفتليالو :«نوتاقلا»بحاص لات
 نم هيف امل عفان ءاود قوثلا نبل نأ ملعاو :لاق .ء ءاقستسالا جالعل ةَّداضم

 ةسنإ لا ىلا ةمطملا ةيعا نيلللا 3ع نأ» كةئاص سي امر قو ءالجلا

 لسجل لور يا الا فنإ» "قرشا كلت ل ةرررشقلا عا ب

 .ايهتنا ,؟'7ببجتلا وهو قيارعألا

 هي ِ :
 :ليلد ةصقلا فو

 .بّبطَتلاو ىوادتلا ئلع

 ملو «زئاج ريغ تامّرحملاب يوادتلا ْنِإف محّللا لوكأم لوب ةراهط ئلعو

 نم مهبايث هتباصأ امو مههاوفأ لسغب مالسإلاب مهدهع برق عم اورمؤي
 .ةجاحلا تقو نع زوجي ال نايبلا ٌريخأتو «ةالّصلل اهلاوبأ

 اولّمسو يعاّرلا اولتق ءالؤه نإف «لّعف ام لثمب يناجلا ةلباقم ئلعو

 لس حيحص» يف كلذ تبث .(17هنيع

 سراب هت غار ةعامجلا لق هو

 .(0 : 5 /؟) «نوناقلا»

 «نوناقلا» )١/5١7(.

 .(هينيع) :ن «ل هءث ءس

 اولمس مهنأل كئلوأ نيعأ ِةْلَي يبنلا لمس امنإ» :هظفلو 0٠١ ١5(. /171/1) مقرب

 : «ءاعّرلا ةيضأ
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 يتلا َّنإف ءاّعم ايِفوُتسا ٌصاصقو ّدح يناجلا ٌّنح يف عمتجا اذإ هنأ ئلعو
 .ىعاّرلا مهلتقل مِهّلَتقو «مهءارج ئلع هلل اذح مهلجرأو مهيديأ عّطق لكي

 ماقم يف هّلجرو هدي تعط َلّقو ّلاملا ذمخأ اذإ براحملا نأ ئلعو

 .ليقو هدحاو

 ءلاملا اوذخأو «لوتقملاب اولثمو ءسْمّنلا اولتقو «مهمالسإ دعب اورفكو

 .ةبراحملاب ١7 اورهاجو

 نأ مولعملا نم هَّنإَف ")مه رشابم ٌمكح نيبراحملا ِءْذِر ٌمكح نأ ئلعو

 .كلذ نع لكي يلا لأس الو «هسفنب ّلتقلا رشابي مل مهنم ٍدحاو ّلك

 و ؛ٌيفعلا هطقسمئالف اذ لداقلا لدق بميوُي ةليفلا لدقألل ئلعو
 يف نيهجولا دحأو :ةنيكملا لم بهذم اذهو .ةأفاكملا هيف ك7 يعي

 17 دركأو انيش هراتخلا دمج بعلم

 .(اورهجو) :ز

 .فيرحت «(مهترشابملا :د
 .هلوأ لامهإب اهريغ يفو .د ءطح «س يف اذك

 71١5-/3١1(. /7؟8) «نىواتفلا عومجملا :رظنا
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 لصف

 (١'حرَجلا جالع يف هيده يف
 اًمع لأسُي ٍدعس نب ّلهس عمس ِهّنأ مزاح يبأ نع 21)(نيحيحّصلا يف

 .هيِاَبَر تريكو هههجو حرُج :لاقف ءذحأ موي للا لوسر حرج هب يرو

 ؛مّدلا لسغت ُلَو هلل هللا لوسر تنب ةمطاف تناكو ,هصأر ارلع ةبكيبلا تمشّهو

 ال مَّدلا ٌةمطاف تأراًّملف .نَجِلاِب اهيلع بكسي بلاط يبأ نب يلع ناكو
 هتقصلأ اًدامر تراص اذإ تح ح ءاهتقّرحأف ءريصح ةعطق تّدخأ ًةرثك الإ ديزي

 .مَّدلا كسمتساف ءحرجلاب

 هيف َّنأل ؛مّدلا سبح يف يوق ٌلعف ّيدربلا نم ٍلومعملا ٍريصحلا (””دام امرل
 ٌعنل اهيف ناك اذإ فيفجتلا ةّيوقلا ةيودألا َنإف ءعذل َةّلقو اًّيوق اًيفجت

 فنأ يف ّلخلا عم وأ هدحو ْخِفُن اذإ دامّرلا اذهو .هتبلجو ّدلا )تبجي سَ

 ما (ةعبسصيبو ِفْرَنَلا نم (1)عفني ىدربلا :27”«نوناقلا» بحاص لاقو

 .هنم لّمعُي اًميدق ناك ٌيرصملا ساطرقلاو .اهلّمديف ةّيرّطلا تاحارجلا يلع

 .(57/ص) يومحلا باتك )١(

 )١1/40(. ملسمو (7411) يراخبلا (؟)
 :مهضعب دازف «قايسلا لتخاو «ةقباسلا ةلمجلاب قلعتف ««دامرب» لإ ن يف فحصت (*)

 .ةعوبطملا خسنلا ف اذكو ,4يطربلا» دبس دعب («هلو)»

 أطخ .(حّيها١ ةه 1)

 .(١41-غ١/١٠) (0)

 .هدامر . ىنعي 5
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 عنميو ؛مّدلا ٌتفن سبحيو ؛مفلا ةلكأ نم ٌعفان هدامرو ءٌسباي ٌدراب هجازمو

 .ئعست نأ ةثيبخلا حورقلا

 لصف

 )١( ةيكلاو ةماجحلاو لسعلا برشب جالعلا يف هيده يف

 ّيبنلا نع سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع (؟!(ٌيراخبلا حيحصا يف

 .أ انأو .ران ةّيكو مج ةطْرَشو ءلسع ةبْرَش :ثالث يف ءافّشلا» :لاق كي
 .(«ثيكلا نع ىتَمأ

 وأ ةيرمد نوكت' نأ انِإ :ةؤلعمالا ىهارمألا :؟*ئرزلملا هللا فيع وبأ لاق

3 

 ديول“

 نإو .مّدلا جارخإ اهؤافشف ةّيومد تناك نإف .ةّيوادوس وأ ةّيمغلب وأ ةّيوارفص
 طلخ لكب قيلي يذلا لاهسإلاب اهؤافشف ةيقابلا ةثالثلا ماسقألا نم تناك

 دقو .دصفلا ئلع ةماجحلابو «تالهْسملا ئلع لسعلاب هّبن كي هّنأكو .اهنم

 ءاوذلا ايعأ اذإف .(مجحم ةطْرَش» :هلوق يف لخدي دصفلا نإ :ساّتلا ضعب لاق

 ئوقل عابّطلا ةبلغ دنع لمعتسي هَّنأل ةيودألا يف كي هركذف ؛ثكلا بطلا ٌرخآف
 (ّيكلا نع ىتّمأ ئهنأ انأو» :هلوقو .بورشملا ءاوّدلا عفني ال ثيحو «ةيودألا

 هب جالعلا رَخؤي نأ ئلإ ٌةراشإ «يوتكأ نأ ٌبحأ امو» :(؟)رخآلا ثيدحلا يفو

 لاجعتسا نم هيفامل .هب عوادتلا لّجعي الو ,220هيلإ ةرورّضلا عفدت تح

 )١( يومحلا باتك )ص١١7-٠١5(.
 .(0180)مقرب (6)

 ١78-١519(. /7) «ملسم دئاوفب ملعملا» يف (9)

 .َنَعََنَلَََو رباج ثيدح نم )77١5( ملسمو (0747) يراخبلا هجرخأ (5)

 .د نم طقاس (هيلإ ...رخآلا» (0)
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 الك ئهتنا .ّيكلا ملأ نم فعضأ نوكي دق ملأ عفد يف ديدّشلا ملألا

 رغب وأ ةدامب نوكت نأ أّمإ ةّيجاوملا نضارمألا :7١ءاّرعألا ىقعب لاقو

 :اههه بكرت اموأ ةيبايوأ ةيطووأ ةدرام وآ راس اكإ هس ةئاسلاو كام

 ؛ةدوربلاو ةرارحلا امهو «ناتلعاف ناتيفيك اهنم .عبرألا تاّيفيكلا هذهو

 نيتيفيكلا ئدحإ ةبلغ نم مزليو .ةسوببلاو ةبوطّرلا امهو ناتلعفنم ناّيفيكو

 نم ةحاو لسن ناك كلؤد#و .اهعم ةلعفنم ةّيفيك تاحصتسا نيتلعافلا

 .ةلعتمو ةلعاف :ناتك تابكوملا رتاسو ندبلا يف ةدوجوملا طالخألا

 تاِّيفيك ئوقأل ٌةعباَّتلا يه ةّيجازملا ضارمألا لصأ َّنأ كلذ نم لصحف
 ةجلاعم لصأ ىفةّوبتلا ءالك ءاجف .ةدوربلاو ةرارحلا يه يتلا طالخألا

 اًراح ضرملا ناك نإف .ليثمّتلا قيرط ئلع ةدرابلاو ةّراحلا يه يتلا ضارمألا
 اًغارفتسا كلذ يف َّنأل ؛ةماجحلاب وأ ناك دصفلاب مَّدلا جارخإب هانجلاع
 يف ٌدوجوم كلذو «نيخسّتلاب هانجلاع اًدراب ناك نإو .جازملل اًديربتو ةّداملل

 اًضيأ لسعلاف «ةدرابلا ةّداملا غارفتسا ئلإ كلذ عم جاتحي ناك نإف .لسعلا

 ءنييلتلاو ءالجلاو فيطلّتلاو عيطقّتلاو جاضنإلا نم هيف امب كلذ لعفي

 .ةّيوقلا تالهْسُملا ةياكن نم نمأو ٍقفرب ةّداملا كلت غارفتسا كلذب لصحيف

 اًداح نوكي نأ اَّمإ ةّيّداملا ضارمألا نم ٍدحاو ّلك َنألف كلا اّمأو

 نوكي نأ اّمإو .هيف هيلإ جاتحي الف «نيفرّطلا دحأل "”ءاضقنالا عيرس نوكيف

 «ٌنيكلا اهيف زوجي يتلا ءاضعألا يف ٌيكلا :غارفتسالا دعب هجالع ٌلضفأو اًئمزم

 .هباتك نم لوصفلا هذه لقني فلؤملا لازي . ١ يذلا لاسكلا يومحلا ناخرط نيا وه )1(

 .يدزاملا مالك ليلع لصقلا ربت لإ اذ هلوقب يومنا بقع داق

 .فيرحت .«ءاضفإلا» :ةلاسرلا ةعبط يف 6
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 تدسفأو ءوضعلا يف تخسر دق «ةظيلغ ةدراب ٍةَّدام نع الإ اًنمزم نوكي ال هّنأل

 كلذ يف ١7 لعتشيف ءاهرهوج ةهباشم ئلإ هيلإ لصي ام َعيمج تلاحأو «هجازم
 ءانفإب .هيف يه يذلا ناكملا كلذ نم ةَّداملا كلت ٌيكلاب جّرختستف « ءوضعلا

 .ةّداملا كلتل كلاب دوجوملا ٌيراّتلا ءزجلا

 اهعيمج ةيداملا نفارمألا ةجلاعم لش فيرّشلا ثيدحلا اذه انمّلعتف

 نم ايّمحلا ةدش َّنإ) :ِهلِكك هلوق نم ةجْذاّسلا ضارمألا ةجلاعم انطبنتسا امك

 .؟ !7ناملاب اهودربأف منهج حبق

 ليصل
 _.نسلقملا ني راج كيدس بم 7 ةدجلم ريا عاسف يفف «ةماجحلا اّمأو

 لوسر لاق :لوقي ِكلام نب سنأ تعمس :لاق ميس نب ريتك نع فيعض وهو
 .«ةماححلاب كتَمَآ ْرَم .دمحم اي :اولاق الإ المب يب يرْسَأ هليل ٌثررم اما :ةِيََع هللا

 .ثيدحلا اذه سابع نبا ثيدح نم (؟)(هعماجا) يف يذمرتلا ئورو

 :يومحلا باتك ةطوطخم يفو .فيحصت «(«لمعتسيف» :طح ء.ز يفو .(لعتشتف» :د (0)

 .ل ؛ث نم ةطقاس (وضعلا كلذ يف لعتشيف» ةلمجلاو .«لحفتسيف»

 .هجيرخت قبس (0)
 (لماكلا» يف يدع نباو «(71177) «طسوألا» يف يناريَّطلا هجرخأو .(74174) مقرب ()

 فّعض دقو .اًضيأ فيعض ٌريثكو «هب ريثك نع نيرخآ نيقيرط نم )١194-198/0(.

 هلو . (11/5) ؛حابصملا» يف ٌيريصوبلاو )4٠١7(« «ينغملا» يف ٌيقارعلا هدانسإ

 ديعس يبأو ةعصعص نب كلامو ساّبع ن نباو رمع نباو دوعسم نبا ثيدح نم دهاوش

 .ملعأ هللاو ءاهضعبب ئّوقتي َقْنَعَهَلَج ٌىلعو يردخلا

 (؟ةيحب) هجم نيادنع وه امّلإو ءاذدّسع ايلا :هلرق هققع سيلو (؟537): عقوب 0

 .كانه هجيرخت يتأيو «نيثيدح دعب همامتب فئصملا هدرويسو ؛(7717) دمحأو

1/6 



 .(دّمحم اي ةماححلاب كيلع» :هيف لاقو

 د ّيِبْملا نأ سابع رفا نع سواط ثيدح نم 01 :بحسّصلا) فو

 .هرجسأ ماجحلا اوطعأو (مجتحا

 6 هلا لوسر نأ سنأ نع لوألا دمح نع اي "1!«نيحيحصلا» فو

 :ةةماجسحلا هب متيوأنل ام ريخ :لاقو ةتبيرض

 ةمركع تعفس :لاق ووضتف خب داّبع نع 72يذمرتلا عماج يفو

 هيلع الغي مهنم نانثا ناكف :ةثوماجح ةثالث ةمْلَغ نمايع نبال ناك :لوقي

 01719 لسو اا يراخبلا 1)
 :(1:01/9/) ولسمو 0971/9/9 ىراخبلا (9)
 لّوألا ه هرطش ئئلع اًريعشتم (410'1 711043 مياس نإ هسيربتأو #4 « 80 يقرع م

 «بيذهّتلا» يف ّيربّطلا هدانسإ حّحصو . (7117) دمحأ هّضعب جرخأو نيف رقم قاثلاو

 ٌيليبشإلاو 404(4 71171١ .509 /4) مكاحلاو «(ساّبع نبا دنسم - ؛84/1)
 يف ركاسع نبا لاق امك لولعم هّنأ اَّلِإ .مهريغو «(878/7) «ئرغّصلا ماكحألا» يف
 ريغ هفعض داّبعف .( )١١/ 19١ (حتفلا» يف رجح نباو (5/41) «قشمد خيرات»

 ٌريغ يذمرٌتلا دانسإ يف عامّسلاب هحيرصقو «ٌتيدحلا اذه سند دقو ءةّمثآلا نم ٍدحاو
 ؛نيحورجملا# يف ناّبح نباو (1/*) ؛ءافعّضلا» يف ٌيِليِقُعلا ئورف ءظوفحم
 نس المي ثررعاملا ةعسس ةةاّسن تلق »لاق قاطقلا يسوع 6
 نع «ةمركع نع «نيص نب دواد نع ؛ئيحي يبأ نبا ينثّدح :لاقف ؟«...ةكئالملا
 فيعض دانسإلاف .ةمركع يف فيعض دوادو «كورتم يحي يبأ نباو .ها .ساّبع نبا

 ةّيعرشلا بادآلا» يف حلفُم نباو «(57/9) «عومجملا» يف ٌيووَّنلا لاق امك
 218 هه «ةحيحصضلا ةلسلسلا) ف نّربم وهامك دج قيم ليوا
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 هللا يبن لاق :ٍساّبع نبا لاقو :لاق .هّلهأ مّجحيو همّجحي ٌدحاوو .هلهأ ئلعو

 نع ولجيو ءّبلّصلا )فّمخيو َمَّدلا ٌبِهْذُي !ماّجحلا دبعلا معنا:
 ةكئالملا نم لم ئلع ّرم ام هب جرع "'نيح لكك هللا لوسر َّنِإ :لاقو .«رصبلا

 ةرشع عبس موي هيف نومجتحت ام ريخ َّنِإ) :لاقو .ةماجحلاب كيلع :اولاق الإ

 هب متيوادت ام ريخ نإ :لاقو .«نيرشعو ئدحإ مويو ةرشع عست مويو
 نسما :لاقف هَّدل كك هللا لوسر َّنإو .«يشملاو ؛ةماجحلاو .دودّللاو ؛طوعّسلا

 .«ساّبعلا الإ ذل الإ تيبلا يف ٌّدحأ ئقبي ال» :لاقف ءاوكسمأ مهّلكف ؛ «؟ِينَّدل

 مجم هنآ هاووو بيرك ثيدح اذه لاق

 () اصف

 ٌدصفلاو .دصفلا نم رثكأ ندبلا حطس يّقنت اهَّنإف .ةماجحلا عفانم امأف

 .؟؟!7دلجلا يحاون نم مّدلا جرختست ةماجحلاو .لضفأ ندبلا قامعأل

 نامّرلا فالتخاب نافلتخي امهّنأ دصفلا رمأو اهرمأ يف 22! قيقحتلاو :تلق

 ةحرمألاو ةٌراحلا ةدمزألاو ةراحلا دالبلاف .ةحرمألاو 2"!قادسآلاو ناكملاو

 ريثكب دصفلا نم ُعَقنأ اهيف ٌةماجحلا ءجضنلا ةياغ يف اهباحصأ مد يتلا ةّراحلا

 :«عماجلا» يف يذمرتلا ظفلو . ةميدقلا تاعبطلا قف اذكو «فقجي» : ةخيست ريكي )010
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 .فيحصت ««ثيح» :خسنلا يف (1)

 2٠١ 1١55-1١7١(. 68 ص) يومحلا باتك ()

 ٠١5١(. هص) يومحلا باتك (:)

 ١5(. 5 ص) هباتك يف يومحلا مالك نم طبنتسم وهو (6)

 .فيحصت «(«ناسنإلا» :ل ءطح «ث «س ()
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 هجرْخُتف ءلخاّدلا دسجلا حطس ئلإ جرخيو 7١2ٌقريو جضني مَّدلا َنِإف

 نملو ءدصفلا نم نايبّصلل عفنأ تناك كلذلو .دصفلا هجرخُي ال ام ةماجحلا
 .دصفلا اىلع ئوقيال

 لضفأو عفنأ اهيف ةساسسلا ةراسلا دالبلا نأ ءىلع 2" ةءاتطعألا ضع دقو

 ثلاثلا عبّرلا يف ةلمجلابو ؛هطسو دعبو رِهّشلا طسو يف ٌبحتستو ءدصفلا نم

 هرخآ يفو «غّيبتو جاه دق دعب نكي مل رهشلا لّوأ يف مّدلا نأل ءرهّشلا عابرأ نم

 .دّيرتلا ةياب يف نوكيف هّديَعُبو هطسو يف امأو .نكس دق نوكي

 رهشلا لّوَأ يف ال .ةماجحلا لامعتساب رمؤيو :(02(نوناقلا» بحاص لاق

 دق نوكت اهّنأل هرخآ يف الو .,تجاهو تكّرحت دق نوكت ال طالخألا نأل

 اهدّيزت يف (؟9ةغئاب ةجئاه طالخألا نوكت نيح رِهّشلا طسو يف لب .تصقن

 .رمقلا مْرِج يف رونلا ديزتل

 .«20(دصفلاو ةماجحلا هب متيوادت ام ٌريخ"» :لاق هنأ كي تلا نع يور دقو

 .طح نم طقاس وهو ««قوري» :ل ءث ءس )١(

 .(151/-54١1ص) يومحلا مالك ٌصن اذه (؟)
,))0٠١-544/1١( )'5 

 :ث يفو .ةجئاه :ينعي ءاهريغو ةيدنهلا ةعبطلاو ءس ءز د .«ف) لصألا يفاذك (8)

 .ئرخألا خسنلا يف ةملكلا ررحت ملو .ةلاسرلا ةرشن هتعبتو يقفلا تبثأ امك «ةغلاب»

 .هبشأ وهو ««ةعبات» :«نوناقلا» ةعوبطم فو

 «ةريمض نب هللا دبع نب نيسحلا قيرط نم (187) «يوبنلا بطلا» يف ميعن وبأ هجرخأ (0)

 نب نيسحلا ؛فلات دانسإ اذهو ءاًعوفرم هب ُهنَعَهَيَلَوَو ّيلع نع .هّدج نع «هيبأ نع

 لب «مهريغو ينطقراّدلاو دمحأو عئنيدملا نبا لاق امك كورتم ةريمض نب هللا دبع

 .(189 /؟) «ناسّللا» :رظني .دوراجلا نباو متاح وبأو كلام هبَّذك
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 ,."7هئهتنا .("7١002داصفلاو ةماججلا ءاوّدلا ٌريخ» :ثيدح فو

 دالبلاو زاجحلا لهأ ئلإ ةراشإ «ةماجحلا هب متيوادت ام ريخ" :ِِكَج هلوقو

 ةرارحلا بذجل «مهنادبأ رهاظ ئلإ ليمأ يهو «ٌةقيقر مهءامد َّنأل «ةّراحلا
 يمال فاعلا يحاول اه دامي او دسبجلا حاس ئوأإ اهل جلخ

 ٌقّرفت ةماجحلاو ,رطخ يهل دبعفلا ينفق ةلخلختم مهاوقو ةعساو مهخادبأ

 يهل فور سلا ةضاسو هبقورسلا نس يك غارطسا هسبني ءيدارإ قئاصلا

 :صاخ عفن اهنم ٍبحاو لك دلو ,0)ا وج اظل روق

 ةنئاكلا ماروألاو لاحّطلاو دبكلا ةرارح نم عفني 77قيلسيابلا ُدصفف

 بديلا كانو“ ”ةصوّشلا عفنيو «ةئّرلا ماروأ نم عفنيو ءمَّدلا نم امهيف

 .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو «دصفلا» :نءطح )١(

 ةريمض نب هللا دبع نب نيسُحلا قيرط نم (147) «يوبّتلا بّطلا» يف ميعن وبأ هجرخأ 030

 .اذج فيعض دانسإ وهو ءقباَّسلا دانسإلاب
 بحاص مالك نم لقنلا نأك «ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يف (ئهتنا7 عقو اذك 2

 اهيرم نيل ملكك لقت اهشمب يرسحلا لأ سابتلالا بيس توك ذقو .انه ائهتنا «نوناقلا»

 نأ قحلاو .انيس نبا نع هلك «ٌتلق» لبق ام نأ فلؤملا نظف ««تلق» :لاق نيئيدحلاو

 ئلإ ةراشإلا «نوناقلا» يف هجهنم نم سيلو ««رمقلا مرج: :هلوقب ئهتنا همالك

 .يومحلا نم كلذ لكف امهيلع يتآلا مالكلاو ناتيدحلا امأ «راثآلاو تيداحألا

 .طلغ وهو ««دصفت ال» :اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يف (:)

 دصفت ىتلا قورعلاو .ةّصاخ قورعلا نم ...» :(أ /54) يومحلا باتك يف قايسلا (6)

 ا 1

 «مولعلا حيتافم» :رظنا .ظيبلا يلي ام لملإ يبسنإلا بئابجلا يل ققرملا دنع ديلي قرع 003(

 .(157١”ص)

 - يف مرو وه :سونيلاج لاقو .عالضألا تحت دقعنت حير نم نطبلا يف عجو :ةصوشلا )37/0
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 .كرولا ئلإ ةبكّرلا لفسأ نم ةضراعلا ةّيومَّدلا ضارمألا عيمجو

 اًيومد ناك اذإ ندبلا عيمج يف ضراعلا ءالتمالا نم عفني لككألا ٌدصفو
 .ندبلا عيمج يف دسف دق مَّدلا ناك اذإ كلذكو

 ةرثك نم ةبقّرلاو سأّرلا يف ةضراعلا للعلا نم عفني 0١2لافيقلا ٌدصفو
 .هداسف وأ مّدلا

 قيمنا معبور رظترار ريززاو لالا جرو نع مطر وعقول بشر
 .قلحلاو بكنملا عجو نم عفنت لهاكلا ئلع ةماجحلاو

 هجولاك «هئازجأو سأّرلا ضارمأ نم عفنت نيعدخألا لع ةماجحلاو

 ةرثك نع كلذ ثودح ناك اذإ ءقلحلاو فنآلاو نيئيعلاو نينذألاو نانسألاو

 .اعيمج امهتع وأ هداسف وأ مّدلا

 .(1) اهاكلاو نيعدخألا ِق مجتحيي ٌدكبي هللا لوسر ناك :سنأ لاق

 (صوش) «حاحصلا»و (2094 /7) «ةياهنلا» :رظنا .لخاد نم عالضألا باجح ب

 ٠١(. 5 /؟) «يواحلا»و

 )١( «مولعلا حيتافم» :رظنا .يشحولا بناجلا يف قفرملا دنع ديلا ف قرع )ص١1617(.

 دمحأو ,(75/47) هجام نيباو )5١60١(. يذمرتلاو «.(2870) دواد وبأ هجرخأ (؟)

 ,(بيرغ نسح ثيدح اذه) :يذمرتلا لاقو .مهريغو .«2320117141)

 اج «الالإ) نايس نياو سابع نبا دسع_هألا 7503 بيقوتلا» قف ٌيرطلا حلكصو
 يف يوونلاو «(177805-75840) «ةراتخملا» يف ءايضلاو ٠«, /5) مكاحلاو

 نبا نع بابلا يفو .(408) «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف وهو «(11/4) «عومجملا»
 ا نيب“ قولا

 رجع َهَرااوض ةريره يبأو رباجو ٌيلعو راسي نب لقعمو سابع
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 ادع ةحلاو :اثالث مجتحي كي هللا لروسر ؟71ناي 1! .ييرحشلا# فو

 .نيعدخألا ائلع نيتنثاو «هلهاك

 .هب (؟7ناك عادصل ةةسأرو يف مرحم وهو  مجتحا هنأ هنع ("7حبحّصلا فو

 لك يلا ئلع ليربج لزن :يلع نمع (770هجام نسبا نتس# (*)يفو
 .لهاكلاو نيعدخألا ةماجحب

 هكرو يف مجتحا ِةِي َىِبَنلا نأ رباج ثيدح نم 2)«دواد يبأ نئساا يفو

 امهنأك ءادحاو اًقاسم نييتآلا نيثيدحلا قاسو (١17١ص) يومحلا باتك يفاذك )١(
 «نيحيحصلا» الإ لوألا ازعو ءامهنيب لصفف فلؤملا امأ .«نيحيحصلا» يف اًعيمج

 ءنيَحيحّصلا يف سيل يتآلا ثيدحلاف !ئلوأ سكعلا ناكو ؛««حيحصلا» ىلإ يناثلاو

 ةييسث ىبأ غ ةباو(445/6) اتتاقيطلا» يف دعس نيا ظفللا ادبي هجرعأ اِسّنإَو

 سنأ ثيدح نم )١740(: «ةراتخملا» يف ءايّضلاو ©« 12 ةمحأو ,(58959)

 .قباّسلا قيلعتلا يف هجيرخت مّدقت دقو ُهَنَعََنَِي
 .«ناك ٍةَِلكَي هللا لوسر نأ» :ىس (1)

 اًضيأ هجرخأو .ةنيحب نبا ثيدح نم )١17١7( ملسمو (5*1417) يراخبلا هجرخأ 2

 . سابع نبا نع )01/١١١( ىراخبلا

 .ز نم طقاس «ناك» (5)

 .(يف وهو» :سس (9)

 هجرخأو .هب يلع نع «ةتابن نب غبصألا نع ءفاكسإلا دعس قيرط نم (34/7) مقرب (5)

 دعس ؛فلات دانسإ وهو .(8117) «تاّيناليغلا» يف ٌيعفاشلا ركب وبأ اًضيأ دانسإلا اذهب

 قلخلا عيفش نع درو اميف» يف يريصوبلا لاقو «ناكورتم ةتابن نب غبصألاو فاكسإلا

 نتملاو ...فيعض دانسإ اذه :(5 ؛ص) «ةماجحلاب رمأو مجتحا ِهَّنأ ةمايقلا موي

 .«غبصألا نم اَلاح أوسأ فاكسإلا فيرط نب ٌدعسو ؛حيحص

  (ئربكلا» يفو )/١84( «لئبتجملا» يف ٌيئاسنلا اًضيأ هجرخأو .("877)مقرب (0
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 .هب ناك 2١7 يِئَو نم

 ()7 لصف

 .ةٌَوَدَحَمَفلا ىهو ءافقلا ةرقن ئلع ةماجحلا يف ءاّبطألا فلتخاو

 مكيلع» :اعوفرم اًثيدح (00ٌيوبتلا ٌبّطلا» باتك يف ميعن وبأ ركذو

 اهتم ركذ «ءاودأ ةسمخ نم فشق اهناف قودشكتلا ةؤوخ ىف ةفاححلاب
 .ماذجلا

(010) 

00 

 ف

 15580١.2)دذمحأو :(857١5)هجام نباو (ا/هه؟ ماا ل55 7751)

 هحّحصو .كرولا يف تناك ًةماجحلا َّنأ مهدنع سيلو «(( /61 16١917114081

 حجرو .(””5715) «ةرهملا فاحتإ) يف امك ةناوع وبأو «(355751777) ةميزخ نبا

 (ئربكلا» يف لاقو ءسأّرلا يف تناك ةماجحلا َّنأ (584 ص) «بادآلا» يف ٌتيقهيبلا
 لَو هنأكف ...هكرو ئلع :ميهاربإ نب ملسم لاق اذك» :دواد يبأ ةياور نع )4/ 71٠(

 .«عادص وأ هب ناك ءثو نم «مرحم وهو هسأر يف مجتحا

 ءثّولاو .ةماعلا ئلإ يرهوجلا هازعو .يومحلا باتكو خسنلا عيمج يف ليهستلاب اذك

 حتفلا ةبش وه :يرهزألا لاقو .ثيللا لوق اذه .رسكلا غلبي ال ٌمْصَو مظعلا بيصي نأ

 «بيذهتلا»و (ًاثو) «حاحصلا» :رظنا .مظعلا يف رسكلاك محللا يف نوكيو لصفملا يف

(158/ 26 

 ,(11/7 -١١10١ص) ئومحلا باتك

 قيرط نم (47 /8) «ريبكلا همجعم» يف وهو «يناربّطلا نعهاور «(07) مقرب

 حِوَر يبأ عاْفَّذلا نبع «بيعُش نب ئسيع نع بنّيل وهو  يشرحلا ئسوم نب دمحم
 هذج نع «هيبأ نع ءبيهص نب يفيص نب ديمحلا دبع نع .. فيعض وهو - ئسيقلا
 ؛«ضعب نم مهضعب عامس فرعُي ال١ 04٠(: /7) «نازيملا» يف امك ٌيراخبلا لاق ءهب

 دمتعي ال رانخألا مده لثم» :(76 /9) (ةّيعرشلا بادآلا» ف حلفم نبا لاق اذلو

 .(5895) «ةفيعضلا ةلسلسلا» يف وهو ««اهيلع

,/0 



 نم ٌءافش اهنإف ؛ةَوُدْحَمَقلا ةزوج ىف ةماجحلاب مكيلعا :رخآ ثيدح يفو

 2114219 قيعيسو نينثا

 ءوتنلاو نيعلا ظَحج نم عفنت اهّنِإ :تلاقو 2")هتّيحتس هثيحتسا مهنم ةفئاطف

 نم عفنتو «نفجلاو نيبجاحلا لقث نمو ءاهضارمأ نم ريثكو اهيف ضراعلا

 ل

5 03 

 مو ههاقق يبتاجس يف مجعساف ءاهيلإ جاتا ليت نسب دمحا نأ يورو

 امك اح نايسنلا ثيروق اهنإ :لاقو ؛؟؟ةوئاقلا#7 سحاص ةيعرك مهو

 غامدلا رخؤم نإف 1و دّمحم انتعيرش بحاصو انالومو اندّيس لاق

 ةَوُدحَمَقلا ةزوج يف ةماجحلاب مكيلع» :همامتب هقايسف ءقباّسلا ثيدحلا نم ٌءزج وه )١(

 ء«صئربلاو ,ماذجلاو «نونجلا ّنم :ءاودأ ةسمخو ًَءاد نيعبسو نينثا نم ٌءاود هّنإف
 هنإف ,ميعن يبأ باتك نع ردصي مل فلؤملا نأ ئلع لدي اذهو .«سارضألا عجوو

 ىقامك تيدوصلا ةريوأ

 .(هتتسحتسا)» :ل «ث (؟)

 بحاص اهركذ دئاوفلا هذهو .«روثبلا نمو» :ةدايز (١٠17١ص) يومحلا باتك يف (9)

 )١/ 5٠١(. «نوناقلا»

 امك اذه انباتك هردصم نكلو (8 /7) «ةيعرشلا بادآلا» بحاص ةياورلا هذه ركذ (:)

 .هقايس نم رهظي
 سنأ نع( ١ مليا هجرخأ «نايسّتلا ثروت سأل ةرقت يف ماجحلا" ثيدح (4)

 «فينملا رانملا» :رظني .عبضولاب مهتم م وار هدنس يف ؛ٌحصي ال لطاب ربخ وهو ُكْنَعُهيإَب

 ةركذت»و.(6 ةأاقللا ئلع زاّمغلا»و .(2788) «ةنسحلا دصاقملا»و ا

 )١77(. «ةعومجملا دئاوفلا»و )١778(. «ةعوفرملا رارسألا»و «.(7١7/ص) «تاعوضوملا

 ا/ 5ك



 ,هةمالك ١ ةرهسا ,1١2وكودت ةماححل || و ء.ظفحل أ عضوم

 املا ةعاجسلاف عش ةاو دع تيك ال فقيدحلا :("9الاقو :نورخآ هيلع درو

 ةبلغل تلمعّتسا اذإ اّنأف .ةرورض ريغل تلمعّتسا اذإ غامّتلا تؤم فيض
 يف مجتحا هّنأ لكي ّيِبْنلا نع تبث دقف .اًعرشو اًّبط هل ٌةعفان اهَّنِإف هيلع مَّدلا

 افقلا ريغ يف مجتحاو .؛كلذ يف لاحلا هاضتقا ام بسحب هافق نم نكامأ ةّدع

 () اصف

 اذإ موقلحلاو هجولاو نانسألا عجو نم عفنت نّفَّذلا تحت ةماجحلاو

 .نيكفلاو سأّرلا يقنتو ءاهتقو يف تلمعّتسا

 ميظع ٌقرع وهو نِفاَّصلا دّصُف نع بونت مدقلا رهظ ىلع ةماجحلاو
 ةّكِحلاو ءثمَّطلا عاطقناو «نيقاّسلاو نيذخفلا حورق نم عفنتو  بعكلا دنع

 .نييثنألا يف ةضراعلا

 .هروشبو هبّرجو ذخفلا ليمامد نم ةعفان (؟)ردّصلا لفسأ ئلع ةماجحلاو

 «ليق امك اًّقح نايسنلا ثروت" :(قالوب )١/ 71١7- «نوناقلا» نم عوبطملا يف دراولا (1)
 انيس نبا رأ مل ينإف هبشأ اذهو .«ةماجحلا هفعضتو «ظفحلا عضوم غامدلا رخؤم َنِإف

 .هنع فلؤملا دروأ امك اذكه لقن يومحلا نكلو .رثأ وأ ثيدح نلإ هباتك يف ريشي

 .«نوناقلا» خسن ةعجارم ئلإ ةجاحب رمألاو

 نم «همالك نم اًذخأ فلؤملا هرّوص امك سيل هباتك يفرمألاو .يومحلا لوق وهو (؟)
 .نيتفئاط نيب جاجحلاو فالخلا

 .(177 -١7١1صض) يومحلا باتك (9)

 «نّطقلا ئلع» )١/ 7٠١(: «نوناقلا» يفو ؛««نيقاسلاو نّطقلا ئلع» :لقنلا ردصم يف (4)

 - باتك ةخسن يف «نطبلا ئلع» :ًارق فلؤملا لعلو .رهظلا لفسأ :نطقلاو .طقف
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 .رهظلا ةكحو 7'2ليفلاو ريساوبلاو ١2)سرَْنلا نمو
 لصف

 ةماجحلا تاقوأ يف هيده يف

 أم ريغ نإ ةسقرب سابع خيا ةيدح هرم ؟7«هعماع» ىف ىدمرتلا ور
 .«نيرشعو ئدحإ مويو «ةرشع ٌعسات وأ ؛ةرشع عباس ٌموي هيف نومجتحت

 لهاكلاو نيعدخخألا يف مجتحي كَ هللا لوسر ناك :سنأ نع (؟/هيفو
 .(20نيرشعو دحاو يفو رشع ةعستو رشع ةعبسل مجتحي ناكو

(010 

00 

(0 

6 

030 

 رحتتيلف ةماححلا دارأ نما :اعوف رف نين نع ( 0سم نبا ننس يفو

 !«(ردصلا لفسألا رع هريغف «هيدذي نيب ىلا يومحلا

 يرمقلل «ريونتلا» :رظنا .ماهيإلا يفاميسالو مدقلا لصافم يف ديدش عجو وه
 .(5 5٠١ ص) يورهلل (رهاوجلا رحب»و (١5ص)

 امك «نول رّيغتو ظلغ عم مدقلاو قاسلا يف ةجمس ةيمرو ةدايز وهو» «ليفلا ءاد :ينعي

 5١(. ص) «ريونتلا» :رظناو ١6١(. ص) يزجسلل «بطلا رارسأ قئاقح# يف

 دج يعض هداتسإ نأو «هجيرخت مّدقت دقو د9 ٠ دا) مقرب
 .هجيرخت مدقت دقو .(«بيرغ نسح ثيدح اذه» :لاقو «275051) مقرب

 فرتحو .«نيرشعو ىدحإ» :امهريغ يفو ««نيرشعو دحأ» :ز قو .لصألا يفاذك

 .ل ء,ث «س نم طقاس («يف)

 .مهق نب ساّهْنلا نع «ةرسيّم نب اًيركز نع ءرطم نب نامثع قيرط نم (1487) مقرب
 «نافيعض ساّهَّنلاو نامثعو ءروتسم اًيركز ؛فيعض دانسإ اذهو .هب ُهنَََنَوَو سنأ نع
 ,((7* /4) «حابصملا» يف يريصوبلاو )/5٠١1(« «ينغملا» يف ُيقارعلا هفّعض دقو

 بابلا يفو )١85154(. «ةفيعضلا ةلسلسلا» يف وهو )١١/ ١10١(« «حتفلا» يف رجح نباو
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 .(هّلتقيف ُمّدلا مكدحأب 7١2غّيبتي ال نيرشعو ئدحإ وأ رشع ةعست وأ رشع ةعبس

 مكجتحا نفلا :اعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم ؟" ”«دواد يبأ ننس) يفو

 اذهو .«ِءاد لك نم ًءافش تناك نيرشعو ئدحإ وأ ةرشع عست وأ ةرشع عبسل

 ّ هّدلا ٌةبلغ هّببس ٍءاد لك نم :هانعم 1 ؤ ظ :

 فصلا يف ةماجحلا نأ ءاّبطألا هيلع عمتجا امل ٌةقفاوم ثيداحألا هذهو
 اذإو .هرخآو هلوأ نم عفنأ هعابرأ نم : ثلاثلا عبّرلا نم هيليامو يناغلا

 .هرخآو رهشلا لّوأ نم ناك ٍتقو ّيأ تعفن اهبلإ ةجلجملا دنع تلمعتسا

 هللا دبع وبأ ناك :لاق لبنح انث :لاق ماصع نب ةمصع ينربخأ :لالخلا لاق

 6 تناك ٍةعاس ّيأو «مّدلا هب جاه ٍتقو ّيأ مجنتحي لبنح نب دمحأ

 .ةثلاثلا وأ ةيناثلا ةعاّسلا راهّنلا يف اهتاقوأ :(20«نوناقلا» بحاص لاقو

 َمَجُي مث «ًمحتسي نأ بجيف ٌظيلغ همد نميف الإ «ماّمحلا دعب اهيّقوت بجيو
 ..يهتنا .مجتتحي مث .ةعاس

 خسندلا يفو .هريسفت يتأيس اذه ئلعو ءيومحلا باتك ةطوطخمو «نئسلا» يف اذكه )١(

 .(غيبتي الو» :ةيطخلا

 .هوحنب (1777) «طسوألا» يف يناربطلا اًضيأ هجرخأو .هنع تكسو (871) مقرب (؟)

 ةمايقلا موي قلخلا عيفش نع درو اميف» يف يريصوبلاو 7١١( /5) مكاحلا هحّحصو

 وهو :(57 /9) «عومجملا» يف يوونلا هنسحو :(77ص) «ةماجحلاب رمأو مجتحا هنأ

 .(1155؟) «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف

 :(11/9 رص ىيرمحلا ريسفت اذه 99
 .(77١ص) يومحلا باتك (:)

 .«اهتاقوأ لضفأ» :امهيفو ءقباسلا باتكلا نم لقنلاو )١/ 70١( «نوناقلا» يف (05)

46 



 اًضارمأو اًدَدُس تئروأ امّبر اهّنإف «عّبّشلا ئلع ةماجحلا مهدنع هّركتو
 ٌءاود قيّرلا ئلع ةماجحلا» :رثأ يفو .اظيلغ اردو ءادعلا ناك اذإ امّيسال «ةردر

 .21)(ءافش رهَّشلا نم رشع ةعبس يفو اد عبّشلا ئلعو

 طايتحالا ليبس ائئلع تناك اذإ اميف ةماجحلل تاقوألا هذه رايتخاو

 دجو امثيحف ضارمألا ةاوادم يف اَّمأو .ةكصلل اًظقحعو نيذألا نم زةدّشلاَو

 (هلتقيف مَّدلا مكدحأب 2")غّيبتي ال» :هلوق يفو .اهّلامعتسا بجو اهيلإ ٌجايتحالا

 تفذحُ مث «(نأ) عم رجلا فرح فِذُحف «َعّيتي الثل :ينعي كلذ ئلع ةلالد

 مَّدلا يغب هَّنإف هانعمب وهو ءيغبلا بولقم وهو .جْيَهلا :غّيبتلاو ."0(نأ)

 .رِهّشلا نم جاتحا ٍتقو ّيأ مجتحي ناك دمحأ مامإلا نأ مّدقت دقو .هناجيهو
 (4) اصف

 انريخأ :(هعماج ف لالخلا لاقف .ةماجحلل عوبسألا ماي رايتخا امو

 ؟ماَّيألا نم ٍءيش يف ٌةماجحلا هّركت :دمحأل تلق :لاق ليعامسإ نب برح
 .تبّسلاو ءاعبرألا يف ءاج دق :لاق

 اًعوفرم ُهْنَعُهََزَووو سنأ ثيدح نم (سودرفلا ةرهز -44ق )١/ ٌيمليّدلا هجرخأ )١( را 3 رس 1

 .(17/ ص) ىومحلا باتك نم لقنلاو .فلات ٍداتسإب
 .«غّيبتي الو» :اهريغ يفو .ن ءل ءطح «؛ث يف اذكه (؟)

 انه ال ةظفلف ««هلتقيف مدلا مكدحأب غيبتي ال» :مهل هلوق هيلع ليلدلاو» :يومحلا ظفل ()

 بارعإ ريسفت ال «لوئعم ريسفت اذه هريسفتو .«لابقتسالل ئنعملا صلخيف ءالثل نعمب

 اذهو «(نأ) تفذح مث ثفذح (نأ) عم رجلا مال نأب هحرش مث ,فلؤملا نظ امك

 .هلثم نم بيجع
 .(74١-١الا/ص) يومحلا باتك (5)



 عت 2 ' و

0 

 :اعوفرم ةريره يبأ نع يرَّبقَملا ديعسو ةملس يبأ نع لالخلا ئورو

 الإ ٌنمولي الف ءٌصرب وأ ضايب هباصأف ,تبّسلا مويو ءاعبرألا موي مجتحا نم»
 .(01)هعفن

 : ت5 ِع

 ناتخب نب بوقعي نأ رفعج نب يلع نب دمحم ٍننربخا :لالخلا لاقو

 .ءاعبرألا مويو تبَّسلا موي ةماجحلاو ةروثلا نع دمحأ لئس :لاق مهئّدح

  ءاعبرألا موي يف :ينعي  مّجتحاو رّونت هنأ لجر نع ينغلب :لاقو ءاههركف

 .معن :لاق ؟ثيدحلاب نّواهت هّنأك :هل تلق .صربلا هباصأف

 يل كاف غلاف عفان ثيدح نسم (5) هطقرادلل (دارفألا» باتقك يفو

 نع .ءيرهزلا نع «ناعمس نبا قيرط نم ٠١( 5 /6) «لماكلا» يف يدع نبا هجرخأ )010(

 ءا/١٠8) راّزبلا هجرخأو .مهتم ناعمس نباو ؛هب_ بوسنم ريغ  ديعسو ةملس يبأ

 .يرهزلا نع «مقرأ نب ناميلَس قيرط نم (7 5٠ /9) «ئربكلا» يف ىقهيبلاو 7

 ؛ثيدحلا نّيل ناميلس» :راّزبلا لاق كَمْ ةريره يبأ نع «بّيسملا نب ديعَس نع

 نم (509/4) مكاحلا هجرخأو .«السرم يِرهزلا نع هريغ هاورو «ةنم ايتأ امنإو
 م ص و 1

 !يبهذلا لاق هدب بيسملا نبا نع :اذك يذلا نعءوقرأ نيب ناميلس قيرط
 ديسأ دقو» :لاقو )50١( «ليسارملا» يف دواد وبأ ٌلّسرملا جرخأو .«كورتم ناميلس»

 .امهريغو «ٌيقهيبلاو «.(21817) «للعلا» يف ٌينطقراّدلا هّلاسرإ حّجرو .«ًّمصي ملو

 (ةّيعرشلا بادآلا» يف حلفم نباو «(257 /4) «عومجملا» يف يوونلا هقحف فيلحللاو

 )١655(. «ةفيعضلا ةلسلسلا) يف وهو ءامهريغو «(7/6 /)

 _اًةصقخم رازيلاو وه هجرخغأ دقو :(81**9/) «دارفألاو بئارغلا فارطألا :رظني (0)

 - نع «ةداحج نب دمحم نع «دّمحم نب لاذع نع «لئيحي نب دايز قيرط نم (20474)
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 اًريبك اًخيش الو اًيبص نكي الو هاماَّجح ينغباف ءمّدلا يب يب غبت : :رمع نب هللا دبع

 ءاظفح ظفاحلا ديزت ةماححلا» :لوقي كي هللا لوسر تعمس يّنإف

 ةعمجلاو سيمخلا اومجتحت الو .هللا مسا ئلع اوُمجتحاف ءاأقع لقاعلاو

 لزن الإ صرب الو ماذج نم ناك امو .نينثالا اومحتحاو .دحألاو تبَّسلاو
 ظظ0011 .ئيحي نب دايز هب دّرفت :ٌتِنطقراَّذلا لاق . «ءاعبرألا موي

 موياومجتحت الو .ءاثالثلاو نينثالا موي اومجتحاو» :هيف لاقو عفان

 .(7١(ءاعبرألا

 ريكي ناك هنأ ةركب ىبأ ثيدح نم 17هنتسل ىفدوادوبأ ورد دقو

 نع «رفعج يبأ نب نسحلا قيرط نم (7 48/4 27 581/) هجام نبا هجرخأو .هب عفان

 «حتفلا» يف رجح نبا لاق .هوحن هب عفان نع ءنوميم نب ديعس قيرط نمو «ةداحج نبا
 اًضيأ ةفيعض ةئلاث قيرط هلو «نيفيعض نيقيرط نم هجام نبا هجرخأ»(2/٠)

 ئرخأ ٌقرط هلو .«اقوقوم رمع نبا نع دّيج ٍدنسب هجرخأو «دارفألا يف ينطقراّدلا دنع

 ةلسلّسلا» يف ٌينابلألا هاوقو ةّمئألا نم ٍدحاو ريغ هركنأ دقو ءيفعض نم ولخت ال

 .(ٌيرثشلا ةرشن )١١/ 76517-/01<”  «ةيلاعلا بلاطملا» :رظنيو .(/77) «ةحيحّصلا

 )١( /؟) «ةعونصملا ئىلآللا» يف امك «دارفألا» يف ٌينطقراَّذلا اهجرخأ ٍبوُيأ ةياور 47 8(,

 مكاحلاو )5/ »)5١1١هب ِبوُيأ نع «هيبأ نع «يئاوتسّدلا ماشه نب هللا دبع قيرط نم

 ريغ نم «هلوق نم اًهنَعهَتََوََر رمع نبا نع ثيدحلا مص دق» :مكاحلا لاق .افوقوم
 .«كورتم هللا دبع» :لاقف يِبهّذلا هبقعتو ««لصّنم الو دنسم

 يف يقهيبلاو )١/ 15١(. «ءافعُصلا» يف يليقُعلا هفَّمضو .هنع تكسو (1875) مقرب هيف

 بادآلا» يف حلفُم نباو «(77/9) «عومجملا» يف يووّشلاو «(27 ٠ /9) «ئربكلا»
 مجتحا ِهَّنَأ ةمايقلا موي قلخلا عيفش نع درو اميف» يف يريصوبلاو «(78/7 ةةّيعرّشلا
 ةلسلّسلا» يف وهو )٠١/ ١15١(« «حتفلا» يف رجح نباو «(85ص) «ةماجحلاب رمأو

 )١5761١(. «ةفيعضلا

 م



 مّدلا موي ءاثالثلا موي» :لاق هيلع هلل هللا لوسر نإ :لاقو «ءاثالثلا موي ةماجحلا

 .«ًاقريال ةعاس هيفو

 لصف
 ةسنقملا ثيداحألا هذه نمض يفو

 .يوادتلا بابحتسا -

 .لاحلا هيضتقي يذلا عضوملا يف نوكت اهّنأو «ةماججلا ٌبابحتساو -

 كلذ نإف رعَّشلا نم ٍءيش عطق ئلإ لآ نإو مرحملا ماجتحا ٌراوجو -

 .بوجولا ئوقي الو ٌرظن هيلع ةيدفلا بوجو يفو .ٌزئاج

 لَو هللا لوسر نأ "17 «ّيراخبلا حيحص» يف نإف مئاّصلا ماجتحا ٌراوجو -
 :باوّصلا ءئرخأ ةلأسم ؟ال مأ كلذب رطفي له نكلو .ٌمئاص وهو مّجتحا

 .ضراعم ريغ نم لَو هللا لوسر نع هتَحِصل ةماجحلاب رطفلا

 ئلع لدي ال نكلو ٌمئاص وهو هتماجح ُثيدح :هب ُضَراعي ام ٌحصأو

 نآك هّنأ :يناشلا .اًضرف ناك موّضلا نأ :اهدحأ .يرمأ ةدبرأ دعب الإ رطنلا مدع

 اذه نأ :عباَرلا .ةماجحلا ئلإ هعم جاتحا ٌضرم هب نكي مل هنأ :ثلاثلا . اًميقم

 ."7(موجحملاو مجاحلا رطفأ» :هلوق جرح رح ادام ثيدحلا

 .اهْنَعدَنَدَوو سابع نبا ثيدح نم )١1978( مقرب )١(

 يف امك مزح نبا لاق اذلو .اًباحص نيثالث ةبارق كي يبْنلا نع هاور «رتاوتم ثيدح (؟)
 حصأ نيمو .«بير الب (موجحملاو مجاحلا رطفأ) ثيلدح حسف 2196/10 متت

 ٌيئاسّنلاو «(77017/1 779/٠ .771/) دواد وبأ هجرخأ ُكَنَعَُياَوِيَر نابوث ثيدح هقرط

 .(5180١)هجام نياو 1618814٠-02716 1 7ا/-"13*) (نعربكلا» يف
 ب نيا ةححكصو (719 43 + ىثل ل 41" 797 7 4 لاا 1 قو لااا لوا كحل

 هللا



 ءاقب ىلع هلعفب لالدتسالا نكمأ عبرألا تامدقملا هذه 2١7 تتبث اذإف

 هنم جورخلا زوجي الفن موّصلا نوكي نأ عناملا امف اّلِإو ,ةماجحلا عم موّضلا

 رضحلا يف ناضمر نم وأ رفَّسلا يف هّنكل ناضمر نم وأ ءاهريغو ةماجحلاب

 نوكي وأ ءرطفلا ئلإ ٌضرم هب نم ةجاح وعدت امك اهيلإ ةجاحلا تعد نكل
 ؛لصألا ئلع قُم هنكل ءاهيلإ ٍةجاح ريغ نم رضحلا يف ناضمر نم اًضرف
 الو ءديلإ ريضيعلا ةيعتيف :يف ٌرخأتمو لقان «موجحملاو مجاحلا رطفأا :هلاوكو

 كش ؛عبرألا "7تامّدقملا هذه نم ةدحاو تابثإ ىلإ ليبس

 هيطعي لب ةراجإ دقع ريغ نم هريغو بيبطلا راجئتسا ىلع ليلد اهيفو -
 .هيضري ام وأ لثملا ةرجأ

 بيطي ال ناك نإو ةماجحلا ةعانصب بّسكُتلا زاوج ئلع ٌليلد اهيفو 8

 هعنمي ملو هرجأ هاطعأ كي يلا َنإف ؛هيلع ميرحت ريغ نم ءهترجأ لكأ ٌرُلل

 نم مزلي ملو «نيئيبخ لصبلاو موّشلل هتيمستك اًميبخ هاّيإ هتيمستو 0

 ةيش موب لك هدبع ئلع جارخلا لجّرلا برض زاوج ىلع ليد اهفو 1

 نم عدم ولو .هجارخ ئلع داز اميف فّرصتي نأ دبعلل َنأو هتقاط ردقب اًمولعم

 ئلع داز ام لب ؛ٌةدئاف هريدقتل نكي ملو ءاًجارخ هّلك هّبسك ناكل هيف فِّدِصّنلا

 ناّبح نياو :(1981:1948541845194519) ةميزخ نباو :(587)دوراجلا -

 اذه يف يوُر ام ٌحصأ وه» :لاق هنأ دمحأ نع لقنو )571/١(« مكاحلاو :076؟)
 .(98-87 )١/ فتصملل «دواد يبأ نئس بيذهت» :رظنيو .«بابلا

 .(تتبثت) :ف )١(

 .«تاماقملا» :نءطح «ءزعف (؟)

 م:



 .ملعأ هللاو .دارأ امك هيف فّرصتي هل هدّيس نم كيلمت وهف هجارخ

 لصف

 17 ثكلاو قورعلا عطق يف هيده يف
 ثعب هلي يتلا نأ هللا دبع نب رباج ثيدح نم 7(حيحّصلا يف تب

 .هيلع هاوكو ءاَقرِع هل عطقف ءاّبيبط بعك نب بأ ئلإ

 همسحف ُتَمِرو مث كك يبل همّسح هلّككأ يف ذاعم نب دعس ىِمُر اّملو

 .ٌيكلا وه مسحلاو ويلات

 هلحكأ ينذاعم نب دعس ئوك ِةِكَي يتلا نأ ئرخأ ٍقيرط يفو

 .(27هباحصأ نم هّريغ وأ ٍذاعم نب دعس ءهمَسَح 3 لي ةشو

 ٌّيِبنلا رمأف ءصّقشمب هلحكأ يف يِمُر راصنألا نم الجر نأ :رخآ ٍظفل يفو

 .(0)يركف

 )١( ص) يومحلا باتك 6 ١٠١-٠١8(.

 )7507١1(. ملسم هجرخأ )2

 .رباج ثيدح نم )/١1١( ملسم هجرخأ ()

 .ليوطلا لصنلا :صقشملا (:)

 ظافلألا ٌبرقأو ءظفّللا اذهب هيلع فقأ مل .(7١22ص) لقنلا ردصم يفو خسنلا يفاذك (5)

 نب دعس وأ ذاعم نب دعس ئوك ِةِلَي يبنلا نأ (47 /7) «هبيرغ» يف ديبع وبأ هركذ ام هيلإ

 ناك مسحلا نأ هريغو قباسلا ملسم ثيدح يف يذلاو .صقشمب هلحكأ يف ةرارز

 .نكلا ال صقشمب
 نب ُيبأ يِمُر) )١5751(: دمحأ ٌظفل هيلإ ظافلألا ٌبرقأو ءظفّللا اذهب هيلع فقأ مل 0

 مّدقت دقو .(هلحكأ ئلع يكف ِيٌيْنلا رمأف «هلحكأ باصأف ءمهسب ٍلحأ ٌموي بعك

 )/5١٠١1(. ملسم ظفل
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 :لاَقف كلا هل َتِعُت لجرب هَ "0 ىبتلا رم دفو :170ةيبه ونبأ لاقو

 م مل نس ةراجسلا :فضّرلا :قيبع ويأ لاق ,(09:)1هوفضراو هووكأ»

 أ رباج نع «ريبزلا يبأ نع «نايفس انئّدح :نيكذ نب ١ لضفملا لاقو 0 عا

 .27هلككأ يف هاوك كي هللا لوسر

 بنجلا تاذ نم يوك ذأ سلا ثيدح نم 217 (ٌيراخبلا حيحصا يفو

 .يح لك لا
 7 ىنسرتلا فو

 .ةكوشلا نم ةرارز نب دعسأ ئوك هِي ّيبنلا نأ سنأ نع

 ١9(. /7) «ثيدحلا بيرغ» يف ()

 اللأو لالا فبعد يف انو دين ةقمس# ريط ينوي كس ةيغلا خمدلا عيبج لاقل 0(

 :«ثيدحلا بيرغا يفو . ةلاسرلا ةعبط يف امك «ُيبنلا يتأ دقو» فيحصت نوكي نأ دعبي

 .(786057) «(دمحأ دئسملاو ١19510( (فّنصملا» يف اذكو ؛«ٌئينلا يتأ»

 .«هوفضرا وأ» :ةياورلا (9)

 قاَرَدلا دبعو :("00) يسلايّطلاو «(07701) «ئربكلا» يف يئاسّنلا هجرخأ 20(

 /(10414 25035١ 34457 "ال٠ 1) دمحأو :.(575511/) ةبيش يبأ نباو .(1596119)

 نباو 7١5 5١7(« /5) مكاحلا هحّحصو .ةةغيؤفلو دوعسع نبا ثيح نم مهريقو

 ا /9) «عومجملا» يف ٌيووُتلاو ٠« /7) ناّبح

 نب دعسأ ةمجرت يف 1١1١( /7) «تاقبطلا» يف دعس نبا نيكُذ نب لضفلا نع هجرخأ )هز(

 دقو قايَّسلا همهوي امك رباج نرلغ ال ,هيلغ ةوعي ربخلا ىف ريمضلاو .ُهََعَدَتَلَدَو ةرارز
 .يومحلا باتك هّردصم اذكه هداريإ يف فلؤملا عبات

 .(0119)مقرب ()

 «(يوّتلا ٍبَّطلا» يف ميعن وبأو «(7087) ئلعي وبأ اًضيأ هجرخأو .(3090) مقرب (0)
 - نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق .(7 57 /4) «ئربكلا» يف ٌيقهيبلاو 7
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 ظفل فو .(ىوتكأ نأ ٌبحأ امو» :هبفو .هيلع قفتملا ثيدحلا مّدقت دقو اني

 .«ثيكلا نع ىتّمأ ائهنأ انأو» :رخآ

 اهم كِل نأ ٍنيصُ نب نارمع نع هريغو (1!«يذمرتلا عماجل يف
 نع انيهت» :ظفل ينو .انحجنأ الو انحلفأ امف ءانيوتكاف ءانيلتباف :لاق .ئيكلا نع

 .(00(نحجنأ الو نحلفأ امف» :لاقو .«تيكلا

 نأ هيلع فاخو .هحرُج نم ِمَّدلا أقريل ادعس ئوك امّنِإ :©0يباطخلا لاق

 وأ هدي عطقت نم ئوكي امك بابلا اذه يف 247 ٌلمعتسم ٌكلاو .كلهيف «فّرنُي
 هّنأ نودقتعي اوناكو .ءافّشلل اًبلط يوتكي نأ وهف ئيكلا نع يَهّنلا اأو .هلجر

 نابأ دقو .(4//517 7//0141) مكاحلاو «(5080) ناّبح نبا هحّحصو ««بيرغ -

 ا 3 رالبلل ةدنسحلا»" ؟رظو كاسرإ [وهج رو هلع ىع هيف دانلا ةكالا ىّقعب
 (ديهمتلا»و «(5714) ينطقراّدللو .(55484 :7171/1) متاح يبأ نبال «للعلا»و
 .((55 /؟) «يذمرتلا للع حرش»و «5 رم 5) (ةشمد خيراتاو 50 /585)

 6٠١(. /7) «ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا» :رظنا .دسجلاو هجولا ولعت ةرمح :ةكوشلاو

 )١( مقرب )3١54(. «ئربكلا» يف يئاسّنلاو 03 875) دواد وبأ اًضيأ هجرخأو )1707(,

 لاق .(١١44149484.19855.19851١٠٠50)دمحأو ((5590) هجام نباو

 مكاحلاو «(5041) َناّبح نبا هحّحصو ؛«حيحص نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا

 ) .)51757/5يبأ دانسإ ححصو «(517//) «راكذتسالا» يف ربلا دبع نباو
 (ةّيعرشلا بادآلا» يف حلفم نبا هنّسحو :(77 /9) «عومجملا» يف يووثلا دواد

 )© 694 (. «حتفلا» يف رجح نبا لاقو )١١/ ١06(: .(ىوق هدنسلا

 .تاّيكلا :ينعي )١(

 فّرصت هيفو (8١١ص) يومحلا باتك نم لقنلاو )7١4/5(. «نئسلا ملاعم» يف (*)
 .«ملاعملا» نم لقانلا هردصم نم مأ يومحلا نمأ يردأ ال ةدايزو

 ظ .«لمعتسياا :ز 20

 /ما/



 (1)هنع ئمن امَّنِإ :ليقو .ةّيثلا هذه لجأل هنع مهاهنف كله وتكي مل ئتم

 هاهنف ءاّرطخ هعضوم ناكو «2')ٌروصان هب ناك هّنأل «ةّصاخ َنيَّصُخ نب َنارمع

 (7هللاو .هنم فوخملا عضوملا ئلإ اقرصنم يهّنلا نوكي نأ هبشيف .هّيك نع
 .ملعأ

 يذلا اذهف .ّلتعي اّلثل حيحّصلا نيك :ناسنج ٌيكلا :(؟)ةبيتق نبا لاقو
 :يناثلاو .هسفن نع ردقلا عفدي نأ ديري ِهّنأل .«ئوتكا نَم لّكوتي مل» :هيف ليق

 كلا ناك اذِإ اأو .ُءاَفَّسلا اذه يفف ؛عِطق اذإ وضعلاو ءلْغَن اذإ حرُجلا نك
 .برقأ ةهاركلا ئلإ ِهّنإف ؛حجني ال نأ زوجيو ,حجني نأ زوجي يذلا يوادتلل
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 ريقب ةّتجلا نولعملي نيذلا اذثأ نيعيشلا ثيدعس نم حيسّعلا يف تيثر

 مهر ئلعو ؛نورّيطتي الو .نووتكي الو .نوقرتسي ال نيذّلا» مهنأ :ب :باسح

 .د نم طقاس (هنع» )١(

 َُنَعُدَتَآَدَِر نارمع نع )١918019(« دمحأو )١777(: هجام نباو «(407) دواد وبأ جرخأ (0)
 نبا هحّحصو .ثيدحلا «...اًمئاق لص» :لاقف ِةِككَي ىبنلا ٌتلأسف ,روصالا يب ناك :لاق

 يراخبلا يف وهو )١/ ١5”(. مكاحلاو ١75٠(« «91/4) ةميزخ نباو )7175١1(, دوراجلا

 .«ريساوب يب تناك» :ظفلو .(اًروسبَم ناكو» :ظفلب (1 )60 ١

 .«هللاف» :ن .ءس ءز (9)

 -5١١٠١ص) يومحلا نع لقنلاو .(555 - 1457ص) «ثيدحلا فلتخم ليوأت» يف (4)
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 ناك اذإ امأو» :هلوق نكلو «ةبيتق نبا مالك نم هلك اذه نأ ديفي «نئهتنا» :فلؤملا لوق (5)
 لقنلا ئهتنا دقو ءيومحلا مالك نم نوكي نأ ئش ئشخأف «هباتك يف دري مل «برقأ .. .ٌيكلا

 .«ءافشلا اذه يفف» :هلوقب اًصّخلم ةبيتق نبا نع
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 .20)(نولّكوتي

 مدع :يناثلاو .هلعف :اهدحأ .عاونأ ةعبرأ ّيكلا ثيداحأ تنّمضت دقف

 ضراعت الو .هنع يهنلا :عباّدلاو .هكرت نم ئلع ءادّتلا :ثلاّثلاو .هل هتّيحم

 عنملا ئلع لدي ال هل هّيحم مدعو ؛هزاوج ئلع لدي هلعف َنإف هللا دمحب اهنيب

 يهنلا اّمأو .لضفأو ئيلوأ هكرت َّنأ ئلع ٌلديف ()هيكر ات الع ءانثلا اًمأو .هنم

 هلعفي لب هيلإ جاتحَي ال يذلا عونلا نع وأ «ةهاركلاو رايتخالا ليبس ئلعف هنع

 .ملعأ هللاو .ءاذلا قيود عم اقوم

 لصف

 عِرّصلا جالع يف و هيده يف
 نبا لاق :لاق حابر يبأ نب ءاطع ثيدح نم (00نيحيحّصلا» يف اجرخأ

 ءادوّسلا ةأرملا هذه :لاق .اىلب :تلق ؟ةنبجلا لجأ نم ًةأرما كيرأ الأ : سابع

 نإ» :لاقف .يل هللا ٌعداف .«*”فشكنأ نو ؛عّرضأ ين :تلاقف كك ىَّنلا تتأ

 :تلاقف .«كيفاعي نأ كل هللا توعد ِت رك تعش نإو «ةَّنَجلا كلو تربص ثيش

 .اهل اعدف .فشكتأ ال نأ هللا ٌعداف .فشكنأ يّنِإف :تلاق .ٌربصأ

 .اًهنَعَهَنَو سابع نبا ثيدح نم (71/4) ملسمو (01/05) يراخبلا هجرخأ )١(

 .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ؛«هكرات» :ل ءث (؟)

 .(48ص) يومحلا باتك نم لقنلاو .(75015) ملسمو (0767) يراخبلا (*)
 ليلدلاو .ةثالثلا عضاوملا يف (ب )١15/ يومحلا باتك ةطوطخمو د ءف يفاذكه (:4)

 روكذملا ضرملا ملأ نم دجت ةروكذملا ةأرملا تناكو» :هلوق اهيف هفيحصت مدع ىلع

 .«نيحيحصلا» يف امك «فشكتأ» :طح .«ث «س ىفو )1/7١(. «فاشكنالاو ةقشملا

 هيناث لمهأ خسنلا رئاس يفو
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 نم عرصو ةّيضرألا ةثيبخلا حاورألا نم عرص :كاعرص عرّصلا ل

 .هجالعو هبيس قو ءانطألا هيف يلكتي يذلاوه :يناثلاو .ةّيدّرلا طالخألا

 .هنوعفدي الو هب نوفرتعي مهؤالقعو مهتّمئأف «حاورألا عرصاّمأو

 كلتل ةّيولعلا 2)ةفيرّشلا ةرّيخلا حاورألا ةلباقمب هجالع نأب نوفرتعيو

 صن دقو .اهلطبتو اهّلاعفأ ضراعتو ءاهّراثآ عفدتف «ةثيبخلا ةريّرّشلا حاورألا

 امَّنإ اذه :لاقو عرّصلا جالع ضعب ركذف «.هبتك ضعب يف (5)طارقب كلذ ئلع

 نم نوكي يذلا َعرَّضلا امأو .ةّداملاو طالخألا هببس يذلا عرّصلا "7يف عفني

 .«؟7جالعلا اذه هيف عفني الف حاورألا

 .ةليضف ةقدنّرلاب (”)ٌددعي نمو مهتلِفَسو مهْطَقَسو ءاّبطألا ةلهج اّمأو

 .عورصملا ندب يف رّثؤت اهنأب نوٌرقي الو ءحاورألا عرص نوركني كئلوأف
 سحلاو .كلذ عفدي ام ةّيبطلا ةعانّصلا يف سيلف اَّلِإو ءلهجلا الإ مهعم سيلو

 ٌقداص 2وه طالخألا ضعب ةبلغ ئلع كلذ مهتلاحإو .هب ٌدهاش دوجولاو
 .()اهّلك يف ال هماسقأ ضعب يف

 .«ةريخلا ةفيرشلا» :ن ()

 .(طارقبأ» :ل ءطح ءث س (0)

 ] .«نم» :نءد (9)

 .(077 )١19/ «ئواتفلا عومجم»و )47/١(( «نييقطنملا ئلع ٌدْرلا» :رظنا (5)

 .(دقتعي) :ةعوبطملا خسنلا يفو .«دّبعت» :ل «ءكب ءؤ (8)

 .(وهف» :هباوص لعلو ءاوهو» :لءثءد (0)

 .«هلك» :د (0)
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 :اولاقو .««تىهلإلا ضرملا» :عرَّصلا اذه نوّمسي اوناك ٌءاَّبطألا 7١2اّمْذِقو

 :اولاقو «ةيمسّتلا هذه مهيلع اولّوأتف هريغو سونيلاج اّمأو .حاورألا نم هن

 ٌدضتف ءسأّرلا يف ثّدحت ةّلعلا هذه نوكل َيهلإلا ضرملاب 2")اهوّمس امّنإ

 نم مهل أشن ليوأتلا اذهو .(49غامّدلا هنكسم يذلا ”)رهاّطلا يهلإلا ءزجلاب
 اوتبثي ملف ءاّبطألا ةقدانز تءاجو .اهتاريثأتو اهماكحأو حاورألا هذبب مهلهج

 اهتاريثأتو حاورألا هذهب ةفرعمو ٌلقع هل نمو .هدحو طالخألا عرص الإ
 .مهلوقع فعضو ءالؤه لهج نم كحضي

 هج نم ماو (جورصلا ةهبس نع رمأ نيرمأب نوكي عوتلا اذه جالعو

 ئلإ ههجوت قدصو .هسفن ةَّوقب نوكي عورصملا ةهج نم يذلا .جلاعملا

 بلقلا هيلع أطاوت دق يذلا حيحّصلا ٍذَوَعَتلاو ءاهئرابو حاورألا هذه رطاف

 نم فاصتتالا هل ٌمتي ال ٌبراحملاو «ةبراحم 21)عون اذه 220نإف .ناسّنلاو

 ئلع ةذم خسنلا ضعب يفو .اًميدق :ينعي «ميملا نيونتب (ف) لصألا يف طبض اذك )١(

 .ةعوبطملا خسنلا يف امك «ءامدق» أرقيل فلألا

 .عرصلا ةّلع : : ينعي 030

 .فيحصت «ةمجعملاب «رهاظلا» :ز .هفادعام (”)

 .«يهلإلا ضرملا» :عرصلا نومسي اوناك ءامدقلاو» :(44ص) لقنلا ردصم يف قايسلا (4)

 هذه ةلع لعجي نوطالفأو .نجلا نم ةّلعلا هذه نأ ئأر هنأل كلذك هاَّمس مهضعبف

 هحرش نم ةعتبارلا ةلاقملا يف سونيلاج كلذ ركذ .غامدلا ...نوكل ةيمستلا

 .«سواميطل
 وأ نيتملك عسي ف ينو اهيف ضايب «اذه» نيبو هنيبو ««لاق» ئلإ د يف فحصت «نإف» )0(

 .امهريغ يف ضايب الو .اًنالث
 .«عونلا» :س (5)
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 نأو ءاَدَّيِج هسفن يف اًحيحص حالّسلا نوكي نأ :نيرمأب الإ حالّسلاب هودع

 ؛لئاط (!)ريبك ُحالَّسلا ِنْخُي مل امهدحأ فّلخت ئتمف اًيوق دعاّسلا نوكي

 لكوّتلاو ديحوّتلا نم اًبارخ بلقلا نوكي : اًميمج ةنارمألا ميع انإ فيكن

 ؟هل حالس الو ءهّجوَّتلاو ئوقتلاو

 نم نإ ىّنح تح ءاضيأ نارمألا ناذه هيف نوكي نأب جلاعملا ةهج نم :ىناثلاو

 .(1)(هللا لوسر انأ هللا ودع جرخا» :لوقي ناك كَ يبلاو .هللاب الإ ةّوق الو

 هيف يتلا َحوّرلا بطاخي نَم عورصملا ئلإ لسري انخيش تدهاشو

 .عورصملا قيفيف ني اذه نإف «يجررخا :تيشلا كل لاق :لوقيو

 .ةعوبطملا خسنلا يف امك «ريثك» :اهريغ يفو .اًعم ءابلاو ءاثلاب ز يفو .س .ف يف اذكه 4

 نب ئلعي نع ءورمع نب لاهنملا نع ءشمعألا نع (20) (دهُزلا» يف عيكو هجرخأ (؟)
 يف داّنهو ءارصتخم (17/577*) دمحأ هاور هنعو .ليوط ثيدح يف هب َُنَعهَيلََيو ةَّرُم

 نم عمسي مل لاهنملا َّنأب ٍبّقُعَتو (23177/7) مكاحلا هحّحصو )١1841(. ؛دهزلا»

 بئاسلا نب ءاطع قيرط نم (5 ٠ 5) ديمح نب دبعو )١17275( دمحأ هجرخأو .اىلعي

 يبأ نبا هجرخأو .ئلعي نع  لوهجم وهو - صفح نب هللا دبع نع , طلتخم وهو
 نب نمحرلا دبع قيرط نم )١76015/8( دمحأو (77517 7550656 1*7507) ةبيش

 قرط هذهف» ١5(: /4) «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا لاق .هوحنب ئلعي نع «زيزعلا دبع
 يف ةّصقلا هذهب ثَّدح ىلعي ّنأ رّحبتملا دنع عطقلا وأ ٌّنَّظلا ًةبلغ ديفت ةدّدعتم ةدّيج

 صاعلا يبأ نب نامثع نع بابلا يفو .(585) «ةحيحّصلا ةلسلّسلا» يف وهو ««ةلمجلا

 6-59 ايداع تايايع دي وييسر حري ول
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 قيفيف ءبرّصلاب اهجرخُيف ًةدرام حوّرلا تناك امّبرو .هسفنب هبطاخ امّبرو

 .اًرارم كلذ هنم انريغو نحن اندهاش دقو .ملأب ٌسحي الو عورصملا

 نو اكَبَعْوسَفَلَحاَمْنَأَرْحَبِسَحَفَأل :عورصملا نذأ يف أرقي ام اًريثك ناكو سس هم ا #آ مسك >2 6-5 قا“ 1 3 .

 ١١6[. :نونمؤملا] * َتروُعَحَيتالاَتََلِإ

 اهب َّدمو معن :حوّرلا تلاقف «227عورصم نذأ يف َةّرم اهأرق هنأ ينئّدحو

 711 جم ئّتح هقنع قورع يف اهب هتبرضو ءاًصع هل تذخأف :لاق .هتوص

 برَضلا ءانثأ يفف .كلذب تومي هنأ نورضاحلا ُكشي ملو ءبرّصلا نم يادي

 تلقف «هب ّجحأ نأ ديرأ انأ :تلاق .كّبحي ال وه :اهل تلقف .هبحأ انأ :تلاق

 ال :(؟*7لاق .كل ةمارك هعدأ انأ :©7تلاقف .كعم ّجحي نأ ديري ال وه :اهل

 فتلي عورصملا دعقف :لاق .هنم جرخأ انأف :تلاق .هلوسرلو هلل ةعاط نكلو

 برَّضلا اذهو :هل اولاق ؟ْخيّشلا ةرضح لإ يب ءاج ام :لاقو ءالامشو اًنيمي

 .ةتبلا ٌبرض هب

 هجلاعي نّمو عورصملا ةءارق ةرثكب رمأيو ءّيسركلا ةيآب جلاعي ناكو

 .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو .««عورصملا» :د )١(

 محللاو دلجلا نيب راصو تحّرقتو اهدلج نخ :ينعي .ث يف اطوبضم اًدّوجم اذك (؟)
 .فيحصت ««تّلخت»و «تلحن» :ئرخألا خسنلا يفو .ءام

 .(هل) :طح يف هدعب (9)

 .امهنيب عمج ةعوبطملا خسنلا يفو .«لاق» ناكم «تلق» :ن يف (4)

 .3ذ نم طقاس («هلك» (65)

 ذل



 .نيتذ وعملا ةءارقبو «7اهل

 (؟)ًاظحلا ليلق الإ» .ركني ال هجافعر عرشلا نه عرتلا الين .ةلمجلابو

 نم نوكي هلهأ ئلع ةثيبخلا حاورألا طلست رثكأو .ةفرعملاو لقعلاو ملعلا نم
 ةيواعتلاو ركذلا ى قئاقح نم مهتنسلأو مهبولق بارحخو ؛مهنيد ةّلق ةهج

 حالس ال ٌلزعأ ّلِجّرلا ةثيبخلا ٌحوّرلا ئقلتف «ةّيناميإلاو ةّيوِنلا تانّصحّتلاو

 .هيف رثؤتف ءانايرع ناك امّيرو «هعم

 هذه عم ليعرص ةّيرشبلا سوفنلا رثكأ تيأرل ءاطغلا فِشُك ولو ")اذه

 الو .تءاش ثيح اهقوست «'؟!اهتضبقو اهرسأ يف يهو .ةئيبخلا حاورألا

 قيل أل رخاسعرجلا اهبو .اهتفلاخم الو اهنع عانتمالا اهنكمي

 عورصملا وهناك هّنأ ققحتي ::. كافهق :207ةئياعملاو ةقرافملا دنع ألا ةيحاض

 ,: ا ناسسملا للاب و يتسع

 تلا لعل رضستير هل ةلبقو هيبه تش رتل كجلا تركت نأو سلا

 اهتءارق ةرثكب» يقفلا تبثأ قايسلا حالصإلو .فيحصت وهو ««اهب» :ن ل «ث يف )١(

 .ةلاسرلا ةعبط اهتعباتو «عورصملا
 .(ظحلا ليلقلا ...عونلا اذه» :س (؟)

 .هلجأ نم «رثؤي» لعفلا ركذو «ةقباسلا ةرقفلا عم «اذه» لعج ةعوبطملا خسنلا يف (*)

 .ههجو نع مالكلا فرحناف

 .«اهضبق) :ن ءطح ءدء«ف (:)

 .فيحصت «(«ةبتاعملا» :سء«د «ف (5)

 .«قيفوتلا) ل :ثءعرس (5)
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 ءرطَقلا عقاومك مهرايد لالخ اهّعوقوو مهب تافآلاو (1)تالئَّملا لولحو

 (7تّمع امل نكلو !عرَّصلا اذه "06 اذعإ دشأ امو .نوقيفي ال ائعرص مهو

 راص لب ءاًركنتسم الو اًبرغتسم رصي مل اعورصم الإ ئري ال ثيحب هب ةّيلبلا
 .هفالخ بّرغتسملا ركنتسملا نيعورصملا ةرثكل

 اينّدلا ءانبأ ئلإ رّظنو «ةعرّصلا هذه نم قافأ اًريخ دبعب هللا دارأ اذإف

 قبطأ دق نم مهنمف .مهتاقبط فالتخا ئلع ءالامشو اًئيمي هلوح 247 نيحّرطم

 نجي نم مهنمو .هنونج ئلإ دوعيو ةليلق اًنايحأ قيفي نم مهنمو ؛نونجلا هب
 هدواعي مث ءلقعلاو ةقافإلا لهأ لمع لمع قافأ اذإف ؛ئرخأ قيفُيو َةَّرم

 .«27طيبختلا عقيف ءعرّصلا

 (77 اصف

 بمص( © لاعفألا نع 7"2ةسيفنلا ءاضعألا عنمت : له ويق :«طالمتألا عّْرَص

 .«فالتلا» :س )١(

 .ةلاسرلا ةرشن هتعباتو ؛ءاد» ئلإ يقفلا ريغ دقو . ضرملا هادعأ نم ث يف طبض اذكه )0
 .فيرحت امهيلك لعلو ««تعدا) :ل يفو .«تلد» :ث (9)

 .(نيعورصملا : ةموماعسلا خيتلا د 1 يبس“ لسا | :زوجيو (؟)

 ةيدنهلا ةعبطلا يف اذكو ««طبختلا» ئلإ مهضعب , هرّيغ ل يفو .خسنلا عيمج يف اذكه (5)

 .اهريغو

 .(44 -458ص) يومحلا باتك ()

 «ل .ءث يفو ٠١ 0758(:)7/ 57١(. /5) «يواحلا» :رظنا .ةسيسخلا ءاضعألا هلباقت (0)

 هردصمو (18ص) يومحلا باتك يفو ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ««ةيسفنلا» :ن

 .فيحصت هلعلو )١١87/7(« «نوناقلا»
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 نوطب ٌدفانم ٌدُسِي ٌحْرَل ظيلغ طخ هيبسو .مات ريغ اًعنم باصتنالاو ةكرحلاو
 اًدوفن ءادهألا يلو دي ةكرعشاو سحلا وت عتسيف شلت ,يغاةقس املا

 يف سبتحي ٍظيلغ حيرك رَكَأ بابسأل نوكي دقو .ة ةّياكلاب عاطقنا ريغ نم ام

 .ةعذال ةّيفيك وأ .ءاضعألا ضعب نم هيلإ عفتري يدر راخب وأ .حورلا ذفانم

 نأ نكمي الو ,ءاضعألا عيمج يف ٌحنشت هعبتيف ءيذؤملا عفدل غامّدلا ضبقنيف

 .اًبلاغ دبزلا هيف يف رهظيو ءطقسي لب ءاًّبصتنم هعم ناسنإلا ئقبي

 هوجو ثقوب رابقعاب ةكاحلا نيقارمأللا ةلمج همّدُشت ةلعلا ةلعو

 اهثكم لوط رابتعاب ةنمزملا ضارمألا ةلمج نم دعت دقو .ةّصاخ 2')هلؤملا

 (0ةّلعلا هذهو «ةنس نيرشعو اًسمخ َّنَّسلا يف زواج نإ امّيس ال اهئرب رسعو
 َّنِإ :طارقبأ لاق .اًمزال نوكي ءالؤه عرص ّنإف ؛هرهوج يف ٌةّصاخو هغامد يف

 .اوتومي نأ ئلإ مهيف ئقبي عِرّصلا

 فشكنتو عّرْضَت تناك اهَّنَأ ثيدحلا ءاج يتلا ةأرملا هذهف ءاذه فرع اذإ

 :رلع اهريصب ةّنجلا لك يلا اهدعوف ؛عّنلا اذه نم اهعرص نوكي نأ زوجي
 ءاعذدلا نيبو ةنجلاو ريّصلا نيب اهريخو فشكتنت ال نأ اهل اعدو ءضرملا اذه

 .ةئجلاو ريّصلا تراتخاف ءنامض ريغ نم ءافّشلاب اهل

 حاورألا جالع ّنأو ءيوادّنلاو ةجلاعملا كرت زاوج ئلع ليلد كلذ يفو

 اًدوفن» :يومحلا باتك يفو .ميملا ديدشتب اهضعب يف طبضو «خسنلا عيمج يف اذك )١(
 .«نوناقلا» هردصم يف اذكو ««اّمات

 باتك يفو .فيطللا دبع ةعبط فرصت نم وهو «ملؤملا ههوجو» :عوبطملا يف ()

 .«ةبونلا دوجو» :يومحلا

 لعل ًةنس ... ١77(: /7) «نوناقلا»و يومحلا باتك يف 0
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 هلعفو هريثأت ْنأو «ءاّبطألا جالع هلاني ال ام لعفي هللا ىلإ هُجوّتلاو تاوعَّدلاو
 ةعيبطلا لاعفناو ةّيندبلا ةيودألا ريثأت نم ٌمظعأ اهلاعفناو هنع ةعيبطلا ٌرْثأتو

 لف ىف لأب نوقرتعم ءاطألا ةالفعو ءاتريطو عحبن اًرارم اذه انيس دقو ,اهنع
 ةعانّصلا ئىلع امو .بئاجع ضارمألا ءافش يف اهتالاعفناو ةّيسْفّتلا ئوقلا
 .مهلاّهجو مهتلِفّسو موقلا ةقدانز نم ٌٌرضأ ةّيبطلا

 نم نوكي نأ زوجيو .عوَّنلا اذه نم ناك ةأرملا هذه عرص نأ :رهاّظلاو

 عم كلذ ئلع ربَّصلا نيب اهرّيخ دق ِةِو هللا لوسر نوكيو «حاورألا ةهج
 .ملعأ هللاو .رتّسلاو ربّصلا تراتخاف ءءافَّسلاب اهل ءاعّدلا نيبو نجلا

 لصف

 (١)اسَّنلا قرع جالع يف كي هيده يف

 نع 77 نيريس نب لّمحم ثيلح نم 1؟(هتسا ىف هجام نبا خور

 .(170-175ص) يومحلا باتك 6

 ((71794 71/910 راّربلاو «(15١؟90)دمحأ اًضيأ هجرخأو .(”477) مقرب (0)

 مكاحلا هحّحصو .نيريس نبا ئلع هيف فلّتخاو )7١717(. «طسوألا» يف يناربّطلاو
 يريصوبلاو )١0655-١655(. «ةراتخملا» يف ءايضلاو 6و. 0/5 57 /50)

 «للعلا» :رظنيو )١1849(. «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف وهو «(50 /5) «حابصملا» يف ٠

 ساّبع نبا نع بابلا ينو )7775٠(. ينطقراذللو 2270775 7775) متاح ىيبأ نبال

 .اْنعُةنلََوَو ورمع نب هللا دبعو
 .«نيريس نب سنأ» :باوصلاو ءمهو وهو «ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يف اذك 2

 ها 000 : :
 هنأ هيلإ ليخف همسا ركذي نأ دارأف ««نيريس نبا» :فنصملا ردصم يف نأ مهولا أشنمو

 )1١//158.1١75211١1, «نيعقوملا مالعأ» يف مهولا اذه لثم رظنا .سنأ وخأ دمحم

7 ). 
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 ةأاش ٌديْلأ اسّنلا قرع ءاودق :لوشي هلل هللا لوصر تعمس :لاق كلانم نب ست

 '«ةزج موي لك يف يلا ىلع بريم «يازجأ ةثالثرجتٌث «باذ يارعأ

 عم لأ زعو دلو 3 هأز تذيع تلاط املقو ,؟!!يعكلا الع عا امرو طفلا
 001 :لاو لجّرلا

 ئلع ليلدف ءٌئوغللا اًمأف .َّرط نّئعمو ؛ئوغل نعم هيف ثيدحلا اذهو
 :لاقو ةيمسّنلا هذه عنم نمل اًقالخ اسّنلا قرعب ضرملا اذه ةيمست زاوج

 .عنتمم وهو «هسفن ئلإ ءيّشلا ةفاضإ باب نم نوكيف ؛هسفن قرعلا وه اسنلا
 :نيهجو نم لئاقلا اذه باوجو

 صاخلا لإ ماعلا ةفاضإ باب نم وهف ءاستلا نم ٌمعأ طرا نأ :امهدحأ

 لل

 ةقأبشإ باب نم هيف ةفابغإلاو بق ”يلاب لاسعلا اببعو يناثلا

 اهريغ نم تبثملا نإف ,خاسنلا ضعب نم حالصإ هلعلو ؛««بعكلا ئىلإ) :ل ءث ءس )1١(
 .لقنلا ردصم يف امل قفاوم

 .(87 5 /؟) «نوناقلا» نم اسنلا قرعل فيرعتلا اذه يومحلا ذخأ (؟)

 الو .يومحلا باتك نم طقاس هجولا اذهو .«نوناقلا» باتكو ءبطلا ملع وحنو (*)

 ردص هنعو  (5١١ص) «ةيبطلا نيعبرألا» يف قفوملا نإف .نيهجولا لقن نمم يردأ
 نيا لاقو .ةيمسقلا زاوجج نيلع تيدحلاب لالدعسآلاب نرقتكا-خييتعملا ركذ ف ىومحلا

 مهلوق راكنإل هجو الف عومسم هنأ تبث اذإف :(اسن -777 /16) «ناسللا» يف امك يرب

 :كيَسم نب ةورف لاقو .همسا لإ ائمسملا ةفاضإ باب نم نوكيو .اسنلا قرع

 اهئاسل فرع جلا ناخ لجلا#  ةّضرعأ ةدمك ونس تياراسل
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 :هأوس ام ىسي ةملآ أل «كلذي ىّعَسو :ليق .©7هعضومو هلم ارلإ ءىّشلا

 بععكلا ءارو مدقلا رخآ لإ يهتتيو «كرولا لصفم نم ٌدتمم قرعلا اذهو
 .رتولاو قاّسلا مظع نيب اميف ّيشحولا بناجلا نم

 :ناعون كي لوسرلا مالك نأ مَّدقت دقف ءُِّبَطلا نعملا اّمأو

 .لاوحألاو صاخشألاو نكامألاو نامزألا بسحب ماع :امهدحأ

 ّنِإف مسقلا اذه نم اذهو .اهضعب وأ رومألا هذه بسحب ٌصاخ :يناّثلاو

 يداوبلا بارعأ امّيس الو مهرواج نمو زاجحلا لهأو برعلل ٌباطخ اذه

 دقو ءِسْبُي نم ثّدحي ضرملا اذه َنإف ,مهل جالعلا عفنأ نم جالعلا اذه نإ
 :177تناتصاقلا هيف ةيلازلاو .لاهسإلاب اهجالعف ؛ةجزل ة ةظيلغ ةَدام نم لسن

 جاتحي ضرملا اذهو «جارخإلا و "7جاضنإلا اهيفف ؛نيِيلَّتلاَو جاضنإلا

 ةيصر ءاعل وقف لق هع ةّيبارغألا ةاّشلا نييعت شو .نيرمألا نيذه نىلإ هجالع

 ةةاهلا ويلا باشعأ نع ىاهتأل اعاع رم ةيصاعو ءاهره وج تتطلو كهرادقم

 راص ناويحلا أهم اءّذغت ادإ تاتاّسلا هلذهو كني ستوب موصيقلاو حيشلاك

 .قرعلا ريغ ضرملا ذإ ««هريغ ئلإ ءيشلا ةفاضإ باب نم نوكيف» :يومحلا باتك يف )١(

 ةفاضإ نوكت هجولا اذه يف ةفاضإلا ٌّنإف ؛هانعم بلقف «همالك يف فلؤملا فّدصت دقو
 اذهو .ركذ امك لحملا ئيلإ لاحلا ةفاضإ ال ءاسّنلا وهو هلا مول قرعلا وهو لحملا
 برعلا مالك يف اسنلا نإف ءاّئيش سيل اسنلاب ضرملا ةيمست ببس نم هدعب ام عم هجولا

 .زاجيولا باب نم ضرملل «اسنلا قرع» :مهلوقو .ضرملا مسا ال ءقرعلامسأ 20

 .(ناتيصاخلا» :طح «ىث (؟)

 .د نم طقاس «جاضنإلا اهيفف» (”*)

 .هصنب يومحلا هلقن يذلا «ةيبطلا نيعبرألا» يف قفوملا مالكل سب هلك اذه (4)
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 ءاهنم فطلأ اًجازم اهّببيكُيو اهب هيّذغت اهفَّطلي نأ دعب «١2)اهعبط نم همحل يف
 ّنكلو محّللا يف هنم ئوقأ نِبَّللا يف تاتابّنلا هذه لعف ٌروهظو .ةيلألا امّيس الو

 .نبّللا يف دجوت ال نييِلَّتلاو جاضنإلا نم ةيلألا يف يتلا ")ةّصاخلا

 ةدرباملا 0 ةيوحلا يداوبلاو ممألا بلاغ 3ع نإ أمّدقت امم اذهو

 مههّلك نوقفّتم مهو .ةبكرملاب نونتعيف نانويلاو مورا اّمأو .دنهلا ءاّبطأ هيلعو

 رجع نإف درفملابف رجع نق ءاذغلاب وادي نأ بيبطلا ةداعس نم نأ عيلع

 .اًبيكرت ّلقأ ناك امبف

 ةطيسبلا ضارمألا يداوبلا لهأو برعلا تاداع بلاغ نأ مّدقت دقو
 ضارمألا اّمأو .بلاغلا يف مهتيذغأ ةطاسبل اذهو ءاهبسانت ةطيسبلا ةيودألاف

 تريتخاف ءاهفالتخاو اهعّونتو ةيذغألا بيكرت نع ثدحي «)اهُيلاغف ةبّكرملا
 .ملعأ هللاو .ةبّكرملا ةيودألا اهل

 لصف

 ()هنّيليو هيّشمي ام ىلإ هجايتحاو عبّطلا سبي جالع يف كي هيده يف

 ها تأ ثيدح نم (1970(هتنس) 2 هحام بأ (هعماج ف يذمرتلا ور

 ًاطيعرظو لافعيط نم اهيمسللا #5 3

 .«ةيصاخلا» :طح .ث (؟)

 «...ممألا بلاغ يوادت» :لاق هنأك «ةميدقلا تاعبطلاو ةيطخلا خسنلا عيمج يف اذك (7)

 .ةلاسرلا ةرشن يف اذكو ««ةيودآلا يه» ئلإ «ةيودآلاب» رييغتب ةرابعلا يقفلا حلصأ دقو

 .(«اًيلاغف» :ل .ث (:4)

 .(57١-١١ا/ص) يومحلا باتك (5)

 _ دمحأ اًضيأ هجرخأو .(74751) (هجام نبا نئس» )7١81(: «يذمرتلا عماج» (5)
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 :تلناق. يا ولا : 201 هلل هللا لوسر لاق :تلاق سيّمع تنب

 عيش ناك ول» :لاقف ءانّسلاب تيقمسسا :تلاق مث .ةراج راح# :لاق ملا

 .«انّسلا ناك توملا نم ىفشي

 :لوقي «نيتلبقلا لَو هللا لوسر عم ئلص نِّمم ناكو «؟؟7ءارح ٌمأ نب هللا لبيع

 ص نا 2 3 باز ف

 نم ءافش امهيف نإف «تونسلاو انسلاب مكيلعا :لوقي ٌةْاكلَك هللا لوسر تعمس

 .«توملا» :لاق ؟ماّسلا امو !هللا لوسر اي ليق .«ماّسلا الإ ٍءاد لك

(١) 

(030 

0 

 ةلزنمب ريصي الو «ىشمي ئّتح عبطلا نيّملت يأ 4؟(01) نيشمتست مب :هلوق

 (يوبتلا بَّطلا يف ميعن وبأو «(1905 1854 /75) «ريبكلا» يف ينارَّطلاو «(71708)

 مكاحلا هححِصو ««بيرغ نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق .(514 4٠ 5 ء117/5)

 يف هيلع فلتخاو «هيف اوفّلتخا رفعج - نب ليمحلا دبع هيف نكل ٠ عسا 6

 ةلاهج هدانسإ يف) )5٠8/5(: «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف ٌينابلألا لاقو .هدانسإ

 .فنَعَهَيلََو ةملس ّمأو مارح ّمأ نباو سنأ نع بابلا يفو .«عاطقناو

 مكاحلا هحّحصو )١5(. «َنييماَّشلا دنسم يف يناربَّطلا اًضيأ هجرخأو .(7 401 مقرب

 هدانسإ قكض دقو .كورتم وهو كسكتلا ركب ني ورص هيف نأ, كاتو د8: 783

 يف ميعن وبأ هجرخأ دقف هب دّرفتي مل اًرمع ّنكل .(08/4) «حابصملا» يف ٌيريصوبلا
 ٌيراصنألا نمحّرلا دبع نب داّدش قيرط نم هُريغو (0119*117/) «ىونتلا بّطلا»

 «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف وهو .هب ةلبع ىبأ نبا نع ءيكسكّشسلا ركب نب ورمعو

 نع ةملس ٌمأو سيمع تنب ءامسأو سنأ نع بابلا يفو .(117/4)

 ركذ يف فنصملاو . هللا دبع ةينك َيَبَأ وبأو :«مارح ّمأ نبا تب تأابأ تعيس :«ننشلا» ف

 (ةيبطلا نيعبرألا» يف فيطللا دبع ٌقفوملا عبات ٌيومحلاو «ٌيومحلا َعبات همسا

 1 ص)
 .يذمرتلا ظفل اذه



 ئلع 2١7 يِشَم» لهْسُملا ءاوّدلا يّمس اذهلو .وُجَّنلا سابتحاب يذؤيف .فقاولا

 دقو .ةجاحلل فالتخالاو ىشملا رثكي لوهسملا نأل :ليقو .ليعف نزو
 و ا

 .مربشلاب :تلاقف (؟("7نيفشتست يذلا اذامب» :يور

 راج وهو .ةرجش َقْرِع رشق وهو .()ةيعوُتيلا ةيودألا ةلمج نم وهو
 يذلا قيقّرلا فيفخلا ةرمحلا ئلإ لئاملا هدوجأو .ةعباّرلا ةجردلا ىف ٌسباي

 كرتب ءاّبطألا ئصوأ يتلا ةيودآلا نم وهف ةلمجلابو .فوفلملا دلجلا هبشي

 .اهلاهسإ طرفو اهرطخل اهلامعتسا

 5 :4«2)ذبيع وبأ لاق راي راح :ليوريو :«راج ٌراح» :هلك هلوقو

 دَّشلا :ميجلاب 20 «ٌراجلا» نأ :امهدحأ «نالوق هيفو :تلق .ءايلاب مهمالك
 ل

 .ةاقكو كرش ةاقبأ اكسر 6

 اذامب» :ةلاسرلا ةعبط يفو .«...يذلا امب» :ةميدقلا تاعبطلا فو . خسنلا عيمج -ىقاذك (0)

 هباتك يف يومحلا ةياورلا هذه ركذ دقو .محقم «يذلا» ظفلو .هجولا وهو «نيفشتست

 دنسم) خسن ضعب يف ءاج ام دصق نوكي نأ الإ «ةياورلا هذه دجأ ملو ١5١0( ص)

 )77/١8٠(. ثيدحلا يف «دمحأ

 عوتبلاو :فيسعت كلك لاو قحوالا :طح يفو .«ةيعونلا) :س يفو . ةيعرشلا# + 7

 ريشا اهنم ؛ةعبس هنم روهشملاو ؛عّطقم قرحم لهسم نبل هل تابن لك: عوتيلاو

 «ةنديصلا» :رظناو )١/ 0١7(. «نوناقلا» بحاص هلاق .ةلاثق اهلكو «ةيعاللاو رشعلاو

 .عوت) (سورعلا جات»و (5 57 ص) رفظملا كلملل (دمتعملا»و 77 ينوريبلل

 .(عتي

 ١51(. /7) «ثيدحلا بيرغ» يف ()

 .ةعوبطملا خسنلا اذكو ء؛«راجلا راحلا» :ل «ث ا. س )00
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 ك0 يرونيللا ١١

 نسف نص رمح :مهلوقكو ؛نسحلا لماك يأ نسب نَسح :يلوقك هفورح

 وهو رخآ مم ءاجلا يف ءأ عم ؛ًءاج ءاحو :ناطي ٌءاطي ش هنمو .فاقلاب

 هعزني هّنأك هلا"”هقرحو هترارح ةَّدش نم هبيصي يذلا ءىَّشلا ٌرجي يذلا

 يراهّصلاو ؛ٌجيرْهِصو ٌيرْهِص :مهلوقك (ٌراج» يف ٌةغل اّمإ «ٌراياو .هخلسيو

 .©7لقتسم عابتإ اّمإو ؛جيراهّصلاو

 .ٌيكملا هلضفأ ّيزاجح ٌتبن وهو .رصقلاو ّدملا :ناتغل هيفف ءانّسلا اًمأو

 ةمجردلا ف نسياي راع ه«لادقعالا عب بيرق هةلتاعلا ثومأم تفيرش اود رهو

 اس تاور ياو .ئلوالا

 ةيتملا ءادشلاو لمفلا نمو ءرمكلا ©ةراهستر نقلا 00و شدا

 .«لاهسإلا ديدشلا :ميجلاب ٌراجلا» :يومحلا باتك يف ةفينح يبأ لوق )١(

 :ةعوبطملا خسنلا يفو .تبثأ ام فيحصت هلعلو ««هتدحو» :خسنلا عيمج يف )2

 .«يلاقلا يلامأ» الو يومحلا باتك يف «هل هقرحو» ظفللا اذه دجوي الو .«هيذجو)»

 .(7 1١ /؟) «يلاقلا يلامأ» نم يومحلا هلقن انه ئلإ «ٌراجلا» ئنعم (')

 امك :«جتشت» فيحصت هنأ رهاظلاو يومحلا باتك ةطوطخمو خسنلا عيمج يف اذك 00

 (راطيبلا نبا تادرفم»و  يومحلا ردصم وهو _(١١”ص) («ةيبطلا نيعبرألا» يف

 .(ب /1 ٠ 5ق) ير ٌرمّرسلل «مالآلا ءافشا»و .("5/5)

 «راثتنا» :هبشألاو .يومحلا باتك ةطوطخمو ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يف اذك (4)

 .راطيبلا نباو قفوملا يباتك يف امك ءاثلاب
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 هبرش نم حلصأ اخوبطم هئام ٌبرشو .عرّصلاو ةكحلاو روثبلاو بّرجلاو
 .مهارد ةسمخ ىلإ هئام نمو ءمهارد ةئالث ئلإ هنم ةبرشلا رادقمو .اًقوقدم

 ناك مَجَعلا عوزنملا رمحألا بيبزلاو جسفنبلا رهز نم ٌءيش هعم خبط نإو

 .حلصأ

 نم ناعفنيو «ةقرتحملا طالخألا نالهسي جرتماشلاو اعمل :يزاَرلا لاق

 ةعبس لإ مهارد ةعبرأ نم امهنم ٍدحاو لك نم ُةبرَّشلاو .ةكحلاو برجا

 (7١)1.هارد

 *لاوقأ ةيئامق ةيعف «تيرتسلا اًمأو

 .لسعلا هنأ :اهذحأ

 .نمَّسلا ئلع اًدوُس "')اًطَطخ جرخي نْمَّسلا ةّكُع ُبْر هنأ :يناثلاو

 .©"7يكسكّسلا ركب نب ورمع امهاكح

 . 40 هبا رهألا هيا هلاق دب سيئو :نرّبكلا هبشي بح هلا :ثلاقلا

 .ينامزكلا نوّمكلا ِهّنأ :عباّرلا

 .اذه يزارلا لوق يومحلا هنم لقن يذلا ردصملا ىلع فقأ مل )١(

 ةكعا :«ةيبطلا نيعبرألا» يف ققوملا ظفلو .يومحلا باتك ةطوطخمو خسنلا يف اذك (7)

 :لاق مث ءتبشلا هنأ ةلبع يبأ نبا نع لقن يكسكّسلا نإف مهو وهو يومحلا لاق اذك (©)

 يف ثيدحلا بقع كلذو .نمسلا قاقز يف نوكي يذلا لسعلا وه لب :نورخآ لاقو

 .نماثلاو سداسلا نيلوقلا ئكح نذإ يكسكسلاف .«هجام نبا نئساا

 .(7 ١/8 //) هديس نبال (مكحملا»و (5 :7”ص) «ةنديصلا» :رظنا (4)

 ال



 ضعب نع ٌيروتيُّدلا ةفينح وبأ امهاكح .حجَئايِزاّرلا هَّنأ :سماخلا

 .237)تارعألا

 .(20تيشلا هنأ :سداسلا

 .ظفاحلا َيْنَّسلا نب ركب وبأ امهاكح .©0رمّتلا هنأ :عباّسلا

 فيطللا دبع هاكح .نمَّسلا قاقز يف نوكي يذلا لسعلا ِهّنأ :نماّشلا
 ىلإ برقأو ئنعملاب ردجأ اذهو :2*)ءاّبطألا ضعب لاق .«؟7يدادغبلا

 نوكيف ءَقَحلُي مث نمّسلل طلاخملا لسعلاب اقوقدم انّسلا طّلخُي يأ .باوّضلا

 هتناعإو انّسلا حالصإ نم نمّسلاو لسعلا يف امل ءاًدرفم هلامعتسا نم حلصأ
 ْ .ملعأ هللاو .()لاهسإلا ئلع

 )١( :7"ص) («ةنديصلا» :رظنا 0(.

 )02١09/8. (مكحملا» :رظنا .تونسلا هنأ ةاورلا ضعب معز :لاقو ةفينح وبأ هركذ )0

 ط - 770 )١/ يناغصلل «بابعلا» يفو .(20806 /؟) ميعن يبأل «يوبنلا بطلا» :رظنا ©)

 .رمتلا نم عون) :(ناتسقاب

 :تونسلا يناعم نم «بابعلا» يف يناغصلا ركذ دقو .(17١١ص) «ةيبطلا نيعبرألا» يف (:)

 .اًضيأ نبجلاو دبزلا

 قفوملا باتك نع رداص وهو .(١5١ص) هباتك يف .يومحلا ناخرط نباوه (5)

 انسلل هتجزاممل قيلأو عضوملاب هبشأ وهو» :همالك صنو «يدادغبلا فيطللا دبع
 نم هبسكُي ام كلذب دصقي نأ نكميف «نمسلا قاقز يف لسعلا ُنوكو .هتعفنم لامكو

 اذإو .ءاذغلا ةعيبط ىلإ برقيو .هجاضنإ ئوقيو .هسبي لدتعيف «ةناصرلاو ةبوطرلا
 عم زوللا نهدو ركسلا نم مويلا هملعن ام ريظن ناكو ءهّحالص نسحأ خيبطب طِلخ

 .(5١١-7١١ص) «انسلا خبط

 .د نم طقاس لصفلا رخآ نئلإ انه نم )١(
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 انه ريش نآلا :هعفري ٍساّبع نبا ثيدح نم هريغو ١2'يذمرتلا ئور دقو

 يشعي يذلا وه عِشملا .(ىِشَملاو .ةماححلاو :ةودتلاو .طوعّسلا : :هب متيوادت

 .جراخلا جورخ لّهسيو «هنيليو ؛عبطلا

 لصف

 لْمَقلا دّلوي امو مسجلا ةّكِح > حجالع يف ٍةدَي هيده يف

 صخر :لاق كلام نب سنأ نع ةداق قيذع وم 7 ةنيسصحصلا» ق

 يبل يف اهْنَعْهَتَْتَو ماوعلا نب ريبزلاو فوع نب نمحّرلا دبعل ِِكَك هللا لوسر
 اهم تنتاك ةةنيبل يرحلا

 غنَعَدَلَعَ ماّوعلا نب ريبزلاو يفوع نب نمحّرولا دبع نأ :2)ةياور يفو

 :ريرحلا صُمق يف امهل صخرف ءامهل ٍةازغ يف كي 47 ينل ىلإ َلْمَقلا اَوَكَت
 .امهيلع هتيأرو

 .ٌتّبط رخآلاو ؛ٌيهقف امهدحأ نارمأ هب قّلعتي ثيدحلا اذه

 ءاّقلطم ءاسّشلل ريرحلا ةحابإ :ِلكي هنّدس هيلع تّرقتسا يذّلاف «ٌيهقفلا اًمأف

 ةَّدش نم اَّمِإ ةجاحلاف .ٍةحجار ٍةحلصم وأ ٍةجاحل الإ لاجّرلا ئلع هميرحتو
 23 ىلا ةيبابل ةاهتفو اوس راس ةجوال وأ فريغ دجب الووربلا

 .اًدج فيعض هداتسإ ْنأو ؛هجيرخت مّدقت دقو ((7 ٠87 مقرب (1)
 )5١1/5(. ملسمو (0/875) يراخبلا (5)

 )١7777(. يذمرتلا اهجرخأ (6)

 .4ةللآ لوسرل :ثتود (2)

 . فيحصت «ميجلاب «برجلل) :ةعوبطملا خسنلا يف )0

 ١5



 .حيحّصلا اذه سنأ ثيدح هيلع ّلد امك ءلْمَقلا ةرثكو ةّكِحلاو ضرملاو

 ذإ ؛(1)كعفاشلا يلوق حصأو .دمحأ مامإلا نع نيتياوّرلا حصأ زاوجلاو

 ائنعمل ة ةّمألا ضعب ٌقح يف تتبث بث اذإ ةصخّرلاو .صيصختتلا مدع لصألا

 .هببس مومعب عي مكحلا ذإ ,ئنعملا كلذ هيف دجٌو نم لك ئلإ تَّدعت

 لمتحي ةصخّرلا ثيداحأو ٌةّماع ميرحّتلا ثي ثيداحأ :لاق هنم عنم نمو

 لمتحا اذإو .امهريغ ىلإ اهيذعت لمتحيو «ريبزلاو نمحّرلا دبعب اهصاصتخا
 اذه يف ةاوّرلا ضعب لاق اذهلو .ئلوأ مومعلاب ذحخألا ناك نارمألا

 ؟ال مأ امهريغل ةصخّرلا تغلبأ يردأ الف :©”ثيدحلا

 حّرصي مل ام ءكلذ يف عرّشلا باطخ ٌفرع ِهَّنإف :ةصخّرلا مومع حيحّصلاو

 :ةدرب يبأل هلوقك .هب "9اَلَّوأ هل صخر نم ريغ قاحلإ مدعو صيصختششلاب
 نم حاكن يف ب هّيينل ىلاعت هلوقكو «4”«كدعب ٍدحأ نع يجَت نلو كيزجتت»

 5٠[. :بازحألا] « ٌكريِيِمَؤُمْلا نود نِمَكَلأٌةَصِلاَعِل :هل اهسفن تبهو

 ةجاحللو ءاسّنلل حيبأ اذهلو «ةعيرّذلل اًدس ناك امّنإ ريرحلا ميرحتو

 )١( (عومجملا»و (7"07/5١؟) («ينغملا» :رظنا )5/ 51٠( «ئئواتفلا عومجماو )١؟7/ 87(

 .(707/5/؟5)و

 يف سنأ لوق دوصقملا نوكي نأ ئشخأو .ثيدحلا اذه يف لوقلا اذه ئلع فقأ مل )0

 يف امك «ال مأ هّريغ ةصخرلا تغلبأ يردأ ال» :هركذ يتآلا راين نب ةدرب يبأ ثيدح

 ركذ امك ئرخأ ةياور يف صيصختتلا هيف درو دقو .(57377) «يراخبلا حيحص»

 .ةيتآلا ةرقفلا يف فنصملا

 .(نئلوأ» :ن ل ءطح د (0)

 .هوحنب )١9351( ملسمو (50556) يراخبلا هجرخأ «ءاربلا ثيدح نم (5)

 ا/ ١١



 دنع حابي ِهّنأ :عئارّذلا ّدسل مّوُح ام ةدعاق هذهو .ةحجاّرلا ')ةحلصمللو
 هنم حيبأو «لعفلا ةعيرذل اًدس رظّتلا مّرُح امك «ةحجاّرلا ةحلصملاو ةجاحلا
 يف ةالّصلاب لْفتتلا مّرُخ امكو .ةحجاّرلا ةحلصملاو ةجاحلا هيلإ وعدت ام
 تحبييبأو ءسمّسلا داعب ةّيروٌّصلا ةهباشملا ةعيرذل اًدس يمهّنلا تاقوأ

 هنم حيبأو «ةئيسّنلا ابر ةعيرذل اًدس لضفلا ابر مّرُخ امكو .ةحجاّرلا ةحلصملل

 نم مرحيو لِسي اميف مالكلا انعبشأ دقو .؟”ايارعلا نم ةجاحلا هيلإ وعدت ام

 .2؟!«ريرحلا سابل نم مرحيو لحي امب ("”ريبحتلا» باتك يف ريرحلا سابل
 (0) لصف

 :ناويحلا نم ةذخّنملا ةيودألا نم ريرحلا َّنأ وهف ءُيِّبَطلا رمألا اّمأو
 عفانملا ريثك وهو .ناويحلا نم هجرخم َّنأل ةّيناويحلا ةيودألا يف دعي كلذلو

 نم ريثك نم ٌعْمّتلاو .هُحيرفتو ءبلقلا ةيوقت 7"2هتّصاخ نمو .عقوملا ليلج
 اذإ رصبلل وقم وهو .اهنع ةثداحلا ءاودألاو ءادوّسلا ةَّرملا ةبلغ نمو هضارمأ

 يف ٌسباي راح ٌّبَّطلا ةعانص يف لمعتسملا وهو  هنم ماخلاو .هب لحتكا

 سويلم هنم فشتا اذإ و .لدتعم :ليقو .اهيف بطر لاس: ليقو .ليلوألا ةجرّدلا

 .«ةحلصملاو» :نءطح ءد )١(

 .(585- 15/17" /؟) «نيعقوملا مالعأ» :رظنا (؟)

 يف عقو كلذكو «ريرحتلا» :ةخسن يف نأ ةيدنهلا ةعبطلا شماه يف ركذو .«رييختلا» :د 2

 )١17/5/0(.. بجنر نبال «ةلبانحلا تاقبط ليذ»

 .اضيأ 5١/8( /7) لبق نم باتكلا اذه ئلإ فلؤملا راشأ دقو (5)

 ١55(. -57١ص) يومحلا باتك (5)

 .«هتيصاخ» :ن ءىطح (5)
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 ري ءنطقلا نم دربأو «ناتكلا نم نخسأ مسيرب ملا :(7يَزاّرلا لاق

 .سكعلابو «ةرشبلا بّلصيو لهي هّنإَف نشخ سابل ّلكو .محللا

 هئفدي ٌمسقو «هئفديو ندبلا نُحخسي ٌحسق :ماسقأ ةثالث سبالملاو :تلق ع

 ذإ هئثدي الو هتُكسي ام كانه سيلو .هئَقدي الو هنّخسي ال ٌمسقو ههنّخسيالو
 .ئفدتو نحست فاوصألاو رابوألا سبالمف .هسفدتي ايلوأ وهف ةنكسياب

 ٌةدراب ناثكلا بايثف . نحس الو ئفدتت نطقلاو ريرحلاو ناَّتكلا سبالمو

 بايثو ؛ةرارحلا ةلدتعم نطقلا بايثو «ةسباي ٌةراح فوّصلا بايثو «ةسباي

 :هنم ؟رارح لقآو ىطقلا عم نيل يرحلا

 .لدقعم وع لب «:طقلاك عتيسال هيلو 0 جاهنملا» بحاص لاق

 ام ٍلّذحت يف اًنوع ّلقأو «ندبلل اًناخسإ ّلقأ هّنإف ليقص سلمأ سابل ّلكو

 بايق تقاكاقألو .ةزاحلا هالبلا قو فيّصلا ق سّيلث نأ ئرحأو دنع للسعي

 نْحسمب سيلا :هدعب بتك ف خسان نأ ريغ ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يف اذك 01(

 قيحصأل قاتكما نأ قحلاو ندب اًنخسم» :هلوق ٌدض هنأل هيلع برُض مث هل

 لقنلاو ءيومحلا باتك يف امك ءاهّلحم يف ةعقاو اهيلع بورضملا ةلمجلاو .«اًنمسم»

 هابل ةئيم

 .يزارلا لوق يومحلا هنم لقن يذلا ردصملا ئلع فقأ مل 000

 (ناسنإلا هلمعتسي اميف نايبلا جاهنم» هباتك رظنا .(5 97ت) يدادغبلا ةلزج نباوه (*)

 .(60١١ص)
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 اهريغ ىف 3 تالا ةةوشخلاو سببلا ع نم ٌءيش اهيف سيلو «كلذك ريرحلا

 .ةنوشخو سبيو ٍةرارح نع الإ نوكت ال ةّكِحلا ذإ ةكحلا نم ةعفان تراص

 ةاوادمل ريرحلا سابل يف نمحرلا دبعو ريبزلل لكي هللا لوسر صخر كلذلف

 ًقلاخم اهجازم ناك ذإ هيف لغل دلوت لوبق نع دعبأ ريرحلا باينو .ةكجلا

 .اهوحنو بارتلاو بشخلاو

 اةلملق :ةدبلا ففوأو سابللا لدعأ ريرحلا سابل تاك اذإف ؛لبق نإف
 ؟تقابغلا تمةسو تاثطلا تحابأ ىلا ةلضانلا ةلماكلا ةحيرشلا هند دع

 .باوجب نيملسملا فئاوط نم ٍةفئاط لك هنع بيجي لاؤّسلا اذه :ليق
 ىلإ خّتحت مل اهلصأ نم ليلعتلا ةدعاق َتَعفر امل ليلعتلاو مكحلا وركنمف
 .لاوّشلا اذه درغ تاوج

 اهثو امّرس ذل هكلل الع باف كي هك تتوب ةفص ٌسوفتلا ريض هتمح ةعيرشلا

 ةيلحلاك ءاسّنلل لصألا يف قيل هّنأب هنع بيجي نم مهنمو .هريغب هنع ضوع

 مهنمو . .ءاسنلاب لاجل بشت ةدسفم نم هيف امل لاجّرلا ولع مّرحف ءبهّذلاب

 .بجعلاو ءاليخلاو رخفلا نم هثروي امل مّرَح :لاق نم

 يومحلا باتك ةطوطخم يف اذكو ««ةنئاكلا» :اهيف يتلا طح الإ خسنلا عيمج يفاذك (0)

 وأ خاسنلا ضعب نم حالصإ هلعلو ««نينئاكلا» :ةعوبطملا خسنلا يفو .(ب /؟ق)

 .نيرشانلا
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 دضو ثينختلاو ةيثونألا نم ندبلل هتسبالم هثروي امل مّرُح :لاق نم مهنمو
 ال اذهلو .تانألا تاقص ىماةفص تنقلا بكت هسبل نإق كل وجا و ةءايشلا
 ةواخّرلاو ثينأتلاو ثينختلا نم هلئامش ئلعو الإ رثكألا يف هسبلي نم دجت داكت

 نأ دب الف ةّيلوجرو َةّيلوحف مهرثكأو ساّلا مهشأ نم ناك ول ىّتح ؛ئفخي ال ام
 اذه مهف نع تّقثكو هعابط تّظّلغ نمو .اهبهُذُي مل نإو اهنم ريرحلا ٌسِبل هصقني
 هسبلُي نأ ٌيِلولا ئلع مرحب هنأ :نيلوقلا ٌحصأ ناك اذهلو .ميكحلا عِراّشلل مّلسيلف
 .21)ثينأتلا لهأ تافص نم هيلع أشني امل َىِبَّصلا

 هنأ هلك ّيبنلا نع يرعشألا ئسوم يبأ ثيدح نم (17ُيئاسنلا ئور دقو

 قو .«اهروكذ ئلع همّرحو ءبهّذلاو ريرحلا يتتّمأ ثانإل ّلحأ هللا نإ » :لاق

 ."7مهئانإل ل اأو ؛يتّمأ روكذ ئاع بهَّذلاو ريرحلا سابل مّرح» :ٍظفل

 سبل نع كو هللا لوسر ئبن :لاق ةفيذح نع (؟!(ٌيراخبلا حيحصا ينو

 )١( -"ه7ص) «دودوملا ةفحت» :رظنا 7601(.

 هب القيل اسرع يبأ نم هددع يبأ نب ديعس قيرط نم(81518:4144) مقرب )0

 نسح# ؛لاقو (19/7:) ئدم تلو ء(1548 18810) دمحا اًضبأ ةبجرغأو

 يف فلتخا دقو .اًئيش َُنَةَيَعيَو ئسوم يبأ نم عمسي مل اًديعس ْنَأِب ٍبّقْعَتو .«حيحص

 .دنه يبأ نب ديعس نع هٌريغو )١140017/61940:1761946017( دمحأ هجرخأف «هدانسإ

 مهضعب دع لب ءاهب ٌحصي ٌةريثك ٌدهاوش ٍثيدحللو نمو ئسوم يبأ نع ؛لجر نع
 -77/5!1) «ةياّرلا بصن» :رظنُيو .رئاوعملا نم ريرحلاو يعّذلا جم روكذلا نب

 )/١1710(. (ءاورالا»و ,؟6

 )107/7١(. ٌّئَذمَرَّتلا دنع ظْفَّللا اذه 00

 فلؤملاو .هيلع سولجلا ركذ نود )75١71( ملسم هجرخأو .(2871785477) مقرب (5)

 .يومحلا باتك نع رداص
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 يفنمكلو ءاينذلا ين مهل وه» :لاقو ؛هيلع سلجن نأو .جابيدلاو ريرحلا
 .«ةرخآلا

 لصف

 حجالع يف داني هيده يف
 (١)تنحلا تاذ

 :لاق ِةلكَك عيبتلا نأ مقرأ نب ديز ثيدح نم (5)«هعماج» يف يذمرتلا كور

 .(0)2تيّرلا و ىرحبلا ظيششلاب بنحلا تاذ نم اووادت»

 :ٌيقيقحلاف .يقيقح ريغو «ٌيقيقح :ناعون '؟)ءاّبطألا دنع بنجلا تاذ

 ههبشي ملأ :ّيقيقحلا ريغو .عالضألل نطبتسملا ءاشغلا يف ضرعي ٌراح ٌمرو

 :تاقافّصلا نيب نقتحت ٍةيذؤم ٍةظيلغ حاير نع بنجلا يحاون يف ضرعي
 اذه يف عجولا َّنأ الإ ,ئيقيقحلا بنجلا تاذ عجو نم اًبيرق اًمجو ثدِحُتف

 )١( ص) يومحلا باتك ١545-0151 1١١8-١١١(.

 نع ةوميم ثيدح نم الإ هفرحت آل «ميحص نسح كريدح اذهل ؛لاقو (؟896) مقرب (0
 ء/ 0 : ؛) «ئربكلا» يف ٌئِئاسّنلا اًضيأ هجرخأو .«ٌيرصب خيش نوميم ...مقرأ نب ديز

 (( 577/) راّدبلاو )١977107/4197884(. دمحأو ,(7 551/) هجام نباو 65

 405 7١7 /4) مكاحلا هحّحصو .مهريغو «(70750) «طسوألا» يف يناربّطلاو
 مو ) ةنيألا ةليلقلا» قف وهو هتفيعض اًثوميم ذب يققتو( 5

 .«...نم لوادتن نأ ٍِلَج هللا لوسر انرمأ» :يذمرتلا ظفلو .مكاحلاو يناربطلا ظفل اذه (7)

 ظفللا زعي ملف ««هريغو يذمرتلا هجرخأ» :لاق ثيدحلا دروأ امدعب يومحلاو

 .فلؤملا لعف امك هدحو يذمرتلا لإ روكذملا

 .يومحلل يتآلا مالكلا )0
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 7 يان يقيقحل أ يو ةودمم مسقلا

 تاقاَفّصلاو ("7بتجلا ف نىضرعي دق :(70نوناقلا)يحاصض لاق

 ةعجوم اذج ةيذؤم ٌماروأ اهيحاونو عالضألاو (؟ردّصلا يف ىتّلا لّضَعلاو

 هذه يف اعاجوأ اًضيأ نوكت دقو .بنجلا تاذو اًماس ريو ةضرق ارمسن

 ةّلعلا هذه نم اهّنأ ٌنظيف «ةظيلغ حاير نم نكلو ءمرو نم تسيل ءاضعألا

 .نوكت الو

 اًقاقتشا «بنجلا تاذ» نم ئّمسي دق بنجلا يف عجو لك نأ ملعاو لاق
 انهاه هب ضرغلاو .بنجلا ةبحاص ةيتعلا تاذ ارعم نآلاو ءملألا ناكم نم

 هيلعو .هيلإ بِسُت ناك ببس ٌّيأ نع ملأ بنجلا يف ضرع اذإف ءبنجلا ٌعجو

 انساب نرمي هيدجلا تاق باسسبملا | :هلوق يف 7طارقب ٌمالك لوح

 نم وأ ؛جازم ءوس نم ٍةئر ٌعجو وأ بنج ٌعجو هب نم ّلك هب دارملا :ليق
 .ئّمح الو مرو ريغ نم ِةعاَذل وأ ةظيلغ ٍطالخأ

 يف دودمم) :ث «ف يفو اهيفو .ل نم طقاس وهو .شحاف فيحصت «(«شحاف» :طح )١(

 .(دودمم) دعب واولا طوقسب «ىقيقحلا

 7-١51(. + /5) «نوناقلا) يف (9)

 .«بجحلا» :«نوناقلا» يفو .يومحلا باتكو خسنلا يف اذك (*)

 .(نوناقلا»و يومحلا باتك يف امل قفاوم تبثملاو .«(رودصلا» :د ءفادعام (:5)

 .فلؤملا مهوت امك «نوناقلا» بحاصل ال ءيومحلل يتآلا مالكلا (5)

 (مامحلا» باتك نم طارقب لوق )٠١5/7( يزارلا لقن دقو .«طارقبأ»» :ل ءث ءد (1)

 .يبطرقلا نوميم نب ئسوم نع يومحلا هركذ هلوقل روكذملا ريسفتلاو «نينحل
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 مرو وهف «نانويلا ةغل يف بنجلا تاذ ئنعم اّمأو :7١2ءاّبطألا ضعب لاق

 ىّمس اها .ةنطابلا (؟!ءايفألاا نم ذحاو لك مرو كلذكو احلا بنجلا

 .طقف اًراح اًمرو ناك اذإ وضعلا كلذ ٌمرو بنجلا َتاذ

 لاعّسلاو ئّمحلا :يهو «ضارعأ ةسمخ ٌَيقيقحلا بنجلا َتاذ مزليو

 5 ئراشتملا ىضبنلاو «سفنلا قيضو «رساتلا عجولاو

 ناَّثلا مسقلل نكل مسقلا اذهل وه سيل ثيدحلا يف دوجوملا جالعلاو
 ام ئلع ٌيدنهلا دوعلا وهو  ّيرحبلا طْسَقلا َنإف ؛ةظيلغلا حيّرلا نع نئاكلا
 تيلي طلشو ءاجعال قد اذإ طَمقلا نم فيس _رمتأ فيدال ىف ادفع هاج
 كتل اًففاوم ةاود ناك -ّمِعَل وأ روكذملا حيّرلا ٌناكم هب كِلُّدو ءنحسملا
 لكلا امتع ةشابلا ءافعألل انتم ءايل اي كامل كلم مل اتفان
 نضباق ساي راج ةوعلا 440 مييسملا لاق .كلذك هعفانم يف روكذملا ٌدوعلاو

 .يومحلاوه )١(

 .د نم طقاس «ءاضعألا» :ظفل (؟)

 فلتخم بلص رتاوتم عيرس ضبن :يراشنملا ضبنلاو ١١5(. /7) «يواحلا» :رظنا (*)

 .(١ا9/7 )١/ «نوناقلا» .نيللاو ةبالصلاو طاسبنالا مظع يف ءازجألا

 :(أ /88ق) يومحلا باتك ةطوطخم يفو .ةميدقلا تاعبطلاو خسنلا عيمج يف اذك (:4)

 لاق .ه77 60 ةنس اًيح ناك ءيقشمدلا مكحلا نب ؛ اىوسيع همسأ .باوصلا وهو ء(حيسملا

 هب فرعُي يذلا ريبكلا شانكلا بحاص وهو «حيسمب روهشملا وهو» :ةعبيصأ يبأ نبأ

 انيس نباو ءاّريثك يزارلا هنم لقن دقو .(8"7 /7) «ءابنألا نويع) .4هيلإ بسنيو

 «يحبسملا» :ةلاسرلا ةعبط يفو .«تادرفملا» يف راطيبلا نباو «ةنديصلا» يف ينوريبلاو
 هل تمجرت اهنأ بيرغلا نكلو ؛ةروسكملا ءابلا ديدشتب هطبض يذلا يقفلل اًعبت ءابلاب

  تمجرت اهنأ ينعي اذهو 89٠. ةنس فوتملا لهس وبأ يناجرجلا ئيحي نب ئسيع هنأب
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 عفان دَّدَّسلا حتفيو «حيٌّرلا درطيو «ةنطابلا ءاضعألا يّوقيو «نطبلا ١2)سبحي

 .غامٌدلل ٌدّيج روكذملا دوعلاو .ةبوطّرلا لضف بِهذُّيو ءبنجلا تاذ نم

 ناك اذإ اًضيأ ةّيقيقحلا بنجلا تاذ نم ُطْسَقلا عفني نأ زوجيو :2')لاق

 .ملعأ هللاو .ةّلعلا طاطحنا تقو يف امّيسال ةّيمغلب ٍةَدام نع اهثودح

 مأ نع حيحّصلا ثيدحلا ينو .ةرطخلا ضارمألا نم بنجلا تاذو

 ركب ابأ اورم» :لاق أنقل دعو امّلك ناكو .ساّلاب ئَلصو جّرخ هيلع فخ

 2 طه م كا
 (2)[عمتجاف] عجولا ةَّدش نم (؟)رِمُغ ئّتح هاوكش دتشاو .«سانلاب لصيلف
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0 

0 
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 هدحو وه نكي مل نكلو .«يحيسملا» هل لاقي ناك اذه لهس ابأ نأل يحيسملل

 جرفلا ابأو ءيحيسملا نبا رصن ابأو ءيحيسملا ريخلا ابأ مهنم نإف ءاّيحيسم
 نتملا يف باوصلا نأ انضرف اذإ لهس وبأ انه دارملا نأ ئلع ليلد الو .يحيسملا

 .(«حيسملا نود (يحيسملا)

 . فيحصت «((«سبحم» :ل «ث ءس

 رخآ ئلإ «...زوجيو :لوقأ» :لاق حيسم نع قباسلا مالكلا يومحلا لقن امدعب

 نم يومحلا مالك فلؤملا لعج كلذ عمو «حيسم مالكو همالك نيب لصفف «ةرقفلا

 !حيسم مالك

 يومحلا رشي ملو .«ميلس مأ) :يومحلا باتك يتطوطخم يفو .خسنلا عيمج يف اذك

 .«حيحصلا ثيدحلا يف» :وه لاق الو ثيدحلا اذه هنم لقن يذلا هردصم نلإ

 نم تبثملاو .بيرغ فيرحت وهو «نيغلا وأ نيعلاب «ورمع يذب» :خسنلا عيمج يف
 :يقفلا تبثأو )50١/7(. «ماشه نبا ةريس» يف هلثمو .(9١23ص) يومحلا باتك

 .«ةيلع رمغا

 فيحصت «ام)و .مالكلا لصو اهريغ ينو .طح «ز «د ,ف يف ضايب مث «ام» :خسنلا يف

 .يومحلا باتك نم نيترصاحلا نيب ةتبثملا ةملكلا لوأ
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 اذه ؟اذه يب لمف نما لاف قافأ اًكلف .ةمسدم رسر ءولق مشل ل اويوقشنا

 ْمَأ تناكو .ةشبحلا ضرأ لإ هديب راشأو .«انهاه نم نئج ٍءاسن لمع نم

 ءِسْرَو نم ٍءيشو «يددهلا دوعلاب :اولاق .(«؟ينومتددل مبف» :لاق .بنجلا

 تمزعاا :لاق مث . «ءاّدلا كلذب ىنّقذقيل هللا ناك ام» :لاقف .تيز نم تارطقو

 .")(سابعلا يّمع الإ ّدَل الإ ٌدحأ تيبلا يف ئقبي ال :مكيلع

 نأ راشأف دم هلبا 0 انددل : علاق ةشئاع نع 00"2«نيحيحّصلا) يثو

 ال نأ مكَهنَأ ملأ» :لاق قافأ اًملف .ءاوّدلل ضيرملا ةيهارك :انلقف ءنوُدْلت ال

 .«مكدهشي مل هَّنإف سابعلا يّمع ريغ ّدَل الإ ٌدحأ مكنم ئقبي ال (*0؟ينوُدّلت

 .(انيسح» :طح ءس )١(

 مهب ) دمحلاو 4791469 ةيوغار نيا هنعو 44978 4) قاَّزَرلا ةيع وحب هيسربخأ (0)

 مكاحلاو ((35041/) ناّبح نبا هحًّحصو هَهْنَعََُلََيو سيمع تنب ءامسأ ثيدح نم

 «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف ينابلألاو ١54(. /8) «حتفلا) يف رجح نباو «(307/5)

 يفو .(3570) «للعلا» يف امك هّلاسرإ متاح وبأو ةعرز وبأ حّجرو 0 0٠«

 .هنَعْةَيلَدو ةشئاعو سابع نباو ساّبعلا نع بابلا

 .(5717) ملسمو (1891/ 51/1١7, «5 558) يراخبلا 00

 اًعبت «ينودلت نأ» :ةلاسرلا ةعبط يفو ٠١(. 9ص) يومحلا باتكو خسنلا عيمج يفاذك (4)

 يف انه روكذملا ظفللا درو دقو . «نيحيحصلا) يف درت مل اهنأل (ا١ل» فذح يذلا يقفلل

 4م هج ذا 3يَيَم امل جانا علق هلارقك رسو ىلإ 7 8495077 نيس كلنسفلا

 .[ ١7 :فارعألا]
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 دحأ يف ناسنإلا ئئقسي ام :دوُدَّللا :يعمصألا نع 77ديبع وبأ لاق
 طسو يف وهف روجَولا اّمأو .هاياج مهو بيداولا ىتيدل نعدعأ ؛ فلا يقف

 .مفلا

 نم لخدأ ام طوعّسلاو .21)هب ٌدَلُي يذلا ءاوَّدلا وه حتفلاب دودّللاو :تلق
 .هفنأ

 مل اذإ «ًءاوس لّعف ام لثمب يناجلا ةبقاعم :هقفلا نم ثيدحلا اذه يفو

 اًليلد رشع ةعضبل هب عوطقملا ٍباوَّصلا وه اذهو .هللا نحل اًمَّرحم هلعف نكي

 ءافلخلا نع ٌتباث وهو دمحأ صوصنم وهو .«" 'رخآ عضوم يف اهانركذ دق
 دع اهيفو . ةةيرضلاو ؟ كيللا ق صاضقلا7ب ةلأسملا ةمسرتو هيد ارلا

 رس

 .اهب لوقلا نّيعتيف «ةتبلا اهل ضراعم ال ثيداحأ
 لصف

الع ْق كي هيده يق
5 ءلاو عادّصلا ج

 

 ريس

 اذإ ناك ِةيلكَي ىلا نأ :رظن هدي ض ف اًثيدح (؟)(هننساا 2 هجام نبأ ئور

 .(1917-1797 )١/ «ثيدحلا بيرغ» يف ()

 .ىعمصألا ريسقت لقن اهدعب هدودللا» فصملا رشق اذامل ىردآ ال (9)
 1177-١5٠(. /7) «نئسلا بيذهت»و )11/8/7-١57( «نيعقوملا مالعأ» :رظنا ()

 يبأ نب ركب يبأ نع :نورشعلاو عساتلا ثيدحلا» :(أ /57ق) هباتك يف يومحلا لاق (5)

 هللا نذإب عفان هنإ :لوقيو «ءانحلاب هسأر فلغ عِدٌص اذإ لَك يبنلا ناك :لاق يناسغلا ميرم

 باع لرتاذإ لاك 106 يبنلا نأ قات ةريرع يبأ نع رحخأ قبر نم هامجو .عادصلا نم

 نسفشلؤملا ققلف .(ةريقوسجام نبادج رقأ ىاكسلاب هبآرقلخيل خيف ءعيدص يحولا

  «ّنتملا اذه هجام نبا جرخُي ملو .ئرت امك هجام نبا ئلإ هازعو اًدحاو اًثيدح نيثيدحلا
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 .«عادٌصلا نم هللا نذإب عفان هّنِإ) :لوقيو ءءاّنحلاب هسأر فّلغ َعِدص

 يقش دحأ يف هنم ناك امف 5 سأّرلا ءازجأ ضعب يف ملأ :عادٌصلا

 «(ةضيب» ١ يمس اًمزال هعيمجل الماش ناك نإو . «ةقيقش» ىّمس اًمزال سارا

 قناه امكرو .هّلك سأّرلا ئلع لمتشت يلا حالّسلا ةضيبب اًهيبشت ةذوحماو

 .(!1قادغيم هبايسأو ةريك هعاوتأو .همّدتم ف وأ مآ لا رخخ وم

 بلطي راخبلا نم هيف راد امل هؤامتحاو سأَّرلا ةنوخس :عادصلا ةقيقحو

 َيِمَح اذإ 7ءاعولا عدصني امك ؛هعّدصيف ؛اًدفنم دجي الف ءسأّرلا نم ّدوفتلا

 هناكم نم عسوأ اًناكم بلط يوح اذإ بطر ٍءيش لكو قولا بلطو هيغام

 اّلِإ ةكوش الو ةحرق ِهلَو للا بيصي ال ناك» :عفار ٌمأ ٌتيدح (76:7) ئورامّنإو -
 :(78517) راَّزبلا هجرخأف نتملا اذه اّمأو .هجيرخت يتأيسو ««ءاّنحلا هيلع عّضو
 يف ميعنوبأو ١١( /1) «لساكللا يف يدع نبا ,.(5179) (طسوأللا» يف يناربطلاو

 هللا لوسر ناك١ : ظفلب ُهْنَعُدَنلا 1121196 ةريرخ يبأ ثيدح نع( 7 541) «ىوبَّتلا بّطلا»

 هل فقأ منو لوقا هيف سيلو محلب هسأر فّلغيف ءعِدُص ئيحولا هيلع لزن اذإ ُك
 ااًدج بيرغ ثيدح اذه :(00 /5) «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا لاق .ردصم ىلع
 .(09577) «ةفيعضلا ةلسلّسلا» يف وهو

 يف ةروكذم ةفلتخم ...» :هلوقب اهمتخو (155١ص) يومحلا مالك نم ةرقفلا هذه )1١(

 عادصلا ةقيقح هنم لقنو هيلع فقأ مل باتك ئلإ فلؤملا عجرف .«ةيبطلا بتكلا

 . لصفلا رخآ لإ هبابسأو
 .(عّدصتيا :اهريغ يفو .(عدصيا :ل ينو .ز يف طقني ملو .«عدصنيا :د.ف يف اذكه (؟)

 الع تطبض نكل ةروصقملا فلألاب تمسر اهدحو ث يف «ءاعولا» ةملكو

 حيّقلاب «يعولا» رّسُفو .«يعولا عدصيا :ةلاسرلا ةعبط ينو .«ئَعولا» :باوصلا
 !ةدملاو

١١6 



 يّشفَتلا هنكمي ال ثيحب هلك سأّرلا يف راخبلا اذه ضرع اذإف .هيف ناك يذلا

 .(رَدَّسلا» ىّمس سأّرلا يف لاجو للحتلاو

 :ةديدع تنبض نع نوكي عادصلاو

 .ةعبرألا عئابطلا نم دحاو ةبلغ نم :اهدحأ

 17 ع : 8 1 58 : ١(.

 مرولا كلذل سأّرلا "7هلأتيف «ةدعملا يف نوكت حورق نم :(2)سماخلاو
 .ةدعملاب سأّرلا نم ردحنملا بصعلا نم لاصتالل

 .ءسأّرلا ئلإ دعصتف ,ةدعملا يف نوكت ٍةظيلغ حير نم :سداّسلاو

 .هعدصتف

 ملأب سأّرلا ملأيف :ةدعملا قورع يف "مرو نم نوكي :عباّسلاو .
 ةدعملا

 ئقبيو ردحني مث ؛ماعّطلا نم ةدعملا ءالتما نع لصحي عادص :نيماثلا و

 .هلقثُيو َسأَّرلا عدصيف انين هضعب
 ءاوهلا رح نم هيلإ لصيف ءمسجلا لخلختل عامجلا دعب ضرعي :عساتلاو

 .هردق نم رثكأ

 اًمإو ءسبيِلا ةبلغل اّمِإ .غارفتسالاو ءيقلا دعب لصحي عادص :رشاعلاو

 .هيلإ ةدعملا نم ةرخبألا دعاصتل

 .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ,.«(نوكيا :ةدايز هدعب نءل يف )١(

 .«ملأيف» :طح .سءز (؟0)

 .«نوكي مرو نم نوكي# :ز يفو .«يف نوكي مرو نم عباسلاو» :طح 0,
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 .ءاوهلا ةنوخسو ٌرحلا ةَّدش نع ضرعي ٌعادص :رشع يداحلاو

 مدعو سأّرلا يف ةرخبألا فئاكتو دربلا ةَّدش نع ضرعي ام :رشع يناثلاو

 .اهللحت

 .هيلع ليقثلا ءيَّشلا لمحو ءسأّرلا طغض نم ثدحي ام :رشع عباّرلاو

 .هلجأل غامدلا ةَّوق فعضتف «مالكلا ةرثك نم ثدحي ام :رشع سماخلاو

 .ةطرفملا ةضايٌرلاو ةكرحلا ةرثك نم ثدحي ام :رشع سداّسلاو

 مومغلاو مومهلاك ةّيناسمتلا ضارعألا نم ثدحي ام :رشع عباّسلاو
 .ةّيدَرلا راكفألاو سواسولاو نازحألاو

 لمعت ام دجت ال ةرخبألا َّنإف .عوجلا ةَّدش نم ثدحي ام :رشع نماثلاو

 .هملؤتف «غامّدلا ىلإ "'”دعاصتتو رثكتف «هيف

 هَّنأك هّبحاص دجيو «غامّدلا قافص يف مرو نع ثدحي ام :رشع عساتلاو

 .هسأر ىلع قراطملاب بّرضُي

 لني هيف اهترارح لاغتشال ائمحلا ببسي ثدحي ام 13 تسلا

 .اهلصأل افالخ اهتداعك ةلاسرلا ةعبط هتعباتو ««مونلا مدع» ئلإ يقفلا هرّيغ )١(

 .«دعاصتو» :ثءس (؟)

 .«نورشعلاو» :ث (9)

 .«ملعأ هللاو» :هدعب ةعوبطملا خسنلا يف (5)
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 (1) لصف

 ءاهيف ٌةلصاح (')اهدحو سأّرلا نييارش يف هدام ةقيقّشلا عادص ببسو
 يراقب ام ةداملا .كلاتو .هيبتاج خم بهألا بتاجلا اهليقيف هاهيلإ ةيقترم وأ

 يف ًةّصاخو نييارّشلا ْنابَرَص اهب ةّصاخلا اهتمالعو .ٌةدراب وأ ٌةَّراح ٌطالخأ اّمإو

 .عجولا نكس نابّرَّضلا نم تعْنُمو بئاصعلاب تطبض اذإو .ٌيومّدلا
 ناك عوُّنلا اذه نأ هل 200ّيوَسَتلا ّبّطلا» باتك يف ميعت وبأ رك دقو

 .جرخي الو «نيمويلاو مويلا ثكميف هلي يبنلا بيصي

 هسأر بّصع دقو ِي هللا ٌلوسر انبطَح :لاق ساّبع نبا نع «40هيفو

 هسأر ٌبِصعي ناكو .0)*2هاسأراو» :هتوم ضرم يف لاق هنأ حيحَّصلا يفو

 .(567١ص) يومحلا باتك (0)

 اذه نوكي الف «خلإ «...ةّدام ةقيقشلا ببس نوكي ام اًريثك نأ ملعاو» :يومحلا ظفل (0)

 .اًمئاد ةقيقشلا ببس هدنع

 نع «ريكُب نب سنوي نع «ريمُث نب هللا ذبع نب ذّمحم َنعاَقَّلعم (510) مقرب (5)
 هتّدخأ امّبر كب ٌيبنلا ناك" 00

 417/80 ةدشيرات» ف ٌعربطلا هلصوو . ؛جرخي 2 نيمويلاو عويلا كمين «ةفيقشل م ش

 :اًعيمج مهدنع عقوو 2( /؟) مكاحلا هةعجص وم( 115) ا

 ةلسْلّسلا# يف بيسملا ةلاهجب ٌينابلألا هفعضو ««ٌيدزألا ملسم نب بّيسملا)

 .(7/7 5 //) «ةحيحّصلا ةلسلّسلا) :رظنيو .(297) «ةفيعَّضلا

 يذلا هضرم يف ِكب هللا لوسر جرخ» :ظفلب (77/) ٌيراخبلا يف وهو .(144) مقرب 0(

 ونثأو هللا دمحف «ربنملا الع سلج تح «.ءامسد ةباصعب بّصع دق «ةفحلمب هيف تام

 .ثيدحلا « ...دعب امأ :لاق مث ,هيلع

 .اهْتَعْدَتََر ةشئاع ثيدح نم (5577) يراخبلا هجرخأ (5)
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 سأّرلا عاجوأ نم اهريغو ةقيقّشلا عجو يف عفني سأّرلا ٌبصعو «هضرم يف

 لصف
 .غارفتسالاب هجالع ام هنمف .هبابسأو هعاونأ فالتخاب فلتخي هجالعو

 ام هثمو ؛ةعللاو نوكّسلاب هجالع ام ةكمو «ءاذغلا لواتتي هجاللغام هئمو

 هنمو ءنيْخسّتَلاِب هجالع ام هنمو ءذيرتلاب هجالع ام هتمو .تادامّضلاب هجالع

 .تاكرحلاو تاوصألا عامس بنتجي نأب هجالع ام

 ال ؛كئزج وه ءاّنحلاب ثيدحلا اذه يف عادّصلا حالعف ءاذه فرع اذإ
 ملو ٍةبهلم ةرارح نم ناك اذإ عادّصلا ّنإف .هعاونأ نم عون جالع وهو ؛ٌيَّلك

 تدّمضو ٌقداذإو .ًرهاظ اّعفن ُءَنحلا هيف عّقن اهغارفتسا بجي دام نم نكي

 هب دّمض اذإ بّصعلل ةقفاوم ٌةَّوق هيفو .عادّصلا نكس لخلا عم ٌةهبجلا هب
 ٌضبق هيفو .ءاضعألا ٌجعي لب سأّرلا عجوب ٌصتخي ال اذهو .هعاجوأ نكس
 .هنكس بهتلملا ٌداحلا مرولا ٌعضوم هب دّمض اذإو .ءاضعألا هب ٌدِشي

 هللا لوسر نأ 0)21ننّسلا» يف دواد وبأو (هخيرات» يف ّيراخبلا ئور دقو

 اًعجو ")كش الو .(جتحا» :هل لاق الإ هسأر يف اًمجو ٌدحأ هيلإ اكش ام لك

 .«ءاّتحلاب بضتخا» :هل لاق الإ هيلجر يف

 مداخ ئملس ثيدح نم (180/) «دواد يبأ نن ننس )5١١/١(« «ريبكلا خيراتلا» )١(

 «رييكلا» يف يناربّطلاو (71711419111) دمحأ اًضيأ هجرخأو .ِةللكَع هللا لوسر

 هحّحِصو «فالتخا هدانسإ يفو 26٠(. /5) «لماكلا» يف يدع نباو .(7598/175)

 75١54٠ /4) مكاحلاو «(ساّبع نبا دنسم - 504/1) «بيذههّنلا» يف ٌيربَّطلا
 (ةّيعرّشلا بادآلا» يف حلفم نباو 5١( /9) «عومجملا» يف ٌيووُّتلا هنّسحو 1

 2 )5١59(. «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف ٌئنابلألاو )5٠07/5(«

  .(هيلإ) :ةدايز هدعب ةعوبطملا خسنلا يف )00
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 بيصي ال ناك :تلاق لي َيبنلا مداخ عفار مأ ئملس نع ١2)7يذمرتلا يفو

 .(9)ءاّنحلا اهيلع عّضو الإ ةكوش الو ٌةحرَف كي بلا

 (7لصف

 اهاسغأ و ءاتحلا يش ةّرفو .ةيناثلا يف ٌسباي ءئلوألا يف ٌدراب ءاّنحلاو

 ٍةَّوق نمو «لادتعاب ٌراح ٌئئام اهيف رهوج نم اهتبستكا ٍةلّلحم ٍةَّوق نم ٌةبَكرم

 .دراب ٌيضرأ اهيف رهوج نم اهتبستكا ٍةضباق

 اذإ بّصعلل ٌةقفاوم ٌّةّوق هيفو .راّنلا قرح نم ٌعفان ُلّلحم هَّنأ :هعفانم نمو

 ئربيو «هيف ضراعلا 227قالّسلاو مفلا حورق نم غضمم اذإ عفنيو 50 دس

 ةّراحلا ماروألا نم عني هب ُدامّصلاو .نايبّصلا هاوفأ يف ثداحلا 277عالقلا

 عم هُروَن طلخ اذإو .(")نيوحألا مد لعف تاحارجلا يف لعفيو ؛ةبهلملا

 )١( مقرب )35١55( هجام نبا اًضيأ هجرخأو .«بيرغ نسح ثيدح اذه» :لاقو )76٠07( -

 ٌتيدحلا وهو .(8018) «طسوأللا»و (7/.794 5) «ريبكلا» يف يناربطلاو هل ظفللاو

 .كانه هجيرخت رظنيلف .هّسفن قباّسلا '

 .(6١ا/-655١ص) يومحلا باتك نم فلؤملا امهلقن ظفللا اذهب ناثيدحلا 030

 نبا تادرفم» نم هيف ةذوخأم اهلك لصفلا ةدامو ١655-١55(. ص) يومحلا باتك (9)

 .ماذجلا نم عفنلا يف هتيصاخ ركذ دعب هيلع لاحأ دقو «((57 51١- /1؟) «راطيبلا

 لقنلا ردصم يف امكو ءىضاملا لصفلا يف قبس امك «هّعاجوأ نكس# :هتلمكت (:)

 .(١١١ص) قفوملل «ةيبطلا نيعبرألا»و ١5( 6 ص)

 :رظنا .نانسألا لوصأ يف رشقت :لاقيو ءناسللا لصأ ئلع جرخي رثب :قالّسلا (4)

 ١(. 57ص ) (رهاوجلا رحب»و (قلس) جاستا

 .(7578ص) «رهاوجلا رحب» :رظنا .ناسللاو مفلا ةدلج يف نوكت تارثب :عالقلا ()

 - «تاحارجلا هب ئوادي ءئَرْطَقُس ةريزج نم هب ئتؤي ةرجش غمص وه :ةفينح وبأ لاق (0)
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 .بنجلا عاجوأ نم عفني درولا نهدو ئفصملا عمّشلا

 هيلجر لفاسأ تبضخف «ئبصب جرخي ٌيرَدُجلا أدب اذإ ِهّنأ :هّصاوخ نمو

 ال ٌبّرجم ٌحيحص اذهو .هنم ٌءيش اهيف جرخي نأ هينيع ئلع نّمؤي ِهّنإف ءءاّنحب
 .اهنع َسوّسلا عمو اهنيط فوضصلا بايث ّيط نيب هيو لهم اذإو .هيف كش
 !11قوعوأ هوفص نم بِرشو ٌرِصْح َّمث ؛هرّمخي بذع ءام يف هقرو عن اذإو

 ار داع راع ب موي لك اًمهرد

 سس

 ف الام هئريي نمل لذب هّنأو ميدي عباصأ ٌيفاظأ تفّقع تفّقعت اجر نأ يكحو

 هعقن مث. هيلع مِدَقُي ملف «ءانح (؟ 'ماّيأ ةرشع برشي نأ ةأرما هل تفصوف .دجي

 .اينييح ةرلإ هريقالكأ تعج رو هأريظ هفورسو كامب

َ 
 انيغل

 (45 /7) «راطيبلا نبا تادرفم» : لقتا .اضيأ قايشل ا هل لاقيو «ةاورلا دنع عّديألا وهو 5

 ,(؟ 1/7 صر «ةتديصلااو

 .«(هوفص نم َبرَشو) :ينعي ««نيعبرأ) :طح «س 01(

 :«اًبهرد نيرشع عوي لك اًموي نيعبرأ هوقص نم بشو» ةاهريغو ةيدنهلا ةعبطلا يف 25)

 ءاّموي نيرشع هوفص نم برشو)ا :يومحلا باتك يفو .خبسنلا نم ثبتأ ام باوصلاو
 قايس يف ميقلا نبا فّرصت اًملف . (ركس مهارد ةرشع عم اًمهرد نوعبرأ نزو موي لك

 .(راطيبلا نبا تادرفم» يومحلا ردصمو .ءاش امك رّيغف خسان ىلع لكشأ مالكلا

 .«ركس ةيقوأو «ءقاوأ عبرأ نزو موي لك يف ءاّموي نيرشع اهوفص نم برشواا :هيفو
 .مهارد ةرشع :ةيقوألاو

 .«ئذغتيو» :«تادرفملا»و يومحلا باتك ينو .«ئدغت١ :اهريغ يفو .ءطح يناذكه (؟)

 .«مهارد ةرشع) :«راطيبلا نبا تادرفم» هردصم يفو .يومحلا باتكو خسنلا يف اذك 0

 ةيودألا يف هباتك يف كلذ لعلو .هب قثأ نم ينربخأ :لاق .ناوضر نبا اهاكح ةياكحلاو

 ١715(. /7) «ءابنألا نويع) يف هتمجرت رظنا .رصم يف 557“ ةنس هتافو تناكو .ةدرفملا
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 نجع اذإو .اهعّمنو اهنّسح اًنوجعم رافظألا هب تمزلأ اذإ ءاّنحلاو

 نم عنو ءاهعفن رفصأ ًءام حّشرت يتلا ةّراحلا ماروألا اياقب هب دّمضو نْمَّسلاِب
 هنّسحيو هيّوقيو ٌرعشلا تبنُي وهو .ةغيلب ةعفنم نِمْزُملا حّرقتملا بّرجلا

 نيقاّسلا يف ةضراعلا روثبلاو 2)تاطاُقّتلا نم عفنيو ءسأّرلا يّوقيو

 5 ] .ندبلا رئاسو نيلجّرلاو

 ماعّطلا نم هنوهركي ام مهئاطعإ كرتب ئضرملا ةجلاعم يف كي هيده يف
 امهلوانت ىلع نوهّركُي ال مهْنأو بارشلاو

 ٌينهجلا ٍرماع نب ةبقع نع" )هجام نباو «هعماج» يف يذمرتلا ئور

 هللاَنِإف ءبارَّشلاو ماعّطلا لع مكاضرم اوُهرْكُتال» :3كو هللا لوسر لاق :لاق

 .«مهيقسيو مهموطُي لجو زرع
 ةّكربتلا ةملكلا هذه دئاوق رؤغأ ام :©0ءابطألا الشغف ضعب لاق

 51٠(. ص) (رهاوجلا رحب» :رظناو ءًءام ةءولمملا روثبلا يه ()

 ئلعي وبأ اًضيأ هجرخأو .(7445) «(هجام نبا نئس» )7١40(« «(ٌيذمرتلا عماج» )0(

 مكاحلاو (57177) «حطسوألا»و (197/10) (ريبكلا» يف يناربطلاو «(1741)

 ,ةهجولا اذه نم الإ هقرعت ال بيرق رس ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق .(غ1/.8)
 يف ينابلألاو «(778/5) «راكفألا جئاتن» يف رجح نبا هنّسح دقو ,دهاوش هلو

 .(ا/اا/) «ةحيحّصلا ةلسلَّسلا»

 ظفلب اهأدب يتلا تايلاتلا ثالثلا تارقفلاو ةرقفلا هذهو .يومحلا ناخرط نبا :ينعي (*)
 نم يومحلا اهذخأ ةرقفلا هذه مث .(17١-7١١ص) هباتك نم ةلوقنم اهلك «ملعا»

 اهانب اًضيأ ئرخألا تارقفلاو (١١٠ص) يدادغبلا فيطللا دبعل «ةيبطلا نيعبرألا»

 ] .دازو «لّصفو .همالك لع
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 كلذو 5 ئضرملا جلاعي نملو ءاّبطألل امّيس ال «ِةَيهلِإ مكح ئلع ةلمتشملا

 1 ضاع ةعيطلا لافعشأل كلذف ءَبارَّشلا وأ َماعّطلا ٌفاع اذإ ضيرملا َّنأ

 وأ ةيريرشلا ةرارصملا فعضشل اهاصقت وأ تروهش طوقسل وأ ءضربملا

 .لاحلا هذه يف ءاذغلا ("7ءاطعإ ذتنيح زوجي الف ناك امفيكو .؟"”اهدومخ

5 
 هيلع هب عطا فلل ءاذغلل ءاضعألا بلط وه مّن عوجلا نأ ملعاو

 رس اينللا ءاضعألا عب نعرصنلا ءابشبس الا ببال اهتم للص ام ضوع

 دجُو اذإف .ءاذغلا بلطيف ,عوجلاب ناسنإلا ٌسحيف «ةدعملا ئلإ ٌبذجلا يهتتي
 وأ ءاذغلا بلط نع اهجارخإو اهجاضنإو هتّدامب ةعيبطلا تلغششا ىقرملا

 ةعيّطلا هب تلَّطعت كلذ نم ٍءيش لامعتسا ئلع ضيرملا هركأ اذإف .بارّسلا
 نوكيف ؛هعفدو ضرملا ةّدام جاضنإ نع هريبدتو همضبب تلغتشاو ءاهلعف نع

 هلا : وأ ؟7نيراحبلا تاقوأ يف امّيس الو ءضيرملا ررضل اًببس كلذ

 ةعقوتملا ةلزاثلا ليجعتو ةّيلبلا يف ًةدايز كلذ نوكيف ؛هدومخ وأ ٌيزيرغلا

0 

 ةبرشألا نم هّماوِق فّطل امب نوكي كلذو .ّبلا ةعيبّطلل جعزم (*0لاغشإ ريغ

٠ 

3 

 .«ئضرملا مدخلو ءابطألل» :يومحلا )010

 .فيحصت «ء(ااهدومجا :نء«س (؟)

 .(«ةيمطلا نيعبرألا» يف اذكو ««هؤاطعإ» :س (9)

 .(5 » قفز ةريسفت قبس دقو «نارحبلا عمج 05

 777 ويوم )0(

 .«لامعتسا» :ن ءطح ىفو .«لاغتشا» :ن ءطح ادعام ئرخألا خسنلا يفو .يومحلا

 فيحصت اذهو «ةعوبطملا خسنلا يف اذكو
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 هبشأ امو ٌيرّطلا درولاو حاّفتلاو 2')رَوَّتلا بارشك هُجازم لدتعاو ةيذغألاو

 شاعنإو .طقف ©7ةبّيطملا "'”ةلدتعملا جيرارفلا قارُمأ ةيذغألا نمو كلذ

 ةعيبطلا مداخ بيبطلا نإف ةّراَّسلا رابخألاو ةقفاوملا ةرطعلا حبيارألاب هاوق

 .اهقيعم ال اهنيعمو

 جين دق د فلل أو دبل يذضملا وم دجال نأ ملعاو

 تفتكاو «ةاضعألا هب تّلغو ءامد هتريصو ؛هتجضنأو هتخبطو هيلع عملا

 لفقعيو ابا ريمي هنايديس هلل اهلكر ينل ةّوقلا يه ةعيبّطلاو «هاوس اًّمع هب

 .هقارعب عاد هيرمأ معو يسع

 ءاعّطلا ىلع ضيرملا رابجإ ئلإ (؟)ةردثلا يف جاتحي دق هَّنأ ملعاو

 اذه ئلعو .«*0لقعلا طالتخا اهعم نوكي ىَتَلا ضارمألا يف كلذو ءِباِرَّشلاو

 ئلع لد دق يذلا قلطملا نم وأ ؛صوصخملا ماعلا نم ثيدحلا نوكيف

 .(رفولينلا» :ةيدنهلا يفو .اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يف اذكو ««رفونيللا» :ن ءطح )١(

 .ماللا مِض عم نونلا حتفي نم مهنمو «ماللا مضو نونلا رسكب هنأ «رينملا حابصملا يف

 :ماوعلا هلوقيو :لاقو ءءافلاو ماللاو نونلا حتفب (777 )١5/ «جاتلا» بحاص هطبضو

 باتك نم ةيدمحألا ةطوطخمو خسنلا مظعم يف دراولا وه اذهو .رهوّجك «رّموثلا»
 .«رفولينلا» :(أ )١50/ اشاب بغار ةخسن يفو .هرشان ركذ امك يومحلا

 .هبشأ وهو ؛(«ةلّذعملا» :يومحلا باتك ةطوطخم يفو .قارمألا ةفص يه (؟)

 يف اذكو ««ةعيبطلا» :ن ءطح يفو .اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يف اذكو ««ةبيطلا) :ث ()

 بحل امهالاكو قيدتيلا

 .فيحصت امهالكو ««ندبلا» :س يفو ««ةردبلا» :زءلءد (5)

 .يومحلا باتك نم لقنلا ئهتنا انه (6)
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 شيعي ال اّماَيأ ءاذش لب شيعي دق ضيرملا نأ فيدحلا ؛رعمو . ريل هذييقت

 .(1)اهلثم يف ُحيِحَّصلا

 ام ئلع ٌدئاز ففيطل ئعم ؛مهيقسيو مهمعطي هللا نإ ف: :لكو هلوق ينو

 اهريثأتو ؛حاورألاو بولقلا ماكحأب ةيانع هل نم الإ هفرعي ال ءءاّبطألا هركذ

 نحنو .ةعيبّطلا نع اًريثك يه لعفنت امك ءاهنع ةعيبّطلا ٍلاعفناو ندبلا ةعيبط يف

 :لوقنف «ًةراشإ هيلإ ريشن

 ٍفوُخم وأ ءوركم وأ بوبحم نم اهلغشي ام اهل لصح اذإ سفتلا
 الو لب ءشطع الو عوجب ٌسحت الف ءِبارّشلاو ءاذغلا بلط نع هب تلغتشا
 .هب ٌسحت الف ملألا ديِدَّشلا ملؤملاب ساسحإلا نع هب لغتشت لب ءدرب الو ٌرح
 امب سفنلا تلغتشا اذإو .هنم اًئيش وأ كلذ هسفن يف دجو دقو الإ ٍدحأ نم امو

 .عوجلا ملأب ٌسحت مل اهيلع دروو اهّمّهد

 .هب تعبشف «ءاذغلا َماقم اهل ماق حيرفتلا ّيوق اًحّرفم دراولا ناك نإف

 .هحطس يف رهظت ئّتح دسجلا يف ُهّيومّدلا ترجو ءتفعاضتو اهاوق تشعتناو

 ثعبنيف «بلقلا مد طاسبنا بجوي حرفلا َنإف .هتّيومد رهظتو .ههجو قرشيف
 .داتعملا ءاذغلا نم "7اهمولعم 7'2ءاضعألا بلطت الف «هب ئلتمتف قورعلا يف

 ضيرم ئهتشا اذإ» :ِكَي يبنلا لوق ئلع سيفن مالك يدادغبلا فيطللا دبع قفومللو )١(
 :رظنا .سابع نبا ثيدح نم )١474( هجام نبا هجرخأ «(همعطيلف اًئيش مكدحأ

 .(١1-7١١”ص) («ةيبطلا نيعبرألا»

 .د نم طقاس «ءاضعألا ...طاسبنالا بجوي» )١(

 نود ةثأايس لا ةعبط هتدللو ه0[ يلفع» كب تبثأف «يقفلا خيشلا (مولعم» ةملك بجعت مل (20)

 :ايلصأ
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 بحت امب ترقظ اذ ةييبطلاو .هنم ةعيرطلا ايلا رايبلا تحل وهاب ايلاقشتال
 .هنود وه ام الع هترثآ

 هتمواقمو هتبراحمب تلغتشا اًفوخم وأ اًنزحم وأ اًملؤم دراولا ناك نإو

 ماعّطلا بلط نع ِلُْغش يف اهبرح لاح يف يهف «ءاذغلا بلط نع هتعفادمو

 ام َريظن اهيلع تفلخأو اهاوق تشعتنا برحلا اذه يف ترفظ نإف .ِبارّسلاو

 انفارق 17. طحنا ٌةروهقم ةيرلخم تتاكقأو .بارَّشلاو ماعّطلا ةَّرق نم اهتاف

 ٌودعلا اذه نيبو اهنيب بوجلا تقاك نإو .كلذ نم اهل لح ام بسحب

 ئلع امهنيب برحلاف ةلمجلابو .")ئرخأ يفتختو «ًةرات رهظت ٌةَّوقلاف الاجس
 .بتاقلل ةسّلاو 7: لئاشملا نيودعملا نين جراخلا برحلا لاثم

 .ريسأ امإو حيرج اًّمإو ليتق اّمإ بولغملاو

 نم ما اعلا مرق ام لع 011 هدب ةيتاغي هللا نه دم هل ىسيرملاف
 رع هّير يدي نيب هحارطناو هراسكناو هفعض بسحب ددملا اذهو .مّدلاب هتيذغت

 ام برقأ لبعلا نإف ههّير نم اًيرق هل بجوي ام كلت نم هل لصحيف + اجو

 هل اًيلو ناك نإف .هنم ٌبيرق هّبر ةمحرو «0*2هّبلق رسكتا اذإ هّبر نم نوكي

 ةعبطلا يف امك «اهاوق تّطحنا» :خسنلا ضعب تبثأ انه نمو .ن نم ةطقاس «نم» )010(

 .اهريغو ةيدنهلا
 .«ئرخأ رهظتو ًةرات يفتخت» :س (؟)

 خسنلا يفو .تبثأ امك ن ينو .ةيدنهلا ةعبطلا يف اذكو ««نيلباقتملا» :طح ءث د (7)

 .ةملكلا ماجعإ لمهأ ئرخآلا

 .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ««اًدئاز» :ل (5)

 .امهريغ يف ضايب الو «نيتملك وأ ةملك عسي ضايب د .ءف يف هدعب (5)
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 مظعأ اود هب ينستدتو :هقعيبل خير هي ةجونت ام ةبيلذلا ةيغألا نم هل لصح

 هب هّسنأو هّبرل هّبحو هناميإ يوف امّلكو .ةّيندبلا ةيذغألاب اهشاعتناو اهتوق نم

 هسفن يف دجو -هنعو هب هاضرو هيلإ هقوش ٌدتشاو «هّبرب هنيقي يوقو هب هُحرفو

 .هّملع هلاني الو «بيبط ٌفصو هكردي الو «هنع رّبعي ال ام ةّوقلا هذه نم

 لاح رظنيلف هب قيدصّنلاو اذه مهف نع هّسفن تفثكو هُعبط ظّلغ نمو

 ةروص نم هنوقشعي ام بحب مهيولق تألتما دق نيذلا روّصلا قاّشع نم ريثك

 يفو مهسفنأ يف ّبئاجع اذه نم ساّنلا دهاش دقو .ملعوأ ٍلام وأ هاج وأ

 بقري

 م ألا مايّصلا يف لصاوي ناك هنأ لي ّيبنلا نع حبحَّصلا يف تبث دقو
 و

 عنا رس ع

 لظأ يِإ متناول تسسلا :لوقيو «لاصولا نع هباسبأ نيترو هحدعلا ارق

 ماعّطلا وه سيل ِباِرَّشلاو ماعّطلا اذه نأ ٌمولعمو 2 7١(ينيقسيو يّبر ينمعطُي

 مل لب «قرفلا ققحتي ملو ءاصاوم نككي مل الإ .همفب ناسنإلا هلكأي يذلا

 .( ونيقسيو ير رنمعطُي ّلَظأ١ هو سبر

 امَّنإو .(مكتئيهك تسل» : لقي مل همفب برشيو لكأي ناك ولف رس

 يف هريثأتو بولقلاو حاورألا ءاذغ نم هبيصن َّلق نم ثيدححلا نم اذه َمهف

 .قفوملا هللاو .ينامسجلا ءاذغلا ريثأت قوف هب 2)اهئانتعاو اهشاعنإو ةّوقلا
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 تسل» ظفلو .ُهَنَعَدَنداَوَ َهيَر سنأ ثيدح نم )١1١١5( ملسمو )1/75١1( يراخبلا هجرخأ 50

 يبس بيبا دوو رأوا و عبو

 )١1١١761١١١5(. ملسمو

 .«اهئاذتغاو» :ةعوبطملا خسنلا يفو .خسنلا عيمج يفاذكه (؟)
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 لصف

 (1١)طوعّسلاب جالعلا لو ةرذسلا جالع يف هدي هيده يف

 ةماححلا :هب متيوادت ام ريخا :لاق هّنأ ("7(نيحيحّصلا» يف هنع تبث

 .«ةرّذُعلا نم زمغلاب مكنايبص اوبّذعت الو .ّيرحبلا طْسَقلاو

 لخد :لاق هللا دبع نب رباج ثيدح نم هنع (0(دنسملا»و (ننّسلا» فو

 .«؟اذه ام» :لاقف امد هارخنم ليسي ٌّئبص اهدنعو ةشئاع ئلع كو هللا لوسر

 امُيأ .«*0ةدكدالوأ نلتقت ال ّنكليو» :لاقف .هسأر يف ٌعجو وأ ةرذخلا دج ك| لاقت

 .ءامب هّكحتلف ايدنه اًَطْسُت ذخأتلف هسأر يف ٌمجو وأ ٌةرْذُع اهدلو باصأ ٍةأرما

 .(6)أريف «تبّصلاب كلذ عنصف «ةشئاع ترمأف . (هاّيِإ هْطِعْسُت مث

 )١( 2155ص) يومحلا باتك ١07/7 - 5782.11/5(.

 يومحلا باتك نم لوقنم ثيدحلاو )١161/1( ملسمو (52597) يراخبلا (؟)

 .(55١ص)

 يبأ نبا اًضيأ هجرخأو )١5785(. (دمحأ دنسم ((1/5 )4٠ «ئربكلا يئاسّنلا نئس» 0

 25٠09 019117) نئلعي وبأو «(راتسألا فشك :14)راّربلاو 01154101 ةبيش
 .مهريغو ((717- 51007582751 (يَوَلا ب ٌبطلا» يف ميعنوبأو,

 ضارمألا» يف ٌّيسدقملا ءايضلا 2 ه5” 3/20 مكاسلا ةححسسر

 0/١ /؟ا/) احب حيضوّتلا» يف نقلملا نيا ةدانسإ نّسحو ,(04) «تاراّقكلاو

 0:14) ةاقملا ياسا ل هس نيا 4150 /1) «فاحتإلا» يف يريصوبلاو

 .نيبطاخملا ريمضب اًضيأ يي “لا مكن ليو - (مكدالوأ) :ن ءطح «س 53 0

 .(175١ص) يومحلا باتك نم لوقنم ظفللا اذهب ثيدحلا (6)
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 نم قلحلا يف ٌحيهي '')[غجو] ةرْذُعلا :ةديبع يبأ نع 7١2ديبع وبأ لاق
 :ةرّذَعلا :ليقو .ئهتنا .ٌروذعم وهف ,©7هَترَّدع دق :ليق هنم جلوع اذإف مَّدلا

 .«؟)اًبلاغ نايبّصلل ضرعتو «قلحلاو نذألا نيب اميف جرخت ٌةَحْرَف

 بلغي مد اهتّدام ةرْذُعلا َّنألف ,كوكحملا طْسَقلاِب اهنم طوعّسلا ٌعفن اّمأو

 ةاهّللا ٌدشي ٌففيفجت طسُقلا يفو .نايبّصلا نادبأ يف هلت (*”ةرثكل مغلبلا هيلع
 يف عفني دقو .ةّيّصاخلاب ءاّدلا اذه يف هعفن نوكي دقو .اهناكم ئلإ اهعفريو

 ركق دقو .ئرأ نفتعلابو قرات تاذلاب :ةراحلا ؟0ةيردألا ةراحلا ءاودآلا

 )١/ ١67(. «(ثيدحلا بيرغ» يف ()

 جلوع» :هلوق يف ريمضلا هيلع دوعيل .««ثيدحلا بيرغا»و ١175( ص) لقنلا ردصم نم (؟)

 .«جيبت» :ةلاسرلا ةعبط يف طبض اذه لجأ نمو .«هنم

 نكلو .هل حّشرم «هنم جلوع» :هّلوقو «ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ««هب رذُعا :ز ءس ادعام ف

 .امهريغو «(ثيدحلا بيرغ)» هردصمو يومحلا باتك يف اذكو «تبثأ ام باوصلا

 ابلاغ نايبصلل ضرعت قلحلاو فنألا نيب يذلا مرخلا يف جرخت ةحرق» :يومحلا ظفل (:)

 اًضيأ ئمستو «روبعلا ىرعشلا تحت بكاوك ةسمخ يهو «ةرذعلا عولط دنع
 «ةياهنلا» نم هذخأ يومحلا نأكو .«رهشأ لوآلاو .ٌرحلا طسو يف علطتو .ئراذعلا

 نع )7147/١( «ثيدحلا بيرغ# يف يبرحلا هاورو )١98/7(. ريثألا نبال

 .رْغَدلا فصو هيفو .هللا دبع نب بعصم

 نمو .(174١ص) لقنلا ردصم نم تبثأ ام فيرحت وهو ««نكل» :خسنلا عيمج يف (5)

 هتعبتو «مالكلا مامتإل (رثكأ» :ةلمجلا رخآ يف يقفلا خيشلا داز فيرحتلا اذه لجأ

 .ةلاسرلا ةعبط

 اميف ف يف واولا داز مهضعب نأ رهظيو .أطخ وهو «ةيودألاو» :اهريغ يفو .ث يف اذكه ()

 _دقو) :همالك صنو .نيسحي ملف يومحلا مالك قايس يف فنصملا فّرصت دقو .دعب
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 رزبو يناميلا ٌبَّسشلا عم طْسَقلا :ةاهّللا طوقس ةجلاعم يف «نوناقلا» بحاص
 كورولا

 ضيبألا وهو .يدنهلا دوعلا وهف :فيدحلا ف رركذملا ٌىرحبلا طّسقلاو

 ةاهّللا زمغب مهدالوأ نوجلاعي اوناكو .ةديدع عقانم هيفو ءولح وهو ءهنم

 كلذ نع دك مهاهنف_ داييّصلا ئلع هنوقلعي ٌةيش وهو - لالوكيو

 م ار عيا هي ع ع ,ه# سو ق
 قدت ةبكرمو ةدرفم ةيودأب نوكي دقو .فنالا ف بصيام :طوعّسلاو

 فنأ يف اهب طَعْسُيو ؛ةجاحلا دنع ('0ُكَحَت مث .ففجتو نّجبْعتو لّكْنتو

 هسأر ٌضفخنيل امهعفري ام هيفتك نيبو ؛هرهظ ئلع قلتسم وهو ناسنإلا

 ءاَّدذلا نم هيف ام ٌجرختسيو «هغامد ئلإ لوصولا نم ٌطوعّسلا َنكمتيف
 .ساطعلاب

 وبأ ركذو «هيف هيلإ جاتحي اميف طوعّسلاب يوادّلا هِي يتلا حدم دقو

 . طعتسا دل كيلا نأ ؟71هتتسأ) يف دواد

 ءاودأ نم ٌةراح ةيودأ عشت دقف كلذ عمو درولا .ةجلاعم يف هللا همحر انيس نباهركذ

 .(«ضرعلا قيرطب وأ ب ةيصاخب امإ «ةّراح

 وهو .(ورملا» :اهريغ ينو .«ءرملا» :ل يفو .ن يف ءارلا ديدشت عم «رملا» :نءث )١(
 ةاييفلا طرقس لس قافيس نيفردت دقو .نودعلا بادك جد ينام يسب

 .يومحلا ئكح امك طسقلا ركذ ئلع فقأ مل نكلو «درولا رزبو ٌبشلا :(:244/0)

 .فيرحت وهو ««لحت» :اهريغ يفو .باوصلا وهو .ح ءطح .س يناذكه (؟)

 يراخبلا هجرخأ ثيدحلاو .اهنعدلاوكو سابع بأ ثيدح نسم (”م51/) مقرب 2«

 .(78١7ص) يومحلا باتك نع رداص فلؤملا نكلو « 5)ملسمو «(6141)
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 لصف

 دوؤفملا جالع يف ٍديَي هيده يف

 تضرم :لاق دعس نع دهاجم ثيدح نم (7١(هننس» يف دواد وبأ ئور

 مقرب دج لس قيد نيب ذب يقول عرعر 10:8 لوسر نشف لضرم

 يفيقث نم ةدّلَك نب ٌتراحلا ِتأف ؛ٌدوؤفم ّلجر كْنإ» :يل لاقو ؛يداؤف ىلع

 ورعب م جلف قديلمتل اوي نم يارعت جرس دعبل ءبّبطتي لجر هن

 .(ّنهب كدليل مث

 .هنطب يكتشي يذلا نوطبملاك «هيكتشي وهف هداؤف بيصأ يذلا :دوؤفملا

 .مفلا يبناج دحأ نم ناسنإلا هاقسي ام :دودّللاو
 ميزت ل

 اهيس الو ةةنيدملا يمتاويس الو كدت اذ يل ةيجعأ م ةيصاخ رمتلا يفو
 هبص

 يفو .يحولاب كَرذت ئرخأ ٌةّيّصاخ اًعبس اهمنوك يفو .هنم ةوُجَعلا

 ويلا كلذ هَّرُضي مل ةيلاعلا رمت نم ٍتارمت عبسب حّبصت نم» :ٌدالَع هللا لوسر

 .(141/) «تاقبّطلا» يف دعس نبا اًضيأ هجرخأو . هيت تكسو 1001 2): مقرب 010

 .( 06 0) (يوبتلا بَّطلا» يف ميعن وبأو 5٠ /5) «ريبكلا» يف ٌيناربَّطلاو

 «ئرغصلا ماكحألا» يف ُيليبشإلاو )0٠0 ٠ «ةراتخملا» يف ءامضلا ةديشحنفو

 (ماهيإلاو مهولا» يف ناّطقلا نبا هبقعت هبقعتو ١©« / 4) «ئطسولا»و ما

 :رظنيو .عطقنم دانسإلاف ءيعس نم عمسي مل اًدهاجم َنأب (210:069/5)

 .(17/7"7) «ةنيدملا لتئاضف يف ةدراولا ثيداحألا)»

 رمت نماو .«ةوجع تارمت ...» :امهيلك يفو )35١51(.« ملسمو (05145) يراخبلا (0)

 باتك نم لقنلاو )7179/١٠١(. «حتفلا» يف امك ةرمض يبأ ةياور يف ةدايز «ةيلاعلا

 .(185١ص) يومحلا
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 .(ًرحسالو ْمَس

 هّرضي مل حبصي نيح اهيتبال نيب امم ٍتارمت عبس لكأ نم» :؟!'ظفل يفو
 ." يسمي تح مَس

 .لدتعم :ليقو .اهيف بطر :ليقو .ئلوألا يف ٌسباي «ةيناثلا يف ٌراح رمتلاو

 ةنيدملا لهأك هب ءاذغلا داتعا نمل امّيس ال ةَّحّصلل ًظفاح ٌلضاف ٌءاذغوهو
 يف اهترارح يتلا ةّراحلاو ةدرابلا دالبلا يف ةيذغألا لضفأ نم وهو .مهريغو

 ”طاوب ةدوريل «ةدرابلا دالبلا لهأل هنم عفنأ مهل وهو ةيناثلا ةس وتلا

 زاجسلا اهأ رفع كتذلو .؟ةةدرابلا داللبلا ناكس حظا رمرا رحو اههاكس

 ال ام ةّراحلا ةيذغألا نم اهل ةهياشملا دالبلا نم مهيلي امو فئاّطلاو نميلاو

 .(؟)لسعلاو رمّثلاك مهريغل ىتأتي

 هعضي ام قوف لييجنّرلاو لقلفلا نم مهتممألا يف نوعضي مهاندهاشو

 يانور لاب اياد لبس ب الي دبا (0)ءاولحلا

 امك ,دسجلا رهاظ ئلإ ةرارحلا جورحخو مهفاوجأ ةدوربل مهّرضي الو كلذ

 ةدعملا جضنت كلذكو .ءاتّسلا يف نخستو فيّصلا يف دّربت رابآلا هايم دهاشن

 .فيَّصلا يف هجضنت ال ام ءاتّسلا يف ةظيلغلا ةيذغألا نم

 كه :

 )١( ملسم دنع )5١51(.

 .دعب اميفو انه (نوطب» :ز يف (5)

 .رظنلا لاقتنال د نم ةطقاس «ةدرابلا ...نطاوب ةدوربل» :ةرابعلا (*)

 .(181١/-85١ص) يومحلا باتك :رظنا (:)

 .«ولحلا» :طح يفو «ةروصقملا فلألاب ن «ءل يفو .فلألا ئلع ةّدم (ف) لصألا يف )0(
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 وهو ؛مهريغل ةطنحلا ةلزنمب نوكي نأ داكي مهل رمّتلاف ؛ةنيدملا لهأ اّمأو

 ذيذل مسجلا نيتم ِهّنإف .مهرمت فانصأ دوجأ نم ةيلاعلا رمتو .مهتّدامو مهتوق

 .ةوالحلا قداص معّلا

 .نادبألا رثكأ قفاوي وهو .ةهكافلاو ةيذغألاو ةيودألا يف لخدي رمّتلاو

 هريغ نع دّلوتي ام ةئيدّرلا تالضفلا نم هنع دّلوتي الو «ٌئزيرغلا ٌراحلل رقم

 .اهداسفو طالخألا 5 نم هداتعا نمل عنمي لب ؛ةهكافلاو ةيذغألا نم

 نمو ةنيذملا لهأك ٌصاخلا هب ديرأ يذلا باطخلا نم ثيدحلا اذهو
 كلذ يف ةيودألا نم ريثك عفنب اًصاصتخا ةنكمألل نأ بير الو .مهرواج

 نم اًمعفان ناكملا اذه ىف )تبني يذلا ٌءاَوَّدلا نوكيف «هريغ نوذ ناكملا
 وأ ةبرتلا سفن ريثأتل ريغ ٍناكم يف تبن اذإ عّتلا كلذ هيف دجوي الو ءاَّدلا

 اهفالتخا براقي ٌَمئابطو ٌصاوخ ضرألا يف َنإف ؛اًعيمج ")امه وأ ءاوهلا
 ال وكأم ًءاذغ دالبلا ضعب يف نوكي تابّلا نم ٌريثكو .ناسنإلا عئابط فالتخا

 نم موقل ٍةيودأو «نيرخآل ةيذغأ م وقل ٍةيودأ برو .التاق اًمَس اهضعب يفو

 بسانت ال يلب لمهأل ٍيودأو ءاهاوس ضارمأ يف نيرخأل ٌةيودأ يه ضارمأ

 (7ههعفنت الو مهريغ

 لجو رع هللا قلخف .اًعرشو اًردق تعقو دق اهّنإف عبّسلا ةّيّصاخ اًمأو

 خسنلا يفاذكو (تبني دق١ :ن فو .(تبثي# :ف يف نأكو .2«تبثل :ث .«تبن» :ل )١(

 .ةعوبطملا

 ولد هناي نآ ةبيرعلا يف بارصلاو ,ةضوبظملاو ة يطخلا مسفلا عيسج يفاقف' 5
 .مالكلا ماقتسال «امهيلك وأ» :لاق ولو .«امهريثأتل

 .(188 -1/817صض) ىومحلا باتك :رظنا (©)
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 يف هقلخ لمك ناسنإلاو .اعبس ماي لاو ءاغبس 17 ضرآلاو قيس تاوامتجلا

 ّصلا نيب يعلو عبس اولا دابع احبس هل عرشو .راوطأ ةعبس

 قا "”عبس نيديعلا تاريبكتو .؟')اًعبس اًعبس رامجلا يمرو ءاًعبس ةورملاو

 .ئئلوألا

 رّيخ نينس عبس مالغلل راص اذإو 16 عيسل السلا مهورعف :ِهائلَع لاقو

 ل د :ةعلاث فو أ عسب است هوبا 8 0)لعرمخأ فو .ةياور يف هيوبأ نيب

31 

0 

 .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ««نيضرألا» :نءطح )١(

 .ةدحاو ةرم «اعبس» :طح «ءلءزءد يف )١(

 .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو «(اعبس» :لءسءز (6)

 7٠١( /8) «حتفلا» يف بجر نبا لاق امك _اهّدوجأ «ةباحّصلا نم ددع نع درو (5)

 يذمرتلاو .(515) دواد وبأ هجرخأ ُكنَءَهََزَوَوو ينهجلا دبعَم نب ٌةربَس ثيدح

 هححصو ؛«(حيحص نسح ثيدحا :يذمرتلا لاق )١579(. دمحأو «(500)

 يف امك ٌئقهيبلاو )250/8/١.« مكاحلاو «5١١٠23؟) ةميزخ نباو )١51(« دوراجلا نبا

 :رظنيو )0٠(« «دواد يبأ ننس حيحص) يف وهو :(77770 )١/ «تاّيفالخلا رصتخم»

 يبأ ثيدح نم يورو ءورمع نب هللا دبع ثيدح نم اًضيأ تبثو .(7417) «ءاورإلا»

 .مهنَعَناَدَوو سنأو ةريره

 .ةعوبطملا خسلا يف اذكو ««ئرخأ ةياور» :د .ءفادعام (5)

 .ةلأسملا هذه ئلع فنصملل لّصفم مالك سداسلا دلجملا لوأ يف يتأيس (1)

 .اهْنَعُدَناَوَر ةشئاع ثيدح نم )١948( يراخبلا هجرخأ (0)
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 0 فو سفا ل !لفدوب يس
 ةامعيس الإ ةقدّصلا فءاضقو اًعيس ايداع رهرز ىهلا ةهحلاو كابس

 توعبيس باسعع ريظ ٌةّمألا هذه رم كسلا ادكدوو ,ة ريتك فاعصأ حيلإ يتعب

 (اما

 يناعم تعمج ةعبّسلاو هربشل هتسبلا هي يّصاخ ددعلا اذهل نأ بير الف

 .كلذك رتولاو ؛ٍناثو لَّوأ عفَّشلاو ءٌرتوو ٌعفش ددعلا َنإف ءهّصاوخو هّلك ددعلا

 بتارملا هذه عمتجت الو .ٍناثو لَّوأ ٌرتوو .ٍناثو لّوَأ عفش :بتارم عبرأ هذهف

 :ينعأ ةعبرألا ددعلا بتارمل ٌعماج للماك ٌددع يهو .ٍةعبس نم لقأ "يف
 يناشلابو «ةثالثلا لَّوألا رتولاب ينعنو .يناوثلاو لئاوألاو ءرتولاو عفشلا

 ؛)ةعيرألا ينائلابو «نينثالا لّوألا عفّشلابو .ةسمخلا

 :طارقبأ لاق دقو .“ "”نيراختبلا يف امييم الو هقاعبشلاب ٌميظح ةلعما ءابطاللو

 ماّيألاو 2 17ةعبس ةعبس موجلاو .ءازجأ ةعبس ىلع رّدقم وهف ملاعلا اذه نم ِءيش ّلك

 بث «ةرشع عبرأ ئلإ ٌيِبص مث «عبس ىلإ ٌلْفط اهلّوأ .ةعبس ساتلا نادسأو عبس

 .ُهَنَعْدَنََوو دوعسم نبا ثيدح نم (5797) يراخبلا هجرخأ )١(

 .هجيرخت قبس (0)

 .:©نيفلا :كثب از « صا فذ 0

 يومحلا لقن اهنمو )١/ 7١-31(« ىئبمب ةعبط  «ءافصلا ناوخإ لئاسر» :رظنا ()

 4١. ٠ 9+ رة رح)

 .هريسفت قبس دقو «نارحبلا عمج نيراحبلاو ١58(. /75) «نوناقلا» :رظنا (4)

 .«ةعبس كالفآلاو» :ز يف هدعب (5)

 ره
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 ها ع
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 ناعذإلاو بقلب ءيطألا مهنع اهات ءابطألا نم امهريغو سونيلاجو

 هلك هُمالك نَمَف .نّظلاو نيِمخّتلاو سدحلا هعم امن لئاقلا نأ عم هدايقنالاو

 كرتو ميلسّنلاو لوبقلاب هّناوقأ ئَقلَتت نأ ئلوأ كحوو ٌناهربو ٌعطقو ٌنيقي

 ةيصاخلاب نوكت ًةراتو «ةّيفيكلاب نوكت ًةرات مومّسلا ةيودأو .ضارتعالا

 .ملعأ هللاو .(17تيق تيقاويلاو رهاوجلاو راجحألا نم ريثك ٌصاوخك

 ماعلا نم ثيدحلا نوكيف ءمومّسلا ضعب يف روكذملا رمتلا عفن زوجيو

 عنف ةصاخلا ةبرتلا كلتو ؟؟7دلبلا كلت ةّيضاخب هعقت زوجيو -صوصخملا

 مس لك
 اهريغو ةيدنهلا ةعبطلا يف ءاجو «طقف ةتس ةروكذملا نانسألاو ,خسنلا عيمج يفاذك )١(

 اهيلع تدمتعا يتلا ةخسنلا يف تناك ةدايزلا لعلو .«قهارم مث» :«ةرشع عبرأ» دعب

 ةعباسلا ئلإ ...7 )517/1١0(: «بذهملا حرش عومجملا ةلمكت» يفو .ةيدنهلا ةعبطلا

 وأ باش نيثالثلا ئلع مث «عفاي ةرشع ةسماخلا ئلإ مث : «يبص ةرشاعلا ىلإ مث : «لفط

 .عفايلا ركذ صنلا يف تئافلا نأ اذه نم نيبتيو .مرهلاو خيشلاو لهكلا ركذ مث (اوتف

 .هلقن اميف فلؤملا ردصم لع فقأ ملو

 .«طارقب» :ن ف ()

 .(1817١ص) يومحلا باتك يف لينعملا اذه رظنا (9)

 .«ةدلبلا» :ل .ءث «س ىفو .ضرألا وأ ةئيدملا ىنعي (5)
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 ءاوّدلاب ليلعلا عافتنا طرش نم َّنأ وهو «هنايب نم دب ال ٌرمأ انهاه نكلو
 نإ تح ؛ةلعلا عفد ئلع هب نيعتستف «ةعيبطلا هلبقتف «هب عفنلا َداقتعاو هّلوبق

 دهاش دقو «ىقلتلا لامكو لوبقلا نسح و داقتعالاب عفنت تاجلاعملا نم اًريثك

 هب سمّتلا حرفتو هل اهّلوبق دتشي ةعيبّطلا َّنأل اذهو .بئاجع كلذ نم سّنلا
 (١)دعاستتيف «ّيزيرغلا ٌراحلا ثعبنيو «ةعيبطلا ناطلس ئوقيو «ةّرقلا شعتنتف

 عطقيف ةّلعلا كلل اًمفان ةيودألا نم ٌريثك نوكي سكعلابو .يذؤملا عفد ئلع

 اهيلع يدجي الف «لوبقلاب هل ةعيبّطلا ذخأ ٌمدعو هيف ليلعلا داقتعا ٌءوس هّلمع
 تت

 .اكيش

 نادبألاو بولقلل اهعفنأو «ةيفشألاو ةيودألا مظعأب اذه ٌرِبتعاو

 :ءاذ لك نمءاقش وه ىذلا نآرقلا وهو قرخآلاو اينّذلاو داعملاو شاعملاو
 اًضرم الإ اهديزي ال لب «َمََّتلاو َءاَفّشلا هيف دقتعت ال يلا بولقلا عفني ال فيك
 اهؤافش هَّنِإف .نآرقلا نم ُمفنأ "”ءاود طق بولقلا ءافشل سيلو !اهضرم لإ

 اهتّكص اهيلع ظفحيو «هأربأ الإ اًمقس اهيف رداغي ال يذلا لماكلا ُماَّنلا
 ضارعإف اذه عمو .ٌهضمو ذؤم لك نم َةّماَّتلا ةّيمحلا اهيمحيو :(")ةقلطملا
 مدعو ,كلذك هّنأ هيف بيرال ينلذإ مزاج اهداظسا نمر هصع برتنللا رثأ

 نيبو اهتيب لاح -اهسدج ودب اهبّكر يتلا ةيودألا ئلإ ٌلودعلاو «هلامعتسا
 ءاودألاو للعلا تنّكمتو «ضارعإلا ٌدتشاو ؛دئاوعلا تبلغو .هب ءافّشلا

 خسنلا يف اذكو ««دعاسيإ) :ن يفو .«دعاستت١» :طح يفو .هريغو لصألا يفاذك )١(

 .ةعوبطملا

 .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو «طق ءاود» :ن (0)

 .فيرحت ««ةلطعملا» :ز (9)

١ 



 هر مهسنج ينو جئالم ئطع ءايطألار ئبغرملا نيرتو هسولقلا نم ةنمرملا

 .باصسلا مظعت مهر هي نوتسحوو هنومّظعي نمو مهد ويبشا مهل هحيضتاو
 امّلكو .اهجالع مهيلع ايعأ للعو ٌضارمأ تبّكرتو ءءاّدلا مكحتساو

 يداني لاحلا ناسلو «تيوقو اهّرمأ مقافت ةثداحلا تاجالاعلا كلتب اهوجلاع

 :(!7بهيلع

 ”ايسرهيااسر كيكلا 2 ف ةّكج بكاجعلاو يقايعلا ىمو

 (؟1لومحمافروهظ قوفءاملاو امظلا ا هلققي ءاهيبلا ىف سيعلاك

 لصف

 اهررض عفدي امب اهحالصإو ةهكافلاو ةيذغألا ررض عفد يف ِةَِي هيده يف

 "7اهعفن يوقيو

 ثأر :لاق رفعج نب هللا ديع ثيتح نم 27[ :بهيسحّصلا] ف تعبت

 .ءاثقلاب بطّرلا لكأي ِةِِكَي هللا لوسر

 ««بيبحلا برق) :هيفو 356١( /”) يريمدلل «ناويحلا ةايح» يفاذكه ناتيبلادرو )١(

 يف ءالعلا يبأل ةديصق نم يناثلا تيبلاو .ةبسانملل هيف فّرصت فلؤملا نأ رهاظلاو

 حورشا :رظنا .ئدّصلا اهل نوكي ام لّتقأ ٌسيِعلاو :هيف ردصلا ةياورو ««دنزلا طقس»

 .فّرصتلا نم ءيشب هرعش يف هنّمض مهضعب لعلو 88٠١( /7) «دنزلا طقس

 لهتسم يف يجاح نب ليعامسإ طخب (ز) ديزياب ةخسن نم يناثلا دلجملا لئهتنا انه (؟)

 .1/71/ ةنس نم ناضمر رهش

 ١195(. -97١”ص) يومحلا باتك (9)

 )5( يراخبلا )6 55٠( ملسمو )57 5١(.

١١ 



 يف ديزيو ءاهقفاويو ةدرابلا ةدعملا يّوقي .ةيناثلا يف ٌبطر راح :بطّرلا

 ددسلل للاوم عاصم مدلل ٌركعم ؛ ؛شطعم ..رفعيلا عيرس هئكلو «١2)ةءابلا

 ةكسسف ؛ 0 ةيناثلا يف ٌبطر داب ءانقلاو داو زمم دسع وب

 ةدعملا ةرارحل ("7ٍفطُم ٍفطُم ؛ةّيرطعلا نم هيف امل هّمشب ئوقلل شعنم ءشطعلل

 ءّشطعلا نكس -َبِرشو «ءاملاب بلحّتساو هُقُدو ءهٌرزب ففج اذإو .ةيهتلملا

 .اهالج نانسألا هب كِلُّدو خو ٌقُد اذإو .ةناثملا عجو نم عّمنو «ٌلوبلا ّردأو

 بّلكلا ةّضع نم عّمن (7جَتْخُبْيَملا عم ٌدامِض هنم لِمُعو هقرو ٌقُداذإو
 .يبلكلا

 هاج

 ةلازإو ءرخآلل ٌحالصإ امهنم لك يفو .ٌدراب اذهو ءٌزاح اذهف ةلمجلابو

 لصأ اذهو .ئرخألاب اهتروَس فدو ءاهّدضب ةيفيك لك ٌةمواقمو ؛هررض رثكأل

 .اذه نم دافتسي هّلك ّبَّطلا ملع لب ؛ ؛ةَّحّصلا ظفح يف لصأ وهو هلك جالعلا

 )١( حيحص امهالكو ««هابلا» :نء.فادعام .

 .(«ةثلاثلا» :س )0

 .«فطلم» :هعوبطم يفو .(ب /57) يومحلا باتك طوطخمو خسنلا عيمج يف اذك ()
 ئتح بنعلا ريصع نم خبط ام :«ءالّطلا» ريسفت يف يرهوجلا لاق .بنعلا بر وه )00

 حتفب «حاحصلا» نم عوبطملا يف طبض دقو .(جَتْخّبيَملا» مجعلا هيُّمستو «هاثلث بهذ

 .رسكأتو جلت مييملفو فيسرتفلا يف اسك ءاج يسلم دهم خيش انه يل كير نكلو ابل

 .خوبطملا ئنعمب ةيسرافلا ءابلاب (ج جتخب»و ريصعلا نعمب (ْئَم) نم بكرم وهو

 ناك نإو «نيهجولا ئلع انيس نباو يزارلا هركذيو .جتخفيملا :اًضيأ ءافلاب بّرعو
 حتفب هيف طبضلاو (١١2ص) رفظملا كلملل «دمتعملا» :رظناو .رثكأ لوألا هجولا

 .ءابلا

١ 



 عفدو ليدعتو اهل ٌحالصإ ةيودألاو ةيذغألا يف هلاثمأو كلذ لامعتسا يفو

 ندبلا ةّحص ئلع نوع كلذ ينو .ايطاقي اميد ةيقملا تائيكلا سايب امل

 ؛ْنَمسأ ملف ٍءيش ّلكب نونّمس :اهَعهئََعو ةشئ
 11 ٌتَفِمَّسق :بطّدلاو ءاثفلاب ىونّئسف

 ةانك تلاق .هبصخو هتّوقو

 .سبايياب يبطالاو .درابلا هزاع .راحلاب هيثبلا ررض 3 'ةلمجلابو

 ا ا ا و هكا

 ْثِعَب نم ئلع همالسو هللا تاولصف .هلّدعيو انّسلا هب حّلصُي نمّسلا نم ٌءيش

 .ةرخآلاو ايندلا حلاصمبو نادبألاو بولقلا ةرامعب

 لصف

 ("7ةيمَحلا يف ِةِكَك هيده يف

 ئلإ جيتحا طيلخُتلا عقو اذإف .ةّحص ٌظفحو ةيْمِح :نائيش هلك "نيّدلا
 ةثالثلا دعاوقلا هذه ئلع هّلك ٌّبَّطلا رادم كلذكو .قفاوملا غارفتسالا

 ئلع فقيف هديزي اّمع ةيمحو ءضرملا بلجي اًّمع ةيمح :ناتيْمِح :ةيْمِحلاو

 )١( هجام نباو .(5591) («نئربكلا» ىف ل يئاسنلاو ناكل ")دواد وبأ هجرخأ )5 5 ١17(,

 «يناثملاو داحألا» يف مصاع يبأ نباو )17 ٠ راربلاو )18/ ٠١0 5 ١١(.

 .فالتخا هدانسإ فو . هل ظفّللاو (11/ /58) «ريبكلا» يف ينارَّطلاو .(5058) ئلعي وبأو

 «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف ينابلألاو «(22185 /7) مكاحلا هحّحصو )١/ ١77(.

 .د نم طقاس (يف١لو . «ةيمحلاب) : :ىس 15

 ةعبط عجرت ملو .رشان وأ خسان نم عينش فيرحت وهو ««ءاودلا» : :ةعوبطملا خسنلا يف (29)

 .اهلصأ ىلإ اًضيأ انه ةلاسرلا

 لذف



 ضرما تإف ؛'يسقرملا ةيمح :ةيلاثلاو ءاسصأللا ةيمس :117:لوألاق هلا

 .هعفد يف ئوقلا تذخأو «ديازتلا نع هضرم فقو ئمتحا اذإ

 ُدَحأَءاَجَوَأ رس لعَوأ َضْرَم منح نإّو# :ئلاعت هلوق :ةيمحلا يف لصألاو
 #57 (بيط اًديِعَص اوُمَسَيتَف ام اودع رلَف كسلا ريسملل وأ ٍطيَعْلا َنَمرحنَم ا يح 5 ريس وق سك سا ما رت رع ىلا معلا "7 ا س

 ريشي ال كاملا لامعقسا نم ضيرملا لئمحف .[547 :ءاسنلا]

 ةيراصنألا سيق تنب رذنملا ٌّمأ نع هريغو ("7(هجام نبا ننس يفو

 انلو ءضرم نم ةقان ٌيلعو .ٌىلع هعمو هٌدْيكَي هللا لوسر ىلع لخد :تلاق

 لوسر قفطف .اهنم لكأي ٌىلع ماقو ءاهنم لكأي لَك يبنلا ماقف .ةقلعم 2 لاود
 اداسو |ًديعتش تعتصو :تلاق .ّففنك ىَّنح «ةقان كّنِإ» : يلعل لوقي ِةككَو هللا

 :20)ظفل ينو .(كل عفنأ هن .ٌبِصَأ اذه نم» : ىلعل يك يبل لاقف ءهب ثكجف

 .«كل ققفوأ هنإف .ٌبصأأف اذه نم» :لاقف

 .«لوألاف» :دءف )١(

 :ف شماه يف كردتسا 4 َءاَسْيِلَاهيَسَملَوَأ طِيَمْلا نيكس َمدَحَأَآَجَوَأ# :نئلاعت هلوق )2

 .د يف كردتسي ملوز

 دمحأو )7١70(: ٌيْذمرَّتلاو (27857) دواد وبأ اًضيأ هجرخأو .(547) مقرب ()

 اذه» :يذمرتلا لاقو .هيلع فلتخاو ءناميلس نب حيلف هب دّرفت )707١61-706١(.

 حلفم نبا هنّسحو «(4 07/0700 27١ 5 /5) مكاحلا هحّحصو ««بيرغ نسح ثيدح

 .(09) «ةحيحّصلا ةلسلّسلا» يف ينابلألاو «(7 87 /؟) «ةّيعرّشلا بادآلا» يف
 ١(. 5 8ص) يف هريسفت يتأيس (4)

 .هريغو (771/) يذمرتلل (5)

١ 



 هلك ِبْنلا ىلع تمدق :لاق بيهص نع اًضيأ 2١7 (هجام نبا نئس ١» فو

 لكأتأ» :لاقف «تلكأف ءاّرمت تذخأف «لكف ٌُندا» :لاقف «ٌرمتو ٌربخ هيدي نيبو

 مّسبتف .ئرخألا ةيحاّتلا نم غّضمأ هللا لوسر اي :تلقف هرب كبوأ مق

 .ُةَنلَع هللا لوسر

 امك ,«")اينّدلا هامح اًدبع ٌّبحأ اذإ هللا َّنإ» :ِِكَي هنع ظوفحم ثيدح فو

 يمحي هللا َنِإ) :ظفل يفو .7«بارّشلاو ماعّطلا نع هّضيرم مكدحأ يمحب

 .(00(«؛لاينّدلا نمؤملا هدبع

 يناربّطلاو «(45١27)راَّزبلاو 277180 :17551) دمحأ اًضيأ هجرخأو .(74 417) مقرب 001(

 هحّحصو 0/١. 5 0717/7717/5) (يوبَتلا بَّطلا» يف ميعن وبأو )4١/8(« «ريبكلا» يف
 يف يريصوبلاو .174/4-214) «ةراتخملا» يف ءايّضلاو «(4 ١١/54 7849 /) مكاحلا
 دقو ءناّبح نبا ئوس هقّثوي مل نم هيفو ءاقالتخا هدانسإ يف نأ اّلِإ 0١( /4) «حابصملا»

 (فاشكلا ثيداحأ حجيرختا يف ٌيعليزلا هنّسحو «(55 /9) (عومجملا» يف يووتلا هفعض

 .(1710) «ينغملا» يف يقارعلاو 20757 /؟) (ةّيعرّشلا بادآلا» يف حلفم نباو )/ ١5(«
 .عوبطملا يف اذكو ء«ايندلا نم» :ث (؟)

 ايندلا يبأ نباو «(186 /7) (ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلاو ٠ /5) يذمرتلا هجرخأ 00

 يف يربطلاو ١143(: ) (دهزلا» يف مصاع يبأ نباو .(8) (دهّزلا» يف

 نع ديل نب دومحم قيرط نم مهريغو ((ساّبع نبا دنسم-784/1) «بيذهتلا»

 يف فلّتخاو .«ِبارّشلاو ماعّطلا» :لدب «ءاملا» :هيفو ءهب ُهْئَعْهتلََيو نامعنلا نب ةداتق
 ,(159) ناّبح نبا هحّحِصو ؛«بيرغ نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاقو «هدانسإ

 .0 81 /؟) «ةّيعرشلا بادآلا» يف حلفم نبا هنّسحو (709 7037 /4) مكاحلاو

 )١857١(. متاح يبأ نبال «للعلا» :رظنيو

 .عوبطملا يف اذكو ««ايندلا نم» :لءث (5)

 -1773777(2 77571 :717577) دمحأو )7٠١77(, ثيدح بقع يذمرتلا هجرخأ ()

 م 5 ١



 ءءاوّدلا سأر ةيمحلا» :سائلا نم ريثك ةنسلأ ئلع رئاّدلا ثيدحلا اّمأو

 وهاملإ فيدسحلا اذه ءاداسعا ام 117 ديج افا ودرعو وءاذلا تب ةدعملاو

 يتلا ىلإ هعفر حمصي الو :2")برعلا بيبط ةدّلك نب ثراحلا مالك نم
 .ثيدحلا ةّمئأ نم دحاو ريغ هلاق ." 16

 ديعس يبأ نع ٍدومحم ثيدح نم مهضعب هلعج دقو . هب ُهَنَعُدَنْإَدَو ديبل نب دومحم نع 5

 مهضعبو كَنعهنإََي عفار نب ةبقع نع هئيدح نم هلعج مهضعبو كعلم ْي يردخلا

 داس نب نادت نع هليلس نيب مهيتميو كفؤ عرنع نه عضو نم هيف نع

 يبنلا كردأ دق ديبل نب دومحم .. . لسرم) :يذمرتلا لاق .قباّسلا ظفّللا وهو ُهَنَعُهَََي

 بدلا يف حلفم نا تح اذلو ؛لاسرإٌدضي الف ؛ةريغص مالغوهو هآرو

 .ُهَنَعْدَتااصر ةفيذح نع بابلا يفو .ملعأ هللاو )18١/7( «ةّيع ةبعرشلا

 .حلصأف .(«مسج -) :ن يف ناك )١(

 مالك نم وه :ليقو) :هيفو )1//1١7(( ؛ءاّبطألا تاقبط يف ءابنألا نويعا :رظنا (0)

 ٍلوق نم هدانسإب "بطلا باتك» يف لاّلخلا دّمحم وبأ هجرخأو (رجبأ نب كلملا دبع

 ئور :اًضيأ حلفم نبا لاقو «(7794/؟) «ةّيع ةّيعرشلا بادآلا» يف امك نعت 7 يلع

 :هلاق ةدوس نين ورسع :ةطيسلا يقو ب ةوربع نيس هداتسإب بطلا بناقك# يق لالخلا

 موّرلا اًبيبط هّجنهو هّجنم هرّضح ةييف ناكف ءاقاع اهلجم ساشلا نوماملا سلج

 نب ٌماشه ركذ :لاقف ؟ئرت ام :لاقف هيوهار نب قاحسإ ئلع نومأملا لبقأف ...دنهلاو

 اهل لاقف :يجكتشت يهو اهيلع لخد لَ بنل نأ نعد ةشن اع نع هيبأ نع ًةورع
 دانسإ اذه و هافانا امالدبإ اودوع و ةعاوجألا تيب ةدعملاو ةةارد ةييحلا قيففاض اي

 نم ئّردُم ال ةّصقلا يوار نإ من ءاًماشه كِردُي مل هيّوَهار نبا َّنِإف ؛عاطقنالا ٌرِهاظ

 .هيلإ دانسإلا رّكذُي ملو ءاهل هروضح ئردُي الو ءوه
 دصاقملا» يف ٌيواخّسلاو «.(574/7) «مكحلاو مولعلا عماج» يف بجر نبا لاق اذكو 0

 .«تّبثي ال ١١5(: /7) «ريسملا داز» يف يزوجلا نبا ةرابعو )6"١١7(. «ةنسحلا

 _ يف يكبّسلا لاقو .«اًدج بيرغ# :(550 )١/ «فاّشكلا جيرخت» يف ُيعليّرلا لاقو

١5 



 راو اهيلإ قو رعلاو هقدبلا نق وسع ةدعملا أ :85 قيَتلا نه ركلوو
 تردص ةدعملا تمقس اًذإ و ؛ةكّصلاب قورعلا تردض ةدعملا تحص اًذإَف

 .؟17(قسلاب قورعلا

 يف حيحّصلل مهدنع ةيمحلاو .(")ةيمحلا ٌٍّبُّطلا سأر :ثراحلا لاقو

 نم هقاّثلل ةيمحلا نوكت ام عفنأو .هقاّثلاو ضيرملل طيلخّتلا ةلزنمب ةّرضملا

 .ةفيعض ةمضاهلا ٌةَّوقلاو ءابتّوق ئلإ دعب عجرت مل هتعيبط نِإف .ضرملا

 نم ّبعصأ ()اًساكتنا بج وب ةطيلققق ؛ةلعتسم ءاضعألاو .ةلباق ةعبطلاو

(010 

030 

00 

 ٌنسحأ ةقان وهو يلاوّدلا نم لكألا نم لعل كي تبنلا عنم يف نأ ملعاو

 «فاَّشلا فاكلا» يف رجح نبا لاق اذكو ««اًدانسإ هل دجأ مل» :(00"8 /5) «تاقبطلا»

 اذكو ءاِلكَي تبْنلا نع هل لصأ ال» ١(: : 5 ص) ةةركذتلا» ف ىشكرألا لاقو )١1١(.

 .(761) «ةفيعٌضلا» يف ينابلألاو «(35 597) «ىنغملا» يف ىقارعلا لاق
 يف ميعن وبأو ((1707) «دئاوفلا» يف ماّمتو «(151) «طسوألا# يف يناربطلا ةةجريخأ

 (ءافعُضلا» يف ف يليقُلا لاق ُكَنَعْهئَعَو ةريره يبأ ثيدح نم «(85) «يوبتلا بَّطلا»
 ناّبح نبا هفّمضو ؛«رجبأ نبا نع ئورُي مالكلا اذهو .. .هل لصأ ال لطاب» )0١/١(:

 يف يقهيبلاو (57 /) «للعلا» يف ينطقرادلاو 2( )0 «نيحوربجسلا» يف

 ثيداحأ جيرخت» يف يعليزلاو .(؟0 )١/ «نازيملا» يف يبهّذلاو ,(0415) «بعُشلا»

 ,(5815 /7؟) «تاعوضوملا» يف يزوجلا نبا هدروأو ,مهريغو © )١/ «فاّشكلا

 .(595١؟) «ةفيعضلا ةلسلسلا» يف وهو

 .(5””77ص) يومحلا باتك

 (وهو» :دعب اميف داز مهضعب نأ رهظيو .س قق ريغ اذكو :«اهساكتنا» ةن هظح «ز هد

 .ن شماه يف امك قايسلا حالصإل (بعصأ» لبق
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 ديقانع ةلزنمب لكألل تبيبلا يف قّلعُت بَطُرلا نم ٌءانقأ يلاوّدلا َنإف هريبدّتلا
 ةعيبّطلا فعضو اهتلاحتسا ةعرسل ضرملا نم هقاَّنلاب ٌرضت ةهكافلاو «بنعلا

 اهتلازإو ةّلعلا راثآ عفدب ةلوغشم يهو ءاهتَّوق نكمتت مل ُدعب اهَّنإف ءاهعفد نع
 .كدبلا خوه

 هحالصإو هتجلاعمب لغتشتف «ةدعملا ئلع لقث عون ةّصاخ بطّرلا ينو
 اًمإو «ةّيقبلا كلت فقت نأ امإف .هراثآو ضرملا ةّيقب ةلازإ نم هددصب يه اًمع

 نم هّنإف .هنم بيصي نأ هرمأ ريعّشلاو قلّسلا هيدي نيب عضو اًملف .ديازتت نأ
 نيَِّتلاو فيطلّتلاو ةيذخّتلاو ديرَّتلا نم ريعّشلا ءام يف َنإف ءهقاّنلل ةيذغألا عفنأ

 اذهف .قلّسلا لوصأب خبط اذإ امّيس الو ؛هقاّثلل حلصأ وه ام ةعيبطلا ةيوقتو

 فاشيام طالخألا نم هنغ كلوني الو هع هثذعم ف نمل ءاذقلا ققوأ نم

 . كيم

 ل

 تاك ةامح اه ةذش ره هنإ نقع 7 هل اًضيرم رمع ايمح : ملسأ نب , ديز لاقو

 110 لئرتلا صفي

 ادإو .هلوصح عنمتف ءءاّدذلا لبق ةيودألا "7 ربكأ نم ةيمحلاف :ةلمجلابو

 .هراشتناو هليازت عنمتف لصح

 خم ؛ملسأ نب ديز نع ءيجنزلا دلاخ نب ملسم قيرط نم (1 ,٠ ٠ /5) مكاحلا هجرخأ )010(

 ينامحف هابط ٌرمع يل اعدف ءاديدش اًضرم باطخلا نب رمع نامز يف ٌتضرم» :لاق هيبأ

 (صيِخلَتلا رصتخم» يف امك ٌنيبهَّذلا هحّحصو . ةةييسبلاة دش عيقاوتلا ضمأ بنك تح

 نع ملسأ نب , ديز نب هللا دبع هعبات لب «هب درفني مل هنكلو هيف ملكتم يجنّرلاو «(475)

 .(ةيعماج ةلاسر -4875 /7) «هلئاسم» يف برح دنع امك ءاًرصتخم هج نع هيبأ

 .ةعوبطملا خسنلا يفاذكو (عفنأ) 3 0

 ١



 لصف

 :حيحّصلاو هقاّنلاو ليلعلا هنع ئمحُي امم اًيثك نأ مّلعُي نأ يغبني اًممو

 يذلا ٌريسيلا َءىَّسلا هنم لوانتف «ةعيبّطلا هيلإ تلامو ءهيلإ ةوهّشلا تّدتشا اذإ
 ةعيبطلا إف «هب عفتنا امّبر لب .هلوانت هّرُضي مل -همضه نع ةعيبّطلا زجعت ال
 نوكي دقو .هررض نم اىشخي ام ناحلصيف .ةّبحملاو لوبقلاب هنايقلتت ةدعملاو

 .ءاوَّدلا نم هعفدتو ةعيبّطلا ههركت ام لوانت نم عفنأ

 مِلعو «ةريسيلا تارمّتلا لوانت ئلع_دمرأ وهو  اًبيهص كي يلا ّرقأ اذهلو

 وهو هِي هللا لوسر لع لخد هنأ يلع نع ئوري ام اذه نمو . ("17.ةضت ال اهّنأ

 هيلإ مرو . (؟هيهتشت ىلع ايا» :لاقف .هلكأي ” ٌرمت ِةكَ تيبنلا يدي نيبو «دمرأ

 .(770ولع اي كّبسح» :لاق مث ءاًعبس هيلإ ئمر ئتح ئرخأب مث ٍقرمتب

 .ًاًبيرق هجيرخت مدقت 010

 يلع نَع «هيبأ نع «ءالعلا قيرط نم )2١5( «يوتلا بطلا" يف ميعن وبأ هجرخأ )2

 ,.(5851/1) (زنكلا» يف امك «ريبكلا عماجلا» يف ٌيطويسلا هدانسإ نّسحو «هب ُهْنَعدَنَي

 لاق «هيف ٌةَّلكتم_ هركذ مّدقتملا ٌملسم وهو دلاخ نب ٌيِجنّرلا :ءالعلا نع يواّرلا نكل
 نم ءاجو .«ظوفحم ريغ ءالعلا نع ثيدحلا اذه :(7 1١ /57) «لماكلا» يف يدع نبا

 هيبأ نع ءرفعج نع ء«صفح نع (151155) ةبيش يبأ نبا هجرخأ ءالسرم رخآ هجو

 .ئرخأ مث ٌةرمت هيلإ ذبنف :لاق ؛مومحم ٌيلعو ٍرمت نم ان كي بلل يدمهأ :لاق
 وبأ هجرخأ ,فلات ثلاث قيرط هلو .ةكنسحلاا :لاقو هدي فك ّمث ءاًعبس هلوان تح

 نب ورمع نع ٌيروشلا نع رع دمحم نب ع سويس
 :ئروثلا تيدح نم ٌبيِرَظا ؛لاقو ىلتعمب ةنعتإو# هير يلع نع «يرتخبلا يبأ نع «ةَّرَم

 رذنملا ٌّمأ ثيدح حيرخت مّدقتو . ركدقو نايس يع نيوهو فيش ب

 .هَنَعَيإَو لعل يِبْنلا ةيمح يف اينو
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 نبا نع ةمركع ثيدح نم 7١2(هننس» يف هجام نبا هاور ام اذه نمو

 .رُب ٌربخ يهتشأ :لاقف «؟يهتشت ام» :هل لاقف الجر داع كي ىلا ّنأ سابع
 لإ ثعبيلف ٌربُربخ هدنع ناك نما: يلا اقف .اَكَْك يهتشأ :ظفل ينو

 .(همعطتيلف اًئيش مكدحأ ضيرم لوهتشا اذإ» :لاق ّه مث .(هيخأ

 هيهتشي ام لوانت اذإ ضيرملا ّنإف ,2")فيطل تب ٌّرس ثيدحلا اذه يفف

 ال امم اًررض ّلقأو ٌعفنأ ناك هام ٌررض هيف ناكو «7"2يعيبط ٍقداص عوج نع

 عفدت (؟4)هل ةعيرّطلا ٌّبحمو هتوهش ٌقدص َّنإف ؛هسفن يف اًمفان ناك نإو «هيهتشي

 بطلا يف ميعن وبأو .(151) «دئاوفلا» يف ماّمت اًضيأ هجرخأو .4 نام

 حلفم نبا هدانسإ نّسحو «(7949) «ةراتخملا» يف ءايضلا ةيسيسيسزج و )00١7. «ّيوبنلا

 هيف نكل ٠7(« /5) «حابصملا» يف يريصوبلاو ل75 5 /7) هن ةّيعرشلا بادآلا» يف

 9و :هثيدح ىلع عباتُي ال» :(517 /7) «ءافعضلا» يف ُيليقعلا لاق «ةريبه نب ناوفص

 ٌيبهّذلاو «(754/) هنبال «للعلا» يف امك متاح وبأ هتّراكنب مكح اذلو ؛«هب الإ فرعُي

 .هنيل ىلإ (73737 /5) «راكفألا جئاتن» يف رجح نبا راشأو «(7177/5) «نازيملا» يف

 نم هذخأ يومحلاو (157١ص) يومحلا باتك نم ذوخأم فيطللا يبطلا ٌرسلا اذه (؟)

 املاطو» :كلذ دعب يدادغبلا لاقو «(7١٠ص) يدادغبلا فيطللا دبعل «ةيبطلا نيعبرألا»

 اهبقعيف ؛همغر لع اهنولوانتيف «بيبطلا اهركني ءايشأ نوهتشي ئضرم تعمسو تيأر
 زجعل الإ كلذ امو .ةقباطم ةحيحص اهافلأ كلذ ةلع نع بيبطلا صحف اذإف .ءافشلا

 ضيرملا ةوهش لعجي نأ سّيكلا بيبطلل يغبنيف .ءايشألا ةعيبط يف ام لك ءانتقا نع رشبلا

 .بيقلاي رثاكسملا ةاحبسف .هللع قيرط ئلإ هب يدتهي اممو هتعيبط ئلع هتلدأ ةلمج نم

 اذه يف هقاسو همالك فّقلتل اَلِإو ءيدادغبلا باتك ئلع فقي مل هتئلت# فلؤملاو

 .هل اًئاسحتسا لصقلا
 .(ىعبط» :د (9)

 .ةلاسرلا ةعبط نم طقاس «هل» (5)

 و١



 .اًررض هنم اهل بلجي دق عفانلل اهتهاركو ةعيبطلا ضغبو .هررض

 لرلع هيض قياذعب هيلع ةعيبطلا لبقت نييعشملا ذيدلتاق :ةلمجلاوو

 قةرقلا ةكصر ةوهشلا قفص هملإ سلنلا كاعبتا دنع امّيس :ةرجولا دمحأ

 .ملعأ هللاو

 لصف

 ةيمحلاو .ةكرحلا كرتو .ةعّدلاو نوكّسلاب دَمَّرلا جالع يف ِةِكَي هيده يف

 وهو هّلكأ هيلع ركنأو ءرمتلا نم اًبيهص ئمح ِةِكَي ىبنلا نأ مذقت دقو

 ,ليمرلا هباصأ امل بطّرلا نم اًيلع اىمحو لهو

 ْنيع تدمر اذإ ناك ِةِلي هّنأ ")«يوبتلا ٌبَّطلا» باتك يف ميعن وبأ ركذو

 .اهنيع أربت ئتح اهتأي مل هتاسن نم ٍةأرما
 م 86 8 ب 7 و نيم

 يف اهتّيّمك رثكت ٌةَّراح حير وأ «ةعبرألا طالخألا دحأ بايصنا ةببسو .رهاظلا

 ةليوطلا ةعبارلا ةرقفلا الإ (77"-١٠ص) يومحلا باتك نم لوقنم هلك لصفلا )١(
 .لبق نم عادصلا عاونأ هنم لقن يذلا باتكلا نم اهلقن هلعلو

 يف ٌينطقراَّدلا لاق «قراخم نب نيصح هيف ؛اًدج ٌففيعض هدانسإو .(777) مقرب (؟0)
 2 اًمأو «"*8/0) («ةيارّدلا» يف رجح نبالاق اذكو .«كورتم» 0) «ءافعشلا»

 (473) «ءافعضلا» يف ٌيزوجلا نبا لقنو .«ٌففيعضا» :لاقف (7117/11) «حتفلا»
 ؛«ٌتيدحلا عَضَي» :لاق هَّنأ ينطق اَّدلا نع امهريغو )7١417( «نازيملا» يف ُنيبهَّذلاو
 .عضولاب ثيدحلا ئلع (59471) «ةفيعضلا ةلسلّسلا» يف ٌينابلألا مكح هيلع َءانبو
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 بيصت (١)ةبرضب وأ ؛نيعلا رهوج ئلإ ٌطسق اهنم ثعبنيف ,ندبلاو سأّرلا
 اهءافش كلذب مورت ءاّريثك اًرادقم حوّرلاو مَّدلا نم اهيلإ ةعيبطلا لسرتف «َنيعلا

 بجوي سايقلاو ءبورضملا وضعلا ")مروي كلذ لجألو ءاهل ضرع اًّمم
 م

 .هدض

 ٌسباي ٌراح :امهدحأ ناراخب رجلا ئلإ ضرألا نم عفتري امك هّنأ ملعاو

 كاردإ عم انراصبأ كاعنميو ءاًمكارتم اًباسس ناد قعتيف ٌيظو راح رشآلاو

 رظّتلا ناعنميف .ءكلذ ّلثم اهاهتنم لإ | ةدعملا رعق نم عفتري كلذكف ؛ءامّسلا

 ميشايخلا ئلإ هتعفدو كلذ ئلع ةعيبطلا تيوق نإف تش للع امهنع دّلوتيو

 نإو 2 0ناقشبلا قعنحل نيدهتعلاو ةامللا لإ هضفد نإو .ءاكزلا ثدحأ

 .ةلرتلا ثدخأ ردّصُلا ئلإ هتعقذ نإو .(©9ةّضّوّشلا ثدحأ ينجلا مولإ هتعفد
 .اذمر ثدحأ نيعلا ىلإ هتعفد نإو .ةطبخلا ثدحأ بلقلا الإ ردحنا نإو

 ثدحأ غامّدلا لزانم ئلإ هتعفد نإو .نالّيَّسلا ثدحأ فوجلا ئلإ ردحنا نإو

 ينو .ث يف هلثمو ««ةبرضل» :يومحلا باتك ةطوطخم يفو .ةبرضب ضرعي وأ :ينعي )١(

 .قايسلا حالصإل مهضعب رّيغ ««ةبرض» :ةعوبطملا خسنلا

 ن يفو ءايلا مضب طح يف طبضو .ةميدقلا تاعبطلاو ةيطخلا خسنلا عيمج يفاذك (؟)
 .ةماعلا ةغل ئلع (مَروَي» :خسنلا يف دراولا لعلو . (مري ط) :هتحتو «ءارلا حتفو اهمضب

 يف امك ثري ثرو لثم «مرَي :باوصلاو ,برعلا نم عمسي مل نكلو سايقلا وهو
 0571 ١ صا قرمحلا باعك

 .«قانخ» :ةعوبطملا خسنلا يفو .فنألا يف ذخأي ءادوهو .خسنلا عيمج يفاذك (*)

 8١1١2ص) «رهاوجلا رحب» :رظنا .غّتْفَتلاو ةرجنحلا تالضع يف ٌمرو قانخلاو
08 

 .اهريسفت قيعم (4)
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 هوَّنلا ثدحأ هقورع هب تألتماو هنم غامّدلا ةيعوأ تبّطرت نإو .نايسُنلا

 نم ذوفنلا ٌراخبلا بلط نإو .اًسباي رِهّسلاو اًبطر موُنلا ناك كلذلو ءديدّشلا

 يقش دحأ ىلإ راخبلا لام نإو .رِهّسلاو عادٌّصلا هبقعأ هيلع ردقي ملف سْأّرلا
 ءاد هبقعأ ةماهلا طسوو سأّكلا ١2)ةَّمق كّلم نإو .ةقيقّشلا هبقعأ سأّدلا

 ٌحايرأ هنم تجاهو بّطرت وأ نحس وأ غامّدلا ٌباجح هنم دّرب نإو .(")ةضْيَبلا
 يزيرغلا ٌراحلا بلغ ىَّتح هيف ةّيمغلبلا ةبوطُرلا َجاهَأ نإو .ساطعلا ثدحأ
 ءاوه ملظأ ئّتح ءادوّسلا ةَّرِملا جاهأ نإو .تاكّشلاو ءامغإلا ثدحأ

 ثدحأ ٍبَصَعلا يراجم ئلإ كلذ ضاف نإو .ساوشسَولا ثدحأ (7غامّدلا

 يف كلذ ضافو سأّرلا بّصع «؟*)ةماجم تبّطرت نإو .َيعيبّطلا عّرّصلا
 ٍةَيِوَحُم ةبهتلم ءارفص ِةَّرِم نم راخبلا ناك نإو .جحِلافلا هبقعأ هيراجم
 .7اًماسُرِس ناك كلذ يف ٌردّصلا هكرش نإف .؟1)ءاَسربلا ثدحأ 7*2غامّدلل

 .لصفلا اذه مهفاف

 .ةمقلا وه مقلاو «(مق» فيحصت ء(مف):د (0)

 .ةقيقشلاو عادصلا جالع يف ٍةَِْكَي يبنلا يده لصف يف ركذ دقو ءعادصلا عاونأ نم (0)
 .«ءاوهلا» ةملك ءارقلا كردتسا اهضعب يفو ««غامدلا ملظأ» :ن ءل ءث ءس ()

 .رظنلا لاقتنال فيرحت ««عم يراجم» :ل ءث 0

 2 .ل «ث .ءس نم طقاس «غامدلل ...هيراجم» (5)

 هنم عوبطملا يف نكلو «حتفلاب «بيذهتلا» يف هنأ (57 )١/ «برغملا» يف يزرطملا ركذ (5)

 «ماس»و ردصلا يأ ربا نم ةيسرافلا يف بكرم وهو .ملق طبض رسكلاب (037/1)
 .(705 )١/ «عطاق ناهرب» :رظنا .مرولا يأ

 (61/17١)«بيذهتلا» :رظنا .سأرلا وه (ٌرَس»و .يسراف اًضيأ «ماسرسلا» (0)

 .(76 /5؟) «نوناقلا»و
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 دمّرلا لاح يف ةجئاه ةكّرحتم نوكت سأّرلاو ندبلا طالخأ نأ دوصقملاو
 .ةعيبطلاو حوّرلاو ندبلل ٌةّيلك ةكرح هّنإف ءاهتاروثو اهتكرح ديزي امم ٌعامجلاو

 ةَّذّلل اًبلط اهتكرح ٌدتشت ُسَمَّتلاو «ةلاحم ال ةكرحلاب نُحسيف «ندبلا ام

 حوُرلا قّلعت لّوأ لف «ندبلاو سمّنلا ةكرحل ات كّرحتت حور .اهلامكتساو

 ةعيطلا ةكرح اكأو .ءاضعألا يف ٌتَبنتو حوّرلا أشني هنمو ءبلقلاب ندبلا نم

 .هلاسرإ بجي يذلا رادقملا ئلع نملا نم هلاسرإ بجي ام لسرت نأ لجألف

 هتعيبطو هاوقو ندبلا اهيف كّرحتي ةّماع هيك ةكرح عامجلاف :ةلمجلابو

 ءاهل ٌةققرم «طالخألل ٌةريثم يهف ٍةكرح لكو .سفتلاو حوّرلاو هطالخأو

 ٌفَعضأ اهدمر لاح يف ٌنيعلاو .ةفيعّضلا ءاضعألا ئلإ اهناليسو اهعفد بجوت
 :())0(لوصفلا» باتك يف طارقبأ لاق .عامجلا ةكرح اهيلع ام ٌرضأف ءنوكت ام

 : كاتي ألا روك : ةكرحلا نأ مشل ثوكر لدي دنا

 ةيوحسلا زف هيعاتسيامع اهنف . ًةريثك عفانم دمّرلا يف نأ عم اذه
 و
 يقل

 اًمع فكلاو ءامهتانوفعو امهتالضف نم ندبلاو سأّرلا ةيقنتو «غارفتسالاو

 .ةفينعلا تاكرحلاو .نزحلاو مهلاو .بضغلا نم ندبلاو ىسفتلا ىدؤي

 قورع عطقي ِهّنإف ءدمّرلا اوهركت ال :(")تفلس رثأ يفو .ةّقاَّشلا لامعألاو

 ةطوطخم .قداص يبأ نبال «لوصفلا حرش»و (أ /6) هنم يكملا مرحلا ةخسن :رظنا 010

 41 >7لزل سرجنرقلا
 لقني يومحلاو . دلك يبنلا نع ثيدحلا يف ءاج دقو» :(ب /8943) لقنلا ردصم يف (0)

 ةرابع رّيغ فلؤملاف .ئرخأ عضاوم يف حّرص امك ميعن يبأل «يوبنلا بطلا» باتك نم
 بادآلا» يف هنع رّبع «داعملا داز» نع رداصلا حلفم نباو ««يفلس رثأ» ىلإ يومحلا

 .«فلسلا ضعب لاق» :هلوقب (307 /7”) «ةيعرشلا

١ 6 



 أبل

 5 ٍ - وع 8ع

 ةييسعلا سم كرس .ةحارلاو ْنوكَسلا ةمزالم :هجاللع بابسا نمو

 .اهيتإ ةاوملا بابسلا ءبجوت كنق دادصأ نزف ءابس لاقتشالاو

 نيعلا ءاودو هع لدم لكصحم باحيصأ لكم :(270فلّسلا ضعب لاق لقو

000 

000 

00 

 درابلا ءاملا ريطقت دمّرلا جالع» :هب ملعأ هللا عوفرم ثيدح يف يور دقو

 .5174) (يوستلا بّطلا» يف ميعن وبأو 01 ٠7 /9) «لماكلا» يف يدع نبا هجرخأ

 (بعّشلا» يف ٌيقهيبلا لاق . اعوفرم ُهَنَعْدَتَي و كلام نب سنأ ثيدح نم .(65”7 الد 7

 هدروأو .«ٌيوق ريغ هدانسإ) )١75/ 7 7١(: لاقو .««فعض هدانسإ فم ه)

 :(77/5/5) «نازيملا» يف نب ٌنبِهذلا لاقو «(7* 4 /") «تاعوضوملا# ف يزوجلا نبا

 نيم هد نع هيبأ نيم اسوم الاست هل بغأل نب ريس هيف نذل كالؤو نإ لطاب اذهل

 نيماقآلا ةأكوت :ةيبس ةمجرت قف ( 5 ؟راذ) «ناسّنلا» ف رجح نبا لاق «سأ
 .اًمدهز هابأ ينعي .(هخيش

 مدعل همهبأ فلؤملا نكلو ءيردخلا ديعس يبأ لإ اًوزعم (7١7؟ص) يومحلا هركذ

 .وزعلاب ةقثلا
 يف ميعن وبأو «(605) «يلامألا» نم سماخلا سلجملا رخآ يف نوعمس نبا هجرخأ
 ءانيعلا وبأ هدانسإ يفو .َُنَعهل ّيردخلا ديعس يبأ لوق نم (؟17/9) «يوبّتلا بّطلا»

 اذه فّعض دقو .مهضعب هبّدكو كورتم يدبعلا نوراه وبأو «ثيدحلا يف ٌيوقب سيل

 5(5١2ص) (ةركذتلا» ف ٌيدّتفلاو 17(2/؟0) «ةنسحلا دصاقملا» يف ٌيواَخَّسلا رثألا

 بئارغا يف ٌنطقراّدلا هجرخأو .(70/) «ةعوفرملا رارسألا» يف يراقلا يلع المو

 .اًضيأ ءانيعلا وبأ هيفو «نيسح نب يلع لوق نم (5 45 /17) «ناسّللا» يف امك «كلام
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 ناعتسي ةراب اوك ءاملا نإق راملا دهكلل ةيودآلا ريكأ حم وعو .2(7١(نيعلا يف

 دوعسم نب هللا دبع لاق اذهلو .اًراح ناك اذإ دمّرلا ةرارح 2؟0يِفَط ئلع هب

 اًديخ ناك لكي هللا لوسز لعف امك ِتلعف ول :اهئيع تكتشا دقو بئيز هتأرمال

 ّسابلا ٍبِهْذَأ» :نيلوقت مث «ءاملا ٍكنيع يف نيحضنت :ْيَمْشُت نأ ّردجأو ءِكل
 رداغيال ًءافش ؛كؤافشالإ ءافشال ءىفاشلا تنأ يفشاو ءساّنلا بر

11 ْ 

000 

000 

00 

 نيع رااص هيكلو +07 21/57 هقيع ةّيعرّشلا بادآلا» يف حلفم نبا هركذ دقو . هيلع فقأ مل

 ٌقايس َفلؤملا مهوأ امنإو .ثيدحب سيل روكذملا ظفللا نأ رهاظلاو .اذه انباتك

 عم دمرلا جلاع ِةِككَي يبنلا نأ يور دقو» :هّصنو «(2777ص) يومحلا باتك يف مالكلا

 ذإ ؛ادوجو لهسأو ءاّعفن هل ةيودآلا ربكأ نم وهو «نيعلا يف درابلا ءاملا ريطقتب كلذ

 يور ام كلذ ديؤيو .اًجولثم ناك نإ اميسال «اّدراب ًءاود ءاملاو ءاّراح اًمرو دمرلا ناك

 ىومحلاق :هرخآ نإ قآلا فيدحلا قاسو ؟هسقلعش رل :تقيرل لاق هللا ديع أ

 راشأو «ءاملا كنيع يف نيحضنت» :هيف كي يبنلا لوق نم ريطقتلا جالع طبنتسا

 رخآ يف هركذ يذلا اذه دوعسم نبا ثيدح نئلإ همالك لوأ يف عوفرملا ثيدحلاب

 ثيدحلا لعجف هئّدلل## فلؤملا فّرصت مث .مهوم «اذه ديؤيو» :هلوق نكلو .همالك

 .اًيلوق اثيدح  ثيدح هنأ ضرف ئلع  ىلعفلا

 .«ءافطإ» ئلإ هترّيغ اهنإف «ةلاسرلا ةعبط الإ ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يف اذك

 .ليهستلا دعب ئفط ردصم ٌءَفَط :هلصأ يفطلاو .اهلصأ الو يقفلا ةرشن انه عبتت ملو

 )٠١7/1١(: «هتّينون) يف فلؤملا لاق

 نارينلا دقومب ناخدلا يفط ئَعب نمك تنأف اهل ترصتتا اذإو

 .(581) ّيوتلا ٌبَّطلا» يف ميعن وبأو ,((١507)هجام ةبآ ظفللا اذ بي هجرت

 دقو .حضُنلا ركذ امهدنع سيلو )75١0(« دمحأو «(7847) دواد وبأ هجرخأو

 تأ نبا ةلاهجس )١88/8( ةييقرّتلا# يف ٌيرثتملا هّلعَأو بيعمو هداتسإ ىف فلكغا
 -_ ةلسلشلا» :رظني «ةراكّتلاب حضّنلا ركذ ٌينابلألا لعأو .بنيز يخأ نبا :ليقو هةبشير
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 الف ؛نيعلا عاجوأ ضعبو دالبلا ضعبب ب صاخ هنأ اًرارم مّقت امم اذهو

| 

 ءاًضاخ اًيئزج ماعلا لكلا الو باع اًننك صاخلا م ٌئئرجلا ةَكيتلا مالك لعجي

 .ملعأ هللاو .عقي ام باوّصلا فالخخو آطخلا نم عقيف

 لصف

 («7ندبلا هعم ")دمخي يذلا ٌئّلكلا ١)نارّدَحلا جالع يف ِهِكَي هيده يف

 0 نامثع 5 تيبس عدا ةيكيتسلا يمرر ف (؟)ليبع وبأ ركذ

 (1)هتدمخأف ءٌحير مه , ثم امنأكف اهتم اولكأف ةرجشب ماو اسوق نأ
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030 

00 

00) 

(00) 
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 ثيدح نم حيحّصلا يف تباث عوفرملا ءاعدلاو )1177/5-١11717(. «ةحيحّصلا

 .اًهَنَعَدَاَوَو سنأ ثيدحو ةشئاع

 .ردصملا اذه.ةغللا بتك ركذت مل
 خسنلا يف امك ميجلاب «دمجي#» :ز يفو .يتآلا ثيدحلا ظفل ئضتقم وهو «ن يف اذكه

 .ئرخألا خسنلا يف مجعي ملو .ةعوبطملا

 .ةريخألا ةرقفلا الإ (7 ١5 -7١7”ص) يومحلا باتك

 .فيرحت وهو «يتآلا عضوملا يف ز يف اذكو ««ةديبع وبأ) :طح

 (لئالّدلا» يف ٌيقهيبلاو «(7 5147) ةبيش يبأ نبا اًضيأ هجرخأو )6/ 507-5٠٠(.

 هلو .. سرع ادعو. كيتا يب نمو يدهن ءاامنم يبأ نم هه عير 17

 يف يوغبلا هجرخأ .هوحنب ُهْنَعُةَئإوب اَنيَو عقرملا نب نمحّرلا دبع ثيدح نم ٌدنسم دهاش

 وبأو .(154/1)ياحّصلا مجعما يف عا خيار 2551 هل /؟) «ةباحّصلا مجعملا

 لاق (05 /1) «لئالّدلا» يف ٌيقهيبلاو (1 .407/) «ةباحّصلا ةفرعم» يف ميعن

 .هفرعأ ملو نوراه نب رّبحملا هيفو «يناربّطلا هاور» :(40 /5) (عمجملا) يف 6

 .(تاقث هلاجر ةّيقب ةيقب

 .(مهتدمجأف» :ةعوبطملا خسنلا يفو .«مهتذخأف» :يومحلا طوطخم «ل ءث ١

 .هريغو «ثيدحلا بيرغ»و ئرخألا خسنلا نم تبثأ ام فيحصت امهالكو
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 مث .«نيناذألا نيب اميف مهيلع اوبصو .نانشلا يف ءاملا اوسّرق» :لكي ٌيِبْنلا لاقف
 نم وه امْنِإ دربلا سرق دق :سانلا لوقو .اودّرب :ينعي ءاوسّرق :ديبع وبأ لاق

 ءاقسلل لاقي .نآقلخسلا بدقلاو ةيقسآلا :نائّشلاو .داّصلاب سيل نيّسلاب ءاذه

 .ءاملل اًديريت دش اهّنأل 2)دٌّدُجلا نود َنانَّشلا ركذ امّنإو دنس ةبرقللو رش
 ئهتنا .اًناذأ ةماقإلا ئّمسف «ةماقإلاو رجفلا ناذأ ينعي «نيناذألا نيب» :هلوقو

 .همالك

 اذه جالع لضفأ نم ِِي َيِبْنلا نم جالعلا اذهو :2")ءاّبطألا ضعب لاق

 يزيرغلا ٌراحلاو «ةسباي ٌةّراح ٌدالب يهو ءزاجحلاب هعوقو ناك «"1ذإ ءاّدلا

 روكذملا تقولا يف مهيلع درابلا ءاملا ٌبصو ءاهناكس نطاوب يف ٌفيعض
 ندبلا يف رشتنملا ّيزيرغلا ٌراحلا عمج بجوي  مويلا تاقوأ دربأ وهو

 ىلإ ندبلا راطقأ نم عمتجتو «ةعفاّدلا ةّوقلا 1” ئوقتف «هاوق عيمجل لماحلا

 ضرملا عفد ئلع ئوقلا يقابب رهظتستو ءءاّلا كلذ لحم وه يذلا هنطاب

 . لجو رع هللا نذإب هعفدتف «روكذملا

 هاذا اذهل هاوذلا اذه يقصو آمهريش وأ سويلاج وأ 17 طا رقبأ نأ ولو

 .هتفرعم لامك نم اوبجعو «ءاّبطألا هل تعضخل

 .فيرحت «(ةّرجلا» :يومحلا باتك ةعوبطم يف )١(

 .فلؤملا هنع ردص يذلا باتكلا بحاص لاّحكلا يومحلاوه (؟)

 .عوبطملا يف اذكو ء«اذإ) :سءد (9)

 اذه يف ةعراضملا فرح يف خسنلا تبرطضا دقو .يومحلا طوطخم «ل ءث يف اذكه (5)

 .عوبطملا يف اًعيمج اهيف ءايلا وهو «ةيتآلا لاعفألاو لعفلا

 .عوبطملا يفاذكو ««طارقب» ءطح (5)
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 لصف

 عفد ىلإ هداشرإو «بابّذلا هيف عقي يذلا ماعطلا حالصإ يف ِةِكَي هيده يف
 اهدادضأب مومّسلا تاّرضم

 اذإ» :لاق ِةلكَي هللا لوسر نأ ةريره يبأ ثيدح نم 1! (نيحيحّصلا١ يف

 رخآلا يفو ًءاد هيحانج دحأ ىف َّنِإَف هقاقماف مكدحأ ءانا ! يف بابّذلا عفو

 .(ءافش

 :لاق لك هللا لوسر نأ أ ٌيردخلا ٍديعس يبأ نع" ”«هجام نبا نئسا يفو

 هن .هولّقماف ماعّطلا يف عقو ادإف . ءافش رخآلاو عَ بابا يحانج دحأ»

 .«ءافشلا رخؤيو ٌمَّسلا مّدقِي

 يلد وهف نيصعح يب ٌرمأو يقف ارمأ .نارمأ هيف ثيدحلا اذه

 هجوو .كلذ يف ةفلاخم فلّكلا ىف فّرعُيالو ءاملعلا روهمج لوق اذهو

 هنأ مولعمو ,ماعطلا يف هّسمغ وهو هلْقَمِب ٌرمأ للي لا نأ هب لالدتسالا

 ىقتي هنإو» :همامتو (785 4) دواد ىبأ ظفل اذهو (01/87 )757٠0”7. يراخبلا هجرخأ )١(

 ٌفلؤملا عبات امنإو ,ملسم هجرخي ملو .(هّلك هسمغيلف ءادلا هيف يذلا هحانجب
 هاور» :لاق مث (7770) يراخبلا ظفلب ةريره يبأ ثيدح (20”ص) لقن ذإ ّيومحلا

 .«يراخبلاو ملسم

 )75١18/4( ٌيسلايّطلاو ءاّرصتخم ((171) 2 ٌئئاسنلا اًضيأ هجرخأو .(5٠50)مقرب )30

 .مهُريغو «(483) ئلعي وبأو «(884) ديمُح نب دبعو )1١175171١1186(( دمحأو

 يف نقلملا ناو :1//071) ديهمّتلا يف ربلا دبع نباو ١1(2 41/) َناَّبَح نبأ هحّحضو

 وهو «((59/5) «حابصملا» يف ّيريصوبلا هدانسإ نّسحو «(470 )١/ «رينملا ردبلا»

 .قباسلا ُهْنَعَُتآََِر ةريره ىبأ ثيدح هل دهشيو .(794) «ةحيحّصلا ةلسلّسلا» يف
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 اًرمأ ناكل هسّجني ناك ولف ؛اراح ماعّطلا ناك اذإ امّيس الو كلذ نم تومي
 ام لك ئلإ مكحلا اذه يّدع مث .هحالصإب ّرمأ مّن كي وهو ؛ماعّطلا داسفإب
 معي مكحلا ذإ ؛كلذ هابشأو توبكتعلاو روبنّزلاو ةلحّنلاك ةلئاس هل سفن ال

 نقتحملا مّدلا وه سيجتّتلا ببس ناك اًملف .هببس ءافتنال يفتنيو ههتّلع مومعب
 كسلا نيل هرتاسم هل مهل ايف اقوا كلل تلك رمترسب ةلوسلا ي

 هتلع ءافتثال سيجتتلاب

 يف اًنباث اذه ناك اذإ :؟١)ةتيملا ماظع ةساجنب مكحي مل نم لاق مث

 هتوبثف «ةبالّصلا مدعو تالضفلاو تابوطّرلا نم هيف ام عم لماكلا ناويحلا

 اذهو .ئلوأ مّدلا ناقتحاو تالضفلاو تابوطّرلا نم دعبأ وه يذلا مظعلا يف

 .(17اءلوأ هيلإ ريصملاف «ةّوقلا ةياغ يف

 هل سفن ال ام» :لاقف ةظفللا هذهب ملكت هنأ مالسإلا يف هنع ظِفُح نم لّوأو

 مع آي سي مثلا ف سلا و. ءاهقنلا اهاقلت هنعو ("7ييعختلا مي ميهاربإ «ةلئاس

 .تدلو اذإ اهّمضب تسِفُتو ء,تضاح اذإ نونلا حتفب ب ةأرملا تسفّت هنمو .مّدلا

 جرخيل ؛هوسمغأا : «ءولقما» ارتعم 4 ديم وبأ لاقق بطلا ئنعملا امو

 .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ««مظع» :ن ءطح )1١(

 .(5095”ص) فلؤملل «نايبتلا» :رظناو .(477"ص) سداسلا دلجملا يف هلثم يتأيس هيف

 هجرخأ ؛«هيف تام اذإ ءاملا سّجني ال نإ ٌةلئاس ٌسفن هل تسيل ٍءيش ّلك» :لوقي ناك دقف (29)

 ,(71) ٌئينطقراَدلاو «(701) ةبيش ” يبأ نبا هوحنب هاورو )١ 5 ١9((. (روهّطلا» يف ديبع وبأ

 «حاحصلا» يفانه روكذملا ظفللاو .(3507 /1) «ئربكلا) يف ٌيقهيبلا هقيرط نمو

 .(111 /7) «(حورلا باتك» يف فلؤملا هلقن هنمو (45 /7) يرهوجلل

 .(788ص) يومحلا باتك نم لقنلاو «(5 )57/١ «ثيدحلا بيرغ» يف ()
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 .ءاملا يف اًطاغت اذإ :نالقامتي امه :نيلجّرلل لاقي .ءاَّدلا جرخ امك هنم ءافّشلا

 ةضراعلا ةّكِحلاو مرولا اهيلع لدي ٌةّيّمس ٌةّرق مهدنع بابذلا يف َّنأ ملعاو

 رمأف ؛هحالسب هاقتا هيذؤي اميف طقس اذإف «حالّسلا ةلزنمب يهو .(١)هعسل نع
 نم رخآلا هبناج يف هناحبس هللا هعدوأ امب ُةَيمّسلا كلت لاقت ؛ نأ لَك يلا

 :ةعفاتلا ٌةَّداملا ةّيَمَّسلا ةّدام لباقتف ؛ماعّلملا و ءاملا يف هلك سمغَيف «ءافّشلا

 جراخ وه لب «مهتّمت :مكأو ءاّبطألا رابك هيلإ يدتهي ال بط اذهو .اهرربيق نووي

 اذهل عضخي ققوملا فراعلا ملاعلا بييّطلاف اذه عمو .ةّوبنلا 0

 يحوب ٌدّيؤم هّنأو .قالطإلا ئلع قلخلا لمكأ هّنأب هب ءاج نمل ٌرقُيو جالعل

 ربل يرارم عيل يما

 كِلُذ اذإ برقعلاو روبنزلا عسل ّنأ ")ءاّبطألا نم ٍدحاو ريغ ركذ دقو

 نم هيف يتلا ةّداملل الإ كاذ امو ءهنّكسو اَنّيب اًعفن هنم عّمن ٍبابّذلاِب هغضوم

 ئّمسملا نيعلا "7رفش يف جرخي يذلا ٌمرولا هب كيد اذإو .ءافّشلا

 .هأربأ ساآيذلا سوؤور عطق لعب 510 ا

 )١( ص) يومحلا باتك 60 6(.

 روبنزلا عسل يف هعفن يف رظناو .لقنلا هنمو (65560-207ص) يومحلا باتك :رظنا (0)

 هعفن يلو ,(7737777/75)و )١/ 7٠١( «نوناقلا»و 7١9-73737( /6) «يواحلا» :لحنلاو

 .(1957/5١؟) «نوناقلا»و ( )7/1١ 7772561١ («يواحلا» :ةريعشلا يف

 :اهريغ يفو .(ب )/١١/1/ هطوطخمو (065ص) يومحلا باتكو «ن ءل ء.س يف اذكه (9)

 ؤ . فيحصت «( رعشا

 )١/ 7١7( «يواحلا» :رظنا .ريعشلا هلكش يف هبشي هنأل اهب روكذملا مرولا يّمس )50

 .(95/5١؟) «نوناقلا»و
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 لصف

 ةرثبلا جالع يف لكي هيده يف

 ّيلع لخد :تلاق ل يبثلا جاوزأ ضعب نع 7١2هباتك يف َىيَّسلا نبا ركذ
 من :ثلق .«؟ةريرغ كادنعا ئءلال# رتل يسرمعإ يل جرح دقو هل هللا لوسر

 ريغّصلا َرّيكمو ريبكلا ٌرغصم هللا يلو :لاقو .«اهيلع اهيعض» :لاق

 .«يب ام رغص

 عفنت ٌةسباي ٌةَّراح يهو «ةريرَّذلا بّصق نم ذخَنُي ّيدنه ٌءاود :ةريرّذلا

 و ."7اهبيطل بلقلا يّوقتو .ءءاقستسالاو دبكلاو ةدِعَملا ماروأ نم

 بانك نم لقنلاو (515) «ةليّللاو مويلا لمع» ين اًضيأ هجرخأو . «يوبنلا بطلا» )١(

 دمحأو 6« 17 كربلا يف يب ٌيئاسنلا اًضيأ هجرخأو . (6 550 ص) يومحلا

 يف ناّبح نباو 21979 «تاراّمكلاو ضرملا» يف اينّدلا يبأ نسباو «7)

 كدنعأ)» :لاقف اهيلع لخد لكي ىَنلا نأ : :مهدنع هظفلو 4١"(. 0) (تاقثثلا»

 َمهّللا» :لاق مث .هلجر عباصأ نيب 0 صل :تلاق ««؟ةريرذ

 7١1((, /5) مكاحلا هحّحِصو .تئفطف ,«ينع اهئفطأ «ريغصلا رّبكمو «ريبكلا ّىفطم

 اهنع دّرفت) :(465-45 /5) (عمجملا» يف ٌيمثيهلا لاق ءسايإ تنب ميرم هدنس يفو

 رجح نبا امأو .(6074) «ةفيعضلا ةلسلّسلا» يف ٌينابلألا هدروأ اذلو ؛«ئيحي نب ورمع

 :(158/5) «راكفألا جئاشن» يف لاقف فِفنَّتلا ظفّللاب اهّئيدح حّحصو ءاهرمأ ىّرق دقف

 ءاهتبحص يف فلّتخا دقو ميرم اّلِإ ءنيحبحّصلا ةاور نم هاهتنم ئلإ دمحأ نم هتاورا
 يف ّيِنّسلا نبا فلاخو .. .ةيور ديجسم اهرخألو «ةباهلا راق نم اهمامعأو اهربأو

 ءالؤه قافتاو ...ريكب يبأ تنب ميرم ا هر راق ا
 ٠ .«هيف مهو ِهَّنَأ ئلع ّلاد ةّمئ

 .«لاق» فذحب وبس :ر 0

 .(00 غص) يومحلا باتك ()

 سدي



 يف ةريرّذب يديب كي هللا لوسر َتّيط :تلاق اهّنأ اشلام نم أ 1«نيسيسشلاا

 .مارحإلاو ٌلِجلل عادولا ةَّجح

 ُقِرتْسَتف :ةعيبطلا اهعفدت ("ةداح ٍةَدام نع نوكي ٌريغص ٌّجاَرحُ ركل

 .اهجرْخُيو اهجِضْنُي ام ئلإ ةجاتحم يهف ؛هنم جرخت دسجلا نم اًناكم
 ءاهتحئار بيط عم اًجارخإو اًجاضنإ اهيف َنِإف «كلذ اهب لعفي ام دحأ ةريرّذلاو

 بحاص لاق 2؟2كلذلو .ةّداملا كلت يف يتتا م ةّيرالل ")اًديربت اهيف نأ عم

 .. اخلاو درولا ىهعب ةريرثلا نمراثلا قرحل لضفأ ال هَّنِإ :20«نوناقلا»

 لصف

 ()لزَبلاو طبلاب أربت يتلا تاجارُخلاو ماروألا جالع يف كي هيده يف

 .هدوعي ٍلجر ئلع كو هللا لوسر عم ثلخد :لاق هّنأ يلع نع ركذي

 :يلع لاق . (هنع وطي :لاق ذب يلع اهلا لوصراو اولاقف مرو هرهظب

 ,ةدهاش هلي غيّنلاو ءتْطُي نبع تحرب امف

 )١( ملسمو (5970) يراخبلا )١١89(.

 .«ةراح» :ةعوبطملا خسنلا يفو .«ةثداح» :طح (؟)

 .(ديربتا) :د ءسءز (90)

 .عوبطملا يف اذكو ««كلذكو» :ن ءطح «ءسس (:)

 ئلع (550 -550 :ص) يومحلا لقن امك ؛«ليق» ظفلب )1١/ 7١4( «نوناقلا» يف هركذ (5)

 :ةمااويهلا

 .(8 554 -747 ضال ىومحلا باتك 0

 .اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يف اذكو ««هذهب» :ىسس (0)

  «عفانملا طقل» :رظنا .يزوجلا نبا نع هلقن دقو (597ص) يومحلا باتك (8)
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 ئوجأ لجر َنطب طبي نأ اًبيبط رمأ لَك ىبنلا نأ ةريره يبأ نع ركذيو
 لزنأ ءاّدلا لزنأ يذلا» :لاق ؟ٌّبَّطلا عفني له «هللا لوسر اي :ليقف «نطبلا

 .1(2)(ءاش اميف ءافشلا

 دهبلإ بسنت بعير ريغ قدام لدم وشعلا مس يف *؟ةةكام :مرولا

 طالخألا نم :اهنع نّوكت يتلا ٌداوملاو .اهّلك ضارمألا سانجأ 27 يف دجوتو

(010 

(030 

 هرف

 هل ظفّللاو 0١( /7) «لماكلا» يف يدع نباو .(55 5) ايلعي وبأ هجرخأو .(57/5)

 دع «ٌيرصبلا ديعس نب ثعشأ :همساو ءَناّمَّسلا عيبّرلا وبأ هيف ؛اًدج ٌففيعض هدانسإو

 «ةريخّذلا» يف ينارسيقلا نبالاقو .هثيدح ركنأ نِم ثيدحلا اذه قلع وسب

 هفَعض هبو ««ثيدحلا كورتم عيبّرلا وبأو ...عيبّرلا وبأ هب دّرفت امم اذه» :(3574/)
 ها ا ,(44 /5) «عمجملا» يف ٌيمثيهلا
 (ةّيعرّشلا بادآلا» يف حلفم نيا هلقن افياتك نيمو (7؟57”ص) ىومحلا يباتك

 هجرخأ ام هيلإ ظافلألا ٌبرقأو .ظفّلا اذهب هجرخأ ٍدحأ ئلع فقأ ملو .(440/5)

 هيبأ نع ءحلاص يبأ نب ليهُس نع نيقيرط نم 7 ,81) ؛يوبَتلا ٌبّطلا» يف ميعن وبأ

 ئقتساف «هنيبج يف لي ّيَِنلا باحصأ نم ٌلجر بيصأ : لاق َُنَعَُلَِو ةريرْه يبأ نع
 ام») :لاقف .ناجلاعي نيلجر ئلإإ و هلل هللا لوسر لسرأف هيلع فيخ ؛ّرح اكيقو امد

 يف هُجلاعن انك دق :الاق (؟ّبَّطلا اذه نم ةّيلهاجلا يف هناجلاعت عدلت بيش لسع

 :الاقف ,.«هاجلاعف» :لاق ؛لكَوّتلا ناكف ؛كلذ انكرتو مالسإلاب هللا ءاج تح :ةّيلهاجلا

 لَعَجف ءءاوَّدلا لزنأ ءاَّدلا لعج يذلا نإ ءمعَن» :لاقف !؟ريخ بطلا يف لهو هللا يبن اي

 دمحأ دنع راصنألا نم لجر ٍثيدح نم ٌحيحص ٌدهاش هلو .«ءاش اميف ءاش ام َءافش

 .ةجيرتت قايس 99/17 كلاهدنع سرك ملسأ نو ديزل نع ديكو (518)
 يف ام نأكو ««ةدايز» :(797ص١) هنم ةلوقنم اهتّمرب ةرقفلاو - يومحلا باتك يف

 .وهسلا نم خسنلا

 .(«هيف) :ىومحلا
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 ءرو ٌلكو .اًجاَرخ يمس (17ةّرولا عمجب - اذإو .حيّرلاو «ةّيئاملاو ؛ةعبرألا

 اّمإو قدم عمج اّمإو ءلّلحت امإ : ءابقأ ةثالث دحأ ىلإ هرمأ لوو اح

 ؛هتلّذحو مرولا ةّدام ئلع تلوتسا ةّيوق 5 ةوقلا تناك نإف .ةبالّصلا اىلإ ةلاحتسا

 كلذ نود تناك نإو .اهيلإ مرولا ٌرمأ لوؤي ينَّلا تالاحلا حاصأ يهو

 نإو .هنم اهتلاسأ اًناكم اهل تحتفو .ءاضيب ًةذِم اهتلاحأو «ةّداملا تجضنأ

 حتف نع تزجعو ءجضنلا ةمكحتسم ريغ ٌةَدِم ةّداملا تلاحأ كلذ نع تصقن

 .هيف اهثبل لوطل داسفلا وضعلا ئئلع فاخيف «هنم اهعفدت وضعلا يف ٍناكم

 ةّيدّرلا ةداملا كلت جارخول هريغ وأ طبلاب بيبطلا ةناعإ ىلإ لئنيح جاتحيف

 .وضعلل ةدسفملا

 علم : :ةيناثلاو :ةدمعملا هي ةّيدَرلا ةّداملا جارخإ :امهادحإ :ناتدئاف ّطبلا فو

 .اهيوقت اهيلإ ئرخأ ٍةَداَم عامتجا

 ئوجأ لجر َنطب ٌطْبي نأ اًبيبط رمأ ِهَّنإ) :يناَّثلا ثيدحلا يف هلوق ©")اّمأو
 نطبلا يف نوكي يذلا نتنملا ءاملا :اهنم ءناعم لع لاقي ئوجلاف .«نطبلا

 .ءاقسساأللا هتع ثدحت

 مهنم ةفئاط هتعنمف ةّداملا هذه جورخل هِلْرَي يف ءاّمطألا فلتخا لفقو

 .هاوس هل جالع ال :تلاقو ئرخأ ةفئاط هتزّوجو «هعم ةمالّسلا دعبو هرطخل

 حتفب يومحلا باتكو ن يف باوصلا ئلع طبض اذكو .ةّد دملل مرولا عمج : : ينعي )010

 ةعبط يف اذكو :«عمتجا» :ل هثن ءس يفو .اطخ وهو لوهجملل ءانبلاب طح يقو .ميجلا

 .خاسنلا ضعب نم فرصت هلعلو .اهدعب امو فيطللا دبع

 .د نم ةطقاس «راح» ةظفل (0)

 .(795ص) يومحلا باتك نم ذوخأم لصفلا رخآ نئلإ انه نم ()
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 :عاونأ ةثالث مَّدقت امك هَّنإف ءَىَقّزلا ءاقستسالا يف وه امّنِإ مهدنع اذهو

 عِمس هيلع َتبرض اذإ «ةّيحير ٍةَّدامب نطبلا هعم خفتني يذلا وهو ٌيِلْبَط
 .لبطلا توصك توص هل

 عم وشفت ٍةَّيمغلب ٍةَدامب ندبلا عيمج ٌمحل هعم وبري يذلا وهو «ٌىمحلو
 .لّوألا نم بعصأ وهو ءءاضعألا يف مَّدلا

 دنع اهل عمسُي ةّيدر ٌةَّدام لفسألا نطبلا يف هعم عمتجي يذلا وهو ٌيقْزو

 دنع هعاونأ (١)ئدرأ وهو .ّقٌّرلا يف ءاملا ةضخضخك ٌةضخضخ ةكرحلا
 .هب ةفآلا مومعل ٌيِمحُللا هعاونأ ئدرأ :ٌةفئاط تلاقو .ءاّبطألا نم نيرثكألا

 دصف ةلزنمب كلذ نوكيو ءلْزبلاب كلذ جارخإ :ّىَقّزلا جالع ةلمج نمو
 ثيدحلا اذه تبث نإو .مَّدقت امك ٌرِطَح هّنكل ,دسافلا مَّدلا جارخإل قورعلا

 .("7ملعأ هللاو .27هلْزَي زاوج ىلع ٌليلد رهف

 لصف

 مهبولق ةيوقتو مهسوفن بييطتب ئضرملا جالع يف دو هيده يف

 لاق :لاق ٌيردخلا ٍديعس ىبأ ثيدح نم ؟؟7«هننس) يف هجام نبا ئور

 .(ًأدرأ» ليهست )١(

 .فيحصت ء(«هكرت) :ل (0)

 .طح يف «ملعأ هللاو» ةلمج درت مل (*)

 نب ةبقع نع )١1١94057(-« «فنصملا» يف وهو  ةبيش يبأ نبا نع )١5778( مقرب (5)

 هجرخأو .هب ديعس يبأ نع «هيبأ نع «ٌيميتلا ميهاربإ نب دّمحم نب ئسوم نع «دلاخ
 )59١(  «ريبكلا للعلا» يف امك هنع ّيراخبلا لأسو ءهفًّمضو )7١41( ّيذمرتلا اًضيأ
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 دري ال كلذ َّنِإف ءلجألا يف هل اوسّفنف ضيرملا ئلع متلخد اذإ» :ِِي هللا لوسر

 .«ضيرملا سفن بّيطُي وهو اًئيش

 داشرإلا وهو «جالعلا عاونأ فرشأ نم اًدج ٌفيرش ٌعون ثيدحلا اذه يف
 هب شعتنتو «ةعيبطلا هب ئوقت يذلا مالكلا نم ليلعلا سفن بّيطي ام ئلإ

 يذلا اهفيفخت وأ ةّلعلا عفد ئلع دعاستيف ؛ٌيزيرغلا احلا هب ثعبنيو هةّرقلا
 .(1)بيطلا ريثأت ةياغ وه

 ٌريثأت هيلع هّرسي ام لاخدإو هبلق بييطتو ضيرملا سفن ؟""حرفلو

 0 ك0 هاا يل بوسع

 .مهاّيِإ مهتملاكمو ٠ بي مهفلعأو «مهل مهتيؤرو دنومّلطحيو هتوثحب نم ةدايعب

 نم عاونأ ةعبرأ اهيف نإف ءمهب قّلعتت يتلا ئئضرملا ةدايع دئاوف دحأ اذهو

 ئلع دوعي ٌعونو ؛دئاعلا ئلع دوعي عونو ءضيرملا ئلإ عجري عون :دئاوفلا

 لاقو ««ديعس ابأ كردي مل ...ثيدحلا حيحص هوبأو «ثيدحلا ٌركنم ئسوم» :لاقف 5

 ئسومو «عوضوم هنأك ءركنم ثيدحاا :هنبال )١١١5( «للعلا» يف امك متاح وبأ

 هفَّعضو (ديعس يبأ نم الو رباج نم عمسي مل دّمحم هوبأو ءاّدج ثيدحلا ٌفيعض

 يف رجح نبا لاقو «(811/) «بعشلا يف ٌيقهيبلاو «(59 /8) «لماكلا» يف يدع نبا

 .(185) «ةفيعضلا ةلسلّسلا» يف وهو ««نيل هدئس يف):(©١ ٠ ) «حتفلا)

 ةياغ» :ةءارق لمتحي ف يف ئلوألا ةملكلا مسرو .«بيطلا ريثأت» :خسنلا عيمج يف اذك )١(

 م اه

 سفن حّرفيو) :ز يفو .«بيطيو ضيرملا سفنل حرفيو» :ل .ءث يفو .(حرفيو» :د يف (0)
 .ف نم تبثأ ام باوصلاو .«ضيرملا سفنل ٌحيرفتو» :س يفو .(بّيطيو ضيرملا

 .ن ءطح
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 .ةّماعلا ئلع دوعي ٌعونو ءضيرملا لهأ

 .هدجي فيكو هاوكش نع ضيرملا لأسي ناك هنأ كي هيده يف مّدقت دقو

 وعديو  هييدث نيب اهعضو امّبرو هايج ميلع هدي عضيو «ديهتشي اع هلأسيو

 دم ىفيرملا ؛لغ صو اوت امّيوو سلم ىف هعضي ام دل فصبر فل

 .(هللا ءاش نإ ٌروهط .7١2كيلع سأب ال» : صضيرملل لوقي ناك امّبرو 8ث وبيظو

 .ريبدَّتلاو جالعلا نسحو فطُللا لامك نم اذهو

 لصف

 مل ام نود ةيذغألاو ةيودألا نم هتداتعا امب نادبألا جالع يف هِي هيده يف

 هلثعت

 بيبَّطلا هأطخأ اذإو هيف ءيش عفنأو جالعلا لوصأ نم ٌميظع ّلصأ اذه
 ةيودأللا دم هدجي اه ىلإ هتح لدعي آل و .هعقتي هنأ ني قيح نم ضّيرملا ف

 نادبألل ةيذغألاو ةيودألا ةمءالم ّنإف «لهاج ٌبيبط الإ (')ءاّبطألا بتك يف
 ال ,هريغو نوراّكألاو يداوبلا لهأ ءالؤهو .اهلوبقو اهدادعتسا بسحب

 يف رَّثؤي الو (؟7يلاغملا الو ٌيرَّطلا درولاو "2رفوَكَيَتلا ٌُبارش مهيف عجني
 .مهيلع يدجت ال ةهافّرلا لهأو رضحلا لهأ ةيودأ ةّماع لب ءائيش مهعابط

 .كلزب ةدعاش ةبرجتلاو

 .ةلاسرلا ةعبط نم طقاس («كيلع» )١(

 .(«بطلا بتك» :ةعوبطملا خسنلا يف (6)

 ةيدنهلا ةعبطلل افالخ اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يف اذكو .«رفونيللا» :ن ءطح ءز ()
 .(رفونينلا» :د يفو .ل .ث .ف نم انتبثأ امك اهيف يتلا

 .«يلغملا» ىلإ ةلاسرلا ةعبط يف ريغو .ةميدقلا تاعبطلاو خسنلا عيمج يف اذك )05
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 ليلعلا ةداعل اًقفاوم هّلك هآر يلا جالعلا نم هانركذ ام لّمأت نمو
 .هب ءانتعالا بجي جالعلا لوصأ نم ٌميظع لصأ اذهف ,هيلع ايت امو هيضرأو
 مهّبطأ لب برعلا بيبط لاق ئّنح ٌّبَّطلا لهأ لضافأ هب حّرص دقو
 ءاوّدلا سأر ةّيْمِحلا» :هموق يف طارقبأك مهيف ناكو ءةدّلك نب ثراحلا

 مّألا» :هنع ظفل يفو .(١)داتعا ام ندب ّلك اودّوعو ءءاَّدلا تيب ٌةدِعَملاو

 ريكأ نم وهو عوجلا هب ينعي لكألا نع كاسمإلا :(0هزألاو 21

 نم اهجالع يف لضفأ هَّنِإ ثيحب اهّلك ةّيئالتمالا ضارمألا ءافش يف ةيودألا

 اهتّدحو طالخألا ناجيفو ءالتمالا ةرثك نم ”َفَخي مل اذإ تاغرفتسملا

 .اهايلغو
 اب

 يف ةعرقلاك .فّوجم ٌيبصع وضع : ةنعبولا ,ةعاذلا تيب ةلعسملا» :هلوقو

 ئّمست ةّيبصع ٍةقيقد اياظش نم ٍةَلْوم تاقبط ثالث نم ٌبّكرم .هلكش

 ئرخألاو ءلوُطلاب تاقبّطلا ئدحإ :ٌفيلو محلاهب طيحيو .«فيللا»
 ءاّمحل رثكأ اهرعقو ءابَّصَع رثكأ ةدعملا مفو .220بارولاب ةئلاثلاو ءضرعلاب

 .ةيمحلا يف كي هيده لصف يف مّدقت )١(
 لاق :لاق ةنييع نبا نع )١157( «ةباحّصلا راثآ يف يلامألا» يف قاَزّرلا دبع هجرخأ 0(

 :لاق ةءاودلا ام جسانلا يطأ ةاكو ودلك نب ثراحتل ُةَتَعواَدَِو باطلا ني رمع

 نم )7٠١( «ٌيوبَتلا ٌبّطلا» يف ميعن وبأ هجرخأو .ةيمجلا ينعي «نينمؤملا ريمأ اي مزألا

 ...رمع لأس :لاق هيبأ نَع .حيجن يبأ نبا نَع «ةنيبع نبا نع «ئنيدملا نبا يلع قيرط

 :ةركذو
 8 ف تال ون نعال يويبسملا بيانتك عرس لاوقتنم صقل ريثآأ ايل[ ايس دم سلا 40
 .«فاخي#» :(ب /80) يومحلا باتك طوطخم فو .«ففخي» :ن 0

  «ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلل افالخ «برولاب» :ةلاسرلا ةعبط يفو ؛««براولاب» :ل ءث (4)
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 نميألا بناجلا ئلإ ليمأو «نطبلا طسو يف ةروصحم ىهو ٌلْمَح اهنطاب يفو

 ميكحلا قلاخلا نم ٍةفيطل '١'ةمكحب ةفّصلا هذه ئلع تقلخ .اًليلق
 .(9)هناحس

 ؛ءاذغلا ")خبطني اهيفو .لّوألا مضهلل الحم تناكو ءءاَّدلا تيب يهو
 دق تذاظق بيف هنم بفلعتيو .ءاسمألاو دبكلا خىلإ كالت دعب اهنم 117 ردحتيو
 وأ «هتءادرل وأ ,ءءاذغلا ةرثكل اّمِإ ءاهمضه مامت نع ةمضاهلا ةّوَقلا تزجع

 ال امم '*!اهضعب ءايشألا هذهو .كلذ عومجمل وأ .هلامعتسا يف بيترت ءوسل

 ريشي هناكو .كلذل ءاّدلا ثيبةدعملا حركت ءاثلاغ يدع ناسنإلا صلختب
 .تاوهّشلا عابتا نم سفّنلا عنمو «ءاذغلا ليلقت ئىلع ٌتحلا ئلإ كلذب
 .تالضفلا نع زّرحّتلاو

 يهو .ٍناث ٌعبط ةداعلا :لاقي كلذلو «ناسنإلل ةعيبّطلاك اهّنألف «ةداعلا اًمأو

 نم )١//٠١1( يزود هلقن .ضرعلاو لوطلا نيب فيرحتلاو ليملا ينعي بارولاو -

 «يوناهتلا فاشك)» :رظنا .ةئيهلا ملع 2 «بارولا ضرعأا)ل هنمو .«يروصنملا مجعملا

 نم ةفلؤم ةدعملا نأ (نديل -758ص) «يروصنملا» يف يزارلا ركذو )١١76/0(.

 :ةينابصعلا ةيشغألا سنج نمف ةلخادلا ةعبطلا امأ» :لاق مث ةجراخو ةلخاد نيتقبط

 .«بارولا ىلع بهاذ فيل اهيفو ,لوطلاب بهاذ اهفيلو
 .يومحلا باتكو ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ؛««ةمكحل» :ل ءث ءس )٠١(

 .«اهحرش عضوم اذه سيل» :يومحلا باتك يف هدعب (؟)

 امهالكو «(جيضنتا وأ (حضني)١ :ئرخألا خسنلا يفو .يومحلا باتكو ءز .ءف يف اذه (9)

 . فيحصت

 .ءاذعلا» قل ابق اهعم طقس لقو ,ةردحيسولا : نم )0(

 .«اهضعب وأ» :يومحلا باتك يف (5)

 ل



 تاداعلا ةفلتخم ٍنادبأ ئلإ سيق اذإ اًدحاو اًرمأ نإ ئَّنح ندبلا ىف ةميظع ّةَّوق

 .رألا هوجولا يف ٌةقفتم نادبألا كلت تناك نإو ءاهيلإ ةبستلا فلتخم ناك

 دوع اهدحأ :بايشلا ربع ْف جازملا :ة|ىس نال نانيأ كلذ لاثع

 دوغ تلاثلاو درابلا ءايشألا لوانت درع :يناثلاو ةّباحلا ءامشألا 2؟١)لوانت
 ئتم يناثلاو «هب رضي مل السع لوانت ليتم لوألا نإف .ةطّسوتملا ءايشألا ٌلوانت

 ةَحصلا ظفح يف ٌميظع نكر ةداعلاف كنق هب يشب فلانا وسي يقل ةلواتت

 يف هتداع ئلع ٍندب لك ءارجإب ٌيوَنلا جالعلا ءاج كلذلو ءضارمألا ةجلاعمو
 .كلذ ريغو ةيودألاو ةيذغألا لامعتسا

 ليف

 (")ةيذغألا نم هداتعا ام فطلأب ضيرملا ةيذغت ىف ِةِكَي هيده يف

 تام اذإ تناك اهّنأ ةشئاع نع ةورع ثيدح نم 70نيحيحّصلا يف

 ثّرمأ 0*2نهلهأ ئلإ نقّرفت مث ءءاسنلا كلذل 2؟7ءعمتجا اهلهأ نم تّيملا

 .س يف مهضعب ءابلا داز دقو .يتأي اميفو انه «لوانتي» :ل ءث يف 01(

 .(١171-7١؟95صض) يومحلا باتك (5)

 )575١15(. ملسمو (6511/) يراخبلا (20)

 ةعبط يفو .«عمتجاف» :امهريغو «نيحيحصلا» يفو .يومحلا باتكو خسنلا يناذك ()

 .يقفلل اًعبت «عمتجاو» :ةلاسرلا

 (نيحيحصلا» يفو .ةعوبطملاو (نهيلهأ :ل ءث «س يف) ةيطخلا خسنلا عيمج يف اذك (6)

 امو ثيدحلا اذه لقن هنمو  يومحلا باتك يفو .«اهتّصاخو اهلهأ الإ) :امهريغو

 دمتعا يتلا ةخسنلا يف عقو «الإ» مسر نوكي نأ ئشخأو .«اهلهأ الإ» :_اًضيأ هدعب

 .«نهلهأ» ئلإ «اهلهأ» رّيغف ««ئلإ» :يومحلا باتك نم فلؤملا اهيلع
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 ريس

 2 "هيلع ةنيبلتلا تبص مث ءانيرث تعنضو 55056 ١)ةنيبلت ِةَمْرْسب

 داؤفل ةّمجم ةكيبللا» :ل رقي ه6 هللا لوسر هكعمس إف ءاهنع اولك ةكلاق

 .(نزحلا ضعبب بهذت ءضيرملا

 :ةللك هللا لوسر لاق :تلاق اًضيأ ةشئاع ثيدح. نم 270 ميّشلا# فو

 ٌدحأ ئيكتشا اذإ كي هللا لوسر ناكو :تلاق .«نيبلّتلا :عفانلا ضيغبلاب مكيلع»

 .تومي وأ أربي ينعي .هيفرط دحأ يهتني ئتح رانلا لع ةمّربلا لزت مل هلهأ نم

 :لاق ماعّطلا معطي ال ٌعَحَو انالف نإ هل ليق اذإ يك هللا لوسر ناك : اهنعو

 نطب لسغت اهنِإ .هلس ١ يسفن يذّلاو» :لوقيو . (اهاَنإ | هوست :ةنيملتلاب , مكيلعا

 .(2)(خسولا نم (؟”اههجو َّم ّنكادحإ لسغت امك مكدحأ

 :(أ )5١/ يومحلا باتك طوطخم يفو .ن د ءطح يف ةرسكلا نيونتب «ةمربب» طبض )١(

 .ةفاضإلا الع («ةنيبلت ةمربب» :ل فو .«ةنيبلت ةمربباا

 .«نيحيحصلا» يف امك «اهيلع» :ل ()

 هجرخأو .(75557) «(هجام نبا نئساو .(10/67-7/677*) ع يئاسنلل «ئئربكلا نّئّسلا» 00

 لود +) دمحأو :(15041704) هيوهار نباو 017451 ةبيش يبأ نبا اًضيأ

 ةشئاع نع ةيواّرلا نكل .(5 01/٠١5 /5) مكاحلا هححصو .مهريغو (

 يف ناّبح نبا لاقو «فالتخا هدنس يفو ءاهلاح فرعي ال  موثلك ّمأ :اهل لاقيو مثلك

 «ةريخذلا) يف ينارسيقلا نبا لاقو ««ةّرمب ركنم ربخلا» :(185 )١/ (نيحورجملا»

 لّوألا هّرطش (05195) ٌيراخبلا جرخأو .«ةلاهجو عاطقنا هدانسإ يف )*/ ١595(:

 اَهَنَعْهيْلَوَص اهلوق نم
 اهريغ يف ءاج امك مهضعب تبثأف ««دنسملا» يف امك (ههجو مكدحأ :ز نتم يف عقو 0

 .يومحلا باتكو
 دقو «هب اَهْنَعْهَيلَوَوَر ةشئاع نع «موثلك َّمأ قيرط نم )١501947075600( دمحأ هجرخأ (0)

 لب



 لع
 ايفل

 لاق .همسا ّقتشا هنمو «نبَللا ماوق يف وه يذلا قيقّرلا ءاسحلا وه :نيبَتلا 308 عب

 وه ءاذغلا اذهو .اهتقرو اهضايبل نَِّللاب اههبشل ةنيبلت تيِّمس :(1١)يورهلا
 فرعت نأ تئش اذإو .ءيثلا ظيلغلا ال جيضّنلا قيقّرلا وهو «ليلعلل عفاّنلا

 ٌءاسح اهّنإف مهل ريعّشلا ءام يه لب .ريعّشلا ءام لضف فرعاف ةنيبلّتلا لضف
 خبطي هّنأ ريعّشلا ءام نيبو اهنيب قرفلاو .هتلاخنب ريعّشلا قيقد نم ذم

 ريعشلا ةّيّصاخ جورخل هنم عفنأ يهو .اًنوحطم هنم خبطت ةنيبلّتلاو ءاًحاحص

 .نحطلاب

 ةداع تناكو «ةيذغألاو ةيودألاب عافتنالا يف اًريثأت تاداعلل نأ مّدقت دقو

 ئوقأو «ًةيذغت رثكأ وهو .اًحاحص ال اًنوحطم هنم ريعّشلا ءام اوذْحََتي نأ موقلا

 قرأ نوكيل اًحاحص هنم ندملا ءاّبطأ هذختا امَّنإو .ءالج مظعأو ءاللعف

 ندملا لهأ عئابط بسحب اذهو .ضيرملا ةعيبط ئلع لقثي الف .فطلأو

 ريعشلا ءاه نأ ةريصتملاو .اهيلع ةرصطبلا رييقلا ءام لقتو ةابعوانخرو

 اذإو .اًفيطت ءاذغ يشير ءادهاظ ةؤلج ولجيو ءاكيرس لغي اًحاحص اًوبطم
 «رثكأ ةّيزيرغلا ةرارحلل هؤامنإو ءعرسأ هذوفنو ءئوقأ هؤالج ناك اًراح برش

 ٌيَذمَرُتلا هجرخأ ام هيٌوقُيو .فيعض دانسإلاف ءاهلاح فّرعُي ال موثلك ٌمأ نأ مّدقت -

 دمحأو :(75145) هجام نسباو ؛(7579) «ئربكلا» يف ىئاسّنلاو «( 5090
 هللا لوسر ناك :تلاق ةشئاع نع ءهّمُأ نع «بتاّسلا نب دمحم قيرط نم «(750776)

 هَّنِإ) :لوقي ناكو «هنم اوسَحَف مهّرمأ َّمث ءعنصف ءاسحلاب ٌرمأ كعولا هّلهأ ذخأ اذإ كي

 نع ءاملاب خسولا ّنكادحإ ورست امك «ميقّسلا داؤف نع ورسيو «نيزحلا داؤف وتريل
 .(حيحص نسح ثيدح اذه» :لاقو ؛(اههجو

 «بيذهتلا» نع رداص وهو ١1717/7( /0) «نيبيرغلا» بحاص ديبع وبأ دوصقملا لعل )10

 .يوره امهالكو «يرهزألا هخيشل (”754/15)
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 57قفوأ ةدعملا حوطسل 7١2هسيملتو

 ميملا حتفب .نيهجوب ئوري «ضيرملا داؤفل ُةَّمَجَم» :اهيف كو هلوقو
 ه1 عسي رم اهنأ :؟؟7ءادعمو . وجشأ :لّوألاو ءميجلا رسكو ميملا ٌمضبو ؛ميجلاو

 .ةحاّرلا وهو مامجإلا نم هنكستو هحيرت يأ

 نزحلاو ّمغلا ّنأل  ملعأ هللاو_ اذه «نزحلا ضعبب بهذت» :هلوقو

 ةهج لإ اهل لماحلا حوُرلا ليمل «ةّيزيرغلا ةرارحلا نافِعْضُيو «جازملا نادربي

 يف هتدايزب ةّيزيرغلا ةرارحلا يوقي ءاسحلا اذهو .اهؤشنم وه يذلا بلقلا

 .نزحلاو ٌّمغلا نم هل ضرع ام رثكأ ليزيف ءاهتّدام

 نم اهبق صاخب ثرعسلا ضعبب بعأت اهثإ -برقأوهو لاقي دقو

 هللاو .ةمص ةّيّصاخلاب حّرفي ام ةيذغألا نم نِإف «ةحّرفملا ةيذغألا صاوخ سنج

 .ملعأ

 ةئاضعأ 'يلع سييلا ءاليتساي بفعيضت نيزحلا لعوق نإ :؟؟!لاقي دقو

 ةخسنلا لعلو .هرشان هيلع دمتعا يذلا يومحلا باتك طوطخمو خسنلا عيمج -يىفاذك ()

 (هسيلمت" :هباوص فيحصت وهو .طوطخملا اذهب ةهيبش تناك ميقلا نبا اهنم لقن يتلا
 (ب /؟١) يومحلا باتك نم ّيدي نيب يذلا طوطخملا ين امك ماللا لبق ميملاب

 :لصملا اذه يف قفوملا هلاق اممو ٠١(. ؛ص) قفوملل «ةيبطلا نيعبرألا» هردصمو

 .«سلمي الو يدعي ال نكلو ؛كلذ لثم لعفي هدحو ٌراحلا ءاملا برشو)

 رئاسو ءاعمألاو ةدعملا سوطيسل هسولمتولا :ققوملا صقو .ارقرأا :يومسلا بانك يف

 .«نسحأ ءازجألا

 .يومحلا باتك يف اذكو .«اهانعمو» :ز (9)

 ٠١( :ص) («ةيبطلا ني نيسرألا# ف نكرملا ريق قوقلا اذعامأ .فلؤملل قباسلا لوقلا (5)

 .يومحلا باتك نم لقنلا يف فلؤملا لعف امك «هيلإ ةراشإ نود يومحلا هدروأ

 :7و١



 .اهيذغيو اهيوقيو اهبطري ءاسحلا اذهو ءءاذعلا ليلقتل ٌةَّضا هتدعم نولعو

 هتدعم يف عمتجي ام اًريثك ضيرملا ّنكل ءضيرملا داؤفب كلذ لثم لعفيو

 .ةذعملا نع كلذ ولجي ءاسحلا كا :يديلص وأ ّىمغلب وأ ةيارم طاخ

 ؛اهحيريف «هتروس رسكيو « هتّيفيك لذعيو 57هعنميو ؛هردحيو ,17هوٌرْسَيو

 كاذ ذإ ةنيدملا لهأ ةداع ىهو . و .ريعّملا رص ءاذجقالا هتفاع نمل امس الو

 .ملعأ هّللاو نيا اع ةطنحلا تناكو .مهتوق بلاغ وه ناكو

 لصف

 دوهيلا نم ربيخب هباصأ يذلا ٌّمَّسلا جالع يف ِلكك هيده يف

 نب نمحرلا ديغ نع «يرهُزلا نع :رمعم نع؟؟7قازرلا ديعركذ

 .«هيّرسيول ئلإ ز يف مهضعب هرّيغ دقو .هليزيو هفشكي يأ )١(
 رّيَغ يتلا ةلاسرلا ةعبط الإ فلؤملا ردصمو ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يف اذكه (؟)

 .تبثأ ام ةحص ديؤي وهو (هعفدي) :قفوملا باتك يفو .(هعيمي) اىلإ اهيف

 نمل ةصاخ ءاسحلا عفنأ امو» :قفوملا لاقو .فلؤملا مالك نم «مهدنع ...اميس الو» ()

 .(ريعشلا ءاسح هضرم يف هب ئلوألاف «ةطنحلا هئاذغ ئلع بلغي

 0 / 5) «لئالّدلا» يف يقهوبلا هقيرط خبر )٠٠١1١9 «فتصملا» يف (8)

 نمحّكا دبع ٌنوكي نأ لمتحيو ءٌلسرم اذه» :لاقو ودبي اميف لقنلا هنمو  (؟7

 سما وبا وسو ارباب

 نب بعك نب هللا دبع نب نمحّرلا دبع نع «ٌيرهُزلا نع «هللا دبع نب دّمحم قيرط
 يبأ نبا قيرط نم 1٠ /14) «ريبكلا» يف يناربطلا هجرخأو . هانعمب رباج نع «كلام
 لاق .. .ةّيدوهي ًةأرما نأ .هيبأ نع ءبعك نب نمحّرلا دبع نع ٌيرهُزلا نع ءبئذ

 :لاقو ناّبح نبا هقّتو «ٌئسلابلا ركب نب دمحأ هيف) :(35977/) (عمجملا» يف ٌيمثيهلا

 ّيبنلا ماجتحا دهاوش نمو .«حيحّصلا لاجر هلاجر ةّيقبو «ٌيدع نبا هفّكضو :ئىطخي

 نب نمحّرلا دبعو رفعج نب هللا دبعو ةريره يبأو ساًّبع نبا ثيدح ربيخ مس نم كي
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 :ربيخب ةيلْصَم ًءاش لب َيِبَنلا ىلإ تدهأ َةّيدوهي ةأرما َّنأ :كلام نب بعك عتب 22 ل
 )١(. كأي الف «ةقدّصلا نم :لوقت نأ ترذحو «ةّيده :تلاق .«؟هذه ام :لاقف

 له» :ةأرملل لاق َّمث .«اوكسمأ» :لاق َّمث .""7هباحصأ لكأو هلع َكَِنلا لكأف

 وهو اهقاسل (مظعلا اذه» :لاق ؟اذبم كربخأ نم :تلاق .(؟ةاّشلا هذه تمّمس

 كنم حيرتسي نأ اًيذاك تنك نإ تارأ :تلاق .(؟مل» :لاق .معن :تلاق ؟هدي يف

 ئلع ةثالث لَك ٌِبْنلا مجتحاف :لاق .كّرضي مل انين تنك نإو (20سانّثلا
 .مهضعب تامف ءاومجتحاف «؟؟7هباحصأ رمأو «لهاكلا

 يذلا لجأ نم هلهاك ئلع ِةَكَي هللا لوسر مجتحاو :ئرخأ قيرط يفو

 نم ةضايب ينبل ئّلوم وهو «ةرفّشلاو نْرَقلاب دنه وبأ همَجَح .ةاَّشلا نم لكأ
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 نيحيحّصلا يف ةّصقلا ٌلصأو .(ٌيرثّشلا ةرشن 744-748 )١١/ «ةيلاعلا بلاطملا»

 .«اهنم» :ةدايز ن يف هدعب

 .«ةباحصلا» :طح

 .«سانلاو كنم حيرتسنا :س

 اذكو .ةقيتعلا ةيبرعلل هفلإ مدعل خاسنلا ضعب اهداز «اومجتحي نأ» :ةدايز هدعب ن يف

 .ةعوبطملا خسنلا يف

 بأ كب بيعش قيرط نم (1) ُيِمراَّدلاو ءسنوي قيرط نم )40٠١( دواد وبأ هجرخأ

 ىتلا هجوألا دحأ اذهو .هب هللا دبع نب رباج نع «باهش نبا نع امهالك ةرِمَح

 :(5 ؟ )0/  «ماكحألاو ننّسلا» يف ٌيسدقملا لاق .ثيدحلا اذه يف ّيرهزلا نع تيوُر

 ةراشإلا مّدقت ٌةريثك دهاوش هل نكل ءعطقنم دانسإلاف «2اًرباج كردي مل باهش نبا»

 .قباّسلا جيرختلا يف اهيلإ
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  ام» :لاقف هيف يفوت يذلا هعجو ناك َّنح نينس ثالث كلذ دعب يقبو

 عاطقنا َناوأ اذه ناك َّنح ربيخ موي ةاَّشلا نم ُتلكأ ىلا ةلكألا نم دجأ ُتلز
 .؟17ةبشع نب ئسوم هلاق .اًديهش كي هللا لوسر يفوتف .«ىّنم رهبألا

 ٌمَّسلا لعف ضراعت يلا ةيودألابو تاغارفتسالاب نوكت ّحَّسلا ةجلاعم

 غارفتسالا ئلإ ردابيلف ًءاوذلا مِدَع نمف .اهّصاوخب اًّمِإو ءاهتايفيكب اّمِإ .هلطبتو
 ةّرقلا َنِإف ؛اًراح نامّزلاو اًراح دلبلا ناك اذإ امّيس الو ةماجحلا هعفنأو ءىّلكلا

 بلقلا ئلإ لصت تح يراجملاو قورعلا يف ثعبنتف ءِمّدلا ئلإ يرست ةّيّمّسلا
 اذإف .ءاضعألاو بلقلا ئلإ ٌمَّسلل لِصوُملا ذفنملا وه مّدلاف .كالهلا نوكيف

 .هتطلاخ يتلا ةّيّمَّسلا ةّيفيكلا كلت هعم تجرخ ّمدلا جرخأو مومسملا رداب

 فعضي نأ اًّمإو .بهذي نأ امإ لب ؛مَّسلا هَّرضي مل اّنات اًعارفتسا ناك نإ

 .ةفعضت وأ هلعق لطف ةعبطلا هيلع ئوقنف

 يتلا عضاوملا برقأ وهو :2")لهاكلا يف مجتحا ِِكي ُنَّنلا مجتحا اّملو
 اًجورخ ال مّدلا عم ةّيُمَّسلا ةّداملا تجرخف .بلقلا ئلإ ةماجحلا اهيف نكمي

 هللا لوسر مجتحاو» :هللا دبع نب رباج لاق :يرهزلا لاق :لاق ١15( 5 ص) «يزاغملا» )١(

 «لئالّدلا» يف ٌيقهيبلا هجرخأ ئسوم قيرط نمو «خلإ «...ٍئموي لهاكلا ىلع دي
 همه ١ /7) «تاقبطلا» يف دعس نبا اًضيأ هجرخأو . حطقم هفاتسإو 47 8 0

 «ريبكلا» يف يناربَّطلا جرخأو .ًةدّدعتم ديناسأ هيف عمجو  ٌكورتم وهو  ٌيدقاولا

 ةاشلا ةّصق ركذو ءالسرم ًةورع نع .دوسألا ىبأ نع «ةعيهل نبا قيرط نم ("ه /؟)

 يذلا هّعجو ناك ئّتح نينس ثالث دعب ِِكَي هللا لوسر يقبو» :اهرخآ يفو «ةمومسملا

 ظ .(هيق تأ

 157 1 ل هجام نباو )505١(, ٌيذمرّتلاو )285٠5(, دواد وبأ هجرخأ ل

 .هجيرخت مّدقت دقو .ُهنََهََإَوَو سنأ ثيدح نم مهريغو )2300115191١(

 اا ١



 لضفلا بتارم ليمكت نم هناحبس هللا ديري امل هفعض عم اهرثأ يقب لب ءاّيلك
 ٌحَّسلا نم نماكلا رثألا كلذ ريثأت رهظ ةداهّشلاب هماركإ هللا دارأ اًملف .هل اهّلك
 :دوهيلا نم هئادعأل ئلاعت هلوق رس رهظو .الوعفم ناك اًّرمأ هللا يضقيل

 قيود قرم رشركَدْسأ محدش جوت ل ميلوُسَوْرْخ جادا
 مهنم عقو دق يذلا يضاملاب (متبّذكا ظفلب ءاجف [4107 :ةرقبلا] 4 َنولُدَكَ

 هللاو .هنورظتتيو هنوعقوتي يذلا لبقتسملاب «نولتقت» ظفلب ءاجو 5-5

 .ملعأ
 لصف

 هب دوهيلا هترحس يذلا رحّسلا جالع يف ِةِلَي هيده يف

 اّضلق هوثظو فيلغ اذه زوجي ال :اوتاقأو ؛ىساّثلا مر ةتتاط اذه ركتأ دق

 نم لَو هيرتعي ناك ام سنج نم وه لب ءاومعز امك رمألا سيلو .اًبيعو
 ال ٌمَّسلاب هتباصإك هب هتباصإو «ضارمألا نم ضرم وهو .عاجوألاو ماقسألا

 .امهنيب قرف

 ل هللا ل وسر دبش :تلاق هنأ ةشئاع نه ؟ 178 يسيل يحَّصلا» يف تبث دقو

 نم نوكيام ٌدشأ كلذو .نبتأي ملو «هءاسن أي هنأ هيلإ لّيخيَل ناك نإ تح
 لكلا

 نم ضراعو ضارمألا نم ٍضرم رحّسلاو :"7صضايع يضاقلا لاق

 .(5189) ملسمو  هظفل اذهو -(01770) يراخبلا )١1(
 .ةنييع نب نايفس مالك نم ةلمجلا هذه (0)

 ١8١(. /5) «افشلا باتك» يف (9)
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 اَمأو .هتّوبن يف حّدقي الو ركنُي ال امم ءضارمألا عاونأك ِةِْكَي هيلع زوجي للعلا
 ةلخاد هيلع لدي ام اذه يف سيلف «هلعفي ملو َءيَّشلا لعف هنأ هيلإ لّيخي هنوك

 اذه امّنِإو .اذه نم هتمصع ئلع عامجإلاو ليلّدلا مايقل .هقدص نم ٍءيش يف

 نم لّصُف الو 2")اهببسب ْثَحْبُي مل يتلا هايند رمأ يف هيلع ١2)هٌؤرط زوجي اميف
 نم هيلإ َلّيخي نأ ٍديعب ريغف .رشبلا رئاسك تافآلل ةضرع اهيف وهو ءاهلجأ
 .ناك امك هنع 27يلجني ّمث هل ةقيقح ال ام اهرومأ

 (؟)هيف هنع يور دقو .ضرملا اذه جالع يف هيده ركذ :دوصقملاو

 :ناعون

 لأس هنأ ِِكَي هنع ّحص امك «هليطبتو هجارختسا :_ امهغلبأ وهو  امهدحأ

 ٍةَطاَسُمو ٍطْشُم يف ناكف ءرئب نم هجرختساف «هيلع لدف ؛كلذ يف هناحبس هّبر

 .ٍلاَقِع نم 20طِشُن امّنأك ئتح هب ام بهذ هجرختسا اًملف .ركذ ٍةَعْلط ٌفججو
 اهعلقر ةغيشلا ةداملا ةنازإ ةلزتمب ادعو كويطسلا هب سّلاعي ام غلبأ نم اذهف

 .غارفتسالاب دسجلا نم

 َنِإَف .رحّسلا ئذأ هيلإ لصي يذلا ّلحملا يف غارفتسالا :يناّثلا عوَّنلاو

 يف هرثأ رهظ اذإف ءاهجازم شيوشتو اهطالخأ ناجيهو ةعيبّطلا يف اًريثأت رحّسلل
 .اًدج عَمَت وضعلا كلذ نم ةّيدَّرلا ةّداملا غارفتسا نكمأو وضع

 .(هءورط» ليهست )١(

 .خسنلا نم تبثأ امك لقنلا ردصم يفو .«اهببسل» :ةعوبطملا خسنلا يف )١(

 .«لحني» خسنلا عيمج يف همسر 2م

 .د نم طقاس («هيف» (5)

 .يقفلل اًعبت «طشنأ» :ةلاسرلا ةعبط يف (5)
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 نع هذاتسإي هل 178قيذ لا سيرق# بانك ق كيبعوبأ ركذ كلقو
 .ّبُّط نيح ِنْرَّقِب هسأر ئلع مجتحا لكي يلا َّنأ لئليل يبأ نب نمحّرلا دبع ب كك ِع 06 م 2 ٍظ 7

 .رجش قأ :ّبَط ونعم :ذيبع وبأ لاق

 ف ارحشلاو اهاجسلا اهدياقوةملم لق عم ئلع اذه لن و

 صندق لاق يلسلاو لوبلاب دقق جالملا له للم ادق اهوي

 .هلضفو هتفرعم يف ُكَّشُي ال نم هيلع

 ئدحإ ئلإ هسأر ئلإ تهتنا ِِكو هب بيصأ يذلا رحّسلا دام َّنأ ملعاف
 ٌفّرصت اذهو .هلعفي ملو ءىَّسلا لعفي هنأ هيلإ لّيخي ناك ثيحب «هيف يتلا هاوق
 نطبلا ئلع ةّداملا كلت تبلغ ثيحب ّيومَّدلا ةّداملاو ةعيبّطلا يف رحاّسلا نم

 ةّيعيبَطلا ائوقلا لاعفناو ةثيبخلا حاورألا تاريثأت نم ٌبّكرم وه رحّسلاو

 رحّسلا ئهتنا يذلا عضوملا يف امّيس الو ءرحّسلا نم نوكي ام ٌدشَأ وهو ءاهنع
 نم رحّسلاب هلاعفأ ترّرضت يذلا ناكملا كلذ ئلع ةماجحلا لامعتساو .هيلإ

 .يغبني يذلا نوناقلا ئلع تليسسا اذإ ةدئاعملا عفنأ

 «ميشه نع ديبع وبأ هجرخأ دقو .(8١7ص) يومحلا باتك نم لقنلاو (505 /”) )١(

 يف دعس نبا اًضيأ هجرخأو .السرم ئليل يبأ نبا نع «نمحّرلا دبع نب نيصح نع

 - )١/ «راثآلا بيذبت» يف ٌيِرَّطلاو «ةناوع يبأ قيرط نم ١١ ٠( /؟) «تاقبَّطلا»

 .هوحنب عليل يبأ نبا نع «نيصح نع امهالك «سيردإ نبا قيرط نم (ساّبع نبا دئسم

 .نيحيحّصلا يف حّرخم هسأر يف ِةَلِكَي هّماجتحاو
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 نم غّرفتست نأ بجي غَرْفتْسُت نأ يغبني يتلا ءايشألا :(7١طارقبأ لاق
 .اهغارفتسال حّلصت ىلا "")ءايشألاب ؛ليمأ اهيلإ يه يتلا عضاوملا

 ءاَّدلا اذهب بيصأ امل لي هللا لوسر نإ : 20 ساّنلا نم ةفئاط تلاقو
 وأ ةّيومد ِةَدام نع كلذ َّنأ ّنظ ؛هلعفي ملو ءيَّسلا لعف هنأ هيلإ لّيخي ناكو
 هجازم تلازأف .هنم مّدقملا نطبلا ئلع تبلغو ؛غامّدلا ةهج ئلإ تلام اهريغ

 عفنأو ةيودألا غلبأ نم كاذ ذإ ةماجحلا لامعتسا ناكو .هل ةّيعيبطلا ةلاحلا نع

 .رحّسلا نم كلذ نأ (؟)هيلإ هللا يحوي نأ لبق كلذ ناكو .مّجتحاف ؛ةجلاعملا
 جالعلا ئلإ لدع ٌرِحَس دق هنأ هربخأو ئلاعت هللا نم يحولا هءاج اّملف

 .هناكم ىلع هلدف «هناحبس هللا لأسف «هلاطبإو رحّسلا حارختسا وهو «ٌيقيقحلا

 .لاقع نم طِشْن امّنأك ماقف هجرختساف

 ئلع ال .هحراوج رهاظو هدسج يف وه امّنِإ هيف رحّسلا اذه ةياغ ناكو
 لب «ءاسنلا هنايتإ نم هيلإ 27لّيخي ام ةَّحِص دقتعي نكي مل كلذلو .هبلقو هلقع

 باتك نم لقنلاو «.(أ /5) يكملا مرحلا ةخسن «هلوصف» نم لوألا ةلاقملا يف )١(

 ١ ١(. 8ص) يومحلا

 هطوطخمو هعوبطم يومحلا باتتك يفو .ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يفاذك (؟)

 قداص يبأ نبا حرش يفو .«طارقبأ لوصف يف اذكهو ء«ءاضعألاب» :(ب /9؟)

 يف «ءايشألا» ةملك لإ هرصب لقتنا فنصملا لعلو .«ءاضعألا نم» :(75ل) لوصفلل

 .اهداعأف «قباسلا رطسلا

 .("118١1-9ص) يومحلا لوق وه ()

 .(هيلإ اوحوي» :د ءز هفادعام (:)

 .فيحصت ««ليمي» :خسنلا رثكأ يف (5)
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 .223)ضارمألا ضعب نم ثدحي دق اذه لشثمو .هل ةقيقح ال ٌلايخ هَّنأ ملعي

 .ملعأ هللاو

 ةعفاثلا هتيودأ يه لب .ةّيهلإلا ةيودألا :رحّسلا تاجالع عفنأ نمو

 امب نوكي اهريثأت ٌحفدو .ةيلفَّسلا ةثيبخلا حاورألا تاريثأت نم هّنإف ءتاّذلاب
 اهلعف لطب يتلا تاوعّدلاو تايآلاو راكذألا نم اهمواقيو اهضراعي

 ءانقجلا ةلزئمي هكلذو , ةرشنلا ىف يف غلبأ تناك ّدشأو ئوقأ تناك امّلكو ءاهريثأتو

 ناكو ههّرّهق ٌرخآلا بلغ امهّيأف ههحالسو هتَّدُع امهنم ")لك عم نيشيج

 نم هلو ؛هركذب '/اًرومغم هللا نم اًنلتمم ناك اذإ بلقلاف .هل مكحلا

 هبلق هيف قباطي هب ّلخي ال درو تاذّومَّتلاو راكذألاو تاوعّدلاو تاهُجوّنلا

 مظعأ نمو هَل رحسلا ةباصإ عنمت ىلا بابسألا مظعأ نم اذه ناك -هناسل

 . هسصي أم لعب هل تاحاالعلا

 ةفيعشلا بوللقلا يف رب 0 محياسل] معرس لا ,ةرحسسلا دنعو

 نيّدلا نم لح فُعض نو «يداوبلا لهو لاّمجلاو نايبّصلاو اسلي

 تارستلاو ةّيهنإلا داروألا نم هل بيس ال نمو تيحوتلاو لق رتلاو

 يف وهو ("”9١ص) يومحلا هلقن يذلا ضايع يضاقلا مالك نم ةدافتسم ةرقفلا هذه )١(

 ١87(. /؟”) «افشلا»

 .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ءادحاو لك» :ن (؟)

 .«اًرومعم» :د ءطح ءز (9)

 .ز نم طقاس «متي) ظفل (:)
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 ةلعفنملا ةفيعّضلا بولقلا يف هريثأت ناطلسف «ةلمجلابو .ةّيوبَتلا تاذّرعّتلاو

 تايلَّشلا نإ هليم نوكي يت

 اورألاو :تافتلالاو ليملا نم هبف مب بلق ئلع طّلستيف ههيلإ تافتلاا َريثك

 ام ايلا ايليمع + ءاهيلع اهطّلستل ةّدعتسم اهاقلت حاورأ ئلع طّلستت امّنِإ ةئيبخلا

 ةَدُعلل اهذخأ مدعو ّيهلإلا ةّوقلا نم اهغارفبو «ةئيبخلا حاورألا كلت بساني

 ءاهبسأتي آم الإ زيعابيشو ايعع ةّدع ال عراق اهدعيتف ؛ابب اهيراست ىبلا

 .(2)هلعأ هللاو .(1)هريغو رحّسلاب اهيف اهريثأت نكمتيو ءاهيلع طلستتف

 لصف

 "/ءيقلاب غارفتسالا يف لَك هيده يف

 ءادرّدلا ىبأ نع ةحلط ىبأ نب نادعم نع 2؟7«هعماج» يف يذمرتلا ئور

 (حتفلا» يف ظفاحلا هنع باجأ لَك يبنلا ىلع رحسلا زاج فيكف اذه مهلوق مص نإ )١(

 نايبل كي هب عقو ام نأو بلاغلا ئلع لومحم ميقلا نبا هركذ ام نأب )١/315(

 .كلذ زيوجت

 .د يف «ملعأ هللاو» دري مل (6)

 .ءيقلا يف هيلي امو لصفلا اذه يف فلؤملا ردصم ئلع فقأ مل (*)

 011 - 1 /) «ئربكلا» يف ع ٌيئاسنلاو )718١(( دواد وبأ هجرخأو .(810) مقرب (:5)

 :ظفلب مهّلك ,مهُريغو (1779) ُيِمراَّدلاو , 7 آل "رجلا ىآل ا3/ 1 ديمحعأو

 .هدانسإ يف بارطضالابا 0144 /1) «ئربكلا» يف ٌيقهيبلا هّلعأو . ةراعأأف هن

 ناّبح نباو )1١965-١1609(. ةميزخ نباو «((8) دوراجلا نبا هحّحص دقو ربل

 يف ٌينابلألاو )577/١(. مكاحلاو .«تيقثلا رهوجلا» يف امك هدنم نباو )١٠١950(,

 .ُهْنَعَهَنلَدََر ديبع نب ةلاضف نع بابلا يفو )١١١(. «ءاورإلا»
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 :كلذ هل ٌتركذف .ءقشمد دجسم يف نابوث ُتيقلف .أّضوتف «ءاق ِكك ىلا نأ
 .بابلا يف ٍءيش حصأ اذهو :يذمرتلا لاق .هءوضو هل ٌتببص انأ .قّدص :لاقف

 :يهو «غارفتسالا لوصأ يه يتلا ةسمخلا تاغارفتسالا دحأ ءىقلا
 اهب تءاج دقو ؛قّرعلاو ,ةرخبألا جورخو ؛مَّدلا جارخإو «ءيقلاو ,لاهسإلا

 .ةنسسلا

 ٍثيدح يفو (ٌيئِشَملا هب متيوادت ام ريخ» ثيدح يف ّرم دقف :لاهسإلا اّمأف

 . اعلا

 .ةماجحلا ثيداحأ يف مَّدقت دقف ءمّدلا جارخإ اًمأو

 .هللا ءاش نإ لصفلا اذه بيقع هركذنف «ةرخبألا غارفتسا اّمأو

 ئئلإ هل ةعيبّطلا عفدب لب ءدصقلاب اًبلاغ نوكي الف «قرعلاب غارفتسالا اًّمأو
 .اهنم جرخيف «ٌةحّتفم ًءاسملا فداصيف ءدسجلا رهاظ

 نم ءاوّدلاو ءاهلفسأ نم ةنقُحلاو «ةدعملا (1)ئلعأ نم ٌغارفتسا ءيقلاو
 ءاعدتسالاب عونو «ناجيهلاو ةبلغلاب عون :ناعون ءيقلاو .اهلفسأو اهالعأ

 .فلتلا هنم فيخو طرفأ اذإ الإ ءهعفدو هسبح غوسي الف ءلّوألا اًمأف .بلّطلاو

 هنامز يعور اذإ ةجاحلا دنع هعفنأف «ِيناثلا اًمأو .هكسمت يلا ءايشألاب عطقيف

 .ركذت يتلا هطورشو

 :ةرشع ءيقلا بابسأو

 .دوعصلا بلطت# «ةدعملا أر ؛رلع اهويتْطو «ارقّصلا ةّدملا ةبلغ :اهدحأ

 .فيحصت وهو ءز شماه يف اذكو ««افشلا»:د )١(

 .ن شماه يف كردتسمو «د ءطح «ز نم طقاس «ئلعأ» ظفل (؟)
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 .جورخلا ئلإ جاتحاو «ةدعملا يف كّرحن ! دق جول مقلب ةيلخ نم :يناثلا

 هفذقتف ماعلا مضب# الف ءاهتاذ يف ةدعملا فعض نم نوكي نأ :ثلاثلا

 .قوف ةهج ىلإ
 دو ءاهمضه ءيسيف ءاهيلإ ٌبصني ْ ب ىدر طّْلخ اهطلاخي نأ :عباَرلا

 .اهلعف

 يذلا ردقلا ئئىلع بورشملا وأ لوكأملا ةدايز نم نوكي نأ :سماخلا

 .هفذقو هعفد يلطتف .هكاسمإ نع زجعتف «ةدعملا هلمتحت

 اهتهاركو اهل بورشملاو لوكأملا ةقفاوم مدع نم نوكي نأ :سداّسلا

 .هفذقو هعفد يللطتف هل

 .هب فذقتف «هتعيبطو هتيفيكد , ماعّطلا رّوثي ام اهيف لصحي نأ : عِباّسلا

 .اهعّربتو سمّتلا َنايََع بجوم وهو «(7١فّرَّقلا :نماثلا

 ةبلغو ءنزحلاو ّمغلاو ديدّشلا مهلاك ةّيناسفّتلا ضارعألا نم :عساّتلا

 ةةلبلا ريبدت نع ههورري اهمامتعاو هب ةيعيبطلا يوقلاو ةعيبطلا لافتشا

 كّرحت لجأل نوكي دقو .ةدعملا هفذقتف .همضهو هجاضنإو ءاذغلا حالصإو

 تا ع ا

0 

 زرقتلا اينعمب اقع هنأ رهاظلاو «قيس امك ضرعلا ةاثادهو ءادلا ةيسبالم :فّوقشلا )

 .ةماعلا مالك ف امك زا زكمش الآف
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 .ةلاقن ةعيبّطلا ّنِإف ءاعدتسا

 لْحَكلا يف ٌقِذََح تخأ نبا ىل ناك :لاق .ءاّبطألا قاَّدح ضعب ينربخأو
 .وهدِمَر -هلّحكو ءَّدمَّرلا ئأرو ءلجّرلا نيع حتف اذإ ناكف ءالاَحك سلجف

 يابن

 .هكحي لجر مسج نم عضوم يف اًجاّرخ ئأر ©"7ناك رخآ فرعأو :لاق
 .ةجارخ هيف تجرخف ءعضوملا كلذ وه ٌكحف

 اهيف ةنكاس ةّداملا نوكتو «ةعيبطلا ذادعتسا نم هيف دب آل اذه لكو :تلق

 قذاملا كّدحتل فايس هذهف .بابسألا هذه نم ببسل ك دحتتف ةكرحتم ريع

 .ضراعلا اذهل ةبجوملا يه اهّنأ ال

 لإ بذجنتو قرت ةّراحلا ةنمزألاو ةّراحلا دالبلا يف طالخألا تناك اّملو
 ظلفت ةدرابلا داليلاو ةدرابلا ةنمزالا يف تناك املو .مفلا اهيف «يقلا ناك قول 1 خو 4 ها رف < سنو هاوس © و

 .عفنأ لاهسإلاب اهغارفتسا ناك قوف ئلإ اهّبذج بعصيو

 نم نوكي بذجلاو .غارفتسالاو بذجلاب نوكي اهعفدو طالخألا ةلازإو

 كلذ يبس :5 (0)

 قرطلا» يف ةياكحلا هذه فلؤملا لقن دقو .د نم ةطقاس «ةلاقن اهنإف» ةلمجلا (0)

 ينثدحو) :ريخألا يف لاقو «(5 ٠١ ص) اًضيأ «(دودوملا ةفحت١و (/7/8/7؟) «ةيمكحلا

 .«ةرهاقلاب ءابطألا سيئر

 .خسانلا أطخ نم هلعلو ««اذإ» :ةدايز هدعب س يف ()
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 ًةلماع تناك اذإ ةّداملا َّنأ امهنيب قرفلاو .اهبرقأ نم غارفتسالاو ؛قرّطلا دعبأ
 تناك نإف .بذجلا ئلإ ٌةجاتحم يهف ُدعب ٌرقتست مل يقرّتلا وأ بابصنالا يف
 اذإ اّمأو .قوف نم تبذج ةّبصنم تناك نإو ءلفسأ نم تبذج ًةدعاصتم

 ةٌداملا تّرضأ ئتمف .اهيلإ قرَّطلا برقأ نم تغرفُتسا اهعضوم يف تّرقتسا
 تيذتجا ئلفّسلا ءاضعألاب تَّرضأ ائتمو ءلفسأ نم تبذتجا ايلعلا ءاضعألاب

 اهيلإ لاكم برقأ نم تغرتسا تّدفتسا نتمو .قوف نم
 رهظ ئلعو ,ئرخأ هسأر يفو مرات هلهاك ئلع ِكي ُيَِنلا مجتحا اذهلو

 .21)هيلإ ٍناكم برقأ نم يذؤملا مّدلا ةّدام غرفتسي ناكف ؛ٌةرات همدق

 لصف

 عفنيو ء«سأّرلا لقث ليزيو ءرصبلا دِحيو ءاهيّوقيو ةدعملا يني ءىقلاو
 جلافلاو ءاقستسالاو ماذجلاك ةنمزملا ضارمألاو «ةناثملاو ئلكلا حورق

 .0"2ناقريلا عفنيو «ةشعّرلاو

 ظفح ريغ نم نيتيلاوتم نيتّرم رهّشلا يف حيحّصلا هلمعتسي نأ يغبنيو
 تَّبصنا ينَّلا تالضفلا يّقنيو ءلّوألا هنع رّصق ام ٍناّثلا كرادتيل ””رود

 ةيسبسبل ٠

» © > 

 .«ملعأ هللاو» :ن يف هدعب )١(

 )١//51(. «نوناقلا» يف ءيقلا عفانم رظناو (0)

 رهشلا يف ءيقلاب غارفتسالا بجوي هنأ طارقبأ نع (1417 )١/ «نوناقلا» بحاص لقن (*)

 ظفح ريغ نم ءالتمالا ئلع نيترم وأ ةرم لمعتسي نأ ئريف وه امأ «نييلاوتم نيموي
 .(30/ /5؟) «يواحلا» :رظناو .ةمولعم مايأ ددعوأ رود

 /ما/ ١



 ناتسألاب ٌرضيو «:لوضفلل ٌةلباق اهلعجيو ةدعملا يفي هنم راثكالاو

 وأ قلحلا يف ٌمرو هل نم هبنتجي نأ بجيو .اَقْرِع عّدص امّبرو ءعمّسلاو رصبلاو

 ةباجإلا ٌرسع وأ مَّدلا ثفنل ٌدعتسم وأ «ةبقّرلا ٌقيقد وأ ءردَّصلا يف ٌفعض
00 

 مث ماعّطلا نم ئلتمي نأ وهو هريبدّتلا ءيسي نّمم ٌريثك هلعفي اماّمأو
 ةّيدر ضارمأ يف عقويو .مرهلا لّجعي ِهّنأ :اهنم ةليلع ٌتافآ هيفف .هفذقي

 ٌقارملا لازهو ءاشحألا فعضو ةسوبيلا عم ءيقلاو .ًةداع هل ءيقلا لعجيو

 .رطخ ءيقتسملا فعض وأ

 ءيقلا دنع يغبنيو .فيرخلاو ءاتّشلا نود عيبّرلاو فيَّصلا هتاقوأ دمحأو

 غارفلا دنع ٍدراب ٍءامب هجولا لسغيو ؛2'”ّنطبلا طمقيو «نينيعلا بصعي نأ
4 

 اًعفن هّعفن درو ءامو ئكطُصُم نم ريسي عم حافتلا بارش هبيقع (7برش نإو
2 

2 ٠ 

 ه

 لاهسإلاو .لفسأ نم بذجيو ةدعملا ئلعأ نم غرفتسي ءىقلاو

 قوف نم فيّصلا يف غارفتسالا نوكي نأ يغبنيو :؟؟7طارقبأ لاق .سكعلاب

 .لفسأ نم ءاتّشلا ينو ءءاوّدلاب غارفتسالا نم رثكأ

 )١( «نوناقلا» يف ءيقلا ٌراضم رظناو )1١/ 58/8(.

 .طابرب هّدشي يأ (؟)
 .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو .ن «ل .ث يف ةملكلا مسر هلمتحيو ««برشي# :طح «س 0

 ةمجرت ٌصنو .ديقعت فلؤملا ةرابع يفو .(/8ق) «هلوصف» نم ةعبارلا ةلاقملا ف (5)
 «رثكأ قوف نم فيصلا يف «ءاودلاب غارفتسالا نم لمعتسي ام نوكي نأ يغبني» :نينح

 .(46 -9454ل) قداص يبأ نبال «لوصفلا حرش» :رظناو .«لفسأ نم ءاتشلا فو

١ 



 لصف

 نيبيبطلا قذحأ ةجلاعم لإ داشرإلا ىف ِةِكَي هيده يف

 هللا لوسر نمز يف الجر ّنأ ملسأ نب , ديز نع 1)(هئّطوم» يف كلام ركذ

 ؛هيلإ "9! رظنف «رانعلأ ينب نم نيلجر اعد لجّرلا تأ مدا نقتحاف .حرج د

 ٌريخ بطلا يف َوأ :الاقف .«؟ٌّبَطأ امكُيأ» :امهل لاق كي هللا لوسر نأ ()هعزف

 .(؟)(ءاّدلا لزنأ ىذلا َءاوَّدلا لزنأ» :لاقف ؟هللا لوسر اي

000 

00 

0) 

 نَم ٍقذحأب ٍةعانصو ملع ّلك يف ةناعتسالا يغبني هنأ ثيدحلا اذه يفف

 يف ميعن وبأ هقيرط نمو )778485(  ةبيش يبأ نبا اًضيأ هجرخأو .(7714) مقرب

 هب ديز نع «ديعس نب لئيحي نع «ناميلس نب ميَحَّرلا دبع نع - (985) «ٌيوبتلا ٌبّطلا١

 ٌرخآو (117107) دمحأ دنع راصنألا ّنم لجر ٍثيدح نم ٌحيحص دهاش هلو 0

 مّدقت ( 71 (يوبَتلا بَّطلا» يف ميعن يبأ دنع ُهنَْهيإََر ةريره يبأ ثيدح نم

 هلعلو «ةيدنهلا ةعبطلاو (أ )7١5/ يومحلا باتك ةطوطخم يف اذكو «ارظنف» :ن «ءل ءث

 .خاسنلا نم وهس

 بعصم ىيبأ ةياور يهو ««ديز معزف» :يومحلا ةطوطخم يفو .خسنلا عيمج يف اذك

 .«امعزف» :يئيللا ةياور فو )5/١١١(

 يت نم لولقسة يمس ذأ «ءاودآلا» :يثيللا ةياور يفو .بعصم ىيبأ ةياور هذه

 .١ ..ولسأ نب , ديز نع هل دانسإب لالخلا دمحم يبأ نع» : هيفو (7775ص) يومحلا

 يلا ناس ركبنا, الا بقسم لقتل ةاسرملا لداقس ريت ضل

 أطوملا ظفل نم انه دراولا ظفللا فالتخا ةلاسرلا ةعبط اققحم ئأر املف .اًسأر

 نامز يف الجر نأ» :اتبثأو صنلا يف افرصتف ودبي اميف ثيدحلل ةّيمَحلا امهتذخأ

 .«ءادلا ...نأ امعزف ...مدلا حرجلا نقتحاف «حرج هباصأ ِهِْلَو هللا لوسر
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 نأ يتفتسملا ئلع بجي اذكهو .برقأ ةباصإلا ئلإ هّنإف .قذحألاف اهيف

 .هنود وه نَّمم ًةباصإ برقأ ِهَّنأل ملعألاف ملعألاب هب 2١7 لزني ام ئلع نيعتسي
 هللا رطف اذه ئلعو .هدجي نم ٌملعأ دّلقي هَّنِإف ةلبقلا هيلع تيفخ نم كلذكو
 قذحأ ئلإ هتتينأمطو هسفن نوكس امّنِإ رحبلاو ٌربلا يف رفاسملا َّنأ امك «هدابع
 ةعيرّشلا اذه ئلع تقفتا دقف .دمتعي هيلعو .دصقي هلو ءامهرّبخأو نيليِلّدلا
 .لقعلاو ةرطفلاو

 ثيداحأ يف هنع هلثم ءاج دق «ءاَّدلا لزنأ يذلا ءاوّدلا لزنأ» :ِةِكَي هلوقو
 هللا لوسر لخد :لاق فاَسَي نب لاله نع رانيد نب ورمع هاور ام اهنمف .ةريثك

 لوقت تنأو :لئاق لاقف .«بيبط ىلإ اوُلِسِرَأ» :لاقف .هدوعي ضيرم لع هي
 (9)هلاالإ ًءاد لزْنُي مل لجو رع هللاَّنإ ءمعنا :لاق ؟هللالوسراي كلذ

 ."29ءاود

 الإ ءاد نم هللا لزنأ ام» :هعفري ةريره ىبأ ثيدح نم (نيحيحَصلا» فو

 .«لزن»:ن )1١(

 طوطخم يفو .ةعوبطملا خسنلا يفو ءز شماه يف اذكو ««لزنأ» :هلبق ن يفو .«هلو» :ل 0(

 .خسنلا نم تبثأ امك يومحلا باتك

 نع )970(  «يوبّتلا بّطلا» يف ميعن وبأ هقيرط نمو )778(  ةبيش يبأ نبا هجرخأ (5)
 نب ناّسح قيرط نم (””4 .”5) اًضيأ ميعن وبأ هجرخأو هب ورمع نع «ةنييع نبا

 دمحأ هجرخأف ءاًدنسم ٌّرخآ ٍهجو نم ءاج دقو .لسرم اذهو «هب ورمَع نع «ميهاربإ

 .نايفس قيرط نم «(7817/5) ٌيريصوبلل «فاحتإلا» يف امك عينم نباو «(3716)

 لاق «هانعمب راصنألا نم لجر نع «ناوكذ نع «فاسي نب لاله نع ءروصنم نع

 .(؟ مال" 6م 110) (ةحيحّصلا ةلسلّسلا» يفوهو ««تاقث هلاجر» !قريسعس ملا

 .دلجملا لئاوأ يف اهضعب مّدقت «ٌةريثك دهاوش ثيدحللو
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 .17(2هديغو ثيدحلا اله مّدقت دقو .«ًءافش هل لزنأ

 ُمالعإ :هُنازنإ :(")ةفئاط تلاقف ««ءاوّدلاو ءاَّدلا لزنأ» ئنعم يف فلّتخاو

 .هئاودو ٍءاد لكل لازنإلا مومعب ربخأ لَك ىبثلا ْنِإف .ءىشب سيلو .هب دابعلا
 نَم هلهَجو .هّملع نم هّملع» :لاق اذهلو .كلذ نوملعي ال قلخلا ٌرثكأو

 ن0

 كيدجلا قامك «رضرألا ىف امهٌّعضوو امهقلخ :امهلا لإ :ةفئاط تاكو

 نم برقأ ناك نإو اذهو .«؟7«ًءاود هل عّضو الإ ًءاد عضي مل هللا َّنِإ» :رخآلا

 يغبني الف .عضولاو قلخلا ةظفل نم ٌصخأ «لازنإلا» ةظفلف .هلبق يذلا

 نم يلقلا ةرشابمب نيلكوملا ةكفؤاملا ةطسارب امهلارتإ ؛ ةظاط تلاقو
 عوّنلا رمأو ملاعلا اذه رمأب ٌةلّكوم ةكتالملا َّنإف ءكلذ ريغو ٍءاودو ٍءاد

 امنإو ءملسم هجّرخي مل روكذملا ثيدحلا نأ ئلع هيبنتلا قبسو .دلجملا اذه لوأ يف )١(

 ١١(. ص) يومحلا فلؤملا عبات

 لقن هنعو ١١١( /7/) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» يف ئلوألا ةثالثلا لاوقألا رظنا (0)

 1١(. 27ا/7”ص) هباتك يف يومحلا

 اًضيأ هجرخأو ُةَنَعْدَنَلَوو كيرش نب ةماسأ ثيدح نم (18555) دمحأ هجرخأ (0)

 مّدقت دقو هُكْنَعَُإَوَوو دوعسم نبا ثيدح نم (4878 4 ,5 785 977 "01/8)

 .دلجملا لئاوأ يف امهجيرخت

 اله ه8) «ئربكلا» يف ٌيئاسّنلاو )*7٠١(, ٌيذمرتلاو ((78665)دوادوبأ هجرخأ (:)

 «ةرشملا بدآلا# ف ئراهيلاو 41.8849 دمحلاو ه4 )يلم ةبياو أل ةق 5

 .دلجملا لئاوأ يف هجيرخت مَّدقت دقو .ُهَنَعُدَيَدِوو كيرش نب ةماسأ ثيدح نم )7١(«
 .؟
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 ءاوَّدلاو ءاّدلا 21)ٌلازنإف .هتوم نيح ىلإ ِهّمأ محر يف هطوقس نيح نم ناسنإلا
 .هلبق نيهجولا نم برقأ اذهو .ةكئالملا عم

 ثلذ تاالاآو .ءاودآلاو ةموكألاو «تاوقآللاو ةيذغألا هب لل وك يذلا ةاهصلا

 نم لزنت يهف ةّيوُلُعلا نداعملا نم اهنم ناك امو .هتالٌّمكمو هبابسأو هّلك
 الع ظفللا ف ٌلخادف رامثلاو راغألاو ةيدوألا نم اهنم ناك امو .لابجلا

 :رعاشلا لوقك «ممألا نم اهريغو لب برعلا ةغل نم

 ()امهانيعًةَلاَبه ثدغ اربح اًدرابًءاموانبت''"اهتفلغو

 :رخآلا لوقو

 (؛)كمرو اًفيساًَدّلقتم ادغدق ِ كَحجوز تِيأأرو

 .«لزنأف» :ل .ثءز )١(

 :ةلاسرلاو يقفلا يترشن الإ ةعوبطملا خسنلا يف اذكو «ن الإ خسنلا عيمج يف واولاب اذك (؟)

 نم تيبلا نأ ئلع اهنود ةياورلاو .لماكلا ئلإ تيبلا لقني مهو واولا ةدايز نأ رهاظلاو

 .زجرلا

 هيفو .(هسرف فصي دسأ ينب ضعب يندشنأ» )١/ ١5(: «نآرقلا يناعم» يف ءارفلا لاق (9)

 دمحم وبأ لقن هنعو .دسأ ينب نم ريبد ونبو .«ريبذ ينب ضعب يندشنأ) :(378 /*)

 (لكشملا ليوأت» يف ةبيتق نباو (7 18ص) «تايلضفملا حرش يف يرابنألا

 هنأ (5 ٠ /") «ةنازخلا» بحاص ركذو .(775 )1١/ (ريسفتلا» يف يربطلاو (7١5١”ص)

 ملف هناويد شتف هنأو «ةمرلا يذل هنأ «حاحصلا» نم ةحيحص ةخسن ةيشاح يف ئأر

 .هيف هدجي
 _ نورخآ امهنعو (78 /7) «زاجملا» يف ةديبع وبأو )١/ ١7١( «هيناعم» يف ءارفلا هدشنأ (:4)
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 :رخآلا لوقو

 (١)انويعلاو بجاوحلا نجّجزو

 .ملعأ هللاو .هوجولا نم هلبق امم نسحأ اذهو

 هدابع ئلتبا امك هّنإف .هتّيبوبر مامتو لجو َّزع ٌّبَّرلا ةمكح مامت نم اذهو

 .بونذلاب مهالتبا ")امك .ةيودألا نم مهل هرّسي امب اهيلع مهناعأ «ءاودألاب

030 

 (١/577)دربملل («لماكلا» نم تيار ةعبط تادايز يف وزعلا عفو امنإو .وزع نود

 ١(. 3 ص) يروبجلا ةعنص «هرعش» :رظناو .ئَرعَبْرلا نب هللا دبع ىلإ

 :(ةلاسرلا ةعبط هتدّلقو «باتكلا نتم يف يقفلا هداز دقو) هردص
 اًموي نزرب تايناغلا ام اذإ

 بيذبم» يف امك ديبع وبأو “١71( /*) «هيناعم» يف ءارفلا :اذه هردص عم هدشنأ اذكه

 (ريسفتلا» يف يربطلاو (7١١ص) «لكشملا ليوأت» يف ةبيتق نباو (55 5 )٠١/ «ةغللا

 نود مهلك ؛(58١ص) «عبسلا دئاصقلا حرش» يف يرابنألا نباو ء(رجه )70/701١-

 فقولا حاضيإ» يف يرابنألا نبا هازع دقو .ءارفلا نع نورداص اًعيمج مهلعلو ءوزع
 نم رهاظلاو ١0( /7؟) «ةنابإلا» يف يبتوعلا اذكو «ةئيطحلا ئلإ (977 /7) «ءادتبالاو

 ىلإ )١177/١( رخآ عضوم يف يبتوعلا هازع دقو .يرابنألا نبا نع رداص هنأ هقايس

 .ليمج رعش نم عومجملا يف الو «ةئيطحلا ناويد» يف تيبلا دجأ ملو .ليمج

 يعارلل تيبلا نأب يّرب نبا هيلع قّلعف ءانه ءاج امك تيبلا زجع يرهوجلا دشنأ دقو
 «ناسللا»و )3١8/١1( «حاضيإلاو هيبنتلا» :رظنا .ٍقّدِص ئح نم ةوسن ٍةَّرِهو :هردصو

 .(ججز)

 :رظناو .يعارلا تيب ريغ ءارفلا هدشنأ يذلا روهشملا تيبلا نوكي نأ دعبي ال :تلق

 .دهاشلا جيرخت يف ضافأ دقو 717١( -775ص) ترهنيار ةرشن «يعارلا ناويد»

 يف اذكو ««امكو» :ينعي ءاواو هلبق س يف مهضعب داز دقو .خسنلا عيمج يف اذكه

 .ةعوبطملا خسنلا
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 مهالتبا امكو ةرّمكملا بئاصملاو ةيحاملا تانسحلاو ةبوّتلاب اهيلع مهناعأ
 مهو ةبّيَطلا حاورألا نم ٍدنجب اهيلع مهناعأ «نيطايّشلا نم ةثيبخلا حاورألاب
 اًعرش مهل هرّسي امب اهئاضق ئلع مهناعأ «تاوهّشلاب مهالتبا امكو .ةكئالملا
 مهاطعأ الإ طريب هئلمسبس مهالتوا اسف .ةعفانلا ةذيذللا تايهتشملا نم اًردقو

 ملعلا يف مهنيب تواّتلا ئقبيو .هب هنوعفديو «ءالبلا كلذ ئلع هب نونيعتسي ام
 .ناعتسملا هللابو .هيلإ لّصوّتلاو هلوصح قيرطب ملعلاو ءكلذب

 لصف

 ٌّبّطلاب ٌلهاج وهو سّنلا بط نَم نيمضت يف كي هيده يف

 نع ٍبيعش نب ورمع ثيدح نم( ”هجام نباو ٌيئاسّنلاو دواد وبأ ئور

 لبق ٌّبَّطلا هنم مّلعُي ملو بّبطت نم» هِي هللا لوسر لاق :لاق هّدج نع هيبأ
 .«نماض وهف كلذ

 نم :064-) ةهجام نبا ننس ١ 4( 8750 (ع ٌيئاسّنلا نئس# «(407) «دواد يبأ ننس » )1١(

 دقو سلس جيرج باو ههفكس ل دوادربأ تقولو ,ديررمتت نع بيرج نبا قيرط

 لاقو :هدج نع «بيعش نب ورمع نع :هنع :اًضيأ ليقف ؛هيلع فلتخاو «نعتع

 هيوري هريغو «ملسم نب ديلولا ريغ جيرج نبا نع هدنسي مل» :(3577/5) ٌينطقراذلا

 لسرملا رجح نبا ئّوقو اهلي ّيبنلا نع السرم بيعش نب ورمع نع جيرج نبا نع
 رس 0 و + 7

 هححص دقو .هريغو (50/1/) دواد يبأ دنع لسرم دهاش هلو )١١965(. «غولبلا» يف

 ف عشت نيا هتسسو كا ؟ةنأج ةباسلإلا» ف ءايعلا قيقد نيباو نك” 11/13 مكاسلا

 يف ينابلألاو «(5777/7) «هيقفلا داشرإ) يف ريثك نباو .(1578/5) هي ةّيعرشلا بادآلا»

 .(7760) «ةحيحصلا ةلسلسلا)
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 اهنم .ٍناعم ئلع لاقي برعلا ةغل يف ءاَّطلا رسكب ٌبَّطلاف :7"2ٌيوغُللا اًمأف

 ٌفطل :يأ .رومألاب ّبِط هل :؛7)3لاقيو .هتحلصأ اذإ :هتبّبط لاقي .حالصإلا
 : رعاشلا لاق ,ةسايسو

 ("”بقاث يأرب اهل بيبطلاّ تنك اهّرمأميمت نم رّيغتاذإو

 لاق .برعلا دنع ٌبيبط قذاح لك :«؟*7يرهوجلا لاق .قذحلا :اهنمو

 يلع : لجل لاقي اع ةراهملاو ءايشآلاب حلا ةٌّيَّطلا لصأ :؟)ديبع وبأ

 :()هريغ لاقو .ضيرملا جالع ريغ يف ناك نإو .ءكلذك ناك اذإ :ٌبيبطو

 .هتنطفو هقذحل اًبيبط ىِّمس ٌقذاح يأ ٌبيبط لجر

 2( ةلع لاق

 ٌبيبط ءاسثنلاءاودأب ٌريبخ يّنإف ءاسنلاب ينولأست نإف
 (77ٌبيصن نهّدو فهل سيلف هلام لق وأ ءرملا سأر باش اذإ 7 ف : ] 2 27 3 03 1

 ئلع فقأ ملو :.(57 -١0ص) يومحلا باتك نم هتّمرب ذوخأم يوغللا رمآلا اذه )١(

 .يومحلا ردصم

 .(7/8 /7؟) ديّسلا نبال «ثلثملا» يف لوقلا اذه (؟)

 .ل ؛ث «د «ف يف ءاتلا مضب «تنك» طبض دقو .هيلع فقأ مل (9)

 .(ببط) «حاحصلا» يف (5)

 .(5 ٠5 /7) «ثيدحلا بيرغ» يف (4)

 ١17(. /7) يرزاملل «ملعملا» :رظنا (0)

 .(717/7ص) يرابنألل «اهحرش»و (947”7ص) «تايلضفملا» يف هل ةديصق نم (0)

 نم :اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يفو .ةيدنهلا ةعبطلاو خسنلا يف اذك «نهّدو يف» 00

 .2(نهدو

 6 ١



 و

 178 رع لاقو

 مئاتْسشُملا سرافلاذخأب بط يَنإف ًعانقلا ينود يفيفغت نإ

ّ 3 ” 7 2 5 7 5 5 0 2 1 
 قذاح ٌريبخ ينإف «ينع ةبغر كهجو يرتستو كعانق ينع يخرت نإ :يأ

 :("7كيَسُم نب ةوُرَق لاق .يتداع يأ ءىَّبطب كاذ سيل :لاقي .ةداعلا :اهنمو

 انيرخآ ةلودوانايانم نكلو ٌنبجاَتِيِط نإامف

 :(7يسحلا نب دمحأ لاقو

 لقاعتملا لهاجلا يلإ ضيغب يَنّنأ َريغ ٌمهيف يّبِطُهِتلاامو

 يف حيحّصلا يفو .ٌروحسم يأ ءٌبوبطم لجر :لاقي .رحّسلا :اهنمو

 هسأر دنع ٍناكلملا سلجو هِكِِلَكَي هللا لوسر دوهي ترحس امل :ةشئاع ثيدح

 حرشااو (507/7) ديبع يبأل :ثيدعلا بيرغااو (؟  صصأل ةهئاويال ف هيئلعم نم )0010

 .(7” 7” © ص) يرابنألا نبال «عبسلا دئاصقلا

 :رظنا .نادمهو دارم نيب مالسإلا لبق ناك دقو «مدّرلا موي يف هل ةديصق نم يدارملا 000

 (رئاظنلاو هابشألا»و «(358ص) «تايشحولا»و ((087 /7؟) «ماشه نبا ةريساا

 ةنازخ» :رظناو ١67(. /7") هيوبيس دهاوش نم تيبلاو .(87 )١/ نييدلاخلل

 )1١7/5-١١9(. («يدادغبلا

 باتك يف نأ ركذلاب ريدجلاو .هيبنت نود «يبنتملا» :ةلاسرلا ةعبط اققحم هدعب داز (©)

 يف تيبلاو .«نيسحلا نب دمحأ» ميقلا نبا هب لدبتساف «يبنتملا لاقو» :يومحلا

 .(3707/ص)) «هناويد»
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 نم :لاق .ثبوبطم :رخآلا لاق ؟لجّرلا لاب ام :امهدحأ لاقف «هيلجر دنعو

 ١)ٌيدوهيلا نالف :لاق ؟هّبط

 نع ٌبَّطلاب اوك مهّنأل هي ويم : روحسملل اولاق امن :(7)ديبع وبأ لاق
 اوقك امكو هةماللرتلاب ال ةاهفت (ميلس» :اولاقف .غيِدّللا نع اوك امك هرحسلا

 زوفلاب ل ءآقث 1 زامل :اولاقف ءاهيف ءام ال يتلا ةكلهملا ةالفغلا نع ةزافملاب

 لالا حرق

 :47«2علسألا ىبأ نبا لاق .(7ءاوّدلا سفنل بطلا :لاقيو
 600 مأ ك طاق ةيسصيأ ينع ناسح غلبم نمأآألا 5 ع 2 ع 0 5 ع

 .هجيرخت مدقت )010

 .(505- 14٠6 /”) «ثيدحلا بيرغ» يف ()

 وهو «ءادلا» تبثأ يذلا يقفلا ةرشن الإ ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يفاذك (9)

 يف ام لعلو .(ب /”) هطوطخم رظناو .(27 ص) يومحلا باتك يف دراولا باوصلا

 وهو «ءادلا :بطلاو» :(9/9 /5) «ثلثملا» يف ديسلا نبا لاقو .ملقلا قبس نم خسنلا

 .تيبلا اذه كلذ ئولع هب نهشتسا اممو :«داذضألا نم

 .(فيحصتت «ءابلاب «بلسألا» :ل د يف) ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يفاذك (:5)

 بقلملا رماع هوبأو يفيص همسا .«تلسألا نبا» :يومحلا باتك يف امك باوصلاو

 ةرهمجاا :رظنا .نايجاهتي اناكو .جرزخلا نم تباث نب ناسحو .سوألا نم ءتلسألاب

 .(رجه 045 )١7/ «ةباصإلا»و (7" 56 ص) مزح نبال «برعلا باسنأ

 :(77 )١/ «ةرهمجلا» يف ديرد نبا هاورو .هتياور هذهو «(59 )١/ هيوبيس دهاوش نم (4)

 ليلخلل بوسنملا «لمجلا» يفو .رحسلا ائئنعمب بطلا نأ ئلع «كَءاد ناك ٌّبِطأ)

 ل :رظناو .(كَءاد» فيحصت «كلذ» لعلو .«كلذ ناك» :(١١١ص)

(9/ 596). 
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 ةسقلا اري الف [رريسسم تقك ثإو 2 اذكه تلز زله ام وبطم تدك نإق

 .ضرملاب ليلعلا :روحسملاب دارأو ءرِحَس دق يذلا :بويظملاب دارأ هّنإَف

 اذه ناك نإ :هانعمو .؟"9تيبلا دشنأو .ٌروحسم ليلعلل لاقيو :يرهوجلا لاق

 ناك ٌءاوس «هلاوز ديرأ الو هماود هللا لأسأ ,كّبح نمو كنم ينارع دق يذلا

 كرم وأ اًدحس

 بييبطلا كلذكو .رومألاب ملاعلا وه ءاّطلا حوتفملاف مادعلا 55 :ٌببطلاو

 :()اهب ضب ٌبمّطلاو .بيبطلا اعف :ءاطلا رسككب :يّطلاو .ابقبآ بط دل لاقي

 «ةيرصبلا ةسامحلا» يف يهو )١77177/7(. «يقوزرملا حرشا يف تايبأ ةثالث نم )١(

 نييدلاخلل «رئاظنلاو هابشآلا» يف «رذنملا»و .يريشقلا رذنملا نب دئافل )/ ١175(

 حرشااو )١/ ١77( يطويسلل «ينغملا دهاوش حرشاا يف «دئاف)و .«رينم) :(387 /5)

 نم لجر ئلإ (5 )1١/ 7*٠ «يلآللا» يف بسنو .«دئاعا ٠١(: 504 /”) ينيعلل «دهاوشلا

 .«ةيرصبلا ةسامحلا» يف جيرختلا رظناو .ةعيبر ينب

 نإف ءمهو هلعلو .يسامحلا تيب دروأ مث يرهوجلا نع روكذملا لوقلا يومحلا لقن ()

 .روحسملا :هلوق يف بوبطملاب دارملا نأ نم لاق امو .امهنم وّلِخ «حاحصلا»

 .روحسملا ئنعمب روحسملا نوكي نأ هنم برقأو .رظن هيف -ضيرملا :روحسملابو
 هريسفت رخآ يف يقوزرملا لوق لعلو .هجالع نكمي يذلا ضيرملا ئنعمب بوبطملاو
 زجعلاو ردصلا ريصي هنأل ءاًروحسم :«اًبوبطم» اينعم نوكي نأ زوجي الو» :تيبلل

 انه روكذملا ريسقتلا ةرلع در (دحاو لونعمب

 .يومحلا باتك ف ةريمل ريسفتلا اذه 20
 .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو .«ءاطلا مضب» :ن (5)
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 اهنيط باط ىتلا ءاملا ةزئاجب مكياكر بطب متلّهنا له تلقف 2 ا رم ع م مكرم مع

 ئلع لدي ِلّعْمَتلا ظفل ّنأل ٌَّبَط نم :لقي ملو .«بببطت نما :هللكك هلوقو

 عّجشتو مّلحتك هلهأ نم سيل هّنأو «ةفلكو ِرْسْعِب هيف لوخّدلاو ءيَّسلا فّلكت

 :رعاّشلا لاق نزولا اذه ئلع فّلكت اونب كلذلو . اهرئاظنو رّيصتو

 ؟؟اسيقت نمو قواييح سيفو

 ئىطاعت اذإف .لهاجلا بيبّطلا لع نامسَّلا باجيإف ٌنيِعرَّشلا رمألا اًمأو
 )نالت ئلع هلهجب مّجه دقف «ةفرعم هب هل مَّدقتي ملو «هلمعو ٌّبَّطلا ملع
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  ديّسلا نبا باتك هردصمو 5757( ص) (ةثلثملا ررغلا» يف يدابازوريفلا لاق اذكو

 اذهب نيعضوم «برعلا ةريزج ةفص) يف ٍينادمهلا ركذ دقو .(ببط) «سوماقلا»و
 .ءاطلا حتفب هقيلعت يف ققحملا هطبضو (185١ص) (جحذم وٌّرَس» يف امهدحأ مسالا

 .ينآلا قيلعتلا رظناو ١”7(. 5ص ) فوجلا نم مُهِن دالب يف رخآلاو

 86١(. -ا/9 /؟) «ثلثملا» يف

 .هطوطخمو هعوبطم يومحلا باتك يفو .فيحصت ؛«اهبيط» :خسنلا عيمج يف
 اهدروأ ةينون تايبأ نم تيبلاف .باوصلا وهو «نونلاب ديّسلا نبا باتك هردصمو
 .ءاعنصب بّرغتو يدهنلل يندشنأو» :الئاق (دادغب ط -794 /7) هرداون يف يرجهلا

 دقو .«معثخ دالب نم» :بط نع ةخسنلا شماه يف ءاجو .(...يمعئخلل :لاقيو

 عضاوملا مسق يفو ءءاطلا مضب 41١( /7) رعشلا مسق يف رساجلا دمح هطبض

 ظ !متفلاب 00137 /)

 .(ييلطسلا -؟1+/1) ةهتاويد# يف «ةروهشملا هتزوجرأ نم جاجملل

 «ءاودلاو ءادلا» ىلع تقلع ام رظنا .فلتلاك ردصم وهو .خسنلا عيمج يفاذك

 .«فالتإ» :ةعوبطملا خسنلا يفو .(007ص)
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 همزليف «ليلعلاب رّرغ دق نوكيف ؛هملعي مل ام ئلع رّوهّتلاب مدقأو ءسفنألا

 .كلذل نامَضلا

 نأ يف اًفالخ ملعأ ال :©')يباطخلا لاق .ملعلا لهأ نم ٌامجإ اذهو

 ال لمع وأ اًملع يطاعتملاو .ةدامخ ناك «يرملا تالف دست اذإ جئامملا

 ا نأ يودتلا هدزع طئتسو هيلا نيض ُفلَّلا هلعف نم دّلوت اذإف ٌدعتم هفرعي

 يلع ءايقثلا ةئاع لورق ىف بتطملا ةيانجو .ىقيرملا نذإ نود كلاب لبعسي

 .هتلقاع

 :ةسمخ ماسقألا :تلق

 هلعف نم دّلوتف هدي نجت ملو اهّقح َةعنَّصلا ئطعأ ٌقذاح ٌبيبط :اهدحأ

 ٌباهذ وأ ءسّنلا وأ وضعلا ٌفلت هّبْطي نم ةهج نمو عراّشلا ةهج نم ٍنوذأملا
 نّدخ اذإ امك اذهو .هيف ٍنوذأم ٌةيارس اههَّنإف ءاقافتا هيلع نامض ال اذهف -ةفص

 رضعلا فلتف ءاهقح ةعنّصلا ئطعأو «ناتخلل (")لباق ٌنسو ِتقو يف ّيِبّصلا

 يف هب يغبني ام هريغ وأ قاع نم عب اذإ كلذكو ناشي ”يبصلا د

 ل ا

 هباجيإ يف ةفينح ىبأل (فاليغ روهمجلا ركع صاصقلا ةيارسو 527

 .””عبَّصلا مّلعملاو ؛هّنأرما لجّرلا برضو هريزعَتلا ةيارسو ءاهب نامّضلا

 .(28 ؟ ص) يومحلا باتك نم لقنلاو .(79 /5) «ننسلا ملاعم#» يف )1(

 .«ٌلباق هنسو» فيطللا دبع ةعبط يفو ؛ةيدنهلا ةعبطلاو ةيطخلا خسنلا عيمج يفاذك (؟)
 يف يعفاشلاو ةفينح يبأل اًفالخ ةبادلا رجأتسملاو» :اهّصن ةدايز هدعب ةيدنهلا ةعبطلا يف ()

 - اهنأ ئلع لدي «لصأ حص» ب ةدايزلا متخو .«لصأ حص .كلذ يف نامضلا امهباجيإ

 "و وه



 .ةَّباَذلا برض ٌيعِفاّشلا ئنثتس

 قافقألاب ةقومبغم ةيادجلا ةيارس نأ :اًقازقو اًقامجت بالا ةدعاقو
 بجوأ ةفينح وبأف :عازّنلا هيفف امهنيب امو .قاقتالاب ةرههم بجارلا ةبارسو
 رّدقملا ني نيب ٌيعفاَّشلا قَّرفو .هنامض اردهأ كلامو دمحأو .اًقلطم هنامض
 نأ ئلإ رظن ةفينح وبأف .هنامض بجوأف ردتملا ريغ :يبو هقامل ردعأق

 نذإلا نأ ئلإ ارظن كلامو دمحأو .ةمالّسلاب اطورشم عقو امّنإ لعفلا يف نذإلا
 وهف هنم ناصقنلا نكمي ال رّدقملا َّنأ ئلإ رظن ُيِعفاّشلاو .َنامَّصلا طقسأ
 فلت اذإف «ٌةّيداهتجاف تاييِدأّتلاو تاريزعّتلاك رّدقملا ٌديغ اًمأو .ّصّنلا ةلزنمب

 .21)ناودعلا ةّنظم يف هَّنأل نِمَض ام

 لصف

 نإ اذهف -هب َفيتف هّبطي نم هدي ترشاب ٌلهاج ٌتّبطتم :يناثلا مسقلا
 الو .نّمضي مل -هّبط يف هل نذأو هل ملعال ٌلهاج هَّنأ هيلع ٌينجملا مِيلع
 هنأ ئلع لدي مالكلا ةّرقو قايّسلا إف ؛ثيدحلا ٌرهاظ ةروّصلا هذه فلاخت

 :ٌبييط هنأ شيرملا ُنظنإو .كلذك سيلو ٌثييط هنأ همهوأو ٌليلعلا د

 فاصو نإ كلذكو هدي تنج ام بيلا نيض «هتفرعم لجأل هبط يف هل أو
 .هنيهض هدي تفيزف :مقلحر هتقرعمل هو هنأ نب ليطلاو لمعتسب د ءاود هل

 .حيرص وأ هيف ٌرهاظ ثيدحلاو

 نم «لصأ حص» فذح دقو .ةيدنهلا رشان اهيلع دمتعا ىتلا ةخسنلا ةيشاح يف تعقو -

 .ئرخألا تاعبطلا

 .(586 -785ص) (دودوملا ةفحت» :رظناو (0)

 نا



 لبقف
 تاطحخأ هّنكل ءايقح ةعئّصلا ءرطعأو ءهل ند قداح ٌبيبَط :ثلاثلا مسقلا

 ئلإ نتاخلا دي تقبس نأ لشم ؛هّملتأف حيحص وضع ئلإ تّدعتو هدي

 ئلع وهف ءداز امف ثلثلا تناك نإ من اطعش ةيانج اينألل يمضي اذاهق -8 رمتلا

 ئلع ؟لاملا تيب يف وأ هلام يف ةيّدلا نوكت لهف «ةلقاع نكت مل نإف .هتلقاع
 ناك نإو «هلام يفف ايم بيبطلا ناك نإ :ليفو .دمحأ نع ناتياور امه نيلوق

 طقست لهف ؛هّليمحت رَّذعت وأ لام تيب نكي مل نإف .نانياوّرلا هيفف اًملسم

 .21)اهطوقس :امهرهشأ ناهجو هيف ؟يناجلا لام يف بجت وأ ةيذلا

 لصف

 ضيرملل فّصوف دهتجا «هتعانصب رهاملا قذاحلا بيبّطلا :عباّرلا مسقلا
 ةيد نأ :امهادحإ «نيتياور ئلع جَّرخي اذهف .هلتقف .هداهتجا يف أطخأف ء«ًءاود

 امهيلع ص دقو .سييطلا ةلقاع ئذع اهّنأ :ةيئاثلاو .لاملا تبب يف ىضيرملا
 .©"”هكاحلاو مامإلا أطخ يف دمحأ مامإلا

 لصف
 نم (7ةعْلِس عّطقف يقع ةصصلا :رطينأ قرا ثييط :نساخلا مسقلا

 (دودوملا ةفحتا»و )٠١١/!1-8(« «عورفلا»و )1١58/5-١159(« ارّرحملا» :رظلا (9)

 .(586 -7/87ص) فلؤملل

 .(73 57 /؟) «(نيهجولاو نيتياورلا» :رظنا (0)

 كيرحتلا دنع كرحتيو ءامهنيب يرجي دلجلاو محللاب قزتلم ريغ ءاشغ هل ظيلغ مرو ()
 («سورعلا جات» :اهطبض يف رظناو .(17١”ص) «رهاوجلا رحب» .اهلك بناوجلا يف
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 هّيلو نذإ ريغب اًيبص نّخ وأ هّيلو نذإ وأ هنذإ ريغب ٍنونجم وأ ٌيبص وأ لجر

 هل نذأ نإو .هيف ٍثوذأم ريغ لعف نم دّلوت هَّنأل نمضي :انياحصأ لاقف - -ٌفلتف

 هّنأل اًقلطم نمشي ال نأ لمدحيو .نّمضي مل نونجملاو َىبَّصلا ٌيلو وأ غلابلا

 رثأ الف اًيدعتم ناك نإ هّنإف اًضيأو .ليبس نم نيتسحملا 'يلغامو «ٌرسحم

 .هنامضل هجو الف اًيّدعتم نكي مل نإو ءنامَّضلا طاقسإ يف يلولا نذإل

 ناودعلا :تلق .نذإلا دنع ٌدعتم ريغ «نذإلا مدع دنع ٌدعتم وه :تلق نإف
 .رظن عضوم اذهو .هيف همدعو نذإلل رثأ الف ءوه هلعف ئلإ عجري امّنِإ همدعو

 لصق

 يلا رهو هلوقو هفصوب بطي نم لواضي ثيدحلا اذه يف بييأعلاو
 وهو همهارّمو هعّضّبِمبو ««لاّحكلا» وهو هدّوْرِمبو 2( يع ئابطلا» مساب صخب

 همجاحمبو ««دصافلا» وهو هتشيربو ««نتاخلا» وهو هاسومبو :«ئحئارجلا»

 00 .(رّبجملا» وهو هطابرو هلصوو هعلخبو ««ماّجحلا» وهو هطّرْشِمو

 وأ ميمي ٍناويحل هّبط ناك وسو «نقاحلا» وهو هتبرقبو .اءاوكلا» وهو هرانو

 صيصختو . .مّدقت امك مهلك ءالؤه ئلع قلطي ٌةغل بيلا ٌمساف ءناسنإ

 مب ذيل طفل ىعيس معك شاع فرش ءاّبطألا عاونأ سضعيي هل سال

 .موق لك هب اهصخي
 اصف )١(

 :اًرمأ نيرشع هجالع يف يعاري يذلا وه قذاحلا بيبّطلاو

 ؟وه ضارمألا ّيأ نم ءضرملا عون يف رظّتلا :اهدحأ

 .لصفلا اذه يف فلؤملا ردصم ئلع فقأ مل )١(

0" 



 تناك يتنَّلا ةلعافلا ةّلعلاو ؟ثدح ٍءيش ّيأ نم «هببس يف رظّنلا :يناثلا
 ؟يه ام هثودح ببس

 نإف ؟هنم فعضأ وأ ضرملل 217ٌةيواقم يه لهو «ضيرملا ةّوق :ثلاثلا

 ءاوّدلاب كّرحي ملو ءّصرملاو اهكرت هيلع ًةرهظتسم ضرملل َةيواقم تناك
 .اًنكاس ع

 ؟وه ام ٌعيِبَطلا ندبلا جازم :عباّرلا

 .يعيبطلا ئرجملا ريغ لع ثداحلا جازملا :سماخلا

 .. شي رولا موس -:ىمهاتلا

 .هتداع : عباّسلا

 .ةب قيلي امو عقلا لوصف خم قاسلا تقولا :ماثلا

 .هتبرتو ضيرملا دلب :عساتلا

 .ضرملا تقو يف ءاوهلا لاح :رشاعلا

 .ةّلعلا كلتل ٌداضملا ءاوَّدلا يف رظّنلا :رشع يداحلا

 ةّوق نيبو اهنيب ةنزاوملاو ؛هتجردو ءاوذلا ةّوق يف رظنلا :رشع يناثلا

 .ضورعلا

 .ف يف درو اذكو .(يوق) «(حاحصلا)» :رظنا .ةمواقملاو ةبلاغملا يهو «ةاواقملا نم )١(

 .ث «س يف تبثأ امك اًضيأ يتآلا عضوملا يفو .ن «طح يف همسر هلمتحيو ؛د ءث «س

 يف ةعوبطملا خسنلا يفو .لمتحم ن يف همسرو ««ةمواقم» :ل ءطح .ف يفو .د

 .«ةمواقم» :نيعضوملا

5”: 



 اهتلازإ لب ؛طققف ةَّلعلا كلت ةلازإ هدصق لك نوكيال نأ ؛رشع ثلاثا
 اهعم 2١7 موي ال اهتلازإ ناك لوتمف .اهنم ّبعصأ ثودح هعم نمأي هجو ىلع

 .بجاولا وه اهفيطلتو ءاهلاح ئلع اهاقبأ اهنم بّعصأ ئرخأ ٍةَّلع ثودح

 ام ثودح فيخ هسبحو هعطقب جلوع تم ِهَّنإف ءقورعلا هاوفأ ضرمك اذهو
 هن سبل ف

 ءاذغلاب جالسلا نم لقتيالف , .لهسألاف لهسألاب جلاعي نأ :رشع عبارلا

 ءاوّدلا رّذعت دنع الإ بّكرملا ءاوّدلا ئلإ لقتني الو ءهرّذعت دنع الإ ءاوّدلا ئلإ
 ةطيسبلا ةبودألابو «ةيودألا لدب ةيذغألاب هّجالع بييطلا قذح نمق .طيسبلا

 .ةبكرملا لدب

 نإف ؟ال وأ اهجالع نكمي امم يه له ةّلعلا يف رظني نأ :رشع سماخلا

 ال جالع ئلع عمّطلا هْلِوْحَي الو «هّئمرُحو هّتعانص ٌظفح اهجالع نكمي مل
 ال هّنأ ملع نإف ؟ال مأ اهلاوز نكمي له رّظن اهجالع نكمأ نإو .اًنيش ديفي
 اهليلقت نكمي مل نإف ؟ال مأ اهليلقتو اهفيفخت نكمي له رّظن اهّلاوز نكمي
 (9ناعأو ؛كلذ جالعلاب دّصق اهتدايز عطقو اهفاقيإ ناكمإلا ةياغ َّنأ ئأرو
 .ةداملا فعضأو ةّوقلا

 دصقي لب «غارفتساب هجضن لبق طّلخلل ٌضّرعتي ال نأ :رشع سداّسلا
 .هغارفتسا اىلإ رداب هجضن مت اذإف .هجاضنإ

 .اهتيودأو حاورألاو بولقلا لالتعاب ةربخ هل نوكي نأ :رشع عباّسلا

 .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ««نمأي» :ن )١(

 .«ناعأف» :د (؟)
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 سمّتلا نع ١2)هتعيبطو ندبلا لاعفنا َنإف نادبألا جالع يف ٌميظع ّلصأ كلذو

 حوّرلاو بلقلا ضارمأب اًفراع ناك اذإ ببطلاو .ٌةوهشم ٌرمأ بلقلاو

 اًقذاح ناك نإو ؛كلذب هل ةربخ ال يذّلاو .لماكلا بيبّطلا وه ناك اهجالعو

 ليلعلا يوادي ال بيبط لكو .بيبط ٌفصن «ندبلا لاوحأو ةعيبطلا جالع يف

 ناسحألاو ريشلا .امقو ةقدَّسلاب هاوقو هحاورأ ةيوقتو هحالصو هبلق دّقفتب

 مظعأ نمو .ٌرصاق ٌبّبطتم لب ءبيبطب سيلف «ةرخآلا راّدلاو هللا ئلع لابقإلاو

 عّرضَتلاو ءاعّدلاو ركذلاو ناسحالاو ريخلا لعف :(33صضرملا تاجالغ

 ءافّشلا لوصحو للعلا عفد يف ٌريثأت رومألا هذهلو .ةبوتلاو هللا ىلإ لاهتبالاو

 اهتديقعو اهلوبقو سفتلا دادعتسا بسحب نكلو «ةّيعيبطلا ةيودألا نم ٌمّظعأ

 .هعفنو كلذ يف

 .َيِبَّصلاب فّطاّتلاك هب قفّرلاو ضيرملاب فّطلّتلا :رشع نما
 جالعلاو ةّيهلإلاو ةّيعيِبَطلا تاجالعلا عاونأ لمعتسي نأ :رشع عسانا

 .ءاوّدلا اهيلإ لصي ال ًةبيجع اًرومأ لّيحتلا يف ءارطألا قاَّذحل َّنإف .("0رّيحتلاب
 .ِنيِعُم ّلكب ضرملا ئلع نيعتسي قذاحلا ٍبيبّطلاف

 لع |ةناد هرييدتو هجالغ زعجي نأ ١ بيبطلا رمأ كالم وهو  نورشعلا

 بسحب ةةرتكملا ةّحّضلا ة وو قهوجوملا ةّحّصلا طيس :؟ ؟!ناقرأ ةثس
 هيقلسقملا 'ندأ لامتعاو هتاكمإلا بسب اهلياقع وأ ةلعلا ةلازإو «تانكمإلا

 .(هتعيبطب» :د )١(

 .«ضيرملا» :ن ءطح ءس«ز (0)

 .«لييختلاب» :ةعوبطملا خسنلا يفو .نيعضوملا يف خسنلا عيمج يف اذك ()

 يقر اهتيلق# و ةليلا هلازإ دعب نأ الإ ةسمدع انه ةووكلملا 4)
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 هذه ئىلعف . امهمظعأ ليصحتل نيتحلصملا ئندأ تيوفتو ءامهمظعأ ةلازإل

 عجري يلا '17هّتّيخآ هذه نوكت ال بيبط لكو «جالعلا رادم ةّنّسلا لوصألا

 .ملعأ هللاو .بيبطب سيلف « ءاهيلإ

 (") لصف

 نّيعت ؛طاطحناو ٌءاهتناو ٌدوعصو ٌءادتبا :لاوحأ ةعبرأ ضرملل ناك اّملو

 ءاهب قيليو اهبساني امب ضرملا لاوحأ نم ٍلاح لك ةاعارم بيبّطلا ئلع
 .اهيف هلامعتسا بجي ام لاح ّلك يف لمعتسيو

 تاللضفلا كّرحي ام ئلإ ةجاتحم ةعيبطلا نأ ضرملا ءادتبا يف ئأر اذإف

 نضرملا ءاذنتيا يف ةعيبّطلا كيرحت : هتاف نإف .هيلإ ردي اهجضنل اهغرفتسيو

 ةدوربل وأ :غارفتسالل اهلامتحا مدهو ةوقلا فعيشل وأ كلذ نم عم يئاعل

 دوعص يف كلذ لعفي نأ رذحلا ّلك رذحي نأ يغبنيف - -عفو طيرفتل وأ ؛لصفلا

 رقت نع تلختو ءاوّذلاب ايلاقتقأل ةجيرطلا تاك : هلثف نإ هنأل برظرملا

 ةعقاومب ٍلوغشم سراف ىلإ ءيجي نأ :«لاقمو ياقلب هسواقمو نقرملا

 ةعيبّلطلا نيعي تأ لاحلا هله ىف بجاولا دركلو .رخآ رمأب هنع هلغشيف ءهٌردع

 .هنكيمأ امةوقلا ظفس ءلع

 لَكُم انع ءاج اهو .ةيادلا اهيف طبرفو ظئاج وأ نضوأ يف تبنتةورع :ةقللا يف ةّيعآلا ©1)

 سرفلا لثمك ناميإلا لثمو نمؤملا لئثم» :ِّهَِْك يبنلا نع ديعس يبأ ثيدح نم ذوخأم
 هجرخأ «ناميإلا ئلإ عجري مث وهسي نمؤملا نإو .هتّيخآ ئلإ عجري مث لوجي هتّيخآ يف
 نم عضوم ريغ يف ةّيخآلا لثم فلؤملا لمعتسا دقو . نيرا الا

 «ةيمالسإلا شويجلا عامتجا»و )55١/١( «نيعقوملا م العأ» :الثم رظنا .هبتك

 .(79ص)
 .لصفلا اذه يف فلؤملا ردصم ئلع فقأ مل (5)
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 .هبابسأ لاصئتساو هغارفتسا يف ذخأ نكسو فقوو ضرملا ئهتنا اذإف

 تهتتنا اذإ ٌودعلا لاثم :اذه لاثمو .كلذب ئلوأ ناك طاطحنالا ين ذخأ اذإف

 لهسأ ناك برهلا يف ذخأو ىّلو اذإف .الاهس هّذخأ ناك هحالس غرفو هتّوق

 ,7)هّنَّوقو هَّعْسو هغارفتسا لاحو هئادتبا يف يه امّنِإ هتكوشو هتّدحو .اًدخأ
 .هاوس ءاوشلاو ءاذلا !ةكينف

 () اص

 يه لدعي هاف 23 اهسألا ريبدّتلا نكمأ ثيح هَ بِيَِطلا قدح نمو

 لكنيح ةَوَقلا توف فاخي نأ لإ ,ئوقألا ين فعضألا نم جّردتيو .بعصألا

 اهفلأتف ءةدحاو ٍلاح ئلع ةجلاعملا يف ميقي الو .ئوقألاب ئدتبي نأ بجيف

 .ةّيوقلا لوصفلا يف ةّبوقلا ةيودألا الع رسجي الو .هنع اهلاعفنا ّلقيو ةعيبّطلا
 هيلع لكشأ اذإو .ءاوّدلاب جلاعي الف ءاذغلاب جالعلا هنكمأ اذإ ِهّنأ مّدقت دقو

 هتبقاع فاخي امب هبّرجي الو .هل نّيبتي ئتح مَِقُي الف ءٌدراب مأ وه ٌراحأ ضرملا

 .هرثأ رضي ال امب هتبرجتب سأب الو

 :لاضتع ثالث نم ةدحاو هّصخق امد أدب ضارعأ تعمججا اًذإو

 أدبي ِهَّنإف ةحرقلاو مرولاك «هئرب ئلع اًفوقوم رخآلا ءرب نوكي نأ :اهادحإ

 .مرولاب

 خسنلا يف امك «هتوق ةعسو» :ئرقف «د ءل ءث نم (هتوقو» نم فطعلا واو تطقس )١(

 ,ةعربطملا
 . لصفلا اذه يف فلؤملا ردصم ىلع فقأ مل (0)

 .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ««لهسألاب» :ن (*)
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 هنإق ؟'ةةةيدعلا :يمسلاو ةذيلاك سلا ايس امهدحأ نوكي نأ :ةياثلا
 :ةيمسلا ةلازإب أذي

 ٌداحلاب أدبيف نِمْرّملاو ٌداحلاك ءرخآلا نم ٌمهأ امهدحأ نوكي نأ :ةئلاثلا

 الإ ضرملاب أدب ٌضّرعلاو ضّرملا عمتجا اذإو .رخآلا نع لفغي الف اذه عمو
 .ةّدسلا جلاعي مث ءاَلَّوأ عجولا نكسيف «جنلوقلاك ئوقأ ضّرعلا نوكي نأ

 وأ موّصلا وأ عوجلاب غارفتسالاب ةجلاعملا نع ضاتعي نأ هنكمأ اذإو

 دارأ نإو .هبّشلا وأ لثملاب اهّظِفَح اهظفح دارأ ٍةَحِص لكو .هغرفتسي مل ِموّنلا

 .دضلاب اهّلَقن اهنم لضفأ وه ام لإ اهّلقن

 لصف

 ىلإ َءاَحصألا هداشرإو ءاهعبطب ةيدْعُملا ءاودألا نم رّزحتلا ىف كي هيده يف

 ("!اهلهأ ةبناجم

 دفو يف ناك هّنأ هللا دبع نب رباج ثيدح نم 200ملسم حيحص) يف تبث

 ىلإ ةبسن ةينفعلاو .«ةنفعلا» :ةعوبطملا خسنلا يفو .فيحصت ««ةنيفعلا» :نءودول هك 0

 نأ» :(5١٠ص) «رهاوجلا رحب» يف امك مهدنع ىهو «نفعلا مح :لاقي دقو ءنّمعلا

 حورلا ئلإ ةنوخسلا كلت ئدأتت مث ءاهيف ثدحت يتلا ةنوفعلاب الوأ طالخألا نخسي

 .«ءاضعألا رئاس ئلإ هنم مث ءبلقلا مرجو

 ةلوقنم ماذجلا ئلع مالكلاو ثيداحألاف ١017(« -47١1ص) يومحلا باتك :رظنا ١

 هطسب مث هنم فلؤملا هذخأ اًضيأ ثيداحألا نيب قيفوتلا يف لاوقألا ضعبو .هنم

 يف يئاسنلا ظفل انه لوقنملا ظفللاو .«عجراف كانعياب دق انإ» :هظفلو (35711) مقرب (5)
  مّدق دقو .هيبأ نع ديرشلا نب ورمع ثيدح نم (8177 ا/ا/617/ ءا/6 57) «ئربكلا»

58 



 .«كانعياب دقف عجرا» :ِيلكي ُيبْلا هيلإ لسرأف ءٌموذجم لجر يفيقث

 يتلا نع ةريره يبأ ثيدح نم ًقيلعت (١!؟هحيحص» يف يراخبلا طودو
 .(دسألا نم فت امك موذجملا نم َرْف» :لاق هنأ كَ

(010 

(030 

 الد :لاق لَك ىبثلا أ ساّبع نبا ثيدح نم (570هجام نبا نئسا يفو

 همالك يفو .«هدارفأ يف ملسمو ءرباج نع يذمرتلاو يئاسنلا هاور» :هلوقب يومحلا هل

 يبأ نعع ؛ءانيم نب ديعس نع ؛َناَّيح نب ٍميِلَس نع ءَناَفَع نع قلع :(01' )٠ مقرب

 نافعو «ٌحيحص ٌقيلعت اذها :(514 /71) «حيضوّتلا» يف نقلملا نبا لاق .هب ةريره

 نم وهو اَفَّصلا ملسم نباوها )108/1١(: «حتفلا» يف رجح نبا لاقو ««(هخيش

 اهلصي مل يتلا تاقّلعملا نم وهو «قطساوب هنع جرخي ام رثكأ نكل ءيراخبلا خويش
 حالّصلا نبا ةقيرط ئلعو ؛ةيلور الب هنع هجرخأ هْأ ميم وبأ مزج دقو «رخآ عضوم ين

 نع ملسعةييتق ىيبآو عسلابْطلا واد ىبأ قيرط حرم يبت ىبآ هلصو دقو ال رسوم نربي

 نكل ميلس نع قوزرم نب ورمع قيرط نم اًضيأ هجرخأو ...ميلَس نع امهالك «ةبيتق
 ٌيقهيبلا هلصوو .«اًضيأ ةميزخ نبا هلصو دقو «ٌيليعامسإلا هجرختسي ملو ءاقوقوم
 .اهوغرخ هي ميل نيغ ياو ؤرم نب ووسع قيرط نم 4175 لا/) نعربكتلا ف

 7 65071) ةبيش يبأ نباو «(71/7 5) ٌيسلايّطلا اًضيأ هجرحخأو .(7017) مقرب
 ئلإ راشأو )7١82/19( «ئربكلا» ىف يف ٌئقهيبلاو .(77171 7١ 1/6) دمحأو ( 6

 ئلع ««تاقث هلاجر» :(8/4) «حابصملا» يف يريصوبلا لاقو .هدانسإ يف فالتخالا
 :قردص هنأ خيلإ رجح نبا ئهتناو هيف ٌفلَتخم ورمع نب هللا دبع نب دمحم مهيف نأ
 (رظّتلا ماكحأ» يف ناّطقلا نبا هّلبقو «؟©5 1 ؟ متنا" يف هدالسإ بعض : كلذ عمو

 نع # ؛ةعيهل نبا قيرط نم )1١1147( «ريبكلا# يف يناربُّطلا هجرخأو .(١7/7ص)

 سيق قيرط نم (؟89) «يوبّتلا بّطلا» يف ميعن وبأو «سابع نبا نع «رانيد نب ورمع

 ثيدحلاو .سابع نبا نع ؛ةمركع نع «نسح نب هللا دبع نع . عيبّرلا نبا وهو -
  «ةراتخملا» يف ءايضلاو «(357ص) «نوعاملا لذب» يف امك ةميزخ نبا هحّحص
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 .«نيموذجملا ىلإ رظنلا اوميدت

 ال١ :ِدِكَم هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ ثيدح نم 2١7 «نيحيحّصلا» يفو
 2 2 ىو وه ل 1
 .(حِصَم ئلع ضرُمَم نَدِروُي

 .(7«نيحمر وأ حمر ذيِق هنيبو كنيبو .موذجملا ملك ١ :ّلَع هنع ركذيو
 ميا د

 دسفيف هلك ندبلا يف ءادوّسلا ةّرولا راشتنا نم ثدحت ٌةّيدر هلع :ماذجلا

 لكأتت ئتح اهلاصتا هرخآ يف دسف امّبرو .اهلكشو اهتئيهو ءاضعألا حازم
 :ءاّبطألل ٍلاوقأ ةثالث ةيمسّتلا هذه يفو .دسألا ءاد ئّمسيو .طقستو ءاضعألا

 .دسألا يرتعت ام ةرثكل اهّنأ :اهدحأ

 :ةريره يبأ نع بابلا يفو )2١514(. «ةحيحّصلا ةلسلّسلا» يفوهو «(”5/1) -

 منعنا فوأ يبأ نب هللا دبعو ءلبج نب ذاعمو

 )١( يراخبلا )١/01/7( ملسمو )75157١(.
 نم (197) «يوبّتلا بّطلا» يف ميعن وبأو )٠/ 5 ٠١(« «لماكلا» يف يدع نبا هجرخأ (؟)

 ,ةرامع نب نسحلا هيف .اًدج ٌفيعض هدانسإو هَنَعدَتََدََر فوأ يبأ نب هللا دبع ثيدح

 رجح نبا لاق اذلو ؛«ثيدحلا كورتم» :(1877 /5) «ةريخّدلا» يف نارسيقلا نبا لاق
 )081١( «دنسملا دئاوز» يف هللا دبع هجرخأو .«واو هدنسا )١594/١١(: «حتفلا» يف

 تنب ةمطاف هّمأ نع ءورمع نب هللا دبع نب دّمحم نع «ةلاضف نب جرفلا قيرط نم
 هجرخأف ؟فالتخا هدانسإ يفو ءفيعض حجرفلاو .ُهْنَعََبَإََيَر هيبأ نع «نيسح نع «نيسح

 «ىوبتلا بطلا يف ميعن وبأو «(؟00 /0) «لماكلا» يف يدع نباو «(517/ا/5) لعي وبأ

 نع ءورمع نب هللا دبع نب دّمحم نع «ٌيملسألا رماع نب هللا دبع قيرط نم :.(541)
 (ثيدحلا خسان» يف نيهاش نبا هجرخأو .ُهَنَعََبلَوَيَر اهيبأ نع «نيسحلا تنب ةمطاف هّمأ

 تنب ةمطاف نع «نيسحلا تنب ةمطاف هّمأ نع ء,نسحلا نب هللا دبع قيرط نم (07:0)

 )١97٠(. «ةفيعضلا ةلسلّسلا» :رظنيو .ِهلكَي هللا لوسر
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 دسألا شيف هلسعتو لها ساعبو مهل لل احا هاا

 اةدسمألا ,* تبا رتقا هادي قم وتدير هيقي وه نس رتشي هلأ :ثلاثلاو

 موذجملا 1 تر .ةقزاونملا ةيدقكلا العلا نم ءابطألا دوع ةلعلا هذعو

 هحصنو ةّمألا ئلع هتقفش لامكل كي ُيَّئلاف .هتحئارب مّقسي ٌلّسلا بحاصو
 مهماسجأ ئلإ داسفلاو بيعلا لوصول مهضّرعت يتلا بابسألا نع مهابن مهل
 اذه لوبقل ٌنماك ٌدادعتساو ٌؤّيهت ندبلا يف نوكيدق هّنأ بيرالو .مهبولقو
 نت نادبأ رم باستا ة1باق لامفالا ةدرس ةعيطلا ةوكت دقو ءاذلا

 ربكأ نم اهُّمهوو كلذ نم اهفوخ نوكي دقو .ُهلاقن اهّنإَف هطلاختو هرواجت

 .عئابّطلاو ئوقلا ئلع ٍلوتسم ُلاَّمف مهولا ّنإف ءاهل ةّلعلا كلت ةباصإ بابسأ
 ضععب يف ُنّياعم اذهو ؛همقْسَتف ؛حيحَّصلا ئلإ ليلعلا ةحئار لصت دقو

 دوجو نم دب الف ِهّلك اذه عمو .ىئودعلا بابسأ دحأ ةحئاّرلاو .ضارمألا

 دارأ اًملف ةأرما ٍةِكي يتلا جَّوزت دقو .ءاّدلا كلذل هلوبقو ندبلا دادعتسا

 .(27«كيلهأب يقحلا» :لاقف ءاضايب اهِحْشَكِب دجو اهب لوخّدلا

 .مكحأو زجوأ وهو .(دسألا ٌسرف هيرتعي نم سرتفي هنأل» :يومحلا ظفل )١(

 هنأ ركذ راصنألا نم خيش نم هديز نم ليمج قيرط نم( ,817) دمحأ هجرخأ (؟)

 فيعشض كيلخ [ذَهَو .هوحنب بعك نب ديز وأ ديز نب بعك : هل لاقي ةبحص هل تناك

 ئلع ملعلا ُلهأو ُةّمئألا عباتت اذلو ؛هيف بّرطضا دقو ؛كورتم وهو ٌليمَج هب دّرفت اًدج

 ::لسملا) 411/15 ٌينطقرادلل (للعلا» .(578 /57) «لماكلا» :رظني «هفيعضت

 («ساعيتسالا) 75801/7١5(. //) تقهيبلل «غريقكلا نتشلا) للامم الا /4)

 ء(585 /0 (رينملا ردبلا» :(70770) «قيقحُتلا حيقتتا 01

 (ريبحلا صيخلتلا» 5٠(: /5) «ةريخلا فاحتإ» 27٠١ /4) (دئاوَّزلا عمجم»
 )3 85 5946 /6(. «ءاورإلا» )١917(.

 الملا



 رخأ ثيداحأب ةضّراعم ثيداحألا هذه نأ ساّنلا نم ةفئاط ٌنظ دقو

 نأ (!رمغ نب هللا فيع ثيدحح نم يلمرتلا ءاور ام :اهنمف .اهضقانتو اهلْطت

 لك» :لاقو «ةعصقلا يف هعم اهلخدأف ؛ءوذجسم لجر ديب لخأ لكي هللا لوسر

 دنع واخي هكيفح نص ةجتم حبا هلودم .(هيلع الّكوتو هللاب ةقث هللا مسب

 ١ :لاق هنأ لَو تبَنلا نع ةريره يبأ نع «حيحّصلا» يف تبث امبو .23)هللا دبع

 ."7«ةريطالو ئودع

 عقو اذإف .ةحيحّصلا هثيداحأ نيب هللا دمحب ضراعت ال :لوقن نحنو

 هيف طلغ دقو ِكِكَي همالك نم سيل نيئثيدحلا دحأ نوكي نأ امإف ضراعتلا

030 

0 

 :رباج نع ثيدحلا دروأ ام دعب لاق يذلا يومحلل ةعباتم عضوملا اذه يف عقو اذك 50

 هاور امَّنإو «(رمع نب هللا دبع نع يذمرتلا هاورو .هجام نباو ةبيش يبأ نبا هجّرخ»

 .باوصلا ئلع فنصملا مالك يف اًبيرق يتأيس امك رباج ثيدح نم ٌيذمرّتلا
 يبأ نناو ,(7475) دواد وبأو )/١1811(« يذمرتلا اًضيأ هجرخأو .(5055)مقرب

 ٌثيدح اذه :ٌيَذَمرَّتلا لاق .مهريغو )١١90( ديمُح نب دبعو «(750174) ةبيش

 لضضفملاو «ةلاضف نب لّضفملا نع ءدّمحم نب سنوي ٍثيدح نم الإ هفرعن ال «ٌبيرغ
 )707/١(. «ريبكلا للعلا» يفامك ٌيراخبلا هّمقو حّجرو ««ٌيرصب خيش اذه

 ناّبح نبا عوفرملا حّحصو ١47(. /4) «ءافعُضلا) يف ٌيليقعلاو يذم َرَتلاو
 لاق لب ءفيعض وهو لّضفملا هب دّرفت نكل «(17/-1757/5) مكاحلاو «(517)
 لاق اذلو ؛«ثيدحلا اذه نم ركنأ هل َرأ مل» ١(: 59 /48) «لماكلا» يف يدع نبا
 (ةّيِعرشلا بادآلا» يف حِلفم نبا هعبتو ««ٌحصي الو تّجثي ال» :يأيس اميف فّئصملا

 ةلسلّسلا» :رظنيو ءارظن هيفه 5 )٠١/ «حتفلا» يف رجح نبا لاقو 0 ٠"«

 ثهَنَْهََآَعو ةريره يبأ نع بابلا يفو )١١55(. «ةفيعّضلا

 "5 را )٠ ملسمو (01/01/) يراخبلا هجرخأ
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 اًحسان نيثيدحلا دحأ نوكي وأ ؛طّلغي ةقثلاف ءاّنبث ةقث هنوك عم ةاوّرلا ٌضعب

 سفن يف ال «عماّسلا مهف يف ضرراّتلا نوكي وأ ءخسّنلا بقي مم ناك اذإ رخآلا

 .ةثالثلا هوجولا هذه نم هجو نم َّدب الف هِي همالك

 امهدحأ سيل هجسو لك نم ناضفاتتم ناحيرص ناحيحص ناتيدح اكو

 قداّصلا مالك ين دجوي نأ هللا ذاعمو ءالصأ دجوي ال اذهف ءرخآلل احسان

 يف ريصقّتلا نم ةفآلاو .ٌّقحلا الإ هيتفش نيب نم جرخي ال يذلا قودصملا

 هدارم مهف يف روصقلا نم وأ .هلولعمو هحيحص نيب زييمّتلاو لوقنملا ةفرعم
 نم عقو انهاه نمو .اًعم امهنم وأ .هب هانع ام ريغ ئلع همالك لمحو هك

 .قيفوتلا هللابو .عقو ام داسفلاو فالتخالا

 ءادعأ نع ةياكح ١2)7هل «ثيدحلا فالتخا» باتك يف ةبيتق نبا لاق

 هّنأ هِيَ "هللا لوسو يع عابر .ةاضقاوم ناتينح كة ىلاق -هلهلو فيذسلا

 بميت ريعلا رشم عقت (20ةبقتلا نإ :هل ليقو .«ةريطالو ئودعال» :لاق

 ىلع ٍةهاع وذ ةروجالا :تيوو يت .(؟0(لّوألا ئدعأ امف» :لاق .لبإلا كلذل

 )١( «ثيدحلا فلتخم ليوأت» )ص/١57(.

 1 وبتلا نكآا جل بوس (0)

 419101 نط سرلا يف ناو طلو دبا وو م 0(:

 يف نوكت لبإلا لاب امف ظفلبي ياريس ماا 01/110 ٌيراخبلا

 نمفا :لاق !؟اهّلك اعرجيف اهيف لخ ديف .برجألا ريعبلا ءيجيف رف تءايقلا اهّنأك لمّرلا

 .(!؟لّوألا ئدعأ
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 موذجم لج هاتأو ,0"2(دسألا نسم كّرارف موذجملا نسم ّرف)و ,217(خِصُم

 .("9هل نذأي ملو .فارصنالاب هّرمأو «ةعيبلا هيلإ لسرأف مالسزلا ة عيب هايس

 ال تلحس هّلك اذِهو :اولاق .2200210راَّدلاو ةّئاّدلاو ةأرملا يف مؤشلا» «لاقو

 .اًضعب هضعب هبشي

 اهنم ئّنعم لكلو .فالتخا اذه يف سيل هّنِإ :لوقن نحنو :دمحم وبأ لاق

 هَ

 نم ِمَقّْسي ْئَّتح هتحئار ٌدتشت موذجملا ّنإف .ماذجلا ئودع :امهدحأ

 يف هعجاضتف «موذجملا تحت نوكت ةأرملا كلذكو .هتثداحمو هتسلاجم لاطأ

 يف نوعزني هدلو كلذكو تسل امير هئذألا اهبلإ لصويف ساو راسم

 ال نأ رمأت ءاطألاو .(2)ٌتْمُنو "9 ٌقِدو (5) اس هب ناك نَم كلذكو .هيلإ ربكلا

 امّنإو ءئودعلا ئنعم كلذب نوديري الو .موذجملا الو لولسملا سّلاجُي

 .(ةهاع وذ» لدب (ضرمم» :ظفلب مدقت 210

 .هجيرخت مّدقت )030

 .هجيرخت مدقت (*)

 يراخبلاو ةبيتق نبا باتكو ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ««ةبادلاو رادلاو» :ن ءطح ءز (4)

(0760). 

 .اهْنَعََيِلَوَر رمع نبا ثيدح نم (71785) ملسمو (51/57) يراخبلا هجرخأ (6)

 همزاول نم نأل هب ضرملا يمس امنإو .ةئرلا يف ةحرق» :(77١”ص) «رهاوجلا رحب» يف (5)

 .«ةحرقلا هذهل ةمزال ةيقذلا ايمحلا تناك املو «لازهلا

 عبطلا نع ةجراخلا ةرارحلا ثبشتت ثيشتت نأ قدلا ايمحال ( ٠ "ص) قباسلا ردصملا يف (0)

 .«ندبلا تابوطر ئنفت ئتح بلقلا اًصوصخ ةيلصألا ءاضعألاب
 .برجلا :بقنلاو .لصألا ادع ام خسنلا نم طقاس «بقنو» (6)
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 "ا 0 اهمامتشا لاطأ نم مِقسُت دق اهَّنأو ةحئارلا ريغ 1 ةرتحم دي ثوليرب

 وهو ريعبلاب نوكت ةبقثلا كلذكو عيد موب ذاسيإلا نم سلام

 ءاملاب اهيلإ لسعو اهكرابم ف نئوأو اهكاس وأ لبإلا طلاعخ اذإق  ٌبطو ب
 344 1/590 يل لاق يذلا نيعملا وه اذهف .هبام رست لابو هنم ليسو يذل

 هلاني الل ءَحيحَّصلا 21)ةويعملا طلاخي نأ هرك (ٌخِصْم ئلع ةهاع وذ ُدِروُيال»
 فم اضع يبن ؟ةديكحيو ؟؟هقطعت نم

 جرخيف ءِدلبب لزني نوعاّطلا وهف «ئودعلا نم رخآلا سنجلا اًمأو :لاق
 اذإو .هنم اوجرخت الف هب متنأو ٍدلبب عقو اذإ» :ِةِْكَك لاق دقو .ئودعلا فوخ هنم

 .هيف ناك اذإ دلبلا نم اوجرخت ال :هلوقب ديري .7*6«هولخدت الف دلبب ناك

 الف دلبب ناك اذإ ديريو .هللا نم مكيجنُي هللا ردق نم رارفلا َّنأ نونظت مكّنأك

 بيطاو مكيوفتل نكسأ هيف نوعاط اال يبلقا عمضوملا يف مكقنتام يأ رطل

 وأ ةرركع لجولا لاقيق ناذلا وأ ءوُشلاب فّرعت ٌةأرملا كلذ نمو مكشيعل

 هللا لوسر هيف لاق يذلا ئودعلا وه اذهف .اهمؤشب ينتّدعأ :لوقيف ةحئاج

 .226)(نيودع ال :دِْيَيَع

 ئلع هنم رارفلاو موذجملا بانتجاب رمألا لب :«7ئرخأ ةقرف تلاقو

 .«هوتعملا» ئلإ خسنلا عيمج يف فحصت دقو .ةهاعلا وذ يأ 010

 .رطقلا :فطنلا (0)

 .فيحصت هلكو «ءافلاو ءاحلاب وأ ءاحلاب وأ ءاخلاب «هقلخ» :نادعام ()

 .اهْنَعَهَنلََو ديز نب ةماسأ نع )75١11( ملسمو (7” 51/7) يراخبلا هجرخأ (:5)

 .ةيبتق عربا باتك نم لقنلا ؟يهقلا (8)

 ١5١(. ص) يومحلا باتك :رظنا ()
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 اذه نأو زاوجلا نايبث هلعفف دعم لكلا اًمآو .داشرالاو رايتخاالاو بايحتمالا

 : مارتحي سيل

 ٌيّلك ال ٌيئزج نيباطخلا نيذهب باطخلا لب .(0)ئرخأ ٌةقرف تلاقو

 ٍّيوق نوكي ساّنلا ضعبف .هلاحب قيلي امب كونا هبطاخ ٍدحاو لكف

 وق ةعيبطلا ةَوق عفدت امك «ىودعلا ةّوق هلكوت وق عفدت ءلكوّتلا ٍّيوق ناميلا

 دخلو طابتحلالاب هبطاخف كلذ ئلع نوقي آل ساثلا ىّمعبو . اهلِطبتف ةّلعلا
 لخأأيف ٠ ءامهيف ةّمألا هب يدتقتل ءاّعم نيتلاحلا لعف ِيكَي وه كلذكو .ظُفحتلاب

 مهنم فُعض نَم لخأيو «هللاب ةقّثلاو ةّرقلاو لكوّتلا ةقيرطب هم نم يوق نم

 نيزسلا اهنعا .تاسيسمم نانايرط اسهر طا رتسالاو فسم لا +: رط

 ٌةّجح نيتفئاّطلا نم ٍدَحاو لكل نوكيف .فيعّضلا نمؤملل رخآلاو «ٌيوقلا
 ارلع ةرنثأو ءائرك لي هنأ امك اذهو .مهبساني امو مهلاح بسحب ٌةودقو

 هذهو ةةريثك رئاظن اذهلو . ؛ريطلا كركر لق شايدق عفت و ّيكلا 27كرات

 هنع تلازأ اهيف 7سفن ةقف قِزُرو اهّقح اهاطعأ نم اًدج ٌةنسح ٌةفيطل ٌةقيرط

 .ةعيرحجلا هلا هنظي دكا راعت

 وهو «ٌيعيبط رمأل هتبناجمو هنم رارفلاب رمآلا نأ ئلإ ئرخأ ٌةقرف تبهذو
 اذهو ءحيحّصلا ئلإ ةحئاّرلاو ةطلاخملاو ةسمالملا ةطساوب هنم ءاّدلا لاقتنا

 نم اًريسي اًرادقم هعم هّلكأ اّمأو .هل «؟)ةسبالملاو ةطلاخملا ريركت عم نوكي

 .قياسلا ردصملا :رظنا (0)

 .(يكرات» :نءد (؟)

 .اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يف اذكو ««هسفن» :ل (90)

 .اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يف اذكو .«ةسمالملا» :لهز (5)
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 ةدحاو ٍةَّرم نم ئودعلا لصحت الو ء«هب سأب الف ةحجار ةحلصمل نامُزلا
 (ىةطلاخم هطلاعو هةّخّصلا ةياعسو ةعيوللل اًذِس ةيهنق قافحلاو ةظحاو

 .نيرمألا نيب ضراعت الف .ةحلصملاو ةجاحلل

 نم هب هجم لكأ يذلا عوطعملا اذه ةوكيالا زوجي : :ليرخأ ةفئاط تلاقو

 ئودعلا الو ءاوس مهلك ئمذَجلا سيلو .هلثم ٍيدْعُي ال ٌريسي ٌرمأ ماذجلا

 نم وهو ءيدْعَت الو هتطلاخم ٌرضت ال نم مهنم لب .مهعيمج نم ةلصاح
 .همسج َةّيِقب ٍدْعَي ملو «هلاح ئلع ٌرمتساو فقو َّمث ءٌريسي ٌءيش كلذ نم هباصأ

 .ئرحأو ئلوأ هّريغ يدعي ال نأ وهف

 ةيدغُجلا ىضارمألا نأ دقتعت تناك ةكهاجلا نإ :(١١نرخأ ةقرف تلاقو

 مهداقتعا لكي ُيِبَنلا لطبأف .هناحبس هللا ئلإ ةفاضإ ريغ نم اهعبطب يدْعَت
 .يفشُيو ضرْمُي يذلا وه هناحبس هللا َنأ مهل نبيل موذجملا عم َلَكأو ,كلذ
 ةيضفم هللا اهلعج يتلا بابسألا نم اذه نأ مهل ؟)نّيبيل هنم برقلا نع ئهنو

 ءيشب لقتست ال هنأ ناب هلعف يفو .بابسألا ُتابثإ هببن يفف .ايتايسم اولإ

 اهيلع ئقبأ ءاش نإو ءاّئيش رّثؤت الف اهاوق اهبآس ءاش نإ هناحبس ّبَّرلا لب
 .ت رّأف اهاوق

 يف رظنيف «خوسنملاو خساتلا اهيف ثيداحألا هذه لب :ئرخأ ةقرف تلاقو

 .اهيف انفقوت اّلإو خسآّنلا ِهَّنأب َمِكُح اهنم رخأتملا مِلَع نإف ؛اهخيرات

 حاتفم» يف فلؤملا هحٌّجر يذلا وه اذهو .(١0١-0٠6١ص) يومحلا باتك :رظنا )١(

 ١59٠(. /7) «ةداعسلا راد

 .«نيبتيل» :ةعوبطملا خستلا يف (5)
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 وسم ريغ اهضسعبو :ظوفس اهضعب لب :ئرخأ ةقرف تلاقوا

 مث ءاَلَّوأ هيوري ةريره وبأ ناك دق :تلاقو ««ئودعاال» ثيدح يف تمّلكتو

 نأ خاف بكلسح؟' هكانعبيس :(0ل3 تاو هك ةاديف و وعجلا رو دك رثخ ديف كلش

 نيثيدحلا دحأ خّسن مأ «ةريره وبأ يسنأ يردأ الف :ةمّلس وبأ لاق .هب ثّدحي

 #0 قالا

 يف هعم اهلخدأف ,موذجم ديب ذخأ ِلكَي ىلا نأ :رباج ثيدح اًّمأو
 هَّنإ :*”يذمرتلا هيف لاق ام ةياغو .ٌحصي الو تبثيال ٌثيدحف ؛ةعصقلا

 هذهاوقتا :هريغو ةبعش لاق دقو .هنّسحي ملو هححصي مل «ٌبيرغ

 .؟؟7تيثأ وهو ءهرمع لعف نم اذه فوريو يلم ل .28!ىفارغلا

 .د نم طقاس («هيف هوعجارو هكرتف» )١(

 .اهدعب امو فيطللا دبع ةعبطو س نم طقاس («هل» )١(

 .«ةريره ابأ» :ةدايز ل يف هدعب (*)

 .(55؟١)ملسم هجرخأ (:)

 .هجيرخت يف مدقت امك (0)

 هقيرط نمو )١/ ١١١(- «لماكلا» يف يدع نبا جرخأو «ةبعش مالك نم هيلع فقأ مل (5)

 ٌتيداحألا هذه اوبتكت ال» :لاق دمحأ مامإلا نع_(77١) «ءالمإلا بدأ» يف يناعمّسلا
 .«ءافعضلا نع اهتّماعو «ريكانم اهّنِإف «بئارغلا

 نع ةبعش نع اًقّلعم ُهئَعهَتََر ّرمع ّلعِف ئّور دقو «(7277/4) «ٌيذمرَّثلا عماج» 49

 هَلَصو نَم ئلع فقأ ملو .موذجم ديب ّدخأ ٌرمع نأ «ًةديرب نبا نع ءديهّشلا نب بيب
 (ةيلحلا» يف ميعُت وبأو (؟ 57 /5) «ءافعُضلا» يف ٌيليقُعلا جرخأو .ٍدانسإلا اذهب

 لمعي ناملَس ناك)» :لاق ةديرب نبا نع «بيبح نع «ةبعش نع نيقيرط نم )1/ 0٠١

 يف ٌىنابلألا هحّحصو . هعم نولكأيف نيمّدجمْلا ئلإ ثّعبي مث ءاّماعط يرتشي ّمث .هيديب

 - يبأ نع «رّمعم نع )١195٠١( َقاَّزَّزلا دبع جرخأو .(387 /7) «ةفيعّضلا ةلسلّسلا)
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 امهدحأ :ىهّنلا ثيداحأ امهب ضروع نيذّللا نيثيدحلا نيذه نأش اذهف
 هللا لوسر نع ٌحصيال يناّثلاو .()هركنأو هب ثيدِحُتلا نع ةريره وبأ عجر

 .ملعأ هللاو

 نم لوطأب «حاتفملا» باتك يف ةلأسملا هذه يف مالكلا انعبشأ دقو

 2 .قيفوُتلا هللابو . ")اذه

 لصف

 (7تامّرحملاب يوادّتلا نم عنملا يف كي هيده يف

 هللا لوسر لاق :لاق ءادرّدلا ىبأ ثيدح نم (؟7(هنئسا يف دواد ويبأ كور

 ينم دّحق ام كٌّريغ ناك ولف «ندا» :ٌّيسوَّدلا بيقيعمل لاق باطخلا نب رمض نأ داتزلا -

 ئرخأ قرط هلو ءرمع كردي مل دانّزلا وبأ ؛عطقنم اذهو .مّدجأ ناكو «حمُر ديقك الإ

 .هانعمب رّمع نع
 راد حاتفم» يف ظوفحم ريغ ُهْنَعَهَْزَوَو ةريره يبأ ثيدح نأب لوقلا ئلع درلا رظنا )١(

 1 ةةلا ١ ةلبق لك) (ةداعتسلا

 يف تناك مأ خسانلا اهطقسأأ يردأ الف «د يف درت مل «اذه نم ...انعبشأ دقو) ةلمجلا )0

 1١81/5-١041(. /”) روكذملا باتكلا رظناو .ضعب نود فلؤملا لوصأ ضعب

 .اًضيأ انباتك نم دافتسا هنأ همالك نم رهظيو )٠١/ 1١70-١177( «يرابلا حتف» :رظناو

 ثيدح الإ) ثيداحألا هنم فلؤملا لقن دقو ١15( -607١ص) يومحلا باتك (*)
 .«لماكلا» بحاصو طارقبأ لوقو (دوعسم نبا لوقو يفعجلا 2

 وبأو «(77 /7) «ئنكلا» يف ٌيبالوّدلا اًضيأ هجرخأو .هنع تكسو «(7417/5) مقرب 050

 ءشاّيع نب ليعامسإ هدانسإ يفو .امهريغو «(07 277) (يوسّتلا بطلا يف ميعن
 )٠١77/0( «عومجملا» يف ٌيووُتلا لاق اذلو ؛هدانسإ يف هيلع فلتخاو «هيف فّلتخم

  بادآلا» يف حلفُم نبا هنّسحو ؛««فعض هيف هدانسإلا :(737717) «ةصالخلا» يفو
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 اووادت الو ءاووادتف .ءاود عاد لكل لعجو ءاوذلاو ءاّذلا لزنأ هللا 2 دع

 / ١ 'هّرحملاب

 لعحي مل هللا نإ .دوعسم نيا نع 2ص ُْق يراشبلا ركذو

 .«(مكيلع مرح اميف مك ءافش

 ءاوّدلا نع ِةْكَي هللا لوسر ئه: :لاق ةريره يبأ نع (7(ننّسلا» يفو

 ع

 هلك يبنلا لأس هّنأ يفْعُجلا ديوس نب قراط نع (؟7«ملسم حيحص# يفو

 هْنِإ) :لاقف ءءاوَّدلل اهعنصأ امّنإ :لاقف ءاهعنصي نأ هرك وأ :هاهنف ءرمخلا نع

00 

0 

 يف وهو 9 /0 «جاتحملا ةفحت» يف نّقلملا نبأ عيش "ا /؟١) (ةّيعرشلا

 .ُفْتَعُهَيلَوَصَو ةباحّصلا نم ةعامج نع بابلا يفو )١77(. «ةحيحّصلا ةلسلّسلا»

 .«مارحب» :دواد يبأ ظفل

 قاَرَّرلا دبع هلصوو .مزجلا ةغيصب «لسعلاو ءاولحلا بارش باب «ةبرشألا باتك يف

 (ةبرشألا» يفدمحأو ,: : ا ةةرز ةبش نا نباو 111 ا ا يعل

 «ريبكلا» يف يناربطلاو 23١(« 8 /1) «راثآلا يناعم» يف ٌيواحّطلاو «(1 101100

 (عومجملا» يف ّيووّتلا هححصو .مهريغو )75١18/4(.: مكاحلاو .(7 45 /9)

 ٌمَأو ةريره يبأ نع اعوفرم بابلا يفو )74/١١(. «حتفلا» يف رجح نباو )9/5١(«

 .(7409) «هجام نبا نئس» 7١(: 55) «ٌّيذمرتلا عماج» «(72810) «دواد يبأ ننس
 رازبلاو «( 8٠١ 91/67: 3١145 5/) دمحأو ((7741) ةبيش يبأ نبا اًضيأ هجرخأو

 (ئرغُصلا ماكحألا» يف ٌليبشإلاو 5٠١(. /5) مكاحلا هحّحصو .(48058)

 .(48/؟)

 )١19/5(. مقرب
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 .«ءاد هنكلو .ءاودب سيل

 ٌءاد اهَّنِإ) :لاقف ءءاوَّدلا يف لعجي رمخلا نع لئس ِةِكَي ِهَّنأ «ننّسلا» يفو

 .()ٌيذمرّتلاو دواد وبأ هاور .«ءاوّدلاب تسيلو

 اي :تلق :لاق يمرضحلا ديوس نب قراط نع 27 (ملسم حيحصا) يفو

 .هتعجارف .(ال» :لاق .اهنم برشتف ؛ءاهرضتعن اناتنعأ اتميك وأو نإ : هّللا لوسر

 .(ًءاد هّنكلو ءاششب سبل "لملك نإ :لاق ضيرملل ىفشتسن نإ تلق

 هللا لوسر دنع ٍءاود يف اًعَدْفِض ركذ اًبيِبط َّنأ :(47«تيئاسّنلا ننس" يفو

 .اهلتق نع هاهنف ؛ ع

 نسح ثيدح اذه» :لاقو2# * 0) (يدمرعلا عماج» 381 (دواد يبأ ننس » )١(

030 

 هر

00 

 هلأسو ِةلِكَي ىلا دهش هّنأ هيبأ نع ءلئاو نب ةمقلع نع :هدنع هظفلو ؛«حيحص

 !اهب ئوادتت انَّنِإ :لاقف «هنع هاهنف ءرمخلا نع_ديوس نب قراط :وأ- قراط نب ديوس
 قباّسلا ملسم ثيدح وهو .«ءاد اهّنكلو «ءاودب تسيل اهّنإ» :ِ هللا لوسر لاقف
 . ةيسفب

 ئفتكاف ««يذمرتلاو ملسم هاور» :ثيدحلا دعب ( ١ 57١2ص) يومحلا باتك يف

 )70٠٠(. هجام نبا دنع درو امْنِإ ظفللا اذهب ثيدحلاو .ملسم ئلع ةلاحإلاب فلؤملا

 .حص ةمالع عم تبثأ امك (ف) لصألا يفو .«كلذ» :د.ث ءز

 دواد وبأ اًضيأ هجرخأو .ةلقيؤإفك نامتع نب نسحرلا دبع تيدح نم ( 17 90) مقرب

 دمحأو ((751171/) ةبيش يبأ ن نباو :(1719) ٌيِسلايّطلاو .(«059 81/1)

 يقارب فإلاو (411/1) ماسلا سك سر .مهريغو «(«( 0194 2101/550)

 وبأ هاور» :("317/9) (عومجملا» ف يوونلا لاقو ©, 0 «ئرغّصلا ماكحألا»

 .«حيحص دانسإب ٌيئاسّنلاو «نسح دانسإب دواد
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 .7١2(!هللا هافش الف رمخلاب ئوادت نم» :لاق هنأ ِلكَي هنع ركذيو

 نم (؟)انركذ امف عرَّشلا اَّمأ .اًعرشو اقع ٌةحيبق تامّرحملاب ةجلاعملا

 :هلوقب ليئارسإ ينب ئلع همّرح امك ءاهل ةبوقع اًبيط ةّمألا هذه ئلع مّرحي مل
 و ل ا د سر 6 اكسس 71

 اسهنإو.[358 ءاسنلا) « مهل ٌتْلِحأ ٍتَبيِطَجَيَلَءاَنَمَرَحاوُداَه َنيِذْلأ َ نسل ظِف#

 نع ةنايصو مهل ةّيْمِح هل هّميرحتو .هثبخل (؟)همّرح ام ةّمألا هذه لع مّرح

 رثأ نإو هّنإف ءللعلاو ماقسألا نم ُءاَفَّشلا هب بّلطُي نأ بساني الف «22)هلوانت
 ؛هيف يذلا ثبخلا ةوقي بلاقلا يف هنم عظعأ اًمقس بق بقي هنكل ءاهتلازإ يف

 هذاختا يفو «قيرط ّلكب هنع دعبلاو هبنجت يضنقي هميرحت َّنإف اًضيأو

 يبأ نبا هجرخأ دقو .ظفّللا اذهب اًعوفرم هيلع فقأ ملو .(١7١21ص) يومحلا باتك )١(
 ةشئاع نع ءٌيرهزلا نع ءبئذ يبأ نبا نع ؛ماشه نب :واعم نع 17 اةيييش
 (07) «ٌيوُّتلا بطلا يف ميعن وبأ هجرخأو . عطقنم دانسإ اذهو ءاهلوق نم اَهْنَعَنلَي

 .ةشئاع نع «ةورع نع ٌيرهزلا نع «بئذ يبأ نبا نع «بابحلا نب ديز قيرط نم
 ئوادت نم» :ِكَ هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ ثيدح نم (577) ميعن وبأ جرخأو

 «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف هدهاوشل ٌينابلألا هنّسح ««ًءافش هيف هل هللا لعجي مل مارحب

(10). 

 .«هانركذ» :نءطح (؟)

 .ةراشإلا مسا ةدايزب «ثيداحألا هذه» :د ءف ادعام (؟)

 .(مّرحا :اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يف (5)
 .(155 5 )١/ «نافهللا ةثاغإ»و )١١7/5( «نيعقوملا مالعأ» :رظنا (5)
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 .ةاود لغتي نأ زوجي لاف «ةعيرشلا ىحاص هيلع مقامك ةاد نان اأو

 نع لعفنت ةعيبّطلا َّنأل ,ثبخلا ةفص حوُرلاو َةعيبَطلا بسكي هّنإف اًضيأو

 كيك هنن ةلهيطلا تسسقكا ةكيبخ هقفك تناك اذإق ار الاعفلا ءاوذلا ةّيفبك
 ةيذغألا هدابع ئلع هناحبس هللا مّرح اذهلو !هتاذ يف اًثيبخ ناك اذإ فيكف

 .تلصو كيقيلا ةكيس نع ّسقتلا بسكت امل «ةقيبخلا سيالاملاو ةيريشألاو

  هيلإ ليمت سوفتلا تناك اذإ امّيس الو - هب يوادَّتلا ةحابإ يف َنإف اًضيأو

 ءاهل عفان هنأ سوفنلا تفرع اذإ امّيس الو هّذّللاو ةوهَّشلل هلوانت ىلإ ةعيرذ

 ابحي وللا لبس عراّشلاو .اهيلإ ءيش ٌبحأ اذهف ؛اهئافشل ٌبلاج ءاهماقسأل يوم

 .اًضراعتو اًضقانت هلوانت لإ

 نم هيف ني ام ئلع ديزي ام ءاودألا نم مّرحملا ءاوّدلا اذه يف َنإف اًضيأو

 طق ًءافش اهيف انل هللا لعج ام ىلا ك ثئابخلا ّمأ يف مالكلا ضرفنلو . ءاقشلا

 نم ريثكو ءاّبطألا دنع لقعلا زكرم وه يذلا غامّدلاب ةّرضملا ةديدش اهّنإف

 .(0) «يمّلكتملاو ءاهقفلا

 سأّرلاب رمخلا ررض :ةّداحلا ضارمألا يف همالك ءانثأ يف "'7طارقبأ لاق

 يف ولعت يتلا طالخألا هعافتراب عفتريو .هيلإ عافترالا عرسُي ِهّنأل ٌديدش

 ناميأ»و (0617/-506 /؟) «ةداعسلا راد حاتفم»و (69١ص) يومحلا باتك :رظنا )١(

 .(02946 ص) «ةدوسملا#و 85 /1) العيب بأ (ةّدَعلا»و .(7١5؟ص) («نآرقلا

 نوتسنرب خ «ةيبطلا ةعانصلا لماك» بحاص ركذ امك «ةّداحلا ضارمألا» هباتك يف (؟)

 .(59١ص) يومحلا باتك نع رداص فنصملاو .(أ/5943)
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 .نهّدلاب ٌرضي (1)كلذل وهو .ندبلا

 غامّدلاب ٌرارضإلا :بارّسلا ةّيّصاخ نإ :('7(لماكلا» بحاص لاقو

 :بجعلاو

 :ناعونف ةمّرحملا ةيودألا نم هريغ اّمأو

 رقما حواس يطل ماسلا تكار نقلا داما امهدحأ

 .ًءاود ال ًءاد ذئنيح ريصيف ءاهل اقم ةعّضلا

 .الثم لماوحلا هلمعتست يذلا بارّشلاك سمّنلا هفاعت ال ام :©7يناَثلا

 ةرطفلاو لقعلاف .كلذ ؟؟7ويرحتب يضقي لقعلاو «هعفن نم رثكأ هررض اذهف

 .كلذ يف عرشلل ٌقباطم

 ءافشلا طرش نإف ءاهب ئفشتسي ال تامّرحملا نوك ىف ٌفيطل رس انهاهو

 نإف «ءافشلا ةكرب نم هيف هللا لعج امو هتعفنم ُداقتعاو لوبقلاب هيقلت ءاوّدلاب

 ناك ؟)امتيأ ساّنلا نم كراسلاو ءامكربأ ءايشآلا عفنأو «كرابملا وه عفاّنلا

 .فيحصت .(«(كلذك» :د .ث .ف ادع اميفو .ل نم طقاس (وه» )١(

 .يكلملاب روهشملا «ةيبطلا ةعانصلا لماك) هباتكو .يسوجملا سابعلا نب يلع وه ()

 .قباسلا طارقبأ مالكب هلوق ىلع دهشتسا دقو (أ/59ق) هنم نوتسنرب ةخسن :رظنا

 (اهّراضم عفدو ةيذغألا عفانم» يف يزارلا لاقو .يومحلا باتك نع رداص فنصملاو

 .«غامدلل نهوم .بصعلل خرم ةلمجلا يف بارشلا» :(ةيريخلا ط -9١ص)

 .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ««يناثلاو» :ن (*)

 .(ميرحت يضتقياا :س 145)

 .«امنإ» :سس (5)
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 امم نيعلا هذه ميرحت ملسملا داقتعا َّنأ ٌمولعمو .ّلح ثيح هب عفتني يذلا وه

 .لوبقلاب اهل هعبط يقلتو اهب ِهَّنظ نسح نيبو ١2)اهتكرب داقتعا نيبو هنيب لوحي
 هركأ هٌعبطو ءاهيف اًداقتعا ًاوسأو اهل ءركأ ناك اًناميإ مظعأ دبعلا ناك امّلك لب
 داقتعا لوزي نأ الإ «ًءاود ال هل ًءاد تناك لاحلا هذه يف اهلوانت اذإف .اهل ٍءيش

 الف «ناميإلا يناني اذهو «ةّبحملاب اهل ةهاركلاو ٌّنَّظلا ٌءوسو اهيف ثبخلا
 .ملعأ هللاو .ٍءاد هجو ئلع الإ طق نمؤملا اهلوانتي

 لصف
 هتلازإو سأّرلا يف يذلا لْمَقلا جالع يف ب هيده يف

 :ىسأرو نم ذأ يب ناك :لاق ةرجع نب بعك نع (')0نيحيحّصلا) يف

 ئرأ تنك ام٠ :لاقف ءيهجو ئلع رئانتي لمقلاو كي هللا لوسر ىلإ تلح

 اق اَقَرَف َمِعْطُي نأو .هسأر قلحي نأ هّرمأف :ةياور ينو .«نيرأ ام كلي غلب دلل اهجلا
 ا

 مايا ةئ الث مب وأ 5 ىيدهي ول «ةتس نيب

 .هيف لخخادو ؛ندبلا نع جراخ :نيئيش نم ندبلاو سأّكلا يف دّلوتي لمقلا

 طلع نم ناّثلاو .دسجلا حطس يف ")بكارتملا سنّدلاو خّسولا :جراخلاف

 يف ةّومَّدلا ةبوطُلا نّمعتتف ؛ ءمحّللاو دلجلا نيب ةعيبّطلا هعفدت ِنِفَع يدر

 دعب كلذ نوكي ام رثكأو .لمقلا هنم نوكيف «ٌءاسملا نم اهجورخ دعب ةرشبلا

 ةرثكل رثكأ نايبّصلا سوؤر يف ناك امّنإو .خاسوألا ببسبو ماقسألاو للعلا

 .(«اهتعفنمو» :ةدايز ةعوبطملا خسنلا يف هدعبو ءابقيحبصت ناابهكرتا) جل يك يرسم (1)

 )١١١١(. ملسمو (1815:/1811) يراخبلا )00

 .اهلصأ نود ةلاسرلا ةعبط هتعبتو ««مكارتملا» ئلإ يقفلا هرّيغ (9)
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 _ و يتلا قلح كلذلو .لمقلا دّلوت يلا ٌبابسألا مهيطاعتو مهتابوطر
 .17رفعج ينب سوؤر

 ةرخبألا دعاس ةرخبألا ٌءاسم حتفنتل سْأّرلا قلح :هجالع ربكأ نمو

 يتلا ةيودألاب كلذ دعب سْأّرلا ئلطُي نأ يغبنيو .طلخلا ةّدام فعضتف «ةّيِدَّرْلا

 .هدّلوت عنمتو َلْمَقلا لتقت

 :عاونأ ةثالث سأّرلا قلحو

 .ةيرقو كلسف ةاهدحأ

 .كرشو ةعدب :يناثلاو

 عاوكبو جاع :ثلاثلاو

 .ةرمعلا وأ ٌجحلا :نيكسنلا دحأ يف قلحلا :لّوألاف

 نوديرملا اهقلحي امك «هناحبس هللا ريغل سوؤّرلا قلح :يناثلاو

 .ٍنالفل هّتقلح تنأو ءٍنالفل يسأر تقلح انأ :مهدحأ 7'2لوقيو .مهخويشل

 ةّيدوبعو ٌعوضخ سأّرلا قلح نإ ءٍنالفل تدجس :لوقي نأ ةلزنمب اذهو
 متي ال هناكرأ نم ٌنكر َيعفاّشلا دنع هّنِإ ئّتح جحلا مامت نم ناك اذهلو 5

 .هتّرعل اَلَلْذتو هتمظعل اًعوضخ اهّبر يدي نيب يصاوّتلا عض دو هنإق ههنا

 ٌلالذإ تدارأ اذإ برعلا تناك اذهلو .ةّيدوبعلا عاونأ غلبأ نموهو

 8١١( 5) «ئربكلا» يف يئاسنلاو )5١947( دواد وبأو )١1722١( دمحأ مامإلا هجرخأ 010

 ١515(. /9) «ةراتخملا» يف ءايضلا هححصو .ُهْنَعَدَنَلَوَوَو رفعج نب هللا دبع ثيدح نم

 .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ««لوقيف» :ن ءطح (؟)
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 ا فلل موقاقأو هسا اول هتحو مهم ريسألا

 ةوجشلا مهل ويز امك )هل مهسوؤر ّقلح مهل اوّيزف مهل اودّيعتي نأ

 لا .خيشلا يدي نيب سأّرلا عضو وه :اولاقو ,همسا ريغب هوّمسو «مهل

 اورذني نأ مهل اودّيزو .ناحبس هيدي نيب سأل ٌعضو وه هل دوجّشلا نإ هل

 .هللا نود

 0 يآ اين دب ص 0 ع
 د ةَوبلأَو ََكُحلَو بَْتحلا هَ أ هب نأ رسل ناَحاَم» لات لاق

 كك اَمي َصيَم أوو كلو هلأ نود نم ىل اًداَبع أول سائل لوي رص ل ر.س د ع تس 7 قايم
 ةكيلملا اوُدِخَسَتن أ كرمأَياَلَو © ١ وُ ما مياو ياتكسأا تروس
 < لق 5 01

 .[1: -ا/9 :قارمع لآ] 4 قوُفَصقوُسأَ ١ دمر مكرم مَأَيأ ابابَرأ َنحيَبلأَو

 نوهّبشتملاو خويّشلا اهمساقت دقو .ةالّصلا ةّيدوبع ةّيدوبعلا فرشأو

 .دوجّسلا وهو ءاهيف ام '" فر ا ةريابعلاو ءاملعلاب

 ٌسولج مهو ل ةّيدوبع مهسوؤر ور ئلع ديبعلاو

 اهيطاعتف ءليصفتتلا ئلع ةثالثلا رومألا هذه نع ِهِكَي هللا لوسر ئبن دقو
 نأ ٍدحأل يغبني ال :لاقو هللا ريغل دوجّسلا نع ايهنف .هل ةحيرص ةفلاخم

 .د نم طقاس «مهل» (0)

 .«لضفأ خويشلا» :س يفو .(وه ام) ةدايزب «فرشأ وهام اهنم»:ز (؟)
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 .27(2(!هم» :لاقو هل دّجس امل ذاعم ئلع ركنأو .21)(لحأل دحسي

 ِ الع ني > 0000 2 ظ : 5

 هللا ريغل هزوج نم زيوجتو .ةرورضلاب هنيد نم مولعم اده ميرخم زر

 اذه كرشملا اذه زّوج اذإف «ةّيدوبعلا عاونأ غلبأ نم وهو .هلوسرو هلل ٌةمّغارم

 .هللا ريغ ةّيدوبع زوج دقف رشبلل َعونلا

 :ليق .«ال» :لاق ؟هل ينحنيأ .هاخأ ئقلي لجّرلا :هل ليق هّنأ هنع مص دقو

 .(7(معن» :لاق ؟هحفاصيأ :ليق .«ال» :لاق ؟هلّبقيو همزتليأ

 ع

2020 

 خو

 تاتا : "لاستل وق هدمو ىرجبس ةيحبلا مع ءاستالا# اًشيأو

 يس
 يذمرتلا يف وهو .ُةْنَعُهَدَلَيَو ةريره يبأ ثيدح نم (4177) ناّبح نبا هجرخأ 5

 لاق .ظفّللا اذه امهدنع سيل نكل 741١(« /19) «ئربكلا» يف يقهيبلاو )١١49(«
 «ءاورإلا» يف ٌينابلألا هنّسحو .«هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدحا :ٌّيَذمَرَتلا

 .ُنَعْدَيََصَر ةباحّصلا نم ددع نع بابلا يفو )١199(.
 ,.(197 /1) «ئربكلا» يف ٌيقهيبلاو )"١9507(.« دمحأو )*١18261(«, هجام نبا هجرخأ

 ٌيِتلل دّجس ماشلا نم ًذاعم مدق امل :لاق ُهنَعََئََو فوأ يبأ نب هللا دبع ثيدح نم

 نبا هححص دقو «فالتخا هدانسإ يفو .ثيدحلا «اولعفت الف» :ِةِلكَي هلوق هيفو ...ِلِلكي

 يف ٌينابلألا هنّسحو ١75-١70((: /17) «ةراتخملا» يف ءايضلاو )517/١(« ناّيح
 ْ .ةريقك دهاوبش لو( )/١/ «ءاورإلا»

 لمح أو 71[4/+5) هيام نياو ءانيسح ثيدحلال :لاقو (؟9/؟4]) ٌّيَدمَرٌتلا هجرخأ

 يف يدع نباو ((5785 «4741/) نيلعي وبأو «(1/5-9/57)راّزيلاو (45:*13)

 دمحأ هفّعضو .ُهنَعَُيَإَوَو كلام نب سنأ ثيدح نم ؛مهريغو ؛(7 5١ /7) «لماكلا»

 (ئربكلا» يف ٌيقهيبلا لاقو ١6١(.« /7) حلاص هنبا لئاسم يفامك هركنتساو

 ناطقلا ئّيحي هكرت «طلتخا دق ناكو ؛ٌيِسودَّسلا ةلظنح هب دّرفت» )0/ 3٠١(:

 يف ٌينابلألا هاّوقو .(7717/ /5) «بّذهملا» يف ٌيِبِهَّذلا ٌتيدحلا نّيلو .(هطالتخال

 )١75(. «ةحيحّصلا ةلسلّسلا»
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 ءايجلا ع لولا ندي الف إ ههودحدم يب: هنصا ا نامل

 وُثصي نأ اًسلاج نص اذإ مهّمأو اللا يف كلذ نم عّتم ئح اضم

 نأ عم ءٌسلاج وهو هسأر ىلع اوموقي اّلثل مهل رذع ال ءاَّحصأ مه و ءاّسولج

 ؟كادجبس هويقأ ةيجربحو ايقاع مايقلا ذاق انإ:#فيتت هن مهما

 هناحبس هللا ةّيدوبع تطقسأ ةَلاَّضلا ةلهاجلا سوقنا َنأ :دوصقملاو

 فماقو هل تعكرو هللا ريفل تيلكسش قلقا مع ةملظعت مق اهف تنك رشأو

 تحبذو ؛«هريغل تقلحو «هريغل ترذنو «هريغب تفلحو «ةالَّصلا مايق هيدي نيب

 امكدعاطلا وداع ار فوكتاو ثحلاب ههيظمو .؟) هي ريغب تقاطو فريقل
 .نيملاعلا تري نيقرطخملا نم هدبعت نم تّوسو !دشأ لي قلاخلا ملطي
 . 00 ا ل

 ذإ نم ٍلَلَصَو اَنُكدِإَمَت هَللأَت# : :نومصتخي مهتهلآ عم راثلا يف مهو نولوقي

 اًنلاندو# : مهيق لأف نيذلا مهو ا أريد
 ا 0 2 نق أَوءماةَنيدلاَو دا 7 4 هلأ نود نيم

 1 ويل يق طلبا يرد لقا سم انعو 1 10

 مالكلا دِصُف امم ٌجهأ هّلعلو ءسأَّرلا قلح يف هيده يف ٌضرتعم لصف اذهف
 .قفوملا هللاو .هيف

 ةيطخلا خسنلا عيمج يف هلبق واولا نود «اولخدا» اذك 000(

 .«هتيب ريغل١ :ةعوبطملا خسنلا يف غ9

 قلحلا عاونأ نم ثلاثلا عونلا ركذي مل فنصملا نأ ئلع ث شماه يف ءارقلا ضعب هبن (؟)

 .ءاودلاو ةحاحلل قلحلا وهو
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 ةيهلإلا ةّيناحورلا ةيودالاب جالعلا يف ِدَِي ”١ هيده لوصف

 ةيعيبطلا ةيودألا نمو اهنم ةبكرملاو ,ةدرفملا

 لصف

 نيعلاب باصملا جالع يف دلو هيده يف

 :ِةيَو هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع 7"2(هحيحص)» يق ملسم ؛ ئور

 .«نيعلا هتقبسل َرّدقلا َقَب رواس ء يش ناك ولو .قح نيعلا»

 نم ةيقّرلا يف صخر كو َيِمنلا نأ سنأ نع اًضيأ "70هحيحص» يفو
 .ةليللاو ديعلاو ةمقل |

 :هيِكَع هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ ثيدح نم (؟*!«نيحيحّصلا١ ينو

 .«ٌقح نيعلا»

 مث ءأضوتيف ُنئاعلا رمؤي ناك : :تلاق ة ةشئاع نع “٠ '«دواد يبأ نئسا ينو ٠

 لصف» :طح يفو .ز يف رطسلا قوفو س شماه يف «يف» مهضعب داز دقو .«هيده يف» :ن )١(

 .2(هيذه ف

 )0( مقرب )5١18/8(.

 )( مقرب )5١971(.

 2 .(5141/) ملسمو (51/50) يراخبلا (:5)

 (ئربكلا» يف ٌيقهيبلا هقيرط نم هجرخأو .هنع تكسو «(7880) دواد يبأ ننس )0

 يف يووثلا هدانسإ حّحصو .اهلعف نم )١5077( ةبيش يبأ نبا هاورو .(01/9)

 .(50177) «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف وهو «(58/94) «عومجملا)»
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 ع ع

 نأ  رمأ وأ كَ ٌئِبْنلا ينرمأ :تلاق ةشئاع نع 7١2«نيحيحّصلا» فو

 نع «رانيد نب ورمع نع «ةنييع نب نايفس ثيدح نم (7يذمرتلا ركذو
 اي :تلاق سيّمُع تنب ءامسأ َّنأ يقّرزلا ةعافر نب ديبع نع ءرماع نب ةورع
 ولف معن» :لاقف ؟مهل يقرتسأفأ «نيعلا مهبيصت رفعج ينب َّنإ هللا لوسر
 .ٌحيحص ٌرسح ثيدح :يذمرتلا لاق .«ٌنيعلا هتقبسل ًءاضقلا قبسي ٌءيش ناك

 :لاق يفينح نب لهس نب ةمامأ يبأ نع ءباهش نبا نع 2؟7كلام ئورو

 الو مويلاك تيأر ام هللاو :لاقف «ءلستغي ِفيَتُح نب لهس ةعيبر نب ٌرماع ئأر

 )5١95(. ملسمو ءرذ يبأ ةياور يف هظفل اذهو (01/78) يراخبلا 010(

 .يراخبلا يف ئرخأ ةياور يهو ,(ىقرتسيلا : خسنلا ضعب يف (20)

 )/71١51(, ةبيش يبأ نباو )720٠١(« هجام نبا اًضيأ هجرخأو )3١54(. «هعماج» يف (*)

 نم هّنأ 705 /15) «للعلا» يف ٌينطقراَدلا حّجرو .مهريغو ,«(70/4170) دمحأو

 ةلسلّسلا» يف وهو :(5 ٠4 /1) «راكذتسالا» يف ربلا دبع نبا هححصو ءءامسأ دئسم

 )١78617(. «ةحيحّصلا

 اًضيأ هجرخأو .(1017) «ئربكلا» يف ُيِئاسَّنلا هقيرط نمو :(1719) «ًطوملا" يف 6

 يف ُئاسَّنلاو .هب يرهزلا نع (فّصملا 191755 مقر )١١/ «عماجلا" يف رمعم
 .هب يرهزلا نع نايفس قيرط نم )70٠094( هجام نباو .(49760 ءال١/51) «ئربكلا»

 (للعلا» يف ينطقراّدلا حّجرو ««هيبأ نع «ةمامأ يبأ نع ءيرهزلا نع» :هدانسإ يف ليقو
 «ئرغّصلا ماكحألا» يف يليبشإلاو )251١7(« ناّبح نبا هحّحصو .َلّوألا 057/10

 (ةّيعرّشلا بادآلا» يف حلفُم نبا لاقو «(58 /9) «عومجملا» يف يووّتلاو «(855 /5)
 .(7؟81/7) «ةحيحصلا ةلسلسلا» :رظنيو .«نسح دانسإب دمحأ هاور» :(58/5)
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 هيلع ظّيغتف ٌرماع ِهِْكك هلل للا لوسو نوتأف .(2)ٌلهس طبّلف :لاق !ًةأَّبْخم َدلج

 رماع (1)لسغف .(هل لِسَتغا !تكّرب الأ ؟ءاخأ مكّدحأ لتتقي العا :لاقو

 بص مث .حّدق يف هرازإ ةلخادو هيلجر فارطأو هيتبكرو هيقفرمو هيديو ههجو

 .ساّنلا عم حارف «هيلع

 اذه هيبأ نع لهس نب ةمامأ يبأ نب دمحم نع اًضيأ (7كلام ئورو

 .هل أضوتف :(هل أّضوت 55 نيعلا ن١ ديف لاقو كيذسلا

 :اعوفرم هيبأ نع ءسواط نبا نع ءرمعم نع «؟”قازرلا دبع ركذو
 مكدحأ َلِسْمّتسا اذإو .ٌنيعلا هْنَقبسل رّدقلا ٌقباس ٌءيش ناك ولو .قح نيعلا»

 . حيحص هلصوو .«ليتغيلف

 ضمضمتيف «هيف هّفك لْخُّدُيف ءحّدقب نئاعلا لجّرلا 0*2 اتي :ٌيرهُزلا لاق

 ٌبصييف] ؛ئرسيلا هدي لخدُي رع مث .حدقلا يف ههجو لسغيو «حدقلا يف هّجمي مث

 مش اكرسيلا هدي لع ُتصيف «نئنميلا هد لعيد مث .حدقلا يف ملا هلك ئلع
 (ئقتنملا» :رظنا .لّقثملا تّبثملا ضيرملاك اًعيرص عقوف مح :ينعي عرض :طبل 0010

 .(10 5 /1/) يجابلل

 افلا ١ عويطسلل خسللا يتسدعب )030

 3 ناريطلاو )17/017٠١(. (ئربكلا» يف ين ءاسّنلا هقيرط نمو ««361) (أّطوملا» يف 0

 ناّبح نبا هحّحصو )/41١-417(. مكاحلا اًضيأ هجرخأو . ) «ريبكلا)

 )١59/5(. «ةحيحّصلا ةلسلّسلا» يف ٌينابلألاو 2210 5)

 نبا نع ءبيهو قيرط نم (1148) ملسم دنع ٌلوصوم وهو «(1811/0) مقرب (5)

 .اهَْعدَيَدَو سابع نبا نع «هيبأ نع «سواط
 :ةعوبطملاو ةيطخلا ئرخألا خسنلا يفو .جيرختلا رداصم يفو (ف) لصألا يف اذكه )0(

 .ارمؤي)
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 ٌبصيف «ئنميلا هدي لخدُي مث .نميألا هقفرم ئلع ٌبٌصيف ءئرسيلا هدي لْخدُي
 مث .ئنميلا همدق ىلع ٌبصيف «ئرسيلا هدي لخدُي مث .رسيألا هقفرم ئلع

 (07)[ئرْسِيلا هدي لْخدُي مث .ئرسيلا همدق ئلع ٌبصيف «ئنميلا هدي لخدي

 هتبكر ىلع ٌبصيف «ئنميلا هدي لخدُي مث .حدقلا يف ئنميلا هتبكر ئلع بصيف

 ىلع َّبَصُي مث .ضرألا يف ُحَّدقلا عضوي الو .هرازإ ةلخاد لسغي َّمث .ئرسيلا

 .7""2ةدحاو َةَّبص هفلخ نم نيعلا هبيصت يذلا لجّرلا سأر

 َىَِنلا نأ ةملس مأ نع مص دقف .ُةِّيْنج ٌنيعو ؛ةّيسنإ ٌنيع :نانيع نيعلاو
 اهب َّنِإف ءاهل اوقرتسا» :لاقف ٌةَعْفَس اههجو يف «ةيراج اهتيب يف ئأر هي

 .(2)(ةرظّتلا

 نم :ىنعي «ٌةرظن يأ «ةعفسا :هلوقو :(؟7ءارفلا دوعسم نب نيسحلا لاق

 ٌذَمنَأ "7[ّنجلا نويع :ليقو] .ّنجلا رظن نم اهتباصأ ٌنيع اهب :لوقي .ّنجلا

 («ئربكلا ننسلا» رظناو )١615/١7(. يوغبلل «ةنسلا حرش» نم نيفوقعملا نيبام ()

 لاقتنال فلؤملا لصأ نم طقس هنأ رهاظلاو .جيرختلا رداصم نم هريغو يقهيبلل

 نم ةلمكتلا ترثآ دقو .اًئيش اهنم كرتي نأ نود ةفصلا هذه مهضعب رصتخا دقو .رظنلا

 .هنم ٍتآلا لقنلا نآل «ةنسلا حرشا

 :(744) «راثآلا لكشم» يف ٌيواحّطلاو )7407١(( ةبيش يبأ نبا هوحنب هجرخأ 4
 يف ربلا دبع نباو ,.(7307 /4) (ئربكلا» يف ٌيقهيبلاو «(0 01/1 «ريبكلا» يف يناربَطلاو

 ١(. 9717-178 /5) «(ديهمتلا»

 .(7191/) ملسمو (01/19) يراخبلا هجرخأ (*)

 )١17/١(. «ةنسلا حرش يف )ع

 .رظنلا لاقتنال فلؤملا لصأ نم اًضيأ طقس هلعلو .«ةنسلا حرش» نم (4)
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 و و 7 ٍ 5 رف 4 1 1

 لمجلاو ءّربقلا َّلِجّرلا لخدتت َنيعلا نإ :هعفري رباج نع ركذيو
 .2302(رْذَقلا

 نيع نمو ثاحلا نيمذو ءتي لكي يتلا 0( ناك : :ديعس يبأ نعو

 .(7ناسنإلا

 اولاقو «نيعلا رمأ لقعلاو عملا نم مهبيصن لق نّممةفئاط تلطبأف
 نمو «لقعلاو عمّسلاب ساّنلا لهجأ نم ءالؤهو اهل ةقيقح ال ٌماهوأ كلذ امّنإ

 سوفلاو حاورألا نع ةفرعم مهدعبأو ءاعابط مهفثكأو ءاًباجح مهظلغأ

1 

 .نيعلا ريثأت ةهجو هببس يف اوفلتخا نإو هركنت الو نيعلا رمأ عفدت

 نم ثعبلا ةّبددلا ةّيفيكلاب هسفن تقّيكت اذإ نئاعلا نإ :©؟ 7ةفئالع تلاقق

 «ٌيروُتلا نع ؛ماشه نب ةيواعم قيرط نم (4 ١08 /7) «لماكلا» يف يدع نبا هجرخأ
 نم بيرغا 41١(: /1/) «ةيلحلا» يف ميعن وبأ لاق .هب رباج نع ردكنملا نب دّمحم نع

 :(7 55 /9) «دادغب خيرات» يف بيطخلا لاقو ««ةيواعم هب دّرفت «ٌيروثلا ثيدح
 نع ؛ردكنملا نبا نع «ئلع يبأ نب يلع نع «ةيواعم نع :وه امّنِإو «طّلغ هّنِإ :لاقيو»
 (نازيملا» يف ٌنِبِهَّذلا ثيدحلا ةراكتب مكح اذلو ؛كورتم اذه ٌيلعو ؛«رباج
 .(775) «ةنسحلا دصاقملا» يف ٌيواْحَّسلا هفكضو :(776/)
 !ةعوبطملا خسنلا يناذكو .«ناك» :(ذوعتي) لبق مهضعب دازف ىنأ» :ن ُْق

 لاق .مهريغو )70١١(« هجام نباو «(6 545) ٌيئاسْنلاو ٠« 5 ئذمرتلا هجر
 ر
 ب اا

 (بّيطلا ملكلا جيرحتا ف خينابلألا ةيييصو :«بيرغ تريح ثيدح اذه) : :ىلمهرتلا

(555). 

 يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ١157( /7) يرزاملل «ملعملا» يف ةيتآلا لاوقألا رظنا

 .( 141 ضهر يومحلا باتك نع رداص فئنصملاو 87 /10/) ضايع
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 ركنتسي ال امك اذه ركنتسي الو :اولاق .رّرضتيف «نيِعَملاب لصّتت ةّيّمس ٌةَّوق هنيع
 نع رهتشا دق ٌرمأ اذهو .كلهيف «ناسنإلاب لصتت ئعفألا نم ةّيَّمس ٍةوق ثاعبنا

 .نئاعلا كلذكف .كّله ناسنإلا ئلع اهرصب عقو اذإ اهّنأ :يعافألا نم عون

 م

6 
5 

 ةعاوج ساثلا نضعب نريع نم هثعبقي نأ دعبتسي آل :خيرخأ ةقرف تناقو

 .ررّضلا هل لصحيف .همسج ٌءاسم لّلختتو «نيعملاب لصّتتف «ةّيئرم ٌريغ ٌةفيطل

 دنغ ررخلا نم ءاشي ام قلخب ةداعلا هللا قعرجلا دق :خعرخلأ ةقرق تلاقو

 ةيثأق الو ؟أو قف لو ثبس نم تولكي نأ ريغ خرم ةهنيعُي نسل خئاعلا نيع ةلباقم

 .ملاعلا يف تاريثأّتلاو ئوقلاو بابسألا يركنم بهذم اذهو .("0الصأ
 اوفلاخو «بابسألاو تاريثأّتلاو للعلا باب مهسفنأ ئلع اوٌدس دق ءالؤهو
 .نيعمجأ ءالقعلا

 عئابطو ئّرق حاورألاو ماسجألا يف قلخ هناحبس هللا َنأ بيرالو

 ()ٌلقاعلا نكمي الو .ًةرَثْؤِم ِتايفيكو صاوخ اهنم ريثك يف لعجو «ةفلتخم
 هجولا ئرت تنأو .ٌسوسحم ٌدهاشم ّرمأ ِهّنإَف .ءاسجألا يف حاورألا ريثأت ٌراكنإ

 ٌرفصيو !هنم ايحتساف ؛همشتحي نَم هيلإ رظن اذإ ًةديدش ًةرمح ٌرمحي فيك
 ءرظّنلا نم مّقسي نم ساّنلا دهاش دقو !هيلإ هفاخي نم رظن دنع ًةديدش ًةرفص

 .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو .««ببس الو ةوق هنم» :ن ()

 :ينعي ؛«ةنسلا لهأ بهذم اذكهو) :(87 //) «ملعملا لامكإ» يف يضاقلا لاق )١(

 .ةرعاشألا

 ةعبط هتدلقو ««لقاعل» ئلإ هرّيغف ءيقفلا خيشلا بجعت مل ةحيصفلا ةيبرعلا هذه ()

 .ةثاسولا
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 نيعلاي ايطايترا ةذضلو .حاورألا ريثأت ةطساوب هّلك اذهو ؛هاوق فعضتو

 .حوّرلل ريثأتلا امَّنِإو «ةلعافلا يه تسيلو ءاهيلإ لعفلا بَسنُي

 دساحلا حورف .اهّصاوخو اهتاّيفيكو اهاوقو اهعئابط يف ةفلتخم حاورألاو

 نم هب ذيعتسي نأ هّلوسر هناحبس هللارمأ اذهلو هاَنُيِب ئذأ دوسحملل ةيذؤم
 نع جراخ وه نم الإ هركني ال ٌرمأ دوسحملا ئذأ يف دساحلا ٌريثأتو .ه رش

 ةيساحلا ةعيبخلا سلا نع :نيعلاب ةباصإلا لأ وهو .ةراسنإلا ةشيقح

 أو .ةّيّصاخلا كلتب هيف رَّثؤتف هدوسحملا (١١لباقم ةئيبخ ّيفيكب فّيكتت
 تعبنا اهّودع تلباق اذإف «ةّرقلاب اهيف ٌنماك ٌمّسلا َّنإف .ئعفألا :اذبم ءايشألا

 دتشت ام :اهنمف .ةيذؤم ٍةئيبخ ٍةّيفيكب ("!اهشفن تفّيكتو «ةّيبضغ ٌةَّوق اهنم
 ءرصبلا سمط يف رّْثؤي ام : اهنمو .نينجلا طاقسإ يف رّثؤت ئّتح ئوقتو اهّيفيك
 ناسمتلي امهْنإ» :تاّيحلا نم نييَّطلا يذو رتبألا يف كب يَِنلا لاق امك

 دجسب اهنيك قاسنإلا ل رئوي ام :اهدمر .7:لتقلا قاطقشكو رمعبلا

 ةرّثؤملا ةثيبخلا اهتّيفيكو سْمّتلا كلت ثبخ ةَّدشل ؛هب لاصتا ريغ نم «ةيؤّرلا

 هملع ّلق نم هنظي امك .ةّيمسجلا تالاصتالا ئلع ٍفوقوم ريغ رثتلاو

 رانو هلاص كالا ران ةرقو ريتال لب .ةعيرشلاو ةعيطلاب هفقرعمو

 ةعبط يف اوتبثأ مث نمو .قايسلا هب ميقتسي ال اًفيحصت هارأو ««لباقت» :لصألا ادعام )١(

 عئادب» يف فلؤملا لوق رظنا .سفنلا ئلع ريمضلا دوعيل «لباقتو» :فيطللا دبع

 .«هتنياعمو نيعملا ةلباقم دنع هسفن فيكتت نئاعلاف» :(7/27 /7؟) «دئاوفلا

 .ةلاسرلا ةعبط نم طقاس «اهسفن» (؟)

 هجام نباو (2751؟) دواد يبأل ظفللاو ءرمع نبا ثيدح نم (7717) ملسم هجرخأ (6)

 )١6956(.
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 ةراتو هيف رثؤي نم وحن جيربلا هجوتب ةراتو «ةيؤّرلاب ًةراتو «27ةلباقملاب

 فنك وثي أذل نئأعلا ىسقتو .ليخّتلاو مهولاب ًةراتو ءتاذّوعّتلاو ئقّرلاو ةيعدألاب

 هسفن رّثؤتف «0'"2ْءىَّشلا هل فصويف ءئمعأ نوكي دق لب «ةيؤّرلا لع اهريثأت

 .ةيؤر ريغ نم فصولاب نيِعَملا يف رّثؤي نينئاعلا نم ٌريثكو .هري مل نإو هيف

 أوصال درب كيفَ رَمَحس نبأ 1و نإيو» :هّيينل ئلاعت لاق دقو
 50١[. :ملقلا] هنا يك

 َبَقَوأذإ ٍقِسَح رش نو © َقاَح امري نم © قكَفلأ يربو َلُق# :لاقو
 .[1-8 «قلقلا] # لَو ادد ِساَح َش نمو و جِدَقَمْلا فِنََْتلَاَرَش 0 نعو ©

 نم ّمعأ دساحلا ناك اًّملف ءائئاع ٍدساح لك سيلو :ٌدساح نئاع كف

 سقت نم جرت ماهس يهو .نئاعلا نم ٌةفاعتسا هتم ةفامتسالا تناك نقاعلا
 نإف .ةرات هئطختو «ةرات هبيصت نيعّملاو دوسحملا وحن نئاعلاو دساحلا

 يكاش اًرِذح هتفداص نإو .ّدب الو هيف ترّنأ هيلع ةياقو ال اًفوشكم هتفداص

 .اهبحاص ئلع ماهّسلا تّدر امّيرو «هيف رثؤت مل ماهّسلل هيف ذفنم ال حالّسلا

 .د نم طقاس «ةلباقملاب ةراتو» )١(

 .د نم طقاس «ءيشلا» ظفل (؟)

 نِللَع هللا لوسر اوبيصي نأ اودصق رافكلا نأ امهدحأ .ةيآلا يف نالوق نيرسفملل (9)

 نم موق هعباتو يبلكلا لوق اذه :(7 57 /8) «ريسملا داز» يف يزوجلا نبا لاق .نيعلاب

 داكي اًديدش اًرظن ةوادعلاب هيلإ نورظني اوناك مهنأ يناثلاو .ءارفلا مهنمو نيرسفملا

 ةبيتق نبا مهنم .نوققحملا بهذ اذه ئلإو» :لاق .هعرصي يأ هتدش نم هقلزُي

 عمجو (1/65 1657-5 /؟) «دئاوفلا عئادب» يف نيلوقلا فنصملا ركذ دقو .«جاجزلاو

 .(قح نالوقلاف» :لاقو ءامهنيب
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 نم اذهو «حاورألاو سوفنلا نم اذهف . ءاوس يّسحلا يملا ةباثمب اذهو

 00( ٠

 مث «ةثيبخلا هسفن ةّيفيك هعبنت مث . ءيّشلاب نئاعلا باجعإ نم هلصأو

 دقو .هسفن لجّرلا نيعَي دقو .نيِعَملا ئلإ '''هرظنب اهتّيُمَس ذيفنت ئلع نيعتسي
 دقو .يناسنإلا عوّنلا نم نوكي ام )أدرأ اذهو «هعبطب لب هتدارإ ريغب نيعَي

 ئرجأو «ُمامإلا هسّبح كلذب فرُع نم ّنِإ :ءاهقفلا نم مهريغو انباحصأ لاق
 20.29 اًعطق باوّصلا وه اذهو .ثوملا 'ولإ هيلع قفني ام هل

 لصف

 .ٌعاونأ وهو هةّلعلا هذهل ٌيوبَنلا جالعلا :دوصقملاو

 (لّْيَسِب انررم :لاق فين نب لهس نع 29)«هنئس» يف دواد وبأ ئور دقو

 لكي هللا لوسر ئلإ كلذ ()يمّتف .اًمومحم تجرخف هيف تلستغاف «تلخدف

 )١( «نيكلاسلا جرادم» :رظناو )١/1/94- 8١(.

 .«ةرظنب» :د ءطح (؟)

 .ةدودمملا فلألاب مسر خسنلا مظعمو لصألا يف (0)

 117“ ةيوررتلا جرشاو وكل 84 11 1 نيكللسلا جيرادما :رظنا (:)

 115 18) «ئربخلا» أ ٌيئاسنلا اًضيأ هجرخأو . هنع تكسو «(©388/) مقرب )00(

 يناريَّطلاو «(879 /4) «راثآلا يناعم» يف ٌيواحّطلاو ؛.(19918) دمحأو 85:٠ ٠

 ةيواّرلا بابّرلا هيف نكل «.(51 /5) مكاحلا هدانسإ حّحِصو .(0715) «ريبكلا» يف

 دادع يف يهف ؛ميكح نب نامثع اهديفح اهنع ةياوّرلاب درفنا دقف ءلهس نع

 ريخألا هثزجلو .(1855) «ةفيعّصلا ةلسلّسلا» يف ٌينابلألا هدروأ اذلو ؛تالوهجملا

 .ةريثك درعا وش

 .(«امنف» :دءز ف ىفهمسر (50)
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 :لاقف ؟ةحلاص ئقّرلاو ءيدّيس اي :تلقف :لاق .(ذّوعتي تباث ابأ اورم» :لاقف
 رض 02 5 نعرض 8# 5 تي 5

 .(ةغدل وأ ٍةَمح وأ سفن يف الإ ةيقر ال١

 .نئاعلا :سفاّنلاو .نيع :ىأ سفن اًنالف تباصأ :لاقي .:نيسلا :سفنلاو

 باتكلا ةحتافو نيثذرعملا ةءارش نم رانكألا اق دلاو تادوعتلا نمق
 رس دوا“ ربعي ةيوعب و .ىس اق م هقّقاتلا هللا تياملكك ةوصأ) ةوبعت ةكريثلا تاذرحتلا اهنهو .عس ركلا ةيآو

 .7١2(ِةّمال نيع لك نمو .ِةّماهو ناطيش

 .()(قلخ ام رش نم اهلك تاّئاتلا هللا تاملكب ذوعأ» .وحنو

 نم ٌرجاف الو رب ٌنهزواجي ال ىتّلا تاّماَتلا هللا تاملكب ذوعأ» :وحنو

 ؛اهيف حّرعي ام ٌرش نمو ءءامّسلا نم لزني ام ٌرش نمو ءأربو أَرذو قلخ ام ٌرش

 ليللا ِنَئِف رش نمو ؛اهنم جرخي ام ٌرش نمو ءضرألا يف أَرذام رش نمو

 ."”«نمحر اي ريخب قرطي اقراط الإ ليللا قراوط ٌرش نمو ؛راهنلاو

 نسمو .هدابع ٌرشو .هباقعو هبضغ نم ةّماتلا هللا تاملكب ذوعأ» :اهلمو

 .اهْنَعْدَاَوو سابع نبا ثيدح نم )1/١"7”7( يراخبلا هجرخأ )١(

 .ةّيِمَلَّسلا ميكح تنب ةلوخ ثيدح نم (7708) ملسم هجرخأ (؟)

 .(585 5) ئلعي وبأو )١0571(. دمحأو ,(707787 505/) ةبيش ىبأ نبا هجرخأ (0)
 هللا دبع :ةبيش يبأ نبا دنع همسا عقوو ُكَنَعُهََلَوَوو شّبنخ نب مج لأ كبح كايراع حم رق > رس 2

 هدانسإ يفا :(475 /5) «ةباصإلا» يف امك ٌّيراخبلا لاق .ئيشبح نبا :ئلعي يبأ دنعو
 يق وهو «(هب ٌحتحم ٌدّيج ةداكسإلا 207 77" /9) (ِبِيغَرّتلا» يف ّيرذنملا لاقو ءارظن

 .(599460 )85٠, «ةحيحصلا ةلسلسلاا)
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 7 ويش 5 0 تازمه

 ا َمّرغملاو م كاملا فدكت تنأ هللا .هتيصانب ذخآ تنأ

 .("920(كدمحبو كناحبس 55 فاخيل الو كدنج

 هتاملكبو .هنم مظعأ ءيشاال يذلا ميظعلا هللا هجوب ذوعأ» :اهنمو

 اهنم ٌتملع ام 'ٍنسحلا هللا ءامسأو :ٌرجاف الو ب نهزواجي ال ىتلا تاّئاتلا

 در قب يف لك يش نمو ردود لو قل اهل نع , ماع ملامو

(010 

000 

 ذر

050( 

 .600مي

 20ق8577١٠) (ئربكلا» يف ٌيئاسّنلاو «(0174) ٌيَذمرَّتلاو «(38947) دواد وبأ هجرخأ

 ,((5545)دمحأو ٠ 1801/3 41/1 01 5017) ةبيسش يبأ نباو .( 0١4

 .هذج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع «قاحسإ نب دّمحم نع قرط نم «مهريغو
 ةنعنع هيفو )١//2047(« مكاحلا هحّحصو ««بيرغ ٌنسح ثيدح اذه :ىذمرتلا لاق

 11327 كيلوثا عيب فيلاولا ثيدقس رم كعاش هوب .قاحسسأ نيا
 يف يناربُّطلاو 2٠١« 070 ,/58) «ئربكلا» يف ٌيئاسَّنلاو «2057(2) دواد وبأ هجرخأ
 «ةرسيم يبأو ثراحلا نع «قاحسإ يبأ نع «قيزر نب راّّمع قيرط نم «(444) «ريغَّصلا)

 يووثلاو «(48/7) «تافّصلاو ءامسألا» يف ٌيقهيبلا هدانسإ ححصو .َُنَعدَلَِبَر يلع نع
 هجرخأو .05 /؟) «راكفألا جئاتن» يف رجح نبا هنّسحو 0١ ” 4 5 5) «راكذألا» يف

 امك لاسرإلا متاح وبأو ةعرز وبأ حّجرو ءالسرم ةرسيم يبأ نع )١99479( ةبيش يبأ نبا

 .ةرخأب قاحسإ يبأ نم عمس اًراّمع نأل ؛(7584 /6) هنبال «للعلا» يف

 .«يبر» عضوم يف (َتنأ» :ةعوبطملا خسنلا يف

 ءامسألا» يف ٌيقهيبلا هقيرط نمو )1707(  كلام هجرخأو .اعوفرم هيلع فقأ مل

 خيرات» يف ركاسع نباو «(7278-ا/ا/ /5) «ةيلحلا» يف ميعن وبأو «- «تافّصلاو

 .«أربو أرذو قلخ ام ٌرش نم» :هلوق ىلإ رابحألا بعك مالك نم )١157/05(. (قشمد

” 85 ١ 



 بر تنأو ؛تلّكوت كيلع ءتنأ الإ هلإ ال ءيّبر تنأ ٌمهّللا» :اهنمو

 .هللاب الإ ةوق الو لوح ال .نكي مل أشي مل امو «ناك هللا ءاشام .ميظعلا شرعلا

 ئصحأو ءاّملع ٍءيش ّلكب طاحأ دق هللا َّنأو يدق ٍءيش ّلك لع هللا َّنأ ملعأ

 .هكرشو ناطيّشلا ٌرشو ,يسفن ٌرش نم كب ذوعأ يّنإ َّمهّللا .اًددع ٍءيش لك

 .٠!«يقتسم ٍطارص ىلع ير نإ .اهتيصانب ًدخآ تنأ اد ّلك رش نمو

 .ءيش لك ِهلإو يهلإ ءوه الإ هلإ ال يذلا هللاب !""تنّصحن 7 :لاق ءاش نإو

 .توميال يذلا حلا نئدع تلّئكوتو .ءيش لك ٌبرو يّبرب ٌتمصنعاو

 يبسح .ليكولا معنو هللا يبسح هللاب الإ ةّوق الو لوح الب ّرّشلا ٌتعفدتساو

 .قوزرملا نم قزاّرلا يبسح .قولخملا نم قلاخلا يبسح .دابعلا نم ّبّرلا

 الو ريجي وهو ءءيش لك ٌثوكلم هديب يذلا يبسح .يبسح وه يذلا يبسح

 يبسح .ئّمرم هللا ءارو سيل .اعد نمل هللا عمس .ئفكو هللا يبسح .هيلع راجي

 .«”9هيظعلا شرعلا بر وهو «تلّكوت هيلع ءوه الإ هلإ ال هللا

 مويلا لمع» يف ٌَيِنّسلا نبا هقيرط نمو  (ثحابلا ةيغب )٠١07  ثراحلا هجرخأ 0010

 هدانسإو «هوحنب لكي يلا باحصأ نم لجر نع «نسحلا قيرط نم -(0) ؛ةليّللاو
 «قالخألا مراكما يف ٌيطئارخلا هجرخأو .مهبم ٌلجر نسحلا نع يواّرلا ؛ٌفيعض
 ((01/) «ةليللاو مويلا لمع) يف نيف خباو ه7 570 «(ءاعّدلا» يف ينارَّطلاو .(85)

 هدانسإو «َُنَعَةَنَِضَر هاه يدل يبأ ثيدح نم «(755) «تافّصلاو ءامسألا) يف ٌيقهيبلاو

 نبا هفعض اذلو ؛«(ثيدحلا ركنم» :يراخبلا لاق ميمت نب بلغأ هيف 0 فيعض

 يف وهو ,(491/) «ينغملا» يف ٌيقارعلاو )١1٠٠0(. «ةيهانتملا للعلا» يف يزوجلا

 ,(5 89 1+ هةئيعشلا ةلِسلَملا#

 ةتدضحقاو# 3 09)

 باتكلا نم هلقن هَل# فلؤملا لعلو :هباحصأو ِكَي يبنلا نع اًيورم سيل زرحلا اذه (6)
 .نيعلا ررض عفد يف لوصفلا هذه يف هيلع دمتعا يذلا
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 ةعاحلا ةدَشو اهتم زادقم قع ةّرُعلاو ثاوغدلا هده بار نمو

 ناميإ ةّوق بسحب .هلوصو دعب هعفدتو «نئاعلا رثأ لوصو عنمت يهو .اهيلإ

 حالّسلاو .حالس اهّنإف ؛هبلق تابثو هلكوت ةّوقو فدادعتماو هسغن ةوقَو ءاهلتاق

 !هبراضب

 اهرش عقديلف «نيعَملل اهتباصإو ةئيعررض ئشخي نئاعلا ناكاذإو

 نب ٌلهس ناع اًّمل ةعيبر نب رماعل ِلي ُنيَنلا لاق امك هيلع كراب ّمِهّللا :هلوقب

 .هيلع كراب مهللا :ٌتلق :يأ (1)(تكّرب الأ» : يفينح

 عاص

 عا

 ئور .هللاب الإ ةّوق ال هللا ءاش ام :ُلوق نيعلا ةباصإ هب عفدي اًممو

 رم اًطتابس [بعو وأ فيجعُي كيش ئاراذإ ناك هنأ هببأ نع ةدرع نم ماشه

 .("7هللاب الإ ةَّوق ال هللا ءاش ام :لاق «هناطيح

 : 1م صا يف اسم اهاور يّ و يبنلل ليربج ةيقر اهنمو

 هللا ءيساح نيع وأ سفن لك ٌرش نم ؛كيذؤي ٍءيش لك نم ,كيقرأ هللا مسابا

 .«كيقرأ هللا مسأب :ةليشش

 «ةيلحلا» يف ميعن وبأ اًضيأ هجرخأو )717/١(. «تافصلاو ءامسألا» يف ٌيقهيبلا هجرخأ ()

 خيرات» يف ركاسع نباو«(١ 0 ين (بعشلا» يف ٌيقهيبلاو « /0

 (روثنملا ٌرّدلا» يف هازعو .هوحنب ةورع نع بذوش نبا قيرط نم «(73094/10) «قشمد

 .متاح يبأ نباو روصنم نب ديعسل (391/5)

 . ليعس يبأ ثيدح نم )7١5( مقرب 00
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 .اهبرشي مث نآرقلا نم تايآلا هل بّتكت نأ فلّسلا نم ٌةعامج ئأرو

 .©9ةيالف ص نع

 اهّدالو اهيلع رّسعت ٍةأرمال بتكي نأ رمأ هّنأ :ساّبع نبا نعركذيو
 . نيفسلو لسفل مث هنا رقلا نم" "نيل مزن 5 62 5 84 5 "أ مل 69 5

 هاقسو «ءامب هلّسغ مث «نآرقلا نم اًياتك بتك ةبالق ابأ تيأر :بويأ لاقو

 .7)21ةجو هب ناك الجر

 (7)هيفو .هرازإ ةلخادو «هفارطأو «هنباغم لسغب نئاعلا رمؤي نأ :اهنمو

 هدسج ىلي يذلا لخاّدلا هرازإ فرط يأ :يناثلاو .هجرق هلل :امعدحأ .نالرل

 .ًةتغب هفلخ نم نيِعَملا سأر ئلع ّبَصُي مث .(2)نميألا بناجلا نم

 .(71741/5) ةبيش يبأ نبا هجرخأ )01(

 .(77941/5) ةبيش يبأ نبا هجرخأ ()

 .اهلصأل افالخ ة ةقباسلا تاعبطلا هيف تعبات فيحصت وهو «ارثأ» :ةلاسرلا ةعبط يف (9)

 . س نم طقاس (لسغتا) (5ل

 فو .(019) «ريبكلا تاوعّدلا" يف ف ٌيقهيبلاو «(171417/ 4) ةبيش ةبيش يبأ نبا هانعمب هجرخأ (5)

 الو ءاًعوفرم ئورُيو .اًدج ظفحلا ىّيس ىليل يبأ نب نمحّرلا دبع نب دّمحم هدانسإ

 )5١11١(. قاَّزَدلا دبع هجرخأ ()

 .رازإلا ةلخاد نعم يف :ينعي 0

 .اذه ئلع ءاملعلا روهمج نأ (87* /) «ملعملا لامكإ) يف ضايع يضاقلا ركذ (4)
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 وأ هدقم ركخش وأ ىركلا نك هب عفتني الو ءاّبطألا جالع هلاني ال اّمم اذهو

 ةعيبطلا يف ناك 2")اذإو .اةرىغب كلذ نأ دقو ال اتسم هلكت وأ بيف كلف

 سايق نع جراح يهتفع يه لب تكل اهلتع ءاوللألا فرسقال سارع

 نم مهتلهجو مهتقدانز هركنت يذلا امف ."ي ةيصاخلاب لعفت :ةعيبطلا
 ! ةّيعرّشلا ٌصاوخلا

 ةحيحّصلا لوقعلا هل دهشت ام لاسغتسالا اذهب ةجلاعملا يف ْنأ عم اذه
 سُمّتلا ريثأت جالع َّنأو ءاهمحل يف ةّيحلا ّمَس قاري نأ ملعاف .هتبسانمب ٌرِقَتو

 .هيلع حسملاو ؛هيلع كدي عضوب هران ءافطإو ءاهبضغ نيكست يف ةّيبضغلا

 كفذي نأ دارأ دقو ءران نم ةلعش هعم لجر ةلزنمب كلذو .هبضغ نيكستو

 .تتفط تح هدي يف يهو «ءاملا اهيلع ٌتببصف ءاهب

 ةييكلا كلت عفديل ؛«هيلع كرآب َعّللا» :لوقي نأ نئاعلا رمأ كلذلو

 اًملو .هّدضب ءيَّشلا ءاود َنِإف «َنيِعَملا ئلإ ٌناسحإ وه يذلا ءاعّدلاب ةثيبخلا

 بلطت ايذألا .ءدسجلا نم ةقيقّرلا عضاوملا يف رهظت ةئيبخلا ةّيفيكلا هذه تناك

 نع ةيانك ناك نإ امّيس الو رازإلا ةلخادو نباغملا نم قرأ دجت الف ءذوفثل

 عضاوملا هذهف اًضيأو . اهلمعو اهرب ؛أت لطب ءاملاب ٌتلِسع اذإف .جرفلا

 كلت ئفطي ءاملاب اهلسغ نأ :دوصقملاو .ٌصاصتتخا اهب ةّيناطيّشلا حاورألل

 .ةَيمَسلا كلتب بهذيو «ةّيرانلا

 .أطخ وهو .ز شماه يف ةخسنلا هذه لإ ريشأو ,««هعفنيال» :د )١(

 .«نإو» :ل (6)

 (حتفلا» يف رجح نبا ظفاحلا اهتبثأ دقو .ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يف اذك (9)

 لعفت امنإو «سايقلا نع ةجراخ مهدنع يه لب ...» :هجولا اذه ىلع 20 ٠

 .(«ةيصاخلاب
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 عضاوملا قرأ نم بلقلا ئلإ لسغلا رثأ لوصو وهو .رخآ ٌرمأ هيفو

 اذهو :ةيحملا :يفشيف مام ةكيسلاو مراثلا كلت ئفطيف ءاّذيفنت اهعرسأو

 عوسلملا نع ةعسّللا ٌرثأ فخ اهعُْسَل دعب تلتف اذإ مومٌّسلا تاوذ نأ امك

 اذإف ءعوسلملا ئلإ هلصوتو ءاهعسل دعب اهاذأ دن اهَسْفنأ َنإف «ةحار دججوو

 ءافتشاو .عوسلملا حرف : :هبابسأ نم ناك نإو عاج .ملألا ٌففخ تلتق

 .هعفدتف «ملألا ئلع ةعيبّطلا ئوقتف ؛هّودع لتقب هسفن

 امّنإو .هقم ترهطظ ىلا ةّيفيكلا كلت بِسْذُي ©)ةتاعلا لسغ ةلمجلابو
 .ةّيفيكلا كلتب هسفن فّيكت دنع هّلسغ عفني

 ئلع ءاملا كلذ بص ةبسانم امف «لسغلا ةبسانم ترهظ دقف :ليق نإف

 ؟ تيعملا

 هي ةراَتلا كلت هب ")مط ٌءام ءاملا كلذ َنإف .ةبسانملا ةياغ يف وه :ليق

 لعافلاب ةمئاقلا ةّيراّثلا هب تيْفَط امكف «لعافلا نم ةّيدّرلا ةّيفيكلا كلت لطبأو

 ءامثاو .نئاسلا راؤملل هةسبالم دعب رتادملا لسعلا نع تلظبأو هي تّيقط

 اذهف .ءاّبطألا اهركذ ِةّيعيبط ٍةَدع ٍةيودأ يف لخدي ديدحلا (9هيف نفطي يذلا

 .ءاَّدلا اذه بساني ٍءاود يف لخدي نأ ركنتسي ال نئاعلا ةّيران هب يمَط يذلا

 ٌبطق ٌيوبتلا ج جالعلا ئلإ ةبسّنلاب مهجالعو ةّيعئابطلا ٌبطف ةليجلابو
 مظعأ ءايبنألا نيبو مهنيب يذلا تواشلا ناق .لقأ لب مهبط ىلإ ةيسنلاب را

 .فيحصت ««نياغملا» :ز )١(

 امل ءاملا» :ن فو. ('ئفطأ» :ل .«ث يفو .هلثم قبس دقو «ليهستلاب خسنلا عيمج يفاذك (؟)

 .(لىفط

 .(هي) :د ءطح «فادعام ()



 .هرادقم ُناسنإلا كرديال امب ةّيقرطلا نيبو مهنيب يذلا توامّتلا نم مظعأو

 ةضقانم ٌمدعو «عرّشلاو ةمكحلا نيب يذلا ءاخإلا ٌدقع كل رهظ دقف

 باب َعرق مادأ نمل حتفيو ء«باوّصلا ئلإ ءاشي نم يدهي هللاو .رخآلل امهدحأ
 .ةقلابلا ةّجحتاو :ةغباّسلا ةمعّتلا هلو .باب لك هنم قيفوّتلا

 لصف
 نيعلا هيلع فاخي نم نساحم رتس :هنم زارتحالاو اًضيأ كلذ جالع نمو

 ُهَنَعَدَتلاَ نامثع نأ :١2)وهَّنّسلا حرش باتك يف يوغبلا ركذ امك «هنع اهّدري امب

 :هريسفت يف لاق مث .نيعلا ةيبيحت ذلعل وكت !ووشسد «لاقق اًسمليم اميه عار

 نّقذ يف نوكت ينَّلا ('0ةبقنلا :ةنوثلاو .هتنوت اودوس :أ «هقئوت اومّسدلا لوتعمو'

 اًنيص لعأر هَّنإ :نامثع نع 29هل «ثيدحلا بيرغا# يف يباطخلا لاقو

 هنع ئيحي نب دمحأ تلأسو :رمع وبأ لاقف .هتنوُن اومّسد :لاقف «نيعلا هذخأت

 اودّوس ةقارأ .كيوسكلا :ميسدتلاو .هنقذ يف يتلا (4)ة غلا ةقنرتلاب دارأ ةلاقق

 هاورا :(19/7) «ثيدحلا بيرغا# يف ٌيباّطخلا لاق .( 010 )153/17( ١28/157

 نم دمحلأو .عرسع وبآ هر ءرقبا رعألا دايز ني دسم عع :قاييّشلا اريسي قي دمسأ

 .همالغ وه رمع وبأو «بلعثب روهشملا وه ئيحي
 ةعوبطم يفو .(مكحملا» نع (بقن) «ناسللا» يفو ةيطخلا خسنلا عيمج يفاذك (؟)

 يفو )178/1١(. «ةنسلا حرش» ةعوبطم يف اذكو ««ةبقثلا» )١18/1١(: «(مكحملا»

 .ةقباسلا تاعبطلل اًعبت «ةرقنلا» :ةلاسرلا ةعبط
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 بيرغا يف اذكو ««ةرقنلا» :ةعوبطملا خسنلا يفو .ةيطخلا خسنلا عيمج يفاذك (5)

 .«يباطخلا
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 هللا لوسر َّنأ ةشئاع ثيدح اذه نمو :لاق .نيعلا دريل هنقذ نم عضوملا كلذ
 دارأ .ءاهوبب :آ ,57 ءامْسَد ةمامع هسأر ئلعو ؛موي تاذ بطخ كي

 .ةلققللا ؛يلع د داهشتسالا

 :(9هلوق رعاشلا ذأ اذه نمو

 0 نيعلا نم مقوي يع لئلإٍلامكلا اذ جوحأناكام

 يف ناك هنأ (17يجالا هلا دبع يبأ نع ركذ ام نيمعلاٌرت يتلا لا نمو

 :لاتقف «نئاعلا نم كنان ظفست قل دبع ىلأل لي ههقثثأ لإ شا الإ رظن

010 

030 
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 ف يذمرتلاو ,(757/) ّيراخبلا جرخأو .اَهْنَعْدَتلاصر ةشئاع دنسم نم هيلع فقأ مل

 ساَّنلا بطخ هلي ىلا نأ اهَعدَئََو سابع بأ رع هل ظفللاو )١١89( (لئامّشلا»

 ذأ هنعيَو ثيرُح نب ورمع نع (1108) ملسم جرخأو امس رايه راعو

 دوس ةمامع هيلعو ساتلا نطح هلك هللا لوسر

 .(85”7ص) (مجاشك ناويد» يف تايبأ ةعبرأ نم

 اهتعبتو «ةيدنهلا ةعبطلل افالخ «لصف» ناونع فيطللا دبع ةعبط يف هدعب اوتبثأ
 !ةلاسرلا ةعبط اهنمو ةقحاللا تاعبطلا

 عم («يجاسلا» :س يفو .اهتحت ةريغص ءاح ف خسان عضو دقو «ةلمهملا ءاحلاب د .ف يف

 ةعبط يفو .ل .ث اخسان هلمهأو .«يجابلا» :طح يفو .نيسلا ئلع لامهإلا ةمالع

 مث ءرهظي اميف ن يف ناك اذكو .تبثأ ام باوصلاو .اهلصأل افالخ «يجاسلا» :ةلاسرلا

 فصنلا ئلع ةرصبلا ةيداب يف ةيرق «جابتلا ىلإ بوسنم وهو !«يجاسلا» ىلإ مهضعب هرّيغ
 .ضايع نب ليضفلا نع ذخخأ نمم .دهازلا يميمتلا ديرب نب ديعس وهو .ةكم قيرط نم
 حيضوتاو (760 /)الوك ام نبال «لامكإلا»و (7 5 /11") يناعمسلل «باسنألا :رظنا

 ,( /5) يبهذلل (مالسإلا خيرات# يف هتمجرتو (75 /5)ةةتشملا
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 ءاجف :هللا دبع يبأ ةبيَغ نّيحتف «هلوقب ُنئاعلا ريخأف .ليبس يتقان ئلإ هل سيل

 نأ َريخأف هللا دبع وبأ ءاجف .تطقسو تبرطضاف 3 ةقانلا 'يلإ رظنف ؛هلحر ىلإ

 :لاقور هيلع شق رق دق .هيلع وُلد :لاقف .ئرت امك يهو ءاهناع دق نئ ءاعلا

 نئاعلا َنيع تددر .شسباق ٌباهشو ءٌسباي ٌرجحو سباح ٌسبح هللا مسب

 يركض جتا( روطف نماكرتَْ حرصا عجتأم# هيلإ ساّنلا ٌبحأ ئلعو هيلع
 .نئاعلا اتقدح تجرشف ,[1 -7 :كلملا] 4 يعور َكَبِاَتِلَقَت

 لصف

 ةّيهلإلا ةيق ةيقّرلاب ىوكش لكل ماعلا جالعلا يف كي هيده يف

 كلوسر تيغمس لاق ءاورذلا ىبأ ثييدع نم ؟0ةدهسش ىف نواح وبأ لعوب

 .ءامّسلا ين يذلا هللا انّير : لقيلف ©"7اًئيش مكنم ليكتشا نم» :لوقي كي هللا

 لعجاف .ءامّسلا يف كّتمُحَر امك .ضرألاو ءامّسلا يف كرمأ «كّمسا سّدقت

 ةمحر لزنأ .يكلعلا بو تنآ .اناياطخو انبوُح انل رفغاو ءضرألا يف كّتمحر

 خيرات» يف ركاسع نبا هقيرط نمو ((711/-7177/9) «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هجرخأ )١(

 .ةيآلا لبق ةدايز امههيقو (؟1/71) «قشعد

 وادبلاو 5 هىملأ١ ل٠ و )١٠94 «نىريكلا» ف ف ٌيئاسّنلا اًضيأ هجرخأو .(5/95) مقرب 2

 ؛ظسوألا» ف: قاريّطلاو :(#» 8 71) «نيحررمسملاا ىف ناكح نبارك: )٠8٠0

 هنّسحو )7١9/15(( مكاحلا هحّحصو ١55(. /5) «لماكلا» يف ف ىدغ نياو

 وهو دّمحم نب ةدايز هدنس يف نكل «.(179 /”) «ئواتفلا عومجم» يف امك ةّيميت نبا

 .هدانسإ يف فلتخاو «ثيدحلا ركنم

 «نئسلا» نم اهداز مهضعب نأكو ««هل خأ هاكتشا وأ» :ةدايز اهدعب ةعوبطملا خسنلا يف (6)

 .ةيدنهلا ةعبطلا اهنع تعبط ىتلا ةرخأتملا خسنلا ضعب يف
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 .«هللا نذإب أربيف .عجولا اذه ئلع كئافش نم ًءافشو كتمحر نم

 كي هللا لوسر ئتأ ليربج نأ "'7ديعس يبأ نع ١7 ملسم حيحصا يفو

 ليربج لاقف .؟27[«معن» :هِكي هللا ل وسر لاق] .«؟َتيكتشا دّمحم ايا :لاقف
 هللا صاح نيمعو يفت لك نمو ؛كيذؤي ءاد لك نم :كيقرأ هل سابا دع

 .(47(كيقرأ هللا مساب .كيفشي :

 الإ ةيقرال» : 8 )دواد وبأ هاور يذلا ثيدححلا يف نولوقت :امف :ليق نإف

 .اهلك مومّسلا تاوذ: ةمحلاو .(ةَمَح وأ ٍنيع '' )يف

 ال :هب دارملا لب ءاهريغ يف ةيقّرلا زاوج يفن هب دري مل ِِكِهّنأ باوجلاف

 َّنإف :ثيدحلا قايس هيلع ٌلديو .ةّمحلاو نيعلا ين اهنم عفنأو ئلوأ ةيقر

 الإ ةيقر ال» :لاقف ؟ٌريخ َقّرلا ِفَوَأ :نيعلا هتياصأ امل هل لاق ياينح نب لهس

 دقو .ةصاخلاو ةّماعلا / قرا تيداحأ رئاس هيلع لديو . 0م وأ سفن يف

 نم الإةيقرالا١ :ِهملَكَع هللا لوسر لاق :لاق سنأ ثيدح نم( )هواد وبأ ئور

 ملسم ئلع لاحأ دقو ءيومحلا باتك نم لوقنم انه ثيدحلا ظفلو )235١185(« مقرب )١(

 .رشانلا هيف فرصتف عوبطملا امأ .(أ/19ق) هتطوطخم رظنا .يذمرتلاو

 .«يردخلا» :ةدايز ن ينهدعب (0)

 .رظنلا لاقتنال طقس هلعلو ءيومحلا باتك نم نيفوقعملا نيب ام (*)

 .«ملسم حيحصاا يف درو امل قفاوم ثيدحلا ظفل ةعوبطملا خسنلا يف (0)

 .هجيرخت مّدقت دقو هَدَُهَإَوِوو فينح نب لهس ثيدح نم (؟ 1 مقرب )0

 اق هنيبلا)ا ةعوبطمو «ةعوبطملا خسنلا يف اذكو .«نم) 15

 .هجيرخت قبس دقو «(«ةغدل وأ» :لهس ثيدح يف هدعب (0)

 - مكاحلا هحّحصو .(704 )١/ «ريبكلا» يف ٌيناربّطلا اًضيأ هجرخأو .(889) مقرب ()
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 ع عا سر ريف ع

 .هلقري عدوا زفت وا نوع

 نم ةيقّرلا يف كي هللا لوسر صخر :اًضيأ هنع 217 0ملسم حيحص# يفو
 .ةلمثلاو ةّمحلاو نيعلا

 لصف
 ةحتافلاب غيدّللا ةيقر يف ٍةَلَي هيده يف

 قلطنا :لاق ٌيردخلا ٍديعس يبأ ثيدح نم 7'2«نيحيحّصلا» يف اجرخأ

 ءايحأ نم يح ئلع اولزن ئّتح ءاهورفاس ٍةرفس يف كي ٌيبْنلا باحصأ نم ٌرفن
 هل اوعّسف «ئحلا كلذ ُدِّيس غِدّلف .مهومّيضي نأ اوبأف .مهوفاضتساف «برعلا
 ءاولزن نيذلا طهّرلا ءالؤه متيتأ ول :مهضعب لاقف .ءيش هعفني ال عيش ّلكب

 اندّيس َّنِإ طهّرلا اهّيأ اي :اولاقف «مهوتأف .ٌءيش مهضعب دنع نوكي نأ ")هّلعل

 لاقف ؟ٍءيش نم مكنم ٍدحأ دنع لهف .هعفني ال ٍءيش ّلكب هل انيعسو ميل
 قارب انأ امف ءانوفّيضت ملف مكانفضتسا نكلو «يقرأل نإ هللاو ءمعن :مهضعب

 هيلع لِفتي قلطناف .منغلا نم عيطق ئلع مهوحلاصف .اًلْعُج انل اولعجت ئتح

 ءالسرم ئورُيو .ظفحلا ىّيس ٌيعخُتلا هللا دبع نب كيرش هدانسإ يف نكل «(51/5) -
 ظافحلا ّنأل هيف سنأ ركذل لينعم ال» 77١(: /3) هنبال «للعلا» يف امك متاح وبأ لاق
 يف ٌننطَقراَّدلا هّلعأو ؛«ِكيرش نم اذه نوكي نأ الإ ءكيرش ثيدح نم هنولسرُي
 ظ .بارطضالاب )١١/ ١١١( «للعلا»

 )١( برقم)5١195(.

 )6( يراخبلا )١71/7( ملسمو )5١١١(.

 ةعبطلاو خسنلا عيمج يف اذكو ءاهلا فذحب ةياور يفو هريغو يراخبلا ظفل اذه (6)

 .«مهلعلا اهريغ فو .ةيدنهلا

 رجب
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 امو يشمي قلطناف .ٍلاَقِع نم طِشُن امّنأكف .١2)نيملاعلا بر هلل دمحلا :أرقيو

 'مهضصو لاقث هيلع مهوحلاس يذلا مهتم مهوفوأف :لاق هابل هب

 يذلا هل ركذنف هلو "7ىبنلا يتأن ئتح 217لعفن ال :ئقر يذلا لاقف .اوّمِستقا

 امو» :لاقف «7*2هل اوركذف ِةِلكَي هللا لوسر لاىلع اومدقف .انرمأي ام رظننف «ناك

 .(اًمهس مكعم يل اوبرضاو اوُمستقا .متبصأ دق» :لاق مث .«؟ةيقر اهّنأ كيردُي

 هللا لوسر لاق :لاق يلع ثيدح نم (*7(هننس» يف هجام نبا ئور دقو

 .«نآرقلا ءاوذلا ريخ» :ِدَِلك

 ٌنَظلا امف ةبّرجم عفانمو ٌصاوخ هل مالكلا ضعب نأ "”مولعملا نم
 يذلا ءهِتلَح ئلع هللا لضفك مالك لك ئلع هّلضف يذلا نيملاعلا بر مالكي

 ول يذلا هَ اعلا ةمحّرلاو يداهلا روثلاو ةعفاّتلا ةمصعلاو ُمَّنلا ءافّشلا وه

 سايرس

 .[47 :ءارسإلا] * َنينِمَوْمْلْل ةَمَحَبَوءاَفْسَوهاَمَناَء رفاه ار :ايلاعت لاق

 :ايلاعت هلوقك «نيلوقلا حصأ اذه 80 قيعبتلل ال 3 نايبل انهاه «نماو

 .اهرخآ ئلإ ةحتافلا ةروس :ىنعي )١(

 .«اولعفت ال» :ةعوبطملا خسنلا يف (0)

 .(هللا لوسر» :ن «ل ءطح ءث (0)

 .«(كلذ» :ةدايز هدعب نيف (5)

 )1717/1١- «ناهبصأ خيرات» يف ميعن وبأ اًضيأ هجرخأو .(761*# 6:1*١2)مقرب 6

 نب ثراحلا هيف» :(54 /5) «حابصملا» يف ٌيريصوبلا لاق ؛ٌفيعض هدانسإو .("
 .(7097) «ةفيعضلا ةلسلّسلا» يف وهو .«فيعض وهو روعألا هللا دبع

 ظ . واو ةفايزب «مولمصلا نموا :ةعويطملا بسلا ف 0
 .(7؟7 )١/ «نافهللا ةثاغإ»و (©”ص) «ءاودلاو ءادلا» يف لاق اذكهو (0)

5” 0 



 [؟4 :حتفلا] 4 اًميِظَعاَرْجأَو جو هرم نم تحلو ميعو أسمنت أدع
 مل يأ باكل الن .تاحلاّصلا اولمعو اونمآ نيذلا نم مهّلكو

 ةنُّمضتملا ءاهّلثم روبّزلا يف الو ليجنإلا يف الو ةاروّتلا يف الو نآرقلا يف لزني

 ىلاعت ٌبَّرلا ءامسأ لوصأ ركذ ئلع ةلمتشملا هللا بتك يناعم عيمجل

 :نيديحوتلا ركذو «داعملا ٍتابثإو  نمحّرلاو ٌبّرلاو هلل يهو  اهعماجمو

 بلط يف هناحبس ٌبَّرلا ئلإ راقتفالا ركذو «ةّيهلإلا ديحوتو ةّيِبوبَّرلا ديحوت
 ئئلع ءاعدلا لضفأ ركذو «كلذب هناحبس هصيصختو ةيادهلا بلطو ةناعإلا

 هطارص نلإ ةيادهلا وهز .هيلإ ءيش جوحأ دابعلا امو هضرفأو هعفنأو قالطإلا
 .هب رّمأام لعفب هتدابعو ؛.هديحوتو هتفرعم لامك نّمضتملا ميقتسملا

 فاثضأ ٌركذ ّمضَتتو :تامملا الإ هيلع ةماقتسالاو نع ةرع ام بادعجاو

 ةراكأو هنّيحمو هب لمعلاو ٌقحلا ةفرعمب هيلع معنم ىلإ مهماسقناو قئالخلا

 ؛هل هتفرعم مدعب ٌلاضو ءهل هتفرعم دعب ٌّقحلا نع هلودعب هيلع بوضغمو

 ةايسألاو ءعرّشلاو ودقلا تابثإل اهنُمضت عم .ةقيلخلا ماسقأ ءالؤهو

 ركذو «بولقلا حالصإو سوفنلا ةيكزتو ءتاّوبْنلاو ءداعملاو ءتافَّصلاو

 يف كلذ انركذ امك ؛لطابلاو عدبلا لهأ عيمج ئلع ٌدَّرلاو ؛هناسحإو هللا لدع

 اهب ئفشتسي نأ اهنأش ضعب اذه ةروسب ٌقيقحو .اهحرش يف (7١ريبكلا انباتك
 .غيدّللا اهب ئقريو «ءاودألا نم

 .هللا ئلع ءادلاو هي ةدوبعلا صالخإ نم ةحتافلا هتتّمضت امف .ةلمجلابو

 اهلك معّتلا عماجم هلاؤسو هيلع لّكوّتلاو ءهب ةناعتسالاو ؛هيلإ هّلك رمألا ضيوفتو

00 
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 ةفلاخم ةلاسرلا ةعبط هتدّلقو ؛«نيكلاسلا جرادم» :نيتطرش نيب هدعب يقفلا داز )١(
 .«جرادملا» لوأ يف ةحتافلا ةروس ريسفت يف فلؤملا ضافأ دقو .اهلصأل
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 .ةيفاكلا ةيفاّشلا ةيودألا مظعأ نم -مّقَنلا عفدتو محلا بلجت يلا ةيادهلا يهو

 * تيِعَتَش َكاَاَودْبَك د اي :اهنم ةيقّرلا عضوم نإ :زياققو

 ناف اوذلا اذه جا عرقأ نم نيتملكلا نيتاه نأ بيرالو .[6 :ةحتافلا]

 راقتفالاو «ةناعتسالاو ءاجتلالاو ءلكَوَّتلاو ضيوْمَّتلا مومع نم امهيف

 ٍفرشأو هدحو ّبَّرلا ةدابع يهو تاياغلا ئلعأ نيب , عمجلاو ءبلّطلاو

 .اهريغ يف سيل ام -هتدابع ئلع هب ةناعتسالا يهو لئاسولا

 تنكف ءءاوّدلاو َبيبَّطلا ٌثدقفو .هيف ٌتمقس ةّكمب ٌّتقو يب ٌرم دقلو

 تدجوف .هبرشأ مث ءاّرارم هيلع اهؤرقأو «مزمز ءام نم ةبرش ذخآ :اهب جلاعتأ
 ةياغ اهب عفتنأف ءعاجوألا نم ريثك دنع كلذ دمتعأ ٌترص ّمث .ّماَتلا ءربلا كلذب

 .7١2عافتنالا

 لصف

 َنإف .عيدب رس مومَّسلا تاوذ جالع يف اهريغو ةحتافلاب ئقّرلا ريثأت يفو
 اهتاه اي الس مددت امك ةهيعنلا اهو هاينوتي كرأا عومنألا تارق
 هفذقتف ْمَّسلا اهيف راث تبضغ + اذإف .بضغت ئّتح غدلت ال يهو . ابي غدلت ىلا

 ىقاّرلا سفنو .اًدض ٍءيش ٌلكلو اود واد لكل هئاحبس هلل لعج دقو .اهتلآب

 ءادلا نيب عقي امك «لاعفناو لعف امهيسفن نيب عقيف «ّيقرملا سفن يف لعفت
 (”7هعفدتف ءءاَّدلا كلذ ئلع ةيقّرلاب هتّوقو 7'2تقْرَملا ٌسِفن ئوقتف .ءاوَّدلاو

 .(8ص) «ءاودلاو ءادلا»و (79 )١/ «نيكلاسلا جرادم) يف هوحن ركذ ()

 :اهدعي امو فيظللا دبع ةعبط قو .ةيدعهلا ةعيطلاو ةيطخنلا خسنلا عيمج ىفاذكس (5)
 . طلغ وهو ««يقارلا»

 .فيرحت هلعلو ءكهفذقتفا :د (9)
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 عقي امك وهو .لاعفنالاو لعفلا ئلع ءاودآلاو ةيودآلا ريثأت ٌرادمو .هللا نذإب

 يناحوُرلاو نيّيناحوُرلا ءاوّدلاو ءاّدلا نيب عقي هَنيّيعيَِطلا ءاوّدلاو ءاَّدلا نيب
 رشابملا سّمّتلاو ءاوهلاو ةبوطُرلا كلتب ٌةناعتسا لفّتلاو ثمَّنلا يفو .َيعيبَّطلاو

 اهبحاص اذإف .همفو يقاَّرلا بلق نم جرخت ةيقّرلا َّنِإف .ءاعّدلاو ركّذلاو -
 العف ئوقأو ءاّريثأت ّمتأ تناك سّمّنلاو ءاوهلاو قيّرلا نم هنطاب ءازجأ نم

 دنع ةثداحلا ةّيفيكلاب ةهيبش ٌةرّثؤم ٌةّيفيك '١)اهنيب جاودزالاب لصحيو 08

 .ةيودألا بيكرت

 ةّيفيكب "' ”ديزيو «ةثيبخلا سوفنلا كلت ("7لباقي يّقاَّرلا ٌسفنف :ةلمجلابو

 ةّيفيك تناك امّلكو .رثألا كلذ ةلازإ زيلع ثيقتلابو ةيقاثلاب ءيعتسيو ههسفت

 سوفنلا كلت ةناعتساك هغفنب هّتناعتساو .ّمتأ ةيقّرلا تناك ئوقأ يقاّرلا سفن

 .اهعسلب ةّيدّرلا

 اذهلو .ةئيبخلاو ةبَّطلا حاورألا هب نيعتست امم ِهَّنإف «رخآ رس ثفتلا فو

 يف ِنكَفَتلَا رش نمو# :ئلاعت لاق .ناميإلا لهأ هلعفي امك ةرحّسلا هلعفت

 :ةيراحملاو بضشلا ةّيقيكي لاكي ىلا تذل كالذو 16 ولعت # دعا

 تير نم ٌءيش هعم يذلا لْمَّتلاو ثفّتلاب اهدوَتو اهل اًماهس اهسافنأ لسرُتو

 مل نإو ةَنّيب ةناعتسا ثفّتلاب نيعتست رحاوّسلاو .ِةرّثؤم ةّيفيكل (؟7بحاصم

 .«امهنيب» :ن يفو .يقارلا نطاب ءازجأ نم ءيشو ةيقرلا نيب ينعي )١(

 .هدعب امو اذه يف عراضملا فرح لصألا يف لمهأ دقو ءهيلإ فاضملل لعفلا ريكذت (1)

 .(«لباقت» :ن ءطح قو

 .ةءارقلا هذه لمتحي لصألا يف همسرو «(ديؤي» :ل ءث ()

 .رسكلاب طح يفو مضلاب ل يف طبض (:)
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 رحّسلاب مّلكتتو ءاهدقعتو ةدقعلا ئلع ثفنت لب .روحسملا مسجب لصّتت

 توالي 1 ا ا يلا

 نسا عبق اهو اهيراحتو ضعبل | اهضعب هب حاورألا طر .هل 0

 (9لباقتلاو ةبراحملا يف لصألا لب .ًءاوس اهتلآو اهتبراحمو ماسجألا ةلباقم

 رعشي ال سحلا هيلع بلغ نم نكلو ءاهدنجو اهتلآ ماسجألاو حاورألل

 هلعبو .هيلع سحلاا ناطلس ءاليتسال ءامتالاعفناو اهلاعفأو حاورألا تأ ريثأت

 .اهلاعفأو اهماكحأو حاورألا ملاع نم

 :ةحتافلا يناعمب تفّيكتو ًةّيوق تناك اذإ حولا نأ :دوصقملاو
 سوفا نم لضم صذلا رثألا كلذ تلباق -لمتلاو كفتلاب تناعتساو

 .ملعأ هللاو .هتلازأف «ةثيبخلا

 لصف

 ةيقرلاب برقعلا ةغدل جالع يف وي هيده يف
 :لاق دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم (20هدتسملا ف ةبيس يبأ نبا ور

 .«اهلتاقتف» :د )١(

 .«ةلتاقم» :دءل (؟)

 .«لتاقتلا» :ز ءل ءس ادعام (9)

 هرأ ملو «ةبيش يبأ نبا دنسمل مّيقلا نبا هازع» :(519 /5) «فاحتإلا» يف ٌيريصوبلا لاق 00

 :(1-177١178/ص) يومحلا باتك نع انه رداص هلام ميقلا نباو .قدص دقو .«هيف

 يف دصق يومحلا لعلو ««هدنسم يف» :ميقلا نبا ذازف ««ةبيش يبأ نبا هاور)» :هيفو

 - هجرخأو .(دحأ هللا وه لقا ةءارق هيف دري ملو «يلع نع هيف ثيدحلا نأ ريغ ء(هفئصم»
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 لوسر فرصناف «هعبصإ يف ٌبرقع هتغدلف ,دجس ذإ يّلصي كي هللا لوسر انيب
 هيف ِءانإب اعد مث :لاق .«هريغالو اًّيبن عدت ام .برقعلا هللا نعل» :لاقو كي هللا

 هللا وه لق) :ًارقيو «حلملاو ءاملا يف ةغدللا ًعضوم عضي لعجف «حلمو ٌءام

 تنكس رح نيتذوعملاو 2( ليسأ

 َيعيبّطلا نيرمألا نم بّمرملا ءاوّدلاب جالعلا ثيدحلا اذه يفف
 داقتعالا ٌيملعلا ديحوُّتلا لامك نم صالخإلا ةروس يف َنِإف .ئهلإلاو

 ةّيدمَّصلا ٍتابثإو .هنع ٍةكرش لك فن ةمزلتسملا هلل ةّيدحألا ٍتابثإو

 :يأ اهجئاوح يف هيلإ دّمصت قئالخلا نوك عم «هل لامك لك تابثإل ةمزلتسملا

 ٍءفكلاو دلولاو دلاولا يفنو ؛اهُيلفسو اهّيولع هيلإ هّجوتتو ةقيلخلا هدصقت
 هب تّصتخا ")ام -لئامملاو ريظنلاو عرفلاو لصألا يفنل نَّمضتملا «هنع

 م ام“ 1

 .ورصع نب لاهنملا نع «ةرامع نب نسحلا قيرط نم ١( ” /7) (لماكلا» يف يدع نبا -

 «للعلا» يف ٌئينطقراّدلا لاقو «كورتم نسحلاو .ُن َُنَعَُنلَدََو دوعسم نبا نع «ةديبع يبأ نع

 نع ءورمع نب لاهنملا نع ءتاّيِّزلا ةزمحو فّرطم هاورو .هيلع عباتي ملو) :(307/5)

 07047١ 0114019) ةبيش يبأ نبا هجرخأو .(ًحِصأ وهو .السرم ةّيفنحلا نبا
 نع «لاهنملا قيرط نم امهريغو :(470) (ريغّصلا»و (2840) «طسوألا» يف ينارَّطلاو

 4111 /92) اهبمجملا» ف يمتيهلا هعانسإ نسسو ءاقيلإلا هر ىلع نع «ةّيفنحلا نبا

 اًضيأ ٌينطقراّدلا نّيب امك ٌلولعم هّنكل «(04/) «ةحيحّصلا ةلسلّسلا» يف ٌينابلألا هاّوقو

 .لاسرإلا هيف باوَّصلا َّنأو (1١؟7 /4) «للعلا» يف

 يناربطلا يمجعم يفو .جيرختلا يف رم امك «فنصملا» يف صالخإلا ةروس ركذ دري مل )١(

 «ناميإلا بعشا يف معن .نورفاكلا ةروس نيتذوعملا عم تركذ طسوألاو ريغصلا

 .صالخإلا ةروس تركذ (114/4)

 .(«امم» :ل ءث «س يفو .. ..صالخإلا ةروس يف نإف) :هلوق يف نإ مسا ةلوصوملا )030

 .طلغ وهو
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 فو ,277لامك لك ثابثإ (دمّصلا» همسا يفف .نآرقلا ثلث لدعت تراصو

 يذل ِكيرش لك ٍئفن «دحألا» يفو «لائملاو هيبّشلا نع يتلا ء ءفكلا يفن

 , كبح وتلا عماجم يه ةثالعلا لوصألا هذهو .لالجلا

 ةةامعسالا ذك .ةيصنقو ةلمج - ٍهوركم لك نم ةذاعتسالا : نيقثوعملا قر

 .حاورألا وأ ماسجألا يف ناك ٌءاوس ءهنم ذاعتسي ٌرش لك ُمُهت قت ام ٌرش نم

 نَّمضنت باغ اذإ رمقلا وهو - ةيياو ليلا وهو قساففلا هش نم ٌةفاعتسالاو
 لوحي راهّتلا رون ناك يتلا ةثيبخلا حاورألا نم هيف رشتني ام ٌرش نم ًةذاعتسالا

 55008 رشدنا رمقلا باغو ليَللا ")هيلع ملظأ اًملف «راشتنالا نيبو اهنيب

 رحاوّسلا رش نم ةذاعتسالا '' ”نَّمضتي هت دّقعلا يف تائاقّتلا ش نم ٌةذاعتسالاو

 صولا نم ةداعتسالا نئسفمي دساسلا دش نم ٌةئاعتسالاو .ٌةسرحسو

 ش نم َةذاعتسالا نّمضتت ةيناثلا ةروّسلاو .اهرظنو اهدسحب ةيذؤملا ةثيبخلا
 هش أك دم ةذاعتسألا ناتروشلا تعمج دقف حلاو سنإلا نيطابش

 .اهعوقو لبق رورشلا نم نّصحّتلاو سارتحالا يف ٌديظع ٌنأش امهلو

 هركذ .ةالص ّلك (؟7بيقع امهتءارقب رماع نب ةبقع ِدِلَو كيبنلا ئصوأ اذهلو
 ةالّصلا ءيرورشلا عافدتسا يف ٌميظع رس اذه يفو .2202هعماج» يف يذمرتلا

 .«لامكلا» :نءطح يف (0)

 .(هيلع» :لءث (0)

 .تبثأ ام خسنلا مظعم يفو «دعب اميفو انه (ف) لصألا يف عراضملا فرح طقني مل (*)

 .«بقع» :ل (:5)

 )١57(, دواد وبأ اًضيأ هجرخأو .(بيرغ نسح ثيدح اذه» :لاقو (35107) مقرب (5)

 - ةميزخ نبا هحّحصو .مهريغو «(17747 ,17/511) دمحأو :(7*17) ٌئئاسّنلاو
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 رِحْس كي ِهّنأ رِكذ دقو ."'"«امهلثمب نوذّوعتملا ذّوعت ام١ :لاقو .ةالّصلا ىلإ

 امهنعايل اولا املك , عجن ٠ امه هيلع لزن ليربج أو قع ةرشع ئدحإ يف

 .(")لاقع نم طِشُن امّنأكو الك دقعأا تلحفا ادع 1 تاما

 امّيس الو ءمومّسلا نم ريثكل اًعفن حلملا يف َنِإف .هيف ٌيعيِبَطلا جالعلا اّمأو

 عسلل ناتكلا رْزب عم هب دّمضي :"7"نوناقلا» بحاص لاق .برقعلا ةغدل

 ين ةلططيملا ةبقلجلا ةؤللآ ىه حلملا يفو .؟؟)اًضيأ هريغ هركذو .برقعلا

(010 

(00 

00 

00 

 «نازيملا» يف ٌنبهَّذلا لاقو " يعاب )١/ مكاحلاو «(؟ ٠ غ) تامح نباو .(17/66)

 ١11٠١(. /؟) «راكفألا جئاتن» يف رجح نبا هحّحصو «(«بيرغ نسحا :(8777/4)

 )١55717( دواد وبأو (875) يديمحلا هاور ُكَنَعَنَلَوََر رماع نب ةبقع ثيدح ءزج اذه

 ,(745 /7) يقهيبلاو (7” 50 )/١١1/ يناربطلاو )١11717( «راثآلا لكشم» يف يواحطلاو

 يف يبالودلا دنع الإ هدجأ مل «نوذوعتملا فقر اذ ومع ةيوعتلا ظفللا مهدنعو

 .(067 /؟) «ءامسألاو لونكلا)

 نبا نع كاَّحَّضلا نع هربيَوُج قيرط نم 4/5) (تاقبّطلا» يف دعس نبا هجرخأ
 'حتفلا» يف رجح نبا هّلعأو ءاًدج ٌفيعض ربيوجو .هوحنب انة هه صايع

 يف ٌيقهيبلا هجرخأو .عاطقنالاب (77/5) «ريبحلا صيخلتلا» يفو )٠/5((

 .سابع نبا نع ؛حلاص يبأ نع ؛بئاّسلا نب دٌّمحم قيرط نم (؟48/7) «لئالذلا»

 «لئالّدلا» يف اًضيأ ٌيقهيبلا هجرخأو .بذكلاب م مهتم ٌيبلكلا وه بئاّسلا نب دّمحمو

 هللا ديبع نب دّمحم هدانسإ يفو ؛هوحنب اَهّنَعهَنََوَو ةشئ شقاع تيبس نم (51- 47 /10)

 يف ٌيبلعُتلا هدروأو .(318/5) «ةفيعّضلا ةلسلّسلا» :رظنيو «ٌكلورتم وهو ٌيمزرعلا

 يف ريثك نبا لاق ءداتسإ الب ةشئاعو ساّبع نبا نع )778/١( «نايبلاو فشكلا»

 .(ةديدش ةراكن هضعب فو «ةبارغ هيف١ :(018/8) «هريسفت»

 .(58١ص) يومحلا باتك نم لقنلاو (77”» /7) ةدمضألاو ةيلطألا لصف يف

 591٠١(. /0) يزارلل «يواحلا» :رظناو .«امهريغو يقفاغلا هركذ اذكو» :يومحلا لاق
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 ٍديربت ئلإ جاتحت هّيران ٌةَرق اهعسل يف ناك اّملو .؟؟؟ايلأطير مرسلا بلجي

 ٌبذج هيف يذلا حلملاو :ةعسّللا رانل دّوبملا ءاملا نيب ٌمَمج جارخإو بذجو

 نأ ارلع يبيلك هيقو .هلهسأو هرسيأو جالعلا نم نوكي امم اذهو .جارخإو

 ّيبنلا لإ لجر ءاج :لاق ةريره يبأ نع ("70هحيحصاا يف ملسم ئوردقو

 ول ءاَمأ» :لاقف !ةحرابلا ىنتغدل برقع نم تيقل ام ؛هللا لوسر اي :لاقف كي

 .(27ك رضي مل -قلخ ام ٌرش نم تامل هللا تاملكي ذوعأ :تيسمأ نيح تلق

 ؛هعوقو نم عنمتو ؛هلوصح دعب ءاَّذلا نم عفتت ةّيهلإلا ةيودألا نأ ملعاو

 دعب عفنت امّنإ ةّيعيبَطلا ةيودألاو . ايذوم ناك نإو ارم اعوقو عقي مل عقر نإو

 نأ امو «بابسألا هذه عوقو عنمت نأ اَمإ راكذآلاو تاذوعَتلاف .ءاذلا لوصح

 ,ةقعضو هت رو ةرعتلا لامك سحب اع رثأت لامق ميرو اهني لوحت

 لّوألا امأ .(؟7ضرملا ةلازإلو ءةَّحّصلا ظفحل لمعتست ذّوْعلاو قّرلاف

 الإ ئوأ اذإ ِةَكَي هللا لوسر ناك :ةشئاع ثيدح نم 2200نيحيحّصلا) يف امكف
 ً ها ريت ع ع و 7 ٠ ذه شق ف
 امو هّهجو امهب حسمي مث «نيتذوعملاو (دحأ هللا وه لق)ب هيفك يف ثفن هشارف

 هد عرف ذه تشل

 .تادرفملا مسق يف برقعلا ةغدل يف حلملا ةدئاف ئلإ فلؤملا رشي مل )١(

 .(50/8:9)مقرب (6)

 يفو .«ملسم حيحص)» ةعوبطم يف امك ءاتلاب ن يفو ل .ث يف عراضملا فرح لمهأ ذل

 .ءايلاب اهريغ
 .(555ص) يومحلا باتك :رظنا (5)

 .(01/58) يراخبلا هجرخأ امنإو .وهس وهو «ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يفاذك (4)
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 الإ هلإ ال يّبر تنأ َمهّللا» :عوفرملا ءادرّدلا يبأ ةذوُع ثيدح يف امكو
 اهلاق نم» :هيفو .مّدقت دقو (ميظعلا شرعلا بر تنأو .تلّكوت كيلع ؛تنأ

 ةبيصم هبصُت مل هراهن ٌرخآ اهلاق نمو .يسمي تح ةبيصم هبِصُت مل هراهن لَو
 .221)(ميبُضُي ئّتح

 ٍةليل ىف ةرقبلا ةروس رخآ نم نيتيآلا أرق نم» :(270نيحيحّصلا) يف امكو

 .«هاتفك

 ذوعأ :لاقف ءالزنم لزن نم' هك ّيِبنلا نع 70ملسم حيحص» يف امكو
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 هلزنم نم لحتري ئّتح ٌءيش رضي مل - -قلخ ام ٌرش نم تاّماتلا هللا تاملكب

 .«كلذد

 لوقي رفّسلا ين ناك ِةِكَك هللا لوسر نأ 2؟7/دواد ىبأ ننس» يفامكو

 قباو 879*117 (ءاعّدلا» ف ٍنارَّطلاو 2( 254) «(قالخألا مواقيت ١ ٌيطئارخلا هجرخأ )١(

 دقو .(515) «تافّصلاو ءامسألا» يف ٌيقهيبلاو (هال) ,قليلاو مويلا لمع» يف َتْيَّسلا

 .اًدج ٌفيعض هّنأ نايبو هجيرخت مّدقت

 .(601) ملسمو )5٠٠8( يراخبلا .يردبلا دوعسم يبأ ثيدح نم 64ه

 )77١8(. ةيمّلّسلا ميكح تنب ةلوخ ثيدح نم 00

 (ئربكلا» يف ع ٌيئاسّنلا اًضيأ هجرخأو .اًهْنَعْدَياَوََو رمع نبا ثيدح نم 5 7) مقرب (0)

 ةبيرش نربا محصور ؛امهريغو 11 48515313 .دمسأو لأ م م1

 .187) «ةراتخملا» يف ءايضلاو .( )4147/١1-/451: ٠٠١/7١ مكاحلاو .(7651/5)

 هدانسإ يف نكل ١1754(« /4) (ةّئناّبَّرلا تاحوتفلا» يف امك رجح نبا هنّسحو «1/

 اذه ٌريغ هل فرعأ ام «ٌيماش» :ُنئاسَّنلا لاق ءرمع نبا نع يواّرلا ديلولا نب ريبزلا
 اذلو ؛(ليبع قم حيرش هنع دّرفت) :(58 /7؟) «نازيملا» ف ٌيِبهّذلا لاقو .«ثيدحلا

 .(5/11/) «ةفيعضلا ةلسلّسلا» يف ٌينابلألا هدروأ
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 ام ٌرشو ِكيف ام ٌرشو ِكّرش نم هللاب ذوعأ هللا ِكبرو يبرز ضرأ اي» :ليّللاب

 نكاس نمو «برقعلاو ةّيحلا نمو .ةوسأو ٍدسأ نم هللاب ذوعأ .كيلع ٌبدي

 .(دلو امو ٍدلاو نمو «.دلبلا

 13 ايمق

 امم اهريغو برقعلل ةيقّرلاو ةحتافلاب ةيقّرلا نم مَّدقت امكف «يناّثلا اّمأ

 رم يس

 لصف

 (27ةلمنلا ةيقر يف َِِي هيده يف

 يف صخر كي هّنأ :(؟7«ملسم حيحص)» يف يذلا سن يرام (0هّدقت دق

 .ةلمثلاو نيعلاو نيكل | نم ةيقّرلا

 ىلع لخلل :تلاق هللا دبع تنب ءافشلا نع (0)«دواد 5 ننساا يفو

 .د «ز نم طقاس «(لصف» ظفل )10

 .(١58-5؟ا/ص) يومحلا باتك :رظنا (0)

 سا هع يفو .(يف» و 2 هذعب (”7)

 .نيعلاب باصملا جالع يف ِكَ هيده لوأ يف اًبيرق مدقت : دقو )5١97( مقرب (:5)

 ةبيش ىبأ نب راو ؛.(١١768) «ئربكلا» يف ع ٌيئاسّنلا اًضيأ هجرخأو .(5841/)مقرب )0(

 .مهريغو «(717/75) «ريبكلا» يف يناربّطلاو ٠ 40)دمحأو «(51:04)

 يف عا نيار :(54/1) ةعرسجملا# يف يوونلاو 40اا-ج1/1) مكادملا هسسسر

 (للعلا» يف ٌينطقراَدلا حّجرو .هدانسإ يف فلتخاو .(؟5/869 /7) (ةبع ةيعرّشلا بادآلا»

 )/١(. (ةحيحّصلا ةلسلّسلا» يفوهو .هلاسرإ ("094/16)
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 امك .ةلمّتلا ةيقر هذه نيمّلعت الأ» :لاقف «ةصفح دنع انأو ِةِدكَي هللا لوسر

 .(«؟ةباتكلا اهيتملع

 2 0 ٠ -ِ قد 30 + اى. سى 2

 نال ةلمن يمسو .فورعم ءادوهو ,17١2نيبنجلا يف جرخت حورق :ةلمنلا

 1 2 و 7 ع 0 32 2

 .(17ةنالث اهفانصأو .هضعتو هيلع بدت ةلمن نآك هناكم ف سحي هبحاص

 ةتخأ نم لجّرلا دلو نأ ةومعُري سوجملا ناك :هريغو © 7ةبينق نبا لاق

 :25) رعاَّشلا لوق هنمو .اهّبحاص فش ةلمّتلا ئلع طح اذإ

 لمثلا ئلع طخن ال اّنأو مارك رشعمل (*!ٍقْرِع ٌريغ انيف بيعالو
 ري
 نها ان“

 و.
 نم ةّيلهاجلا يف يقرت تناك هللا دبع تنب ءافشلا نأ لالخلا ئورو

 لوسراي :تلاق ةكمي هةقعيات دق تناكو هلك عينلا الإ ترجام الق قلمتلا

 .كيلع اهضرعأ نأ ديرأ ىَّنِإو «ةلمّتلا نم ةّيلهاجلا يف ىقرأ تنك ىَّنإ هللا

 .«امهريغو» :يومحلا باتك يف ()

 *١61(. /) «نوناقلا» :رظنا .ةلاكألاو «ةيسرواجلاو «ةيعاسلا :يه (؟)

 يناعملا»و .(257ص) «بتاكلا بدأ»و :(578-5717 /7) (ثيدحلا بيرغ» يف ©

 نم ىرمحلاو «فومحلا باعك نعرداص فلؤملاو ,(77 8 الو غد 5 57 «ريبكلا

 يبأ نع يناعملا يف يتآلا ريسمفتلا ةبيتق نبا لقنو )١514/7(. يرزاملل (ملعملا»

 ٌدرف ريسفتلا اذه ريغ هرّسفو «ةلمهملا ءاحلاب «طحن ال» :يبارعألا نبا ئورو .ورمع

 .(1١-057١0/8/ص) يركسعلل «فيحصتلا هيف عقي ام حرش» :رظنا .ورمع وبأ هيلع

 ظفلب (تيوكلا -45”ص) «بتاكلا بدأ حرش# يف تايبأ ةثالث نمض يقيلاوجلا هازع (5)

 يليقعلا محازمل ئوري تيبلا اذهو :لاق مث ءيسودلا ةمّمَح نب ورمع لإ «ليق»

 .يعازخلا دمحأ نب ةورعو

 .أطخ امهالكو ««فرع» :ل ءث يفو .«طخ» :ن (5)
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 .اًدحأ ٌرضت الو اههاوفأ نم ("دوعت ىّتح تّلص هللا مسب :تلاقف ١2)اهْئَضّرعف

 (ٍتاَّرم عبس ()دوع ئلع اهب يقرت» :لاق .ساّنلا بر سأبلا فشكا ّمهّللا

 ئلع هيلطتو .«؟7قذاح رمخ ّلخب رجح ئلع هكلدتو اًميظن اًناكم دصقتو
 | ْ .22)(هلمّتلا
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 .217ةباتكلا ءاسنلا ميلعت زاوج ئلع ليلد :ثيدحلا يفو

 تضرعفال علإ ةلاسرلا ةعبط يف رّيغو .ز شماه يف كردتساو «د نم طقاس (اهتضرعف»

 .(هيلع

 .ةمجعملا داضلاب امهيفف ن ءس الإ خسنلا يف اذك وهو .طح نم طقاس «تلصا ظفل

 هيلعو «(يماشلا -5057 /7) «ةيندللا بهاوملا» يف انباتك نم ينالطسقلا تبثأ اذكهو

 تمهات يأ .ةمجعم داضب «ةلمنلا (تلض)) :لاقف )٠١/ ٠١( «هحرشا يف ىناقرزلا هرّسف

 يومحلا باتك ةطوطخم يفو .ليمج ريسفت وهو .(عجرت (دوعت ئتح) اهدصق قيرط نع
 «قلص» طقس دقو (دوعت تح تلص قلص هللا مسبا :- ميقلا نبا ردصم وهو -(أ /71)

 ةفرعم) يفو .(دوعي نيح بولص)ا :«كردتسملا» يفو .رهظي اميف ميقلا نبا لصأ نم

 -019 /17) «ةباصإلا» يف لقن اذكو .«اذوعت ربج بلص قلص) :ميعن يس «ةباحصلا

 ىلع ميعن يبأ ةدايز نم ثيدحلا رخآ ئلإ «...هللا مسبا :هلوق نأ ظفاحلا ركذ دقو .(رجه

 .هل «يوبنلا بطلا» يف اهدروي مل ميعن ابأ نأ بيرغلا نكلو «هدنم نبا ةياور
 ا دوعا :ميعن 5 «ةياحصلا ةفرعم» يف

 .ضماحلا :قذاحلا

 ؛ٌفيعض هدانسإو )71٠(. «ةباحّصلا ةفرعم» يف ميعن وبأو «(01 /5) مكاحلا هجرخأ

 نبا هيف لاق «يودعلا ٌيشرقلا ةمثح يبأ نب ناميلس نب نامثع نب رمع نب نامثع هيف
 مّدقت دقو .(لوهجم» "ينم نبا لاقو ««هفرعأ ال) :(79/ /5) «لماكلا» يف امك نيعم

 .ثيدحلا اذه دانسإ يف فلتخا هّنأ نايب
 .(5//5371) «نئنسلا ملاعم) :رظنا .يباطخلا نع (١758ص) يومحلا هلقن

 نا



 لصف

 ةّيحلا ةبق ةر ىف هي ده ف

 حتفو ءاحلا ٌمضب :؟١)ةّمحل | .(ٍةَمُْح وأ نيع يف الإ ةيقر ال٠ :هلوق مّدقت دق

 وسر نهر هلل ةرقفاع تيذحس نم أ 7ةهيبلام نبأ عدس ١ فو .اهفيفختو ميملا

 .برقعلاو ةّيحلا نم ةيقّرلا يف ِدِكَي هللا

 هلك هللا لوسر باحصأ ضعب غدل :لاق ٌّيرهّزلا باهش نبا نع ركذيو

 مزح لآ نإ «هلل لوسر اي .اولاقف "قاد نم لها هلي يلا لاقف ةّبح

 ايرغ ل خيا رئاهي ك١ :لاقث ماكر هيلع سضرعف «هوتمدف .«مزح نب رام

 .0©2هاقّوف

 .«ةمحلاو)» :ل ءس فو . د نم طقاس «ةمحلا» ظفل ()

 قاعمال يف ٌيواحّطلاو )2١444(« ُيِسلايَّطلا اًضيأ ظفّللا اذبب هجرخأو . (86117) مقرب (0)

 ا )١ يراخبلا يف وهو )51١١(. ناّبح نبا هحّحصو ,(775/5) «راثآلا

 .(ةمح يذ لك نم ةيقرلا يف لب ُنيَّنلا صخر» :ظفلب )27١141(« ملسمو

 هقيرط نمو )١191/71( َقاْرَّرلا دبع هجرخأ دقو .(7587 -١78ص) يومحلا باتك (*)

 .لسرم اذهو «هوحنب ٌيرهُزلا نع هرمعم نع 174( ص) «رابتعالا» يف ٌيمزاحلا

 نع لَو هللا لوسر ئجن :لاق ُهَنَعَدَيلَوَ رباج ثيدح نم (77 /؟99١5) ملسم جرخأو

 تناك هّنِإ هللا لوسر اي :اولاقف ِلكَي هللا لوسر ئلإ مزح نب ورمع لآ ءاجف ءىَقّرلا

 :لاقف هيلع اهوضرعف :لاق !ىقّرلا نع تيب كَّنِإو .برقعلا نم اهب يقرن ةيقر اندنع
 .(هعفنيلف هاخأ عني نأ مكنم عاطتسا نم ءاّسأب ئرأ ام)
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 لصف

 (١)-رُجلاو ةحرقلا ةيقر يف ِْكَي هيده يف
 اذإ ِِلكَك هللا لوسر ناك :تلاق ة افكام نم ل 1نيعيسلسلا# يل اهيربخأ

 عضوو اذكه :هعبصإب لاق حرج وأ ةحرف ة هب تناكوأ ناستألا :كتشا

 ةقيرب ءانضرأ ٌةبرت «هللا مسببا :لاقو - اهعفر مث ءضرألاب هتباّبس نايفس
 .«انير نذإب ءانميقس نَفْشُيَل ءانضعب

 ٌةفيطل ٌةجلاعم يهو .بكرملا عفاّنلا رّسيملا "'لهسلا جالعلا نم اذه

 ذإ «ةيودألا نم اهريغ مدع دنع امّيسال ةّيرَطلا تاحارجلاو حورقلا اهب جلأعت

 ةسبايٌةدراب صلاخلا بارتلا ةعيبط نأ ٍمِلُع دقو .ضرأ لكب ٌةدوجوم تناك

 ةعرسو اهلعف ةدوج نم َةعيبَطلا عنمت يتلا تاحارجلاو حورقلا تابوطرل ٌةفمجم
 حورقلا ْنِإف .ةّراحلا ةجزمألا باحصأو «ةّراحلا دالبلا يف امّيس ال ءاهلامدنا
 جازملاو دلبلا ٌةرارح عمتجتف ٌراح جازم ٌءوس رمألا رثكأ يف اهعبتي تاحارجلاو

 ةيودألا عيمج ةدورب نم ٌدشأ ٌةسباي ٌةدراب صلاخلا ٍبارّتلا ةعيبطو .حارجلاو
 دق ٌتارثلا ناك نإ امس آل رهرملا ةرارح بارتلا ةدورب قياقف قحرابلا ةدرفملا

 ٌفَّمجم بارّلاو ناليّسلاو ةِّيدَّرلا تابوطُرلا ٌةرثك اًضيأ اهعبتيو .ففجو لسع

 لصحبيو .؟*)اهئرب نم ةعناملا ةّيدّرلا ةبوطّرلل هفيفجتو هسبي 01ه ليزم ءاهل

 .هنم لوقنم هتّمَرِب لصفلاو 790-7١917( ص) يومحلا باتك )١(

 .مدقت دقو )5١915( ملسمو (01/55) يراخبلا ()

 .ةلاسرلا ةعبط نم طقاس «لهسلا» ظفل (9)

 :تينأ امك ىرمسلا بانك قو ىهلدش» قش 08)

 ةطوطخم يف امك واولا فيحصت لادلا نأ رهاظلاو .لادلاب «اهدرب» :خسنلا عيمج يف (4)

 .«اهئرب» :ينعي (ب /873ق) يومحلا باتك
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 هاوق تيوق وضعلا حازم لدتعا ئتمو ؛ليلعلا وضعلا جازم ليدعت كلذ عم هب

 .هللا نذإب ملألا هنع تعّفدو «ةرّبدملا

 اهُمضي مث :ةباّبّسلا هعبصإ ئلع هسفن قير نم ذخأي هنأ :ثيدحلا ئنعمو

 ؛مالكلا اذه لوقيو ءحرجلا ئلع هب حسميف ٌءيش هنم اهب قّلعيف «بارتلا ئلع

 دحأ ٌمضنيف . هيلع ٍلكوّتلاو ؛هيلإ رمألا ضيوفتو هللا مسا ركذ ةكرب نم هيف امل

 .ريثأتلا ئوقيف ءرخآلا ئلإ نيجالعلا

 ةنيدملا ضرأ وأ ضرألا عيمج «انضرأ ةبرت» :هلوقب دارملا لهو

 عفني (7١2ةّصاخ هيف نوكي ام ةبرتلا نم نأ بير الو .نالوق هيف ؟ةّضاخ

 .©"7ةّيدر اًماقسأ هب يمشيو «ةريثك ءاودأ نم هتّيصاخب

 اريثك نيقستسمو نيلوحطم ةيرددكسإلاب تيار ؟سوتيلاج لاق

 مهدعاوسو مهذاخفأو مهقوس ئلع هب نوُلطيو ءرصم َنيط نولمعتسي
 دقف وحلا اذه 'ىلعو :لاق .ةنّيب ةعفنم هب نوعفتنيف .مهعالضأو مهروهظو

 اًموق فرعأل ىّنِإو :لاق . .ةوخّرلا ةلّهرتملاو ةئَِعلا ماروألل ءالّطلا اذه عفني

 اًعفن نيّطلا اذهب اوعفتنا ءلفسأ نم مَّدلا غارفتسا ةرثك نم اهلك مهنادبأ تلّمرت

 ءاضعألا ضعب يف ةنكمتم تناك ةنمزم اًعاجوأ هب اوّمش نيرخآ اًموقو انْ

 .)داصأ تبهذو تئرف ءاًديدش اًنكمت

 ,ةمماحل هل 45)

 أطخ ؛«ةريثك» :دءز (؟)

 يف هوحن رظناو .(3597ص) يومحلا لقن هنمو «( ١٠١ /7) «راطيبلا نبا تادرفم» ()

 .(757-5311 /5) «(يواحلا»
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 (5)سوُيك نم بولجملا نيّطلا ٌةَّوق :©3)تيحيسملا باتكلا بحاص لاقو

 ,"7حورقلا ُق َمحّللا تبنتو ءلسغتو ءولجت ةَّوَق - ئكْطصَملا ةريزج يهو -

 .ئهتنا .حورقلا متختو
 ضرألا هجو لع ٍةبرت بيطأب ٌنَّظلا امف «تابرتلا هذه يف اذه ناك اذإو

 ضيوفتو هير مساب هتيقر تنراقو ِةْكك هللا لوسر قير تطلاخ دقو ءاهكربأو

 ئيقرملا لاعفناو يقاّرلا بسحب اهريثأتو ةيقّرلا ئوق نأ مّدقت دقو !هيلإ رمألا
 دحأ ئئفتنا 47 نإف .ٌلسم لقاع لضاف ٌبيبط هركني ال ٌّرمأ اذهو .هتيقر نع

 اليكل ئرت ام ىلإ هرّيغ هتَنلَ# فلؤملا لعلو ؛«حيسملا لاقو» :يومحلا باتك يف )١(

 نمو .«يحيسملا باتكلا» ئئعدي باتكل دوجو ال الإو «مالسلا هيلع حيسملاب سبتلي
 مال نم اًدّرجم بلاغلا ين همسا دري اذكهو  «حيسم» :يومحلا باتك يف درو امل لبق

 وهو «(يحّبسملا باتك» :ل «ث ينو .«يحيسملا» ئلإ ميقلا نبا هرّيغ فيرعتلا
 .هب رهتشا ريبك شانك هلو يقشمدلا مكحلا نب ئسيع :«(حيسم» مساو .فيرحت

 بحاص لاق .مهريغو راطيبلا نباو انيس نباو يزارلا بتك يف هنم لقنلا ضافتساو
 ءابطألا ءالضف نم حيسماا :(15١ص) يبهذلا ئلإ بوسنملا «يوبنلا بطلا»

 تاذ جالع لصف يف لبق نم هنع تبتك ام رظناو .«بطلا يف فيناصت هل «مهايعأو

 بتكف ««ئّمسملا» ئلإ ن يف فحصت «يحيسملا» ظفل نأ فرطتسي اممو .بنجلا

 ةوق باتك بحاص مالك ئلع فق» :دئاوفلا دييقت يف هتقيرط ئلع اهشماه يف خسانلا

 !«نيطلا

 :ل ءطح يفو .ةيدنهلا ةعبطلا يف اذكو ءابلاب «سوبك» :د «ز يفو .ن «ث يف هيناث لمهأ (؟)

 ترثأ ام هفيحمت اطممالكو ,اهدسب امو هفيطللا ذيع ةعيط يق اذكو نوفلأي «سوتتلا»
 :رظنا .اًضيأ (اًيخ»و «سوّيخ» :ةيبرعلا بتكلا يف ئمستو .سو (ف) لصألا نم

 .(77١ص) (سوديروقسايد ريسفت)»و (777” /57) «يواحلا»

 .«حورجلا» :يومحلا باتك يف (")

 .«اذإف) :ن ءطح «س (:)
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 !ءاش ام لقيلف فاصوألا

 لصف

 ةيقرلاب عجولا جالع يف كي هيده يف

 ئلإ اكش هّنأ صاعلا يبأ نب نامثع نع 217 (هحيحص» يف ملسم ئور
 كدي عض» لَك ٌيبنلا لاقف ملسأ ذنم هدسج يف هدجي اًعجو ِةِْلَي هللا لوسر

 ةزعب ذوعأ :ِتاَرم عبس لقو ءاثالث هللا مسب :لقو ؛كدسج نم مّلأت يذلا ئلع

 هللا مسا ركذ نم جالعلا اذه 7'2يفف .«رذاحأو دجأ ام ٌرش نم هتردقو هللا

 .هب بهذي ام -ملألا رش نم هتردقو هتّزعب ٍةذاعتسالاو هيلإ ضيوُّتلاو

 ةيصاخ عبّسلا يفو .ةّداملا جارخإل ءاوّدلا راركتك غلبأو عجنأ نوكيل هٌراركتو

 .اهريغ يف دجوت ال

 هيلع حسمي ؛هلهأ ّضعب ذّوعي ناك لي ىلا َّنأ :©0«نيحيحّصلا١ يفو

 ءناّشلا تنأ يفشاو ءسابلا بهذ ِساّنلا بر َمهَّللا» :لوقيو (47نيميلا هدي
 هللا لإ ٌلَّسوت ةيقّرلا هذه يفف .ءاًّمَهَس رداغي ال ًءافش ؛كؤافش الإ ءافشال
 الإ ءافشال هَّنأو «قاشلا هدحو هّنأو ىافشلاب هعيحر لامكو هكررعر لامك

 .هتيبوبرو هناسحإو هديحوتب هيلإ َلّسوَتلا تنّمضتف .هؤافش

 )1١( مقرب )؟1:55١(.

 .«يو»:د )١(

 .(5191) ملسمو (01/57) يراحبلا .ةشئاع ثيدح نم ()

 .«نميلا) :ن «د ءطح يفو .«هديب» :ل ءث «ءس يف (54)
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 لصف

 يا ا
 لح م ىم و

 هي َنِإَوِهَاَنِإاولاق ةَسيِصُممْتَبَصَأ ذنب © َنيرصلَأِر شيَو# :ئلاعت لاق

 َُيَهَمْلاْمُم كيل ديت روس م ب1 رطب
 هبيصت بحأ نم ام» :لاق هنأ ِدَيِكَي هنع ١2)(دنسملا» يفو .[5١ا/ - ٠٠ه :ةرقبلا]

 يل فيلخأو :يتبيصم يف ٍينْرُجَأ مهلا .نوعجار هيلإ انو هلل انِإ :لوقيف ٌةبيصم
 .«اهنم اًريخ هل َفّلخأو «هتبيصم ىف هللا "0هّرَجَأ الإ -اهنم اًريخ

 يلف كلسجلو تلجاع يف هق سلتا باصملا حالم غلبت نم ةملقلا هذهر

 :هتبيصم نع لست امهتفرعمب دبعلا ققحت اذإ «نيميظع نيلصأ نّمضتت

 دنع هلعج دقو .ًةقيقح لجو َّرع هلل كلم هلامو هلهأو دبعلا نأ :امهدحأ
 تاغاشباو .ريعتسملا عم هطاتم لعلي رييثلاك وهق هنم هذخأ |ذ[5 ثيراتع كبعلا

 يف ةراعم 7ةعفنم هل دبعلا كلمو .هدعب مدعو «هلبق مدع :نيمدعب فوفحم

 هكلم نوكي ئّتح همدع نع هدجوأ يذلا وه سيل ِهّنِإف اًضيأو .ريسي نمز

 كود هبلع يتيألو ههرجو دعب تالآلا نم ظلي يللا ود''[و ءاقينع

 مخ
8 

5 

 بن تافمتلا نم هل جايا هلو .كّلملا تت ال ؛يينملا رومأملا ديعلا

 .(91/8) «ملسم حيحص) يف وهو .اَهَتَعْدَيإََوو ةملس مَأ ثيدح نم (7771725) مقرب )010

 فيطللا دبع ةعبط يفو .ثيدحلا يف ةياور يهو «ةيدنهلا ةعبطلا يف اذكو ««هرجآ» :س )00

 .«يتبيصم يف نّرِجأ مهللا» :أرق اهححصم نأك ؛«هراجأ» :- ةلاسرلا ةعبط يف اذكو -

 . طلغ وهو ««هراجأ» :انه تبثأف

 .«ةعنم) :ن «ل .,ث .ءس ادعام (9)
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 .ٌيقيقحلا هكلام ّرمأ قفاو ام الإ

 فّلخي نأ ديالو ءٌّيسلا ءالوم هللا خرآإ هّمعجر مو ديسلا يصح نأ :ياكلاو

 الو ٍلام الو لهأ الب ةَّرم لّوأ هقلخ امك اًدرف هّبر ءيجيو «هرهظ ءارو اينّدلا
 ليت امو دبعلا ةيادب هذه تناك اذإف .تاّيّسلاو تانسحلاب نكلو :ةريشع

 هداعمو هتدبم يف هركفف !دوقفم ئلع ئسأي وأ ءدوجومب حرفي فيكف «هتيابنو

 .ءادلا اذه جالع مظعأ نم

 امو ؛هئطخيل نكي مل هباصأ ام نأ نيقيلا ّملع ملعي نأ :هجالع نمو

 الو يلا يفي ني تا :ايلاعت لاق 0

 الْيَكَل © ٌرِيِبي هَل َلَع كَ نإ اه 0 سي
 « ٍرْوحَف ٍلاَتْخُم ّلُكث يبل هنلوَوُْكحََشَءآَمِوحَيْفَتاَلَوْدَ زكستاةاَم لعامل
 [ة اال هيرب

 رأ هّلقم هيلع ميفيأ دق هو طيف دب بيصأ ام نيلإ وظني نأ :هجالمع نمو
 كلت تاوف نم مظعأ وه ام  ىضرو رّبص نإ هل 2١ رخّداو .هنم لضفأ

 .يه امم مظعأ اهلعجل ءاش ول هّنأو «ةفعاضم ٍفاعضأب ةبيصملا

 ْمَلعيْلَو .بئاصملا لهأب يّسَتلا دربب هتبيصم ران ئفطي نأ :هجالع نمو

 فيطعيل مث ؟ةنحم الإ ئري لهف َةَنْمَي رظنيلو .(2)(دعس ونب داو ّلك يف» هنأ

 .(رخذاو» :ل ءث «سءز )1١(

 لؤحتف .هموق هاذآ ميدق يلهاج وهو يدعسلا عيرق نب طبضألا نأ يور .لثم اذه (0)

 ظحاجلل «ءالخبلا» :رظنا .«دعس ونب داو لكب» :لاقف «هوذآف «نيرخآ ئلإ مهنع

 )5١/1(. «لاثمألا ةرهمج»و ٠١( 5 /) «ناويحلا»و (يرجاحلا -184ص)
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 اَّمِإ ئّلتبم الإ مهيف ري مل ملاعلا شّف ول هَّنأو ؟7١2ًةرسح الإ ئري لهف ةَرْسَي

 .هوركم لوصح وأ بوبحم تاوفب

 ليلق تكحضأ نإ .0«لئاز ٌلظك وأ مون مالحأ"» انثذلا ؟؟ةاوو رس تاو

 امو .ةأيوط تعتم ليلق تعّتم ثإو امه تءاس اوي تنس نإو اريك تكبأ

 موي هل تأّبخ الإ رورس موييب هتّرس الو ةَرْبَع اهتألم الإ 247ةَرّبَح اًراد تألم

 !رورش

010 

(030 

00 

00 

(0 
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 .(0)احّرت ئلم الإ اًحّرف ٌثيب ئىلم امو ٌةحرَت ٍةحرَف لكل :دوعسم نبا لاق

 اهلقن يزوجلا نبا مالك نم لوصف نمض «ةرسح ...ةنمي رظنيلو» :ةرابعلا هذه رظنا

 ةلاسر نم يهو )51/1١/7(, «شهدملا» نم ١7١١( /7) «دتاوفلا عئادب» يف فنصملا

 ةميتي»و (97ص) «نامزلا عيدب لئاسر» :رظنا .يبضلا رماع ابأ اهب يزعي نامزلا عيدبل
 .(759/8/5) (رهدلا

 .فيحصت وهو ءارورش» :ةلاسرلا ةعبط يف

 اس

 عدخب هتك اهلي بيبللا لإ

 «ةداعسلا راد حاتفما»و (77١ص) «ءاودلاو ءادلا» يف فنصملا هديشتأ تبلاو

 خيلإ بسنت ةروهشم هةبايبأ نم وبكو (110ص) «نيرباصلا ةدعاو (8١4ص)

 ايندلا يبأ نبال «دهزلا» يفو ١550(. ص) «جراوخلا رعش» :رظنا .خاطح نب نارمع

 نسحلا نع اًضيأ (١1١ص) هيفو .اهايإ هدشنأ نارمع نأ ةداتق نع (9١7ص)

 .يودعلا ديزي نب ناميلسل اهايإ هدشنأ كلملا دبع نب ميهاربإ نأ يرصبلا

 .فيحصت وهو «ةقباسلا تاعبطلل اًعبت «ةريخ» ةلاسرلا ةعبط ٍيفو .(«ةحرف» :ىنعي

 يف دمحأو .0ا/150 ةببش يبأ نيا هتعو 9( *أل :007) (دهُزلا» يف عيكو هجرخأ

 (رابتعالا» يف اينّدلا يبأ نب او ١40( «145) «(دهزلا» يف دواد وبأو -( )١ «دهزلا»

 .لّوألا هتزج لع مهضعب رصتقاو . (١١٠ةهوملل» )١١1 «بعّشلا» يف ٌيقهيبلاو 0
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 0 هتسب نساك اا كلوب ايام : دب ويعم بأ لاقأو

 0ص ٍ ا

 يف امو حابص اذ انحبصأ :تلاقف ءاهرمأ نع هئّدحت نأ لجر اهلأسو

 .«؟'انمحري الإ ٌدحأ برعلا يف امو انيسمأ َّمث ءانوجري الإ ٌدحأ برعلا

 أم: :اهل ليقف ءاهزع يف يهو اًموي نامعنلا تنب ةقّرُخ اهتخأ تكبو

 امّلقو ,يلهأ يف ًةراَضَع ٌتيأر نكلو ءال :«هتثنأق .كاذآ اذهل لعل ؟كيكيي

 .020نرع تالا الإ اًرورس اذ تاذاتما

 تيأر قيك :اهل هتلقق ءاّموي اهيلع تلد :ةحلط نب قاحسإلاق

 دجن اَنِإ .سمألا هيف انك امم ٌريخ مويلا هيف نحن ام :تلاقف ؟كولملا 21)تاربع

 .(0) «رابتعالا» يف اينّدلا يبأ نبا هجرخأ 4

 .«ةريخ» ئلإ ةعوبطملا خسنلا يف تفحصت اًضيأ انه (؟)

 .(8) «رابتعالا» يف اينذلا يبأ نبا هجرخأ ()

 45 «ل) قباسلا وليضملا (5)

 ام :اهلأس يذلا وهو .ةصيبق نب ئناه ينعت ««مكلهأ يف» :هيفو .(4) قباسلا ردصملا (5)

 يف درو ام باوصلاو .اًضيأ ريمضلا رِّيغ عوناه مسا فذح امل فئصملا ّنأكو ؟كيكبي
 156 /9) (نّيبتلاو نايبلا»و (١8ص) ىنئادملل «يزاعتلا» :رظنا .«رابتعالا» باتك

 .شيعلا بيطو ةعسلا :ةراضلاو .1

 قو .لمتحم وهو . مهرمأ رخآ :ينعي ةمجعملا نيغلا مضب اًطوبضم «تارّبْعغا :ث 03(

  ««تاريخ» :«رابتعالا» ةعوبطم يفو .«تارثع» :(”6”7 /) يزوجلا نبال «مظتنملا»
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 ٌةَرْبَع اهدعب نوبقعُيس الإ ةرّْبَح يف نوشيعي ِتيِب لهأ نم سيل هنأ بتكلا يف

 :تلاق َّمث .هنوهركي مويب مهل نطب الإ هنوبحي مويب موقل رهظي مل رهذلا نأو
 عام

 (7فّصنتن ٌةقوُس مهيف نحن اذإ انّرمأ ٌرمألاو ٌساّنلا ٌسوسن انيبف
 ()ٌفكصتوانبتاراتُسّلقت اهُميعنموديالايندلّفأف

 ةقيقحلا يف وهو .اهفعاضي لب ءاهُّدري ال عّرجلا َّنأ ملعي نأ :اهجالع نمو

 .ضرملا ديازت نم

 ةالّصلا وهو  ميلسّنلاو ربّصلا "7باوث توف ّنأ ملعي نأ :اهجالع نمو
 نم ٌمظعأ  عاجرتسالاو ربّصلا ئلع هللا اهنمض يتلا ةيادهلاو ةمحّرلاو
 .ةقيقحلا يف ةبيصملا

 عهقيدص ءوسيو ردع ٌتِمْسُي عزجلا نأ ملعي نأ :اهجالع نمو

 ربص اذإو .هّسفن فِعضُيو .هرجأ طبخُيو «هناطيش ٌرسيو «هّبر بضخُيو

 ءاسو .هقيدص ٌرسو «هّبر ئضرأو ءاًئساخ هّدرو هناطيش خيمقتأ بستحاو

 تابثلا وه اذهف .هوُرعُي نأ لبق وه مهاّرعو هناوخإ نع لمحو هّردع

 :ىنطقرادلل «فلتخملاو فلتؤملا» يفو .«تارّسححا» نعافحصم نوكيدقو -

 حيلاوم ف «هللا ديبع نب قاحسإ) :اًضيأ هيفو .«تارمغ» فيحصت هلعلو ««تارمع)»

 .«ةحلط نب قاحسإ)»

 .مدخن :فّضنتن )010

 ١١”7( ص) «مامت يبأ ةسامح) يف ناتيبلاو )١5(. «رابتعالا» يف ايندلا يبأ نبا هجرخأ (؟)

 سيلجلا»و (194/7) «بهذلا جورم»و ١( 55 ص) يدمآلل «فلتخملاو فلتؤملا»و

 )١/ ١75-١550(. «حلاصلا

 .د نم طقاس «باوث» ظفل ()
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 روبشلاو ليولاب ءاعّدلاو :بويجلا ٌقشو دودخلا مطل ال ءمظعألا لامكلاو
 .رودقملا 'لع طِخّشلاو

 ةّرسملاو ةّذَّللا نم باستحالاو ربّصلا هبقعُي ام َّنأ ملعي نأ :اهجالع نمو
 كلذ نم هيفكيو .هيلع ىقب ول هب بيصأ ام ءاقبب هل لصحي ناك ام ٌفاعضأ

 ّىأ :رظنيلف .هعاجرتساو هّبرل هدمح ئلع جلا يف هل ئنبي يذلا دمحلا بيب

 ةنج ىف دمحلا تيب تاوف ةبيصم وأ ؛ةلجاعلا ةبيصم :مظعأ نيتبيصملا

 ؟دلخلا

 تناك مهدولج َّنأ ةمايقلا موي ٌسان ٌدوي» :اًعوفرم 7١2يذمرتلا يفو
 .«ءالبلا لهأ باوث نم نوّري امل اينذدلا يف ضيراقملاب ضرع

 20 جيلاقم ةمايقلا انهرول اينذلا بئاصم الول -فلشلا ضعي كاقو

 نع «ريبزلا يبأ نع «شمعألا نع «ءارغم نب نمحّرلا دبع قيرط نم (7 4 )٠7 مقري 010
 يناربطلاو )3١7(« «ضرملا» يف اينذلا يبأ نبا اًضيأ هجرخأو .هوحنب ُهَنَعَََلَوَيَر رباج

  هانسإلا اذهب هفرعن ال ءٌبيرغ ثيدح» :ٌيذمرَتلا لاق .امهريغو )7١51١(« (ريغّصلا» يف

 نب ةحلط نع :شمعألا نع ٌتيدحلا اذه مهّضعب ئوردقو ءهجولا اذه نم الإ
 يبس :(401/ /80) «قشمد خيرات» يفو ««اذه نم اًئيش هّلوق قورسم نع ءفّرصم

 فرعُي الو ءشمعألا ثيدح نمالو ءرييزلا يبأ ثيدح نم هل لصأ ال ءركنم

 هركذف ٌّيزوجلا نبا غلابو .«ٌحصي هجو نم ةياور الو «ريبزلا يبأ نم عامس شمعألل
 هيف هذانسإ) :(8448 /7) «ةصالخلا» يف يوونلا لاقو 7١7(« /7) «تاعوضوملا» يف

 هحَّحص كلذ عمو «شمعألا نع ءارغم نبا ثيدح يف اومّلكت مِهّنأل كلذو ؛(«فعض

 يف ٌينابلألا هب هنّسح ٌدهاش هلو 2775 /7) «ةعونصملا ئلآٌلا» يف امك ءايّضلا
 )5١١5(. «ةحيحّصلا ةلسلّسلا»

 - مالك نم ((4071) «بعّشلا» يف ٌيقهيبلاو 2174 )٠١/ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هجرخأ 000
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 لك نم هّنإف هللا نم فّلَخلا ءاجر حرث هبلق حّوري نأ :اهجالع نمو

 :ليق امك ضوع هنم امف «هللا الإ ضوع ٍءيش

 (1)رُضوع هتعّيض نإ هللا نمامو 00ضشوع هَتعّيض اذإ ٍءيش لك نم
 هلف يضر نمف هل هْندْحت ام ةبيصملا نم هّظح نأ ملعي نأ :اهيج ذاع ةيعو

 - م ةةخغاق هكلل هيدا اعاهنم كلاحف .طخّسلا هلف طْخَّس نمو ءائضّرلا

 نإو .نيكلاهلا ناويد يف بِتَك اًرفكو اًطخس هل ٌتّندحأ نإف .اهّرش وأ ظوظحلا

 ناويد يف بِك مّرحم لصف وأ بجاو كرد يف اًطيرفتو اًعزج هل تئدحأ

 نإو .نينوبغملا ناويد يف بتُك ربص مدعو ًةياكش هل ْثتددحأ نإو .نيطرقملا

 وأ ةقدنزلا باب عّرق داقف .هتمكح يف اًحدقو هللا ئلع اًضارتعا هل ْتّندحأ

 تثدحأ نإو .نيرباصلا ناويد يف بيك هلل اتابثو اريص هل تّئدحأ نإو .هجَلَو

 ركّشلاو دمحلا هل ْتَددحأ نإو .نيضاّرلا ناويد يف بتُك هللا نع ئضّرلا هل

 نإو .(")نيِداّمحلا عم دمحلا ءاول تحت ناكو «نيركاشلا ناويد يف َبِتُك

 .نيماخملا نيصسلا ةلوبه يف بي هيو ماقإ ئلإ اةايعشلو ةبحم هل تلادسا

 لعل نب دومحم ثيدح نم 3ع مرتلاو اة مسا مامإلا لاسقق)) فو

 ميهاربإ ٌّمَأ مالك نم (8”7 /5) «ةوفّصلا ةفص» يف ّيزوجلا نبا هركذو .يرقملا مي ميهاربإ -

 .ةذباعلا

 حاتفم»و (577 2177ص) «ءاودلاو ءادلا» يف فلؤملا هدشنأ دقو .هلئاق ئلع فقأ مل 01(

 .(7517/ /7/) ىكبسلل «ةيعفاشلا تاقبط» :رظناو ١١79(. /5) «ةداعسلا راد

 .«نيدماحلا» :ن «2ل «ٌعثب ءْز 68

 اًموق ٌتحأ اذإ هللا نإا ع ظقلاو يات يف يوتا وبس بو نبأ السما 250

 نم ّيذمرتلا هجرخي ملو ,««عزجلا هلف عزج نمو ءربّصلا هلف ربص نمف ؛مهالتبا

١ 



 هلف طِخَس نمو ءْئضَّرلا هلف يضر نمف .مهالتبا اًموق ٌّبحأ اذإ هللا َنإ» هعفري

 .«عّرجلا هلف عج نّمو» :دمحأ داز .(طخّشلا

 ربص ئلإ هرمأ ٌرخآف هّتياغ عزجلا يف غلب نإو هنأ ملعي نأ :اهجالع نمو

 .بائثم الو ٍدومحم ريغ وهو «رارطضالا

 هلعفي ام ةبيصملا . نم موي لّوأ يف لعفي لقاعلا : ءامكحلا ضعب لاق

 .؟27مئاهبلا ٌولس الس ماركلا ٌربص ربصي مل نمو .2"ماّي دعب لهاجلا

 .«ئلوألا ةمدّصلا دنع ربَّصلا» :اًعوفرم "7حيحَّصلا يفو

 ٌتولس الو اًباستحاو اًناميإ تربص نإ كّنِإ :سيق نب ثعشألا لاقو

(030 

(0 

050 

 يف ٌيقهيبلاو «(7575) «لامعألا لئاضف» يف نيهاش نبا اًضيأ هجرخأو .دومحم ثيدح

 كك َتِبَنلا نم هعامس ىف فلّتخا اًدومحم َّنأ اّلِإ :تاقث هلاجرو .(947117) «بعُشلا)
 هدانسإ نّسحو «هلاسرإب ١5( 90 ص) «بادآلا» يف ٌيقهيبلا مكحو .ريغص وهو هآر دقو

 191١(. /؟) «ةّيعرشلا بادآلا» ف حل نياو :(148) (حباّرلا رجتملا» يف ٌيطايمدلا
 ,(5071) هجام نباو «(795) ّيذمرّتلا هجرخأف فئصملا هركذ يذلا ظفّللا امأو

 اذه نش بيرظ نيسحي ثيدجلا يلم ثلا لاق 3582164: سنأ تيدح نم امهريظو

 )١55(. «ةحيحّصلا ةلسلّسلا» يفوهو ,«هجولا

 «رابخألا نويع» :رظناو .هوحنب (45ص) «نيرباصلا ةدع» يف فلؤملا هدروأ

 «بئاصملا لهأ ةيلست»و (7”7”ص) يزوجلا نبال «تامملا دنع تابثلا»و (07/)

 .(8١١01١16ص)

 .نيلئاقل امهنأك ةقباسلا نع ةلوصفم «نيرباصلا ةدع» يف ةرقفلا هذه فلؤملا ركذ

 .كلام نب سنأ ثيدح نم (977) ملسمو )١17417( يراخبلا هجرخأ

  («تامملا دنع تابثلا» :يف هازع هنكلو .(20ص) ّيزوجلا نبال «ئوهلا ّمذ» يف اذك
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 هّبحأ اميف ههلإو هّبر ةقفاوم هل ةيودألا َمفنأ نأ ملعي نأ :اهجالع نمو

 ةّيحم اوعّدا نمف .بويحملا ةناقأ عاق سو ةيحملا كي 1

 ا سن يام ديد وزي سيم يار ير ايس ع
 هل

_- 

 7 جاين نأو فل ةكوو

 .ةب وبحعم ةيلإ تقمت

 (١)هب ايضرُي نأ ّبحأ ًءاضق ئضق اذإ هللا َّنِإ :ءادرّدلا وبأ لاق

 كلذكو .2")هيلإ هّبحأ ىلإ هّبحأ :هتلع يف لوقي نيصخُح نب نارمع ناكو
 .("7ةيلاعلا وبأ لاق

 يف ٌنِئئادملا هجرخأو .سيق نب ثعشألل هلاق .بلاط يبأ نب ىلع ئلإ (””ص) د

 1 2” 1/5) «هخيرات» نم نييقملا رابخأ يف ةمثيخ يبأ نباو 4 ٠7 (يزاعتلا»

 مالكلا اذه» :(701 /7) (دقعلا» يف هبر دبع نبا لاق .هوحنب جيرج نبا مالك نم

 دقو .«جيرج نبا ذخأ هنمو .هل نبا يف سيق نب ثعشألا يِّزعي بلاط يبأ نب يلعل
 :لاقف (7 09 /7) هرعش يف مامت ابأ ينعي - بيبح هركذ

 مثآملا كلت ضعب هيلع فاخو ٍثعشألل يزاعتلا يف ٌىلع لاقو

 مئئاهبلا ٌولس ولست مأ رجؤتف ةبسحو ًءازع ئولبلل ربصتأ
 نباو «(175) «نيرضتحملا يفو (47 :7) (هللا نع اضّرلا» يف اينّدلا يبأ نبا هجرخأ 010

 .(05-هه ص) «ءاملعلا اياصو» يف ربز

 (5 /5) «تاقبّطلا» يف دعس نباو «(517 «641) ؛دهزلا» يف كرابملا نبا هجرخأ )00
 نع اضَرلا» يف اينّدلا يبأ نب آو 8 ؟) ادهّزلا» يف دمحأو «(7018) ةبيش يبأ نب ءأو

 :4544) «بعشلا» يف ٌيقهيبلاو ٠١(. 5 /1) «ريبكلا» يف يناربّطلاو «(61 ٠ ) (هّللا

 هدانسإو ءريبكلا يف قاريّطلا هاور» 6 " /؟) «عمجملا» يف ٌيمثيهلا لاق . (0666

 .2«نسح

 يفو )3١5(. «ضرملا» يفو ,(74) «هللا نع اضّرلا» يف اينذلا يبأ نبا هجرخأ (9)
 )75١8(. (نيرضتحملا»
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 نأ ٍدحأ ّلك نكميالو «نيّبحملا عم الإ لمعيال ٌحالعو ٌءاود اذهو
 .هب جلاعتي

 :")امهنّودأو (17نيعتمتلاو نيِتَّذَّللا مظعأ نيب نزاوي نأ :اهجالع نمو
 رثآف «ناحجرلا هل رهظ نإف هلأ هللا هما وثب هعشمت ةَلِزَو عب بيصأ أمي ةعتمت هلل

 نأ ملعيلف يجو لك نم حوجرملا رثآ نإو .هقيفوت ئلع هللا دمحيلف «َحجاّرلا
 .هايند يف اهب بيصأ يتلا هتبيصم نم ٌمّظعأ هنيدو هبلقو هلقع يف هتبيصم

 محرأو ؛نيمكاحلا مكحأ :("0اهب هالتبا يذلا َّنأ ملعي نأ :اهجالع نمو

 الو («؟9هبّذعيل الو هب هكلهُيِل ءالبلا هيلإ لسري مل هناحبس هَّنأو ؛نيِمحارلا

 هعّرضت ٌعمسيلو «هناميإو هنع هاضرو هّربص نحتميل هب هدقتفا امَّنِإو .هحاتجيل
 اًكقار :هيني نيب بلقلا ٌروسكم يانجي الدال بايب اًكيرط هاريلو هلاهتبار
 .هيلإ ئوكشلا ّصصق

 امَّنإو .ككلهُتل تءاج ام ةبيصملا َّنِإ َىَنُب اي :رداقلا دبع خيشلا لاق
 لكايال عبّسلاو «عبَس ٌردقلا ءىنُب اي .كناميإو كربص نحتمتل تءاج

 تسلا

 جرخي نأ اّمإف .هلصاح هب كّبسُي يذلا دبعلا يف ةييبصملا نأ ةدرصقاملاو

 .فيحصت امهالكو ««نيميعنلا» :ل يفو .«نيتمعنلا» :ث (1)

 .ماودلا نم «امهمودأو» :ةعوبطملا خسنلاو امهريغ يفو .سو (ف) لصألا يفاذه (0)

 .فيحصت هلعلو

 .ءارقلا ضعب نم ةدايز نوكي نأ ئشخأو ««وه» :ز يف هدعب (©)

 .(هبا :ةدايز هدعب ل .ث يف (4)

 .رظن عبسلاب ردقلا هيبشت يفو .هدجأ مل (4)

 ا



 :ليق امك هّلك اًثَبََح جرخي نأ اّمإو ءرمحأ اًبهذ

 (ا)دايدحلا يت نع ٌريكلا ئدبأف انجن هبس حنو هانكبس
: 1 7 5 

 ملعاذإف .مظعألا ريكلا هيدي نيبف ءايندلا يف ريكلا اذه هعفني مل نإف

 ال هنأر هفابقشلاو ةيوتلا قالك نم هل ةيغ ابكشكو اينذلا ديك هلاقدإ نأ دبعلا
 .لجاعلا ريكلا يف هيلع هللا ةمعن ٌردق ملعيلف ءنيّريكلا دحأ نم ذب

 نم ّدبعلا باصأل اهبئاصمو ايندلا نحم الول هّنأ ملعي نأ :اهجالع نمو

 .الجآو اًلجاع هكاله ببس وه ام «بلقلا ةوسقو ةنعرقلاو بُجَعلاو رّبكلا ءاودأ

 بئاصملا ةيودأ نم عاونأب نايحألا ين هدّمفتي نأ نيمحاّرلا محرأ ةمحر نمف

 ةيجلأ اًظارتت داو مكن يع اكسل اًظقعر ءهاوقألا هله نمعلا تع توق

 :ليق امك هئامعنب ىلتبيو «هثالبب محري نم ناحبسف .هنم ةكلهملا هي ددَّرلا ةدسافلا

 (")عّنلاب موقلا ّضعب هللا يلتبيو تمظع نإو ئولبلاب هللا معني دق

 .اوّنعو اوّغبو اوّعطل ءالتبالاو نحملا ةيودأب هّدابع يوادي هناحبس هنأ الولف

 ردق ئلع ناحتمالاو ءالتبالا نم ًءاود هاقس اًريخ 7'2هدبعب دارأ اذإ هناحبس هللاو

 هله ءهالصو قلو 55 اذإ ايتح .ةكلهملا ءاودألا *'هنم هب غرفتسي هلاح

 ميرلو يقر وهو ةرخآألا باوث هقرأو هاربم هو اينألا بئاوم فرش

 ةقادصلا»و (500 /”)(دقعلا»و (5 /١)«رابخألا نويع» يف وزع نود تيبلا ()

 .(7588ص) «ةرضاحملاو ليثمتلا»و (8١7ص) «قيدصلاو

 758٠١(. /7) «هناويد» يف هل ةديصق نم مامت يبأل تيبلا (5)

 .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو .«دبعب» :ن «ل ءث (9*)

 ,ة يلا لل جنن 2

"0 



 اهبلقي ةرخآلا ةوالح اهنيعب يه اينّدلا ةرارم َّنأ ملعي نأ :اهجالع نمو

 نم لتي ألو ءةرعألا ةرقرم اهتيدي يم اينتلا ةرئاحو هك هئاسيس هلل
 كياع يفخ نإف هتاف يسلم نيس دل ويدل 3ملاه قوالسس نيش ةسطقتم ةنم ةرارم

 تمحو .هراكملاب ةنحلا 7-59 :قودصملا قداَّصلا لوق ىلإ رظناف 2010

 .()(تاوهّشلاب ُراَّتلا

 .لاجّرلا قئاقح ترهظو «قئالخلا لوقع تتوافت ماقملا اذه ينو
 ملو ؛لوزت ال يتلا ةمئاّدلا ةوالحلا ئلع ةعطقنملا ةوالحلا َرَ آ مهرثكأف

 ةمآس دسم الو بألا رسل ةعاس لذ الو هفبألا ةرالسل ةعاس ةرارع لمحتي
 يعيق ةاميالاو بيف رظتنملاو ؛ةداهش هدنع :ضاحلا ّقإق هدبألا ةيقاعل
 اذهو .ةرخآلا صفرو «ةلجاعلا ٌراثيِإ كلذ نم دّلوتف .ٌةكاح ةوهَّسلا ٌناطلسو

 بقاثلا رظّْنلا امأو .اهئدابمو اهلئاوأو رومألا رهاوظ ئلع عقاولا رظّنلا لاح

 .رخآ ناش هلغ «هتاياطلاو بقاوعلا خللإ هزواجيو :ةلجاعلا بج قرخي ىذلا

 ميقملا ميعُنلا نم هتعاط لهأو هئايلوأل هللا دعأ ام ىلإ كّسفن ٌعداف

 يرشلا نم ةعاصضإلاو ةلاطبلا لهأل دعأ امو «ريكألا زوفلاو ةّيدبألا ةداعّسلاو

 مسي كو .كب قيلأ نيمسقلا ّيأ رتخا ّمث ةمئاّدلا تارسحلاو 09باذعلاو

 ,هب ةرلوأْلا وع اسو هيسابي اه 'لإ ويصي دحأ اكو وهتلكاش جيتع

 ئلإ تعد ليلعلاو بيبّطلا نم هيلإ ةجاحلا ٌةَّدَشف ؛جالعلا اذه ٌلِطتست الو

 قيفوتلا هللابو .هطسب

 .«(كلذ» :دءز )١(

 .سنأ ثيدح نم (777) ملسم هجرخأ (؟)

 .(«ساقعلا» :ن (9)
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 لصف

 نزحلاو مغلاو مهلاو بركلا جالع يف هيده يف

 ناك ٌةيِيْيَي هللا لوسر نأ سابع نأ ثيدح نم ١2)0نيحيحّصلا ىف اجرخأ

 شرعلا بر هللا الإ هلإ ال ,ميلحلا ميظعلا هللا الإ هلإ ال١ :بركلا دنع لوقي
 .«ميركلا شرعلا بر ضرألاو تاوامّسلا بر هللا الإ هلإ ال ءميظعلا

 ٌدمأ 20هبّرع اذإ ناك لك بنل َّنأ سنأ نع ('7«يذمرتلا عماج» ينو
 . (ثيغتسأ كتمحرب موي اي ٌىح ايد :لاق

 ئلإ هفرط عفر ٌرمألا همّه اذإ ناك كي ىلا ْنأ ةريره يبأ نع 247هيفو
 اي يح اي» :لاق ءاعّدلا يف دهتجا اذإو .«ميظعلا هللا ناحبس» :لاقف ءءامّسلا

2. 
 .(«مويف

 )١( ملسمو (5755) يراخبلا )107/50(.

 نبا اًضيأ هجرخأو .«ٌبيرغ ثيدح اذه» :لاقو ء«رمأ هبرك اذإ» :هظفلو (57055) مقرب (6)

0 

(0 

 :(5 ٠9 /5) «راكفألا جئاتن» يف رجح نبا لاق .(0"3) «ةليّللاو مويلا لمعا يف سلا

 دوعسم نبا ثيدح نم دهاش هلو ««فيعض وهو ُيْشاَقَّرلا نابأ نب ديزي هدنس يا

 .(271485) (ةحيحّصلا ةلسلّسلا» يف ٌئنابلألا هب هاوق هَنَعََي

 هنأ د

 (05 0 اذه» :لاقو (3577) مقرب

 «لماكلا» يف يلع نماود_(538) «ةليللاو مويلا لمع#) يف قلسلا نبا هفعحو

 (؟؟94) (ريبكلا تاوعّدلا» ىف ف ٌيقهيبلاو «لوألا هرطش ئلع اًرصتقم )

 هيفا 01748 /) «ةريخذلا» يف ينارسيقلا نسبا لاق .يناثلا هرطش ئلع اًرصنقم

 (ةّيعرشلا بادآلا» ف حلفم نبا ةذاتيفإ تاع يضو .«كورتم لضفلانب , ميهأاربإ

 .(5750) «ةفيعَضلا ةلسلّسلا) يفوهو «60)

 ارك



 :لاق ِةِْييَع هللا لوسر نأ 12 توجلا رك ىنأ نع (17١(دواد ىبأ ننسا فو

 ةفرط يسفن ىلإ ينلكت الف 30ج رأ كّتمحر ّمهّللا :بوركملا تاوعد»

 .«تنأ الإ هلإ ال .هلك ينأش ىل خلصأو .نيع

 الأ» :ِكَي هللا لوسر ىل لاق :تلاق سيّمُع تنب ءامسأ نع اًضيأ (؟)اهيفو
 كرشأ ال ىبر هللا :- بْرَكلا ىف وأ  برَكلا دنع 27 نهيلوقت تاملك كملعأ 0- هل : م ها 8 7 2 ع

 .(17تاّكم عبس لاقت هنأ :ةياور فو كيب هب

(010 

030 

2 

(0) 

000 

 ص

 :(839) ٌيسلايَّطلاو )١7 00 ١(« «ئربكلا» يف ٌئئاسنلا اًضيأ هجرخأو )0094٠0(. مقرب

 (درفملا بدألا» يف يراخبلاو «(76470) دمحأو «(791/55) ةبيش يبأ نباو
 يف ٌيليبشإلاو )47١(« ناّبح نبا هحّحصو ُكَنَعُهَنلَوَيَر ةركب يبأ نع مهريغو )١١«
 تاحوتفلا» يفامك رجح نبا هتّسحو ؛( 844-844 /؟) «ئرغّصلا ماكحألا»

 «ءاورإلا» يف ينابلألاو .(١١٠/1917)2؛عمجملا» يف ٌيمئيهلاو «(8/4) «ةّيِناَبَرلا

 .( هال /*)

 يبأ» :هيبنت نود تتبثأ يتلا ةلاسرلا ةعبط الإ ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يف اذك

 .باوصلا وه اذهو ««ةركب

 .ا(وج رث#) 0

 هجام نباو © )٠8: ٠ ١ «ئربكلا» يف ٌيئاسنلا اًضيأ هجرخأو )١6075(. مقرب

 يف فلتخاو ءمهريغو )77١87(: دمحأو :(791/77) ةبيش يبأ نباو «(38485)

 يف ٌينابلألا هحًّحصو «(4 /5) (ةّيناّيّرلا تاحوتفلا» يف امك رجح نبا هنّسحو «هدانسإ

 فتحة ةشئاعو سنأو ساّبع نبا نع بابلا يفو .(0947 /7) «ةحيحّصلا ةلسلّسلا)

 .عفرلا نون فذحب ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا يف اذك
 يهو )٠١77(« «ءاعدلا» يف يناربطلاو «2 )51١ 2١ «ئربكلا» يف َيئاسّنلا ةياور هذه
 ْ ةسرق
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 ام» :لاق ِةِكَي يِبْنلا نع ٍدوعسم نبا نع 2١7 (دمحأ مامإلا دئسم» فو

 ؛كنمأ نبا ؛كدبع نبا كُدبع ين بلل :لاقف ٌنزحالو مه اًدبع باصأ
 :كل وه مسا ّلكب كلأسأ ؛كؤاضق يف لدع ؛كٌّمكح يف ضام «كديب يتيصان

 َترثأتسا وأ .كقلخ نم اّدحأ هّئمَّلع وأ «كباتك يف هّتلزنأ وأ ءكّسفن هب تيِّمس
 ءيردص رونو «يبلق َعيبر ميظعلا نآرقلا لعجت نأ -كدنع بيغلا ملع يف هب
 .(اًحرف هناكم هلدبأو .هّمهو هتزح هللا ّبهذأ الإ - ىمه تاهَذو «ينزح ءالجو

 :ِهلِلكَع هللا لوسر لاق :لاق صاقو يبأ نب دعس نع ("7"يذمرتلا# يفو

 يّنِإ كناحبس تنأ الإ هلإ ال :توحلا نطب يف وهو هّبر اعد ذإ نوثلا يذ ةوعدا

 .«هل بيجتسا الإ طق ٍءيش يف ٌملسم ٌلجر اهب ٌعدي مل .نيملاظلا نم تنك

 ةملك :هنع هللا جّرف الإ ٌبوركم اهلوقي ال ًةملك ملعأل يْنِإ» :ةياور يفو

 ئلعي وبأو «(59975) ةبيش يبأ نبااًضيأ هجرخأو )475١8915(. مقرب )١(

 نبا هحّحصو )0094/١(. مكاحلاو )٠١7017(. «ريبكلا» يف يناربطلاو «(0740)

 نبا هنّسحو ؛هريغ يفو 07710 )١1/ «نيعقوملا مالعأ» ين فّتصملاو «(9177) ناّبح
 )١199(. «ةحيحّصلا ةلسلّسلا» يفوهو )١7/5(« (ةّئناَيَّرلا تاحوتفلا يف امك رجح

 .هَنَعَُنََر ئسوم يبأ نع بابلا يفو
 2(557١)دمحأو ٠١( 21377 ةيلئىنعلالا يل ٌيئاسّنلا اًضيأ هجرخأو . (# د )٠0 مقرب )0

 يفو .مهريغو «(١؟4) «ءاعّدلا» يف يناربّطلاو «07177) ئلعي وبأو :(1183) راّزبلاو

 يف ءايضلاو «(087 ,84"7 /” 2505 )١/ مكاحلا هحّخصو .فالتخالا ضعب هدانسإ

 (ةَيناََّرلا تاحوتفلا» يف امك رجح نبا هنّسحو )٠١5705٠١51(.: «ةراتخملا»

 .َنعهَّيإَدِو ٍلعس نع ٌقرط هلو )١1/55( «ةحيحّصلا ةلسلّسلا» يف وهو )5/3١««

  «ةليّللاو مويلا لمع» يف َىْنّسلا نبا هنعو ,(577) (مجعملا» يف ئلعي يبأ ةياور هذه ()
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 2 هللا لوسر ير ريعس يبا نع يبأ نئس# قو - و:لاق ئردشلا دعس نأ ءغأ17ةواف ىأ ندسلا ل

 اي) :لاقف ,ةمامأ وبأ هل لاقي راصنألا نم لجرب وه اذإف ءدجسملا موي تاذ

 ليو يمر ةرمم :لاقف .«؟ةالّصلا تقو ريغ يف دجسملا يف كارأ ىلام «ةمامأ

 كّئه لجو نع هللا َبَمذأ هتلق تنأ اذإ اًمالك كمّلعأ الأ» :لاقف .هللا لوسراي

 اذإو تحبصأ اذإ لق» :لاق .هللا لوسر اي ئلب :تلق :لاق .21؟كتيد ئضقو

 ءلّسكلاو زْجَعلا نم كب ذوعأو ءنّرَحلاو مهلا نم كب ذوعأ ين َّمهّللا :تيسمأ
 :لاق .«لاجّرلا رهقو نيّدلا ةبّلغ نم كب ذوعأو ؛لخبلاو نبجلا نم كب ذوعأو

 .ىنيد نع ئضقو ءىّمه لجو َّزع هللا بهذأف ءكلذ ٌتلعفف

 مزل نما :ِهَيِلع هللا لوسر لاق :لاق ساّبع نبا نع (؟)(دواد ىبأ نئسا فو

 نب ورمع هيف ؛اًدج ٌفيعض اهدانسإو /7١61(. /5) «لماكلا» يف يدع نباو 0(
 هيلا 3

 .كورتم وهو «ئلعي يبا خيش ٌيليقعلا نيصحلا

 ؛فيعض هدانسإو .(705) «ريبكلا تاوعّدلا» يف ٌئيقهيبلا هقيرط نمو )١1555(« مقرب '
 (يّرجآلا تالاؤس» يف امك دواد وبأ لاقو ءدحاو ريغ هفعض فوع نب ناَّسغ هيف

 (" 91 /؟) «راكفألا جئاتن» :رظناو .«بيرغ ثيدح اذهو «ٌيرصب خيش» )5/3١١©(:
 نم )١897( يراخبلا دنع تبث دق نكلو .(7 /71/7) «دواد يبأ ننس فيعضاو

 .ةروكذملا وومألا نم ةكاعتتسالا رثكي ناك 217 ىبنلا ثأ نسنأ ثيدح

 هجام نباو )٠١711(. «ئربكلا» يف ٌيِئاسّنلا اًصيأ هجرخأو .(16148) مقرب ؛
 هحّحصو .مهريغو ؛((5791) «طسوألا» يف يناربَّطلاو «(7714) دمحأو «(81)
 يف َّنأل ؛ابقُعُتو (897 /7؟) «ئرغّصلا ماكحألا» يف ُنليبشإلاو :(777 /5) مكاحلا
 ,(1/4 /0) «ةنسلا حرش يف ٌيوغبلا هفّعضو .لوهجم وهو بعصم نب مّكَحلا هدانسإ

 نبا اَّمأو )27١5(. «ةفيعّضلا ةلسلّسلا» يف وهو :.(17178/*) «بّذهملا» يف ُيبهَّذلاو
 «ةقلطملا يلامألا» يف هرمأ ئّوقو 40 559) «بيرقتلا» يف مّكَحلا ةلاهجب مكحف رجح

 .ثيدحلا نّسحف ءهل كئاسللا جارخإب 701١-15015( 255 ص)
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 نم هقّررو ءاًّجرخم قيض لك نمو جرف مه لك نم هل هللا لعج ٌرافغتسالا

 .(«بستحي ال ثيح

 .ةالّصلا ئلإ عزف ٌرمأ ")هبّرح اذإ ناك كي ىلا نأ (17(دنسملا» فو

 .[5 6 :ةرقبلا] 4 ٍةراَصاَوِربَصابأومِصَتْساول :لىلاعت لاق دقو

 5 هللا عفدي ةّنحلا باوبأ نم ثاب هّنإف .داهحلاب مكيلعا :(0(هنّسلا) فو

 .(مغلاو مهلا سوقنلا نع

 رِدكِيلف همومغو همومه ترثك نم» :َِّي ٌيبنلا نع سابع نبا نع ركذيو
 .22)(هللاب الإ ةّوق الو لوح ال 257 لوق نم

 )١719(, دواد وبأ اًضيأ هجرخأو .هْنَعهيَعَو ةفيذح ثيدح نم (؟7494) مقرب 01(

 دمأ هبزح اذإ» :ظفلب اًعيمج مهدنع وهو «(141771411) «بعشلا" يف ٌيقهببلاو ظ

 قو ٠ .(518/1) «هريسفت» يف ٌيربَّطلا هجرخأ فّئصملا هركذ يذلا ظفّللاو :(ئَّلص

 نبا هدانسإ نّسحو «.(5851؟) ةناوع وبأ هحّحصو ءالسرم ئورُّيو .فالتخا هدانسإ

 .(17/7 /7) «حتفلا» يف رجح

 .(هنزحأ» :د ءطح (؟)

 .هَنَعَلَإَدَو تماّصلا نب ةدابع ثيدح نم( )٠ جقهيبلل «ئربكلا ننّسلا) ()
 هدانسإ فو .امهريغو )١115(., يش ةاشناو ه(689143 دمحأ اشيآ ههجرتخأو

 يف ءايَّضلاو 75-075 /؟) مكاحلاو ,(5800) نابح نبا هحّحصو «فالتخا
 )١1951١(. «ةحيحّصلا ةلسلّسلا» يف وهو «.(75917/7940 737 0791١ /4) «ةراتخملا»

 .د نم طقاس «لوق نم» (:)

 هثع فلؤملا لعلو «سايع نبا نبع ةمركع نع (111ضص) يومجلا باتك ف اذك )0(

 هع ءاقش هللا الل وقالو لوس ال نإ هديب ظيسم سفن يىقلاولا :هذدع ههلمكأو .رذج

 اا



 .ةلجلا زوتك نوم ريك اهّنأ 2176« سحبحصلا) يف تبثو

 .ةّئنجلا باوبأ نم باب اهَّنأ ")«يذمرتلا» يفو
 ئلع َّمقت مل نإف «ءاوّدلا نم اًعون رشع ةسمخ نّمضنت ةيودألا هذه

 «هبابسأ كنكمللاو ءممكحتسادق ةءاد وهف ا 10 هي ءاد باهذإ

010 

00 

 .ةييوبلا ديحوت :لّوألا

 داما م ٌنملعلا يو :ثلاّثلا

 هطوطخم رظناو .«يزوجلا نبا هاور» :لاقو .«نزحلاو مغلاو مهلا اهاندأ «ءاد نيعبس

 )5١1”( «لامعألا لئاضف يف بيغرتلا» يف هوحنب نيهاش نبا هجرخأ رثألاو .(١4ق)

 -هللاب الإ ةوق الو لوح ال لاق نم» :ظفلب اعوفرم سابع نبا نع ملذع نب ميمت نع
 .ءافعضلاب لسلسم هدانسإ .«مغلاو مهلا نهنوهأ «ءالبلا نم اًباب نيعبس هنع هللا فرص

 يبأ ثيدح نم (17/947) «ءاعدلا»و (59065) (طسوألا» يف يناربطلا جرخأ هوحنبو

 رثكيلف هقزر هنع أطبأ نمو «هللا رفغتسيلف همومه ترثك نم» :اعوفرم ُهَنََهَلَوَو ةريره
 ربخ :(578/5) «نازيملا» يف يبهذلا لاق ««هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لوق نم

 .ةيهاو ديناسأب ةباحصلا نم دحاو ريغ نع يور هوحنبو .«لطاب
 .هَنَعَدَيلَوَو يرعشألا ائسوم يبأ ثيدح نم )7١7١5( ملسمو )57١5( يراخبلا

 بيرغ حيحص ثيدح اذه»١ :لاقو ُةَنَعَدَنلََو دعس نب سيق ثيدح نم )70/85١( مقرب

 )١5580(, دمحأو )٠١١١5(( (ئربكلا» يف ٌيئاسنلا اًضيأ هجرخأو .«هجولا اذه نم

 لعأو , /5) مكاحلا هحّحصو .مهريغو )١/ ١"« «ريبكلا» يف ينارَّطلاو

 .(1755) مقربو «(7” 0 /5) «ةحيحّصلا ةلسلّسلا» يف وهو «دهاوش هلو «عاطقنالاب

١ / 



 نم ببس الب هذخأي وأ هدبع ملظي نأ نع ئلاعت ّبَّرلا هيزنت :عباّرلا

 .ملاّظلا وه هّنأب دبعلا فارتعا :سماخلا

 :زامسأ رهو هفيلإ هابشألا تحب نلاعت ٌتّرلا خيلإ لّسوتلا :سداّسلا

 .مويقلا حلا :تافّصلاو ءامسألا يناعمل اهعمجأ نمو .هتامصو

 .هدحو هب ةناعتسالا : عياَسلا

 .ءادب لاي هت ديعلا رارقإ ةيرماثلا

 هتيصان َّنأب هل فارتعالاو «هيلإ ضيوَُتلاو «هيلع ِلُكوّتلا قيقحت :عساتلا
 .هؤاضق هيف ٌلدع .هّمكح هيف ضام هَّنأو .ءاشي فيك هفّرصي هدي يف

 اوت عيا“ ديلتل سيمر نارك ىفاير بيق عيت :رشاعلا

 ٍتئاف ّلك نع هب ىَلستي نأو «تاوُهّشلاو تاهبشلا ٍمّلَظ يف هب ءيضتسي نأو

 ا ل ولأ نب تاو ةببصم ّلك نع هب ْئّرعتيو

 .همغو همه ءافشو

 .رافغتسالا :رشع يداحلا

 .ةبوّتلا :رشع يناثلا

 .دافحلا :ريثع ثلاثا

 .ةالّصلا :رشع عباّرلا

 .هديب امه نم ىلإ امهضيوفتو «ةّوقلاو لوحلا نم ةءاربلا :رشع سماخلا
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 لصف

 ضارمألا هذه ىف ةيودألا هذه ريثأت ةهج نايب ىف

 اذإ اَلامك اهنم وضع لكل لعجو «هءءاضعأو مدآ نبا هناحبس هللا قلخ
 هترضح هدّقف اذإ الامك_ بلقلا وهو  اهكلّمل لعجو «ملألاب ّسحأ هدّقف

 هل تقلخ ام ُنيعلا تدقف اذإف .نازحألاو مومغلاو مومهلا نم همالآو هماقسأ
 و ا ََ س 535 5

 قلخ ام ناسّللاو «عمّسلا ةّوق نم هل تقل ام ُنذألا تدقفو .راصبإلا ةوق نم

 .اهلامك تدقف -مالكلا ةّوق نم هل

 جاهتبالاو «هب رورّشلاو .هديحوتو هتَّبحمو هرطاف ةفرعمل ٌقِلَخ ُبلقلاو

 هيف ةالاوملاو ؛هيف ضغبلاو هيف ٌبحلاو ؛هيلع لكوتلاو .هنع اضّرلاو ءهّبحب

 ئجرأو «ءاوس ام لك نم هبلإ ٌبحأ نوكي نأو ءهركذ م ايذو هفيغ ةاعاعملاو

 لاو ءانغلا ةلرتميهل انهو تلقب ةنيسالو ب هلك لوكا و

 ةقواسم نازحآلاو مومغلاو مومهلاف هتامحو ةيخيبق و هءاذغ َدقف اذإف .ةايحلاو

 ون 85 ؤ نع

 .هيلع ميقم نهرو «هيلإ بوَص لك نم

 هتاسيب ةنايعسألااو .ةلفغلاو بوكذلاو كرشلا :هئاودأ مظعأ نمو

 فاوصام نلإ ةركلاو ثيلع دامتعالا ةلقو هدبلإ نضيوقتلا كرتو هيضارمو

 .هليفوو هلع ف كيشلاو سرودقب طخشلاو

 ال ءاهبابسأ يه اهلاثمأو رومآلا هذه تدجو بلقلا ضارمأ تلّمأت اذإو

 تاجالعلا وله ةفكشت آف هاوس هل ءاود ال يذلا هّؤاودف .اهاوس اهل ببس

 .«هل) :ةدايز د ءهز يف هدعب )١(
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 ةكضلاو هذدّشتاب لا 15 ضرملا نإف .ءاودألا هذين ةّدابشملا رومألا نم ةّيوبلا
 َع وع ِع سكس ِع 8 منت 03 5 2ك 2

 .اهدادضأب هضارمأو :ةّيوبنلا رومألا هذبب ظّفحت هتكصف .لثملاب ظفحت

 .جاهتبالاو حرفلاو ةَّذَّللاو رورّسلاو ريخلا باب دبعلل حتفي ديحوتلاف

 ٌةيْمِحو ؛هماقسأ ٌببس يه ىلا ةدسافلا ٌداوملاو ١2)طالخألل ٌعارفتسا ٌةبوَّتلاو
 ريخلاو ةداعّسلا باب 17حتميف .رورّشلا باب هنع قلغت يهف ؛طيلخَتلا نم هل

 .رافغتسالاو ةبوّتلاب رورشلا ُباب (0قْغُيو ءديحوّنتلاب

 نم لّدقيلف مسجلا ةيفاع دارأ نم :ٌّبَّطلا ةّمئأ نم نيِمَّدقتملا ضعب لاق
 .ماثآلا كرتيلف بلقلا ةيفاع دارأ نمو ؛ماعطلاو بارشلا

 ةَلق يف حوّرلا ةحارو .ماعّطلا ةّلق يف مسجلا ةحار 8 تساث لاقو

 .«؟9هالكلا ةّلق يف ناسّللا ٌةحارو «ماثآلا

 ادإو هل الو هتفعضأ هكلبم مل نإ مومّسلا ةلزنمب - الث بوتذلاو

 نب هللا دبع بولقلا بيبط لاق .ضارمألا ةمواقم لع ردقي مل هتوق تفعض

 .أطخ وهو ؛«طالخألا غارفتساو» :ث يفو .(طالخألا» :طح ءس )١(

 .؛ث يف هدعبو .«قلغت» ىلع افوطعم هنظ خسان نم أطخ وهو «(حتفتو» :د ءطح ءز يف (0)

 .(هل» :ةدايز ل

 .(هيلع» :ةدايز ل .ث يف هدعب ()

 )7598/١(. «ءابنألا نويع» (:)

 ينو .(7078//) «ءايلوألا ةيلح»و (””4ص) «(ئرقملا نبا مجعم» يف تايبأ نم (4)

  («هناويد» :رظناو .امهم لثمتي ناك هنأ (7ص) ايندلا يبأ نبال «ةبوتلا» باتك
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 اهثامدإ َلَذلا ثرويدقو  بولقلات يمت َبونّذلا تيأر

 اهئايصع كسفن ٌر_ريخو بولقلا ٌةايح بونُذلا كارقو

 لصألا يف سفّتلاو .اهتيودأ مظعأ هّثفلاخمو ءاهئاودأ ربكأ ئوهلاف

 هيف امّنإو ءاهاوه عابتا يف اهءافش ْنظت اهلهجل يهف «ةملاظ ًةلهاج تقل
 عضوم ءاّدلا عضت لب ؛حصاّنلا بيبطلا نم لبقت ال اهملظلو ؛ايبطعو اهقلت

 اهراثيإ نيب نم دّلوتيف .هبنتجتف ءاَّذلا عضوم ءاوّدلا عضتو «هدمتعتف ءاوّذلا

 ردع ءاّبطألا يبْغَت يتلا للعلاو ماقسألا نم ٌعاونأ ءاوّدلل اهانتجاو ١2)ءاّدلل

 .ءاقللا ادعم

 مولتو ءاهسفن ئربتف .راقلا ىلع كلذ بكرت اهَّنأ ئمظعلا ةبيصملاو
 لصو اذإو .ناسللا هب حّرصي ئتح موّللا ئوقيو .اًمئاد لاحلا كابسلب اهّنر

 هّبر نم ةمحر (")هكرادتت نأ الإ هئرب يف (")ءمطت الف «لاحلا هذه ئلإ ليلعلا

 .ةديمح ةقيرط هقزريو «ًةديدج ًةايح هييحيف

 ةّيهلإلا ديحوت ئلع اللمتشم بركلا ءاعد يف ساّبع نبا ثيدح ناك اذهلف

 ناتفصلا ناتاهو .ملحلاو ةمظعلاب ةئاتوبسم ٌبَّرلا يفصوو ةّيبوبّرلاو

 لامكب هفصوو ؛زواجّتلاو ناسحإلاو ةمحّرلاو ةردقلا لامكل ناتمزلتسم
 تاقولخملا فقس وه يذلا شرعلاو َيلفّسلاو ٌيولعلا ملاعلل هتّيبوبر

 عمو (7 437 /7) «نيكلاسلا جرادم» يف فلؤملا امهدشنأ دقو .(1١-4١١15ص)
 )١7/1١(. «نيعقوملا مالعأ»و (57١ص) «ءاودلاو ءادلا» يف ثلاث

 .«عادلا» :د هوه (0)

 .«عمطم» ىلإ س يف مهضعب هريغ دقو «(عمطي) :ل ءس ءز )030

 .«هكرادتي» :د «ل 2« رف
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 ةدابعلا 21)يغبنت ال يذلا هّنأو هديحوت مزلتست ُةَّماَتلا ةّيِبوبّرلاو .اهُمّظعأو

 ةقاطملا هكمظعو .هل الإ ةعاّطلاو لالجإلاو ءاجّرلاو "7فوخلاو ٌبحلاو

 مزلتسي هملحو .هنع ٍليثمتو يصقن لك ٌبلسو هل لامك لك تاب مزلتست
 .هقلخ لإ هناسعإو هقدر لامك

 .هديحوتو هلالجإو هتّبحم (7بجوي كلذب هتفرعمو بلقلا ُملعف
 مهلاو بركلا ملأ هنع عفدي ام رورّسلاو ةّذّللاو جاهتبالا نم هل لصحيف
 فيك «هسفن يّرقيو هحرفُيو هّرسي ام هيلع درو اذإ ّضيرملا دجت تنأو .مغلاو
 ئلوأ بلقلل ءافَّشلا اذه لوصحف ! يّسحلا ضرملا عفد ئلع ةعيبّطلا ئوقت

 .ئرحأو

 اعد اهنَّمضت يتلا فاصوألا هذه ةعسو بركلا قيض نيب َتلباق اذإ مث
 لإ هنم بلقلا جورحخو قيضلا اذه جيرطل ةيسانما ياغي هلدجو بركلا

 اهراونأ هيف تقرشأ نم اه شدي املا رومألا هلسو .وورسلا و ةحبعبلا عبس

 .اهقئاقح هّبلق رشابو

 ءاّذلا اذه عفد يف «ثيغتسأ كاتمحرب موّق اي ٌئمح اي» :هلوق ريثأت ينو
 ؛اهل ٌةمزلتسم «لامكلا تافص عيمجل ٌةنّمضتم ةايحلا ةفص ّنإف (ٌةعيدب ٌةبسانم
 مظعألا هللا مسا ناك اذهلو .لاعفألا تافص عيمجل ٌةنّمضتم ةّيموُيقلا ةفصو
 ةايحلاو .«مويقلا ّيحلا» مسا وه ئطعأ هب لتس اذإو ,باجأ هب يعد اذإ يذلا

 .(يغبني» :ب ؛طح يفو .ل ءث «س يفو (ف) لصألا يف عراضملا فرح لمهأ 4

 .زئاج امهالكو
 .د نم طقاس «فوخلاو» ()

 .(بجوت» :ن ءطح ()

50 



 مل ةثجلا لهأ ةايح تلمك امل اذهلو «(''ماقسألاو مالآلا عيمج ٌةاضت تلا
 01 .ضث ةأايحلا قاصقنو .تافآلا نم ءيش الو نزح الو ٌمغ الو ٌمه مهقحلي

 ّقلطملا ٌيحلاف .ةايحلا "7لامكب ةّيموّيقلا لامكف «ةّيموُيقلا يفانيو «لاعفألاب

 ٌنكمم ّلعف هيلع رّدعتي ال موُيقلاو ءةّنبلا ؟7لامك ٌةفص هتوفت ال ٍقايحلا ملا
 ٌرضيو ةايحلا ٌداضي ام ةلازإ يف ٌريثأت هل ةّيموّيقلاو ةايحلا ةفصب لّسوُتلاف .ّنبلا
 .لاعفألاب

 ليئاكيمو 220 ليربج ٍةّيبوبرب هّبر ئلإ لكي ئيبْتلا لّسوت اذه ريظنو

 ةباقيلاب نلقلا ةابحّنإَف .هنذإب ٌقحلا نم هيف فلتخا امل هيدهي نأ ليفارسإو

 :ةايحلاب ةثالعلا كالمألا ءال وه هناحبس هللا لّكو لفو

 يذلا رطقلاب ليئاكيمو .بولقلا ةايح وه يذلا يحولاب لكوم ليربجف
 ةايح ببس وه يذلا روّصلا يف خمّتلاب ليفارسإو .ناويحلاو نادبألا ةايح وه

 هذه (7ةّييوبرب هناحبس هيلإ لّسوتلاف .اهداسجأ ئلإ حاورألا دوَعو ملاعلا

 .بولطملا لوصح يف ٌريثأت هل «ةايحلاب ةلكوملا ةميظعلا حاورألا

 .«مالآلاو ماقسألا» :ن )١(

 .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو «ةيتآلا ةلمجلا يف «يفانت» اذكو «ٌرِضت» :خسنلا مظعم يف (؟)

 .ةايحلا ال ةايحلا ناصقن وه يئانيو رضي يذلا نإف .فيحصت كلذو

 .فيحصت وهو .«(لامكلا» :ل.ءث (9)

 .«لامكلا» :د (5؟)

 هذه ةيبوبرب" :يتآلا هلوق يف امك هلوعفم ىلإ فاضم ردصملاو .ليربجل ابر هنوكب ينعي (5)

 .«هتيبوبرب» :ن «ل ؛ث يفو .«حاورألا

 .(هتيبوبرب) :ز 5)
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 تاوعَّدلا ةباجإ يف اًصاخ اَريثأت «موّيقلا ّيحلا» مسال َّنأ دوصقملاو
 .كايتكلا يي و

 نيتاه يف مظعألا هللا مسا» :اًعوفرم ؟١ "متاح يبأ حيحص او َخِذَسْلا قو

 01 ةرقعبلا] 7 ريحا !فرطخللا 8 اوهال هلل ل دج و لإ كيَلإَو» نيل

 ١-5[(. :نارمع لآ] # موت كَ أ وهال هلاك هلأ قرلا» ةيسمدسااب

 م"

 اهم كسر نأ سا تيدح نم 'اشيأ 17 ةياح نبا حيحصاو نئَسلا يفو

 عيدب «نانملا ؛تنأ الإ هلإ ال .دمحلا كل َنأب كلأسأ يّنِإ ّمهّللا :لاقف
 :ةللكع يلا لاقف .موّيق اي يح اي ,ماركإلاو لالجلا اذ اي ءضرألاو تاوامّسلا
 .«ئطعأ هب لئس اذإو ءباجأ هب يعد اذإ يذلا مظعألا همساب هللا اعد دقلا

 رجح نبا هزعي ملو هاَهْنَعدَلَيَو ديزي تنب ءامسأ ثيدح نم (741) «يذمرتلا نئس » )١(

 نباو )١595(. دواد وبأ اضيأ هج رخو ا يي مو )١5/ «ةرهملا فاحتإ» يف

 ,(*487) يمراّدلاو ن1 كيوي و ,(15991/5) ةبيش يبأ نباو )١/66(2 هحام

 نب هللا ديبع هدانسإ فو .««بيرغ) :(9”7 /65) «ةنسلا حرش» يف يوغبلا لاق .مهريغو

 ينابلألا هركذ هَنَعََنََدِيَر ةمامأ يبأ ثيدح نم دهاش هلو .يوقلاب سيل حاّدقلا دايز يبأ
 .(745) «ةحيحّصلا ةلسلّسلا) يف

 )١1:0٠0(, «يئاسّنلا ننس ((7054) «يذمرتلا نئس» )١415(( ادواد يبأ نئس» 00

 دمحأ اًضيأ هجرخأو .(697) ناّبح نبا حيحص «(80”7) «هجام نبا ننس»

 )07١5, (درفملا بدألا» يف ٌيراخبلاو «2 098 )55١١615506, ٠

 نم يوُر دقو «سنأ نع ٍتباث ثيدح نم ٌبيرغ ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق .امهريغو

 يف ءايضلاو )6507/١-205(. مكاحلا هحّحصو ؛«سنأ نع هجولا اذه ريغ

 ١18865(. 48/85 له ه5 .ا١ه5١061١87501) «ةراتخملا»

 ارا“



 .217(موُيق اي ئيح اي» :لاق ءاعّدلا يف دهتجا اذإ لكي ْيَّنلا ناك اذهلو

 ني ةفرط يسفن ئلإ ينأكت الف وجرأ كدتحر مهلا :هلوق فو

 هلك ريخلا نمل ءاجّرلا قيقحت 7 نم «تنأ الإ هلإ ال .هلك ينأش يل خلصأو

 الوب نأ هلا عّرضتلاو هيلإ رمألا ضيوفتو .هدحو هيلع دامتعالاو كل اديسم

 يوق ٌريثأت هل ")ام -هديحوتب هيلإ لّسوَّتلاو .هسفن ئلإ هّلكي الو «هنأش حالصإ

 .«اًنيش هب كرشأ ال ير هللا» :هلوق كلذكو «ءاّدلا اذه عفد يف

 نم هيفف .(كدبع نبا .كدبع يَنإ َمهْللا» :دوعسم نبا ثيدح اّمأو

 نَّمضتتي ِهّنإف .«47ٌباتك هل عسّني ال ام ةّيدوبعلا رارسأو ةّيهلإلا فراعملا

 بيك اهف ٌرصي هديب هتيصات نأو «هقاهّمأو هقابآ ةّيقويغو ةكيد وبعب فا رتعألا

 الر ةايح الوات م الو ءا بع الو امن هسقنت هقرك دبعلا كاتمم اف ماشي

 يف ٍناع وه لب ؛هرمأ نم ٌءيش هيلإ سيلف هريغ ديب هتيصان نَم نأل ؛اًروشن

 .هرهق ناطلس تحت ٌليلذ :هتضبق
 ا ىو طرص أع .
 نيميظع نيلصأل نمضتم «كؤاضق يف لدع .,كمكح ىف ضام» :هلوقو

 بح ثلا رادع اممياع

 هيف ةيضام «هدبع يف ٌةذفان ىلاعت ّبّرلا ماكحأ َنأو ردقلا تابثإ :امهدحأ

 .هجيرخت مدقت )١(

 .(«هذيب) :د ءطح (؟)

 .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ««امم» :ن (*)

 .5 ١٠١-14 ص) «دئاوفلا»و (571-5/١71078ص) («ليلعلا ءافش» يف فلؤملا هحرش دقو ()

 -١/5ص) «ءاودلاو ءادلا»و (777-17376 )١/ «نيعقوملا مالعأ» :رظناو ©(

 11١-1176(. /9) مالسإلا خيشل «لئاسملا عماجلاو ©57
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 .اهعفد يف هل ةليح الو ءاهنع هل كاكفنا ال

0 
 جرخي ال لب «هدبعل ملاظ ٌريغ ,ماكحألا هذه يف لدع هناحبس هنأ :ي و

 أ هلهج وأ ملال ةجاح هي ملل إف «ذاسحإلاو لدعلا بْجبوم نع اهن

 لك نع ٌينغوه (' !نمو «ٌميلع ٍءيش لكب وه نّمم هرودص ليحتسيف ؛ههفس
 نم ٌةَّرذ جرخت الف «نيمكاحلا مكحأ وه نّمو «هيلإ ٌريقف ٍءيش لكو «ءيش
 هتمكحف .هتئيشمو هتردق نع جرخت مل امك .هدمحو هتمكح نع هتارودقم

 ,هتردقو ةتكشعم تذغتل كح ةّدفان

 هلأ دهم ِقِإ# :مهتهلآب هموق هفؤخ دقو كي دوه هللا يبن لاق اذهلو

 ن6 ن نورا مش اج نودي هيوذ نم © تورم 5 ءاك رباع

 * ِبَيَسُم طالع قرض هيض اتي و 5 ناتو قرون الع تاكو
 امك مهفيرصتو هقلخ يصاونب (ًذععلأ هتاعبس هنوك عم أ .[05- ه5 :دوه]

 ةمكحلاو لدعلاب الإ مهيف فّرصتي ال ءميقتسم ٍطارص ئلع وهف ءءاشي

 قاما كون قيام كاك يف يضام :هلوقف . ةمحّرلاو ناسعألاب

 طرصَعقَرَنإ » :هلوقل ٌقباطم «كؤاضق ىف ٌلدع» :هلوقو هيض

 ملامو اهنم دابعلا َمِلع ام ءهّسفن اهب ئّمس يتلا هئامسأب هّبر ىلإ لّسوت م
 الو اًبَّرقم اكلم هيلع ْعِلْطُي ملف ؛هدنع بيغلا ملع يف هرثأتسا ام اهنمو .اومّلعي

 اًليصحت اهبرقأو هللا ئلإ اهبحأو ءلئاسولا مظعأ ةليسولا هذهو .اسرم ابن

 .بولطملل

 مم ولا ل نين بره )
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 كلذكو «ناويحلا هيف عتري يذلا عيبّرلاك هبلقل نآرقلا لعجي نأ هلأس مث

 ءاوّدلا ةلزنمب هل ّنوكيف ءهّمغو هّمه ءافش هلعجي نأو ؛بولقلا ٌعيبر نآرقلا

 هنزحل هلعجي نأو ؛هلادتعاو هتَّحص لإ َندبلا ديعيو ءءاّدذلا لصأتسي يذلا

 اذإ جالعلا اذهب "2رْحأف .اهريغو ةئدصألاو (50 ريطلا واجي يذلا ءالجلاك

 .ةيفاعو ةّحصو اّمات ًءافش هّبقْعُيو «هءاد هنع ليزي نأ هلامعتسا ىف ليلعلا قدص

 .قفوملا هللاو

 ئلاعت ٌبّولل هيزنّتلاو ديحوَّتلا لامك نم اهيف نِإف .نونلا يذ ةوعد امو
 غلبأو «ٌمغلاو ٌمهلاو بركلا ةيودأ غلبأ نم وه ام هبنذو هملظب دبعلا ٍفارتعاو

 نانّمضتي هيزّتلاو ديحوّنلا نِإف .ج جئاوحلا ءاضق يف هناحبس هللا ئلإ لئاسولا
 لطلاب فارتعالاو .هنع ليثمتو بيعو صقن لك ّبلسو هلل لامك ّلك َتابثإ

 هعوجرو هّراسكنا بجويو «باقعلاو باوُّشلاو عرَّشلاب دبعلا ناميإ نّمضتي

 ةعبرأ انهاهف .هّبر ئلإ هراقتفاو هتّيدوبعب ٌفارتعالاو «هترثع هتلاقتساو «هللا اولإ

 .فارتعالاو ةّيدوبعلاو هيزنتلاو ديحوتلا :اهب لّسوَتلا عقو دق رومأ

 لقف (7(نزحلاو مهلا نسم كب ذوعأ يف َمهّللا» :ةمامأ يبأ ثيدح اًمآو

 مهلاف .ناجودزم نانيرف اهنم نينا لك .ءايشأ ةينامث نم ةذاعتسالا نّمضت

 .(نئورحأف) :نوطحب (9)

 عئادب» :هحرش يف اًضيأ رظناو .يناثلا دلجملا يف ثيدحلا اذه فلؤملا حرش نأ قبس ()

 راد حاتفماو (107/-7505/5) «نيترجهلا قيرط»و ١5/( -1/17/7) «دكاوفلا

 نم هصخل دقو .(17 5١- ص) (نيبحملا ةضوراو )١/ 717- ١0"( «ةداعسلا

 1٠١9- /9) «لئاسملا عماج» رظنا .مالسإلا خيشل ثيدحلا اذه ريسفت يف ةلأسم
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 عّلضو «ناوخأ لخبلاو نبجلاو ؛ناوخأ لسكلاو زجعلاو «ناوخأ نزحلاو .

 نأ اًمإف بلقلا ئلع درو اذإ ملؤملا هوركملا ْنِإف .ناوخأ لاجّرلا ةبلغو نيّدلا

 يف )عّقوتم ٍرمأ نم ناك نإو .نزحلا هل بجويف ءاّيضام اًرمأ هببس نوكي

 نأ اير هيلع اهيولتر هسئاصم نه ديعلا بلْسِيو .َمهلا بجوأ لبقتسملا

 سبحو .لسكلا وهو ةدارإلا مدع نم وأ ءزجعلا وهو ةردقلا مدع نم نوكي

 وهف /" 'هنديب هفن ٌمنم نوكي نأ اّمإ هسنج ينب نعو هسفن نع هعفنو هريخ

 وأ ةةيذلا عّلض وهف يحب امإ هل سانلا ةيقو  اكيلا روق هلامم وأ :جيكلا
 رش لك نم ةذاعتسالا ثيدحلا نّمضت دقف .لاجّرلا ةبلغ وهف لطابب

 هب ملعلا يف كرتشا املف قيّضلاو ٌمغلاو ّمهلا عفد يف رافغتسالا ريثأت اًمأو

 ؛مغلاو مهلا بجوت داسفلاو يصاعملا نأ ٍةَّمأ لك ٌءالقعو للملا ٌلهأ

 اوضق اذإ اهلهأ ّنِإ اىَّتح «بلقلا ضارمأو ردّصلا قيضو .نزحلاو فوخلاو

 نم مهرودص يف هنودجي امل اًعفد اهوبكترا مهّسوفن اهتمئسو مهراطوأ اهنم
 :411قوسفلا ري خيش لاق امك ."")ٌةغلاو ٌمهلاو قيضلا

 ابهباهنم تيوادت ئرخأو ٍةَذل ىلع ٌُتبرش سأكو

 .«اعقوتم اًرمأ» :ن يفو ءطح نم طقاس «نم» فرح )1١(

 .فيحصت «(هيديب) :د ءطح «ىس (0)

 .ز نم طقاس (مغلاو» 0

 موقلا خيش» :لاقؤ( ص)) «ءاودلاو ءادلا» يف همساب حّرص دقو «ساون ابأ ينعي ا

 .(يناوضرلا )١7/7- «هناويد» يف سيق ئشعأل تيبلاف .مهو وهو .«عئناه نب نسحلا

 وهف  رهظي اميف-_ قباسلا تيبلاب فلؤملا ئلع سبتلا يذلا «قوسفلا خيش 5 لوق امأ

 :(رنغاف - ١ /؟) «هناويد» يف ةديصق علطم

 ٌءاَذلا يه تناك يتلاب ينوادو > ٌءارغإ موللا ْنإف يمول كنع عد
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 ةبوّتلا الإ اهل ءاود الف «بولقلا يف ماثآلاو ٍبونّذلا ريثأت اذه ناك اذإو
 .رافقتسالاو

 هتّذلو هجاهتباو هحرشو هتيوقتو بلقلا حيرفت يف اهتأشف ءةالَّصلا اًمأو

 :هركذب مُعنَّتلاو .هبرقو هللاب حوّرلاو بلقلا لاصّتا نم اهيفو .ٍنأش ٌربكأ
 هتالآو هاوقو ندبلا عيمج ٍلامعتساو «هيدي نيب فوقولاو ؛هتاجانمب جاهتبالاو

 قلخلاب َقّلعّتلا نع هلاغتشاو ءاهنم هّظح وضع ّلك ءاطعإو ههّيدوبع يف
 هرطافو هّبر ىلإ هحراوجو هبلق ئوق باذدجناو «مهتارواحمو مهتسبالمو

 تاحّرفملاو ةيودألا ربكأ نم هب تراص ام -ةالَّصلا ةلاح هّودع نم هتحارو

 يهف ةليلعلا بولقلا اّمأو .ةحيحّصلا بولقلا الإ مئالت ال ىلا ةيذغألاو

 .2(7١ةلضافلا ةيذغألا اهبسانت ال ةليلعلا نادبألاك

 عفدو «ةرخآلاو اينّدلا حلاصم ليصحت ئلع نوعلا ربكأ نم ةالّصلاف

 ةديطقو «بولقلا ءاودآل ةعفادو ءمثإلا نع ٌةاهنم يهو .ةرخآلاو اينّدلا دسافم

 حراوجلل ةطّشنمو .هجولل ةضّيبمو ءبلقلل ٌةرّونمو دسجلا نع ءاّدلل

 طالخأل ةعماقو .مولظملل ةرصانو ؛ملّظلل ةعفادو «قزّرلل ةبلاجو ءسمّتلاو

 ةفشاكو 2" اةمجح كلل ةلرتمو ةمقثلل ةعقادو ةمعّتلل ةظفاحو «تاوهشلا

 .نطبلا عاجوأ نم (7ريثك نم ةعفانو «ةّمغلل

 خسنلا عيمجل افالخ «ةلضافلا ةيذغألا الإ اهبسانت ال نادبألاك يهف» :ةلاسرلا ةعبط يف )١(

 .هانعم لاحأو مالكلا قايس فرصتلا اذه دسفأ دقو .ةعوبطملاو ةيطخلا

 .فيحصت «(هجولل ةلقسم»:د (0)

 .(ريثكلا» :ز ()
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 :لاق ةريره يبأ نع دهاجم ثيدح نم (7١هننس# يف هجام نبا ئور دقو
 ةريره ابأ اي) :يل لاقف ,ينطب عجو نم وكشأ ٌمئان انأو كلي هللا لوسر ٍنآر

 يف َّنإف ,ٌلصف ءْمَق» :لاق .هللا لوسر اي معن :تلق :لاق .(؟ْدْرَد ")هك
 .«ًءافش ةالّصلا

 لاق يذلا وه هّنأو ؛"7ةريره يبأ ئلع افوقوم ثيدحلا اذه يور دقو

 ؟كنطب كعجويأ :ئسرافلاب ةظفّللا هذه ئنعمو .هبشأ وهو دهاجمل كلذ

 الع لمتشت تناك ذإ ءاًعيمج ندبلاو سفنلا ةضاير ةالّصلا :هل لاقيو بطلا

 (ءافعضلا» يف ٌيليقعلاو .(47 ٠ :4077) دمحأ اًضيأ هجرخأو .(404) مقرب )١(
 («لماكلا» يف يدع نباو ؛(١/7597) «نيحورجملا» يف ناّبح نباو ««48/5)

 1١1١-19/71(, /1) «ةيهانتملا للعلا» يف ٌيزوجلا نبا هفّعضو .(2528/877/5)

 :(4 ١0:5 37 5417) «ةفيعٌضلا ةلسلّسلا» يف وهو ,(09 /5) «حابصملا» يف ّيريصوبلاو

 .هلاسرإ مهضعب حّجرو .هفقو ٍدحاو ريغ حّجرو

 (ٌتَمَكِشَأ» ئلإ هترّيغ يتلا ةلاسرلا ةعبط الإ ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يفاذك (؟)

 باتك نم ثيدحلا لقن فلؤملا لعلو .يقابلا دبع داؤف دمحم ةعبط «نئسلا) يف امك

 :رخآ ظفلو .هريغو «ةيهانتملا للعلا» يف دراو ظفللا اذهو .(757/ص) يومحلا

 وهو نطبلا ائينعمب ةيسرافلاب (مُكِشا .هريغو (دنسملا» يف درو أاهضيأ «ينكيشا)»

 ظفلو .هيف ةغل نونلا ءافخإب «بنكشأ»و .«ْمُكْشَأ»  ةميدقلا ةيسرافلا  ةيولهفلاب

 يف رظنا .«كنطب» :ينعي .بطاخملا ريمض (ْتَمَكْشَأ» يف ءاتلاو ملال نعمب (درد)»

 .ققحملا ةيشاح )١/ ١1٠( يزيربتلل «عطاق ناهرب» :«مكش»و (مكشأ» ظفل

 يف ٌيزوجلا نبا هقيرط نمو 48( /؟) «ءافعُضلا» يف ٌيليقعلا ةفوقوملا ةياوّرلا جرخأ 0

 .(77 /5) «لماكلا» يف يدع نباو )١/ ١1/7(-« «ةيهانتملا للعلا»

 ؟“ و



 (117كر وتلا دوجسلاو عوكرلاو باصننالا نم ةفاتخم ٍعاضوأو ٍتاكرح

 .ءاذغلاو سفنلا تاالآ رئاسو ءاعمألاو ةدعملاك .ةنطابلا ءاضعألا 1-0 أهعم

 ري

 لي الو ٌداوملل "' ”اليلحتو ةيوقت تاكرحلا هذه ين نوكي نأ ركني ")امن

 عقدا ةعيبطلا وسقف قولّصلا ف اهحارشناو سلا ةّوق ةطساوب ظ

 هنع ضوعَتلاو لسُرلا هب تءاج اًمع ضارعإلاو ةقدنّزلا ءاد نكلو يلا

 بَّذك يذلا يَ نئقشألا الإ اهالصي ال ئّللت ٌران الإ ٌءاود هل سيل ٌءاد داحلإلاب

 !ئّلوتو
 سّنلا ّنِإف .نادجولاب ٌمولعم ٌرمأف ٌمغلاو مهلا عفد يف داهجلا ريثأت اّمأو

 اهُبركو اهّمغو اهّمه ٌدتشا هءاليتساو هتلوصو لطابلا لئاص همر ىتم

 امك ةَّوقو اًطاشنو احرف نزحلاو مهلا كلذ هللا لدبأ هلل هتدهاج اذإف .اهفوخو
 ب

 ِفَّشَيَو َْرِهْيلَع ورم !:تيورمر يو ركسي دراي هكا امي دعي مهولتق# :اىلاعت لاق

 ءيش الف ١4 -١5[. :ةبوتلا] 4 ٌعييوْلم ظَيَع تهدي © َنيِنِمؤُم وف َروُرَص

 .د «ز نم طقاس «كروتلاو» )١(

 .ًاريغبم كاونكي نأ لئشخأ نكلو ««الف» :(ف) لصألا ف (0)

 يف ناك وهسلا نأ رهاظلاو .باوصلا ئلع «ٌليلحت» اهيف يتلا ل الإ هريغو لصألا يفاذك (9)

 هبش اهربخو ةركتن ناك اذإ ناك مسا بصن نم ةماعلا ةغل لع ئرج دقو .,فلؤملا لصأ

 .ةرابعلا حلصأ اهخسان لعلف (ل) ةخسنلا امأ .ةعئاش ةغللا هذه لازت الو .مَّدقم ةلمج

 .«عفدنيف) :ن (5)

 نيعبرألا) باتك هردصمو (18١7صر) هباتك ف يومحلا مالك نم ذوخأم مالكلا اذه (6)

 ٍلاع مالك ثيدحلا حرش يف هلو «.(358ص) يدادغبلا فيطللا دبع قفوملل «ةيبطلا

 .سيفن
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 .ناعتسملا هللاو .داهجلا نم هنزحو هّمهو هّمغو بلقلا ئوجل ٌتّمذُأ

 لامك نم اهيف املف ءءاَّدلا اذه عفد يف هللاب الإ ةّوق الو لوح ال ريثأت اّمأو

 مددعو ءهل هّلك رمألا ميلستو ءهب الإ ةوقلاو لوحلا نم ('يربألاو :ضيوفتلا

 الف -هدحو هللاب هّلك كلذ َّنأو ٍ؛لّوحّتلا كلذ ىلع ةّرقلاو «لفّشلاو ّيولعلا

 .ءيش ةملكلا هذهل موقي

 الدب الإ اهيلإ دعصي الو ءامّسلا نم كله لزتي ام هّنِإ :واثآلا ضحي قو

 .200هللاب الإ ًةَوق الو لوح

 .ناعتسملا هللاو .ناطيّشلا درط يف ٌبيجع ٌريثأت اهلو

 لصف

 مونلا نم عناملا قرآلاو عزفلا جالع يف ْةْكَي هيده يف

 دنع عَتلا ىلإ دلاخ اكش :لاق ةديرب نع ؟ نعمات يف يذمرتلا ئور

 .ةرجتلاو ٌوريتلا :زمهلاب امهلصأ ءىّرجملا لثم (1)

 نع كلام نب سنأ نع ها نب يع ب نم يمليدلا هيرب لهرارم اكو )0

 ني ١ 880 «لاكعلا

 يف ناريّطلا اًضيأ هجرخأو .«ٌيوقلاب هدانسإ سيل ٌثيدح اذه# :لاقو ("677) مقرب (5)
 هيف ؛اًدج ٌفيعض هدانسإو .(497 /7) «لماكلا» يف يدع نباو )١57(( «طسوألا»

 (راكذألا» يف ىيروتلا هفعضو .بذكلاب مدام همهتاو هكورتم وهو ريَهَظ نب مكحلا

 «ةقحفلا ةلسلّملا» يفوهو .(37373 ةبعرّشلا سادآلا» يو حلفم نياو اك 71

 .«السرم كي يتلا نع ثيدحلا اذه ئوريو"» :يذمرتلا لاقو 2( ١

 سدر



 ئلإ تيوأ اذإ» :ةلو يبل لاقف .قرألا نم ليلا مانأ ام «هللا لوسر اي :لاقف

 ْتّلَقأ امو نيضَرألا برو ,تّلظأ امو عبّسلا تاوامّسلا بر مهل :لقف كشارف

 طّرفي ن نأ اًميمج مهّلك كققلخ ٌرش نم اًراج يل نك ؛تّلضأ امو نيطايَّشلا برو

 .(كُريغ هلإ الو ءكؤانث لجو ,كراج رع ىلع يغبي وأ .مهنم ٌدحأ ىلع

 ناك هلا لوسر ذأ هداج نع هيبأ نع يعش نب ورمع نع اًيأ(!!هيفو

 نمو .هدابع ٌرشو (”)هبضغ نم ةّماَتلا هللا تاملكبي ذوعأ» :عزفلا نم مهمّلعي

 نب هللا دبع ناكو :لاق .«نورضحي نأ تر كبذوعأو .نيطايّشلا تازمه

 .هيلع هقّلعأف هتك لقعي مل نمو .هينب نم لّفع نم َنهِمّلعي ")ور مع

 .ءاّدلا اذه جالعل ةذوٌعلا هذه ةبسانم ىفخي الو

 لصف

 هئافطإو قيرحلا ءاد جالع يف ِِكي هيده يف

 :لِلك هللا لوسر لاق :لاق هّدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ركذي

 .(49«هئفطُي ريبكُتلا إف ءاورّبكف قيرحلا متيأر اذإ)

 7/97(2) دواد وبأ اًضيأ هجرخأو .«بيرغ "*رسح ثيدح اذه» :لاقو ,0707) مقرب 01(

 دمحأو  عوفرملا ئلع اًرِصتقم- 1١617( 5 ء86177١٠٠) (ئربكلا» يف ُيئاسّنلاو

 ةجيرشدت مشت لو . مه ريغو :(50

 .دواد يبأ ظفل اذهو ودبي اميف «يذمرتلا عماج» نم «هباقعو» :ةدايز ن يف هدعب (؟)

 .رخآ باتك نع رداص فلؤملاو

 .ًأطخ وهو ؛«رمع» :ز ادع ام 0

 ٌينّسلا نباو )٠٠١1(. ؛ءاعّدلا» يف يناربّطلاو 2540 /1) ؛ءافعُضلا» يف ف ٌنليقعلا هجرخأ 65

 5  .مهريغو ((7 54 /0) «لماكلا» يف يدع نباو «(7417- ؟15) «ةليّللاو مويلا لمع" يف

 لك



 هيف ناكو ءاهنم قل ىلا ناطيِّسلا ةّدام يهو هراّنلا هببس قيرحلا ناك اّمل

 ٌةناعإ (١)ناطيّشلل ناك -هلعفو هتّدامب ناطيّشلا بساني ام ماعلا داسفلا نم
 نآرمألا نازعسو ,داسغلاو ٌرلعلا اهعبطي هيلاطت راثلا تقاكو هل ريفيو هيلع

 امهمو ءوعدي امهيلإو «ناطيّشلا يده امه داسفلاو ضرألا يف ٌولعلا امهو
 .داسفلاو ضرألا يف ٌرلعلا ديري امهنم لك ناطيّشلاو ران .مدآ ينب كلهي

 رع هللا ريبكت ناك "”اذهلف .هلعفو ناطيّشلا عمقت لجو رع ٌبّرلا ءايربكو

 اذإف ٌءيش اهل موقي ال لجو ِّزع هلل ءايربك نإ «قيرحلا ءافطإ يف اهل , اج
 رادألم يبه ؟0ينلا ناطقا دوم و وكتلا دومدا يف 2 رثأ هّبر ملسملا ربك

 .ملعأ هللاو .كلذك هاندجوف اذه انريغو نحن انبّرج دقو .قيرحلا 27 ئفطف ع

 لصف

 ةَحّصلا ظفح ىف ِةِكَي هيده يف

 ةمواقملا ةبوطُرلا ةطساوب وه امّنإ هؤاقبو هتَّحصو ندبلا لادتعا ناك امل

 اهحلصتو اهتالضف عفدّتو اهجضتت ٌةرارحلاو .هتّدام ةبوطرلاف هةرارسحلل

 ءاذغ يه ةبوطّرلا كلذكو .هُمايق نكمي ملو «ندبلا تدسفأ اّلإو ءاهفّطلتو

 بجر نبا هفَّعضو ؛(7؟ ١ ص) «نيحورجملا ئلع قيلعتلا» يف هتراكنب ٌينطقراّدلا مكحو -
 .(757017) «ةفيعضلا ةلسلّسلا» يف وهو ((5//7117) «يرابلا حتف» يف

 .«ناطيشلا# ل نوي (1)

 .ةاذينتتو ةلص ةئاضإت :خ يل ع5 60

 .«اذهلو» :ن (*9)

 .«يذلا» يصلي قايسلاو قلق ةرابعلاو :ةعينبطملاو ةيطشلا نسقنا عيدج يف ادك )00

 .(اليفطيف) هلو (يفطتف» :طح يو . ةزمهلا ليهست ئلع «ئّمطفا» :ةءارق لمتحي 26(

 نا



 لك ٌماوقف .هتدسفأو هتسبيأو ندبلا تقرحأل ةبوطُرلا الولف «ةرارحلا

 .اًعيمج امهب ندبلا ٌماوقو ءاهتبحاصب امهنم (١)ةدحاو

 نم اهعنمتو اهظفحت ةبوط ل هام ةرارسلاف ,نئرشألل هدام امهنم لكو

 تلام :يتمو .ايلمحتو اهوذغت ةرارحلل هدام ةبوطرلاو .ةلاحتسالاو داسفلا

 بسحب ٌفارحنالا ندبلا جازمل لصح ئرخألا ئلع ةدايّزلا ىلإ امهادحإ

 ام هيلع فِلْخُي ")ام ئلإ ندبلا جاتحيف «ةبوطُرلا لّلحت اًمئاد ةرارحلاف كلذ
 رادقم اىلع داز اوتمو .بارّشلاو ماعّطلا وهو هئاقب ًةرورض ةرارحلا هتلّلح

 يف تئاعف ةّيدر ًداوم تلاحتساف «هتالضف ليلحت نع ةرارحلا تفعض للحَتلا

 لوبقو اهّداوم عونت بسحب ةعّونتملا ضارمألا تلصحف .ءتدسفأو ندبلا

 .اهدادعتساو ءاضعألا

 و اع
 :فارعألا] 4أفرشالتأؤرئاوأؤخو» :اىلاعت هلوق نم دافتسم هلك اذهو

 ام ّضوع ِبارَّشلاو ماعّطلا نم ندبلا ميقي ام لاخدإ لإ هدابع دشرأف ١[.

 زواج ئتمف «ةّيفيكلاو ةيمكلا يف ندبلا هب عفتني ام ردقب نوكي نأو «هنم للحت

 مدع :ينعأ ءضرملل ٌبلاج «ةَّحَّصلا نم ٌمنام امهالكو .اًفارسإ ناك كلذ

 نيتملكلا نيتاه يف لك كسلا طقم هي (7فارسإلا وأ ءبرّشلاو لكألا

 .-تيقيهلالا

 لّلحّتلا رثك امَّلكو ,فالختسالاو لَّلحَتلا يف اًمئاد ندبلا َّنأ بيرالو

 .(دحاو») :دءىسءز وف (0)

 .خاسنلا ضعب نم ةدايز يهو .(هب» :اهدعب ل .ث يف (0)

 .(«فارسإلاو» :ل ءث (9)

 م



 قام سهو بوطؤلا يبنقت لدحتلا ةرشك ثا "ابن ءادلل ةرارسللا تلامس

 اونفت اّسح كلذك لازيالو .مضهلا فعض ةرارحلا تفعض تفعض اذإو «ةرارحلا

 نأ هل هللا بتك يذلا ّلجألا ٌدبعلا لمكتسيف «ةلمج ةرارحلا ئفطنتو «ةبوطّرلا

 .7١2هيلإ لصي

 هله ئيدإ لبعي نأ نيلإ قديلا اسارتحد هريغلو هسفتل تاسلإلا جلع ةياخق

 ةحّصلاو بابشل !ًءاقب نيتّللا ةبوطُرلاو ةرارحلا ءاقب مزلتسي ِهَّنأ ال «ةلاحلا

 نأ بيبّطلا ةياغ امَّنإو راَّدلا هذه يف رشبل لصحي مل امم اذه َنِإف ءامهب ةّرقلاو

 نع ًةرارحلا يمحيو ءاهريغو ةنوفعلا نم اهتادسفم نع ةبوطّرلا يمحي

 َّنأ امك ءناسنإلا ندب ماق هب يذلا ريبدّتلا يف لدعلاب امهنيب لدعيو ءاهتافعْضُم
 .لدعلاب اهماوق امّنِإ تاقولخملا ٌرئاسو .ضرألاو تاوامّسلا تماق هب

 هب ةَّحّصلا ًظفح نكمي يده ّلضفأ هدجو كي يِبْنلا يده لّمأت نمو

 ؛سبلملاو برشملاو معطملا ريبدتت نسمح ئلع ٌفوقوم اهظفح َّنِإف

 غارفتسالاو حكنملاو ,نوكّسلاو ةكرحلاو «ةظقيلاو موثلاو ءاوهلاو نكسملاو

 ندبلل مئالملا قفاوملا لدتعملا هجولا ئلع هذه تلصح اذإف .سابتحالاو
 ءاضقنا ئلإ اهتبلغ وأ ةَّحّصلا ماود ئلإ برقأ ناك ةداعلاو ٌنّسلاو دلبلاو

 .لجألا

 هاياطع ٍلزجأو «هدبع ئلع هللا معن لجأ نم ةيفاعلاو ةَّحّصلا تناك اّملو

 قِزُر نمل ٌقيقحف «قالطإلا ئلع مّنلا لجأ ةقلطملا ةيفاعلا لب هن رفوأو

 .اهٌداضي اًمع اهتيامحو اهظفحو اهتاعارم قيفوّتلا نم اًظح

 .(؟ ١5 ص) هباتك يف يومحلا مالكب ةرقفلا هذه نراق )١(
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 لاق :لاق سلب بأ ثيدح نم (١)0هحيحص» يف يراخبلا كور لقو

 .«غارفلاو ةّحَّصلا : ساثلا نم ةيقك اميهبق ٌنويغم ناقمعل» : كلَ هلل هللا لوسر

 يراصنألا نّصحم نب 22ه ليع ثثيدح نم هريعو (")(يذمرتلا» يفو

 هدنع هبْري يف اًنمآ ؛هدسج يف ئفاعُم حبصأ نم» : كلَ هلل هللا لوسر لاق :لاق

 .«اينّدلا هل تريح امّنأكف ؛هموي ٌثوق

 :لاق هّنأ لي يبا نع ةريره يبأ ثيدح نم اًضيأ (47«يذمرتلا ينو
 كل َّعِصْن ملأ :هل لاقي نأ ميعّنلا نم ةمايقلا موي دبعلا هنع لأسُي ام لّوأ»

 .«؟درابلا ءاملا نم كوُرّنو ءكّمسج

 )١( مقرب )1515(.

 هجام نبا اًضيأ هجرخأو .(7757) مقرب (؟) ) »)5١5١يف يراخبلاو ؛(5 57) ّيديمحلاو
 «درفملا بدألا» ) ٠ ةداثسسمإ ! نّملو .«بيرغ نسحا) :ّيْدِمرَتلا لاق .مهريغو

 ؟ماهيرلاو مهولا» ف ناطقا نبإو 15176 (ءافعلا» ف ٌيليقعلا )6/ 506

 (بعّشلا» يف ٌيقهيبلا لاقو ,(8* ها /7) (ةّيعرّشلا بادآلا» يف حلفُم نباو )١6/ ٠١(:

 ةلسلشلا# ف يف ٌينابلألا اهب هاّوق دهاوش هل نكلو .«بابلا يف يورام حصأ وه»

 .(7718) «ةحيحصلا

 :امهيفف «ةلاسرلا ةعبطو (ن) ةخسن الإ ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يفاذك ()

 (778ص) يومحلا باتك نع رداص فلؤملاو .«يذمرتلا عماج) يف امك هللا ديبع»

 .هريغو لصألا يف امك («هللا دبع» :هيفو (أ /17ق) هطوطخم رظناو

 يومحلا باتك نم لوقنم ثيدحلا ظفلو ««بيرغ» :لاقو (77078) مقرب (:8)

 يف ٍيناربّطلاو «(2701) «ةسلاجملا» يف ٌيرونيَّدلا اًضيأ هجرخأو .(779ص)
 )١78/5(, مكاحلاو ,(/7515) ناّبح نبا هحّحصو .امهريغو ((57) «طسوألا»

 ةلسلّسلا» يفوهو .(037/0”3) (ةّيعرشلا بادآلا» ف حلفم نبا ةداتسإ نّسخو

 .(6179) «ةحيحٌّصلا

 ل ١



 فيم 1 دايت :ئلاعت هلوق يف فلّسلا نم لاق نم لاق انهاه نمو

 .ةَّحّصلا نع :7"2لاق [4 :رثاكتلا] * دِعَتلأ نع

 مع اي ءٌسابع اي» :سابعلل لاق ِةِكَ ئبنلا نأ "7«دمحأ مامإلا دنسم) يفو

 .(ةرخآلاو اينّدلا يف ةيفاعلا هللا ٍلَس هللا لوسر

 و تاياسسس 5 2 ع ٠

 اولَس» :لوقي ديلي هللا لوسر تعمس :لاق قيدصلا ركب يبأ نع (2لهقو

 نيب عمجف .«ةيفاعلا نم اًريخ نيقيلا دعب دحأ يتوأ امف .ةافاعملاو نيقيلا هللا

0 

(030 

(0 

0 

 .ةيفاعلاو نيقيلاب الإ نيراَّدلا يف دبعلا حالص ٌُمتياالو .ايندلاو نيّدلا يتيفاع

 باتك ةطوطخم يفو .ث «س «ز يف مهضعب حلصأ دقو ««نلأستلو» :طح ادعام

 .هريغو لصألا يف امك «نلأستلو» :اًضيأ  لقنلا ردصم وهو - يومحلا

 ريسفتلا يف رثأ لوأ اذهو .ريبج نب ديعس ينعي (ديعس لاق» :يومحلا باتك يف

 رفعج يبأ ةياورب ...و نامي نب ئيحيل نآرقلا ريسفت هيف ءزجلا» ناونعب عوبطملا

 .(77ص) «ديعس ريسفت» نم هدنسب ناميلا نب ئيحي هلقن دقو .يذمرتلا
 ٌيديمحلاو 25١ 5) ٌيَذِمرَتلا اًضيأ هجرخأو .(1787 217/517/117/75) ماقرألاب

 وبأو :(1159-15*17) راّربلاو :(7/93) «؟ذرفملا بدألا» ف يراخبلاو «( 10

 هحّحصو «(ٌحيحص ثيدح اذه» :ٌيذمرتلا لاق .مهريغو 13191/601795((2) لعي

 «ةحيحَّصلا ةلسلّسلا» يف ٌينابلألا هاّوقو :(1-7381ا/8/4) «ةراتخملا) يف اعلا

(5/ 9 0 

 )١١5149- «ئربكلا» يف ٌيئاسنلا اًضيأ هجرخأو .(5 5 :5:/75107) ماقرألاب

 راَّربلاو «(7754) (درفملا بدألا» يف ٌيراخبلاو .(38494) هجام نباو © 4

 حّجرو ؛هدانسإ يف فلتخا دقو .مهريغو ((171-115) ئلعي وبأو «(7 5 7

 ,(407 246 )٠ ناّبح نبا هحّحصو .هعاطقنا (177/1) «للعلا» يف ٌينطقرادلا

 ْق ءايضلاو -8١5(« 418/17) «بعشلا) يف ٌيقهيبلاو )214/١(.« مكاحلاو

 .(7١ص) (عاتمإلا» يف رجح نبا هنّسحو )1١//2161 1١7-١55(« «ةراتخملا»
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 هبلق يف ايندلا ضارمأ هنع عفدت ةيفاعلاو .ةرخآلا تابوقع هنع عفدي نيقيلاف

 .هندبو

 وفعلا هللا اوُلَسا :هعفري ةريره يبأ ثيدح نم 0ع :اسنلا نتس# لو

 ةئالثلا هذهو . (افاعم نم اًريخ ٍنيقي دعب ٌدحأ يتوأ امف :ةافاعملاو ةيفاعلاو

 ةايقسملاو «ةيفاعلاب ةرضاحلاو وفعلاب ةيسفاملا روسنا ةلازإ نمت

 .(17ةيفاعلا يلع رارمتسالاو ةموادملا نّمضتت اهّنِإف ؛ةافاعملاب

 .«ةيفاعلا نم هيلإ بحأ ايش هّللا لئس ام :اعوفرم (72يذمرتلا» فو

 و

 لوسرو» :ِّهِكَو هللا لوسر لاقف .ربصأف ئّلتبأ نأ نم لإ ّبحأ ٌركشأف قاعأ

 .(47«ةيفاعلا كععم بحي هللا

 زياشلا اي يب اهنح نم ناكل نفقا ا اا 4

 ثيدحلا ظافلأ دحأ اذهو ا 2 رك

 .قياسلا

 .اضيأ 7١17١( ص) «نيرباصلا ةدع» هباتك يف ريسفتلا اذه رظنا (0)

 يبأ نبا اًضيأ هجرخأو .اًهْنَعدَنلَوَو رمع نبا ثيدح نم (”04/ )61١6*7 نيمقرلاب (©)

 )197/١( مكاحلاو )١1571(.: «ةسلاجملا» يف ّيرونيُّدلاو :(791/47) ةبيش

 ثيدح نمالإةفرعتال :ٌبيرغ ثتينهح اذه :ئدِمرتلا لاق .ةعكصضو

 ملعلا لهأ ضعب هفّعض «ثيدحلا يف فيعض وهو «ئيشرقلا ركب يبأ نب نمحّرلا دبع
 يف رجح نبا لاقو :(1718/4) «بيغرتلا» يف يرذنملا هفّمض هبو .(هظفح لبق نم

 . ةاقعض هدنس ف نإ ع مكاحلا هحّحص) :(5”7ص) «نوعاملا لذب»

 - يفو 2٠ ؟) ؛طسوألا» يف يناربّطلا هجرخأ دقو . (8١5١ص) يومحلاباتك (:)

 ا



 ام :(3)هل لاقف هلو )١( ىبنلا 'ىلإ ءاج اًيبارعأ َّنأ ساّبع نبا نع ركذيو
 لاقف .هيلع داعأف .«ةيفاعلا هللا لس» :لاقف ؟سمخلا تاولّصلا دعب هللا لأسأ

 .2)(ةرخآلاو اينّدلا يف ةيفاعلا هللا لس» :ةئلاّثلا يف هل

 هذه ةاعارم ىف ِةِكَي هيده نم ركذنف ةَّحّصلاو ةيفاعلا نأش اذه ناك اذإو

 ظفح هب لاني «قالطإلا ئلع يده لمكأ هّنأ هيف رظن نمل نّيبتي ام رومألا

 ندلعملا برلعو هناعتسملا لاو ةرمخآلاو ابنذلا ةايعو بلقثاو تابلا كيج

 .هللاب الإ ةوق الو لوح الو

 لصف

 عون ئلع سفّتلا ٌُسبح هالي هتداع نم نكي ملف ءبرشملاو معطملا ام
 دقو اًدج ةعيّطلاب ضي كلذ َّنإف هاوس ام ىلإ هاّدعتي ال «ةيذغألا نم دحاو

 يف ؛لطاب ثيدح اذهو )١١17(. «يونلا بطلا" يف ميعن وبأو 2070 5) (ريغَّصلا» -

 تاقثلا دو فلسيلا 548 /1) باقطشلاف يف ٌيليقعلا لاق «ءاربلا نب ميهاربإ هدانسإ

 ملامو اهتركذ يتلا هثيداحأ» :(5 )١/ ١١ «لماكلا» يف يدع نبا لاقو ««ليطاوبلاب

 هاورتم وهو ءاًدج فيعض نأ ملع هٌقيدح ربتعا نمو ؛:ةعوضوم ريكانم اهّلك اهركذأ

 (ناسّللا» يف رجح نبا لاقو 1 /؟) «عمجملا» يف ٌيمثيهلا هفعض هبو ««ثيدحلا

 .هعضوب )١94857( «ةفيعضلا ةلسلّسلا يف ينايلالا مكحو ءاركنم يرسل 267

 .هريغو لصألا نم تبثأ امك جيرختلاو لقنلا رداصم يفو ؛(هللا لوسر» :ن )١(

 .س نم طقاس (هل» (1)

 ينو ١111( 171 5) «هثيدحا يف جاّرَّشلا هجرخأ دقو .(370ص) يومحلا باتك (*)
 .هب ساّبع نبا نع .دهاجم نع «ئيحي يبأ نع «ليئارسإ قيرط نم (871) «هدنسم)

 حرجلا» يف امك دمحأ لاق «يفوكلا تاَّنقلا وهو ئيحي وبأ هيف ؛فيعض دانسإ اذهو

 .«اًدج ريكانم ٌةريثك ثيداحأ ليئارسإ هنع لورا :(477 /*) «ليدعتلاو

 م



 هريغ لوانت نإو ءكله وأ فُعض هريغ لوانتي مل نإف .اًنايحأ (١)اهيلع رّذعتي
 لضفأ هّنأ ولو ءاّمئاد ٍدحاو عون ئلع اهٌّرصقف .هب ٌرضتساو ةعيبّطلا هلبقت مل

 .رضم رطخ «ةيذغألا

 زبخلاو ةهكافلاو محّللا نم «هلكأب هدلب لهأ ةداع ترج ام لكأي ناك لب
 .انهاه هتعجارمب كيلعف «لوكأملا يف هيده يف هانركذ امم هريغو رمّدلاو

 اهلّدعو اهّرسك ٍليدعتو ٍرسك ئلإ جاتحت ةّيفيك يك نيماعّطلا دحأ يف ناك اذإو

 كلذدجيملنإو .خيطبلاب بطلا رارح (17ليدعتك ؛نكمأ نإاهّدضب

 هب "9رّرضتت الف ءفارسإ ريغ نم سفّتلا نم ٍةيعادو ٍةجاح ئلع هّلّوانت
 .ةعيبطلا

 اذهو .هرك ئلع هاّيإ اهلّمحي ملو «هلكأي مل ٌماعطلا هّسفن تفاع اذإ ناكو

 هيهتشت الو هسفن هفاعت ام ناسنإلا لكأ ئتمف .ةَّحّصلا ظفح يف ٌميظع ّلصأ
 .هعافتنا نم رثكأ هب هرّرضت ناك

 اّلإو .هلكأ هاهتشا نإ .ّطق اًماعط ِةَبِكي هللا لوسر باع ام :2؟7سنأ لاق 7 ] ش ا قبال ف م سا دلاليتم (' .(5غ) كا ع(

 .(«هيلعا :سس )١(

 .«ليدعتك» :ن (؟)

 .«ررضتت الو» :ن ءطح «(ف) لصألا ادعام (*)

 نيترجهلا قيرط» يف هازعو .ةلاسرلا ةعبط الإ ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يف اذك (5)

 بيسو بو و وج لا

 )7١715(. ملسمو (70577) يراخبلا هجرخأ .(7"”ص)
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 :لاق ؟ٌءارح ١)وه :هل ليقف .هنم لكأي مل ٌيوشملا ّبَّضلا هيلإ مّدق املو
 اًملف .هتوهشو هتداع ئعارف .«هفاعأ يندجأف .يموق ضرأب نكي مل نكلو «ال»

 نم عنمي ملو قع قلما ف بيعشتال هشنق تناكو هضراب هلكأ داتعي نكيول

 .هلكأ توا نمو :هةييدشب نم هلكأ

 هيف َّمُس كلذلو «2")ةاَّسلا ٌمَّدقمو ٌعارّذلا هيلإ هّبحأو محّللا بحي ناكو
 تيوس 3 00 ء
 متل و «ٌعارَذلا هيلإ َعِفُرَف ءمحلب ٌةْيل هللا وسو :(96 :يكيحٌصلا) 28

 و

 . ةيحععل

 اش امتي قف تحبذ اهنأ ريبرلا تدب ةعابض نع وريغو ؟؟!ديبع وبأ ركذو

 .«وهأا ةثاعز ()

 ةاّشلا ّبحأ ناك :اًهنَعدَيلََرو رمع نبا نع )448١( («طسوألا» يف ٌيناربطلا هجرخأ (؟)
 قاكجلا عيحيديفا :(71/5) «عمجملا» يف ٌيمثيهلا لاق ««اهمّذقم كو هللا لوسر ئلإ

 .ٌفيعض وهو ملسأ نب ديز نب نمحّرلا دبع هخيش اًضيأ هيفو ؛«فيعض وهو

 دهاجم نع «(879) «ٌئوبتلا ٌّبَّطلا» يف ميعن وبأو )81/1/1١(, َقاّزَّدلا دبع هجرخأو

 لاقو ؛«(هلصو ٌحصي الو «عطقنم اذه :(7 )٠١/ «ئربكلا» يف ٌيقهيبلا لاق ءالسرم

 «ةفيعَّضلا ةلسلّسلا» :رظنيو .«ٌففيعض وهو ٌلسرمل 1٠١(: /9) «عومجملا» يف يوولا
 اًهنعْدَنلَو ديز نب ةماسأ نع (؟175) لئاللا يف ٌيقهبيلا هجرعأو 145949 ع1

 .فيعض فدَّصلا ئيحي نب ةيواعم هدانسإ يفو ءليوط ثيدح يف
 )*( يراخبلا )775٠( ملسمو )١195(.

 ,(5575) «ئربكلا» يف ئئاسنلا اًضيأ هجرخأو .(716 )١/ «ثيدحلا بيرغا يف 0

 لاق .(344+) «طسوألا# فو (6601 /؟ 4) ريبكلا# يف يناربطلاو «(1070701) دمحأو
 :مهضعب لاق ءلضفلا نب لضفلا هيف» 0036 /5) اةّيعرَّشلا بادآلا» يف حلم نبا
 4 ىنبللا ةيز عب ةماسأ هنع دّرُفت
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 ىقب ام :لوسّرلل تلاقف .«مكتاش نم انيمطأ» نأ كي هللا لوسر اهيلإ لسرأف

 عجرف . .لكي هللا لوسر ئلإ اهب لسيرأ نأ يبحتسأل يّنِإو «ةبقّرلا الإ اندنع

 ةاّشلا ةيداه اهّنِإف ءاهب يلسرأ :اهل لقف ءاهيلإ عجرا» :لاقف «هربخأف ءلوسّررلا

 .«ئذألا نم اهدعبأو «ريخلا ىلإ ١2)ةاشلا ٌُبرقأو

 وي .دضعلاو عارّذلا محلو «ةبقّرلا ٌمحل ةاَّشلا محل ٌففخأ نأ بير الو

 ةثالث عمجت ينل ةيذغألا ةاعارم اذه يفو .اًماضهنا عرسأو «ةدعملا ىلع ريا

 مدعو ةدعملا ئلع اهتّفخ :يناثلا .ىوقلا يف اهريثأتو اهعفن ةرثك : (")يفاصوأ

 .ءاذغلا نم نوكيام لضفأ اذهو .اهمضه ةعرس :ثلاثلا . اهيلع اهلقث

 .ه ريغ ثم ريثكلا نم عفنأ اذه نم ريسيلاب يّذّتلاو

 لسعلاو محّللا :ينعأ  ةئالثلا هذهو .لسعلاو ءاولحلا بحي ناكو
 ءاذتغاللو .ءاضعألاو دبكلاو ندبلل اهعفنأو ةيذغألا لضفأ نم ءاولحلاو

 .ةفآو ُهَّلع هب نم الإ اهنم رفني الو «ةّوقلاو ةَّحَّصلا ظفح يف ٌحيظع ٌعفن اهب

 ةلوقيو م همي ةراتق .انمادإ هل دججو ام اًمودأم زبخلا لكاي تاكو
 ةراكو :ةريقو ؟2هجام نبا او (ةرخآلاو اينّدلا لهأ ماعط دّيس وه»

 ئلإ يقفلا اهريغو ةلاسرلا ةرشنو فيطللا دبع يتعبط نم ةطقاس «ةاشلا» ةملك )010

 .«اهرقأو»

 .ةلاسرلا ةرشن هتعبتو ««اهدحأ» :هدعب يقفلا داز (0)

 لهأو اينّدلا لهأ ماعط دّيس» :هظفلو نعد ءادرّدلا يبأ ثيدح نم (17506) مقرب (5)

 هدانسإ يفو .(185) «لاملا حالصإلا يف انتْذَلا يبأ نبا اًضيأ هجرخأو .«محللا ةّنجلا

 (نيحورجملا» يف ناجح نبا لاق هللا دبع نب ةملسم نع ءاطع نب ناميلس

 ثيدح هبشت ال .ةعوضوم ءايشأب ...ةملسم نع يوري خيش ناميلسا :"5/)

 - يف ريثك نبا هفعضو ,(:7 /7) «تاعوضوملا» يف ٌيزوجلا نبا هدروأ اذلو ؛«تاققثلا
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 مادإ هذه» :لاقو (؟)ةرْسِك ئلع ًةرمت عضو ِهَّنإف هرمَّتلاِب ًةراتو .١2)خيّطبلاب

 راج رمتلاو « ساب ٌدراب ريعشلا زيخ نأ ءاذقلا ريدت نم اذع قو .؟7(هذه

 امّيس ال هريبدَّتلا نسحأ نم هب ريعّشلا زبخ ُمْدَأَف ؛نيلوقلا ٌحمصأ ئلع ءٌبطر
 م - 7 ِع 'ء

 .(؟7(لخلا مادإلا َمعن» :لوقيو «لخلاب ًةراتو .ةنيدملا لهأك مهتداع كلت نمل

010) 

00 

000 

(00 

 ق يراسل او و15 1215 يسسلا» ىف ةيقارعلاو 099 //) ةهيعفلا اشرإل
 نع بابلا يفو .(77/75) «ةفيعّضلا ةلسلّسلا» يف وهو «(1/5 )١/ «ةيضرملا ةبوجألا»

 لاق ؛.ءيش اهنم حصي الو ءسنأو ةديربو بعك نب ةعيبرو نانس نب بيهصو ىلع
 .(ءيش دلع ئيبنلا نع نتملا اذه يف تبثي ال» :(730/ /7”) «ءافعضلا» يف ٌيليقعلا

 (ةيعفاَّشلا تاقبط» يف ٌيكبُّسلا ركذو «خيّطبلاب زبخلا مدأي ناك كك ىلا نأ ئلع فقأ مل
 ناك١ :ٌتيدح «ءايحإلا» يف عقو امم اًدانسإ اهل دجي مل يتلا ثيداحألا نمض (33700 /5)

 زيخلاب خيّطبلا لكأ» :(5187) (ينغملا» يف ٌيقارعلا لاقو فركتلاو زيخلاب خيطبلا لكأي

 .هجيرخت يتأيسو ءبطُرلاب خيّطبلا لكأي ناك كك ِهَّنأ درو يذّلاو .«هرأ مل
 .ةلاسرلا ةرشن هتعباتو ء(ريعش» ظفل ةدايزب ««ريعش ةرسكا)ا : ىقفلا تبثأ

 (بعيكلا خيراَتلا» يف يراخبلاو 8 للا 5٠ "ث50694) دواد وبأ هجرخأ

 نب هللا دبع نب فسوي نع مهريغو :(184) «لئامشلا» يف ّيذمرّتلاو «(7/"3 /8)

 يلع يف :كورتس وهو ٌيملسألا ئيحي يبأ نب دعحم هدانسإ فو كنغشلإ# 2 مادلس
 ريغ داتسإ 'يلع دمقعملاب تسل :(4 17.79 «تاقثلا» ىف ناجح نبا لاق فدع

 (0797 /7؟) «ئرغّصلا ماكحألا» يف يليبشإلا حيحصت : يف ام ملعُي كلذبو ««فسوي

 ةلسلّسلا» يفوهو .,ثيدحلا اذه دانسإل )١ 0١ «حتفلا» يف رجح نبا نيسحتو

 تباث نب ديز نع (887) ؛ريغّصلا» يف ٌيناربطلا هجرخأو .(817/717) «ةفيعضلا

 وهو ناورم نب ريثك نب دّمحم هيف» )5١/5(: ؟عمجملا» يف ٌيمثيهلا لاق ُكنَعَهَيْلعَي
 لاق هاَهْنَعْدَنْلي ةسماع نع(9+5)طسوأآلا# ىف ياريطلا هجرخأو .(فيعض

 .4باّذك وهو بّيَطلا وبأ دّمحم نب نوراه هيف» :ئمديهلا
 .ُهْنَعَةَللاَو رباج ثيدح نم ٠١( 517) ملسم هجرخأ
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 امك ؛هريغ ئلع هل ٌليضفت ال ءرضاحلا لاحلا ئئضتقم بسحب هيلع ٌءانث اذهو
 ؛اًربخ هل اوُمَّدقف ءاّموي هلهأ ؛يلع لعد هّنأ ثيدحلا بيسو .لاّهجلا ّنظِي

 معنا :لاقف ءلخ الإ اندنع ام :اولاق .«؟7١2مدأ نم مكدنع له» :لاقف م ِ
 .«لخلا مدَألا َ 0

 فالخب ةَّكّصلا ظفح بابسأ نم اًمودأم زبخلا لكأ نأ :دوصقملاو
 2 و ني 00

 هلعجو زبخلا هحالصإل امد مدألا ىمسو .هذحو امهدحا ىلع راصتقالا

 نأ ئرحأ هّنِإ) :رظّتلا بطاخلل هتحابإ يف هلوق هنمو .ةَّحّصلا ظفحل اًمئالم

 ىلع لخدي جوّرلا َنِإف «ةقفاوملاو مائتلالا ئلإ برقأ يأ .("7«امهنيب مَدْؤُي
 .مدني الف «ةريصب

 نم اًضيأ اذهو .اهنع يمتحي الو ءاهئيجم دنع هدلب ةهكاف نم لكأي ناكو

 نم ٍةدلب لك يف لعج هتمكحب هناحبس هللا نإف ءةَحّصلا ظفح بابسأ ربكأ

 مهتيفاعو مهتَّحص بابسأ نم هّلوانت نوكيف «هتقو يف اهّلهأ هب عفتني ام ةهكافلا

 الإ َ | ةيشخ هدلب ةهكاف نع ئمتحا نم لقو .ةيودألا نم ريثك نع ينغيو

 .«مادإ» :ةعوبطملا خسنلا يف )١(

 .«مادإلا) :(ٍف) لصألا ادعام (؟)

 دمج )١1855((. هحام نباو ,(775) يئاسّنلاو ,(١١م10/) يذمرتلا هج رخأ 00

 نع «ينزملا ركب ثيدح نم مهريغو )١577(. ىمرادلاو )/381:90 ١18١6١5(,

 )١07/94(, «ةنسلا حرش يف ىوغبلا لاق اذكو ؛.(نسح ثيدح اذه» ؛ئذدهرتلا

 نباو «(037817ص) «رظنلا ماكحأ» يف ناطقلا نباو «(5170) دوراجلا نبا هحّحصو

 0١7(. /ا/) («رينملا رديلا» يف نّقلملا نباو .(6577/؟) «ماملإلا» يفد يعلا قيقد

 .(45) «ةحيحّصلا ةلسلّسلا» يفوهو )0١١/5«(« «حابصملا» يف ئريبوبلاو

 نا



 كلت يفامو .ةوقلاو بطلا نم معيسبأو مس ساّشلا مقسآ نم رهو

 اهجضنت ةدعملا ٌةرارحو ضرألاو لصفلا ٌةرارحف «تابوطُرلا نم ةهكافلا

 ام ىقوف ةعيبطلا اهنم لّمحي ملو ءاهلوانت يف فرسي مل اذإ ءاهّرش عفدتو

 ءاهيلع ءاملا برشب اهدسفأ الو .همضه لبق ًءاذغلا اهب دِسفُي ملو «هلمتحت

 .كلذ دنع ثدحي ام اًريثك جنلوقلا ّنإف ؛اهنم (1)ىّلمتلا دعب ءاذغلا (1)لوانتو
 -يغبني يذلا هجولا ئلع «يغبني يذلا تقولا يف ءيغبني ام اهنم لكأ نمف

 .اًعفان ءاود هل تناك

 لصف

 لكآلل سولجلا ةئيه ىف لَ هيده يف

 سلجي امك سلجأ امّنِإ) :لاقو .2)«اًمكَّتم لكآ ال» :لاق هنأ هنع مص

 .2؟7(دبعلا لكأي امك لكآو .دبعلا

 .1لواتعلا» :ل نتن ؟41)

 اذكو ؛«يلحتلا» :ل يفو .«يلختتلا» :د .ث يفو .زمهلاب وّلمتلا هلصأو .ءالتمالا ينعي (؟)
 .فيحصت امهالكو .اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يف

 .ةفيحج يبأ ثيدح نم (01794/4) يراخبلا هجرخأ ()

 يف ْحِيَّشلا وبأ هنعو ؛((٠447) ئلعيوبأو )68١/1(( «تاقبّطلا» يف دعس نبا هجرخأ (4)
 يف نّقلملا نبا هدانسإ فّكضو .اَهتَعدَيََويَر ةشئاع ثيدح نم «(7110) (َيَّنلا قالخأل
 حيجن : :رشعم وبأ هيفف ؛(١ 51١9 /7) «ينغملا» يف غث ٌيقارعلاو «((5 5 5 /1/) «رينملا ردبلا»

 يف قنمئيهلا هداتسإ نكح كلذ عمو .ططمخاو ٌرسأ فيم ضو هو ءيندملا يدتشلا

 هجوأ نم ئورُيو ءفعَض نم ولخت ال دهاوش ثيدحللو )١19/4(. «عمجملا»

 يف وهو ««بيرغ نسح ثيدح اذه ١1954(: /؟) اريّسلا» يف يبهذلا لاق ءاَلسرُم

 .(65 5) «ةحيحّصلا ةلسلّسلا»

 ن0



 ئلع ٌحطبنم وهو لج لجّرلا لكأي نأ بن + هنأ 217 6هنئس» يف هجام نبا يورو

 .ههجو

 :هيلع دامتعالا وهو ءىَّشلا ئلع ءاكتالاب رّسفو ؛عُبرّتلاب ءاكتالا رّسف دقو
 ٌرضي اهنم ٌعونف ءاكّتالا نم ةئالثلا عاونألاو :سنجلا ةيلع ءافألاب رثفو

 تقرع نم يي ميبطلا ماعّطلا نيرمبس حتمي هلل «بتجلا نع ءاهألا وهو لكآلاب

 اهحتف مكحتسي الف «ةدعملا طغضيو «ةدعملا ئلإ هذوفن ةعرس نع هقوعيو
 .ةلوهسب اهيلإ ءاذغلا لصي الف «ةبصتنم ئقبت الو ليمت اهَّنإف اًضيأو .ءاذغلل

 اذيهلو .ةيدويعلل قافملا ةريابجلا سرلج نمق هنارخأآلا قاضوتلا اأو

 ناك هّنأ هنع ركذيو .(")عقُم 500 ناكو .«دبعلا لكأي امك لكآ» :لاق

 همدق رهظ ئلع ئرسيلا همدق نطب عضيو «هيتبكر ئلع اًكّروتم لكألل سلجي
 مءاعّطلل اًمارتحاو .هيدي نيب اًبدأو .لجو زسهّرأ اًكضاوت 51 خيشميلا

 .هب هيبأ نع هولاس نع :ٌيرَهّرلا نع «نآقرب نب رقعج قييرط نم (؟897:) مقري (1)
 ف ٌيليقعلاو ء(1 ١7 1147) ٌينايوّرلاو «(0711/5) دواد وبأ اًضيأ هجرخأو

 :ٌيرهزلا نم رظعج هعمسي مل ثيدحلا اذهت :ىواد وبأ لاق .( 38/10 اءانسخلاو

 موعسم نيم انف سيلا :(7/ ١5 /7) هنبال «للعلا» يف امك متاح وبأ لافو :اركتع وهو

 ننَّسلا» يف ٌيقهيبلا لاقو ؛«تاقّثلا ثيدح نم سيل «لعتفم وه ...ٌيرهزلا ثيدح
 هحّحص دقف مكاحلا اّمأو .«فيعض دانسإلا اذهب نتملا اذه :(817/ /1) «ريغّصلا

 .(7845) «ةحيحّصلا ةلسلّسلا»و )١9/7(.« «ءاورإلا» :رظنيو )١١9/5(.

 سنأ ثيدح نم )7١45( ملسم هجرخأ (؟)

 نم ءيشب لصفلا رخ :[ ىلإ مالكلا اذه لقت هنمو .(141ص) يومحلا بانك 0

 (759/7) «ءايحإلا» يف ٌيلازغلا ركذو .ظفللا اذهب ثيدحلا ئلع فقأ ملو .فرصتلا
  .يّلصملا سلجي امك ءهيمّدق نيبو ؛هيّتبكر نيب عّمجي ُلُكْأي سلج اذإ اًريثك ناكو» :لاق
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 ةيكت ايلع هفعألا نآلو ءاهلضفأو لكألا تائيه عفنأ ةئيهلا هذهف .اكاومللو

 ةئيهلا نم اهيف ام عم «هيلع هناحبس هللا اهقلخ يذلا َيعيبّطلا اهعضو ئلع

 «عيعيبطلا اهوعببلاو ئلع هؤاضعأ تناك اذإ ناسنإلا ئذتغا ام ذوجأو «ةّيبدألا

 .تيعيبطلا ساصضتقنالا ايصتتع ناسثإلا ناك اذإ ال[ كلذك نوكياآلو

 ءىرشلا نأ ىف مّدقت امل« مسجلا ىلع ٌءاكتالا لكألل تاسلجلا أ ةدأو

 اهعضو ئلع ئقبت ال ةلعملاو «ةتيهلا هذه دنع قيضت داردزالا ءاضعأو

 باجحلاب رهّظلا يلي اّممو ؛ضرألاب نطبلا يلي امم رصعنت اهّنأل «تيعيبّطلا

 .2(2) رسْفنَّتلا تالآو ءاذغلا تالآ نيب لصافلا

 تحت يذلا ءاطولاو دئاسولا خلع دامتعألا ءاكتالاب دارملا تاك إو
 دئاسولاو ةئطوألا ئلع اًنكتم دعقأ مل تلكأ اذإ يّنأ ئنعملا نوكيف «سلاجلا

 لكأي امك َةْغْلُب لكآ يّنكل ؛ماعّطلا نم راثكإلا ديري نمو ةربابجلا لعفك
 2501 لا

 تاقبط' يف ٌنيكبُّسلا هركذو ؛«(مّدقلا قوف مدقلاو «ةبكُرلا قوف نوكت ةبكُرلا نأ الإ -
 هجام نبا جرخأو .اًدانسإ اهل دجي مل ىتّلا ثيداحألا ّنمض ("76 /) ةّيعفاّشلا
 هللا لوسر ائجف «ٌةاش ِةِكَي يبئلل تيدهأ» :لاق ُهَنَعْدَيَاَر رسب نب هللا دبع نع (377)

 :(8 /5) «حابصملا» يف يريصوبلا هدانسإ حّحصو .ثيدحلا «لكأي هيتبكر ئلع كَ

 .(7107 /1) «ءاورإلا» يف ٌينابلألا هحّحصو «(5 5١ /9) (حتفلا» يف رجح نبا هنّسحو

 .ُهْنَعُةَنلاَوَر بعك نب ّىبأ نع دهاش هلو

 يومحلا هركذ دقو .ههجو ئلع حطبنم وهو ناسنإلا لكأ اذإ نوكي عضولا اذه )١(

 حطبنم وهو لجرلا لكأي نأ كي هللا لوسر ب١ :رمع نبا ثيدح حرش يف (186 ص)
 .«ههجو لع

 ١(. 57 /5) «ننسلا ملاعم» يف :ينعي .«يباطخلا بهذ كلذ ئلإو» :يومحلا لاق (؟)
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 لصف

 ٌنِإف .تالكألا نم نوكي ام عفنأ اذهو .17)ثالّتلا هعباصأب لكأي ناكو

 دعب الإ هعبشُي الو «هئرمُي الو ؛لكآلا هب ٌدلتسي ال نيعبصإ وأ عبصإب لكألا
 ئلع اهذخأيف ةلكأ لك يف اهلاني امب ةدعملاو ماعّطلا تالآ حرفت الو «لوط

 ؛هذخأب تلي الف «كلذ وحن وأ نيّيح وأ ةّبح هقح لجّرلا ذخأي امك «ضامغإ

 هتالآ ئلع ماعّطلا ماحدزا بجوي ةحاّرلاو ةسمخلاب ٌلكألاو .هب ٌرسُيالو

 "لع تالآلا بضختو تامف «تالآلا(17تّدعسا امّبرو  ةدعملا ايلعو

 هّلكأ لكألا ٌمفنأف .ًءارمتسا الو َةَّذل هل دجي الو ؛هلامتحا ئلع ٌةدعملاو هعفد

 .ثالثلا عباصألاب هب ئدتقا نم لكأو كي

 .ليفف

 نبل نيب طق عمجي مل هّدََجو هلكأي ناك امو كي هئيذغأ رّبدت نمو
 الو «نيدراب الو «نيّراح نيءاذغ نيب الو ءضماحو نبل نيبالو ءُكمسو

 نيليحتسم الو هَنييخْرُم الو «نيظيلغ الو نيلهْسُم الو ؛نيضباق الو «نيجزل
 دديطعو مشيلا عيرسو :لهسمو نضباقك نيقلتتسم نيب الو هؤححار طل لإ

 7 ضيبو نبل نيبالو .ليدفو يرط نيب الو يبطو يوش نيبالو

 .نبلو محل
 هل نَخسي انئاب اًخيبط الو ؛هترارح ةَّدش تقو يف اًماعط لكأي نكي ملو

 نب "الو 8

 .ةنَعدَت ُةنَعْدْلا كلام نب بعك ثيدح نم(": 112 ملسب هبجربخأ 010

 :ةلاسرلا ةريقت هدعبلتو هقحتستا# لإ ىققلا هرّيش (9)

 .ةكلميسلاو ضييبلاو» 7س يومحلا باتك ف 069
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 تالّلخملاو (1)خيماوكلاك ةحلاملاو ةنفَعلا ةمعطألا نم اًئيشاالو .دغلاب

 ةَحّصلا نع جورخلا نم عاونأل دلوع راش عاونألا هذه لكو ,27©2تاحولملاو

 رسكيف «اليبس هيلإ دجو اذإ ضعبب ةيذغألا ضعب ررض حلصُي ناكو

 ءاثقلا يف لعف امك ءاذه ةبوطرب اذه ةسوبيو ءاذه ةدوربب اذه ًةرارح

 عيفن برشيو مثل مجكلا وهو ةيمسلاب رمَتلا لكأي ناك امكو ,20بطّرلاو

 ا و 0 2 و ءاشعلاب ب ناك :ةدسّشلا ةيذغألا (1)تاس 2 لعلب 6 ا

 01م احا ف يذمرتلا هركذ هك ءاشعلا كرتاا :لوقيو ءرمت نم فكي
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 .مدألا عاونأ نم يهو .«خماوكلا» :ز

 .«تاحولمملا» :ل ءث

 .هجيرخت مّدقت دقو ُهْنَعُهَيَإَعو رفعج نب هللا دبع ثيدح نم «نيحيحّصلا يف وه
 لوسر اي :انلقف اًموي ٍةِكَي ئبنلا اناتأ :تلاق اَهْنَعََتِلَي ةشئاع نع )١1104( ملسم جرخأ

 .لكأف ««اًمئاص تحبصأ دقلف «هينيرأ» :لاقف ءٌسيح انل يدهأ هللا

 ديسأ وبأ اعد :لاق دعس نب لهس نع «(7445) ملسمو :.(4881) ّيراخبلا جرخأ
 لاق ءسورعلا يهو ؛مهّمداخ ٍذئموي هتأرما تناكو .هسرع يف كي هللا لوسر ٌيدعاّسلا
 هتَعَس لكأ اًملف ءليللا نم ٍتارمت هل تعقنأ ؟هَيكَي هللا لوسر تقّس ام نوردت :لهس

 .هاّي
 .مّدقت دقو ءقورعلا يف يرجي يذلا ءاذغلا ةصالخ :سوميكلا

 ؛قاّلع نب كلملا دبع نع ؛ّيشرقلا نمحّرلا دبع نب ةسبنع قيرط نم (1807) مقرب

 نباو (5751) ئلعي وبأ اًضيأ هجرخأو ««فشح نِم ٌففكب» : ظفلب ُهَنَعْدَيْإَوِيو سنأ نع
 «للعلا» ىف امك ةعرز وبأ هفّعضو «فالتخا هدانسإ يفو .(5757 /7) «لماكلا» يف يدع

 اذه نيف آّلِإ هفرعتال ةركتم تيدح اذه :يذمرُتلا لاقو 88:4 /4) متاح يبأ نبال
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 .7١2(هننس» ىف هجام نباو

 دعب ىشمي نأ ةّحّصلا ظفح دارأ نمل ءاّبطألا اياصو يف اذهلو .بلقلا ىّسقي

 لاقو .اًدج ٌرضم هّنإف هّبقع ماني الو ةوطخ ةئام ولو ٍتاوطخ ءاشعلا

003 

(00 

 يف ناّبح نبا لاقو .«ٌلوهجم كلملا دبعو ءثيدحلا يف فعضُي ةسبنعو «هجولا
 «تاعوضوملا» يف ّيزوجلا نبا هركذو «(هل لصأ ال» ١175(: /7) «نيحورجملا»

 «ينغملا» يف ٌيقارعلاو «(47١ص) «ةركذتلا» يف ٌيشكرّرلا هدانسإ فّعضو :.(27/)

 )١١5(. «ةفيعضلا ةلسلّسلا» يف وهو .(576 /50)

 .«مرهُي هّكرت لاف ؛رمت نم ٌفكب ولو ًءاشعلا اوعَدَت ال» :ظفلب رباج نع (77000) مقرب

 يف ٌيشكرزلا هفّعض اذلو ؛فيعض وهو هاباب نبا مالّسلا دبع نب ميهاربإ هدانسإ يفو
 يف يقارعلاو ((771/7) «ةّيعرشلا بادآلا» يف حلفُم نباو «(47١ص) «ةركذّتلا»
 يف يواخّسلاو :(77 /4) «حابصملا" يف ٌّيريصوبلاو ؛(475 /؟) «ءايحإلا جيرختا

 1175 :ةنعضلا ةلسلّسلا» يف ينابلألاو 7(58١2ص) («ةنسحلا دصاقملا)

 وكذب مكتاعلم اوييذأ# :هلظفلو .اهْنَعَدَبِصَر ةشئاع ثيدح نم )١6( «(ئوبتلا ٌبّطلا» يف

 مايق» ين يزورملا اًضيأ هجرخأو . (مكبولق وُسقّتف هيلع اومانت الو «ةالَّصلابو هلل

 ق قاربطلاو«(8١ /74) ءاقعشل د لا» يف ٌيليقعلاو .«رصتخملا -59ص) (لِيّللا

 (تيعذربلا تالاؤس» غلو هركنأو .مهريغو «(54607)«طسوألا»

 يف ناّبح نبا لاق ءليلخلا وب أ عيزب هيفو ؛«عوضوملاب ٌةيبش وها :لاقو )١8/50(

 يأ ةاصيف دلال طبرق رم ابقار تادألا رع نابع 0144713 يسر وسلا

 :(دحأ اهيلع هعباتي ال ريكانم اهّلك هثيداحأ» :(7 47 /7) «لماكلا» يف يدع نبا لاقو
 .«اًفيعض ناكو «عيزب هب دّرفت ؛ركنم اذهل )١1717/0(: «بعّشلا» يف ٌئقهيبلا لاقو

 (ينغملا» يف ٌيقارعلا رصتقاو .(69 /) «تاعوضوملا» يف يزوجلا نبا هركذو

 ظ «ةفيعضلا ةلسلّسلا» يف وهو ؛هفيعضت نلع ٠ /5) «عمجملا» يف ٌيمثيهلاو )55١11١(

 .ُهنَعَُلْزَعَ ٌّيلع نع بابلا ينو )١1١15(.
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 هُمضه لهسيف «ةدعملا رعقب ءاذغلا ٌرقتسيل ؛هبيقع ىَّلصي وأ :مهوملسم

 .517فالالب ذوجيو

 ءاملا ناك نإ امّيس الو «هّدِسفيف هماعط ىلع برشي نأ هيده نم نكي ملو

 ؟9عاشلا لاق .اًدج يدر هّنإف ءاّدراي وأ راح

 ًءام برشت ماًّمحلا لوخدو ا"ادربو ٍنْحس لكأ دنع نكت ال

 ًءاد فوجلا يف ٌتبيَحام ْفَّحتمل اّقح كلذَتِبجااماذإف
 عه اج

3 

 بيقعو ؛عامجلا بيقعو «بعتلاو ةضايّرلا بيقع ءاملا ٌبرش 5 ل

 لهسأ اهضعب َبيقع ُبرّشلا ناك نإو - ةهكافلا لكأ بيقعو ؛«؟0هلبقو ماعّطلا

 اظل فانم هلك !ذهف - - مولا نم هابتنالا دنعو «ماّمحلا ٌبيقعو - نكعي نر

 .ٍناوث عئابط اهَّنإف ,دئاوعلاب رابتعا الو .ةَّحّصلا

 لصف

 ناك دّتإف ةكضإا ه رقت يده لسكأ ثمن : (0)0بارّشلا يف هيده اّمأو

 .(7”757ص) يومحلا باتك )١(

 بيدألا يبطرقلا مالس نب حرف باتك نم نيتيبلا (73078/7) دقعلا بحاص لقن ()

 خيرات» يف هتمجرت .هنع ةياور سلدنألا ظحاجلا بتك لخدأ يذلا وهو .«ببطتملا

 باتك نم ميقلا نبا امهلقنو (برغلا راد - )١/ 55١ يضرفلا نبال «سلدنألا ءاملع

 .هرداصم نم (دقعلا»و ١( 755-575 ص) يومحلا

 .(رهبو نخسا) :(دقعلا» باتك هردصمو يومحلا باتك يف 9

 .هيلع برض يأي اميف هعضوم يف هرّرك امل مث .انه «مامحلا بيقعو» عقو س يف (4)
 :؟بينريشيلا] رس )6(

 قي



 .تالضفلا اهنع عفديو ءاهتجوزل ولجيو «ةدعملا (')َلْمَح لسغيو ءمغلبلا

 .ةناثملاو ئلكلاو دبكلاب كلذ لثم لعفيو .اهدّدّس حتفيو ٍلادتعاب اهنُخسيو
 . ٌ 2 عى 4 5 1 1 5

 ءارفصلا بحاصل ضرعلاب رضي امنإو .اهلخد ولح لك نم ةدعملل عفنأ وهو

 ٍلشتيح دوعيف «لخلاب مهل هتّرضم ٌعفدو .اهجّيه امّبرف ءءارفّصلا ةّدحو هتَّدحل

 . ”)اًدج اًعفان مهل

 الوياسركا وأ ركشلا هم ةذخّتملا ةبرشألا نم ريثك نم عفنأ هُّبرشو

 همئالت ال اهبرش اذإ هّنإف ءهٌعبط اهفيلأ الو ةبرشألا هذه دمعي مل نمل امّيس

 اًلوصأ مده اهَّنإف .ةداعلا كلذ يف مّكحملاو . هنم اًبيرق الو لسعلا ةمءالم

 .لوصأ يتبنو

 ندبلل ٍءيش عفنأ نمف «ةدوربلاو ةوالحلا يَّمْضَو عمج اذإ ٍبارّشلا اّمأو
 قشع بلقلاو دبكلاو ئوقلاو حاورأللو .ةَّحّصلا ظفح بابسأ ربكأ نمو

 ةشنتو ةيلغتلا هب تلصح نافصولا هيف ناك اذإو هدم ةادمعساو هل دعنا

 .ٍذيفنت ّمتأ اهيلإ هلاصيإو ءاضعألا لإ ماعطلا

 ةيلصألا هتابوطر ندبلا ئلع ظفحيو «ةرارحلا عمقي ٌبطر درابلا ءاملاو

 ولحلا لَو هللا لوسر ئلإ بارّشلا ٌبحأ ناك" :اَهْتَعهََلََو ةشئاع لوق ناعم ٌدحأ اذه )١(

 .نطبلا قالطتسا جالع يف كي هيده يف قبس ام رظناو .اًبيرق هجيرخت يتآيسو .«درابلا

 .مدقت دقو «نطابلا اهحطس ىطغت يتلا اهفايلأ :ةدعملا لمخ (؟)

 .(١١ص) يومحلا باتك (©)
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 ١)قورعلا ىف 3 :دشيوداذعلا قل ريو اهنم للعت ام لدي هيلع ريو

 هب ةيذغتلا ةفئاط تمن هيثأف .نيلوق ئلع ؟ندبلا يّذغي له ءاّبطألا فلتخاو

 دش دنع امئسالو هيذدبلا فةٌوقلاو ةحايّزلاو ٌومتلا نم دقاشب اع ةرلع كن

 قبلا ةحاحلا

 دمنا يقع اهتم قليدع هوجو نم كرتشم يدق تابثلاو ناريحلا نير :اولاق

 ناك اذهلو «هبسانت 01 حو سح ةوق تالا فو .لادتعالاو .ءاذتغالاو

 اًءزج نوكي نأو ءٍءاذغ عون هب ناويحلل نوكي نأ رّكَُي امف .ءاملاب تابثلا ءاذغ

 ؟اَتلا هئاذغ نم

 ال نأ انركنأ امّنإو ءماعّطلا يف همظعمو ءاذغلا ةّوق َّنأ ركذن ال نحنو :اولاق
 .ةنبلا ةينك ءامثث فوكو

 تلصح امل اهالولو «ةّيئاملا نم هيف امب يَّذغي امّنِإ ماعّطلاف اًضيأو :اولاق
 .ةيدقتلا هب

 سرقأ ةاكام نأ بير الو تناثلاو ناريعلا ةايح قاع ءاملا نأللو ؛اولاق
 هللا لاق !ةّيلصألا هتَّدام "ناك اذإ فيكف ,ةيلغتلا هب تاج ءيَّشلا ةّدام ىلإ

 لوصح ركتن فيكف 17٠ :ءايبنألا] © يح ديل 3 َنماَنَلَعَجَو# :ئلاعت

 ؟قالطإلا ايلع ةايحلا ةذام وه امي ةيقفتلا

 ةيلإ تعجارت درابلا ءاملاب ّيٌّدْلا هل لصح اذإ ناشطعلا انيأر دقو :اولاق

 .(585 ص) يومحلا باتك 010

 .ةلاسرلا ةعبط نم طقاس «ةكرحو)» 05

 .ل .ث «س نم تبثملاو .وهس هلعلو ««تناك» :هريغو لصألا يفو .ءاملا ينعي 2(
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 انيأرو .هنم ريسيلا ردقلاب عفتناو ؛ماعّطلا نع ربصو «هتكرحو هطاشنو هاوق

 .ءاذتغالاو ةّوقلا هب دجي الو ؛ماعّطلا نم ١2)ريثكلا ردقلاب عفتني ال ناشطعلا
 .ءاضعألا عيمج ئلإو ندبلا ءازجأ ئلإ ءاذغلا ذفنُي ءاملا ْنأ ركنن ال نحنو
 ةَتبلا هنع ةيذغتلا ةّوق بلس نم ئلع ركدن امّنِإو ؛هب الإ ءاذغلا ٌرمأ ٌمتي ال هّنأو

 .ةينادجولا رومألا راكنإ ف لخدي اندنع هلوق داكيو

 اهلصاح عجري رومأب تّجيتحاو هب ةيذغتلا لوصح ئرخأ ةفئاط تركنأو

 ءاضعألا ومن يف ديزي ال هّنأو «ماعّطلا ماقم موقي ال ِهّنأو «هب ءافتكالا مدع ئلإ

 باح صأ هركني ال امم كلذ وحنو «ةرارحلا هتلّلح ام ّلدب اهيلع فِلْخُي الو
 إف ةيغتو .هتقرو هتفاطلو هرهوج بسحب هتيذغت نولعجي مِهّنإف ةيِذغّتلا

 .هبسحب يَّذغي ذيِذّللا (') نّيَّللا درابلا ٌبطَّرلا ٌءاوهلا دهوش دقو .هبّسحب ٍءيش
 .رهظأو رهظأ ءاملا ٌةيذغتف «ءاذغلا نم اًعون يَّذغت ُةَّيَطلا ٌةحئاّدلاو

 17 بِيِبَّذلا وأ اسملا# هيلسي ام هطلاشو ءاقواب ناك اذإ هنأ دهوصقملاو

 .هّتَحص هيلع ظفحو ءَندبلا لخدي ام عفنأ نم 2*)ناك («40رّكّسلاو رمّثلاو

 رئافلا ءاملاو .20)ولحلا َدرابلا للي هللا لوسر لإ بارّشلا ٌبحأ ناك اذهلف

 .ءايشألا هذه َّدض لعفيو خفني

 1 رسكلاال < رس )

 .4خيلملا] :ل ه«لقن رض ء 0)

 .«بيبزلاو» :ن ءطح (*)

 « ركسلا وأ رسعلا وألا ؛ :اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يفو . خسنلا عيمج يف اذك (:1)

 .«كلذ» :ةدايز هدعب د يف (6)

 .هجيرخت قأيس 050
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 هلك ِبْنلا لاق هئاقتسا تقو ٍبّرْشُي يذلا نم عفنأ تئابلا ءاملا ناك اّملو

 هاتأف .«؟ِةَئَش يف تاب ٍءام نم له» :ناهّيَتلا نب مثيهلا يبأ طئاح ىلإ لخد دقو

 نش ين تاب ٌءام مكدنع ناك نإ» :هظفلو ؛؟؟قراشبلا ةاورب .هنم برشق هب

 .«انعّرك اّلِإو

 ةلزنمب هتقول 11ش يذلاو .ريمخلا نيجعلا ةلزنمب تيقايلا ءاملاو

 .تاب اذإ هقرافت ةّيضرألاو ةّيبارتلا ءازجألا نإف اًضيأو .ريطفلا

 )غ9 7 < 3 < 1 28 ١ ١ 2 ٠
 ١ هنم تئابلا راتخيو ءءاملا هل بذعتسي ناك يلي تينلا نأ ركذ دقو

 ركب نم بذعلا ءاملا هل اقتسي ِدِْلَم هللا لوسر ناك :ةشئاع تلاقو

 .(4/اقّشلا

0010 

030( 

 ف

00 

 راَخفلا ةيئآ يف نوكي يذلا نم ّذلأ نانّشلاو بّرِقلا يف يذلا ءاملاو

 قابسي عل عملا مها املاز و ؟ةقييلتاو (كدنع» :هظفلو رباج ثيدح نم (535751) مقرب

 .هظفل اذه نأ ئلع صني مل هنأ عم (188ص) يومحلا

 .«سرسشا :ل ءطح "سس

 ثيدح يور .(هل» هرشان فذح دقو ((/57١ق) يومحلا باتك طوطخم :رظنا

 نباو دواد يبأ نع ءايقسلا نم ءاملا هل بذعتس ِهِلَب هللا لوسر ناك :ظفلب يتآلا ةشئاع

 لبق ّرم يذلا رباج ثيدح يف امكف تئابلا رايتخا امأو .امهريغو تاقبطلا يف دعس

 '] .ليلق
 دمحأو .(2505 65945 )١/ «تاقبطلا» يف دعس نباو «(737725) دواد وبأ هجرخأ

 ء(00807) ناّح 9 هحّحصو .مهريغو .(5711) العي وبأو «(" ا: الا

 ياتسإ ةدجو 08159 :تيرفصلا ماكحألا» يف ٌنليبشإلاو 2178 /5) مكاحلاو

 (دواد يبأ لتئاسم» يف امك ءدمحأ مامإلا هلعأو )75/١(. (حتفلا» يف رجح نبا

 )51١(.
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 تاب َءام ِةِكي ٌيِبْنلا سمتلا اذهلو .مّدألا ةيقسأ امّيس الو ءاهريغو راجحألاو

 مّدَألا بّرِقو نانّشلا يف عِضُْو اذإ ءاملا يفو .يناوألا نم اهريغ نود ٍةّنش يف

 (ةهلو , ءاملا اهنم حشري يتلا ةحتفنملا ٌماسملا نم اهيف امل ةفيطل ةّصاخ

 هللا ةدلصف .حشري ال يذلا يف ٌدربأو هنم ("اّذلأ حشري يذلا راّخفلا يف تيك

 دقل .ءيش لك يف ايده مهلضفأو ءاّسفن مهفرشأو «قلخلا لمكأ ئلع همالسو

 .ةرخآلاو ايندلاو ناذبألاو بولقلا يف مهل اهعفنأو رومألا لضفأ ئلع هتّمأ لد

 ؟7درابلا ولحلا ِلك هلل ل وسو زرلإ باول يس ناك :ةشئاع تلاق

 ناك هّنإف ةولحلا رابآلاو نويعلا هايمك بذعلا ءاملا هب (؟7ديرت نأ لمتحي اذهو
 يذلا وأ 7 لسعلاب جوزمملا ءاملا هب ديرت نأ لمفحيو .ءاملا هل ٍبّدعتسُي
 .اًعيمج امهّمعي :- رهظألا وهو لاقي دقو .بيبّزلاو رمتلا هيف َّعِقْ

 .«ناك» داز يذلا يقفلل اًعبت «ءاملا ناك» :ةلاسرلا ةعبط يف )١(

 .طقاسو لي رحت هائلا راغيفلا ىيكذل غب 2(

 )551٠١, دمحأو .(1816) «ئربكلا» يف ٌيئاسَّنلاو «(18965) ٌيَذِمرَّتلا هجرخأ (8)

 .مهريغو ؛(7 ٠5 /0) (لماكلا» يف يدع نباو .(5517) نيلعيوبأو .( 649

 هلاسرإ ةعرز وبأ حّجرو كَنَعْةَنلَووَو ةريره يبأ دنسم نم ئوريف .هدانسإ يف فلتخاو

 «للعلا» يف ينطقراّدلاو ءيذمرتلا اذكو «(488 /5) متاح يبأ نبال «للعلا» يف امك

 مكاحلا هححص كلذ عمو :(175ص) «بادآلا» يف يقهيبلاو )١3١4/15«(.

 بابلا يفو )7007271١74(. «ةحيحّصلا ةلسلّسلا» يف ٌينابلألا هجّرخخو )١737/5(.

 .اهنَعهَيََو سابع نبا نع
 يف ن ينو .ث يف اذكو «يتآلا عضوملا يفو انه لصألا يف عراضملا فرح طقني مل (5)

 .امهنيب ةيذبذم نيرألاو .لئاقلا يآ «ديري» :طح يفو.«ةديرتا :نيعضوملا
 .«بذعلا» ةملك دعب قباسلا رطسلا يف «لسعلاب جوزمملا ءاملا» د خسان تيثأ (80)
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 («انعّرك الِإو نش يف تاب ءام كدنع ناك نإ) :حيحّصلا ثيدحلا يف هلوقو

 ورقيلاو ضوحلا نم مفلاب برشا وهو عك زاوج ىلع لل بن
 ؛مفلاب عركلا ئلإ اهيف ةجاحلا تعد ٍنيع ةعقاو  ملعأ هللاو - هذهو اهروحلو

 همست ذا 4 مانليآلاو ,هسركي جس سانلا خم إف ؛ةزاوسجل انيس هلاق وأ
 نبا نع هلاح ام ىردأ ال ثيدح يف يور دقو .ةدعملاب ٌرضي هّنِإ :نولوقيو

 فرتغن نأ اناهنو ءعركلا وهو ءاننوطب ئلع برشن نأ انام ل يلا َّنأ رمع

 نم ليّللاب ْبرشي الو ,بلكلا ُلَي امك مكدحأ ْعَكَيال» :لاقو .ةدحاولا ديلاب

 .70"2اًرّمخم نوكي نأ الإ هربتخي تح ءانإ

 لعل ذإ ؛امهنيب ضراعت الف حصن و .اذه نم ٌحصأ ّي عراخبلا ةيدجحو

 امّنإ مفلاب برّشلاو .«انعرك اّلِإو» :لاقف .ذئنيح نكمي نكي مل ديلاب برشا

 .ريدغلاو رهّنلا نم برشي يذّناك هنطبو ههجو ئلع براّشلا ٌّبكنا اذإ ٌرِضي

 برشي نأ نيب قرف الف ,هوحنو عفترم ضوح نم همفب اًبصتنم برش اذإ اَّمأَف
 ا .همفب وأ هديب

 .مخض ضوح هبش :ةارقملا (0)

 نم ,(71777) «يناثملاو داحآلا» يف مصاع يبأ نباو «(7471) هجام نبا هجرخأ (؟)

 سيِلدّتلا ريثك  ديلولا نبا وهو  ةّيقب هيف ؛فيعض هدانسإو .اًهَْعََيَدَر رمع نبا ثيددج
 امهو «هللا دبع نب دايز نع هللا دبع نب ملسم نع ؛نعنع دقو ءافعُضلا نع

 :(78/1؟) ٌيدنّسلل (هجام نبا نئس ئلع ةيشاحلا يف امك ٌيريمّدلا لاق .نالوهجم
 رجح نباو ,( 41 /5) «حابصملا يف يريصوبلا هدانسإ فًّعضو ءازكنم ثيدح اذه»

 147 «ةفيعُضلا ةلسلسلا» يف وهو «(ا/1//١١) «حتفلا» يف
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 لصف

 ةرح هنأ أ هنع ٌّحصو «داتعملا هيده ناك اذه .اًدعاق برّشلا هيلع نم ناكر

 .؟0.يقتسي نأ اًمئاق برش يذلا رمأ هنأ هنع ٌحِصو )اتقان 00

 تلاقو .يهثلل خسان اذه :(4)ةفئاط تلاقف .("”)اًمئاق برش هنأ هنع ّحصو
 تلاقو .ئلوألا كرتو داشرإلل لب «ميرحّتلل سيل يَمّنلا َّنأ ٌنّيبم لب :ةفئاط
 ْئلإ ءاج هّنإف «ةجاحلل اًمئاق برش امْنإ هّنإف «الصأ امهنيب ضراعت ال :ةفئاط

 .مئاق وهو برشف ٌىلّذلا هولوانف 220 ئّمستساف ءاهنم نوقتسي مهو مزمز

 . 10 ٍةجاح عضوم ناك اذهو

 الو ُماَّنلا يدل هب لصحيال هّنأ :اهنم ٌةديدع ٌتافآ اًمئاق برُشللو

 ةدحو ٍةعرسب لزنيو ءءاضعألا ئلع دبكلا ")همسقت ئّتح ةدعملا يف ٌرقتسي

 ئلإةوقثلا عرسيو ةاهشّوشيو ابقرارح دربي تأ همه نئغشيف / ةدعمل !رنىلإ

 وأ أردان هلعف ادإ امَأَف :براّشلاب 07 اذه لكو < حجيردل ريعب نديلا (8) افاسأ

 .لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس )١(

 .ُهْنَعْهَيََر ةريره يبأ ثيدح نم )3١77( ملسم هجرخأ 030

 .لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس (9)
 .(«تلاق» :ةعوبطملا خسنلا يف ()

 .«ئقتساف) :ةعوبطملا خسنلا يف )60

 .بارشلاو ماعطلا يف هتريسو ِِكَي هيده يف لوألا دلجملا يف قبس ام رظنا (5)

 فرح لمهأ اهريغ يفو .ن د ءطح «س نم تبثملاو .«همسقي» :ةعوبطملا خسنلا يف )ع1/(

 .عراضملا

 .«لفسأ» :ن (6)
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 ياو عيال دداوملا لاما ءاذه ئلع دئاوعلاب ض ؟ نعي اللأو لبو ةءاسل

 هللا لوسر ناك :لاق ِكلام نب سنأ ثيدح نم ١ «ملسم حيحصا» ينو

 .ةاربآو أ رمآو يورأ هنإد :لوقيو ءاّنالث بارّشلا ىف سفنتي هلل

 قهسنفتلا يدعمو فاعلا وه عرّشلا ةلّمَحو عِراشلا ناسل يف بارّشلا

 امك «بارّشلا لإ دوعي 2 : هج راخ هداف هيف نع حدقلا (77هتنابإ : :تارشلا

 ؛حّدقلا يف سّفنتي الف مكدحأ برش اذإا :رخآلا ثيدحلا يف هب اًحّرصم ءاج

 .200هيف نع َءانإلا نبيل نكلو

 اهعماجم ارلع ه1 هك دقو .ةّكيم دقاوفو ةّمَج كح برشلا اذه قو

 و «هةفاو ةكلبأو او دش :نعورأف .ةأربآو ءارمآو :يورأ هنإ» :هلوقب لَعفأ :أريأ

 ةدعملا :لعمست رثل :هئادو شطعلا ةَّدش نم ئربي ىأ ءءافشلا وهو ءربلا خرق

 ةشلاثلاو ؛هنيكست نع ئلوألا تزجع ام ٌةيناثلا ةعفدلا نكستف «تاعفد ةبهتلملا

 , 214 هنع ةيناغلا تزجع ام

 )١( برقم)5١5/8(.

 ) )0.(ةئابإ) :ل ءطح .ثء(ءىس

 )*( ُهنَعُدََإَعو ةريره يبأ ثيدح نم ,(571/1/) ئلعي وبأو «(75717/) هجام نبا هجرخأ

 «حابصملا» يف يريصوبلاو «(119/5) مكاحلا هدانسإ حّحصو .هانعمب )5 / 40(.

 ديعس ىيبأو ةداتق يبأ نع بابلا يفو .(2787) «ةحيحّصلا ةلسلّسلا» يف ينابلألا هنّسحو

 .فْنَءَُنإَََر دعس نب لهسو ساّبع نباو

 )5( ص) يومحلا باتك نم لوقنم انه ئلإ «ئربي يأ» نم ١56(.

 منال ٠



 ٌدرابلا اهيلع مجهي نأ نم اهيلع ئقبأو ةدعملا ةرارحل ملسأ هّنإف اًضيأو

 .ةدحآو ةلبخو ٌةدنعاو ةلهز

0 

 اهرسك فالخب ؛ةّيلكلاب لطبت مل ترسكتا نإو ءاهّتّدحو اهتروس ١2)ر سكي
 .جيردّتلاو لّمّتلا ئلع

 ًةدحاو ةعفد يوري ام عيمج لوانت نم ةلئاغ نمآو ةبقاع ملسأ هّنِإف اًضيأو

 اهفعشَي وأ هميتك ةرقكو هخرب ةدشب ةزيرغلا ةرارحلا عرقطي تأ هنم فاق هّنإف

 اوسع ةهيز يضارمأ لولو دبكلاو ةدعملا جازم داسف ىلإ كلذ يَدؤيف

 ةديِفك :ك ةّراحلا ةنمزألا يف وأ ءامهوحنو نميلاو زاجحلاك ةّراحلا دالبلا ناّكس

 2 زيرغلا ٌراحلا ّنِإَف ءاّدج مهيلع ٌفوخم ٌةدحاو ًةلهو برشلا نإ «.فيّصلا

 .("7ةّراحلا ةنمزألا كلت يفو اهلهأ نطاوب يف فيعض

 هلخد اذإ «هندب يف ٌباَّسشلاو ٌماعَّطلا ئرم نم ُلَعفأ وه «أرمأو» :هلوقو

 يف اًئينه :[4 :ءاسنلا] 4 اَيرَماءيمووكَم# :هنمو .عفنو ِةَّذلو ٍةلوهسب هطلاخو
 ءيرملا نع اًرادحنا عرسأ هّنأ "انآتعم :ليق و .هقاذم يف اًئيرم «هتبقاع

 .ةراذنسلا ءىرملا خرلع لهسيال هّنإَف رتكلا قالخب هيلع هتتبغو هتلوهسل

 رجم د سلنب قآب ق ل1 هس فاجو هلأ ةضنر اليخ ب ثلا تئاقأ عمو

 .كلذ َنِمأ برش مث اًديور سّمنت اذإف .هب ٌصغيف «هيلع دراولا ةرثكل باَّسلا

 .«رسكت» :ةعوبطملا خسنلا يف )000

 ١560(. ص) يومحلا باتك يف ةدايزلا نم ءىشب ةرقفلا هذه رظنا )0

 .(55١”ص) يومحلا باتك يف ريسفتلا اذه رظناو .«أرمأو» :ِهْيِللَي هلوق ونعم :ىنعي ()
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 يقناخّدلا راخبلا دعاصت ةّرم لٌّوأ برش اذإ براَّسلا نأ :هدئاوف نمو
 هتجرخأف هيلع درابلا ءاملا دورول دبكلاو بلقلا ئلع ناك يذلا ٌراحلا

 :راشبلا ةرعصر درابلا ءاسلا لون قفثا ٌةدعاو هم هسرش اذإف .اهئع ةعيبطلا

 ٍبراَّشلا أّهتي الو «ةّصغلاو قّرّشلا ثدحي كلذ نمو .ناجلاعتيو ناعفادتيف
 .هّير متي الو ؛هئرمُي الو ءاملاب

 اذإ» :ُدكَي يبنلا نع امهريغو 2١7 يقهيبلاو كرابملا نب هللا دبع ئور دقو
 .(داّبُكلا نم هّنإف اًبع ٌّبُعي الو ءاّضم ءاملا ٌصُميلف مكدحأ برش

 ملعدقو .؟؟ةدبكلا عجو وه ءابلا فيفختو فاكلا ٌمضب داّبكلاو
 .اهترارح فعضُيو اهملؤي دبكلا ئلع ًةدحاو ًةلمج ءاملا دورو ّنأ ةبرجُنلاب
 ينيك نم اهيلع درو ام نيبو اهترارح نيب ينأأ ةئاضملا :كِلذ بيسو

 ملو امترارح ًداضي مل اًنيشف اًئيش جيردتلاب درو ولو هتيوكو  دريملا
 اهُدضي ال روفت يهو رْدَقلا ئلع درابلا ءاملا بص :هلاثم اذهو .اهفعضُي

 نع )/1(  «يوبتلا بَّطلا» يف ميعن وبأ هجرخأ هقيرط نمو - كرابملا نبا هجرخأ 010

 - هجرخأو .«ٌبَعلا نم َدابُكلا َّنإف» :هرخآ يف هظفلو ءاَلسرُم هب نيسح يبأ نبا نع «رمعم
 هع قاَزَدلا ةيع قيرط نم( 511 ظبعشلا» ينو (3585 /1) «ئربكلا» يف ٌىقهيبلا

 سنأ نع بابلا يفو .(«فّئصملا» رخآآ )١14695- رمعمل «عماجلا» يف وهو «هب رمعم

 ةلسلّسلا» :رظنيو .السرم حابر يبأ نب ءاطعو باهش نبا نعو ءاهْنَعْدََزَوَو ٌيلعو
 45١(. للا0ث78 01578 )057601/١ (ةفيعضلا

 ١179(. /5) «(ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا» (0)

 .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو .فيرحت ««دوربملا» :ن يف (9)

7 



 اًدحاو اًسفن اوبرشت ال» :ِِكَو هنع ١7 هعماج» يف يذمرتلا ئور دقو

 اذإ اودمحاو .متبرش متنأ اذإ اوُمسو .ثالثو منثم اوبرشا نكل «ريعبلا برشك

 .7"2(متغرف متنأ

 يف بيجع ٌريثأت رخآ يف هللا دمحو بارَّشلاو ماعّطلا لَّوأ يف ةيمسّشللو

 .هترضم عفدو .هتارمتساو «هعفن

 يف هللا ٌمسا ركذ اذإ :لّمك دقف اًمبرآ ُماَعّطلا عّمج اذإ :دمحأ مامإلا لاق

 00 لس نم ناكو ءيديألا هيله تركو هر يف هللا دمحو ءهلّوأ

 :لاق هللا دبع نب رباج ثيدح نم :2؟*!(هحيحصاا يف ملسم ئور دقو

 ةليل ةنّلا ىف َنإف ءَءاَعّصلا اوُكوأو «ةانإلا اوُطغ» :لوقي ٍةِْيلَع هللا لوسر تعمس

 عقو الإ -ءاكو هيلع سيل ٍءاقسو ؛ًءاطغ هيلع سيل ٍءانإب ٌرمي ال «ًءابو اهيف لزني
 نم هفرع دقو .مهفراعمو ءاّبطألا مولع هلاني ال امم اذهو .«ءاَّدلا كلذ نم هيف

 هجرخأو . "بيرغ ثيددح |ذلن :لاقو ءانَعهيإََو ساّبع نبا ثيدح نم )١186( مقرب 010

 .امهريغو «(0115) «بعشلا» يف ٌيقهيبلاو )177/١1(« «ريبكلا» يف ينارَّطلا اًضيأ

 يف رجح نبأو «(288(2 5737 ) (ماهيإلاو مهولا» يف ناَّطقلا نبا هدانسإ فّكضو

 .السرم باهش نباو ةمركع نع بابلا يفو .(97 )١١/ «حتفلا»

 )١( ص) يومحلا باتك يف ثيدحلا ظفل اذه ١5(.

 )٠١7( «ناوخإلا» باتك يف ايندلا يبأ نباو )5١9( «دهزلا» يف كرابملا نبا جرخنأ ()

 بشوح نب رهش نع )1١1/5( «ءايلوألا ةيلح# ين ميعن وبأو (00) «فيضلا ئرق»و

 .خلإ .. .هنأش نم ءوش لك لمك دنف اًميرأ ماعطلا عمج اذإ :لاقي ناك :لاق

 .(584ص) يومحلا باتك نم لقنلاو )22301١5. مقرب (5)
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 :فيدصلاةارر نمسأ دعس نب كيلا لاق ,ةبرجتلاب سانلا هؤاظع نم هفرع
 .١2)اهنم لّوألا نوناك يف ةنّسلا يف ةليّألا كلت نوقّتي اندنع مجاعألا

 ضرع يفو .(")اًدوع هيلع ضرعي نأ ولو ءانإلا ريمختب رمأ هنأ هنع ّمصو
 هَّنأ :هيفو .دوعلاب تح هذاتعي لب :هريمخت ئيسني ال هّنأ ةمكحلا نم هيلع دوعلا

 هل امج دوعلا قوكيق ههرعلا هيلع دميق ديف طقس نأ ؟17كيبيذلا داوأ امّيو
 .هيف طوقّسلا نم هعنمي

 دنع هللا مسا ركذ َّنِإف هللا مسا ركذب ءانإلا ءاكيإ دنع رمأ هنأ :هنع ّمصو
 رمأ كلذلو ًءاوهلا هنع درطي '؟هؤاكيإو ءناطيّشلا هنع درطي ءانإلا ريمخت

 .نيينعملا نيذهل نيعضوملا نيذه يف 90هللا مسا ركذب
 هللا لوسر نأ ٍساّبع نبا ثيدح نم 2170هحيحص» يف يراخبلا ئورو

 .ءاقّسلا يف نم برّشلا نع ئبن كي

 :ةديدع '"7ٌتادآ اذه يفو

 .ثيدحلا بيقع «ملسم حيحص) يف ثيللا لوق )١(

 . ريا هكيبلع نهال )١1 ملسمو (071) يراخبلا هجرخأ 000
 ماوعلا نبال «(ةحالفلا» باتك يف ئنعملا اذهب ءاجو سدي اسر اك انه تيبدلا (©)

 ليسوا مهيسسلح يللا أ[ /17 يجرم هيلع لامسض اةعهريخو 2 عا رسل

 ءاديسك)

 مسا ئلع فوطعم ال ءأدتبم هنأ ئلع ؛ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يف واولاب اذكه 0(

 .نأ

 .رظنلا لاقتنال ؛ل .,ث نم ةطقاس هللا مسا ...ريمخت دنع! ةرابعلا (6)

 .(01559) مقرب (0)

 .اهرخآ يف لاق امك ٌمكِح ٍتأي اميف ةروكذملاو ءلاق اذك (0)

 و



 قاعي ةييرك ةستارو ةموهز هيسكت هيفبراشلا سافتأ قرع نآ ؛اهنم

 .اهلجأل
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 يشوش هب سقي آل نا ريح هيف ناك امكرملا أ :اهنمو

 ٌجاتف ؛برشلا دنع اهاري ال اهريغوأ ٌةاذنق هيف ناك امّبر ءاملا نأ :اهتمو

 لح لع وع قضي ءاوهلا نع نطبلا المي كتلك برثلا ذأ ةاهنمو
 .مكحلا نم كلذ ري ريغلو .هيذؤي وأ همحازي وأ «ءاملا نم

 لكي هللا لوسر نأ :()«يذمرتلا عماج» يف ١2)امب نوعنصت امف :ليق نإف

 ؟اهمف نِم اهنم برش َّمث ,«ةوادإلا مف ثْيخا» :لاقف .بحأ موي ةوادإب اعد

 .حيحصب هدانسإ سيل ثيدح اذه :يذمرتلا لوقب هيف يفتكن :انلق

 ئسيع نم عمس يردأ الو .هظفح لبق نم فّمضي ّيَِمُعَلا رمع نب هللا دبعو

 .(ءاج» :ةدايز هدعب س يف )١(

 نب هللا دبع نب ئسيع نع «رمع نب هللا دبع نع قالا دبع قيرط نم (1641) مقرب ف

 برش ّمث ءاهثنخف ٠ .ةقلعم ةبرق ىلإ ماق كيلا تيأر» :لاق ُهَنَعْدَنِاِكَر هيبأ نع «سينأ

 قيرط نم 40951 هر نبأ قلل ره عملا ءركذ يتلا ظفألاو «اهيف نم

 هيبأ نع ءراصنألا نم لجر هللا تبع نب زئسيع نع ءرمع نب هللا ذيبع نع «'رلغألا كيغ

 نب هللا ديبع نع فرعي ال اذه» :(717/5 /5) «فارشألا ةفحت» يف امك دواد وبأ لاق .هب

 ئلع حلفم نبا ئشمو .«رمع نب هللا دبع نع ءَقاّزَّرلا دبع ثيدح حيحّصلاو ءرمع
 هلاجرو ءنسح ُثيدحا 18١(: /) (ةّيعرَّشلا بادآلا» يف لاقف دواد يبأ دانسإ رهاظ
 .(تاقث
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 .راصنألا نم لجر نع هنع هاور يذلا هللا دبع نب ائسيع ديري .ئهتنا .ال مأ

 لصف

 لوسصر "يبق :لاق يردخلا ٍديعس يبأ ثيدح نم ”«دواد يبأ ننس يفد

 ةملُث نم برشلا ّنإف ءبراَّسلا ةحلصم اهم جنت يتلا بادآلا نم ")اذه
 :دسافم ةّدع هيف حّدقلا

 ةملثلا ئلإ عمتجي هي هريخ وأ نيذف نم املا: هجو زيلع نوكتي امن اهلج

 نسح نم (47نكمتي ملو «ِبراَّشلا ئلع "7 ش وشي امّبر هنأ :يناشلا

 .ةملثلا نم برشا

 لسغلا اهيلإ لصي الو «ةملثلا يف عمتجت ةموهُزلاو خسولا نأ :ثلاثلا

 :(07148) ؟بعشلا» يف ٌيقهيبلاو )١117/10(« دمحأ اًضيأ هجرخأو .(7/75) مقرب (1)
 (ةّيعرشلا بادآلا» يف حلفم نبا لاقو «(0116) ناّبح نبا هحّحصو .امهريغو

 ثيدحلا ركتم :ذمحأ لاقو «رثكألا هفعِض نمحرلا دبع ني ةَّرق هيفا )#/ 186٠(:

 .(98/) «ةحيحّصلا ةلسلّسلا» يف ٌينابلألا اهم هاَّوق دهاوش ثيدحلل نكلو .«اًدج

 .«اذهو» :ةعوبطملا خسنلا يف (0)

 تاعبطلا ين اذكو !هدعب يضاملا لعفلا لجأل «شّوش» ئلإ فيطللا دبع ةعبط يف رّيغ (9)
 .ةفلاخلا

 !رهظي اميف «هلبق عراضملا لعفلا لجأل «نكمتي الو» :س (54)
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 يغبنيف ؛هيف ٍناكم 2١7 ئدرأ يهو ءحدقلا يف بيعلا لحم ةملثلا َّنأ :عباّرلا |

 ائأدو .هيف ريخ ال ءيش لك نم يدا نإ مرش :بابلا بهو بيم

 ؟ر لك نم ةكرملا

 .براشلا "7ةفش حرجي ٌديدحت وأ قش ةملثلا يف ناك امّبر هنأ :سماخلا

 .2؟2دسافملا هذه ريغلو

 فاعُي ةهيرك ةحئار خفاثلا مف نم هبسُكُي هَّنإف ءبارّشلا يف خفّتلا اأو

 .هطلاخت خفانلا سافنأف «ةلمجلابو . مهلا رّيغتم ناك نإ امّيس الو ءاهلجأل

 ثيدحلا يف ؛هيف خمّتلاو ءانإلا يف سّفنَّتلا نع يَهّنلا نيب ِدَِي 6!ءمج اذهلو

 نأ هِي هللا لوسر نبهت :لاق ساّبع نبا نع هحّحصو(' 7يذمرتلا هاور يذلا

 ْ .هيف ْحَمْنُي وأ ءانإلا يف سنتي

 .ةزمهلا فيفختب خسنلا عيمج يف اذك )١(

 «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هجرخأ .اًيدر اًرمت يرتشي هآر امل ينايتخّسلا بويأل ةبالق وبأ هلاق (؟)

 .(8١3/؟4) (هخيرات» يف ركاسع نبا 62 0

 .(مفا :ل هقيووس (0ل

 .«نم) ةدايزب (دسافملا نم» :ل ءث «س (:5)

 .(«هللا لوسر» :ن يفو .«يبنلا» :ل ءث «س يف هدعب (0)

 :(8 414 9 47/) اًعّطقم هجام نباو «(71/14) دواد وبأ هجرخأو .(1884) مقرب (5)
 مكاحلاو «(0117) ناّبح نبا هحّحصو مريول 111211 ل 1ع1/) فيوسأو

 :«ءاقّصلا ق نم ترقي نأو تانإلا ف: سني نأ خيبغ :) :امهدنع هظفلو «”0)

 )١91/10(. (ءاورإلا» يف ينابلآلاو )١178/١17( «ةراتخملا» يف ءايضلا هحّحصو
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 ؟اًنالث ءانإلا يف سفنتي ناك ِةلَي هللا لوسر

 هانعم نإ هلّوألا نيبو هنيب ةضراعم الو .ميلسُّتلاو لوبقلاب هلباقن :ليق
 يف ءاج امك اذهو .رّشلا ةلآ هَّنأل ءانإلا ركذو .ًنالث هبرش يف سنتي ناك هن

 ةّدم يف يأ ءيدّتلا يف تام ِةكَي هللا لوسر نبا ميهاربإ نأ :حيحّصلا ثيدحلا

 .(؟ءاضّرلا

 لصف

 برش يفو .ئرخأ ءاملاب اًبوشمو «ٌةرات اًصلاخ نبَّللا برشي ِلكَي ناكو
 ةَّحّصلا ظفح يف ٌحيظع ٌعفن اًبوشمو اًصلاخ ةّراحلا دالبلا كلت يف ولحلا نبّللا

 حيشلا هّباود ئعرت يذلا نِبّللا امّيساالو .دبكلا يرو ندبلا بيطرتو

 عم ٌبارشو «ةيذغألا عم ٌءاذغ اهنبل َّنِإف ءاههبشأ امو 27ئمازخلاو َموُصيَقلاَ
 .ةيودآلا مك ءاودو ةيرشألا

 مهلا : لقيلف اًماعط مكدحأ لكأ اذإ» ديلي هنع 1 صقسرتلا عماجلا فو

 ) 0يراخبلا )077١( ملسمو )5١7/8(.

 .سنأ يهد نم 717170 ملسم هجر )0

 .ةيشاملا اهاعرت ةحئارلا بيط تابنلا نم عاونأ (9)

 اهنَعَدلَد او سابع نبا نع «ةلمرح نب رمع نع «ديز نب ٌيلع قيرط نم (؟404) مقرب 0
 451٠١ 1٠١(, 50) «ئربكلا» يف ٌيِئاسَّنلاو .(0/0) دواد وبأ اًضيأ هجرخأو .هب

 :تقيعش_.قاهن ع ني وهو ب. علم ةقيعس متانسإو (88 )2١91/8 دمحأو

 - نب ليعامسإ نع «راَّمع نب ماشه نع (7777) هجام نبا هجرخأو .لوهجم هخيشو

77 



 اندزو ءهيف انل كرب َمهّللا :لقيلف انبل يِقّس اذإو .هنم اًريخ انّْمِعطَأو هيف انل كراب

 اذه :يذمرتلا لاق . نبل الإ بارشلاو ماعّطلا نم يزجي ءيش سيل لإ ؛ هنم

 ا

 لصف

 هبرشيو «ليّللا َلّوَأ هل ")ذي ناك كي هنأ 0)2ملسم حيحص» يف تبثو
 ئلإ َّدغلاو ءئرخألا ةليَّللاو ّدغلاو ,ءيجت يلا َةليّللاو ءكلذ هّموي حبصأ اذإ
 وه ذيبنلا اذهو .ٌّبّصف هب ّرمأ وأ ٌمداخلا هاقس ٌءيش هنم يقب نإف .رصعلا

 ٌميظع ٌعفن هلو ءٍبارَّشلاو ءاذغلا يف لخدي وهو .هيّلحي ٌرمت هيف حّرطُي (؛ءام
 (0):رّيغت نم اًفوخ ِثالث دعب هبرشي نكي ملو .ةّحَّصلا ظفحو ةّوقلا ةدايز يف
 .راكسإلا ىلإ

 هوحنب سابع نبا نع «ةبتع نب هللا ديبع نع «باهش نبا نع ؛جيرج نبا نع «شاّيع
 عيه ذي نسيلالا :(609/4) هنبال «للعلا» يف امك متاح وبأ لاق ؛لعُم ٌقيرط اذهو

 نبا نع ؛ةلمرح نب رمع نع «ديز نب يلع ثيدح نم وه امّنإ «ٌيرهزلا ثيدح
 هنّسح دقو .(رّيغت ربك امل هّنأل ؛ماشه ئلع لخدأ دق نوكي نأ فاخأو ...ساّبع
 4/20 ةياَبّرلا تاحرتقلال ىفامكر جيح نباو 107 /9) قيس امك فئصملا

 .(7770) «ةحيحّصلا ةلسلّسلا» ىف وهو

 هيلع مهضعب برض دقو .يخوركلا ةخسنو )١187/6( «فارشألا ةفحت» يف اذكهو )١(

 .ةخسن يف اذك هنأ ئلإ ةراشإلاو حصا ةمالع عم «حيحص) :بتكو «ز يف

 .اهْنَعَديَوَوَو سابع نبا ثيدح نم )3٠١5( مقرب (؟)

 .(حيحصلا) يف اذكو ««ذبتني» :ن ()

 .«ام» :ةعوبطملا خسنلا يفو .فلألا لع ةدملاب د هطح ءس يف (5)

 .«هرييغت) :نءدء«ز (64)
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 لصف

 سبلملا رمأل هريبدت يف

 اًملَحو اسيل هرسيأو «هيلع هفخأو «ندبلل هعفنأو «يدهلا ما نم ناكر

 ناك و م اهريغ نم ندبلا ئلع ٌففخأ يهو هرّرَألاو ةيدرألا هسبُل ٌرثكأ ناكو

يثلا تحأ ناك لب .«صيمقلا سبلي
 ,(1)هيلإ با

 امكأ ليطب نكي مل نإ «ندبلل ءيش عفن هسبلي امل هسبأ يف هيده ناكر
 يطل

 ئلع قشتف 1 هد ديلا زواست ال 51و غسّرلا ئلإ هصيمق '"'مك تناك لب اهعّسويو

 ّرحلل زريتف .هذه نع رصقتالو ..تطيلاو ةكرصلا ةدغ «قبتو اهسبأل

 .دريلاو

000 

 ف

00 

 يف ُيَئاسّنلاو «(117/77-17/71) يذم رّتلاو (4 )54٠576. ٠55 دواد وبأ هجرخأ

 ةملس َّمأ نع «(7557965) دمحأو ,(781/8) هجام نباو «(4085) «ئربكلا)

 هقرعت اَمّنإ «ييرغ رسح .ثيدح اذهل :ئدمرتلا لاق .قالعخا هذادسإ قو هتف
 نبا لاقو ١97(« /5) مكاحلا هحّحصو «اهب دّرفت «دلاخ نب نمؤملا دبع ثيدح نم

 فرعُت ال نمب لصّنم اّمإو «ٌعطقنم اّمِإ وه» )50١/1(: «ماهيإلاو مهولا» يف ناّطقلا
 .(«هلاح

 م .«تناك» ْثَّنأ كلذلو ءاهريغو (دواد بأ ننساا يف ءاج امك (هصيمق مك دي) دصقي

 .«اهسبال» :هلوق عم اهثينأتو ةيتآلا ةعراضملا لاعفألا ريكذت يف خسنلا تبرطضا
 نم «(48/1/) «ئربكلا» يف ٌئيئاسّنلاو «(1775) ٌيَذمرَتلاو «(5 )٠71 دواد وبأ هجرخأ

 بير "رس ثيدح اذه» :ٌيذمرتلا ةزك ديري مشب ءهامسأ نع ثيزح

 هفعض هبو .ماهوألاو لاسرإلا ريثك وهو «هيف فلتخم بشوح نب رهش دانسإلا يفو

 ساّبع نباو سنأ نع بابلا ينو .(81/4 /5) «ةفيعّضلا ةلسلّسلا» يف ٌينابلألا

 .فنَعيإَعو ّيرامنألا ةشبك يبأو
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 (3 ىلا ةواجش مل «نيقاّسلا فاصنأ ئلإ هرازإو هصيمق ليذ ناكو

قملاك هلعجيو .هدوؤيو يشاملا يدؤيف
 قاب ةلضع نع يأ فقر ملو دّي

 .دريلاو رحلاب ئذأتتو 5 7ىفشكتف

 و ب ثا ا ع 2 7
 هلعجيو .هفعضيو اهلمح سارلا يذؤي ىتلا ةريبكلاب هتمامع نكت ملو

 يتلا ةريغّصلاب الو ؛اهباحصأ لاح نم دّماشي امك «تافآلاو فعّضلل ًةضرع

 اهلي ناكو قلد نيباطيسو ليودرلاو حلا حم نأ كلا ةياثو عع رصقت

 وهو .دربلاو ٍّرحلا ّننعلا ىقت اهّنإف .ةديدع دئاوف كلذ يفو .(*2هكتح تحت

 سانلا نم ٌريثكو .ٌّرفلاو ٌركلاو «لبإلاو ليخلا بوكر دنع امّيس الو اهل تبثأ
 تنأو !ةنيزلاو عمّتلا يف امهنيب ام َدعُب ايو ءكنحلا نع اًضوع بيلالكلا ذْخَنا

(010 

00 

(0 
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 ٍنايوّرلاو 08٠ 01) ةبيش يبأ نباو )1١4(« «لئامشلا» يف ٌيَذمَرّتلا جرخأ
 ناك» :لاق عوكألا نب ةملس نع :(719) ؛َيْنلا قالخأ» يف َخيّشلا وبأو )01١55(«

 ينعي  يبحاص ةرزإ تناك اذكه :لاقو ءهيّقاس فاصنأ ئلإ رزتأي نافع نب نامثع

 يف يذمرتلا جرخخأو .فيعض وهو ةديبغنب ئسوم هدانسإ ينو «( كي بلا

 ,(17087) دمحأو ((47517-47:05) (ئربكلا» يف ٌيئاسّنلاو )١١7(« «لئامّسلا»
 نع ؛ميلس نب ثعشألا قيرط نم «(7171770) (يبثلا قالخأ» يف خيشلا وبأو
 ةعشألا ةّمعو قالا فصن لإ لقسأ هل هللا لوسر رازإ نأر هلأ اهلّكع درع هدتّتع

 نأ :ةاسرم ةيلاعلا يبأ نبع (؟7/8) 4َغيِّتلا قالخأ» يف َعِيَّشلا وبأ جرخأو .فرعُت ال
 .هيقاس فصن ىلإ هرازإ ناك ٍةْللَم هللا لوسر

 .(هيقاس) :ل «ثد «س

 . س نم طقاس «فشكنتفا

 .يّحلَتلاب ٌرمألاو طاعتقالا نع يِهّْنلا هنع يورو .كلذل لي َيَِنلا لعف ئلع فقأ مل

 سضعب لعج :يّسلتلاو اعيش ةمامعلا نم كدتحلا تحت ٌلعجي أل نأ :طاعنقألاو
 ْ .(811/ /1؟) ديبع ىبأل «ثيدحلا بيرغ» :رظنا .كنحلا تحت ةمامعلا
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 ةّثي رص ظفح ق اهقلبأو «تاسبللا عفنأ نم اهتدجو ةسبْللا هذه تلّمأت اذإ

 .ثدبلا زله ةلشملاو فلكُتلا حم اهدعبأو ههتوقو ندبلا

 نيلجّرلا ةجاحل هلاوحأ َبلغأ وأ اًمئاد رفّسلا يف فافخلا سبلي ناكو
 م

 .اًنايحأ رضحلا يفو «دربلاو ٌّرحلا نم امهيقي ام لإ

 .ةرّبحملا دوربلا يهو ةربحلاو ١7 ضايبلا هيلإ بايثلا ناولأ ٌبحأ ناكو

 اّمأو .لوقصملا الو غّبصملا الو دوسألا الو رمحألا ُسبل هيده نم نكي ملو
 ٌضاييو ةرمجحو ٌداوس هيف يللا يتاميلا ءادّرلا ىهف ءاهسبل ىلا ءارمحلا ةلشملا

 نم طيلغتو كلذ ريرقت مَّدقت دقو .2)هذهو هذه سبل دقف «ءارضخلا ةّلُجلاك

 .(”7ةيافك هيف امب ئناقلا رمحألا سبل هنأ معز

 لصف

 نكسملا رمأل هريبدت يف

 ةَّدم اهيف لزني رفاسم ةلحرم اينذدلا َّنأو ءريس رهظ ىلع هّنأ كك ملع امل

 :هسيت نو دباس يدهو هيلع نع نكي مل -ةرعألا نإ اهتع لقتيّجل هرم
 نم تناك لب ءاهعيسوتو اهتفرخزو اهتيلعتو اهدييشتو نكاسملاب ٌءانتعالا

 .(1//1719) يف هجيرخت مّدقت 010(

 ىذمرّتلاو 65 8) دواد وبأ هجرخأ ءارضخلا ةلحلل هلي حلا سبل 00

 يبأ نع :(17/49 ال111 21/1٠١ 9) دمحأو «(5719 181/7) ين 0

 اذه» :ىدمرتلا لاق . «نيرّضخأ نيدرب ِةلِكَي بنلا ئلع تيأر» : لاق َُنَعدكلوي ةشم ةثم

 118 را كا مر يل 10 حا تس يا هكر كيور ندع تون

 .(811 /؟) «ئرغّصلا ماكحألا» يف ٌيليبشإلاو

 .(115-15 /1) يف قبس ام رظنا (*)
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 َجولو عنمتو «نويعلا نع رتستو «دربلاو ّرحلا يقت !رفاسملا لزانم نسحأ

 ءاهتعسل ٌماوهلا اهيف شّشعت الو ءاهلقث طرفل اهطوقس فاخي الو (7١2ٌباودلا

 ضرألا تحت تسيلو .اهعافترال ةيذؤملا حايّرلاو ةيوهألا اهيلع روتعت الو
 نكاسملا لدعأ كلتو .طسو لب ءاهيلع عافترالا ةياغ يف الو ءاهّتكاس يذؤتف
 نم [طفكالو نسسني اينكاس نع قيضن الو ءكث ربو اح ايلفأو ءايعتناو
 يذؤت فنك اهيف نكي ملو .(')اهٌرلخ يف ٌماوهلا يوأتف ٍةدئاف الو ةعفنم ريغب

 الو بيّطلا ٌبحي ناك هّنأل حئاوّرلا بيطأ نم اًهتحئار لب ءاهتحئارب اهنكاس

 نكيملو .بيطلا بيطأ نم هقّرعو «ةحئاّرلا بيطأ نم وه هُحيرو .هدنع لازي
 اهعفنأو ءنكاسملا لدعأ نم هذه نأ بير الو .هتحئار رهظت فينك راّدلا يف

 .هتحص ظفحو ندبلل اهقفوأو

 لصف

 ةظقيلاو مونلا رمأل هريبدت يف

 ءاضعألاو ندبلل هعفنأو مون لدعأ هدجو كي هتظقيو همون رّيدت نم

 .موقيف 27 فناغلا فصُتلا لأ يف ظقيتسيو ليّللا لّوَأ ماني ناك هَّنِإَف ءائوقلاو

 ئوقلاو ءاضعألاو ندبلا ذخأيف .هل هللا بتك ام ىّلصيو ءأّضوتيو ؛كاتسيو

 ةياغ اذهو .رجألا روفو عم «ةضايٌّرلا نم اهَّظحو «ةحاّرلاو مونلا نم اهَّظح

 .«باودلا جولو نم» :ن )١(

 .«اهلولخ» :ىسس )١(

 نم )١١59( ملسمو )١١17١( يراخبلا يف امك «دواد مايقل ِةِْكَي هفصو يف كلذ درو (*)

 ةشئاع نع «(7/79) ملسمو )3١465(« يراخبلا جرخأو .ورمع نب هللا دبع ثيدح

 .«هرخآ ىيحُيو ءليّللا لَو ماني دلو ناك» :تلاق اَهْنَعَُتدِصَ
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 .ةرخآلاو اندناو ندبلاو بلقلا حالص

 نم هسفن عنمي الو هيلإ جاتحملا ردقلا قوف موَّنلا نم ذخأي نكي ملو
 هتعد اذإ مانيف .هوجولا لمكأ ئلع هلعفي ناكو هلع يور انستا رخشلا

 يهمس ريش فاديع هملق# يحسن | هكا :يبأللا قش هقش ئلع موّنلا ىلإ ةجاحلا
 شوش ٍلحّم الو :ضرألا هبنجب يشابم الو «بارّشلاو ماعّطلا نم ندبلا

 .ةداسولا ئلع عجطضي ناكو .فيل هل هوشح ٍمَدَأ نم ٌعاجض هل لب .ةعفترملا

 .اًنايحأ هّدخن تحت هدي عضيو

 :501ل نق ٌراَضلاو هنم 2 عفاثلاو مونلا يف الصف ركذن نحنو

 نطاب ")لإ ئوقلاو ةّيزيرغلا ةرارحلا ٌروغ اهعبتي ندبلل ٌةلاح :مونلا
 كاسمإ ُنعيِبْطلاَف .ٌيعيبط ريغو ٌنيعيبط :ناعون وهو .ةحاّدلا يلطل ندبلا

 ئتمو .ةّيدارإلا ةكرحلاو ٌسحلا ئوق يهو ءاهلاعفأ نع ةّيئاسفتتلا ئوقلا

 تابوطّرلا تعمتجاو ؛,ئخرتسا ندبلا كيرحت نع ئوقلا هذه تكسمأ
 وه يذلا غامّدلا يف ةظقيلاو تاكرحلاب قّرفتتو لّذحتت تناك يتلا ةرخبألاو

 .ٌيعيبطلا مونلا كلذو .يخرتسيو (؟7رّدخيف ءئوقلا هذه ًادبم

 يلوتست نأب كلذو صرع وأ ٍضرعل نوكيف ٌيعيبطلا ريغ مونلا اّمأو

 .هلبق واولا نود «عفانلا» :ل ءث ءس )1١(

 ١٠٠١-5١1(. ص) يومحلا باتك نم فرصتب لوقنم لصفلا اذه ()

 .د نم طقاس «نىلإ) فرح (9)

 ردختتف» :اهضعب يفو ,.خسنلا ضعبو لصألا ين نالمهم نالعفلاو .«رّدختيف» :ن (:(

 اذكو .«يخرتسيو ردختف» :(ب /5053ق) يومحلا باتك طوطخم يفو .«يخرتستو
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 ةرخبأ دعصت وأ ءاهقيرفت ئلع ةظقيلا ردقت ال ًءاليتسا غامّدلا ئلع تابوطُرلا

 ًءامّدلا لقثتف ءِبارَّشلاو ماعّطلا نم ءالتمالا بيقع نوكي امك ٌةريثك ٌةبطر

 .موتلا نوكيف ءاهلاعفأ نع ةّيناسفّتلا ئوقلا كاسمإ عقيو «2)ٌرَدخيف «هيخرتو

 امم اهتحارو حراوجلا نوكس :امهادحإ .ناتليلج ناتدئاف موّنللو

 ءايعإلا ''7ليزتو ؛ةظقيلا بّصن نم ٌساوحلا حيرتف «بعتتلا نم اهل ضرعي
 يف ةّيزيرغلا ةرارحلا َّنأل ؛طالخألا ٌجضنو ءاذغلا ٌمضه :ةيناّثلاو .لالكلاو
 .هرهاظ دربي اذهلو .كلذ ئلع نيعتف «ندبلا نطاب ئلإ روغت موُّنلا تقو
 .راثد لضف ئلإ مكانلا جاتحيو

 يف ةئيهلا هذهب ُماعّطلا ّرقتسيل «نميألا ّنَّسلا ئلع ماني نأ :موّنلا ُعَقنأو
 لّوحتتي مث .اًليلق رسيألا بناجلا ئلإ ليمأ ةدعملا ْنِإف ءاّئسح اًرارقتسا ةدعملا

 .دبكلا ئلع ةدعملا (7لامتشال كلذب مضهلا عرسيل اليلق رسيألا ٌقّشلا لئلإ

 .ةدعملا نع اًرادحنا عرسأ ءاذغلا نوكيل «نميألا بناجلا ئلع همون ٌرقتسي ّمث

 ئلع مولا ٌةرثكو .هتياهنو همون ةءادب نميألا بناجلا ئلع موّنلا نوكيف

 .ةاوملا هيلإ ٌبصنتف هيلإ ءاضعألا ليم ببسب بلقلاب ضم رسيألا بناجلا
 نم ةحاّرلل هيلع ءاقلتسالا ٌرضي الو .رهّظلا ئلع موّنلا :موّنلا «؟7ئدرأو

 نبا ننسا»و («دنسملا» ينو .ههجو ئلع اًحطبنم ماني نأ :هنم ئدرأو .مون ريغ

 نيلعفلا يف ةعراضملا فرح يف خسنلا تبرطضاو ؛«رّدختيف» :ن يناًضيأ انه )١(
 :نيقباسلا

 .«حيرتستفا :ز يفو .ل ء.ث يف نالمهم نالعفلاو .«ليزيو ...حيريف» :ن«س (؟)

 .«ةلامتسا» :اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يفو .خسنلا عيمج يف اذك 20

 .«أدرأ» :هلصأو ءزمهلا فيفخت ىلع أي اميفو انه خسنلا عيمج يف اذك 0(

١ 



 جاب ديسملا يمال اجو زيلع لينا زم :لاق ةمامأ يبأ نع 2١7 (هجام

 اي مون اهئإف دمقا وأ وأ مق» :لاقو «هلجرب هبرضف .ههجو ئلع

 ريغ نم «هنطب ئلع ضيرملا مون امأو :©")«ةمدقتلا» باتك يف طارقبأ لاق

 ئلعو ٍلقع طالتخخا ئلع لدي كلذف ؛كلذب ترج هتَّحص يف هتداع نوكت نأ

 ىلإ ةدّيجلا ةداعلا فلاخ هّنأل :”27هباتكل حا ّدّشلا لاق .نطبلا يحاون يف ملأ
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 .نطاب الو رهاظ ببس ريغ نم ةّيدر ٍةئيه

 امأ .(ب /5ا/ق) هطوطخم يف اذه .«هريغو هجام نبا هاور» :فلؤملا ردصم يف

 ثيدح نم («دمحأ دنسما يف هيلع فقأ ملو .«هريغو» هنم طقسف (١٠7ص) عوبطملا

 ةعجض هذه نإ» :ظفلب يرافغلا ةفخِط ثيدح نم )١6557( هيف امنإو «ةمامأ يبأ

 «دنسملا» يفو .هيبأ نع يوارلا ةفخط نبا ةلاهجل فيعض هدانسإو ««هللا اهضغبي

 ثيدح نم (/57”8)اًضيأ هيفو .ةرختب ديرشلا ني ورمص لسرع نماشيأ ١15898(

 ماركإ»:رظنا .يرافغلا ةفخِط نع هيف باوصلاو «لولعم هدانسإ نأ الإ ةريره يبأ

 -ه1/7 /5) متاح يبأ نبال «للعلا»و(7 94 -ا/ص) يبرحلا ميهاربإل «فيضلا
 ٠١(. /9) ينطقرادلل 0
 «ليمج نب ديلولا قيرط نم 1110703 هام نبأ نتس » يفروكذملا ةمامأ يبأ ثيدحو

 (درفملا بدألا) ِق راشللا انشيأ ةجرختاو .هثع هةمحرلا ديع دب مساقلا نع

 ٌحيش» :متاح وبأ لاق ليمج نب ديلولاو .(774 /4) «ريبكلا» يف يناربّطلاو «(0318)
 2 3 (ليدعتلاو حرجلا» :رظني .«ةركنم ثيداحأ مساقلا نع يوري

 لايروكسإلا ةخسن رظناو .(١3”ص) يومحلا باتك يف امك ««ةفرعملا ةمدقت:يأ

 .(أ /77ق) 681/ مقرب عومجم نمض روكذملا باتكلا نم

 هخيش مالك نم هعمج يذلا «ةفرعملا ةمدقت حرش» يف كبلعب يضاق نبا لوق وه

 .حرشلا ةمدقم يف ركذ امك (ه778ت) بيبطلا يلع نب ميحرلا دبع نيدلا بذهم

 يضاق نبا ةمجرت رظناو .(ب /5ق) ١144 مقرب دوعس كلملا ةعماج ةخسن :رظنا
 .(5560 /1/) «يلكرزلا مالعأ» يف كبلعي

7” 



 ةٌرقلل ٌحيرم ءاهلاعفأ نم ةّيعيبَّطلا ىوقلل ٌنّكمم لدتعملا موّنلاو

 للحق يم الام هئايغرإب قاع انكر هنإ لا ءايلمانب ونس نم كم ةكلاسفلا

 .حاورألا

 نوّللا دسفيو «لزاوّنلاو ةَّيبوطُّرلا ضارمألا ثروي يدر راهتلا مونو

 فيَّصلا يف الإ «ةوهّشلا فعضيو لسكيو ءبّصعلا يخريو «لاحّطلا ثرويو

 .رصعلا دعب هّرخآ مونلا هنم ئدرأو .راهنلا لَّوَأ مون هادرأو .ةرجاهلا تقو

 مانتأ .(77ْق :هل لاقف «ةحبصلا ةمون اًمئان هل انبا ٍساَّبع نب هللا دبع ئأرو

 71 قازرألا ايف مَّسقت يتلا ةعاّسلا يف

 0 دى دك عملا رك نم 9 5
 ةمون :قلخلاف .ٌقْمُحَو .قّرخو ءٌقلخ :ةثالث راهنلا مون :©7ليقو

 يصل ةموت لاو ريض لاو اينذلا

 .«كنيع هللا مانأ ال» :يومحلا باتك يف هدعب )١(

 رم :لاق ّيبارعألا نبا قيرط نم )39١50( «ةسلاجملا# ىف ئروئيدلا هجرخأ 030

 هركذو ...هلجرب هلكرف ءئحضلا ةمون مئان وهو هنبا لضفلاب ساّبعلا نب هللا دبع
 .ةروكدتب

 :«قازرألا» دعب هيف ءاج ذإ هنم ءزج هنأك اًدحاو اقاسم قباسلا لوقلا عم يومحلا هقاس 00

 «سلاجملا ةجه» يف ربلا دبع نبا هازع دقو .خلإ .ةثالث راهنلا مون نأ تملع امأ»

 (797 /5) «راربألا عيبر» يف يرشخمزلاو ءصاعلا نب ورمع نب هللا دبع ئلإ (88/5)

 .يومحلا باتك نع رداص فلؤملاو .هوحنب «ريبج نب تاوخ لإ
 .فيحصت وهو «ةلمهملا ءاحلاب ةعوبطملا خسنلا عيمج يف (5)
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 ااا

 : رعاّشلا لاقو

 و ع. 3 د ءأا ه : 2 +
 5010 فج رصعلا تامونو الابخ ئتفلا ثروت ئحضلا ٍتامون نإ آلا

 وهو ءاهقازرأ ةقيلخلا هيف بلطت ٌتقو كلذ نأل «قزّرلا عنمي ةحبصلا مونو

 اذج رشم وهو ةرورسش وأ نضراعلاالا نامرح هكرتف «قازرألا ةمسق تقو

 ثَدْحَيف :ةضايّرلاب اهليلخت ىغبني ىتلا تالضفلا هداسفإو «ندبلا هتاخرإل ندبلاب

 (87:ضايآلاو ةكرجلاو زينا ليقفاك نإو عض وأ" !ةايعو ارك

 .ءاودألا نم عاونأل دّلوملا لاضُعلا ءاّدلا كلذف ٍءيشب ةدعملا لاغشإو

 سمّشلا يف هضعب ناسنإلا مونو .نيفّدلا ءاّدذلا ريثي سمّشلا يف عونلاو
 َ ! ٍ 5 : دى 0 : :

 ةريره يبأ ثيدح نم ؟ 17(هننس» يف دواد وبأ ئور دقو .يدر لظلا يف هضعبو

 نبال «تاعوضوملا» :رظنا .ٌحصي الو .اًعوفرم ةشئاع نع ةورع نع يومحلا هركذ 0

 .(79) «ةفيعضلا ةلسلسلا»و (19 /75) يزوجلا

 (راربألا عيبر»و (7//777) «قئافلا»و (مون) «ساسألا»7 ف يرشخمزلا هذشنأ (0)

 «ةينودمحلا ةركذتلا»و ١97( /4) «راربألا عيبر» يف يزعو .وزع نود (391/)

 .خلإ ...متان وهو هنباب رم ءبلطملا دبع نب سابعلا ىلإ 510 /7)
 دعب ىاثلا فرحلا هيف لمهأو ءاهراسي نع ةئونم ةزمهو «فلألا نيمي نع ةّدم لصألا يف ()

 ةعبطلا يف اذكو ««ءانع» :طح «س يفو .د «ز نم تبثملاو .ل .ث يف لمهأ اذكو .نيعلا

 .«ءايعإ) :يومحلا باتك يفو .«ايع» :اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يفو .ةيدنهلا

 .يومحلا باتك يف اذك وأ ,«اًفمعضو» :ل ءث «س (5)
 .(ةيضايرلا ةكرحلاو» :يومحلا باتك (5)

 ةريره يبأ نع «ةريره ابأ عمس نّمع «ردكنملا نب دمحم قيرط نم )587١( مقرب ()

 نب دّمحم قيرط نم (89177) دمحأ اًضيأ هجرخأو .ُمهبم وار هيفو «هب ُنَعََبلَِو

 ربو

 ااا



 راصف لظلا هنع صّلقف ء.سمشلا يف مكدحأ ناك اذإ» :ِِكَي هللا لوسر لاق :لاق د 1 َ ع ٠ تااسسس ] - 75
 و ليلا 0 0

 .«مقيلف ءلظلا يف هضعبو سمشلا يف هضعب

 لوسر نأ بيششلا عرب ةانيرب كيد دم هريغو ؟176هيئاع نبأ تسلا لو

 َ دال 8 559 ٠
 .سمشلاو لظلا نيب لجّرلا دعقي نأ اوبن كلَ هللا

 .امهنيب مونلا عنم ئلع ةيبنت اذهو

 اذإو :لاق هلك كلا لوسر نأ يزاع مب هاربا نه( 77: يحيسملا» يفو

 مث .نميألا كقش ئلع عجطضا مث :ةالّصلل كءوضو أضوتف كعجضم َتيِنأ

 تأحلأو .كيلإ يرمأ تضّوفو .40(2كيلإ ")يهجو ُثملسأ ينإ ّمهّللا :لق

 ٌتنمآ .كيلإ الإ كنم اجنم الو اجلم ال ءكيلإ ًةبهرو ًةبغر كيلإ يرهظ

 ه>ارج هن اسس اسس

 :رظنيو .اهركذ مث .««دهاوش هلو» :لاقو 86١( /7) «ةيضرملا ةبوجألا» يف ٌيواخَّسلا
 ١١"3(. /ا/ )و (47ا/) «ةحيحصلا ةلسلسلا)

 اضيأ هجرخأو .َُنَعَُنَلََيَر هيبأ نع «ةديرب نبا نع «بينملا يبأ قيرط نم (7777) مقرب )١(

 .(7177 /5) مكاحلاو ١*51(, /5) «لماكلا» يف يدع نباو .(7517/) ةبيش يبأ نبا

 ؛بينملا يبأ ئلع (هوركنأ) امم وه» :(577ص) «رظّتلا ماكحأ» يف ناّطقلا نبا لاق
 ةركنم ثيداحأب هيلع اولتعاو ءنورخآ هفًّعضو موق هقثوف ؛هيف ملعلا لهأ فلتخا دقو

 ةلسلّسلا» يف وهو )١١7/5(: «حابصملا» يف يريصوبلا هدانسإ نّّسحو ؛«اهيوري

 .(59:65) «ةحيحّصلا

 .هظفل اذهو )77/١١(« ملسمو (11) يراخبلا (0)

 )17١5(. «يراخبلا حيحص» يف امك «يسفن» :ةعوبطملا خسنلا يف 0

 يراخبلا ثيدح يف امك «كيلإ يهجو تهجوو) :ةدايز هدعب ةعوبطملا خسنلا يف 0

 .ةياورلا هذه ئلع يتأي اميف ثيدحلل فلؤملا ريسفتو «(57215)
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 تم نإف .كمالك رخآ ّنهلعجاو .ٌتلسرأ يذلا كّيبنو «ٌتلزنأ يذلا كباتكب

 .«ةرطفلا ئلع تم كتليل نم

 ئّلص اذإ ناك ِِلكَي هللا لوسر َّنأ ةشئاع نع 2١7 (ٌيراخبلا حيحص# يفو

 .نميألا هّقش ئلع عجطضا اهنّدس ينعي  رجفلا يتعكر

 قرغتسي ال نأ نميألا بناجلا ئلع موّنلا يف ةمكحلا نإ :©9ليق دقو
 نميألا هبنج ئلع مان اذإف «راسيلا ةهج ىلإ ليم هيف بلقلا َنأل همون يف مئات
 مئاّنلا رارقتسا نم عنمي كلذو .رسيألا بناجلا نم هّرقتسم ٌبلقلا بلط

 .هٌرقتسم يف ِهّنإَف ءراسيلا ئىلع موُثلا يف هرارق فالخب .همون يف هلاقثتساو

 هتوفتف «لقثتسيو همون يف ناسنإلا قرغتسيف ةَّماَتلا ةعّدلا كلذب لصحيف

 .هايندو هنيد حلاصم

 ئلع ليحتسي اذهلو «توملا وخأ موتلاو ءتّيملا ةلزنمب مئاثلا ناك اّملو

 نم ىلإ اًجاتحم مئاّنلا ناك -اهيف نوماني ال ةّنجلا لهأو ءتومي ال يذلا ّيحلا

 نم اًضيأ هندب سرحيو «تافآلا نم اهل ضرعي امم اهظفحيو هسفن سرحي
 ُيَنلا مَّلع -هدحو كلذل يّلوتملا وه ئلاعت هرطافو هير ناكو «تافآلا قراوط
 يعدتسيل «ةبهّرلاو ةبغّرلاو ءاجتلالاو ضيوَُّتلا تاملك لوقي نأ مئانلا لك
 ركذتسي نأ ئلإ كلذ عم هدشرأو .هندبو هسفنل هتسارحو هل هللا ظفح لامك اهب

 يف هلل اموت امّبر إف همالك رخآ هب َمّلكّتلا لعجيو «هيلع مانيو «ناميإلا

 مانملا يف يدهلا اذه نّمضتف .ةئجللا لخد همالك رخآ ناميإلا ناك اذإف ؛همانم

 تاولصف .ةرخآلاو اينّدلاو «ةظقيلاو موّنلا يف ءحوُرلاو ندبلاو بلقلا َحلاصم

 .(٠5١١)مقرب )١(

 .(7/1//١)و (7' 5 5 ص) يف قبس ام رظناو 7١56-5 35١(. ص) يومحلا باتك :رظنا (0)
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 .ريخ ]4 ديلا هي تلات هرم 'راح هماللسو هلل

 ياست كل يسع هداج : ىأ «كيلإ ىسفن كيلو :212يلوقو

 ظ .ةكلاهو هدي اول هضقن ك ولمملا كيعلا

 دصتقلا ضالشإ و كو ةيلع ةياكلاب هقابقإ قكشم هبلإ ةهسو ةيس تو
 لس و ع و ً ِ َ ا

 كوجاح نِإِف# :ئلاعت لاق .دايقنالاو لّذلاو عوضخلاب هّرارقإو «هل ةدارإلاو
 يبست

 لي

 .[؟١ :نارمع لآ] 174 ني َىعَجَو ُتَمَلَسَأ لكَ لق
 اًضيأو .ٌساوحلا 27ءّمجمو ناسنإلا يف ام فرشأ وه ذإ ««هجولا» رّكذو

 :هثوق نم دصقلاو 14! هج وتلا اراعم هيفق

 200 لّمعلاو ٌةجولا هيلإ دابعلا بر
 بلقلا قوكس: بج وي كلو .هتاسبس »للا الإ لو :هبلإ رمآلا ىّقيوفو

 نم نقيوشتلاو .ءاض ريو ةحي اًكمهل هرايغيو هيضقامب ؛ييفالاو ههئاملو

 فذاغ ةّضاقلا تاماقم نموهو هيف ةلعالو ةّيدوبعلا تاماقم فقرشأ

 )١( يراخبلا ظفل وه انه هرّشف يذلا ثيدحلا ظفل )571١6(.

 )١( .«نعبتا نمو» :ةدايز ن يف

 ) )9.«(عمجيو) :دءز

 ) )5فيحصت «(«ديحوتلا) :ل ءث .

 ) )4:هيبنت نود تيبلا ردص اهنتم يف ةلاسرلا ةعبط رشان داز

 هيصخم تسل اًينذ هللا ٌرفغتسأ

 هيوبيس دهاوش نم وهو )١/ /ا"٠(. «نآرقلا يناعم# يف ءارفلا هركذو ) )177/1١نم
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 .7١2كلذ فالخ ىمعازل

 هب ةقئلاو ؛هيلع دامتعألا ةرش نمضي ةتاحبس هيلإ رهظلا ءاجلإو

 فخي مل ٍقيثو نكر ئلإ هّرهظ دنسأ نم نإف ؛هيلع لكوتلاو «هيلإ نوكسلاو

 .طوقّسلا

 ىهو برهلا ةّوقو «ةبغّرلا ىهو بلطلا ةّوق :ثاتّوق بلقلل ناك اًّملو

 اذه يف نيرمألا عمج -هٌراضم نم اًبراه .هحلاصمل اًبلاط دبعلا ناكو ؛ةبهّرلا

 .«كيلإ ٌةيهرو ًٌةبغر» :لاقف ءهجوتلاو ضيوفتلا

 يذلا وهف .هريغ هنم هل اجنم الو هاوس دبعلل أجلمال هنأ هّبر ئلع نثأ مث
 نم كاضرب ذوعأ» :رخآلا ثيدحلا ين امك .هسفن نم هيّجنيل دبعلا هيلإ أجلي

 يذلا هناحبس وهف ."70«كنم كب ذوعأو ,كتبوقع نم "7 كوفعبو .كطخس

 .ةناعإلا هنمو «ءالبلا هنمف .هتردقو هتئيشمب وه يذلا هسأب نم هيجنيو «هّدبع ذيعي

 نأ يف هيلِإ أَجْلُي يذلا وهف .ةاجّنلا يف ءاجتلالا هيلإو «هنم ةاجتلا بلطي ام هنمو
 الإ ٌءيش نوكيالو .ءيش لك ٌبر وهف .هنم امم هب ذاعتسيو «هنم امم يجني

 الو «تاماقملا للع يف «سلاجملا نساحم) هباتك يف «ضيوفتلا» فيرعلا نبا ركذي مل )١(

 يف حَّدَق امهالكو ءضيوفتلا ةلزنم يف ةلع ئلإ «نيرئاسلا لزانم» بحاص راشأ
 جرادم)»و (01/5 -558 /؟) «نيترجهلا قيرط» يف فلؤملا امهيلع درو .«لكوتلا»

 يف فلؤملا هلقن يذلا قاقدلا يلع يبأ مالك رظنا مث )177/7-١59(. «نيكلاسلا

 .ءصاوخلا ةفص ميلستلاو ؛ماوعلا ةفص لكوتلا» :هنمو ١55( /5) «جرادملا»

 .ضيوفتلاب انه سبتلا لكوتلا نأكف .«ةصاخلا ةصاخ ةفص ضيوفتلاو

 ظفل رظناو .هيبنت نود «ملسم حيحص) يف امك «كتافاعمب» لإ ةلاسرلا ةعبط يف ريغ (؟)

 .امهريغو )١97775( «نابح نبا حيحص)و (1955) «ةميزخ نبا حيحص) يف «كوفعباا

 .اًهْنَعدَنإََر ةشئاع ثيدح نم (5487) ملسم هجرخأ 4
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 سمع لوم ِ 3 3 1

 د ظ و يل م
 .[11/ :بازحألا] هقول 3 دج صخب فدأا

 ةاجنلا كالم وه يذلا «هلوسرو هباتكب ناميإلاب رارقإلاب ءاعّدلا مخ 4

 .همون يف هيده اذهف .ةرخآلاو ايندلا يف زوفلاو

 01 ة ::هيده يفهلهاش امأ ل وسر يّنإ لقي ةينملول

 دمحيف .«كيدلا وهو خراّصلا حاص اذإ ظقيتسي ناكف .هتظقي يف هيله اًمأو

 دن دك يب دكا 2 ون 14 د 6 الع 0 5 ٍِ ١ 16 رع
 فقي مث .هثوضو ئلإ موقي مث «كاتسي مث .هوعديو هللهيو هربكيو ىلاعت هللا

 يأف .اًبهار اًيغار «هل ايجار ؛هيلع اًينثم :همالكب هل اًيجانم هّير ىدي نيب ةالّصلل

 !اذه قوف ةرخآلاو اينذلا ميعنلو ئوقلاو حوّرلاو ندبلاو بلقلا ةَّحِصل ٍظفح

 هنم ملعي الصف اهنم ركذنف «ةضايٌّرلا وهو ءنوكّشلاو ةكرحلا ريبدت اّمأو

 :لوقنف ءاهبوصأو اهدمحأو هعاونأ لمكأل كلذ يف هيده ةقباطم

 ءاذقلا ريضيألو .بارّشلاو ءاذغلا ئلإ هئاقب يف ندبلا راقتفا مولعملا نم

 تارك نإ ةستيب مع لك دع هدم ناهي أل لب فيلا نمانؤج ةلدعب

 ةعبط يفو .تبثأ امك ةيدنهلا ةعبطلاو خسنلا رئاس يف تيبلاو ء«(هتدهاش» :ل ءث )01(

 يف ةديصق نم يرصرصلل تيبلاو .«ٌدهاش ناكل ٌلوسر» :اهدعب امو فيطللا .دبع
 (ههجو يف هدهاش) :هيفو .(رانملا ةعبط ؟594ص) (راتخملا حئادم نم راتخملا»

 .ةداهشتسا ققاويل فلؤملا هريغو
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 ةيودألاب ُندبلا ئّذأت غرفتسا نإو .سابتحالا ضارمأ بجويو «ندبلا لقتيو
 نايوشك رضعو .هب عفتنملا حلاّصلا جارخإ نم ولخت الو يمس اهرثكأ ْنأل

 ةّيزيرغلا ةرارحلا فِعضُي وأ .هسفنب ")دربي وأ 237نّمعلاب وأ هسفنب نخسي
 .هجاضنإ نع

 ئوقأ ةكرحلاو . تغرْفُتسا وأ تكرت ٌةراَض ةلاحم ال تالضفلا ُهَدْش

 عمتجت الف ءاهتالضف ليستو ؛ءاضعألا نحست اهّنإف اهنوت عنم يف بابسأل

 :ءاذغلل ةلياق هلعجكر :ًطاعكاو ةنخلا ةعبلا ةكستو ةنامآلا لوط :ىلع
 ضارمألا َعيمج نّمؤتو «تاطابّرلاو راتوألا يّرقتو ءلصافملا بّلصتو

 يقاب ناكو هتقو يف اهنم لدتعملا ٌردقلا لِيعّتسا اذإ "')ةّيج ءادملا ةةكأو ةداملا

 .اًئارص رييدتلا

 ةلدتعملا ةضايٌّرلاو .مضهلا لامكو ءاذغلا رادحنا دعب ةضايّرلا تقوو

 اهمزلي يتلا (؟)اًمأف .ندبلا اهب ئّدنتيو ءوبرتو اوشبلا | اهيف ٌرمحت يتلا يه

 عون ىلع اًصوصخو ءَيِوَق «ةنيئابز ترث يبظع يأو .ةطرفمف قّرعلا ناليس
 تيوق ظفحلا نم رثكتسا نم نإ امنأش اذهف ةَّدق لك لب ؛ةضايّلا كلت

 :ةركفملا هت رق تيوق ركقلا نه رفكتسلا نمو ستظقاس

 .« رفعتلا7 :س ()

 .ةذرياا :ثانل (؟)

 ةبلك نيلع ف ذحلا ةمالع تغضو دقو.«ةيجارملا نفارصألا# :ل هش ءس ('0)

 امو فيطللا دبع ةعبط يف «ضارمألا» ةدايزب اذكو .ةلباقملا دنع س يف «ضارمألا»

 .تبثأ امك 794٠0( /؟) «ةيعرشلا بادآلا» يفو .اهدعب

 .«امأو» :س (8)
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 ةيفخلا نم اهيف (')أدتبيْلَف «ةءارقلا ردّصللف .هّصخت ٌةضاير وضع لكلو

 ,جيردتلاب مالكلاو تاوصألا عمسب عمّسلا ةضايرو .جيردتب رهجلا ئلإ

 ةضاير كلذكو .(7رصبلا ةضاير كلذكو .لقثألا لإ نحل نم 217 [ةنميف

 اكأو .اًئيشف اًئيش جيِردّتلاب يشملا ةضاير كلذكو .«؟)هالكلا يف ناسّنلا
 ةضايرف «مادقألا ئلع ٌةقب اقباسملاو ٌعارّضلاو باَّشَتلا يمرو ليخلا ٌبوكر

 .2)جنّكوقلاو ءاقستسالاو ماذجلاك ٍةنمزم ضارمأل ؛ ةعلاق يهو هلك ةدبلل

 تابثلاو ربّصلاو ءرورّسلاو حرفلاو ءِبدأَّنلاو مَلعَّتلاِب سوفتلا ةضايرو

 مظعأ نمو .سوفتلا هب ضاترت امم كلذ وحنو ءريخلا لعفو ةحامّسلاو «مادقإلاو

 كليا ضان لادهاللف ,قاسصتلاو ةطاجشلاووّيسلاو نصا :اهيفاير
 .ةتباث تاكلمو ةخسار ٍتائيه َتافّصلا ")هذه اهل ريصت لوتح اًئيشف اًئيش تق

 ةحّصلل ظفاح يده لمكأ هتدجو كلذ ىف كي هيده تلّئأت اذإ تنأو

 .داعملاو شاعملا يف عفانو .ائوقلاو

 .ةروصقملا فلألاب اهلك خسنلا يف همسرو «ءايلا مضب اًطوبضم (ف) لصألا يفاذك )١(
 .«يدتبنلف» :س ىو

 .«لقتنيلف» :دءز ()

 .ةعوبطملا خسنلا يف ةيتآلا ةلمجلا ئلع ةرخؤم «رصبلا ةضاير كلذكو» ةلمجلا (9)

 هذه ضعب تلكأ ةضرألا نكلو ««مالكلا» لبق اًضيأ ئرخأ ةملك رثأ لصألا يف حولي (5)

 .(79 /؟) «ةيعرشلا بادآلا» يف اذكو .«تبثأ امك اهيفف ئرخألا خسنلا امأ .هذهو

 .«نولوق» وأ «نّلوق» ب ئّمسملا ظيلغلا ئعملا يف عجو :جنّلوقلا 2(

 .«ضاتري لازي) :س«.ف ()

 نأ ئشخأ نكلو ,«هذهل» :اًضيأ ف يفو .«هذه+» :ن يفو ء(هذهل ريصت» :ل ءث «س (0)

 .مهضعب هداز امم ماللا نوكت

 هم



 العا بالو نقدا ةكرب ظفس دم اهق اهسقن فلا ن[ بيرلو
 «ناميإلا ةّحص ظفح نم اهيف ام ئوس .هل ٍءيش عفنأ نم وه ام هتالضفو

 ةَحّصلا ظفح بابسأ عفنأ نم ليّللا مايق كلذكو .ةرخآلاو اينّدلا ةداعسو

 ندبلل ٍءيش ٍطَّشنأ نمو ؛ةنمزملا ضارمألا نم ٍريثكل رومألا عنمأ نمو

 دقعي» :لاق هنأ لِي يبنلا نع : (170نيحيحّصلا» يف امك «بلقلاو حوّرلاو

 لك ئلع برضي ِدَقُم ثالث مان وه اذإ مكدحأ س ايبا نلع اطيل

 05 .ٌةدقع تلحنا هللا ركذف ظقيتسا وه نإف .دقراف ؛ليوط ليل كيلع :ٍةدقع

 بّيط اًطيشن حبصأف ءاهّلك هُدَقُع تّلحنا لص نإف .ةبناث ةدقع تّلحلا اضون

 .«نالسك سّْتلا ٌتيبخ حبصأ اَّلِإو ؛سّتلا

 ام سمّتلاو ندبلا ةضايرو ةَّحّصلا ظفح بابسأ نم َيعرّشلا موّصلا ينو
 .ةرطفلا حيحص هعفديال

 ةّرقلا بابسأ مظعأ نم يه ىلا ةّيَلكلا تاكرحلا نم هيف امو داهجلا امو
 مغلاو مهلا لاوزو ءامهتالضف عفدو «ندبلاو بلقلا ةبالصو .ةَّحَّصلا ظفحو

 .كسانملا لعفو ٌجحلا كلذكو .ٌبيصن هنم هل نم هفرعي امّنإ ٌرمأف -نزحلاو

 ناوخإلا ئلإو جئاوحلا يف ئشملاو لاصتلابو ليخلا ئلع ةقباسملا كلذكو

 دجاسملا ئلإ ئشملاو ؛مهزئانج عيبشتو ؛مهاضرم ةدايعو ؛مهقوقح ءاضق
 ام لقأ اذهو .كلذ ريغو لاستغالاو ءوضولا ةكرحو «تاعامجلاو تاعمجلل

 عرش ام اّمأو ."' ”تاللضفلا عفدو ةكصلا ظفح ةلع ةنيعملا ةضايرلا "7 :ره هيف

 .ُهْنَعدَيإََوَر ةريره يبأ ثيدح نم (//7) ملسمو )١١57( يراخبلا )١(
 .ن «طح يف «نم» فرح دري مل ١
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 .كلذ ءارو ٌرمأف امهرورش عفدو ةرخآلاو اينّدلا تاريخ ئلإ هب لّصوّتلا )نم هل

 امهتحص ٍظفحو «بولقلاو نادبألا بط يف يده ّلك قوف هيده نأ تملعف

 .قيفوتلا هللايو» هّدشر رضحأأ دق نمل كلذ ئلع ديزم الو ءامهماقسأ عفدو

 لصف

 هب متو «ةّحّصلا هب ظفحي يده لمكأ هيف هيده ناكف «هابلاو عامجلا اًمأو

 يف عامجلا نإف . اهلجأل عضو يتلا هدصاقم هب لصحيو ءسْمّنلا رورسو َهَّذَّللا

 :ةلصألا هدصاقم يه رومأ ةئالشل ")عضو .اضآلا

 هللا لِق ينلا هللا لسلكتم نأ نلا جرش اوهو لسا ظفح :ا :اهدحأ

 .ندبلا ةلمجب هناقتحاو هةيماعحلا قب يذلا ءاملا جلرإ ف : يناثلا

 يه اهدحو هذهو .ةمعّتلاب عّممّتلاو ةَّذّللا لينو رطولا ءاضق :ثلاثلا

 .لازنإلا هغرفتسي ناقتحا الو 27 كانه لسانت ال ذإ ءةّنجلا يف ىلا ةدئافلا

 .ةَّحّصلا ظفح بابسأ 2")دحأ نم عامجلا نأ 203 ريءارطألا ءااضقو

 .ل نم طقاس «نم» فرح )١(

 .«لصألا يف عضو» :35 295

 مّدقت افالخ ةلأسملا يف نأ ئلإ اهيف ريشأ ءاهضعب بهذ (ف) لصألا يف ةيشاح انه «6)

 .قفتنملا ينب دفو مودق لصف يف هركذ

 .هباتك نم ةلوقنم اهلك ةرقفلاو 2...ئري سونيلاجو) :(١70ص) يومحلا باتك يف (:)

 لوق هرئاظن نمو ؛ميدق بولسأ وهو .«دحأ» نم الدب اًضيأ يومحلا باتك يف اذك )00

 نم يهاودلا رثئاكت نأ ركذ» ةزمح نإ (يجناخلا -575 /7) «ةغللا هقف» يف ىبلاعثلا

 :ءاغببلا جرفلا يبأ لوق اهنمو .«يهاودلا ئدحإ
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 ٌبطر ٌراح هجازمو .ءاوهلاو راثلا ٌينملا رهوج ئلع بلاغلا :سونيلاج لاق

 تبث اذإو .ةّيلصألا ءاضعألا هب (1)يذتغت يذلا فاَّصلا مَّدلا نم هنوك ّنأل
 نّقتحملا جارخإ وأ لسّتلا بلط يف الإ هجارخإ يغبني ال هّنأ ملعاف ٌينملا لضف

 نونجلاو ساوسولا :اهنم ةّيدر اًضارمأ ثدحأ هناقتحا ماد اذإ هّنإف هنم
 اذإ هَّنِإف ءاّريثك ضارمألا هذه نم هلامعتسا ئربي دقو .كلذ ريغو عرّضلاو
 انركذ امك هيدر اًضارعأ بجروت ةككس يفيق لإ لاحتساو دش هيابسلا لاظ

 .عامج ريغ نم اهدنع رثك اذإ (1)ةعيبطلا هعفدت كلذلو

 ال نأ :اًنالِق هس نم نهاعتي تأ لجل ىعبتي :(292فلّشلا ىضعب لاقو

 ةءاعتمأ نإف لكألا عدي ال نأ ىغينيو .هيلع ويلف اًموي هيلإ جاتحا نإف موشملا عدي

 .اهّوام بهذ حّرتت مل اذإ رئبلا نإف عامجلا عدي ال نأ ىعبنيو . قيصت

 ئوق تفعض ةليوط َةَّذم عامجلا كرت نم :«؟9اًيركز نب دّمحم لاقو
 يفبا

 ةوكرت ةعامج تباآوو :لاق .هركذ صلفقتو ءاهيراجم 3زغساو 20ه شعأ

 هنقارق د عي ثييبحو ةققراف يننأ بئاجعلا ئدحإ نم سيلوأ ِِ

 )١/ ١59(. (رهدلا ةميتيا :رظنا

 .2ّدغتي١ :س يفو .«يذتغي» :د يفو .ل .ف يف عراضملا فرح لمهأ 010(

 .اهلصأ نود ةلاسرلا ةرشن هتعباتو ««مالتحالاب» :هلنع نم هدعب يقفلا خيشلا داز (؟)

 نع دقاو نب نيسحلا نع يور# :(7067ص) يومحلا باتك يف .ةديرب نب هللا دبع وه ()
 .(179 /71/) «قشمد خيرات» يف ركاسع نبا هجرخأ دقو .«ةديرب نبا

 .(727/5 /7) «يواحلا» هباتك يف يزارلا ()

 يومحلا باتك يف امل قفاوم ئرخألا خسنلا نم تبثملاو .«هباصعأ» :(ف) لصألا يف (5)

 .«يواحلا» هردصمو (707 ص)

 .«يواحلا» ةعوبطم يف اذكو ««تّدسناو» :هعبت نمو ىقفلا تبآو .هدسلاو» :طح 000
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 ةبآك مهيلع تعقوو ؛مهم اكرح ترسعو «مهنادبأ تدربف «فّْشّتلا نم عونل

 .اىهتنا .مهمضهو مهتاوهش تّلقو ,ببس الي

 مارحلا نع ةّمعلا ئلع ةردقلاو ءسفّتلا ٌففكو رصبلا ضغ :هعفانم نمو

 كلذلو .ةأرملا عفنيو «هارخأو هايند يف هسفن عفني وهف .ةأرملل كلذ ليصحتو

 17 ءاسنلا :مكايند نم ّىلإ بّبح» :لوقيو 0 هدهاعتي ةْيِككَع ناك

 :يهو 177ةفيطل ةدايؤ كيدحلا اذه ف كيج مامولل (دهّزلا» باتك يفو

 .(ٌنهنع ريصأ الو :بارشلاو ماعطلا نع ربصأ

 ."7«ممألا مكب ٌرئاكم ينإف اوجّوزت» :لاقف ءهتّمأ جيوزتلا ىلع ثحو

 .(4)ءاسن اهرثكأ ةّمألا هذه ريخ :ساّمع نبا لاقو

 .رطفأو موصأو .موقأو مانأو ,22!هحللا لكاو ءاسنلا جوزتأ ينإ١ :لاقو

010 

(030 

00 

0 

 ١4( 0/1 هزل 17744177977 دمحأو ,(3914 ٠ "9794) كئاسّتلا هجرخأ
 .لوألا ءزجلا يف الصفم هجيرخت مدقتو ُكَنَعَهَنإَوِو كلام نب سنأ ثيدح نم

 اًضيأ هيلإ فنصملا اهازع دقو. ادع صقان وهو ««دهزلا» نم عوبطملا ردقلا يف تسيل

 فسوي هيف ءاذج فيعض وهو ءاهدانسإ فرط ركذو (585 -5/17*) «ءاودلاو ءادلا» يف

 هظفح نم ةدايزلا هذه لقن فلؤملا نأ رهاظلاو ءاذه .ثيدحلا كورتم وهو ةيطع نب

 نم عبشأ ال انأو ءئوري نآمظلاو عبشي عئاجلاو» :اهظفل ناكو «نعملاب اهدروأف

 057٠- /؟) «راكبألا دهاون» يف يطويسلا هركذ ام هيلع لدي امك ««ءاسنلاو ةالصلا

 .هسفن قيرطلا نم (175 /7) «نيحورجملا»يف نابح نبا هجرخأ امو 0١

 هدانسإ يفو .اهْنَعدَتََِيو ةشئاع ثيدح نم (1847) هجام نبا ظفلا اذهب هجرخأ
 هاوقو ««ثيدحلا كورتم) :ةّمئ ةنألا ىقعب لاق لب شفيع ض وهو ةوميم وب ارسيع

 .(7187*) «ةحيحّصلا ةلسلّسلا» يف هركذف هدهاوشب ٌينابلألا

 .(6:579) يراخبلا هجرخأ

 .هيبنت نود ةلاسرلا ةعبط يف ةلمجلا هذه تفذح
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 .2170ينم سيلف ىتنس نع بغر نمف ٍِ مى 0# 5 +

 ضخغأ هناَف .جّوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم ءبابشلا رشعم ايا :لاقو

 هل هّنِإف ءموّصلاب هيلعف عطتسي مل نمو .جرفلل "'”نّصحأو ءرصبلل

 2772 اعسو

 .4(2) (!كبعالتو اهبعالت اًّركب اًله» :هل لاق اًبيث رباج جّوزت اّملو

 لاق:لاق كلام نب نها ثيدح نم 9/1 هكدا يق هجام نبا ئورو

 .(«رئارحلا جوزتيلف اًدهطم اًرهاط هللا قلي نأ دارأ نم : هلع هللا لوسر

 ملا :لاق هعفري ساي نبأ ثثيدح نام اهيأ (17(هننسا) يو

 نود فلتخم ظفلب سنأ ثيدح نم )١15101( ملسمو (0077) يراخبلا هجرخأ 6

 ."محللا لكآو» ةلمج

 ظفحأو» :ةعوبطملا خسنلا يف ()

 .ُهَتَعَيِاََوَو دوعسم نبا ثيدح نم )١150٠( ملسمو ٠( 5) يراخبلا هجرخأ (*)

 )7١5(. ملسمو ٠١( 01/) يراخبلا هجرخأ (5)

 ني َكاكَضلا نع ىيلس ني ريتك نع «راوس نب مالس قيرط نم )١1855( مقرب (0)
 اذهو .(7 765 /4) «لماكلا» يف يدع نبا اًضيأ هجرخأو .هب ُهَنَعْدَنلََوَر سنأ نع ءمحازم

 نعو «قيلع نع لاّزنلا نع كاَّحَّضلا نع ىورُيو «نافيعض مالسو ريثك ؛فيعض دانسإ

 يف ثيدحلا ركذف يزوجلا نبا غلابو .السرم كاَّحّضلا نعو «ساّبع نبا نع كاَّحضلا
 .هفعض ىلإ( 4 )١ «بِيغرتلا» يف يرذنملا راشأو )3571١7/7(.: «تاعوضوملا»

 يف يريصوبلا هفعضو ؛««فعض هدانسإ يف ١7(: /5) «هريسفت» يف ريثك نبا لاقو
 )/١51١1(. «ةفيعضلا ةلسلسلا» يف وهو 4 /؟) «حابصملا»

 ءسواط نع ؛ةرسيم نب ميهاربإ نع ءعيفئاطلا ملسم نب دمحم قيرط نم )/١1841( مقرب (5)
 - («للعلا» يف متاح يبأ نباو «(5855«:/5801) راّزبلا اًضيأ هجرخأو .هب سابع نبا نع
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 .(«حاكنلا لثم نيباحتملل ري لأ اق .كامعزز (1)

 .«ةحلاّصلا ةأرملا اينّدلا عاتم ٌريخو ءٌعاتم ايندلا» :ِل هلل

 خينبما# قو .نمذلا تاوفو.ناسحلا ركبألا اكل نلع هلأ سميا ناكر

 ىنلا» :لاق ؟ٌريخ ءاسنلا يأ :كَي هللا لوسر لئس :لاق ةريره يبأ نع 24)«عئئاسّنلا

 جيل معو (”607١”)«طسوألا» يفو( )١١/ ٠ 5٠ «ريبكلا» يف يناربّطلاو « )0/ ٠

 «حابصملا» يف يريصوبلاو «(04 )١1/ «ةراتخملا يف ءايضلاو )١171/7(. مكاحلا

 ةاور دقق ةلآسرالاب لمأ نيل ٠ (575) «ةحيحّصلا ةلسلّسلا» يف ينابلألاو .(45 /0)

 يف يليقعلا لاق ءالسرم سواط نع «ةرسيم نبا نع «جيرج نباو ةنييع نباو رمعم
 يف قاريطلا هجرغلا ءسواط نع رخل قيرط هلو .(للوأ اذه 014 /4) ةءافعشلا)
 .ثيدحلا كورتم وهو ّيزوخلا ديزي نب ميهاربإ هيفو )١١//١1(« «ريبكلا»

 .نونلاب «رن مل» :اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يفو .طح «ف يف ءايلا مضب اًطوبضم اذك )010
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 .ورمع نب هللا دبع ثيدح نم )/١5571( مقرب

 داز دقو ««ورمع» :باوصلاو .ةلاسرلا ةعبط اهنمو ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا يف اذك

 . س .«ف يف اًواو مهضعب

 اًضيأ هجرخأو .هب ةريره يبأ نع ؛ديعس نع «نالجع نبا قيرط نم (7711) مقرب
 مكاحلا هححصو .(87 /17) «ئربكلا» يف ٌيقهيبلاو «((4790/ :46/1/ ءال١57) دمحأ

 يفو ءقودص نالجع نب دّمحمو )٠١/ ١175(« (َّلحملا» يف مزح نباو .(177/5)
 ئلع (47ص) «فاشلا فاكلا» يف رجح نبا رصتقا اذلو ؛ٌمالك ةريره يبأ نع هثيداحأ

 نبا نع بابلا يفو .(1878) «ةحيحّصلا ةلسلّسلا» يف ينابلألا اذكو «دانسإلا نيسحت

 11 لاا

 :ةاسرم ةداع نيا ميحعوو
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 .(«هلامو اهسفن ىف هركي اميف هفلاخت الو رم اذإ :عيطتو ١79 ظن اذإ رست

 اهلامل ةأرملا حّكنتا :لاق هِي يلا نع هنع (0)5..يحيحٌصلا» فو

 .«!كادي تبرت «نيّدلا تاذب رفظاف .اهنيدلو ءاهلامجلو ءاهبسحلو
 يبأ ننس» يف امك «دلت ال ىلا ةأرملا هركيو هدولّولا حاكن ئلع تحي ناكو

 ةأرما ٌتبصأ يْنإ :لاقف ِةِكَو تيبثلا ىلإ ءاج الجر نأ راسي نب لَقْعَم نع "7(دواد

 3 مث .هاهنف ةيناثلا ان مث .«ال» :لاق ؟اهجورتأفأ .دلت ال هنو لامجو بسح تاذ

 ادا ذاكم ينإف .دولولا دودولا اوجّوزت» :لاقف ةئلاعلا هاتأ

 انأ تعمسو . , .ءايلاو نويلاب «عماجلا» يف يور. .«ءاّنحلاو َطعَّبلاو كاوّحلاو

 .ملق قبس هلعلو ««اهيلإ» :ةدايز د يف هدعب )١(

 .هَنَََيإَت ةريره يبأ ثيدح نم )١1575( ملسمو 0 ) يراخبلا ()

 9/1 ) «ريبكلا» يف يناربَّطلاو «(7771) ُتئاسّنلا اًضيأ هجرخأو )5١0٠0(. مقرب (60)

 يف ٌيليبشإلاو ١17(« /5) مكاحلاو 5٠ هال )5٠05. ناّيح نبا هحّحصو .امهريغو

 بابلا يفو )17١9(. «ماملإلا» يف ديعلا قيقد نباو «(2207/5) (ئرغّصلا ماكحألا»

 منغ نب ضايعو ّيرعشألا ئسوم يبأو دوعسم نباو ةمامأ يبأو سنأو ةريره يبأ نع

 .السرم لوحكم نعو فْنَعْهَيَإََوَر ةشئاعو فينح نب لهسو ةديح نب ةيواعمو

 هو يل نع هللا بأ نه يلوعبكم نط هيل تس نوط نمد 0(

 نع ءلوحكم نع ءجاجح قيرط نم (51781) دمحأ اًضيأ هجرخأو . هب َُنَعَةَللو

 اتسإو (بيرغ نسح ثيدحا :يذمرَتلا لاق .بوُيأ يبأ ئلع اًفوقوم ئورُيو .بوُيأ
 لويس لامشلا وبأو :سيِئدّكلاو اطغنا ربتك_.ةاطرأ نبا وغو عاج ؟تقيعبش

 نّقلملا نباو «(7174 )١/ «عومجملا» يف ٌيووَنلا هفَّمض اذلو ؛عطقنم هنودب دانسإلاو
 .(7/5) «ءاورإلا» يف ينابلآلاو )7/78/1١(« «رينملا ردبلا» يف
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 .7!2ةيشاسلا نم نونلا تطقسو «ناعكلا هنأ باوّصلا :لوقي ظفاحلا جاجحلا

 .ئدمرتلا ةيسيع ىبأ خيش نع 07 لماحملا اور كلذكو

 50 ةأرعلا 1ةيع ةبعادم عامجلا ئلع هميدقت يغبني اًممو

 .اهلّبقيو هلهأ بعادي ِةَلِككَي هللا لوسر ناكو .ابئاسل
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 2 و ها قم دع اهي ا , 00

 .انكامسل صميو ةشئاع لّيقي ناك ِِكَو هنأ (47«هننس» يف دواد وبأ ىورو

 خسانلا اهبتكف ءنونلا فرح نع ناكملا قاضف ءرطسلا رخآ يف تعقو ةظفللا نأ ينعي

 وه امنإو ««ءايحلا» مهضعبو «ءانحلا مهضعب اهاورف ء«تبهذف «ةيشاحلا يف ةداعلاك

 رانملا»و (١77ص) (دودوملا ةفحت» يف يملا نع فلؤملا هلقن ام رظنا .ناتخلا

 .(77١ص) «فينملا

 «ناتخلا» :ظفلب اًضيأ هجرخأو .(555) عّببلا ئئيحي نبا ةياور «يلامألا» يف

 يبأ نع ءلوحكم نع ؛جاّجحلا نع «ءالعلا نب ئيحي نع )٠١40( قاَّزّرلا دبع

 .هوحنب بوُيأ
 .قأي اميف «بعالي» اذكو ««ةبعالم» :ن

 يف يقهيبلاو «(3509175775415) دمحأ اًضيأ هجرخأو .ةشئاع نع (777) مقرب

 يف ناّبح نبا لاق «رانيد نب دّمحم هيف ؛فيعض هدانسإو .(775 /5) «ئربكلا»

 امب جاجتحالا كرت هرمأ يف فاصنإلاف ... امشي ناك 89 عز ييسورسملاا
 صميو) :هلوق» :(5 1١6 /ا/) (لماكلا» يف يدع نبا لاق .هب درفنا امم اذهو ءادرفنا

 عّدَصِم نع .فيعض وهو سوأ نب دعس نع .«رائيد نب دّمحم اّلِإ هلوقي ال (اهناسل

 :دواد وبأ لاقو .(حرج الو ةلادعب هفرعأ ال١ :(757 /1) ةميزخ نبا لاق يحي يبأ

 ,(00 /4) «ئطسولا ماكحألا» يف ُيليبشإلا هفعضو ؛«حيحصب سيل ٌدانسإلا اذه

 «ماهيإلاو مهوملا» يف ناطقلا نباو ؛(5 5 /7) «ةيهانتملا للعلا» يف يزوجلا نباو

 (حتفلا» يف رجح نباو «(707/4) «ةياّرلا بصن» يف ٌيعليزلاو )/3١١«(.

 )51١١(. (دواد يبأ ننس فيعضا يف وهو )١167/5(«
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 لبق ةعقاوملا نع ٌةِِْتَي هللا لوسر لهن :لاق هللا دبع نب رباج نع ركذيو

 1 13سقلملا

 لك دنع لستغا امّبرو هٍدحاو ٍلسغب هلك هءاسن عماج امر لكي ناكو

 ناك كب تلا نأ ا نأ ةنسيسست# ل راسم نيورش رهنم ةدحاو

 .دحاو لسغب هئاسن ىلع فوطي

 نأ ِةِك هللا لوسر ئلوم عفار يبأ نع 70"2هننس» يف دواد وبأ ئورو

 :ةاسغ نهتم ةأرما لك دنع لستغاف ليل يف هئاسن الع فاط كيني هللا لوسر
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 )١/ 55١(, «دادغب خيرات» يف بيطخلاو «(417/“ /) «داشرإلا» يف ٌىليلخلا هج رخأ

 دّمحم نب فلخ هدانسإ يفو .(7750 /08) «قشمد خيرات» يف ركاسع نبا هقيرط نمو

 يف امك هيلو يسيردإلا نب نمسّرلا ديعدعس وبأ هذيملت هومغ ءيراغبلا ماّيَكلا
 عباتُي ال ٌمجارت باوبألا يف ئور ءاذج فيعض» .جايلخلا لاقو 7 /157)(ريشلا)

 لد :لوقي ثيدحلا اذه بقع بَقَعِب مكاحلا تعمس .. :فرعت ال اًنوعم كلذكو ةاهيلع

 عضولاب (47) «ةفيعضلا ةلسلسلا» يف ٌيينابلألا هيلع مكحو .«اذهب فلخ

 62 .4) يقرب

 .هي عفار يبأ نع ؛ئملس هتّمع نع «عفار يبأ نب نمحّرلا دبع قيرط نم (؟19) مقرب
 دمحأو .(040) هجام نباو .(84857) «ئربكلا» يف ٌنئ ةسنلااشيا هعرشأو

 «ةملس نب واع نيوس هلع وريول نمحرلا دبعو 02000 نو ونا

 (ئربكلا» يف يقهيبلا لاق اذلو ؛اهلاح فرعت ال هّتَدعو ««حلاص# :نيعم نبا هيف لاقو

 (ماهيإلاو مهولا» يف ناّطقلا نبا هفّمضو ««يوقب سيل ثيدح اذه» )0/ ١9377(:

 فرعي ال نم ضعب هدانسإ يف» )7١7/1(: «حتفلا» يف بجر نبا لاقو «((2356/5)

 هداتسإ نّسحو 5 )١/ «ئرغّصلا ماكحألا» يف هحّحصف يليبشإلا اَنأ (هلاح

 .(71/ا//١) «ةريخلا فاحتإ) يف يريصوبلاو «(376 /5) «بديلاو ف يبهذلا

 .(؟19١) (دواد يبأ ننس حيحص» يف ٍنابلألاو
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 )١( بطأ اذه :لاقف ءاذحاو ةلسف تلسعقا ول هللا لوسراي :تلقف

 .«بيطأو

 امك «نيعامجلا نيب ءوضولا لسغلا لبق َدوعلا دارأ اذإ عماجملل عرُشو

 لوسر لاق :لاق ٌّيردخلا ٍديعس يبأ ثيدح نم 2270هحيحص» يف ملسم ئور

 .«أضوتيلف دوعي نأ دارأ مث هلهأ مكدحأ تأ اذإ» :ِكي هللا

 افإو «سققنا بيطو طاشألا نم هءطولا دعب ءوضولاو لسفلا يله

 هلل اه ينل كلا  لوصحو اسجل هراشتتا لعب ةنل ل نا

 .هيف ئئوقلاو

 لصف
 ههربو هرس يق لكيلا لادتعإ در ءيبقولا دعي لضخ اد :عامجلا عفنأو

 لقأو لهسأ ندبلا ءالتما دنع هٌررضو .هتالتماو هئالخو «هتبوطرو هتسوبيو

 قاسوبيلا دقغ هئم لقأ ةيولطألا ةرثك دنع هررض كلذكو «هولخ دنع هررض نم

 ,هتو رب كقنع ةتم ]لأ هثزأ ريسدتغو

 يذلا ماَتلا عاشتنالا لصحو ةرهشلا تّدَتْشا اذإ عماجي نأ يعبني ًاهناو

 يعدتسي نأ يغبني الو .عباتتم ٍرظن الو ةروص يف ركف الو ٍفّلكت نع سيل

 .هيبنك نود «نتسلا» نم قرات دليزي # كتارا :ةلاسرلا ةعبط يف )١(

 .(3” )٠8 ٠ مقرب 0

 .ز نم طقاس («نم» فرح (9)
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 ٌةرثك هب (١)جاه اذإ هيلإ ردابيلو .اهيلع هسفن لمحيو ءاهفّلكتيو عامجلا ةوهش
 يش دتشاو «كنملا

 ةوهش ال يتلاو ءاهلثم أطويال يتلا ةريغّصلاو ءزوجعلا عامج رذحيلو

 ئوقلا نهوي ءالؤه ٌْءطوف .ةضيغبلاو ءرظنملا ةحيبقلاو .:ةضيرملاو ءاهل
 .7"2ةّيّصاخلاب عامجلا فِعضُيو

 ركبلا عامج نم عفنأ بّيثلا امج نإ :ءابطألا نم لاق نم طيلغو
 وهو . .مهضعب هنم رذح امّبر ئتح دسافلا سايقلا نم ادعو .ةكشاا مدعأو

 يفو .ةعيرّشلاو ةعيبّطلا هيلع تقفتا املو ءساّنلا ءالقع هيلعامل ٌفلاخم

 اهبلق ءالتماو رايعماوس نيمو اهني لاشلا لامكو «ةّيصاخلا نم ركبلا عامج

 .بّيثلل سيل ام -هريغ نيبو هنيب اهاوه ميسقت مدعو ءهتّبحم نم

 هناحبس هللا لعج دقو .«!اًركب تجّوزت اّله» : رباجل ِِكي يتلا لاق لقو

 نَم لبق ٌّدحأ نهثمطي مل َّنِهَّنَأ نيِعلا روُحلا نم ةئجلا لهأ ءاسن لامك نم
 ةرجشب ٌتررم ول َتيأرأ :ِِكي ئبْدلل ةشئاع تلاقو .ةنجلا لهأ نم هل َنلِعج

 يّنَلا يف» :لاق ؟كريعب عترُت تنك امهّيأ يفف ءاهيف عَنرُي مل ةرجشو اهيف عترأ دق
 .«”)اهريغ اًركب ذخأي مل ِهّنأ ديرت .«اهيف عري مل

 هغارفتسا ةرثك عم «ندبلل هفاعضإ لقي سمّتلا يف ةبوبحملا ةأرملا عامجو

 .(تحاه) :ث ؟ س 2000

 .(56 5ص) يومحلا باتك :رظنا (؟)

 .ظفللا اذه ريغب (6017/1/) يراخبلا هجرخأ (6)
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 .هغارفتسا هلق عم .ئوقلا !2١ يهوّيو ندبلا لجْنُي ةضيغبلا ٌعامجو .ينملل

 ةيطاق ءاطألاو ءاذج قم نإف :(")اةبلطو اعرش ٌمارح ضئاحلا ٌعامجو ٠

 هته رحت

 دعب اهل اًشرفتسم ٌةأرملا لَجَّرلا ولعي نأ عامجلا لاكشأ نسحأو

 دلولا» 46 لاق امك ءاشارفةأرصلا تيوس اذسو ةنلبقلاو '7ةيعادملا

 :ئلاعت لاق امك «ةأرملا ئلع لجّرلا ةّيماّوق مامت نم اذهو 449« شارفلل

 :ليق امكو «[74 :ءاسنلا] © ِءَسَنْلا لع تروم َرضلاَجَيلا»

 (6) امتي ٌمداخ يغارفدنعو ينافي اًهارف تناكاهتمُر اذإ

 .[1ذنن ةرفبا # قل اب أخ ساَب انه :ئلاعت لاق دقؤ

 هل سابل لجّرلا شارف نإف لاحلا هذع نئلع «"7قبسأو سايللا لمكأو
 :ةبآلا هذع نم ذوعأم اضاثلا لكشلا اذهق ,اهل ٌسابل ةأرملا فاحت كالاذكو

 ءرخآ ةجو هيفو .رخآلل نيجوُزلا نم لك نم سابللا ةراعتسا عفوم نسحي هبو

 ( ٍرِعاَّشلا لاق ءسابّللاك هيلع نوكتف هانايحأ هيلع فطعنت اهَّنَأ وهو

 .«نهوي»:ل )١(

 .«اعرشو اًعبط» :ن (؟)

 .«ةبعالملا» :ن ()

 .اهنَعَُباَدو ة ةقلام فيذس نم ١5817( ملسو أ( +810 يراشبلا هير 4

 .هلئاق الو تيبلا الع فقأ ملو .«قّلمتتا :ز )5(

 .د «ز نم ةطقاس هلبق واولا (0)

 8١(. ص) «هرعشا) :رظنا .يدعجلا ةغبانلا وه (0)
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 (١)سابل هيلع تناكف ُتَّنت هَقْطِع ئنث ٌعيجّضلا اماذإ

 فالخ وهو .هرهظ !'يلع اهعماجيو ةأرملا هولعت نأ هلاكشأ ؟27عةرأو

 .ئننألاو ركّذلا عون لب «ةأرملاو لجّرلا هيلع هللا عبط يذلا َيعيِبَّطلا لكّشلا
 هنم وضعلا يف ىقب امّرف .هلك هجورخ رّسعتي ينملا نأ دسافملا نم هيفو

 نم تابوطر ركذللا نرلإ لاس اسك ئاشبأو يضيف ا وينفرو ىنعو انو
 هيف هعامتجاو ءاملا ئلع لامتشالا نم نكمتي ال محّرلا ْنإف اًضيأو .جرفلا

 ءامرشو اًميط امو وعفم ةارعلا نإف ايار .دلولا قيلقتل يبلغ همابضفاو

 .عرّشلاو عبطلا ئضتقم تفلاخ ةلعاف تناك 2" اذإف

 ؛ةولوقيو «فرح ةرلغ :ريونج ةرلع ماسلا ثوتآي امثإ باتتكلا لعأ تاكو

 .نهئافقأ ئيلع ءاسنلا ٌحّرشت راصنألاو شيرف تناكو :ةأرملل 27ُرَيسأوه

 أوأَقرك ُتَرَحْرْحْواَس# :لجو َّزع هللا لزنأف كلذ مهيلع دوهيلا تباعف

 جاجزلل «نآرقلا يناعم» ين هلثمو .ةيطخلا خسنلا عيمج يف درو اذك ؛هَّمْطِعا 0010(

 وأ (اهديج» :ةروهشملا ةياورلاو .(5 5 )١7/ «يرهزألا بيذبت» يف هنمو )١/١5(

 تاعبطللو اهلصأل اًفالخ نتملا يف «اهديج» ةلاسرلا ةعبط تتيثأ دقو .«اهفطع»

 .هيبنت نود ةقباسلا

 .ةزمهلا ليهستب «ًأدرأ» :ينعي (؟)

 .ةلاسرلا ةعبط عم طقاس ؟ةبقي» ظفل 00
 .ةيقبلا وأ ينملا رابتعاب اهثينأتو لاعفألا ريكذت زوجيو ««دسفتو» :ف يف (5)

 .«اذإو» :ن (5)

 .فيحصت ««رسيأ» :اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يف (6)
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 تح ل يل و
 217م :ةرقبلا] 7 مَنِ نأ كرَح

 ! ئتأ ادإ ا مودل تدان :لاق رباه نم "نسيم فو

 1 < ا را ا

 .4 رشي كرو كرت ةرحزطإاب ١

 ا ءاش نإ) :(؟!بلسمل ٍظفل يفو

 .جرفلا :دحاولا مامّصلاو .اههجو ئلع (*)ةَّبكُملا :ةيّبجملاو .«دحاو ماَمِص

 .دلولاو ثرحلا عضوم وهو

 ضعب لإ بّسن نمو .ءايبنألا نم يبن ناسل ئلع طق حبي ملف «ربدلا اّمأو

 دواد وبأ جرخأو 01477 /15) ةرختألال لقسم جرس يف يوادطلا هوسمو سبير 01(

 اذه ناك#» : لاق ساّبع نبا نع امهريغو «0700 /7) ؛هريسفت» يف ٌيربَّطلاو .(317)

 ٍتاربدمو ٍتالبقم ّنهنم نوذّذلتيو ءاّركنم اًحرش ءاسّنلا نوحرشي شيرق نم ٌنيحلا

 ءراصنألا نم ةأرما مهنم لجر جّوزت ةنيدملا نورجاهملا مدق اًّملف ءتايقلتسمو

 كلذ عنصاف ءفرح لع ىتؤُت انك امّنِإ :تلاقو هيلع ٌةتركنأف ءكلذ اهم عّئصي بهذف
 لود زم فل قرانا رس هل عال سل يرش نس نتبادل

 :(195 /5) مكاحلا هحّحصو 4 ٌرئتْسر 5ك أ أرك رح ساد »

 كل اس ةيليشلاب 4ك ديبقيو ههولم بأ يدتطل :08412141 ب سنتا لا ديل او

 ١ ٠١(. ص) «فافزلا بادآ» يف ينابلألا هدانسإ نّسحو ««ثيداحألا نم

 )١476(. ملسمو (5578) يراخبلا (؟)

 .«نولوقي» :ز (9)

  (0)ملسم )١١9/1١5765(.

 .(ةّيكنملا» :ل (65)
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 (1)(دواد يبأ ننس يفو .هيلع طِلغ دقف ءاهربد يف ةجوّرلا ءطو ًةحابإ فلّسلا

 .«اهربد يف 7"2ًةأرما لئتأ نم نوعلم» :ِِكَي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع

 يف (؟7ًةأرما عماج لجر ىلإ هللا رظني ال» :7هجام نباو دمحأل ٍظفل يفو

 .(اهريبد

(030 

0 

0 

 نع .حلاص يبأنب ليهس نع ءانايفس نه جيكو قيرع نه( 11553 مقري 10
 (8975) (ئربكلا» يف ع ٌيئاسّنلا اًضيأ هجرخأو .هب ةريره يبأ نع .دلخم نب ثراحلا

 ؛فيعض دانسإ اذهو . هب عيكو نع( 7١5 291/717) دمحأو «هب عيكو قيرط نم

 هلو .(400 /5) (ماهيإلاو مهولا» يف ناّطقلا نبا هفّمض هبو ءلاحلا لوهجم ثراحلا

 يناعم» يف ٌيواحّطلا لاق لب ءاهب ئّوقتي_ اهضعب فّئصملا ركذيس  ٌةريثك دهاوش
 لاقو .«ًنهرابدأ يف ءاسنلا نايتإ نع يهتلاب ةرتاوتم راثآلا تءاج» :( 57 /7”) «راثآلا

 نَع كي َيِبَئلا يهن اهنع ّديحم ال قرطب اًنَقيت دق )1718/١5(: «ريّسلا» يف ٌيبهّذلا
 يف نلملا نيا عيش و «ةرييك بطعم كلذ يف يلو ههميرحتب تمرر هماسألا رتبمأ
 اهضعب دضعي اًثيدح رشع ةثالث هذهف» :لاق مث هدهاوش (504 /1) «رينملا ردبلا»

 ثيناحلا ملا نم ةعامج بهذا:(١ 0 ؛قفلا# يف رجس نبا لاقو ؛«اضعب

 تبثيال هّنأ لإ يررباسُّلا يلع يبأو «يئاسّنلاو اّربلاو :يلهّذلاو ءيراخبلاك -

 .؟هب جاجتحالل حلاص اهعومجمف «ةريثك اهقرط نكل «ءيش هيف

 .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ««ةأرملا» :ن

 (هحجام نبأ نئسا)و ؛ءبيهوو رمعم ٌقيرط نم 0 ./5/5) (دمحأ دئسم)

 نع «حلاص يبأ نب ليهس نع مهتثالث ءراتخملا نب زيزعلا دبمت قيرط نم(

 28457) (ئربكلا» يف ع ٌيئاسّنلا اًضيأ هجرخأو .هب ةريره يبأ نع «دّلخم نب ثراحلا

 عيّبِس دئإو .هي ليهس نع :رهصو بيهوو داهلا نبا ديزي قيرط ننير 15
 ظفللا جيرخت رظناو .(587 ١ /9) جسوكلا «لئاسم» يف امك ثيدحلا اذه هيوهار نبا

 ..ةاسلا

 .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ««هتأرما» :ن ءطح

 ا



 وأ ءاهربد يف ًةأرما وأ اًضئاح ئتأ نم )0( ©! "دمحأو ّيذمرتلل ظفل ينو

 .(هِلَع دمحم الع لزنأ امب رفك دقف .هقّدصف اًئهاك

 دقق رابدألا ٍق ءاسّنلاو لاجرلا نم اًثف نأ نم)) :(3) قهيبلل ظفل يو

 , ؟ريثكأ

 نع سواط نبا نع حلاص نب ةعمز ينئّدَح :27«عيكو فّئصم» ينو
 دواد وبأ اًضيأ هجرخأو )3١1717/6094375٠0(. «دمحأ دئسم» «(1170) «(ٌيذمرتلا عماج» )١(

 قرط نم :(719) هجام نباو «(8474 :89717) «ئربكلا» يف ٌيئاسّنلاو «(404)

 .هب ةريره يبأ نع «ّيميجهلا ةميمت يبأ نع ؛مرثألا ميكح نع «ةملس نب داّمح نع
 مرثألا ميكح هيلع عباتُي ال ثيدح اذه :(17/7) «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا لاق

 «ريبكلا للعلا» يف يذمّتلا هنع لّقنو :«ةريره يبأ نم عامس ةميمت يبأل فرعُي الو

 :(0718/1) «ءافعُضلا» يف ٌيليقعلا لاقو ءاّدج ٌتيدحلا اذه فًّكض هَّنأ (204ص)

 هفٌّعضو ؛«اًفوقوم ةريره يبأ نع ءدهاجم نع «ميلس يبأ نب ثيل نع ةعامج هاور»

 )7٠١5(. «ءاورإلا» :رظنيو 5١0(. 4) «ةصالخلا» يف ٌّيووَتلا

 (رينملا ردبلا» يف نقلملا نبا اًضيأ هيلإ هازعو «هدنع ظفللا اذهب هيلع فقأ ملو .«يقهيبلا» :دءز (0)

 . نع ةأرملا نم ربدلا تأ نمل رفكلاب حيرصتلا (377”7 /1) يقهيبلا دنع درو نكل .(507 /0)

 نم )١/ /١5( «ءافعضلا» يف ٌيليقعلا هجرخأو .«رفاك الإ كلذ لعفي لهو" :لاق ءادردلا يبأ

 نع امهالك ؛ثراولا دبع قيرط نم (417/4) «طسوألا» يف يناربّطلاو ءسينخ نب ركب قيرط

  هاورلا :ٌيليقعلا لاق .فقولا هيف ٍباوّصلاو .اًعوفرم هب ةريره يبأ نع ءدهاجم نع «؛ثيل
 نع «ليضفلا نب ٌيلعو ؛ءاطع نب ديزيو «ٌئبراحملاو ءشاّيع نب ركب وبأو ءرمعمو :ىووتلا

 :[5141/1) اهريبسفتلا يف ريتك نبا لاقو :ةمرظقوأو «ةرهرع يبأ نع دهام نه هك

 نباوه ثيلو .(8479-841/1) «ئربكلا» يف ٌيئاستلا فوقوملا جرخأو . «ٌحصأ فوقوملا»

 يف يئاسّنلا هجرخأ ءاقوقوم هب دهاجم نع ةميذب نب يلع هعبات نكل «هيف مّلكتم ميس يبأ

 .فالخ ةريره يبأ نم دهاجم عامس يفو ؛(841/7) «ئربكلا»
 - ثيدح نم بيرغ# :لاقو «عيكو قيرط نم (777/) «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هجرخأ (*)
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 نب رمع لاق "لاق ؟"1ذيزي نب هللا دبع نع رانيه نب ؟ 'ورمع نعو هيبأ

 يف ءاسّنلا اوتأت ال .قحلا نم ىيحتسي ال هللا نإ :كو هللا لوسر لاق :باطخلا
 .«نهرابدأ يق رم لاقو .(«نهزاجعأ

 ال» :ِهْيَتَع هللا لوسر لاق :لاق يلع رج قدط ع 20: صلمرتلا» فو

 .«قحلا نم ىيحتسي ال هللا َّنإف «َّنهزاجعأ يف ءاسنلا اوتأت

 ىلع هنع فِلّتخاو ءفيعض وهو ؛«ةعمز ثيدح نم اّلِإ هبتكن ملو ءرمعو سواط 35

 يف ريثك نبا لاقو «(157/17) «للعلا» يف ٌينطقراذلا اهّضعب ركذ «ةريثك ٍهجوأ

 يف هدهاوشب ٌثيدحلا ٌينابلألا حّحصو .«حصأ فوقوملا» )247/١(: (هريسفتا

 ,.( 8 ا/1/) «ةحبحٌّصلا ةلسلّسلا»

 .أطخ وهو ءواولا فذحب «ورمع نع هيبأ نع) :ةلاسرلا ةعبط يف )١(
 .فيحصت «(«ةديرب» :س (؟)

 :ينعي «(«ةيلحلا» يف امك «الاق» :باوصلاو .ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يف اذك

 .هللا دبعو سواط

 .هب قلط نب ٌيلع نع ماس نب ملسم نع ؛ناّطح نب ئسيع قيرط نم )١١174( مقرب (4)
 لاقو 47٠١(. /9594) دمحأو ((891/1/-/515) (ئربكلا» يف ٌيئاسنلا اًضيأ هجرخأو

 ىفو 170١(. 4159 077719 ناّبح نبا هحّحصو ؛«نسح ثيدحا :يذمرتلا
 لجراا : :(4 ؛ ص) (ريبكلا للعلا» يف امك يراخبلا لاق ناَّخط نب ةيسمع ةاتمإألا

 :(141 /5) ؛ماهيإلاو مهولا» يف ناّطقلا نبا لاق ماّلس نب ملسم نع ؛«لوهجم

 مالس نب ملسم نب كلملا دبع قيرط نم ثيدحلا اذه ئورُيو («لاحلا لوهجم))

 ةايسي يلا 0/1 )٠ (دادغب خيرات" يف بيطخلا لاق يلع نع ءهيبأ نع

 .(ماّلس نب ملسم هيبأ نع ءناّطح نب ئئسيع نع هاور امَّنإو هيبأ نع كلملا دبع

 نود نتملا يف تتبثأ يتلا ةلاسرلا ةعبط الإ ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يف اذك (5)

 .«يذمرتلا عماج» يف امك «قلط نب يلع» :هيبنت

 اللي



 نب ديعس نع «ىلماحملا نع هثيدح نم دع سو «لماكلا» فو

 نع ةديبع يبأ نع «عيفُر نب ديز نع «ةزمح نب دمحم انث ,ءيومألا ائيحب

 .«ّنهزاجعأ ىف ءاسنلا اوتأت ال» :هعفري دوعسم نب هللا دبع

 نما :اعوفرم رذ يبأ نع يرهوجلا يلع نب نسحلا ثيدح يف انيؤرو
 انيك لقف نهر ابدأ ف ءاسشلا وأ لاجّرلا نأ

 وسوم هجئاس يبأ نب -  كايرش نه هيرقلبع جنب ليعاعسإ طيني

 00كيشودُ ىءاشا

 .«فورعملاب سيل اذه ةزمح نب دّمحم» :لاقو 11١( /4) «ءافعُصلا يف لماكلا» )١(
 هخيشو يرزجلا وه  ةزمح نب دّمحما :(081/ /1) «هريسفت» يف ريثك نبا لاقو

 .واو هدانسإ» :(1/7"7 /7) «ريبحلا صيخلتلا» يف رجح نبا لاقو .«لاقم امهيف

 ” ستايجشاوسم قييم (50/ /1/) «رينملا ردبلا» يف امك يزوجلا نبا هجرخأ (؟)

 كوسولا 3 ىلإ أ َنَع ءلجر ثيدح نع 191١( /7) «للعلا» يف ٌينطقراَّدلا لئسو .هب

 ديت بع قسم بأ ءاورق :كاقف :«ةرهزاجعأ ىق ءاسقلا نوما ٌمارح» :لاق هِي هللا

 ريثك نبا لاقو ««ةفينح وبأ اذه ئلع عّباتُي ملو ءاعوفرم ٌرذ يبأ نع ءلجر نع ؛جرعألا

 .«ثيدحلا هعم ٌحصي ال لاقم ٌرذ يبأ ثيدح يف» :(0917/ /1) «هريسفت» يف

 تيقثأ دقو .«ليهس) فيرحت وهو «ةميدقلا تاعبطلاو ةيطخلا خسنلا عيمج - يقاذك (9)

 .هيبثت نود باوصلا ةلاسرلا ةعبط

 نب ليعامسإ انثدس:لاقف_(599 /1) ريثك نبا ريسقتا ف امك ةقرع نب وسعلا هجر 49

 نبا هجرخأ «رباج نع «هيبأ نع ؛ليهس نع :ليقف ؛ليهس ئلع هيف فلتخاو .هب شاّيع
 نع «ليهشس نع :ليقو .كورتم ٍبيهَص نب داّبع هيفو (008 /0) «لماكلا» يف يدع

 نبا لاق ؛هجيرخت مّدقت دقو ءباوّصلا وهو «ةريره يبأ نع دّلخُم نب ثراحلا

  فيعض ليعامسإو «ةريره يبأ ثيدح باوَّصلا» :(7177 /5) «حيقتّتلا» يف يداهلا دبع

 خفر



 .قحلا نم يبحتسي ال هللا َّنإ» :هظفلو قيرأطلا هذه نم ١ ئيطقراذلاهاورو

 هتأرما يتأي يذلا نع ةداتق لئس :لاق ءامه انا ةيدع انا (؟)يوغبلا لاقو
 لكي هللا لوسر نأ هَّدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ينئّدح : :لاقف ءاهربد يف

 .«ئرغّصلا ةّيط وللا كلت» :لاق

 نع انريخأ :( هامه لاق ؛نمحرلا لبع انث :1 عسا 2 لامحعأ لاقو

 ؛ئلع يبأ نب ؛ باح قيرط نم 0516/50 يدع نبا دجرخأو .«نييِماَّشلا ريغ نع هتياور يف -

 يوري ٌنِبِهَّللا وه ٌييلعو ««ءاسّنلا احم اوقتا» : ظفلب رباج نع «ردكتملا نب دّمحم نع

 )١94960(. «ةفيعضلا ةلسلسلا» يف وهو «رباج نع ريكانم ثيداحأ

 .هب شايع نب ليعامسإ نع «ةفرع نب نسحلا قيرط نم )737/0٠0( «ننسلا» يف )١(
 نب هللا دبعل )097/١( «هريسفت» يف ريثك نبا هازعو .يوغبلا قيرط نم هيلع فقأ مل (؟)

 لاق .هركذو «ةبده ينثذح :دمحأ نب هللا دبع لاق» :لاقف ««دنسملا دئاوز» يف دمحأ

 يتلا خسُنلا يف تباّنلاو هللا دبع تادايز نم هّلَعِج» :(004 )1١1/ «دنسملا» وقّقحم
 هنأ يحوي  ّيوغبلل هازع ثيح انه فئصملا عينصو .(هيبأ ةياور نم هنأ انيديأ نيب

 نع «ناّطقلا ئئيحي نع ئورسُيو .ملعأ هللاو «ةبده قيرط نم «دنسملا» يف سيل
 نبا لاق ءهّلوق ورمع نب هللا دبع نع «بويأ يبأ نع «ةداتق نع «ةبورع يبأ نب ديعس
 .(حصأ اذهل :(0 41" /1) «هريسفت) يف ريثك

 هجرخأو .هب ماّمه نع ءدمّصلا دبع نع (1971) اًضيأ هجرخأو .("17 )٠7 مقرب 0

 قيرط نم (845/) «ئربكلا» يف ٌيِئ ةاستلا هيعرخأو .هب ماَّمه نع (7780) ٌيسلايّطلا

 ىف قل 69 ربل < رينملا ردبأا# ىل امك نككلا نبا هعحكسو هي نمسكلا دبع

 :(579/1) (ريغّصلا خيراتلا» يف يراخبلا لاق ءافوقوم ىورُيو ءافالتخا هدانسإ
 يف رجح نباو «(097 /1) «هريسفت# يف ريثك نبا هفقو حّجرو .(ٌحصي ؛ 3 جيترمللا

 .(" 1/7 /*) (ريبحلا صيخشتلا)

 .لوصألا نم تبثأ امك «دنسملا» يفو .اًضيأ ز يف «انث» مهضعب داز دقو ««مامه انث لاق» :ن (5)

١ / 



 .هركذف «هذج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع «ةداتق

 ركوان# :ةيآلا هذه تلزنأ ٍساّبع نبا نع :اًضيأ 7١2دنسملا» يفو

 :هولأسف كي هللا لوسر اونأ راصنألا نم ٍسانأ يف 11377: ةرقبلا] 4 ركل ٌتْرَح

 .«حرفلا يف ناك اذإ ! لاح ّلك ئلع اهتتئا» :لاقف

 ىلإ باّطخلا نب رمع ءاج :لاق سابع نبا نع :اًضيأ ")«دنسملا» يفو
 :لاق .«؟ككلهأ يذلا امو» :لاقف !تكله هللا لوسر اي :لاقف دب هللا لوسر

 :هلوسر ىلإ هللا ئحوأف يه“ قلع ةري رن :لاق .ةحرابلا يلْحَر تلوح
 ٍقّناو ٌربدأو لزبقأ» [ ةرقبلا] * ٌرْمْتْصَنََ رواق ركأ ٌثزَح رواش 3

 .؛ربذدلاو ةضيخلا

 نع «ئيحي نب رماع نع «نابوث نب نسح نع «نيدشر قيرط نم (1515) مقرب ()
 هجرخأف «ةعيهل نبا هعباتو .فيعض دعس نب نيدشرو .هب سابع نبا نع «شنح

 يبأ نباو «(57 /) «يناعملا حرش» يف ٌيواحّطلاو «(7094 /) «هريسفت» يف ٌيربّطلا
 نع هقيرط نم )7575/1١7(« «ريبكلا» يف يناربطلاو )75١10(.: «هريسفت» يف متاح

 نبا نع يواّرلاو .رّيمح نم نيِلئاّسلا نأ هيفو ؛هوحن هب رماع نع «بيبح يأ نب ديزي
 .ئلاعت هللا ءاش نإ نسح ثيدحلاف «بهو نب هللا دبع وه متاح يبأ نبا دنع ةعيهل

 يذمرتلا اًضيأ هجرخأو .هب ساّبع نبا نع «ريبج نب ديعس قيرط نم (7707) مقرب (؟)
 ,(71717) ئلعي وبأو 1١(« 917 « 4478) «ئربكلا» يف يئاسّنلاو «(5980)

 يف ءايضلاو )57١7(« نابح نبا هحّحصو ؛«بيرغ نسح) :يذمرّتلا لاق .مهريغو

 ٌينابلألا هدانسإ نّسحو ١91١(, /8) «حتفلا» يف رجح نباو )٠١١/ 223٠١« «ةراتخملا»

 .(7١٠١”ص) «فافزلا بادآ» يف

 .«دنسملا» يف اذكو ««هيلع» :ن ءطح (7)
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 نأ يلجر ئيإ هللا رظني لا :اًعوفرم ِساّبع نبا نع 106 يذمرتلا» يفو
 .(ربدلا ىف ةأرما وأ الجر

 نب ءاربلا نع اموُد نب نيسحلا نب نسحلا ىلع يبأ ثيدح نم انيورو

 رحاَّسلاو .لتاقلا :ةّمآلا هذه نم ةرشع ميظعلا هللاب رفك» :هعفرب بزاع

 ملو تامف ةعس دجو نمو «ةاكزلا عنامو ء.اهربد يف ةأرملا حكانو «ثوُيدلاو

 .برحلا لهأ نم حالّسلا عئابو «نتفلا ين يعاّسلاو ءرمخلا براشو حب

 ,(0)75(هنم مر تاد مكن نمو

010) 

(030 

0 

 ناعاه نب !'”حّرْشِم نع :ةعيهل نب هللا دبع انث :بهو نب هللا دبع لاقو

 يف ءاسّنلا يتأي نم ٌنوعلم» :لاق ِْلكي هللا لوسر نأ رماع نب ةبْفُع نع

 قف قئاسنلا اًضيأ هجرخأو .هب سابع نما نع هبيرق قيرط نم (1158) وقرب
 «(بيرغ نسح ثيدحا :يذمرتلا لاق .(771/8) ئلعي وبأو :«(84657) «ئنئربكلا»

 نسحأ داتسإب سابع نبا نع وري هملعن ال ثيدحلا اذه» 8٠١"(: /11) زاّربلا لاقو
 20 ه2 م05 » )١7 ناّبح نباو «(7754) «دوراجلا» نبا هحّحصو ء«دانسإلا اذه نم

 (ىرغّصلا ماكحألا» يف ُيليبشإلاو )71١/4( ؛ئّلحملا» ين مزح نباو

 يئاسّنلا هجرخأو ٠١(. ه ص) «فافزلا بادآ» يف ينابلألا هدانسإ نّسحو «737/)

 (ةرهملا فاحتإ» يف رجح نبا لاق ءافوقوم ساّبع نبا نع (8467*) «ئربكلا» يف
 .«باوّصلا وهو» :(190//581)

 نباو ءرشب نب قاحسإ قيرط نم (4851/) «سودرفلا دنسم» يف امك ٌيمليّدلا هجرخأ
 نع امهألك تالعلا نب رطم قيرط نها /07) «قشمد خيراتا) يف ركاسع

 :4851/ /1) ««ريسقتا يف ريثك نبا لاق .هب ءاريلا نع ةةيبأ نع هناياس يبأ نب ةلظيحح

 ينابلألا هيلع مكحو ءفعضلاب ٌيطويِسلا هل زمرو ««ثيدحلا هعم حصي ال لاقم هيف»

 .عضولاب )5٠١5( «ةفيعٌضصلا ةلسلّسلا» يف

 .ةلمهملا ءيسلاب (حرسملا :د ءف ْق
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 .رهرابدأ :ىنعي .(6)1رهشاحيم

 نباو ةريره يبأ ثيدح نم 17(2«ةماسأ يبأ نب ثراحلا دنسم) فو

 ةنيدملاب اهبطخ ةبطخ رخآ يهو «هتافو لبق كي هللا ٌلوسر انبطخ :الاق ساّبع

 وأ اهربد يف ةأرما حكن 27نمو» :لاقو ءاهيف انظَعَو ءلجو َّزع هللاب قحل َّبح

 ساّلا هب (؟)ئّذأتي .ةفيجلا نم نتنأ هحيرو ةمايقلا موي ٌرِشَح اًيبص وأ الجر

 يف لخديو ءالدعالو اًفرص هنم لبقي الو .هّرجأ هللا طّبحأو ؛راّثلا لخدي لوّنح

 .ْبَتِي مل نمل اذه :ةريره وبأ لاق .«ران نم ٌريماسم هيلع ٌدَشُيو ران نم ٍتوبات

 نى هَ 2 38 3 2

 هللا َنِإ) :هعفري ٍتباث نب ةميزخ ثيدح نم 7*2يناهبصألا ميعن وبأ ركذو

 نباو «(1971) «طسوألا» يف يناربَّطلاو «(84 /) «ءافعضلا» يف ٌيليقعلا هجرخأ )١(

 نبا نع ءّيعبّرلا لضفلا نب دمّصلا دبع قيرط نم ؛(7 47" /5) «لماكلا" يف يدع
 ئلع عباتي ال .دمصلا دبع ريغ بهو نبا نع هب تأي مل١ :ٌىليقعلا لاق .هب بهو
 ثيدح اذه» :(77 /5) هنبال «للعلا» يف امك متاح وبأ لاقو «(هب اَلِإ فرعي الو هثيدح

 (هريسفت# يف ريثك نبا لاقو ««هريغ بهو نبا نع هاور ملعأ ام .دانسإلا اذهب ٌركنم
 .«ثيدحلا هعم ٌحصي ال اقم ةبقع ثيدح يف» :(0917/1)

 نبا هعضوب مكح «ٌعوضوم ثيدح وهو .اًدج ليوط ثيدح يف )٠١5( «ثحابلا ةيغب» هف

 ,(١77؟/١)«ةيغبلا» يف ٌيمنئيهلاو 18١(. /7) «تاعوضوملا» يف يزوجلا

 «ةيلاعلا بلاطملا» يف رجح نباو )359١/7(. «ةريخلا فاحتإ» يف يريصوبلاو

 .مهريغو «((58/9)

 .ن نم ةطقاس واولا (2)

 .«لئذأتت» :طح ءس (4)

 هجام نباو :«(8414) «ئربكلا» يف ٌيئاسنلا هجرخأو .ميعن يبأ دنع هيلع فقأ مل (0)

 - نع «بيعش نب ورمع نع قرط نم .:(1856.717865١75)دمحأو )١1974(.

 ا



 نا ااا - 0

 لاه مرام لها ةاهابا رع نا ساجر يقوي ةجيوولا

 يأ يف :وأ 9'2 نيتبرُحلا يأ يف تلق فيك» :لاقف هاعد ىَّلو اًملف .«لالح١

 يف اهربد نم مأ .معنف ؟اهلبق يف اهربد نمأ  نيتَفْضُحلا يأ يف :وأ  نيتزّْرْخلا

 .«ّنهرابدأ يف ءاسنلا اوتأت ال .قحلا نم ىبحتسيأل هللا 3 . الف ؟اهربد

 نب هللا دبعو .ةقث يّمع :لاقف ؟لوقت امف :ٌيعفاَشلل ليقف :عيّرلا لاق

 هميزخو . .عاالشلا نب ورمع يدعي اره ٌيرامعتألا زياس نيثأ دقو هلنث يلع

 .هثع اوهنأ لب هيف صخرأ تسلف .هتقث يف ٌكْشُي ال نّكم

 :«دنسملا» نم يناثلا عضوملا يفو هجام نبا دنع عقوو .ةميزخ نع «هللا دبع نب يمره -
 .ريثك فالتخا هدانسإ يفو .كلذ ريغ همسا يف ليقو ءمهو وهو ««يمره نب هللا دبع)

 يف مزح نباو 57٠١(« :5194) ناّبح نباو «(718) دوراجلا نبا هححصو

 هديئاسأ دحأ# 1 :(198 /) «بيغرتلا» يف يرذنملا لاق ,(571 /9) (اّلحملا»

 يف ينابلألا هحّحِصو .«حلاص هدانسإا ١9١(: /8) «حتفلا» يف رجح نبا لاقو .(ديج

 )5١٠١6(. «ءاورإلا»

 .(89147-8455) «ئربكلا» يف ةيتاسمتلا اًضيأ ههرعتاو .(187 /5) (مألا» يف )01(

 يفو .امهريغو :( 45 /) «راثآلا يناعم» يفو (511) «راثآلا لكشم» يف ٌيواحّطلاو

 )5١١/1(, «رينملا ردبلا ةصالخ# يف امك ٌيِعِفاّشلا هحّحصو .ريثك فالتخا هدانسإ
 نب ورمع هيفلا :لوقي ("+8//1) «ريبحلا ضيخلتلا) ىف رجح نبا هّلعأو ءْنقلملا نباو

 .(1//51/) «ءاورإلا» يف يف ينابلألا هبقعتو ««لاحلا لوهجم وهو «ةحيحأ

 :تيثآاع انه ىورملا نأ ريق انشيآ بقتلا :كاذلاو ««ةيثرخلاو ءطح (9)
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 فلَّسلا نم ةحابإلا هنع لقت نم ئلع طلغلا أشن (١)انه نمو :ثلق

 نم أطيف ءجرفلا يف ءطولا ئلإ اًقيرط ربّذلا نوكي نأ اوحابأ مُهّنإف «ةّمئألاو
 .اًثرف امهنيب ّنظي مل وأ «(يف» ب ب «ْني) عماّسلا ئلع هبتش هبتشاف ؛ربدلا يف ال ربّدلا
 .هّشحفأو طلغلا َحبقأ طلاغلا 0-ا طلغف «ةَّمئالاو فلّسلا هحابأ يذلا اذهف

 :دهاجم لاق .[؟77 : :ةرقبلا] 4و كحَرمأ م 21 :اىلاعت لاق دقو

 اهينأت :لاقف تاك ثنِحْنمَموأت :ئلاعت هلوق نع ٍساّبع نبا تلأس
 ةحلط يبأ نب يلع لاقو .ضيحلا يف ينعي .(؟)اهكزتعت نأ َتْرِمُأ ثيح نم
 21ش ررأإ 17 الو ءجرفلا يف :لوقي هنع

 :نيهجو نم اهربد يف ءطولا ميرحت ئلع ةيآلا تلد دقو

 يذلا شُحلا يف ال دلولا ٌمضوم وهو ثْرَحلا يف اهنايتإ حابأ نأ :امهدحأ

 4 هكر ُتِحِْ :هلوق نم دارملا وه ثرحلا ٌحضومو .ئذألا عضوم وه

 اهربد نم اهلبق يف اهنايتإو ع ةرقبلا] «َرْسْتِش نام كرحأْوأَف# :لاق «ةيآلا

 وأ مامأ نم متغش نيأ نم :يأ 4 َرْسْتْس نأ #3 :لاق هَّنذل ءاًضيأ ةيآلا نم ٌدافتسم

 ْ .2(2) رفلا :ينعي 4جتَرَحأونأَف# :ساّبع نبا لاق .يفلخ نم

 .«اذه» :د يفو ء«انهاه» :نءل )١(

 ٌرَدلا» يف هازعو 0770 /1) ؛هريسفت# يف يِربَّطلاو )1١70(. يمراَدلا هجرخأ (؟)
 .رذنملا نبال اًضيأ (086 /7) «روثنملا

 .ءاتلاب «هدعت الو» :سصسءز (9)

 )٠٠94/١, «ئربكلا» يف يقهيبلاو .(7 /)( هريسفت» يف يربسَّطلا هجرخأ 6

 .رذتملا خال اًضيأ (586 /؟) «روشنملا ٌرَدلا» ىف و هازعو «7

 .(145 /17) «ئربكلا» يف يقهيبلاو «0/47 /6) (هريسفت» يف يرَّطلا هجرخأ )0(

 اا ل



 امف ءضراعلا ئذألا لجأل جرفلا يف ءطولا مرح هللا ناك اذإو

 ةدسفملا ةدايز عم .مزاللا ئذألا 0 كاوح يذلا شحلاب ٌدَْلغلا

 رابدأ ئلإ ءاسّنلا رابدأ نم اًدج ةبيرقلا ةعيرّذلاو ءلسّنلا عاطقنال ضْدعَّتلاب
 ,2)نايبلا

 تفي اهريد ىف اهؤطوو هطولا ق اجرلا زيلع قس ةأ رمللف ةاضيأو
 .اهدوصقم لّصحي الو ءاهرطو يضقي الو اهقح

 هل ىّيه يذلا امَّنِإو هل قّلْخُي ملو لمعلا اذهل اّيهتي مل ربّذلا َنإف :اًضيأو
 .اًعيمج هعرشو هللا ةمكح نع نوجراخخ ربذلا ىلإ هنع نولداعلاف ؛ٌحرفلا

 نم قليألا «ةليتع هتع بتياليلو .لسألاب هم قلذ اه :اشيآو

 ةسارو 77 .قيسملا ءاملا بادعجا ىف ةيساخ جرفلل َّنأل ءمهريغو ةفسالفلا

 ّلك جرخُي الو ءاملا عيمج باذتجا ئلع نيعي ال ربّدلا يف ٌءطولاو ءهنم لجّرلا

 .يعيبّطلا (؟)رمألل هتفلاخمل نقتحملا

 اًذج ةبعتم ٍتاكرح ئلإ 20هججاوحإ وهو ءرخآ ٍهجو نم ٌرضيف :اًضيأو

 .هساليو ههيحوب زجل ةليققسف جنلاو رذقلا لحم هنإف ةاضيأو

 . س نم طقاس (وه» ()

 .ةيآلا ةلالد نم يناثلا هجولا اذهو (؟)

 .«قنتخملا» :يتأي اميفو انه ل يف (*)

 .(رمألا» :دءل (5)

 . فيححصت .(هجارخإ) :نءود «فادعام (6)

1 



 ٌرفانم «عابّطلا نع ٌديعب ٌبيرغ ٌدراو هّنأل ءاّدج ةأرملاب ٌرضي هَّنإف :اًضيأو

 .ةرفانملا ةياغ اهل

 .لوعفملاو لعافلا نع ةرفتلاو ّمغلاو َّمهلا ثدحُي ِهَّنإف :اًضيأو

 وسكيو «بلقلا رون سمطيو ٌندَّصلا ملظُيو فجرلا هرييعلا :اقنأو

 لعافلا نيب عطاقّتلاو ديدّشلا ضغابّتلاو ةرفثلا بجوي هّنإف :اًضيأو
 دب لو ل وهقملاو

 هذعب ئجري داكيال اًداسف لوعفملاو لعافلا لاح دسفي هّنإف :اًضيأو

 .حوصنلا ةبوّتلاب هللا ءاشي نأ الإ ٌحالص

 بهذي انيق ةاهدف ايهروسكوو ةاميلع هساممملاب هلي لاق ةاًقيأَو

 .انعالتو اًضغابت اهب امهلدبُيو ءامهنيب ةّدوملاب

 دعب هوجري ريخ ّيأف .هيلإ هرظن مدعو «هلعاف نع هّضارعإو .هللا نم ّتقملاو

 ضرعأو «هتقمو هللا ةنعل هيلع تلح دق دبع ةايح فيكو !هنمأي رش ّيأو !اذه

 !هيلإ رظني ملو .ههجوب هنع

 اهيقق اذا «يولقلا ةايح وه ءايسلاو .ةليع ءايسلاب بيهتي هّنإف ةاشيأو

 .هذاسف مكحتسا دقف لئنيحو ؛"سحلا حبقتساو حيبقلا نسحتسا تبلقلا

 ئلإ هعبط نع ناسنإلا جرخُيو هللا اهبّكر اًمع عابّطلا ليحي هّنإف :اًضيأو
 َسِكُن اذإو ءٌسوكنم ٌعبط وه لب .ناويحلا نم اًئيش هيلع هللا بكري مل عبط
 لامعألا نم ٌَتيبخلا ٍذئنيح بيطتسيف «ٌيدهلاو لمعلاو ُبلقلا سكتنا عبّطلا

١ 



 .هرايتخا ريغي همالكو هلمعو هلاس لشفيو «'7ةئيهلاو ؟7١لاعفألاو

 اوس هثروي ال اعاأ رجلاو ةحاق ولا عم كروي هناغاضيأو

 .ةريش هثرريالاسةراقسلاو لافشلاو ةتايملا عبم ثروي.هّناف اضبأو

 هل سانلا ءهارمزاو تايفخبلاو تقملا ةلخ دع ةبيلا وكي هلاؤ كشبأو
 .سحلاب دهاشم وه اهدعل مهراغصتساو ءهاّيِإ مهراقتحاو

 ام عابتاو هيده يف ةرخآلاو اينّدلا ٌةداعس نَم لع همالسو هللا تاولصف

 .هي هاج امو هيدع ةفلاشم ف ةرخاألاو اييّذلا كالهو فيءاج

 لصف

 اًعرش ٌراَضلاف .اًعبط ٌراضو ءاًعرش ٌراض :ناعون ٌراَّضلا عامجلاو

 ففخأ هنم ضراعلا ميرحّتلاو .ضعب نم ٌدشأ اهضعب بتارم وهو ؛مّرحملا
 لبق اهنم رِهاظُملا ميرحتو «فاكتعالاو مايَّصلاو مارحإلا ميرحتك مزاّللا نم
 .عامجلا اذه يف ّدح ال اذهلو .كلذ وحنو ءضئاحلا ءطو ميرحتو «ريفكتلا

 اذهف .مراحملا تاوذك َّنبلا هّلح ئلإ ليبس ال ٌعون :ناعونف «مزاّللا اّمأو

 نب دمحأك ءاملعلا نم ٍةفئاط دنع اًدح لتقلا بجوي وهو «عامجلا ٌرضأ نم

 الوب ؛اث عوفرم ثيدح هيفو .20هريغو 1 ابنح

 .ئرخألا تارشنلا اهتعباتو .فيطللا دبع ةعبط نم «لاعفألاو» طقس )١(

 خسنلا يف هلثمو ؛«تائيهلا» :اهيف يتلا نالإ خسنلا عيمج يف ةطوبرملا ءاتلاب اذك (؟)

 .قايسلاب هبشأ وهو «ةعوبطملا
 .(7589 /1) «رذنملا نبال فارشإلا»و :(811/؟9) «يهجولاو نيتياورلا) :رظنا (©0)

 .(١١26ص) «نيبحملا ةضور»و «(5 ٠ 9ص) «ءاودلاو ءادلا» :رظناو

 لاق ؟ةيبرق نيأ :هل تلقف «ةيار هعمو ىّمع تيقل : لاق ُهَنَعْهَناَوَِر ءاربلا ثيدح وه (5)

 ا



 يفف جوز تاذ تناك نإف .ةّيينجألاك الالح نوكي نأ نكمي ام :يناثلاو

 .قوقح (١)7ثالث هيفف ٌةهركم تناك نإف .جوّرلل نحو هلل ٌّقح :َناَّقح اهئطو

 نإف .قوقح عبرأ هيف راص كلذب راعلا مهقحلي براقأو ّلهأ اهل ناك نإو

 بسحب عوُنلا اذه ةرضمف تولع سمج هيإ راسعادم مرسم اتلاف تدل

 .ميرحتلا يف هتاجرد

 ٌعونو .مّدقت امك (17هتّيفيكب ٌراض ٌعون :اًضيأ ناعونف «2؟)اًعبط ٌراَّضلا اّمأو

 ثدحُيو ءبّصعلاب ٌرضيو «ةّوقلا طقسُي ِهَّنإف هنم راثكإلاك .هّيّمكب ٌراض
 ةرارحلا ئفطيو ؛ئوقلا رئاسو رصبلا فعضُيو «جْْشَتلاو جلافلاو ةشعّرلا
 :ةيذؤملا تالضفلل ةدعتسم دعتسم اهلعجيو يراجملا عّسويو ةّيزيرغلا

 هلام لاو ههّقنع برضأ نأ يرمأف ةدييأ ةأرمأ جلل لجر نأ] 135 هللا لوس يلثعب ب

 7 يئاستلاو 147١ يلمرللاو 144 9741 ةة3 دراو رت ه سرا

 ء1801/94 2186178 186861/) دمحأو ((556ا/.7501/) هجام نباو .(3

 لاق اس افلا هيف قلتخا دقو 18455118391 ل ها

 ٌيليقعلا لاقو «(7 )٠١/ ٠5 «ةنسلا حرش يف يوغبلا هعبتو ««بيرغ نسح# :ٌيذمَرّتلا

 مكاحلاو «(4117) ناّبح نبا هحّحصو ««حلاص هدانسإل )73١١/7(: «ءافعّضلا» يف

 يف فئصملا لاقو «(7277/7) «ئرغّصلا ماكحألا» يف ُيليبشإلاو (151/5)

 ينابلآلا هحّحِصو ««اًضعب اهضعب كيوي ناسح قرط هلا 0) (نْئّسْلا سلبا

 .هنعُهَيلََوَ سابع نباو سايإ نب ةَّرق نع بابلا ينو.(١76) «ءاورإلا» يف

 ,«ةثالث) اهيف يتلا ن الإ .«سمخاو .(عبرأ»و ««ثالث» :خسنلا عيمج يفاذك )١(

 !«رسمخ او ««ةعبرأ»و

 .طلغ وهو .«اعرش» :ن ءد ءطح (؟)

 .اًضيأ طلغ يهو ««اًعبط» :ةدايز ن يف هدعب ()

 ا



 ءٍلدتعم ٍنامز (!!يفو ةدعملا يف ءاذغلا ماضبنا دعب ناك ام :هتاقوأ عفنأو

 اقاوم بجرم هلؤلا ميم نع الو هبيزيرشلا سلا فسبي لإ عرج لعل

 ياسفن لاعفنا الو «غارفتسا الو ماّمح رثإ الو بعت ئلعالو «2"”ةيدَدُس

 .حرفلا ةّدشو نزحلاو ٌمهلاو ٌمغلاك

 لستتغي مث .ماعّطلا ماضينا فداص اذإ ليّللا نم عيزه دعب :هتاقوأ دوجأو

 هبيقع ةضايّرلاو ةكرحلا رذحيلو .هاوق هيلإ َعَجاَرَتف "' 'هبيقع مانيو ءأضوتي وأ

 .(؟)دج ةضم اهّنإف

 لصف

 قشعلا جالع يف ٍةيِك هيده يف

 هبابسأو هتاذ يف ضارمألا رئاسل فلاخم بلقلا ضارمأ نم ٌضرم اذه

 .هؤاد ليلعلا ايعأو واود ءاّبطألا ئلع َّزع مكحتساو نكمت اذإو .هجالعو

 قاشعو هءاستلا :ساثلا نم نيتفئاط نع هباتك ىف ةئاحبس هللا هاكح امّنإَو

 موق نع هاكحو .فسوي نأش يف زيزعلا ةأرما نع هاكحف .نادرملا (*7نايبّصلا

 س نم ةطقاس «يف» لبق واولا (0)

 باتك :رظناو .فيحصت وهو .ةعوبطملا خسنلا يفاذكو ؛«ةديدش» :ن ءطح ءز 000

 .هنم ةذوخأم ةرقفلاو «(7 5 : ص) يومحلا

 .يتأي اميفو انه (هبقع» :ز (7)
 نب دمحم اهتباتك نم غرف ىتلا (د) ةيرهاظلا ةخسن نم يناثلا ءزجلا ئهتنا انه (5)

 ثلاثلا ءزجلا لوأ يفو .867 ةنس ناضمر رهش خلس يف يلبنحلا ةماش يبأ نب دمحم

 .تادرفملا لصف يف «بضلا محلا ئلإ ٌرمتسا ريبك صقن
 .ز نم طقاس «نايبصلا» ظفل (0)
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 تي

 ةتبرملالهأ وو :اًطول ةكئالملا تءاج امل مهنع اًرابخإ ئلاعت لاقف ءطول
 ا حصن و تورم

 مه نيل نعَكَهْتت لو ولاَ
 دل لس عرس
 11 ني سسلا] © نوفاك

 اب يا ءردق لحفل لوس ري مل نم ضعب زامانلد

 تدذخأو . «سبولقلا بلقم ادعس :لاقف ءاهار ةلأو ؛«شحج تن هسيز اق

 الَو» :هيلع هللا لزنأ َّيح ؛اهْكِسْمَأ» :ةثراح نب ديزل لوقي لعجو .هبلقب
 يف ىفْختَو هلأ قبو 0 :َْنآَو هيلع هاَمَمْنَأ َىِرَلِل لو
 نظف ,21) عسب . :بارحألا] 4 ٌدْيَدْيَع 1 نأ ّنَحَأ ُهّلاَو سال ىَخَكَو هيِدَبم ذأ ام كس

 .قشعلا ناش ق كلذ نأ معاّزلا اذه

 هذه ركذو «ءايبنألا قشع هيف ركذو «")قشعلا يف اًباتك مهضعب فّدصو

 ال ام هللا مالك هليمحتو «لوسرلابو نآرقلاب لئاقلا اذه لهج نم اذهو .ةعقاولا

 تناك شح ثقب ينيز نإف م هللادأ رو اع درلإ هلل لنا ل وسر هتبستو «ةلمكي

 دمحم نما عدت ناكو كاتبت دق للا هللا لوسر اكو هةقرادس دب دهز تحت

 )١( «ئربكلا تاقبّطلا» يف دعس نبا لطابلا ئنعملا اذهب ةّضقلا جرخأ )8/ 1٠١1-1١١(:
 اهدنس يفو .السرم ناّبح نب ئيحي نب دّمحم ثيدح نم «(77 /1) وكاحلاو

 ؛فيعض وهو ٌيملسألا رماع نب هللا دبع نع ؛«كورتم وهو ٌّيدقاولا رمع نب دّمحم

 يف اهعاعريغو ةباوزلا هله نع (هألال ]7 هنأ رقلا ماعلا يف ييرعلا نيا لق اذن

 :ةدئئاسألا ةطقاس اهلك تاياوّرلا هذه : اهانعم

 .هفلؤم الو روكذملا باتكلا ئلإ دتهأ مل (؟)

 .ةلاسرلا ةعبط يف اذكو ««دمحم نب ديز» :يقفلا تبثأ (0)
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 هل لاقف ءاهقالط ين كو هلا لوسر واشف هيلع ٌمفرتوٌمَمَتاهيف بنيز تناكو

 نأ هسفن يف ىفخأو هلأ قو كَمْفَرَدَكَعَفِسَتَأ » :هَِو هللا وسر
 اًدمز تل فها ةأرما جّوزت هنأ ساّنلا ةلاق نم ئشخي ناكو كيو اهقلط نإ اهكودس

 يبل ساّنلا نم ةيشخلا يه هذهو .هسفن ىف هافخأ يذلا وه اذهف ءهّنبا ائعدي ناك

 ,210.تعقو

 اهل ةيئانر ال هديلط هنلمل اهين دادي بألا كه يسلا رك اابأب

 نا لعل هللا نآو مل هللا لس اميف ٌساّثلا فش نأ هل يقيني ال هلأ هملعأو

 يو وو و ا ياسا

 ةأرماب لِجَّرلا جّوزتيو «كلذ يف هب هنّمأ يدتقتل ءاهنم هّرطو ٍديز ءاضق دعب اها
 .هبلصل هنبا ةأرما ال ءينبَتلا نم هنبا

 ْنِمَت يار ْكِبَتَأ ُليِتَلَحَو# :ميرحّتلاة يآ يفلاقاذهلو

 قد انأ ديت ناناق» : :ةروّسلا هذه يف لاقو .[7 :ءاسنلا] # مك 9 3

 ا ذأ َلَعَجاَمَو# :اهلّوأ يف لاقو 4٠[. :بازحألا] 4 كلا
 مفدو “' لوسر نم بذل اذه لاق 4 :بازحألا] 4 مكس لو

 قيفوتلا كلابو .ةثع :رينعاطلا نعط

 نكت ملو ةشئ ةشئاع هيلإ ٌنهَّبحأ ناكو .هءاسن بحي كي هللا لوسر ناك «معن

 ول» :لاق هَّنأ "2هنع مص لب ءٌبحلا ةياهم هّبر ئوس ٍدحأل الو اهل هتّبحم غلبت

1 

0 

 .(0505-ههه ,5578ص) «ءاودلاو ءادلا» :رظناو )١(

 . دلع هللا لوسر» :ن (0)

 .ن «ءطح نم طقاس (هنع» (؟)

1 



 :ظفل يفو .0)22اليلخ ركب ابأ ٌتذخَنال اليلخ ضرألا لهأ نم اًدخّتم تنك
 .()(نمحّرلا ليلخ مكبحاص َّنإو»

 لصف

 :هنع ةضرعملا هللا بحسم نم ةغرافلا بوذا هب مرت امن رولا قشنغو
 عفد هئاقل ئلإ قوّشلاو هللا ةّبحم نم بلقلا أالتما اذإف .هنع هريغب ٌةضّوعتملا

 َكِلَدَح# :فسوي ٌّح يف ئلاعت لاق اذهلو .نوشلا قاع ىشرم هم كاف
 [ 71 5 :فسوي] 4" !نيِصِْخُمْلا اَنواَبِعْنِممهَت | كَل اَوَوشلأهَنَع !هتعْقِرْصل

 ءوّسلا نم هيلع بترتي امو قشعلا عفدل ٌببس صالخإلا َّنأ ئلع ّلدف
 لاق اذهلو .هببسل فرص بّبسملا ٌفرصف ءهتجيتنو هترمث يه ىتّلا ءاشحفلاو
 .هقوشعم ئوس اًّمم اًغراف ينعي «2؟*7غراف بلق ةكرح قشعلا :ىقلالا ىضعب

 ظفللاو .يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم (48787) ملسمو (577) يراخبلا هجرخأ 6

 يبأ نبا تذختال» :هيفو .دوعسم نبا ثيدح نم (77817) ملسمل انه روكذملا

 .«اليلخ ةفاحق

 .(77ص) «نيبحملا ةضوراو (9١١ص) «ماهفألا ءالج» يف فنصملا هركذاذك (0)

 «(مهفملا» :رظناو .«هللا ليلخ ...» :قباسلا دوعسم نبا ثيدح يف ملسم ظفلو

 .(57 /7) يبطرقلل

 .يتآلا هلوق فنصملا ئنب هذه ئلعو ءورمع يبأ ةءارق ئلع ماللا رسكب «نيصلخملا» (*)

 (48178.855/5) «نافهللا ةثاغإ»و 55١( ص) «ءاودلاو ءادلا» يف هوحن رظناو

 )5١/ ١19/8(. «ةداعسلا راد حاتفم١و ١( 7١ص) (دئاوفلا»و

 نم هلاق نم ئلع فقأ ملو .«...ليق اذهلو» ١5(: 5ص) «نيبحملا ةضور» يف (:)

 نبال «بادآلا بابل» يف هظفلو .ىبلكلا سناجويذ لوق نم روهشم هنكلو .فلسلا
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 :صصقلا] يب ىيَبْتَأ تدان جر وتوم اف عبصأو» :اىلاعت لاق

 هب ايبلق قّلسصو هلل اهنكدسم طرفا رسوم نمالإو ءيش لك نم اًغراف يأ[ ٠

 لوصولا ل عمطو :قوشعيلل ٍناسحتسا :نيرمأ نم ٌبككرم قشعلاو
 .قشعلا افتنا امهدحأ نيفتنا اىتمف ؛هيلإ

 مالكب مهضعب اهيف مّلكتو ءالقعلا نم ريثك ئلع قشعلا ةّلع تيعأ دقو

 :لوقنف «باوّصلا ئلإ هركذ نع ٍبْعِرُي

 بساّتلا عوقو ئلع هرمأو هقلخ يف لجو رع هللا ةمكح تّرقتسا دق

 هبورهو «عبّطلاب هسناجمو هقفاوم ئلإ ٠ ءيَّشلا باذجناو ؛هابشألا نيب فلآّتلاو
 ٌّيولعلا ملاعلا يف لاصّتالاو ٍجْزامّتلا ٌرسف .عبّطلاب هنع هترفنو هفلاخم نم

 امَّنِإ لاصفنالاو نيابّتلا ٌرسو «قفاوّتلاو لكاشتلاو بسانتلا وه امّنإ ٌيلفّسلاو

 هلثم ئلإ لثملاف .رمألاو قلخلا ماق كلذ ئلعو ءبسانّتلاو لكاشّتلا مدعب وه

 وهل :ئلاعت لاق دقو .رفان هنعو «براه هّدض نع ٌدّضلاو .رئاص هيلإو لئام

 4 :فارعألا] # اهيل اهي نكس اَهَجقَر اَهّْيِملَعَح مجود نم كَفلَس ىلا

 ةّلعف .هرهوجو هسنج نم اهّئوك هتأرما ئلإ لجّرلا نوكس ةّلع هناحبس لعجف
 نسحب تسيل ةّلعلا نأ ئلع لدف «هنم اهثوك  ٌّبحلا وهو  روكذملا نوكّشلا
 تناك نإو ءيْدّهلاو قلخلا يف الو ةدارإلاو دصقلا يف ةقفاوملا الو ةروّصلا

 :(5 © ص) ياطلغمل «نيبملا حض ذاولا» فو . اهل ةمه ال غراف لجر ضرما :(!لا/ضص)

 ةجبماو (7398ص) «ةرضاحملاو ليثمتلا» :رظناو .«ةغراف اًسفن فداص رايتخا ءوس»

 لعلو .(5 5 ص) «نيبملا حضاولا» يف وطسرأ لوق هوحنو )١//817(. «سلاجملا

 لوق ليكح «غراف بلق لغش» :لاقف قشعلا نع ةشئاع نبا هلأس يذلا قذاحلا بيبطلا

 )١/ 54 ١7(. «قاشعلا عراصم» :رظنا .سناجويذ
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 .؟اةةيسملاو ةوكشلا بابسأ جم اًضيأ هذه

 امف :ٌةدّنجم ٌدونج حاورألا» :لاق هنأ ل نَنلا نع حيحّصلا يف تبث دقو

 1 ةأ مامإلا كنف فو .220(فلعشا اهنم ركانت امو .فلتتا اهنم فراعت

 تءاجق ءناّثلا كحضت تناك ةكمب ًةأرما نأ :ثيدحلا اذه ببس ف هريغو
 حاورألا» :ِيلكَي ٌيِبَنلا لاقف ءساّنلا كحضت ٍةأرما ئلع تلزنف «ةنيدملا ئلإ

 دق 5

 .ثيدحلا «ةدنحم دونح

 قرت الف «هلثم عكح هيشلا مكح نأ هئاحبس هتعيوش تارقتسا دقو

 اًنإو فالتخالاو لثامّتلا ةفرعم يف هريصقتل امو «ةعيرّشلاب هملع َةّلقل اًمِإف

0 

000 

00 

 ةضورا :رظناو .(45ص) «ةمامحلا قوط» يف مزح نبا مالك ريرقتلا اذه لصأ

 .همالك ّصن كانه لقن دقو ( 1١-١18 7١ص) «نيبحملا

 ةريره يبأ نع )١778( ملسمو اعتدت طر هش اقكاع نس 077613 يراضبلا هجرعأ

 (ةهكافملاو حازملا» يف راكب نب ريبزلا هجرخأو . «دمحأ مامإلا دنسم يف هيلع فقأ مل
 نع «َِبِهَّللا بلاط يبأ نب واع قيرط نع 1١8 نع) «ةلسجحلا ةصاقملا) يل املك

 شيرق كسك زيلع لعذق ة كيب تناك ةآرما نأ ةلفئاع نص وةورع نع باهش دبا

 تلخدف :ةشئاع تلاق ؛«ةنيدملا تلخد ئلاعت هللا عّسوو ترجاه اًملف «نهكحضت

 ئلع :تلاق ؟ِتلزن نيأف :تلق ءٌنكيلإ :تلاق ؟كمدقأ ام :ةنالف اهل تلاقف ءّيلع

 ةنالف» :لاقف لكك هللا لوسر لخدو :ةشئاع تلاق :ةئيدملاب كحضت تناك ةأرما «ةنالف
 ةنالف الع :تلاق «4؟تّلزن نم ئلعف» :لاقف ءمعن :ةشئاع تلاق .(؟مكدنع ةكحضملا

 هذه تدافأ» :ىواخّسلا لاق ئةركذو «حاورألا نإ هلل دمحلا» :لاق .,ةكحضملا

 :بعشلا» يف يقييبلاو (8 840 ئلعيونأ جرخأو . «ثيدحلا اذه بيس ةياورلا

 .ةورولا ببس اهنأ سيلو ::ثيدحلابةقئاع داهشعا امهيف نكل ةّصقلا وده (4585)
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 هتمكحبف .لاجّرلا ءارآ نم نوكي لب ءاناطلس هب لّزني مل ام هتعيرش ىلإ هتبسنل

 وهو «عرّشلاو قلخلا ماق نازيملاو لدعلابو ؛هعرشو هقلخ رهظ هلدعو

 207 .ةادخسلا نيب قيرفتلاو هنيلئامتملا نيب ةيوصحلا

 أوُْشَحَلل :ئلاعت لاق .ةمايقلا موي كلذك وهف اينّدلا يف ٌتباث هَّنَأ امك اذهو

 4« رحل طاص ّلإ | مُهوُدَهَأَ هنأ نود نم نودع أوك امو َرْغَجِتوُدَأَو أوما ين

 :مهجاوزأ :كريمحأ مامإلا هذعبو تالعِتملا ْنسس رمع 8 ,|] 5" -7؟” :تافاصلا]

 ”ههؤارظنو مههابشأ

 بحاص لك َنِرُق :يأ [0:ريوكتلا] 4 َتَجوُر سوفت آَدإَو :ئلاعت لاقو
 ' يباَحتمْلا نيبو جلا ىف هللا ف نيئاحتملا نيب" "نرقف «هريظنو هلكشب لمع

 حيحصأا يفو . زوبأ أ اش نيبعأ نم عم» ءرملاف .ميحجلا يف ناطيِّشلا ةعاط يف

 .«مهعم رِشُح الإ موق ٌءرملا ٌبحياال» :هَِلكَع كنا نع هريغو 7*2 «مكاحلا

 (١) «دئاوفلا عئادب» :رظناو )/ ١١1/7(.

 :مهجاوزأ» :ظفلب )١51/5(  «ةيلاعلا بلاطملا» يف امك  عينم نبا هاور رمع لوق )١(

 (7 55 /7 5 ,”7ا//١7) «هريسفت» يف ريرج نبا هاورو .رجح نبا هحّحصو ««مههابشأ

 قاّرَّرلا دبعل (87 /7) «روشنملا ٌرَدلا» يف هازعو .«مهءابرص :مهجاوزأو» :هظفلو

 هيودرم نباو متاح يبأ نباو رذنملا نباو ديمح نب دبعو ةبيش يبأ نباو ئيايرفلاو

 مكاحلا هحّحصو ؛«مهلثم مه نيذلا مهلاثمأ» :هظفلو ؛««ثعتبلا» يف ّيقهيبلاو

 )5/7١:(.

 .فيحصت «(«قرفف» :ل ءطح ()

 .«نرق» ةدايزب «نيب نرقو» :ةعوبطملا خسنلا يف (5)

 مكاحلا هركذ دقو «هيبنت نود «مكاحلا كردتسم» ئلإ ةلاسرلا ةعبط اققحم هرّيغ (4)

 -((081/) ّيراخبلا جرخأ دقف «نيحيحّصلا يف هانعمب وهو .ٍدانسإ الب (18/)
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 يهو هلو هللا يف ةّبحملا :اهّلجأو اهلضفأف .ٌةدّدعتم ٌءاونأ ةّبحملاو

 .هلوسرو هللا ةّبحم مزلتستو «هللا ٌبحأ ام ةّبحم مزلتست

 وأ ٍةبارق وأ ١2)ةلحِن وأ نيد وأ بهذم وأ ٍةقيرط يف قافتالا ةّبحم اهنمو

 0 .ام دارم وأ ةعانص

 وأ هلام نم وأ .ههاج نم اّمِإ .بوبحملا نم ضرغ لينل ةّبحم :اهنمو

 يتلا ")ةَّيضّرَعلا ةّبحملا يه هذهو .هنم رطو ءاضق وأ «هداشرإو هميلعت نم
 ."9هئاضقنا دنع ئَلو رمأل كّدو نَم هنإف ءاهبجوُم لاوزب لوزت

 ةّبحمف «بوبحملاو ٌّبحملا نيب ىلا ةبسانملاو ةلكاشملا ةّبحم اّمأو

 اهّنِإف .عوتلا اذه نم قشعلا ةّبحمو .اهليزي '' 'ضراعمل الإ لوزت ال ةمزال

 نم ةّبحملا عاونأ نم ءيش يف ضرعيالو .يناسفن ٌجازتماو يناحور ٌناسحتسا

 .(1قشعلا عم ضرعي ام فلتلاو لابلا لغشو لوحتلاو ساوسولا

 بساتّتلاو لاصتالا نم متركذ ام قشعلا ببس ناك اذإف :ليق نإف

 موقلا بحي لجّرلا :ِِلَي بنل ليق :لاق ُهْنَعهيلَو هنَعهَإَدَوَو سوم يبأ نع «(05741) ملسمو -

 .(ٌبحأ نم عم ءرملا» :لاق ؟مهب قحلي اًملو

 .«ةلحم» :ل )1١(

 ؤ .«ةيضرغلا» :ل ءطح (؟)

 .همتاخ الع تدجو :ليقو ««دنهلا كولم ضعب» الإ بسنت «...رمأل كَّدو نم» ةلوقم (؟)

 :رظناو .(777ا/ )١/ «ةينودمحلا ةركذتلا»و )١7177/١( «رئاخذلاو رئاصبلا» :رظنا

 .(460 ص) «ةمامحلا قوط» نع رداص فنصملاو .(07ص) يباطخلل «ةلزعلا»

 .؛راعل» :اهدعب ابو فيظللا يع ةعبط ف 0

 .(45ص) «ةمامحلا قوط» :رظنا (©)
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 فرط نم اًريثك هدجت لب «نيفرّطلا نم اًمئاد نوكي ال هلاب امف يناحوُرلا
 دقاق يناس ولا جارشالاب يسفتلا لاصتنالا هيس دلك و ظ الحر قش ةاعلا

 :بابسأ ةثالث دحأل نوكي نأ دب ال رخآلا بناجلا نم ةّبحملا فلختو .عنام

 الو ,.ةياذأل يب يق رع هدف اهنأو ةّبحملا يف هلع :70لوألا

 نم ةرفن اهمزلي دق لب :ةيضرغلا ةيضرعلا ةّبحملا ىف كارتشالا بجي

 هقلخ يف وأ هقّلح يف | امِإ هل هبوبحم ةّبحم عنمي ٌبحملاب موقي عنام :يناثلا

 ع

 .كلذ ريغ وأ هتئيه وأ هلعف وأ هيدّه ده وأ

 الولو .هنّيحم يف ٌبحملل هتكراشم عتمي بوبحملاب موقي منام :ثلاثلا
 .رخآلاب ماق ام لثم هّبحمل ةّبحملا نم هب ماقل عناملا كلذ

 نم لإ طق نوكت الف ةيتاذ ةّحملا تناكو «عناوملا هذه (47تفتن ةتنا اذإف

 تناك ىف.ثكلا يف ةةماسلاو [دايثلاو دسسلاو ربا جام الرو .نييتاجلا

 .ز نم طقاس «لوألا» ظفل 000

 وأ خسان اهَّنظ .يتأي اميف «ةيضرغلا» اذكو «ةعوبطملا خسنلا نم ةطقاس «ةيضرغ» ةظفل (7)

 .اهتقباسك ةلمهملا نيعلاب اهأرق ذإ ةرركم رشان

 . فيحصت «(24(تقفتا» :ل ء س 3 )00
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 .لاملاو لهألاو سفنألا ةبحم قوف مهل مهتّبحم تناك مهعابتأ بولق

 لصف

 .جالعلل الباق ناك ضارمألا نم اًضرم ناك امل قشعلا نأ :دوصقملاو
 :جالعلا نم ٌعاونأ هلو

 ؛هسالع رهف ءاّردقو اًعرش هيربسم لمصو ثرلإ ليبس قضاعلا ايم ناك نإف

 هللا لوسر لاق :لاق ٍدوعسم نبا ثيدح نم 72١2نيحيحّصلا» يف تبث امك

 عطتسي مل نمو .جّوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم «بابّشلا رشعم ايا د

 .ٌيلدبو ٌيلصأ :نيجالع ئلع ّبحملا ٌلدف .«ٌءاجو هل هّنإف ءموّصلاب هيلعف

 هنع لودعلا يغبني الف ءءاّدلا اذهل َعِضُو يدألا جالعلا وهو ينساب دولا

 مل» :لاق هنأ لكي تينلا نع ساّع 00 يف هجام نبا كورو

 بيئه كتاسيس هيلإ راشأ يذلا لنعملا وه اذهو . (حاكتلا لثم نيّباحتملل ري ب

 8 ديرب :هلوقب ةجاحلا دنع نهئامإو نهرئارح ءاسنلا بالاس

 "ص سف دلَقَْوَر

 اه لامتحان هلعض نع لدي اسنإلا فعص ند هئابخإو عضومل

 رقم ءايبثلا بباطأ نمد هحايأ اميءاهتمأ هع فينش هناحبس هَّنأو ةوهشلا

 ءامإلاب جّوزتي نأ هل حابأ مث .هنيمي تكلم امم ءاش ام هل حابأو «عابرو ثالثو

 فيعَضلا قلخلا اذه نع اًفيفختو «ةوهّشلا هذهل اًجالع كلذ ئلإ جاتحا نإ

 انه ىف- هناحعبس هفيفخت ركذف "ا ءاسنلا] # اًفيعَص

 .مدقت لقو « ٠ ) ملسمو )05١05105( يراخبلا 0010

 .لاسرإلا هيف باوصلا نأ ثايبو «هجيرخت مّدقت .(1840) مقرب 9
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 أ ةمحرو

 لصف

 وه وأ ءاعرش وأ اًردق هقوشعم لاصو الإ قشاعلل ليبس ال ناك نإو

 هسفن ٌراعشإ :هجالع نمف  لاضعلا ءاّذلا وهو 2 ")نيتهجلا نم هيلع ٌعنتمم

 .هيلإ تفتلت ملو هنم تحارتسا ءىشلا نم تسقي نوتم سفنلا نإف «هنم سايلا

 اًديدش اًفارحنا عبَطلا فرحنا دقف «سأيلا عم قشعلا ضرم لزي مل نإف

 الايبي نلقلا قلعت 573 ملاعي نآب هلقع جالع وعر .رخآ جالع لإ لقتنيف

 :ٌسمّشلا قشعي نم ةلؤنمب هُّيحاصو «ثودجلا نم ٌعءوت هلوصح يف عمطم
 دنع دودعم اذهو .اهكلف ين اهعم ناروّدلاو اهيلإ دوعّصلاب ٌةَمّلعتم هحورو

 .نيناجملا ةرمز يف ءالقعلا عيمج

 ردعتملا ةل وم هل دي نأب هجالعف ءاؤدقالل اًعرش [ةذعم لاصوملا ناك ذإو
 رِعْشُيِلف .هبانتجا ئلع فوقوم هتاجنو دبعلا جالعف هللا هيف نذأي مل ام ذإ ءاّردق

 .ثالاحبلا رئاسأل ةعب هَّنَأو .هيلإ هل ليبس ال ٌمنتمم ٌمودعم هنأ هّسفن

 فاو ةيشهاكإ 20 ءيرمأ دحلل هكرتباق ةراتألا سننلا هجن مل نإف

 ؛اًرورسو ةَّذل مودأو .هنم هل ٌريخو هل عفنأو «هيلإ ٌبحأ وه 7*2 بوبحم َتاوف

 .(599ص) «نيبحملا ةضور»و (057-2505ص) «ءاودلاو ءادلا» :رظناو )١(

 .(طح) نم ةطقاس انه ئلإ قباسلا لصفلا يف «متركذ ام قشعلا ببس ناك اذإف» ةرابعلا (1)

 .«نأب» :ةعوبطملا خسنلا يف )0

 .« يبس :طحح (5)

 اَّمِإ) :باوصلا نوكي نأ ئشخأو .ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا رئاسو لصألا يف اذك (5)

  لوصح :يناثلا» :ةيتآلا ةرقفلا يف روكذم يناثلا رمألاو .«بوبحم تاوق عع ةيشغ
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 ٌمظعأ بوبحم تاوفب لاوّزلا عيرس بوبحم لين نيب نزاو ئتم لقاعلا َنِإف

 يتلا دبألا ةَّذل (1) هبي الف .ٌُتوافُّتلا هل رهظ سكعلاب وأ َّذلأو َمفنأو ءودأو هنم

 لايغ وأ .مئان مالحأ امن اهتقيقحو ءاّمالا بلقنت ةعاس ةَّذلب ,9"2اهل رطخ ال

 .(09ةوقشلا ئهبتو ةرهشلا نورتو حبلا لهبتو قذللا بهذتف .هل تابثال

 .بويحملا اذه تاوف نم ةيلع ٌقشأ ووركم لوضح :ىناثلا

 .بوبحملا اذه نم هيلإ ٌبحأ وه ام َتاوف :ينعأ نارمألا هل عمتجي لب

 :صوحيملا اذع تناوق خف ؟©0ةلا وركأ وه ام ل ويصحتو

 نيرمألا نيذه بوبحملا اذه نم اهّظح سلا ءاطعإ يف َّنأ نّقيت اذإف

 .ريثكب امهيلع هربص نم لهسأ هتوف يلع هريض نأ خيأوو :هكرت هيلع ناه

 بلقتي يذلا ريسيلا ررشلا لامتحاب هرمأي هتيناسنإو هتءورمو هنيدو هلقعف

 هاوهو هلهجو .نيميظعلا نيررضلا نيذه عفدل ءاًحرفو اًرورسو َةذل اًعيرس

 هيلع اًّبلاج ,هيف امب لجاعلا بوبحملا اذه راثيإب هرمأي هتفخو هشيطو هملظو
 هللا مّصع نم ٌموصعملاو .بلج ام

 ام رظنيلف ؛ةجلاعملا هذهل هعواطت ملو «ءاوّدلا اذه هسفن لبقت مل نإف

 :«يناثلا» دعب يتلا ةرقفلا يف امهعمجو .هوركم لوصح نم ةيشخ امإو :ىنعي «هوركم -
 .«نارمألا هل عمتجي لب»

 .«عبت) :ف يف (0)

 .(١8صد) «ءاودلاو ءادلا» ئلع يقيلعت رظنا .اهل ريظن الو ءاهنع ضوعال يأ (؟)

 :لاق نم نسحأ دقلو» :اهّصن ةيشاح انه (ف) لصألا يف (0)

 «رزولا كل قبيو ئنفت اتأذلف >2ةوهش بقاوع نم رذحاو هللا ينخ

 .اًطقاس ناكو ن يف فيضأ اذكو .«هلا :نس (5)
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 اهّنإَف ؛اهحلاصم نم هعنمت امو .هتّلجاع دسافم نم ةوهّشلا هذه هيلع بلجت

 نيب لوحت اههَّنِإف ؛اهحلاصمل اًليطعت ٍءيش ٌُمّظعأو ءاينذلا دسافمل ٍءيش ُبَّلِجأ
 .هحلاصم ماوقو هرمأ كالم وه يذلا هدشر نيبو دبعلا

 ئلإ هوعدي امو بوبحملا حئابق رّكذتيلف ءءاوَّدلا اذه هسفن لبقت مل نإف
 ئلإ وعدت ىلا هنساحم فاعضأ اهدجو اهلّمأتو اهبلط نإ ِهّنإف ؛هنع ةرفثلا
 ةيعاد يه امك نساحملا ّنِإف .اهنم هيلع يفخ اًّمع هناريج لأسيلو .هّبح
 تعادلا نيب تزاويلف .ةرظلار ضغبلا ةيعاد ىواسملاف قدارالاو (1ةحلا

 ىلع ٍلامج 27ٌبوث هَّرغ نَّمم نكي الو .اًياب هنم امهمرقأو امهقبسأ ٌبحيلو

 .لعفلا حبق ئلإ (9ةروّصلا ّنسح هّرصب زواجيلو .موذجم صربأ مسج

 .بلقلاو رّبخَملا حبق ئلإ مسجلاو رظنملا نسح نم ُرّبعيلو

 نم ئلإ أجّللا ٌقدص الإ هل قبي مل اهّلك ةيودألا هذه هنع تزجع نإف

 .هب اثيغتسم هباب ئلع هيدي نيب هسفن ؟*!حرطيلو .هاعد اذإ ٌرطضملا بيجي

 ؛ٌفعيَِلَو .قيفوّتلا باب عّرق دقف كلذل فو ئتمف .اًنيكتسم اَللذتم اًعّرضتم
 .ىذألل هْضّرعيو ساّنلا نيب هحّضفي الو .بوبحملا ركذب ْبّبشي الو «ُمَتكيِلَو

 97يوم اعلاظ ن وكر هنإف

 .ةيتآلا ةلمجلا يف «ضغبلا ئلإ» اذكو ««بحلا ئلإ» :ل ءس )١(

 يفو .ةيدنهلا ةعبطلا يف اذكو «ةخسنلا هذه ئلإ س شماه يف ريشأو ««ثول» :لءز ١)

 .«نول» :اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط
 .«روضلا) :نَس (9)

 .«حرطيلف» 1 (2)

 .ةاًيدعتما» :نءلءز (0)
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 نب ديوس هاور يذلا لي هللا لوسر ئلع عوضوملا ثيدحلاب غي الو
 سابع نبا نع ءدهاجم نع «تاتقلا ئيحي يبأ نع ءرهسم نب ٌيلع نع ءديعس
 نع ؛هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع ءاًضيأ رهسم يبأ نع هاورو كي ّيبنلا نع

 نب كلملا دبغنعرزاكب نب ربيزلا هاورو يي َيِبَنلا نع :ةشئاع

 مديل ] يبا نبا نع ءمزاح يبأ نب زيزعلا دبع نع ءنوشجاملا نب زيزعلا دبع
 :تامق «فعف د قشع نما :لاق نأ كي تيبنلا نع «ساّبع نبا نع ءدهاجم نع

 هل هللا رفغ - ربّصو ءٌفعو .متكو «قشع نما :ٍةياور يفو .(17(ٌديهش وهف

 زوجي الو كو هللا لوسر نع ٌحصيال تيدحلا اذه نإف .(؟0ةكربلا هلخمأو

 ةهوقب قو رثقم هللا نقع ةيلاع ةجرد ةداهشلا نإف .همالك نم نوكي نأ

 ةّصاخ :ناعون يهو .اهلوصح يف ًطرش يه ٌلاوحأو ٌلامعأ اهلو «ةّيقيّدّصلا

 يف ةروكذم سم ةكاعلاو .هللا ليبس ىف ةفايشلا :4 ٌفاخلاق :ةّئاعو

 يف ناّبح نباو .(5١223)«بولقلا لالتعا» يف ٌيطئارخلا ظفّللا اذهب هجرخأ )١(
 2158/1 05115/60) (دانغب خيرات» يف بيطخلاو )7067/١(( (نيحورجملا»

 ١ ١85/١86(.

 خيرات» يف ركاسع نباو .(3 /؟) «دادغب خيرات» يف بيطخلا ظْفّللا اذه هج رخأ ١)

 مالك) 5 -6ا/١صضص ) «ءاودلاو ءادلا» يف فّئصملا لاق )١156/5(. ؛ةقمد

 الو ءنأّشلا اذه يف عجرُي مهيلإو «نازيملا وه ثيدحلا اذه راكنإ يف مالسإلا ظاّفح
 نّم الو «هيلإ حيحصتلا يف جيو هيلع ثيدحلا ملع يف لّرعُي ٌدحأ هنّسح الو هحّحص
 لّماستي يذلا رهاط نبا َّنأ يفكيو «هل هسفن فصي مل هَّنإف «لهاسّتلاو ٌحماسُتلا هنداع

 :رظنيو .«هنالطبب دهشو هركنأ دق نيِمّسلاو ٌثغلا اهنم يوريو فّوِصََنلا ثيداحأ يف
 «ةفيعضلا ةلسلسلا»و ؛(657١١") «ةنسحلا دصاقملا»و «(75865 /7) «ةيهانتملا للعلا»

(5+9). 
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 .اهنم اًدحاو قشعلا سيل «7١2حيحّصلا

 هللا نع ")ًءارفو «ةّبحملا يف كرش وه يذلا قشعلا نوكي فيكو

 نم اذه ؟ةداهّشلا ةجرد هب لانت -هريغل ٌّبحلاو حوّرلاو بلقلا كيلمتو

 حورلا ٌرمخ وه لب ءداسفإ ّلك قوف بلقلل روّصلا قشع : دامقإ نإق «لاسملا
 ؛هب سنألاو هتاجاتسي ٌوُدِلدلاَو هّحو هللا ركذ نع اهّدصيو هاه كسي يذلا

 قشعلا لب .هقوشعمل دبعتم قشاعلا بلق َنإف «هريغل بلقلا ةّيدوبع بجويو
 نوكي فيكف .ميظعتلاو عوضخلاو ٌتحلاو َّلَّذلا لامك امن ةةوويعلا نبل

 ٌصاوخو مهتداسو نيدٌّحوملا لضافأ ةجرد هب لانت امم هللا ريغل بلقلا ٌدّبعت

 هلو 7 كهوو اطلق ناك نىسشلا4 ثيدحلا اذه هانسإ ناك ولق ؟ءايثوأللا

 هبا حيحص ٍثيدح يف قشعلا ظفل كو هللا لوسر نع ظَحُي

 هنأ 20و56 هللا لوسرب نظي فيكف. مارح هنمو ؛لالح هنم قشعلا َنإ م
 وأ هريغ ةأرما قشعي نم ئرتقأ .ٌديهش هّنأب فيو مّنكي قشاع ّلك ئلع مكحي
 ىلع الإ اذه لعر ؟ءادهشلا ةجرع هقثعب لاشي ءاياقبلاو ثاهرملا قشعي

 هللا لعج يتلا ضارمألا نم ضرم قشعلاو فيك ؟ِةَِكَو هنيد نم مولعملا
 اًقشع ناك نإ ٌبجاو اّمإ هنم يوادّنلاو ؟اًردقو اًعرش ةيودألا اهل هناحبس
 اسم اَّمِإَو ءامارح

 ءادهشلا» :هيفو (107) يراخبلا هجرخأ َكنَعْدَتَلَدَوو ةريره يبأ ثيدح يف كلذو )١(

 . هللا ليبس يف ديهشلاو .مدهلا بحاصو «قيرغلاو .نوطبملاو ,نوعطملا :ةسمخ

 .رشان وأ خسان ةدايز «بلقلا» ظفل نأ رهاظلاو ««بلقلا غارفو» :ةعوبطملا خسنلا يف (0)

 .فيرحت «اانهو) :ىنس ()

 .«ملع هللا ئلص» ةباتك هتداع نمو ««ملص) :(ف) لصألا خسان بتك انه (5)
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 اهبءاحصأل ٍةِيَع هلل هللا لوسر مكح يتلا تافآلاو ضارمألا تلّمأت اذإ تنأو

 نوطبملاو نوعطملاك ءاهل جالعال يتّلا ضارمألا نم اهتدجو ةداهّشلاب

 ."'”اهنطب يف اهذلو اهلتقي ةأرملا تومو قيرغلاو !"'قيرحلاو '"بونجملاو
 'ءايسأ تسيلو هلهل جال الو ءاهيف ديساك عير ال هلأ نب ابالب هلم نإ

 ئلع بت رثي ام هللا رين هديتو يلقلا داسنا ده اهيلع بترتي لو هع دعم

 .قشعلا

 دّأقف كو هللا لوسر ئلإ ثيدحلا اذه ةبسن لاطبإ يف اذه فكي مل نإف

 نأ طق مهنم ٍدحاو مامإ نع ظَفحُي ال هّنإف «هللعبو هب نيملاعلا ثيدحلا ةمأ

 ؛ثيدحلا اذه ديوس ئلع اوركنأ دقو فيك .نسحب الو لب «ةَحِصب هل دهش

 !هلجأل هّوزغ مهّضعب ٌلحتساو «مئاظعلاب هلجأل هوّمرو

 الع ركذأ اهدجأ ثيدحلا اذه :(؟70هلماك» يف يدع نب دمحأ وبأ لاق
 يق رهاط نبا لاق كلذكو .هيلع ركنأ انه مّن .(6) ةهببلا لاق كلذكو ديوس

 خسنلا يف اذكو ««نونجملا» :(ف) لصألا ادع اميفو .بنجلا تاذ هب نم ينعي 01(

 .فيحصت وهو «ةعوبطملا

 .«قرغلا» :هدعب اًضيأ اهيفو «ةيدنهلا ةعبطلا يف اذكو .«قرحلا» :ل .ءس «ز )١(

 211539 راح ربأو (99/87) دمج هجيرشأ هقيرط نمو 45893 كلام هج رعت 032

 مكاحلاو 194٠"( :7184) نابح نبا هححصو :(1985) «ئربكلا» يف يئاسنلاو

(615), 

 اهلك ةرقفلا هذهو .هنم طقس امم هلعلو ,عوبطملا يف هدجأ ملو . فيرحت «(هباتك» :س (54)

 .(5١ص) ياطلغمل (نيبملا حض ذاولا» نم

 يكل قع لس ضن مللر نا( يرسل سيلا ل روع جرا هع دلل )0(

 ,ةعوبطملا
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 بّجعتأ ")امنإ :لاقو 22«روباسين خيرات» يف مكاحلا هركذو .7١2«ةريخذلا»

 نب جرفلا وبأ هركذو .ةقث وهو «ديوس ٌريغ هب ثّدحي مل هّنِإف ثيدحلا اذه نم

 نع أ هعفري قوذألا ركي وبأ نأكو ,(47(تاعوضوملا) باتك ِق ىزوجلا

 .ساّبع نبا هب زواجي ال ناكو كي يبا (0) دكذ طقسأف «هيف بتوعف .ديوس

010 

00 

0 

0 

(0) 

 نب ماشه ثيدح نم ثيدحلا اذه ٌلعج :لمّتحَت ال يتلا بئاصملا نمو

 نبال «ةركذتلا» باتك (275) «ءاودلاو ءادلا» يف هيلإ ٌمض دقو .عوبطملا يف هدجأ مل

 .(7 4١ ص) «ةركذتلا» :رظنا .«نيبملا حضاولا» يف امك «رهاط

 نبا نع مكئاحلا لقث مث هيلع ريكثأ ققعلا تيدح نأ ركذ هنأ مكاحيلا نع يبهذلا لقتو
 ريسا :رظنا .اًديوس توزغ حمرو سرف يل ناك ول :لاق ثيدحلا اذه هل رِكْذ امل نيعم
 .(5794 )١/ «نازيملا ناسلا»)و (5 18 /1) «ءالبنلا مالعأ

 (ءاودلاو ءادلا» يفاذكو ءاهدعي امو فيطللا دبع ةعبط يف اذكو ««انأ» :لادعام

 ةعبطلا يف اذكو «تبثأ ام_لقنلا ردصم وهو  «نيبملا حضاولا» يفو .( 06729 ص)

 .(7؟77ص) («نيبحملا ةضوراو ةيدنهلا

 يفو .(تاعوضوملا هباتك يف هلخدأو» :(359ص) «نيبحملا ةضور» يفلاقاذكو

 «ةعيرشلا هيزنت» يف ينانكلا لاق .«تاعوضوملا يف هدو :(558ص) «ءاودلاو ءادلا»

 يف يزوجلا نبا هدروأ ثيدحلا اذه نأ نيفنصملا نم دحاو ريغ ركذ# : (*:ص)

 هعبات هنأبو ملسم لاجر نم اًديوس ّنَأب هوبقعت دو .نيجسزب وسب هلأ «تاعوضوملا

 .هبتك يف ثيدحلا يطويسلا ركذي ملو .ينطقرادلا هجرخأ هقيرط نمو «يقينجنملا
 يف يزوجلا نبا هركذ دقو :تلق .«ملعأ هللاو .فلتخت تاعوضوملا خسن لعلف
 .(1/ا/ ١ ص) «ةيهانتملا للعلا»

 باتع هنع لقن امنإو .««يزوجلا نبا تاعوضوم» يف هركذ ىلإ ياطلغم رشي ملو ءاذه
 .هّمسي ملو (7794ص) «ئوهلا مذ» هباتك نم كلذو .قرزألا ركب يبأل نابزرملا نبا

 .عينش طقس وهو ««ركذ» ةملك ةعوبطملا خسنلا تطقسأ دقو

 مه ٠



 ثيدحلاب ماملإ ئندأ هل نمو .«1١لَي نِبْنلا نع ةشئاع نع هيبأ نع ةورع

 نع ثويقجاملا ثيدح. نم نركي نأ لمتحيالو .ةّتبلا اذه لمتحي ال هللعو

 فو .اعوفرم ٍساّبع نبا نع ؛دهاجم نع «حيجن يبأ نبأ نع :بزا يبأ نبا

 .ٌرظن سابع نبا لع اًفوقوم هتّحص

 هركنأو .مئاظعلاب ثيدحلا اذه يوار ٍديعس نب ديوس ساّنلا ئمر دقو

 تنك ٌحمرو ٌسرف يل ناك ول .باّذك طقاس وه :لاقو نيعم نب ئيحي هيلع
 لاقو .ةقثب سيل :ٌيئاسنلا لاقو .ثيدحلا كورتم :دمحأ مامإلا لاقو .هوزغأ

 يتأي :ناّبح نبا لاقو .هثيدح نم سيل ام 217َنَقلتف ءيمع دق ناك :ٌيراخبلا

 . اوهتنا 0 ورام ةيئاجم هم .تاقثلا نع تالضعملاب

 مث .سيلدّتلا ريثك قودص ّنِإ :يزاّرلا متاح يبأ لوق :هيف ليق ام نسحأو

 رع هي مدح يل رق امد ذاك كلاي قه :ينطقراذلا لوق

 نم ئور ٌملسم نكلو .هلاح هذهو .هثيدح ةمإ ا جف

 نب دمحأ قيرط نم (410 /17) «دادغب خيرات» يف بيطخلا دانسإلا اذهب هجرخأ 010

 :لاقو هب ماشه نع ءرهسم نب يلع نع ؛ديوس نع «يسوّللا قورسم نب دمحم
 .دهاجم نع «تاّنتقلا ئيحي يبأ نع ءرهسم نب ٌيلع نع ؛ديوس نع دحاو ريغ هاور»
 ْ ْ .«ظوفحملا وهو «ساّبع نبا نع

 .(«نقلف» :س يفو .«نقلتو» :ل ()

 .(77 /7) يزوجلا نبال «نوكورتملاو ءافعضلا» نم ةلوقنم اهلك لاوقألا هذه ()

 .قباسلا ردصملا يف نيلوقلا رظنا (5)
 5 و

 .فيحصت هلعلو ««بتعا :س (6)



 اذه فالخب ءاذاش الو اًركنم نكي ملو «هب درفني ملو هٌريغ هيلع هعبات ام هثيدح
 .ملعأ هللاو .ثيدحلا

 لصف

 بيّطلاب ةَحّصلا ظفح يف ِةِلكَي هيده يف

 ئوقلاو ,ئوقلا ةّيطم حوّرلاو حوُرلا ءاذغ ةِبّيَطلا ةحئاّرلا تناك اّمل

 حّرفيو (١2)ةنطابلا ءاضعألا رئاسو بلقلاو غامّدلا عفني وهو «بيطلاب دادزت

 هلشأو حورلل ءيش قدصأو هو ء.حوّرلا (؟7ظشنيو ءسفنلا ٌرسوو ؛بلقلا

 نيبوبحملا دحأ ناك -"20ٌبيرق ٌبسن ةّيَطلا حوّرلا نيبو هنيبو ءاهل ةمءالم
 كَ , ِ

 .هيلع همالسو هللا تاولص نيبيطلا بيطأ لىلإ ايندلا نم

 حيحصاا يفو .بيّطلا دري ال ناك لِي هّنأ (47«ٌيراخبلا حيحصا) يفو

 فيفخ حيرلا ٌّْتَط هنإف دري الف تاحور هيلع ضرع نما 2 هنع 934 .لسم

 .(لمحملا

 نم» :هلي خبتلا نع ةريره ىبأ نع 217« عئاستلاو دواد ىبأ ننس" ىو

 يومحلا باتك نم لوقنم انه ئلإ صنلاو .«ةينطابلا» ئلإ ةلاسرلا ةعبط يف رّيغ )١(
 ,(16+ -14 4 رضخ)

 .«طسبي) :اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يف (0)
 .«ةبيرق ةبسن» :ةعوبطملا خسنلا يف (9)

 .هْنَعََبإَدَو سنأ ثيدح نم )١087( مقرب (5) يل عم ا ا سح

 .هَنَعَلَأََر ةريره يبأ ثيدح نم (7707) مقرب (8)

 (ملسم حيحصاا يف وهو .(26759) ؛يئاسنلا نئسال (4117/7) ؛دواد يبأ نتس) 000

 .«حيّرلا بّيط لمحملا فيفخ ِهَّنِإف ؛هّدري الف ناحير هيلع ضرع نم» :ظفلب (7767)
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 .«ةحفادلا بّيط محملا فيفخ هّنإق دري الف ٌثيظ هيلع ضرع

 .بيطلا ٌبحي ٌبّيط هللا َّنِإ» :لاق هنأ كت تيَّنلا نع 217 «رازبلا دنسم» يفو

 مكءانفأ اوفظنف .دوجبلا تحيي ٌةآوج .مركلا بحي ٌجيرك «ةفاظتلا بحي ٌفيظن

 :"7ءابكألا .«مهرود يف 17ءابكألا نوعمجي دوهيلاب اوهّبشت الو .مكتاحاسو

 .ةلابرلا

 .اهنم بطني ةكش ل ناك كلو نأ (؟7ةيببش ىلأ نبا ركذو
 ٌُ ِء َ ١ ع 7 هَ

 ةعبس ّلك يف لسنغي نأ :ملسم لك ئلع اًقح هلَِّإ) :لاق هنأ هنع ّحصو

 يذمرتلا اًضيأ هجرخأو نعيد صاّقو يبأ نب دعس ثيدح نم )١1١114( مقرب )١(

 نباو )77/4/١(« «نيحورجملا» يف ناّبح نباو 741١((« 1/40) نئلعي وبأو .(70/44)

 ؛كورتم وهو سايلإ نب دلاخ هيف ؛اذج فيعض هدانسإو .(5 ١ 5 /7) «لماكلا» يف يدع

 يزوجلا نبا هفّعض هبو .««فّعِضُي سايلإ نب دلاخو «بيرغ ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق
 277/5 /75؟) «ةريخلا فاحتإ» يف يريصوبلاو ((775 /7) «ةيهانتملا للعلا» يف

 )٠١١/ 77١(. «ةيلاعلا بلاطملا» يف رجح نباو .(6ا/ /5

 :هقوفو «تاسانكلا» :ز ةيشاح يفو .فيحصت وهو «يتأي اميفو انه «ءانكألا» :س (؟)

 ةعبط يف طبضو ««بكألا» :فيطللا دبع ةعبط يفو .ءابكألا ريسفت وهو ««حص»
 !ءابلا ديدشتو فاكلا مضب ةلاسرلا

 .رصقلاو رسكلاب ابكلا عمج (9)
 .هلنع هيلع فقأ ملو 0٠ 7, 5 5٠0(. ص) هباتك يف اًضيأ يومحلا هيلع لاحأ دقو (5)

 سنأ ثيدح نم (:(؟117) «لئامشلا» ىف ىَدِمرٌَتلاو «(5177)دوادوبأ هجرخأو

 يف ءايّضلاو .(817/7) (ئرغّصلا ماكحألا» يف ىليبشإلا هحّحصو .ُهنََهَنََِي

 هداتسإ) )١/ ١ «رينملا ردبلا» يف نّقلملا نبا لاقو 7١174(. /ا/) «ةراتخملا»

 .«حيحصلا يف مهل جّرخم تاقث مهّلك هلاجرو :حيحص
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 .7١2(هنم ٌسمي نأ ٌبيط هل ناك نإو .ماّيآ

 ريس يبا

 تعلو .ةثع رقتت نيظايشلاو ست ةكتالملا نأ ةيضاخبلا رم هييطلا فو

 بحت ةّيطلا حاورألاف .!7ةييركلاو ةسنملا ةحقادلا ناطيشلا ئلإ ٍءيش

 ئلإ ليمت حور لكو .ةثيبخلا ةحئ ةحئاّرلا بحت ةثيبخلا حاورألاو ةبّيَطلا ةحئاّرلا

 :هييطلل تايطلاو .تاكييخنل توكيخلاو :نيقيبتلل كاقيراعلاف .اهبساني ام

 لامعألا لوانتي ِهّنإف «لاجّرلاو ءاسنلا يف ناك نإو انهو .تايلجلل 3 ريثطعلاو

 وأ هظفل مومعب ام ,(0مبيارألاو سبالملاو ءبراشملاو معاطملاو لاوقألاو

00 

00 

 لصف

 نيعلا ةّحص ظفح ىف ِةِكَي هيده يف

 نب ديغم نب نامعتلا نب نمحرلا دبع نع ؟؟7(هننس» يف دواد وبأ كور

 .هَنعهَلإَوَو ةريره يبأ ثيدح نم )١١4/١( «يناعملا حرش» يف ٌيواحّطلا هجرخأ

 (8053) ٌيراخبلا يف وهو )١1775(. ناّبح نباو )11/51١(.« ةميزخ نبا هححصو

 نم (847) ملسمو (840) يراخبلا جرخأو .بيّطلا ركذ نود (855) ملسمو
 «ملتحم ّلك ئلع ٌبجاو ةعمجلا موي لسغلا :ُهنعْهَيََوَيَي يردخلا ديعس يبأ ثيدح

 .فنَعهََإََي ةباحّصلا نم امهريغ نع بابلا يفو .(دجو نإ اًبيط سمي نأو ءنتسي نأو
 .«ةهيركلا ةنتتملا» :ل

 ,«حئاورلا» :اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يفو .ةيدنهلا ةعبطلا يف اذكو ,«حيارألا» 5

 يزرطملل «برغملا» :رظنا .اًمزال الدب ءايلا لعج ئلع حايرألا عمج حييارألاو

 .(77١ص) يف قبس دقو )١/01"(.
 )7١/ 41 "(.  «ريبكلا» يف يناربَّطلاو «(217017/7) دمحأ اًضيأ هجرخأو .(777/7) مقرب
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 دنع حّورملا دمئثإلاب رمأ ٍةِكَو هللا لوسر نأ هّدج نع «هيبأ نع ءيراصنألا ةَدوَه

 .كسملاب بّيطملا :حّورملا :(1)ديبع وبأ لاق .«مئاّصلا هقتيل» :لاقو «مونلا

 هك َيِبْنلل تناك :لاق ٍساّبع نبا نع هريغو 2')(هجام نبا نئسا يفو

 .نيع لك يف اثالث اهنم لحتكي ةلحكُم ١ :0 ُُم 3 2م

 لحتتكا اذإ ٍةِكَي هللا لوسر ناك :لاق ساّبع نبا نع :©70يذمرتلا» يفو

 وه :نيعم نب ئيحي يل لاق :دواد وبأ لاق ءلوهجم هوبأو «هيف ٌمّلكتم نمحّرلا دبعو -
 ىروخبلا هفعضو «(3؟994ص) «هلئاسم» يف دمحأ مامإلا نع هّلثم لقنو ءاركنم ثيدح

 ,(175/50) «ئواتفلا عومجم) يف ةيميت نباو «(7//791) «ةنسلا حرشاا يف

 )٠١١5(. «ةفيعضلا ةلسلسلا» :رظنيو 5١(« /7) مدقت امك فئصملاو
 )١( 97ص) يومحلا باتك نم لقنلاو (775 /7) «ثيدحلا بيرغ» يف ١(.

 ,(7118) دمحأو 7١(: 48 11/61) ٌيَذمرَتلا اًضيأ هجرخأو .(4994) مقرب (0)

 نب داّبع ثيدح نم الإ هفرعن ال ءبيرغ نسح ثيدح) :يذمرتلا لاق .امهٌريغو
 يف حلفُم نبا ثيدحلا فّعض هبو «ةّمئألا نم ٍدحاو ٌريغ هفّعض ٌداّبعو «(روصنم

 :يأ ؛«ئيحي يبأ نب ميهاربإ نع هاور :ليق» :لاقو (”81 /؟) (ةَّيعرّشلا بادآلا»
 يف ناّبح نباو «(13/) «ءافعضلا» يف ُئليقُعلا هّسيلدت نّيِب دقو ؛:ةمركع نع هسّلد

 كلذبو .ةماجحلا ثيدح جيرخت يف كلذ نايب مّدقتو «(177/7) «نيحورجملا»

 مكاحلاو (ساّبع نبا دنسم 4894 )١1/ «بيذهّنلا» يف يربَّطلا حيحصت يف ام ملعُي
 :رظنيو .ثيدحلا اذهل (878/؟) (ئرغّصلا ماكحألا» يف يليبشإلاو (408/5)

 .اهْنَعُدَناَ ةشئاع نع بابلا يفو .(9/5) «ءاورإلا» مسدس وكل سس سس

 سابع نبا ثيدح ىلع فقأ ملو .فلؤملا ردصم وهو «(98"7ص) يومحلا هلقن اذك (؟)

 لك يف اًنالث لحتكي ناك ِةِكبهّنأ هنع 3٠١( 48 011/01/) يذمَرّتلا يف يذّلاو .ظفللا اذهب
 «نيحورجملا» يف ناّبح نباو )111١( ئلعي وبأ جرخأو .قباّسلا ثيدحلا وهو «نيع

 - لك يف لعج لحتكا اذإ ناك كي ِهّنأ هنع ( 14 )٠١/ «ريبكلا» يف يناربَّطلاو )/١17(
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 .نيثنث !ىرسيلا فو ءابع مهخيو اهب ععدتبي انالث لرنميلا يف 17 لحمكي

 ةيسنلاب رتولا لهف .«رتويلف لحتكا نما :َُبِللَع هنع 2")دواد وبأ كور دقو

 ءالعلا نب ائيحي نع نيصحلا نب ورمع هيف ؛كلاه هدانسإو ءامهنيب اًدذحاوو نينثا نيع

 يبأ نبا هاورف «نيتَّرم ئرسيلا ينو اًنالث ئئميلا يف ِلَي هلاحتكا اّمأو .ناكورتم امهو

 «(يبْنلا قالخأ» يف خيّشلا وبأ هاورو ءاللسرم سنأ يبأ نب نارمع نع (5/1*77/) ةبيش
 سنأ يبأ نب نارمع نع )١14/17(« «ةنسلا حرش» يف يوغبلا هقيرط نمو «(017)

 .(777) «ةَحيحٌّصلا ةلسلسلا» يف ينابلألا هححص دقو ءال وصوم ُهَنَعََيلََِرو سنأ نع

 هققيرط نمو «(481/7) «طسوأللا» يفو (14 )١7/ «ريبكلا) يف ىناربَطلا دنع دهاش هلو

 لاق امك نيل هدانسإو ءاهق :ةكآَويَو رمع نبا ثيدح نم «(1011) «بعّشلا» يف ٌيقهيبلا

 11 (ينغملا» ف ٌيفارعلا

 .(لعجيا) :اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يف
 ,777/) هجام نبا اًضيأ هجرخأو .ةريره يبأ نع ,دعس يبأ قيرط نم (0"7) «ننسلا" يف

 فلتخا) :(7:07 /؟) «رينملا ردبلا» يف نّقلملا نبا لاق .(8888) دمحأو «
 ريخلا دعس يبأل ةّمئألا ضعب قيثون بسحب ؛هفيعضتو ٍثيدحلا اذه حيحصت ين ظاّفحلا

 فععض نّممف . .يناربحلا نيصح وهو هنع يارا يف اًضيأ اوفلتخاو ءاهّيإ مهضعب ةلاهجو

 نباو «(" 58 )١/ «ةفرعملا» يف ف ٌيقهيبلاو )١١١/1(. «ئّلحملا» يف مزح نبا ٌتيدحلا

 ١7 ٠١(. /1) صيخلتلا يف ظفاحلا عينص رهاظو (؟11/١) اديهمّتلا» يف ربلا دبع

 «ةصالخلا» يف يووثلا هنّسحو .نقلملا ةياود(49 7١7 8بيلهنلا» ف ىربطلا ةحكصرو

 ءرخآ قيرط ثيدحلا نم ءزجلا اذهلو )١//75017(. «حتفلا» يف رجح نباو «247/1)

 ةريره يبأ نع «سنوي يبأ نع «ةعيهل نبا قيرط نم (871/7/ 28511) دمحأ هجرخأف

 ل ىيتيرأللا عيممسب جنبا هشسو ؛ةزنو سيكي مكس لدتا ل :لغ :ظفلب

 د71 أد كيب يعش راين قريع بأ نع ؛حابر يبأ نب ءاطع نع هٌقاصم نب ماسح

 .اًهنَعْدَنلاَوَ رماع نب ةبقعو سنأ نع بابلا يفو

 م5



 ةلوأ أديب , و «ناتنثا هذه يفو .ثالث هذه يف نوكيف 0 سلك :بئيعلا ذيل

 ينو ؛ثالث هذه يف نوكيف «نيع ّلك ئلإ ةبسّنلاب وه وأ ؛ليضفّتلاو ءادتبالاب
 .(29هريغو دمحأ بهذم ىف نالوق امهو ؟ثالث هذه

 ءاهل ٌءالجو ءرصابلا رونلل ةيوقتو «نيعلا ةّحصل ظفح لحكلا فو

 دنع هلو .هعاونأ ضعب يف ةنيّزلا عم ءاهل ٌجارختساو ةّيدَّرلا ةّداملل ٌفيطلتو
 ةّرضملا ةكرحلا نع هبيقع اهنوكسو «لحكلا ئلع اهلامتشال لضف ديزم مونلا

 ,.ةيصاخخ كلذ نم ذدمثؤالو ايل ةعببطلا علو اس

 هّنإف .دمثإلاب مكيلع» :هعفري هيبأ نع ملاس نع 27(هجام نبا نئسا يفو

 .(رعشلا تبنُيو ءرصبلا ولجي

 2 0 0 7 تبا 4 َ 5 ف 7 9 ّ 9

 .«رصبلل ةافصَم .ائذقلل ةبَهْذَم .رعشلل ةتبنَم هنإف» ا يبا باتك يفو

 .«نيميلاو» :لءنس ()

 .(781/1) «بذهملا حرش عومجملا»و )١719/١(« «ينغملا» :رظنا (1)
 راّربلاو «(5147 /7) «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا اًضيأ هجرخأو .(596) مقرب ()

 .(586 )١/ «راثآلا بيذبت» يف يربّطلاو «.(07) «لئامّشلا» يف يذمَرّتلاو «(304)
 نيل وهو كلملا دبع نب نامثع هيف نكل «23017/54) مكاحلا هدانسإ حّحصو

 يبأو رباجو ئلعو ساّبع نبا نع :اهنم ءاهب تّيثي ةريثك دهاوش ثيدحللو .ثيدحلا

 .فْنَعهَنلَوِصَو ةشئاعو بيهصو ةذوه نب دبعمو سنأو ةريره

 نع ؛هيبأ نع« 2 | نبا دّمحم نب نوع قيرط نم )7١8, 751١( «يوبنلا بطلا» )0

 (ريبكلا» يف يناربّطلاو :.(5 17 /8) «ريبكلا خيراَتلا» يف ّيراخبلا اًضيأ هجرخأو .هّدج
 )٠١9/1( «طسوألا» يفو )75 ٠١ 7785(. «ةيلحلا» يف ميعن وبأ لاق )1/ 117/8(:

 ن0

 م

َ 

 الإ هنع الو ,نوع هنبا الإ هنع هوري مل «ةّيفنحلا نبا ثيدح نم بيرغ ثيدح اذه»

 ٠ع



 مكلاحكا ريخاا :هعفري سابع كا نع :اضيأ 174ه ام نبا نئساا فو

 2 هلا تبتثو ءرضبلا ولجي ءدمثإلا

 ىقءايشتاو هن( 445713 «بيلميقلاة ق يريطلا هسكح سو .«دشارؤيب فوم -

 ٌيقارعلاو «(89 /7) «بيغرّتلا» يف ّيرذنملا هدانسإ نّسحو :(7 47 /1) «ةراتخملا»

 ةلسلسلا» يف وهو )١151/1١(« «حتفلا) يف رجح نباو 17١9(, /7) («ينغملا) يف

 .(5115705570) (ةحيحصلا

 دواد وبأ اًضيأ هجرخأو .هب هنع ءريبج نب ديعس نع «ميثخ نبا قيرط نم (”4910) 010

 لل “و ل غ17/4 7714 7١ 417 دمحأو )01١1(., يئاسّنلاو .(4 051 41070)

 لاقو ؛«؛ثيدحلا نّيل ميثخ نب نامثع نب هللا دبع» :يئاسّنلا لاق .("1105
 دانسإلا اذهو ءهجو ريغ نم هلك بنل نع يوُر دق ثيدحلا اذه :(1945 /11) راّزبلا

 قف ئربطلا حكم دقو فريك دعارش هلو ىلا ف ورث وادسإ نسحلا نم
 ,(184 /4) مكاحلاو «(701/7 501/7 م 5171) ناّبح نباو «(587 )١/ «بيذهتلا»
 .(8179 /7) «ئرغّصلا ماكحألا» يف ٌتليبشإلاو

٠ 



 لصف

 ل6 هناسل ىلع تءاج يتلا ةدرفملا ةيذغألاو ةيودألا نم ءيش ركذ يف
 (١)مجعملا فورح ىلع ةبّترم

 ةزمهلا فرح

 .هلضفأ وهو ,ناهفصأ نم هب ئتؤي دوسألا لحكلا رجح وه :2"دهثإ
 هتاتفِل يذلا «تَنَّتلا عيرّسلا :هدوجأو .اًضيأ برغلا ةهج نم هب ئتؤيو
 .خاسوألا نم ٌءيش هيف سيل ءسلمأ هلخادو ء«ٌصيصب

 ظفحيو ءاهباصعأ ٌدِشيو ءاهيوقيو «نيعلا عفني .سباي دراب هجازمو

 تع ا راو ا نش

 اذإو يب وي | ّيئاملا لسعلا عم هب لِحّتكا اذإ عادّصلا بِهذُيو اهولجيو

 ف ضرع للا قرح ىلع عة موشلا ضم طي
 ال ثيعلا لاحكأ دوجأ وهو .ةيبسي قداحلا طْمتتلا نم عّمنو «247ةشيركشخ

 .كسملا نم ٌءيش هعم لِعُج اذإ مهراصبأ تفعض دق نيِذّلاو خياشملل امّيس

 ناخرط نبال «ةيبطلا ةعانصلا يف ةيوبنلا ماكحألا» باتك نم لوقنم لصفلا اذه مظعم )١(

 .لاحكلا يومحلا
 )١/ 1١7-١7(. «راطيبلا نبا تادرفم» :رظناو .(796-797 ص) يومحلا باتك (0)

 .«عّدصملا بناجلا يف اليم قيقرلا يئاملا لسعلاو ايميلقإلا عم» :يومحلا باتك يف ()
 لعلو )4١/7"3( يزوجلا نبال «عفانملا طقل» يف صنلاب ةروكذم ةدئافلا هذهو

 .هنع رداص يومحلا

 يزود هلقن .طلخلا ةداحلا حورقلاو رانلا قرح ئلع نوكتت يتلا روشقلا يه (5)

 .(«يروصنملا مجععم» نم )/١(
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 يذلا نمؤملا لثم» :لاق هنأ لي يِبْنلا نع 2")حيحّصلا يف تبث :(1)جرُش
 يلا وحاب اولا

 ءمحلو ءرشق : ابنا ةعورآك وج بكرس وهو .ةريثك عفانم ٌجرتألا 1 يف

 ةمحلو سباب راح ةرشقق .هّصخي حازم اهنم ٍدحاو ّلكلو ؛رزبو 7*4 ضُمَحو

 . نسباي راح هرزبو .«سباي دراب هضمَحو «بطر )واب

 حلصتت هتحئارو .ٌَسوّسلا عنم بايثلا يف لِعُج اذإ هنأ :هرشق عفانم نمو
 .حايّرلا لّثحيو .همف يف 2")اهكسمأ اذإ ةهكّتلا بّيطيو .ءابولاو ءاوهلا داسف

 .مضهلا ئلع ناعأ ريزابألاك ماعّطلا يف لعُج اذإو

 اكرم يعافألا شب نم عفنت هرشق ةراصعو :7"2«نوناقلا» بحاص لاق

 تادرفم»و )١//151-78”7( «نوناقلا» :رظناو 5٠ - 5 5١٠(. ١ص) يومحلا باتك ()

 ٠ 3-١١(. /1) «راطيبلا نبا

 نم (1/41) ملسمو (2070) يراخبلا هجرخأ دقو .«نيحيحصلا» :ل ءطح «س (؟)
 .يرعشألا اوسوم يبأ ثيدح

 .«يثو» :ن «سس ()

 باتك يفو .هجازم ركذ يف يتأي اميفو انه ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج ينفاذك (5)

 امل لاقي» :«سوماقلا» يف .فورعملا وهو «دعب اميف ءاج امك ««ضاّمح» :يومحلا

 .(ضاّمح :جرتألا فوج يف

 :اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يفو .ةيدنهلا ةعبطلاو يومحلا باتكو خسنلا يفاذك (6)

 وه :موق لاق لب .اهيف بطر «ئلوألا يف راح همحلا :(7717/1) «نوناقلا» يف .«ٌراح١

 لوق وهو .لوقلا اذهب ذخأ يومحلا نأ رهاظلاو .«رثكأ هدربو ,ئلوألا يف بطر دراب
 ١6(. /5) «يواحلا» :رظنا .هيوسام نبا

 .«هكسمأ» :يقفلا هحلصأ دقو .«ةرشقلا» ئلإ بهذ هلعلو .خسنلا يفاذك (5)

 .(5 ٠ 7”ص) يومحلا باتك نم لقنلاو (758/1"3) (0)
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 .اىهتنا .صرملل ٌدِّيج ٌءالط هرشق ةقارخو .اًدامض هّرشقو

 ءءارفّصلا ةَّرملا باحصأل ٌمفان «ةدعملا ةرارحل 2١0 ٍِْطُمف همحل اّمأو

 ")ريساوبلا عفني همحل ٌلكأ :يقفاغلا لاقو .2")ةّداحلا تاراخبلل ٌعماق
 .اىهتنا

 عفان ٌراحلا ناقفخلل ٌنكسمو ءءارفّصلل ٌرساك ٌضباقف ««؛!هُض داقخاكاو

 ٌلقاع ماعّطلل ٌةشم «ٌيوارفّصلا ءيقلل عطاق الا حيشكاو يرش ناقريلا نم

 ةملغ 00 وكست هفاكخ ةراصعو .ئوارفصلا لاهسإلا نم عفان .ةعيبطلل م : 9 . دع ع 5

000 

0 

00 

0 

 )ع7(

000 

 و 5 ٍِ
 ىلع ٌلدتسُيو .()ءابوقلاب بهذتو «(2")فّلكلا نم ًءالط عفنتو «23)ءاسنلا

 :اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يفو «ءافلا ديدشتب ن يف طبض دقو ««ىفطم» :ينعي
 .«فّطلم١
 .«تادرفملا»و يومحلا باتك يف هلثمو .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو «ةراحلا» :طح

 )١/ 2٠١(. «راطيبلا نبا تادرفم» :رظناو .«هلكأ عفني دق» :يومحلا باتك يف

 .ةلاسرلا ةسسؤم هتعبتو «يتأي اميفو انه «(هْضْمِح» ئلإ يقفلا هرّيغ
 يومحلا باتكو لصألا يف ءاتلاب اذك «بهذت»و «عفنت»و «نكست» :ةثالثلا لاعفألا

 ترظن ذإ خسنلا تبرطضاف ءفلؤملا لصأ يف ةلمهم تناك اهلعلو 2557" نض)

 ضعب مث .«هعلق»و «هلعف» :يتأي اميف هلوق ئلإ اهضعبو ««ةراصع» ظفل ئلإ اهضعب
 .طح .س يف امك ةدحاو ةخسن يف ءايلاب اهضعبو ءاتلاب لاعفألا

 طوطخم يف اذكو ءاًضيأ س «ف يف ةَّدش مهضعب عضو دقو ««اسنلا ةّلع» :ن ءطح ْن

 )778/1١(. «نوناقلا»و هعوبطمو يومحلا باتك

 رحباو (47ص) ةريونتلا» :رظنا .هجولا نول يف ناثدحت ةرودكو ةدومك :فّلكلا
 ١(. 58ص) (رهاوجلا

 ةَّرمو داوسلا ئلإ ٌةرم ليمي اهنولو «ةّكح عم دلجلا رهاظ يف ثدحت ةنوشخ :ءابوقلا
 .(7؟ 5 ١ص) «رهاوجلا رحب» :رظنا .ةرمحلا اولإ
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 عطقتو فّطلت ٌةَّوق هلو .هل هعلقو بايثلا ئلع عقو اذإ ربحا يف هلعف نم كلذ
 :ءارفصلا ملا ةدد مكسر ثدسملا يجو فبكلل ةرارس يطوف رت

 ..شطعلا دكسكو ءاهنم ضراعلا معلا ليزتو

 عمنا :هّبح ةّصاخ :هيوسام نبا لاقو .ةففجم ٌةلّذحم ٌةّوق هلف ءهرْزب اّمأو

 .خوبطم ٍءالط وأ رتاف ٍءامب (7١نيلاقثم نزو هنم برش اذإ ةلتاقلا مومّسلا نم

 .ةهكتلل ٌبّيطم «ةعيبّطلل ٌنّيلم وهو .عّفن ةعسّللا عضوم ئلع عِضّوو فذ نإو

 عفتلا :هّبح اسال :” ريق هلاقر .(27هرشق ىف ٌدوجوم هنم لعفلا اذه رثكأو

 كلذكو .رتاف ٍءامب اًرشقم ةم نيلاقثم نزو هنم برش اذإ براقعلا (؟”عسل نم

 مومّسلل حلصي هّبح :(3)هريغ لاقو .ةغدّللا عضوم ئلع عِضّوو ّقُد )نإ
 .""7ًةاوهلا غدل نم عفان وهو اهلك

 مهسبحب رمأف :27)ءاّبطألا نم موق ئلع بضغ ةرساكألا ضعب نأ ردو

 هومترتخا مل :مهل ليقف .ٌحرتألا اورافخاف :هيلع مهل (0ديزم ال اَمْدَأ مهرّيخو

 يف هدعبو .تبثأ امك يومحلا باتك يفو .«لاقثم» :اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يف )١(

 .يلاتلا لوقلا ئلإ رظنلا لاقتنا نم وهو ءاارَّشقم» :ةعوبطملا خسنلا
 ١6(. /5) «يواحلا» يف هيوسام نبا لوق رظنا (6)

 .يربطلا نع )١/ ١١( راطيبلا نبا هلقن (9)

 .«تاعسل» :ةعوبطملا خسنلا يف (5)

 .«اذإ» :ةعوبطملا خسنلا يف (5)

 .نارمع نب قاحسإ نع (5 ٠ ؛ص) يومحلا هلقن (5)

 .يومحلا باتك يف اذكو ؛«اهلك» :ةدايز هدعب ةعوبطملا خسنلا يف (0)

 .«ةفسالفلا) :(5 ١ ٠ ص) يومحلا باتك يف (6)

 .تبثأ امك لقنلا ردصم يفو .«ديزي» :ةعوبطملا خسنلا يف )01
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 بط هرشقو «ٌحّرفم هٌرظنمو .ناحير لجاعلا يف هّنأل :اولاقف ؟هريغ الع

 .0(2”هد هيفو نايف ةحسو ٌمدأ (7١!هضمحو ةيكاف ةمعمل و ءةحئاّرلا

5 

 أرقي يذلا نمؤملا وهو دوجولا ةصالخ هب هّبشي نأ هعفانم هذه ٍءيشب ٌقيقحو

 .(40سيرَُّتلا نم هرظنم يف امل «7"2هيلإ رظنلا بحي فلّسلا ضعب ناكو .نآرقلا

 :ٍِكَع هللا لوسر لع ناعوضوم نالطاب ناثيدح هيف :201زرأ

 ا ناكل ةلععر ناك ول هنأ :انهتحلا

 .هلثم قبس دقو .«(هضاّمح» :يومحلا باتك يفو ,ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا يفاذك )١(

 ١96(. /7) «رابخألا نويع» يف درو امب نراق (؟)

 يف يزوجلا نبا هركذ دقو «حيرفتلاب هليلعت عم كي يبنلا نع اعوفرم يومحلا هلقن ()
 هازع فنصملا نأكو 701١(. /7؟) «ةعيرشلا هيزنت» :رظناو «(4 /7) «تاعوضوملا»

 .«فلسلا ضعب» ئلإ هلجأ نم
 لخلاب هضمح رمخ اذإو» :ةيشاحلا يف بتكو «حص) ةمالع انه ءارقلا ضعب عضو (:4)

 يبأ مامإلا نع يور امل «هيف وه اَنيِب لخدي ال نجلا نأ هّصاوخ نمو .يباوقلا بهذأ

 مهنأ  يعفاشلا باحصأ نم وهو «عّلِخلا عيب ىلإ ةبسن  يعّلِخلا نيسحلا نب نسحلا
 ءمهعاطقنا ببس نع مهلأسف «هوتأ مث «ٌةَّذم هنع اوعطقناف «هيلع نوؤرقيو هنوتأي اوناك

 ناك اذإف] هيف وه اتيب لخدن ال [نحنو جرتألا نم ءيش] كنيب يف ناك [...] هل اولاقف

 قحللا ةقيرط .ةطوقنم ةرئاد كلذ دعب عضوو .«ئلوأ مهحلاطف ,مهحلاص لاح [اذه

 .خسانلا طخب تسيل ةيشاحلاو «هتيابخ يف (حص» بتكي مث «نتملا يف هتمالع عضوت نأ

 يف اهلخدن مل مث نمو .ةعوبطملاو ةطوطخملا باتتكلا خسن نم ءيش يف درت مل مث

 رظناو .ةيلاتلا ةقرولا يف ةيشاح يف امك ريغ ال ةيشاحلا ةياهن ةمالع ةرئادلا لعلو .نتملا

 .(1717 )١٠١/ يبهذلل «مالسإلا خيرات» يف يعلخلا ةياكح

 )١/ 1١/8-١9(. «راطيبلا نبا تادرفم» :رظناو 5٠١- 5٠5(. :ص) ىومحلا باتك (65)

 .(١00ص) «ةنسحلا دصاقملا» يف امك رجح نبا اًضيأ هعضوب مكحو )5(
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 ال ٌءافش هّنإف ّزرألا الإ ٌءافشو ٌءاد هيفف ضرألا هتجرخأ ٍءىش ّلك» :ىناثلا
 .7١2(هيف ءاد

 ل6 هيلإ امهتيسن نم | يذحبتو اًييبثت امهانركذ

 اهدمحأو .ةطنحلا دعب بوبحلا ئذقأ وهو .ساب راع وهف هلعوو
2 2 2 3 50 5 2 

 ءابطاو .اهيف ثكميو اهغبديو ةدعملا يوقيو ءاّريسي ادش نطبلا دشي .اطلخ

 يف ٌريثأت هلو .رقبلا نابلأب خبط اذإ اهعفنأو ةيذغألا )دمحأ هَّنأ معزت دنهلا
 :ثروللا ةيلصقو تيذنكلا ة رخو هعيملا ةدايؤو ةةدبلا بضع

 :هلوق ىف هِي هركذ ب وشللا وقعد :ءاّرلا نوكسو ةزمهلا حتفب ؛ "ارأ

 (؛)اهمينُتو ةَّرم اهميقُت «حايّرلا اهتّيفت ءعرّزلا نم ةماخلا ّلثَم نمؤملا لثم»
 ص 7 2 م ل 7 ا 34/
 نوكي ايتح اهلصاأ اىلع ةمئاق لازت ال «ةزرالا لثم قفانملا لثمو .ئرخا

 297 ٌقدحاو هم اهفاعجتا

 2 َ و #7 5 ' قة 2

 يف هعقنب بهذي عذلو «ليلحتو «نييلتو «حاضنإ هيفو .بطر ٌراح هبحو

 ةيقنتلو «لاعّسلل ٌدّيج وهو .ٌةريثك ةيذغت هيفو .مضهلا رسع وهو .ءاملا

 .ٌرملا ناَّمّرلا بح هقايرتو .اًصغم دّلويو «ئنملا يف ديزيو .ةئّرلا تابوطر

 )١( «ءافخلا فشك» :رظني .«ٌعوضوم بذك» :اًضيأ ٌيطويّسلا لاقو )7/ 5 ١7(.

 تيثأ امك «تادرفملا#و يومحلا باتك يفو .«دحأ» :خسنلا يف )0

 بج - هي ل ديلا نبال «زجوملا» نع رداص فنصملا لعلو .يومحلا هركذي مل ()

 .ثيدحلا ادع ام (ربونصلا

 .«اهليمتو» :ةعوبطملا خسنلا يف 0(

 .كلام نب بعك ثيدح نم )758١١( ملسمو (071575) يراخبلا هجرخأ (5)
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 نئلتخُيال» كول لاكاسل هللا هدح ميسا يل تسب تب 2 رج

 .7"2(رخذإلا الإ»

 هاوقأو دّدسلل ٌحتافم؛ ؛فيطل ؛ئلوألا يف ٌسباي ةيناثلا يف ٌراح رمخذإلاو

 يف ةبلَصلا ماروألا لّلحيو ءئصحلا تَّتفيو ٌتمَّطلاو لوبلا ٌرِدُي .قورعلا

 ناتبمألا ومع ىوتقي هلصآو انام و اًبرش نيفلكلاو دبكلاو ةدعملا

 .نطبلا لقعيو :نايثغلا نكسيو .ةدعملاو

 ءابلا فرح

 لكأي ناك هنأ ِةِْلَو ئبنلا نع (00يذمرتلاو دواد وبأ ئور :؛!خيطب

 (87ص) سيفنلا نبال «زجوملا» نم هفورحب لوقنم صنلاو ءاضيأ يومحلا هركذي مل )١(
 .ثيدحلا ادعام

 .سابع نبا ثيدح نم (17017”) ملسمو )١1875( يراخبلا هجرخأ (؟)

 .تبثأ ام باوصلاو .ةعوبطملا خسنلا يفاذكو «لادلاب «دومع» :لصألاادعام ()

 .نانسألا نيب يذلا محللا وهو هرْمَع عمج رومعلاو

 .(84-/8/8ص) (زجوملا» :رظناو ٠ :- /5١(. هص) يومحلا باتك (:)

 .اهَتَعدَلاَ ةشئاع ثيدح نم .(857) (يذمرتلا عماج) :(7815) «دواد وأ ختم )6( ١

 يدمرتلا دنع سيلو .(1397" 0531886 1./77/) «لئربكلا» يف ئاستلا اًضيأ هجرخأو

 ثيدح اذه» :يذمرٌّتلا لاق .اًلسرم ئورّيو ءفالتخا هدانسإ يفو .لعفلا اّلِإ يئاسّنلاو
 :بءاوشلا ليه نيلو 60849085 4531 روب هه صوعاا  ييرق ةيسج
 ,(1195/75) (ينغملا» يف ٌيقارعلاو .(747/5) «ئرغّصلا ماكحألا» يف ٌيليبشإلاو

 ةلسلّسلا» يف وهو «يئاسنلا دانسإ (601/7 /8) «حتفلا» يف رجح نبا حّخحصو

 .ةَنَعدَنإََوو سنأ نع بابلا يفو .(017) «ةحيحّصلا

 هع



 .(١2)اذه دربب اذه ّرح عفدن» :لوقي .بطّرلاب خيطبلا

 .دحاولا ثيدحلا اذه ريغ ٌءيش اهنم ٌحصي ال «ثيداحأ ةَّدع خيّطبلا فو

 53 ضخألا هب دارملاو

 ءاّنقلا نم ةدعملا نع اًرادحنا عرسأ وهو .ٌءالج هيف .ٌبطر ٌدراب وهو

 اذإو .ةدعملا يف هفداص 27ناك ٍطْلِخ ّيأ ئلإ ةلاحتسالا عيرس وهو .رايخلاو

 نم ريسيب هررض عفد اًدوربم ناك نإو .اًدج هب عفتنا اًرورحم هّلكآ ناك

 .ًايقو ئثغ اّلِإو هب عّبتيو ماعّطلا لبق هلكأ يخبنيو .هوحنو ليبجنرلا

 ءادلاب بهذيو ءاَلسَغ نطبلا لسغي ماعّطلا لبق ِهَّنِإ :ءاّبطألا ضعب لاقو
 .«؟9ةكصأ

 نب ماشه ثيدح نم (5)(امهننساا ف هحام نباو ٌيئاسنلا ور : 27-لي

 )١( 5”ص) يومحلا باتك يف اذكو ««اذه ُدرب اذه ّرح عفدي» :(ف) لصألا ادعام ٠ 5(.

 ( 0يف ينابلألا هبقعتو .(«رفصألا وه دارملاو» :(51/5 -هالا“ /4) (حتفلا» يف ظفاحلا لاق

 .(0/) «ةحيحصلا ةلسلسلا)

 درت ملو .ل ءس يف تفذحو .برضلا ةمالع ن يفو ءبيبضتلا ةمالع لصألا يف اهيلع (*)

 ركاسع نبا هجرخأ دقو .اعوفرم كلو يبنلا تاّمع ضعب نع (5 *,7/ص) يومحلا هلقن ()

 يف هعضوب ٍنابلألا مكحو .«حصي ال ذاش) :لاقو ١51( /77) «قشمد خيرات" يف

 يف لعف امك «ءابطألا ضعب» ئلإ فنصملا هازع دقو )/١71(. «ةفيعضلا ةلسلسلا»

 .فلسلا ضعب ئلإ هازع ذإ لبق نم جرتألا ئلإ رظنلا ثيدح
 5١٠١(. -5٠١5ص) يومحلا باتك (6)

  «فارشألا ةفحت» يف امك  «ٌركنم اذه» :لاقو (5190) «ئربكلا يئاسّنلا نتس» (7)
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 نِف ءرمّتلاب حّبلا اولكا :ةكو هللا لوسر لاق :تلاق ةشئاع نع هيبأ نع ةورع
 َلَكأ ئتح مدآ نبا ىقب :لوقي رمتلاب حّلبلا لكأي مدآ نبا لإ رظن اذإ ناطيّشلا

 )2١(, قيتعلاب ثيدحلا

 هلكأي مدآ نبا ئأر اذإ نزحي ناطيّشلا َّنإف ءرمّتلاب َحّلبلا اولك» :ةياور ينو

 وع يف رازبلا هاور .(قّلَحلاب ديدحلا لكأ اوتح مدآ نبا شاع :لوقي

 ."7هظفل اذهو

(1) 

(00 

 .اذه عم اذه اولك : يأ ءاعما اوتعمب ةثيدحلا يف ءابلا :تلق

 «ءسيق نب دمحم نب يحي قيرط نم (77778) «هجام نبا نئس»و -(7؟17١78/1)

 نب ئيحيو .(١؟5/١) مكاحلاو «(5799) ئلعي وبأ اًضيأ هجرخأو .هب ماشه نع

 ناّبح نبا لاقو ««هثيدح ئلع عباتُي ال» :(4717 /4) «ءافعُضلا» يف ٌيليقعلا لاق هدّمحم
 هركنأو .اهْيلَي ّيبنلا ثيدح نم هل ّلصأ ال مالكلا اذه» 1١١(: /7) «نيحورجملاا يف

 لثمو (177ص) «ةمّدقملا» يف حالّصلا نباو ٠« 0 /9) «لماكلا» ين يدع نبا اًضيأ

 عسوب وصحف يزوجلا نبا غلاوي .مهريغو ««صيخلتلا» يف ٌيبِهَّذلاو ءركنملل هب

 صيخلت» يف يبهذلا لاق )717١1(« «ةفيعضلا ةلسلسلا» يف ينابلألا اذكو .(77/)

 رجح نبا لاقو ««تاعوضوملا نع اذه جّرخُي نأ يغبني» :(350ص) «تاعوضوملا

 هعبتو يئاسنلا لاق ام هيف باوّصلاو .«تاعوضوملا ف هَرَكذل١ 2( /17) «تكّشلا» ف

 .(ركنم هنأ حالصلا نبا

 هلك ثيدحلا ظفلو .«ديدجلاب قّلخلا لكأ» : امهيلك «يئاسنلاو هجام نبا نئس#» يف

 .يومحلا باتك نم لوقنم
 نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع هاور اًدحأ ملعن ال ثيدحلا اذه» :لاقو (44/14)

 .("سيق نب دّمحم نب ىبحي ريغ اَهتَعهَلَوََو ةشئاع
 هجام نباو هظفلب رازبلا ركب وبأو يئاسنلا هاور» :نيثيدحلا لقن دعب يومحلا لاق

 .«ننسلا» يف امك «ديدجلاب قلخلا لكأ» :هنم عوبطملا يف «دنسملا» ظفلو .«هانعمب
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 ملو رمّشلاب حلبلا لكأب يك يبنلا رمأ امّنإ "''مالسإلا ءاّيطأ ضعب لاق
 لك يفف «ٌبطر راح رمّثلاو ءٌسباي ٌدراب حلبلا َنأل ءرمّتلا عم رسما لكأب رمأي

 امهنم ٍدحاو لك نإف هرمنا عم رْسُبلا كلذك سيلو ريالا تامإ اسوم

 نيب ٌعمجلا بطلا ةهج نم يغبني الو .رثكأ رمّثلا ةرارح تناك نإو ٌراح

 .مّدقت امك «نيدراب وأ نيّراح

 ةاعارمو ةّيطلا ةعاقيع لضأ ةكيرع يلع هيلا: ثيدحلا اذه فو

 ةأاعارمو «ضعبب اهضعب ةيودأآلاو ةيذغألا تاّيفيك عفد ْق حّلصي يذلا ريبدتلا

 .ةَّحّصلا هب ظفحت يذلا بطلا نوناقلا

 يدر وهو ؛ةدعملاو ةئّللاو مفلا ")غُّبدي وهو .ةسوبيو ةدورب حلبلا يفو

 ةلختلل ىهو .ةيذغتلا ريسي «ةدعملا يف *ىطب هيف يتلا ةنوشخلاب ةئّرلاو ردّصلل

 امّيس الو ءاّحفنو ٌرقارقو اًحاير نادّلوي اًعيمج امهو .بنعلا رجشل مرٌصِحلاك

 .دبزلاو لسعلاب وأ رمّتلاب ؟)امهتٌّرضم ٌعفدو .ءاملا "”اهيلع بر اذإ
 للي يملا هفاض امل ناهّيتلا نب ؛ مثيهلا ابأ نأ حيحّصلا يف تبث تبث و181 رت

 :هل لاقف تثعلا خ نمد رقتعلا# ةلختلا نم وهو قليب مهءاجس رمغو ركب وبأر

 هنم لقنلاو ءلوصفلا هذه يف هباتك الع فنصملا دمتعا يذلا يومحلا ناخرط نباوه ()

 .حلبلا ٌصاوخ نم ركذ ام ربخآ لإ
 .فيرحت «(«عفني١ :اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يف )١(

 .«امهيلعال :ن (96)

 .«ايهرضملا نم (4)

 .(1٠١4-8١٠4ص) يومحلا باتك ()
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 ايتو ةرسلا كرف اوقتنت نأ ٌتيرحأ :لاقف .(!هبطُر نم انل ٌتيقتنا الها

 ةةدعسلا غيديو ةةيوطألا 55 .هرح نم رثكأ ةلسينو .سياي راع وسولا

 هلكأ ةرثكو .اًولح اًشه ناك ام هُعفنأو .مفلاو ةّئّللا عفنيو «نطبلا سبحيو

 .""ءاشحألا يف دّدَّسلا ثدحُي حّلبلا لكأو
 نع ابيت نأ اًقرقرم !ج520[4ةاميرإلا بسشت لف ىقهيبلا ركذ :©7ضيب

 .ٌرظن هتوبث ىفو .ضيبلا لكأب هرّمأف فعلا هناحبس هللا الإ اكش ءايبنألا

(00 

0 

05 

 عع ينل لت لس

 يرمأ قببت كيلا هناا ادب نم نأ تيا ا :هلك هلوق هيف

 بأ خبحا «ةملس يبأ قيرط نم «(50/17) «ئربكلا» يف ع قئاسنلاو +(1159) يذمرتلا

 ناّبح نبا هحّحصو ««بيرغ حيحص نسح ثيدح١ :ُييذمرتلا لاقو ُهَنَعْهَنِلَوَص ةريره
 )١117/ ١77(. «ةراتخملا» يف ءايضلاو )١7١/5(« مكاحلاو .(0717)

 :(88ص) سيفنلا نبال «زجوملا» يف ءاجو .يومحلا اهركذي مل ةريخألا ةصاخلا

 لعلف )١/ 795(  «نوناقلا» نم ةلوقنم صنلاب يهو  «ءاشحألا يف ددّسلا ناثدحيو»

 امهلكأ ةرثك ئلإ كلذ بسن فلؤملا
 .(١١5-١١51صض) ىومحلا باتك

 ءبوّيأ نع ديز نب داّمح نع «عيبّرلا يبأ نع ءرهزألا يبأ قيرط نم (0000) مقرب

 وبأ هجرخأو .«عيبّرلا يبأ نع رهزألا وبأ هب دّرفت» كالو اهي وحس نبأ نع هيفا نع
 نع ؛عيبّرلا يبأ نع ءرهاط يبأ نبا قيرط نم (478) «يوبنلا بطلا يف ميعن

 الجر نأ رمع نبا نع ؛عفان نع ءبوُيَأ نع ؛ةملس نب داّمح نع «ةلاضف نب لّضفملا
 ؛نيحورجملا# ق ناّتح نبا لاق .ضيبلا لكأب هرمأف لسّنلا لق لكي ينل ئلإ نئكش
 -رارض نب ئيحي نب دّمحم وهو خيشلا اذه نع هقرس ٌءيش اذه 0

 نق يلع لعام ومعب نسم عيا يأ نعرهزألا يأ ننس له دي ولثسلل ًاماسج

 اذه لثم ركذ لحي ال «ٌعوضوم هن كش ال ربخلاو ءهب ثَّدحف عيبّرلا يبأ نع رهاط يبأ
 .«بتكلا يف

 ظغغ08



 2 وو و .

 .(1)هيلق ةدوربلا ئلإ ليمي ٌلدتعم وهو .١2)ريّطلا

 اًحيحص اد كلوب «ءثطر ع ةكفب :(0(نوناقلا) بحاص لاق

 .اًوخر ناك اذإ ةدعملا نم رادحنالا عرسيو ءاّريسي ًءاذغ (؟7وذغيو ءاّدومحم

 ةئّرلا ةبصقو قلحلل ٌسْلمم «ملألل ٌركسم ضيبلا حم :(20هريغ لاقو

 ال 217ةنوشخلاب ٌبهذم .ةناثملاو ئلكلاو ةئّرلا حورقو لاعّسلاو قلحلل عفان
 لّهسم هل ٌنّيلم ردّصلا يف امل ٌحضنمو .7"2ولحلا زوللا نهدب ذخأ اذإ امّيس 2 ف 3 : هى ظ 1 * ىلا 2

 :قلحلا ةيوقحل

 اذإو .عجولا نكسو هدّرب اًراح اًمرو ةمراولا نيعلا يف رِطُق اذإ هضايبو

 ««سنوي» :عوبطملا يفو .(ب /7١١؟) هباتك ةطوطخم يف امك سلوب ئلإ يومحلا هازع )١(

 .سونيلاج ئلإ يومحلا هازع (؟)
 خيشلا دوصقملا نأ فّدصملا هنم مهفو ؛«خيشلا» :يومحلا باتك ةطوطخم يف رف

 نأ لمتحيو .راطيبلا نبا هركذي ملو ««نوناقلا» يف هلوق ىلع فقأ مل يننأ الإ .سيئرلا

 نود هركذ مذقت دقو فورعملا شانكلا بحاص «حيسملا» فيحصت «خيشلا» نوكي

 .رهشأ وهو .فيرعتلا مال
 .«يذغيو» :ةعوبطملا خسنلا يف (5)

 .دحأ ىلإ هزعي ملف ءيومحلا باتك ينفاذك (0)

 خسنلا يفو .هريغو لصألا نم تبثأ امك يومحلا طوطخم يفو .(...بهذي» :س (1)

 .رشان وأ خسان نم حالصإ هلعلو ««ةنوشخلل» :ةعوبطملا

 .يومحلا هلقن يذلا سلوب لوق نم ذوخأم هدعب ام (0)

 جا



 يي هب هاير 2 ع :

 ىلع خطلو ردنكلاب طلخ اذإو .سمشلا نم ضراعلا قارتحالا نم عنم

 ظ مسالا ا

 م !ةلزنلا نم عفن ةهبجلا

 نكي مل كإو وهو :لاق بن :(؟/ةيبلقلا ةيودألا 8 «نوناقلا» بحاص هركذو

 .ةرغصلا ىنعأ ءاذج بلقلا ةيوقت ىف لخدم هل امم ِهَّنإف :ةقلطملا ةيودألا نم

 مَّدلا نوكو «©لضفلا ةّلقو مَّدلا ئلإ ةلاحتسالا ةعرس :ٍناعم ةثالث عمجت يهو
 كلذلو .ٍةعرسب هيلإ اًعفدنم اًفيفخ .بلقلا وذغي يذلا مّدلل اًسناجم هنم دّلوتملا

 .©0موّرلا رهوجل ةلّدحملا ضارمألا ٌةيداع هب ىالتي ام قفوأ وه

 اهنع قاضو رطسلا رخآ يف ةخسن يف تعقو ةملكلا نأكو «وأ» :ةعوبطملا خسنلا يف (010

 .تبهذف «ةيشاحلا يف ماللا خسانلا بتكف رطسلا
 .فيرحت ««عجولا» :اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يف (

 «تادرفملا» نع رداص وهو ءسوديروقسيد ئلإ يومحلا اهازع ةرقفلا هذه
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 .2...نكي مل نإو ضيبلا :ةيبلقلا ةيودألا يف انيس نبا) )١/ ١77(: راطيبلا نبا قايس ظ

 نم» نمض روكذملا باتكلا رظنا .هل «ةيبلقلا ةيودألا» باتك يف انيس نبا لاق :ىنعي

 طوطخم يف ءاجو .(77/8ص) ابابلا ريهز دمحم قيقحت («ةيبطلا انيس نبا تافلؤم

 نأ رهاظلاو .«...نكي مل نإو ةيبلقلا ةيودألا يفو هيف انيس نبا لاق» :يومحلا باتك

 غاصف .باتك مسا «ةيبلقلا ةيودألا» نأ ميقلا نبا ئلع يفخو .خسانلا نم أطخ واولا

 !اذكه هترابع

 .ةلاسرلا ةعبط هتعباتو ««ةلضفلا» ئلإ يقفلا هرّيغ

 ضيبلا دئاوف ضعب «جاهنملا حرش ةلاجعلا» نم مهضعب لقن (ف) لصألا شماه يف
 ءاظلا نيب قرفلا يف داصرملا» نم نيتيب لقن مث ءضيبلا لكأ يف يلع نع ئوري اًثيدحو
 . ظيبلاو ضيبلا نيب قرفلا يف «داضلاو
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 ليعبلا نع تلكس اهنأ ةشتاغ عم "!«هيتسا ف ةواد ويأ نور !2١ لص
 ٍ 4 ًانازيتمم ب 5: بر 3
 يف هنع تبثو .لصب هيف ناك هي هللا لوسر هلكأ ماعط رخا نإ :تلاقف

 .دجسملا لوخد نم هلكآ عنم هنأ "72نيحيحّصلا
 هلا

 عفديو «هايملا رّيغت نم عفني .ةّيلضف ٌةبوطر هيفو «ةثلاثلا يف ٌراح لصبلاو
 :ئينملا يف ديزيو «هابلا حّيهيو «ةدعملا يّوقيو «ةوهّشلا قّتفيو ءمومّسلا حير

 .؟؟!قّهبلا بهذي هّرزبو .ةدعملا ولجيو «مغلبلا عطقيو ءنوّللا نّسحيو

 اذإو .(7ليلآثلا علقي حلملاب وهو .اًدج عفتيف «200بلعُتلا ءاد لوح هب كلدُيو
 كلذ ةحئار سهذأو «نايثغلاو ءيقلا نم هعنم الهسم ًءاود برش نم هّمش

 م
 نيّطلاو عمّسلا لقثل نذألا يف رّطقُيو .سأّرلا ئقن هئامب طِعّتْسا اذإو .ءاوّدلا ان

 3-9197 /3) راطيبلا نبا ؛رظتاو..(4 18 -415ض) ىرمحلا باتك
 .(155/0) دمحأو :(5757) «ئربكلا» يف ٌيئاسنلا اًضيأ هجرخأو .(78795) مقري 0(

 اًضيأ هيفو ؛هيلع فلتخاو «نعنع دقو يّوسيو نسلدي كيلولا نب ةّيقب هاتسإ يثو
 (ريّسلا» يف ُيِبهَّذلا لاق اذلو ؛نادعم نب دلاخ هنع ةياوّرلاب درفت ةملس نب رايخ
 .«دانسإلا حلاص بيرغ# :(5 47 /1/) «رينملا ردبلا» يف نقلملا نباو (189/15)

 .(7517) «ءاورإلا» يف ٌينابلألا هفّعِضو

 .رباج ثيدح نم (015) ملسمو (855) يراخبيلا 66

 رهاظ ودعت ال ءضايبلا ئلإ وأ داوسلا ئلإ ندبلا عيمج يف ةيطقن ةّيحطس راثآ قهبلا (5)
 .(57ص) «ريونتلا»و (57١ص) «بطلا رارسأ قئاقح» :رظنا .دلجلا

 .(5 57 ص) يف هريسفت رظنا (0)

 .دلجلا يف راغص روثب يه (1)

 .(نينيعلا» :ن يفو .ل نم طقاس «نيعلا يف» (0)
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 .ءاذغلا ريثك هنم خوبطملاو .نيعلا ضايبل لسعلا عم هرزبب لحتكيو .الاحتكا

 عفنيو «عبطلا نّيليو «لوبلا ٌرِدّيو ءردَّصلا ةنوشخو لاعّسلاو ناقريلا نم عفني
 اذإو .7©2باَّذَسو حلمب هؤام اهيلع 2١7 َلِطُن اذإ بِلَكلا ريغ بّلكلا ةّضع نم

 .ريساوبلا هاوفأ يتف لمتحا

 () اصف

 ملظيو ءاحاير دّلويو ءسأّرلا عّدصيو «ةقيقّشلا (؟)رّوي هّنإف هررض اًمأو

 مفلا ةحئار رّيغيو .لقعلا دسفيو «نايسنلا 27ثروي هلكأ ةرثكو .رصبلا

 هّلكآ رمأ م هنأ 01 علا فو .هنم تاّرِضملا هلبم (1) هذي اًخبط هتتامإو

 .ءيش دعب ءيش هنم اهيلع بص :ىنعي 0010(

 .هريغو (5 /7) «راطيبلا نبا تادرفم» يف اهصاوخ رظنا ءفورعم يبط تابن (؟)

 .ةلاسرلا ةرشن هتعبتو «(«لصفا» ةملك يقفلا خيشلا فذح ()

 مرحلا ةخسن يفو .رشان وأ خسان نم فرصت هلعلو ««ثروي)# :ةعوبطملا خسنلا يف 4

 . «ريثي» :هنم اشاب بغار ةخسن يفو .تبثأ امك يومحلا باتك نم يكملا

 .ثنؤيو ركذي ردصملاو .ل .,ف يف عراضملا فرح طقني مل (5)

 .«بهذت» :ةعوبطملا خسنلا يف ()

 نب دلاخ قيرط نم «(77417) «ئربكلا ّيئاسنلا نئس :(8717"7) «دواد يبأ نئس» (0)

 .هريغو )/١7751(« دمحأ اًضيأ هجرخأو .هانعمب هيبأ نع ةَّرق نب ةيواعم نع «ةرسيم

 اًثيدح هلرأ مل 557 ةرسيم نب دلاخا :(5 5١ /) (لماكلا» يف يدع نبا لاق

 يف ناطقلا نباو «(58648) «ريبكلا للعلا» يف امك يراخبلا ثيدحلا نّسحو .«اًركنم

 نع بابلا ينو )7١١7(. «ةحيحّصلا ةلسلّسلا» يف وهو «(607/5) «ماهيإلاو مهولا»
 .(0571/) ملسم دنع هيلع افوقوم ُهْنَعُةَنَوَيو رمع نعو هُهَنَعَهَئلَوَِو سنأ را حرس 10
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 .(17هيلع ٍباَذَّسلا قرو غضم هّتحئار ُبِهْذُيو .اًخبط امهتيمي نأ موثلا ّلكآو

 :ِلكَو هللا لوسر ىلع قلتخملا عوضوملا ثيدحلا ين :''7ناجنذاب
 .ءالقعلا داحآ ئلإ هتبسن حبقتسي امم مالكلا اذهو .("7(هل َلِكأ امل ناجنذابلا) 5 5 5 مع

 .ءايبنألا نع اللضف

 ؟ةاح وأ ةرايوه له فاللع هيفو .ذوسأو نشيبأ :ناعوت وهف هدعيو

 ناطرّسلاو دَّدُّسلاو ريساوبلاو ءادوّسلل ٌدّلوم وهو .ٌراح هّنأ :حيحّصلاو

 ليطتسملا ضيبألاو .2؟7مفلا نتنب ٌرضيو «هدّوسيو نوللا دسفُيو .ماذجلاو

 12 نم راع

 ءاتلا فرح

 تارمت عبسب حبصت نما ل هنع !"7«نيحيحّصلا» يف تبث :( )رمت

 )١( «نوناقلا» :رظنا )١/09497(.

 .(84 ص) سيئفنلا نبال «زجوملا» «(5 ١ 8ص) يىومحلا باتك (0)

 55١(. /7) «باتكلاو ظفحلا نع ينغملا) : رنتي .ءاملعلا قاقثاي هل لصأ ال لطاب )00

 عئلآللا»و ١13(« /) «ةّيعرشلا بادآلا»و )١77(. ٍناغّصلل «تاعوضوملا»و
 .(71/9) «ةنسحلا دصاقملا»و ١5١(. ص) «ةروثنملا

 يف ركذ دقف .«مفلا رثّبب» فيحصت هنأ رهاظلاو ؛ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يف اذك (4)
 مالآلا ءافشا ينو )١/ 6١(. «تادرفملا» يف هلثمو «(مفلا رشيي) هنأ (99 /1) «نوناقلا»

 .ةمفلا رثبي قيتعلاو» :(أ /9//) يتيبرتسش ةخسن يٌرمّرسلل (مالسإلا لهأ بط يف

 :رظناو .«ءاذغلا حلاص هضيبأو» 8١(: ص) ببطتملا دوادل «يوبنلا بطلا» يف (5)

 ١(. 5 /7) «ةيعرشلا بادآلا»

 .(6 13 -١55ص) ىومحلا باتك (51)

 )01105(  يراخبلا هجرخأ ثيدحلاو .«حيحصلا» :اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يف (0)
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 هنع تبثو .اًرحسالو مس مويلا كلذ هَّرضي مل ةيلاعلا رمت نم :ظفل ينو -

 :2")دبزلاب رمّثلا ٌلكأ هنع تبثو .(1)هلهأ ٌعايج هيف رمتال ٌثيبا :لاق هن
 .اًدرفم هلكأو «2")زبخلاب رمّثلا لكأو

 .نيلوق ئلع ؟اهيف سباي وأ لوألا ىف بطر وه لهو .ةيناّثلا يف ٌراح وهو

 عمرييو .ربونصلا ٌبح عم امّيس الو هابلا يف ديزي .عبطلل ٌنّيلم .دبكلل وقم وهو

 ىقسلا مهل تروم هاف ةدرارلا دالبلا لهأت هنكست مل نمر .قلحلا ةنوشخ نم

 ْنَموَهَو .شاخشخلاو زوُللاب هررض ٌعفدو .عادصلا جّيهيو «نانسألا يذؤيو

 .بطرلا ٌراحلا رهوجلا نم هيف امب ندبلل ةيذغت رامثلا رثكأ

 َميدأ اذإف «ةّيقايرت ٌةّوق هيف هترارح عم هَّنإف ءدوّدلا لتقي قيّرلا ئلع هلكأو

 .هلتق وأ 120!تعبقأو دودلا ةّداَم 2140في قفولا لع هلامعتسا

 ها 36 ريوق
 .ىئولحو «تارشو ء.ءاودو .ءاذغو .ةهكاف وهو

 يفو .«ةوجع تارمت عبسبا :هظفلو .صاقو يبأ نب دعس ثيدح نم 7٠١( 51) ملسمو ب

 قايرت امهنإ وأ  ءافش ةيلاعلا ةوجع يف نإ) 3١(: 5/) «ملسم حيحص» يف ةشئاع ثيدح

 .«ةركبلا لوأ

 .اَهَتَعُدَنااَوِوَو ةشئاع ثيدح نم ٠ "١160( 4/5) ملسم هجرخأ )١(

 .هجيرخت أيس 020

 .هجيرخت مَّدقت (6)

 ءاخلاب س يفو «ءءاخلاب ف يفو .(ب )١7/7/ يومحلا باتك طوطخمو ءطح يف اذكه (:)

 يتلا تابوطرلا دودلا ةدام نإف هبشأ تبثأ امو .لمهم اهريغ يفو ««اًعم» ميجلاو

 .ءاعمألا بناوج يف سبتحت

 .«هللقو» :ةدايز هدعب ةعوبطملا خسنلا يف (5)
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 يف ٌركذ هل تأي مل ةنيدملاو زاجحلا ضرأب نيلا نكي مل امل :'!'نيت

 ربنا يل كوسا تق نيكو .لخّتلا ضرأ ينانت هضرأ َنإف نسا

 (7)2فورعملا نيَّلا وه هب مّسقملا نأ حيحّصلاو «هدئاوفو هعفانم

 حضاّتلا ضيبألا :هدوجأو .نالوق هسبيو هتبوطر يفو راح وهو

 نم ئذغأ وهو .مومّسلا نم نّمؤيو ؛ةناثملاو ئلكلا لمر ولجي .(""7رشقلا

 دبكلا لسغيو «ةئّرلا ةبصقو ردّصلاو قلحلا ةنوشح عفنيو هكاوفلا عيمج

 هنأ الإ ذيج ةيج ةاذغ ندبلا وذغيو «ةدعملا نم يمغلبلا طلخا يّشيو «لاحّطلاو

 .اًدج هنم رثكأ اذإ َلْمَقلا دّلوي

 :لاق .دومحم زوّللاو زوجلا عم وهو .بّصعلا عفنيو «وذغي هسبايو

 ظفحو عمن لتاقلا ٌحّسلا ذخأ لبق باذّسلاو زوجلا عم لكأ اذإو :(؟7سونيلاج
 . خلا حم

 01 311-117 ض) زجوملا :(04 8247-14 ض) ئومحلا باتك ()
 ةرجش سفن دارملا نأ(١7 -59ص) «نآرقلا ناميأ يف نايبتلا» يف فنصملاراتخاو ()

 ريسفتو 3١(« 5 /5) مالسإلا خيشلاحيحصلا باوجلا»:رظناو .اًضيأ اهتبنّمو نيتلا
  برغلا راد ةعبط  يهارفلل «ناقرفلاب ناقرفلا ليوأتو نآرقلا ماظن» يف نيتلا ةروس

 يع هو ر#)

 يف هلثمو ؛رّشّقملا» :يومحلا باتك يفو .ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يف اذك ()
 دوجأ» :(ب )8١/ «مالآلا ءافش» يف يّرمَّرسلا لاقو .(١4ص) دوادل «يوبنلا بطلا»

 رشق اذإ يريزولا :هقانصأ دوجأو .دوسألا مث ءرمحألا مث ءضايبلا ئلإ يذلا *نيتلا
 .نوخسانلا ئطخيف ءاذج اًريغص نوكي دق ميملا سأرو

 .سوس#لا ةرمسم قوللاو ؤوجلا عم سبابلا نيتلاو# :سوفيلاج لوق يومحلا لقت (4)
 .خلإ 2...زوجلا عم لكأ اذإو

 ا



 :لاقف «نيت نم ٌقبط ِكَ يِبْنلا ىلإ يدهأ :ءادرّدلا يبأ نع ركذيو

 ّنأل .هذه :تلق ةّنجلا نم تلزن ةهكاف َّنِإ :ٌثلق ول» :لاقو ؛هنم لكأو .«اولك»
 ا و 0 د 9 ّ :

 نم عفنتو ءريساوبلا عطقت اهنإف ءاهنم اولكف .مَجَع الب ةنجلا ةهكاف

 ظن اذه توبث قو .؟070رسرقتلا

 دبكلا ددس حتفيو .لوبلا ٌردّيو ؛نمزملا لاعّسلا عفنيو .حلاملا مغلبلا

 حيتفت يف ٌةبيجع ٌةعفنم قيّرلا ىلع هلكألو .ةناثملاو ئلكلا قفاويو ءلاحّطلاو
 هي 2 00 ًَ

 يدر ةظيلغلا ةيذغألا عم هلكأو .زوجلاو زوللاب اصوصخو ءاذغلا يراجم

 .؟1ةدعملاب ٌةِضآو ةيذغت أ تكل ههنم يرق نضيألا ترثلاو :ادج

 هجرخأو .هثيدح نم هيلع فقأ ملو ُكنَعََنلَدَيَر ءادرّدلا يبأ نع يومحلا هدروأ اذك 6

030 

 نع «ّيطساولا ميهاربإ نب لهس قيرط نه( ) «نايبلاو فشكلا» يف ُييبلعُتلا

 يبأ نع «ةقثلا ينثّدح :لاق هريثك يبأ نب ئيحي نع «ٌيعازوألا نع ءسنوي نب ئسيع
 دمحم نب داّمح قيرط نم «571/) «يوبنلا بطلا» يف ميعن وبأ هجرخأو .هب ٌرْذ

 .هب ٌرذ يبأ نع ؛ةملس يبأ نع «ريثك يبأ نب ئيحي نع «ٌيعازوألا نع «ٌيدادغبلا

 نع «سنوي نب ئسيع نع «يفوكلا دّمحم نب هللا دبع قيرط نم (574) اًضيأ هجرخأو

 يف رجح نبا لاق .ةريره يبأ نع ؛ةملس يبأ نع ؛ريثك يبأ نب ئيحي نع ؛ٌيعازوألا

 .فعّضلاب ٌيطويّسلا هل زمرو .««فرعي ال نم هدانسإ يف» :(187ص) «فاّشلا فاكلا»
 يف وهو .«لوهجم هدانسإ» )/١31١8(: «ٌيوامَّسلا حتفلا» يف ٌيوانملا لاقو
 )١560(. «ةفيعضلا ةلسلّسلا»

 توتلا» نم الدب «داصرفلا» هيفو «سيفنلا نبال «زجوملا» نم ةلوقنم ةرقفلا هذه
 ةدامب اهتدام تطلتخاو «زجوملا» ةعوبطم نم «نيتلا» مسر طقس دقو .«ضيبألا

 .«دبرتلا»
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 اهَّنأو اهعفانم ")انركذو :7)22نوحطملا ريعّشلا ءام اهَّنأ مّدقت دق :ةنيبلت
 .حيحّصلا ريعّشلا ءام نم زاجحلا لهأل عفنأ

 ءاَّثلا فرح

 نم ينلسغا َمهّللا» :لاق هّنأ ِةَِكَي (؟)هنع ()(نيحيحّصلا» ىف تبث :جلت

 .«دربلاو جلثلاو ءاملاب ياياطخ

 نم اياطخلا يف ّنِإَف ءهّدضب نوادي هاَّدلا نأ :هقفلا نم ثيدحلا اذه فو
 ءاملا َّنإ :لاقي الو .درابلا ءاملاو دربلاو جلّتلا هٌداَضي ام قيرحلاو ةرارحلا
 ام هتيوقتو مسجلا بيلصت نم درابلا ءاملا يف نأل ,خسولا ةلازإ يف غلبأ ٌراحلا

 بولطملاف ءءاخرإلاو سيندتلا :نيرثأ بجوت اياطخلاو .ٌراحلا يف سيل

 ئئلإ ٌةراشإ دربلاو جللاو درابلا ءاملا ٌركذف ههبَّلصيو ّبلقلا فّظني امب اهتاوادم
 .نيرمألا نيذه

 قلو هتهيشو اة نح :(60لاق نم طلغو .حصألا ىلع ٌدراب جلثلاف «لعبو

 .س نم «نوحطملا» ظفلو «.ن نم طقاس «ءام) ظفمل ()

 .«ركذو» :ن (؟)

 يراخبلا هجرخأ ُكنَعدَيِلَدََر ةريره يبأ ثيدح نم وهو .«حيحصلا» :نوطح ءز (*)

 .(09) ملسمو (0)

 .«يبنلا نع» :ةعوبطملا خسنلا يف (5)

 ةخسن ؛زجوملا ٌلح# يف (/7/0 وحن ت) ىئارسقألا نيدلا لامج لاقو .هيلع فقأ مل (5)

 هلخاد يف معن .قحب سيلو «راح جلثلا نأ ْنَظ نم سانلا نم :(ب )١17/ موكليو

 ءافش» يف يّرمّرسلا لقنو .«ضرعلاب سباي عبطلاب دراب وهو .ةيدعص ةيناخد ءازجأ
 .هنيعب ميقلا نبا هخيش مالك (أ /87) «مالآلا
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 يفو ةدرابلا هكاوفلا يف دّلوتي هّنإف ؛هترارح ئلع ٌلدي ال اذهو «هيف ناويحلا

 ةدعملا ٌرضيو .هسفن يف هترارحل ال ؛ةرارحلل هجييهتلف هشيطعت اًمأو .لخلا

 .اهنكس ٍةطرفم ٍةرارح نم نانسألا ٌمجو ناك اذإو .بّصعلاو

 امهلكأ نما :ةثيدحلا قو .'1فيدحلا ف لصبلا نيرق وهو ؟١موك

 ٍبوُيأ يبأ ئلإ هب لسرأف «ٌموث هيف ٌماعط هيلإ يدهأو .("9(اًجبط امهْنمُيِل
 نم يجانأ ىنإ» :لاقف ؟تلإ هب لسرتو .ههركت هللا لوسر اي :لاقف .ٌيراصنألا

 : («يجانت ال (0 ء

 اًقيفجت فمجيو ءاّيوق اًناخسإ نِخْسُي .ةعباّرلا يف ٌسباي ٌراح وهف «دعبو
 يف عوقولا ئلع فرشأ نملو ٌيمغلب هجازم نملو نيدوربملل عفان .اغلاب
 مضاه .ةظيلغلا حايرلل للحم دَدّسلْل حتفم 18 هينا ففجم وهو .جلاغلا

 عيمجو ماوهلا عسل يف موقي .لوبلل ٌرِدُم .نطبلل ٌقِلطم ءشطعلل ٌمطاق «ماعّطلل

 )١( ص) يىومحلا باتك 55 57-0 60(.

 .اًرركم هّنظ هفذح نم لعلو «ن نم طقاس «ثيدحلا يف» (؟)

 نم )١7741(: دمحأو :(175541/) «ئربكلا» يف يئاسّملاو (7871) دواد وبأ هجرخأ (6)

 .هجيرخت مّدقت «نسح ثيدح وهو ُهَدَعُهَنَزَعَو سايإ نب ةّرق ثيدح
 رظناو .هللا دبع نب رباج ثيدح نم (075) ملسمو (1/759 .865) يراخبلا هجرخأ (:1)

 ةقايس يف رداص فلؤملاو )7١51(. «ملسم حيحص» :يف يراصنألا بويأ يبأ ثيدح

 .يومحلا باتك نع ثيدحلا

 :ةدعملل فّمجم» مولا َّنِإ هلوق سوديروقسيد نع يكح هنأ (78/7) «يواحلا» يف 000

 راطيبلا نبا لقن دقو .«ينملل ففجم هنإ :لاق هنأ بسحأ يذلاو .طلغ كلذو

 .قبس ام دض يزارلا نع( 0)
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 تاّيحلا شمن ئلع ٌدامِض ١2)هيف لمُعو ّقُد اذإو .قايرّتلا ماقم ةدرابلا ماروألا

 يف ديزيو «ندبلا نخسيو .اهنم مومّسلا بّذجو اهّعفن براقعلا عسل وأ

 رثكأ ةَّحِص ظفحيو ,قلحلا يفصيو «خفتلا للحيو «مغلبلا عطقيو «هترارح

 يل

 لقاتل سرشلا ئلع عر :لسعلاو حلملاو ّلخلا عم قد اذإو

 رانقعفتم نكشف .هّعجو نكس عجّولا سرّضلا ئلعو ؛هطقسأو هدف

 لسعلاب ©7ىلّط اذإو .دوٌدلاو مغلبلا جرخأ «لسعلا ءام عم ذخأو «نيمهرد

 عفن قّهبلا ىلع
 :هابلاو رصبلا فِعضُيو «نينيعلاو غامّدلا ٌرضيو ؛عّدصي هنأ :هّراضم نمو

 ْعَضمُي نأ هّتحئار بِهذُيو .(4)مفلا ةحئار فّيِجُيو ءءارفّصلا جّيهيو ءشّطعيو
 باَّذَكلا قوو هيلع

 الع ةشئاع لضف» :لاق هّنأ 6 هدع أ“ (نيحيحَصلا» يف تبث :ديورأ

 .(ماعّطلا رئاس مولع ديرثلا لضفك ءاسّنل

 لضفأ زبخلاف ؛محلو زبخ نم ٌبّكرم هّنإف ءاّبّكرم ناك نإو ديرثلاو

 .ةلاسرلا ةعبط يف هوحنو ««هنم» يقفلا تبثأ )١(

 .«هقلحب بشنيف «ناسنإلا هبرشيف ءءاملا يف نوكي رمحأو دوسأ» :قلعلا ()

 .يومحلا باتك يف امك «موثلا دامر :ينعي (2)

 هرّيغو .مزال لعف وهف «ّنتنأ يأ فاتجاو فاج لثم فيجو .يومحلا باتك يناذكو (5)

 .«مفلا ةحئار نتنيو» :مئلإ (ب /87) «مالآلا ءافشا يف قرفوسلا

 )١55557(. ملسمو (0 578) يراخبلا (5)
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 .ةياغ امهدعب نكي مل اعمتجا اذإف .مادإلا كيس وحّللاو تاوقألا

 :ٌمعأو رثكأ زبخلا ىلإ ةجاحلا نأ باوّصلاو ؟لضفأ امهّيأ ساّنلا عزانتو
 0 ا لكم ل رعب اهتارعب 00

 فاشلا نم ٌةيثكو. ء[ا 11 دبا و يَ ىّرأأ قب - رو

 .ملعأ هللاو :©"7ةطنحلا

 ميجلا فرح
 نع :(9)( 55 ِّ | قف تب .لشتلا بلق 9 وهو "ا ا

 راّمجب يتأ ذإ ء.ٌسولج ِةِْكَي هللا لوسر دنع نحن انيب :لاق رمع نب هللا دبع

 طقسي ال ملسملا لجّرلا لثم ًةرجش رجّشلا نم ّنإ» :ِلكي يلا لاقف ةلخن
 .ثيدحلا («...اهقرو

 مدلا ثفن نم عفنيو «حورقلا متخي .ئلوألا يف ٌسبايٌدراب ٌراَّمجلا

 .«لضفأو لجأ» :اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يف ()

 ليئارسإ ينبب ناطيشلا بعالت نم( 8/8 /؟) «نافهللا ةثاغإ» يف فنصملا ركذو 00

 «فينملا رانملا» يف لاقو .«. ..لصبلاو موثلا شيع اوركذو# ئولسلاو ّنملا اوم منأ

 وه موفلا نأب لوقلا راتخاف .سّدعلا :ينعي «لصبلاو موثلا ّنيرق هلعجو» :(8”7ص)

 .هبشأ وهو «موثلا
 .(5 ١ 6©ص) يومحلا باتك (©)

 .ةعوبطملا خسنلا نم طقاس «(وهو» (:4)

 .(0555) ملسمو (/7) يراخبلا (6)
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 ءيدرب سيلو .مَّدلا ةرئاثو ءءارفّصلا ةَّرملا ةبلغو «نطبلا قالطتساو

 .مضهلا ءىطب وهو ع! ديس ءاذغ ولغيو لك يوميا

 رثكل ملسملا لجّرلاب ِةَِلَي ٌيبنلا اهلثم اذهلو «عفانم اهلك هترجشو

 :ةعقابسو

 اعدف كويت يف ةنبجب فيلا ينأ :لاق رسع نبا نع «ننشلا" يف :نبج

 .قارعلاو ماّشلاب ةباحّصلا هلكأو .("7دواد وبأ هاور .عّطقو ءىّمسو «نيكسب

 يف ديزي ءءاضعألا يف كولَسلا نّيه «ةدعملل دّيج حولمملا ٌريغ ُبطَّرلاو

 وهر هبطألا نمئاثش لقأ حولمملاو لدعم اًنيِبلت نطبلا نّيليو ءمحّللا

 عيفتيو .ٌيوشملا اذنكو  نطبلا لقعي قيتعلاو .ءاعمألل ٍؤؤم ةدعملل يدر

 حلصأ ناك اًيوشم لمعتسا نإف .بطو ةراب وو .لاهسرلا عئميو «عورقلا

 ةقسلا رو ةمعط لطتو تره وه اطلكو تلاع وهستمست راثلا ناؤهجلرمل

 رسكو هرهوج فيطلتب اًضيأ هحلصي هّيشو .ٌسباي ٌراح حلاملا قيتعلاو

 .اهل ةساتملا ةسايلا احلا ءاوجلالا هرم هيم راثلا 0 بتدجت امل «ههفارخ

 .قبس لقرب «قورعلا قف عرجم ىلا ءانقلا ةضاللخ :ىسوعيكلا 3
 نع قيعشلا نيغ ع ءروصنم نب ورمع نع «ةنييع نب ميهاربإ قيرط نم (7/14) مقرب )0

 )٠7 ٠١١(. (ريغّصلا» يفو ١( 42)«طسوألا» يف ناريطلا اًضيأ هجرخأو .رمع نبا

 هاورف .فلوخ دقو هيف مّلكتم ةئييع نب ميهاربإ نكل «.(57 )51١ ناّبح نبا هححصو

 وه (حبحصب : نييبلا] 036 8) هفبال (لذعلا» يق اسك مئاج وبا لاق, كسرم ةريغ

 سام نبا نس بابلا يفو 019/90 ؟عومجملا» يق يول هداتسإ شعشو قركتم

 .لكَك تنلا جوز هنوميمو

 .(هبذجت» :ن (9)
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 .ةدعملل يدر وهو .ةناثملاو ئلكلا ةاصح دّلويو ءلزهُي هنم حّلمملاو

 27ةنعسلا ىلإ هل اهتيفت بيس ئدرأ تاقطلملاب ةطلخو

 ءاحلا فرح

 .هتداعإ نع ئنغأف «هعفانم ركذو هلضف يف ثيداحألا تمّدقت دق :ءاّنَح

 نع ةملس يبا ثيدح نسم : :(76يهيحّصلا) قف تبل كنت ث : ")ءادوسلا ةبح /

 ًءافش اهيف َّنإف .ءادوّسلا ةّبحلا هذهب مكيلع» :لاق ل هل لوسر نأ ةريره يبأ

 .تدوملا .ماسلاو .(ماّسلا هل! عاد لك نم

 ىوسألا ةوشقلا يفي سرفلا ةغل يف زينوُشلا ىه ٠١ ءادوسلا ةّيحلا

 اكحو .لدرخلا اهّنإ :نسحلا نه يبرسلا لاقو ضدنهلا وكلا نئسير

 اهّنأ :باوّصلاو ءٌمهو امهالكو .2؟0ِمّْطُيلا ةرمث ءارضخلا ةّبحلا اهَّنأ يورهلا

 ُرَمدُد# :ئلاعت هلوق لثم «ءاد ّلك نم ًءافش» :هلوقو .اًدج عفانملا ةريثك يهو

 د 7 اظنو ءريِمدَّتلا لبقي ٍءيش ّلك أ[ :فاقحألا] 4 اَهّيَرِرَم 31 ِءَيَنْلُك

 ردصم ئلع فقأ ملو .(47ص) سيفنلا نبال «زجوملا» باتك نم ةلوقنم ةرقفلا هذه )١(
 .اهقيم ام

 نم هتّمرب لوقنم لصفلا اذهو .فوصوملا ئلإ ةفصلا ةفاضإب خسنلا عيمج يف اذك (؟)

 .(17/5 - ١٠ص ) يومحلا باتك

 .ننسلا ظفل اذهو «(5551) ملسمو (518/) يراخبلا هلا

 يرهزألا :هب ينعي يورهلاو )١1777/١(« «راونألا قراشم» يف يضاقلا امهلقن نالوقلا )0

 )١17/ 1١7(. «ةغللا بيذبت» يف

 بةةيلجلا مارق ءاذ لقا :ِلَك هلوق ئلع مالكلا يف دلجملا لوأ يف مّدقت ام رظنا )00
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 ةّراحلا ضارمألا يف لخدتو .ةدرابلا ضارمألا عيمج نم ةعفان يهو

 اذإ ءاهذيفنت ةعرسب اهيلإ ةبطّرلا ةدرابلا ةيودآلا ئوق لّصوتف ء«ضرعلاب ةسبايلا
 صر ف قارشعرلا خيل هريغو ©!3«قوتاقلا»ء بسام صن دقو اهّديسي ذبل

 ,ةعاتصلا قازس ايف رعر_قاظن هلو .هتّرق هلاصيإو هديتنت ةغرسل روقاكلا

 يف كلذ دجت كّنإف ةّيّصاخلاب ٍةَراح ضارمأ يف ٌراحلا ةعفنم دعبتست الو

 رّكُسلاك دَمّرلا ةيودأ نم هعم (7بٌكري امو "تور :اهنم «ةريثك ةيودأ

 عفن كلذكو .ءاّبطألا قافتاب ٌراح مرو ُدمََّرلاو «ةّراحلا تادرفملا نم هريغو
 .برجلا نم اذج ٌراحلا تيربكلا

 .2*”عرقلا ىلا » جرم م .خفتلل ٌتِهْذُم «ةغلاثلا يف ٌسباي راح زينوشلاو

 ٌفّقجم «حايّرلل للحم ءددّشلل ُحّنفم ,ةّيمغلبلاو عبّرلا ئّمحو صربلا نم ٌعفا

 .اهتيوطرو ةدعملا ةّلبل

 ةوقث ىلا ةاصسلا باثآ السلا ءامثاب برشو لسسلاب نويعو لذ ذإو
 نإو .اّماّيأ هّبرش ميدأ اذإ نبَّللاو ضيحلاو لوبلا ٌرِدُيو .ةناثملاو نيتيلكلا يف

 ةبحلا يف يلي هلوق نأ ئلع ريسفتلا اذهو .(777/14) «ئواتفلا عومجم» :رظناو -

 .صاخلا هب ديرأ ماع ءادوسلا

 )١( لالالال /؟) «نوناقلا» يف "/ 9107 8(.

 :رظنا .ةرارم همعط يف ةكئاش ةرجش غمص وهو .(تورزنعلا» :نيعلاب لاقيو (0)

 .(57' )١/ «راطيبلا نبا تادرفم)

 .(«(بكرتي) :ز يفو .لصألا يف هلوأ طقني ملو .«بكرت» :ل ءطح 3

 رارسأ قئاقح»و (97”ص) «رهاوجلا رحب» :رظنا .روعألا اعملا يف ضارع ناديد يه 00

 ١(. 5 ”ص) يزجسلل «بطل
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 لظنحلا ءامب نجع نإف .عرقلا بح َلَتَق نطبلا ئلع يلطو لخلاب 2١7 َقِحَس

 جليد ونمو .وقأ دوذلا جارخإ يف هلعف ناك خوبطملا وأ بطلا

 تشاو ٍةقرخ يف" ضو ؟)ٌقُد اذإ .درابلا ماكزلا نم ىفشيو الجير

 .(؟/اًمئاد

 هنم برش اذإو .ناليخلاو ليلآّتلا نمو 2*)ةّيحلا ءاد نم عفان هنهدو
 .درابلا عادّصلا نم عفني هب دامّضلاو .سفّتلا قيضو رْهُبلا نم عفن ءامب ٌلاقثم
 هّعفن «ناقريلا ٌبحاص هب طِعّسو «ةأرما نبل يف اًددع ٍتاّبح عبس هنم عقن اذإو

 2 ل ضل ا و 1 01

 عم هب دٌّمض اذإو .نيعلا يف ضراعلا ءاملا ءادتبا نم عّمن اًقوحسم هب طعتسا

 ماروألاو ةنمزملا ةّيمخلبلا ماروألا لّلحو .حّرقتملا برجلاو ٌروثبلا عّلق ّلخلا

 ٍلاقثم فصن ٌرادقم هنم برش اذإو .هنهدب طِعُس اذإ ةوقّللا نم عفنيو .ةيلصلا

 .فيحصت وهو «ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ,.«نخسا :ن ءطح ءز )١(

 .«يلق» :يومحلا باتك يف (0)

 نأكو (9١٠ص) قفوملل «ةيبطلا نيعبرألا»و يومحلا باتك يف اذكو ,«َّرِص» :سء«ز (*)

 يف ريص اذإا :(9/7 /7) «تادرفملا» يفو .ةّرص يف عمج :ىينعي .هنع انه رداص يومحلا

 «نوناقلا» :رظناو .«ةَّرص يف لِعججو قحش اذإو» :اًضيأ هيفو .«...ولقم وهو ةقرخ

 .«ناتك نم ةّرص» :هيفو )١//1717"(

 .لبق نم ةدايزلا هذه لثم تّرم دقو .«هّبهذأ» :ةدايز ةعوبطملا خسنلا يف هدعب (4)

 .( 5 07 ص) يف هريسفت رظنا (6)
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 .217ءاليترلا عسل نم عفن ٍلاقثم ئلإ
 نذألا يف هنم رطقو «ءارضخلا ةّبحلا نهدب طلخو ءاّمعان قحّس نإو

 قد عن ءيِلُق نإو .ددّسلاو حيّرلاو اهيف ضراعلا دربلا نم عّمن -ِتارطق ثالث
 نم عفن -21) برأ وأ ٍتارطق ثالث فنألا يف هنم رطقو ٍتيز يف عِتُّن مث ءاّمعان

 .ٌريثك ٌساطع هعم ضراعلا ماكزلا

 باتحلا سد زا نموكلا سبأ !بّوذم عمشب طِلحو «قرحأ اذإو

 كازآو اهعف - ّلخلاب «؟)اهلسغ دعب نيقاّسلا يف ةجراخلا ٌحورفلا هب يلّطو

 (0)زاًرَحلاو دوسألا ٌقَّهِبلاو ٌصربلا هب يلّطو 55 قحس اذإو .حورقلا
 .اهأربأو اهعفن -ظيلغلا

 ٌبلك هَّضع نَم ٍدراب ٍءامب نيمهرد موي ّلك هنم فّتساو ءاّمعان قِحُس اذإو
 .كالهلا نم هسفن ئلع نمأو ءاّغيِلب اًعفن هعّفن -ءاملا نم عزفي نأ لبق «ٌبِلك

 هب نَحُّد اذإو .امهّداوم عطقو ««")زاَّركلاو جلافلا نم عّمن هنهدب طعس اذإو

 .بكاتعلا نمهيرش )1١(

 يومحلا باتك نم هتبثأ ام فيحصت وهو ««عفُر اذإ) :ةيطخلا خسنلا عيمج يف (؟)

 .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو .(1/7 /7) (راطيبلا نبا تادرفماو (77ص)

 نوكي نأ دعبي الو )١٠١/(. يومحلا باتك ةطوطخمو ةيطخلا خسنلا عيمج يف اذك (*)

 ىف نأ هديؤيو .ءاملاب هطلخ يأ .هفادأو ًءاودلا فاد :لاقي .(فوَدَم» :فيحصت
 .زينوشلا رورذ ركذ يف يأي ام رظناو .(«فادم عمشبا :انه «تادرفملا)

 نأ دعب» :«تادرفملا» ظفلو .تبثأ ام يومحلا باتك يفو .«امهلسغ» :طح ادعام (:)

 ...حورقلا لسغت
 .ةرسقلا :نآلا هل لاقيو «ةلاخنلا لثم سأرلا ةدلج نم رئنتي ام :زازحلا (4)

 .(١؟ 5 ”ص) (رهاوجلا رحب» :رظنا .اهدّدمف ةوقرتلا تالضع نم عئدتيي عتشت :زاّركلا 030
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 رد من رار .ماوهلا در

 ب . وف معزو . .ةامهرو هنم ةيرشلاو نال سجلات كامبل فاطر

 نم فوع نب نمحّرلا دبعلو ريبزلل هحابأ كي يلا نأ مّدقت دق :ريرح

 .هتداعإ يف ةجاح الف «هجازمو هعفانم مّدقتو ابيع تنافي
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 ءامثلا وهو هب لئوادتي يذلا ٌبحلا وه اذه : :(9ةفينح وبأ لاق :“'0فرح

 ةةاعلاهياسكاو لق يلا دبل لاقي ةثابلو .دِلَع َتِبْنلا نع ربخلا هيف : ءاج يذلا

 .فانقألا

 .فرحلا وه :ءامثلا :/نيبع وأ لاقو

 ثيدح نم هريغو (2)ديبع وبأ هاور ام هيلإ راشأ يذلا ثيدحلاو :تلق

 .«ءافثلاو ربصلا !ءافشلا نم نيّرمألا ىف اذام» :لاق هنأ ِِيَي تبنلا نع ساّمع نبا 2 4 - و 2 يضع ساس 1

 :ن «ز يفو .يومحلا باتك ةطوطخم يف اذكو ,««فيذأ» ئلإ ع.طح .ءس يف فحصت )١(

 ةطوطخم يف هلثمو ««ف) لصألا نم تبثملاو .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ««بيذأ»

 .(575 /؟) «نوناقلا» :رظناو .(أ /85) «مالآلا ءافش»

 1١6-/١1(. /؟) «راطيبلا نبا تادرفم» :رظناو .(5 1٠ - :78ص) يومحلا باتك (0)

 .ةلاسرلا ةعبط يف اذكو ««يرونيدلا» :هدعب ىقفلا داز (9)

 .(4 08 /6) (ثيدحلا بيرغا يف (؛)
 ْنَعدَيَو ساّبع نبا نع (07777) «لوصألا عماج) يف هركذو .دانسإ نود («هبيرغ» يف (5)

 .دحأل هزعي ملو
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 320 ايبارملا» يف دواد وبأ هأآورو

 ةظيللا ةليو نتسو وهي .ةثلاثلا ةجرّدلا نم ةسوبيلاو ةرارحلا يف هتوقو

 .عامجلا ةوهش كّرحيو ءلاحّطلا ماروأ لّلحيو ءعّرقلا ٌبَحو دوٌدلا جرخُيو

 .ءايوقلاو حرقتملا بّرجلا ولجيو

 كلا يف خبط اذإو .7لاحّطلا َمرو لح لسعلا عم هب دّمْضت اذإو

 اذإو .اهعسلو ٌماوهلا شبغ نم عفني هبرشو .ردَّصلا يف يتلا لوضفلا جرخأ
 طلخ اذإو .طقاستملا رعشلا كسميو .هنع ٌماوهلا درط عضوم يف هب نحخد

 ءاروألا لّلحو ءاسّنلا قرع نم عفن هب دّمّضتو ٌٌلخلاو ريعّشلا قيوسب

 .ليمامّدلا ٌجضنأ حلملاو ءاملا عم هب دّمضت اذإو .اهرخآ يف (؟)ةّداحلا

 ؛ماعّطلا يّهشيو هابلا ين ديزيو .ءاشعألا عيمتس يف ءايشرتسالا نم عقتيو

 عفنيو . .ثمّطلاٌرِو «ةئّرلا يقنيو ءلاحّطلا ًظلغو سلا ٌرسعو َوبّولا عفنيو

 نقتحا وأ برش اذإ لوضفلا نم ٍجرخُي امم كرولا ٌقُح عجوو اسْنلا قرع نم

 .جزّللا مغلبلا نم ةئّرلاو ردّصلا يف ام ولجيو .هب

 .السرم هب عفار نب سيق نع «نابوث نب نسحلا نع ءثيّللا قيرط نم (4 47 مقرب 000
 «ئربكلا» يف ٌيقهيبلاو «(©(225179) (يوستلا بَّطلا» يف ميعن وبأ اًضيأ هجرخأو

 .(5 457) «ةفيعضلا ةلسلّسلا» يف وهو .(757/9)

 .رظنلا لاقتنال ح نم طقاس «لاحطلا ...ةوهش كّرحيو» (؟)

 ةطوطخم يف اذكو .«ءاسّحلا» فيحصت وهو .خسنلا عيمج يف «ءانجلا» ظفل عقو اذك (©)

 ١1١7( /5) «يواحلا» يف هلثمو .«ءاسحألا» :يومحلا باتك ينو .(أ /87) «مالآلا ءافشا

 .هيوسام نبا نع ١18( /7) «يواحلا» يفو ء.سوديروقسيد نع )١117/5( «تادرفملا»و

 يومحلا باتك يف اذكو «ةّراحلا» :ةعوبطملا خسنلا يفو .ةيطخلا خسنلا عيمج يفاذك (5)

 .(«تادرفملا»و
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 ةعيبطلا لَهسأ ٌراحلا ءاملاب مهارد ةسمخ نو هقْحَس دعب هنم برش نإو

 عّقن بِرشو قِحش اذإو .ببّسلا درابلا جنلوقلا عجو نم عّقنو «حايّرلا لّلحو

 نم عفنيو . .امهنم عَقن لخلاب ضيبألا قّهبلا ئلعو هيلع ْخّطُل نإو .صربلا نم
 اذإ امّيس ال َعبّطلا لّقع َبِرْشو يلُق نإو مكر هربلا نم تباسلا عزنشلا

 خاسوألا نم هاّقن سأّدلأ هتامب ليغ اذإو .©7)وَُقلاب هتجوزل لّلحتل قحسشُ بي مل

 .ةجزّللا تابوطُرلاو

 يا لعل نم او لكو سرا عاجرأو سلب ةقورمملا كرولا اجرأ

 ٍةيودأ يف اًضيأ طلخي دقو .لدرخلا ٌرزب نْخسي امك نيخسُّنلا ئلإ جاتحت

 طالخألا عّطقي ِهّنأٌمولعم هيف رمألا نأ قيرط نم ءوبّرلا ٌباحصأ اهاقسُي
 هقا لك قدي ةيبش دلال «لدرشلا قرب اهم امك ءاكرق كيل ةلكياقلا

 .سأب هيلع سيل :لاق يلإ رظش يدلك نع كرتسلا يعدف .«اًبيبط هل اوعدا»

 .كلذ لفف .اهاّسَحُيف .ناخبطي «ةبطر ةوجع رمت عم («؟!َةقيِرَق هل اوُذِخَتاف

 هطوطخم يفو .يومحلا باتك نم عوبطملاو ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ««يلقلاب» :ن )١(

 حسا امك (ىهر/ا98)

 ١١1(. /5) «يواحلا» :رظناو .«تادرفملا»و يومحلا باتك يف امك «هرزب ةوق :ينعي ()

 .(557 -٠١٠55ص) يومحلا باتك (*9)

 طلخيو ٌّربلا نم لمعت دقو ءرمتلاو ةبلحلا نم ءاسفنلا وأ ضيرملل عنصت ةقيرفلا تناك )50

 «فنصملا بيرغلا»و (57/7"”ص) تيكسلا نبال «ظافلألا :رظنا ءءايشأ هيف

(605/50). 
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 اذإر..ليلوألا نم ةسوبيلا فو هةيئاثلا ةجرّدلا نم ةرارحلا ىف ةبلخلا ةوقو

 ةرعشلاو لاسثتا يكسمو .نطيلاو ردّصلاو ىلحلا تدتا ءاملاب تنك

 «ريساوبلاو مغلبلاو حيرلل ةديج يضو .هابلا يب ديزتو ءسّمنلا رسعو وبّرلاو

 مغلبلا 2؟7بلجتو .ءاعمألا يف "7ةكبترملا تاسوميكلل 7'2اهتجوزلب ةرِدُخُم

 هذهل لمعتستو .ةئّرلا ضارمأو ()تاليّيٌّدلا نم عفنتو ءردَّصلا نم جزّللا

 نب ةملس نع ؛ديمح نب دّمحم قيرط نم (”50) «يوبّتلا بطلا يف ميعن وبأ هجرخأ )١(
 دعس نع ؛«هيبأ نع .دعس نب دّمحم نب ليعامسإ نع «قاحسإ نب دّمحم نع «لضفلا
 قودص ةملسو .فيعض  يزارلا وهو  ديمح نب دمحم ؛فيعض دانسإ اذهو .هب
 يبأ قيرط نم )511١( اًضيأ هجرخأو .عامّسلاب حّرصي مل قاحسإ نباو ءأطخلا ريثك

 نع ؛قاحسإ نبا نع «ةملس نب دّمحم نع «ئيحي نب زيزعلا دبع غبصألا
 اذهو ءهوحنب هركذو ...صاقو يبأ نب دعس ضرم :لاق هيبأ نع .دّمحم نب ليعامسإ

 نع .دهاجم قيرط نم 0704 .7"7) ميعن وبأو 07417 5) دواد وبأ هجرخأو .لسرم

 :ةراعتيملا# ىف ءايّضلا هحكس .ظفللا ق فالعختالا شعب اهيقو هةّضقلاب دعس
 يف ناّطقلا نبا هبقعتو :(877/ /1) «ئرغّصلا ماكحألا» يف ٌنليبشإلاو 0554 /)
 .دعسو دهاجم نيب عاطقنالاب 05١( /؟) «ماهيإلاو مهولا»

 .(5 4 ١ ص) يومحلا باتك يف ةدراو يهو (ف) لصألا اهب درفنا «اهتجوزلب» (؟)

 .ابيرق هريسفت قبس سوميكلاو .رّيخم هنكل ز يف اذكو ءفيرحت ؛«ةبكترملا» :ل ءس (؟)
 :ةعوبطملا خسنلا يفو )١5/(. يومحلا باتك ةطوطخمو خسنلا عيمج يفاذك (:)

 .«للحت»

 :رظنا .ةّدملا عمجي لكشلا ريدتسم ريبك مرو :ليقو .ةريثك هاوفأ وذ ريبك لّمُذ يه (5)
 .(١5١ص) «بطلا رارسأ قئاقحاو .(77١”ص) «رهاوجلا رحب
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 .؟ لينال مشا عم ل ألا ف ءاودألا

 و سس ع 2 ٠

 تخبط اذإو .ضيحلا تّردأ ()ِةٌوف مهارد ةسمخ نزو عم تبرُش اذإو

 2012 تيعذآو هتدقج ةعشلا ارب ليشو
 ِِ َّس 3 ٍِ 5 00 ١

 .لاحطلا 2)ةرو لّلح هب دّمضو لخلاو 2*)نورطّتلاب طلخ اذإ اهقيقدو

 عجو نم هب عفتنتف «ةبلُحلا هيف تخبط يذلا ءاملا يف ةأرملا سلجت دقو

 ةرارحلا ةليلقلا ةبلّصلا ماروألا هب تدّمض اذإو .هيف مرو نم ضراعلا محّرلا
 .0اهتاّلحو اهتعفن

 قلزأو ءحايّرلا نم ضراعلا (*7سغّملا نم عّمن اهؤام برش اذإو ع عه 2 #1

 ع + ٍ : و تللعج قبلا ١لع هيثلا وأ لسغلا ذأ ريثلاب ةيغوطم تلكأ اق و .ءاعمألا

 يومحلا باتك نم بلحب ةيدمحألا ةبتكملا ةخسنو ةيطخلا خسنلا يفو .اًسَّحلا عمج )01(

 اشاب بغار ةطوطخم نم تبثملاو .فيحصت وهو ««ءاشحألا» :هرشان ركذ ام بسح

 .ةنم

 .(١5/8ص) «رينملا حابصملا» :رظنا .اشنلاو دنقلا نم لمعي ئولحلا نم عون (1)

 .ثمطلاو لوبلا راردإ اهّصاوخ نمو «نوغاّبصلا اهلمعتسي رمح قورع هل تابن ةّوفلا (1)
 ١59(. /7) «راطيبلا نبا تادرفم» :رظنا

 .قبس دقو «سأرلا ةرشق ينعي (:4)

 «تادرفملا» :رظنا .يرجحلا حلملا نم عون وهو .فيحصت ««نورطبلاب» :ن«ل (5)

 .قّروبلا مسر يف )١/115(

 .«ماروأ» :س (7)

 .دامضلا :ينعي ؛«اهللحو اهعفن» :س يفو .«ةبلحلا» :ينعي (10)

 .صخغملا يف ةغل «سغملا»و .اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يف اذكو .««صغملا» :ز (6)

 .يومحلا باتك ةطوطخم يف نيسلاب اذكو
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 هسراضمل لا لاعتلا نم كصففو هنا, نقلا نارا جلا مغلبل

 درا نم يهرثنلا قاققلا نم ممّا طم اقإ مق تعمر هانا

 :لاق هلأ معلا كي زري مساقلا نع ركذيو .هانركذ ام فاعضأ اهعفانمو

 ملع ول :ءاّبطألا ضعب لاقو .؟"7(ةبلحلاب اوفشتسا» :ِكَي هللا لوسر لاق

 .'١اعذ اغزوب اهورتشال اهعفاتم ىماثلا

 ءاخلا فرح

 موي ضرألا نوكتا»:لاق 5: نع (؟!هيحّصلا يف تبث :ربخ

 .لوبلا وأ طئاغلا سابتحا )١(

 يف ةّيورملا راثآلا» ينو .«هريغو ةليسولا بحاص» نئئلإ (557”ص) يومحلا هازع (؟)

 نع «قازرلا دبع ركذ» :لاوكشب نبال )١١9( «ةّيرطعلا تالآلاو ةّيرَّسلا ةمعطألا

 ,«(ةبلحلاب اووادت) :ِدْييلَي هللا لوسر لاق :لاق ئسوم نب ناميلس نع «دشار نب دمحم

 .اًضيأ هيلع فقأ ملو «لضعم اذهو

 ةبلخلا نم مهل ام يتمأ ملعت ول» :ظفلب اعوفرم لبج نب ذاعم نع يومحلا هلقن 0
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 «نييماشلا دنسم»و (47/7) «ريبكلا» يف يناربطلا هجرخأ .«اًبهذ اهنزوب اهورتشال

 نبا لماك» يف وهو .باذك هدنس يفو «.(560) «يوبنلا بطلا يف ميعن وبأو(١١)

 يوريو ثيدحلا قرسي وهو «(دشرلا .ط )579/١- ردحج ثيدح نم (يدع

 (7//791) يزوجلا نبال «تاعوضوملا» :رظنا .عوضوم ثيدحلاف «ريكانملا

 غاص مث نمو )١517/7(. «ةعيرشلا هيزنت»و (207ص) «ةنسحلا دصاقملا»و

 ملسمو (1070) يراخبلا هجرخأ ثيدحلاو .«نيحيحصلا» :ةعوبطملا خسنلا يف

 .يردخلا ديعس ىبأ نع (7747)

 هب



 .«ةنجلا لهأل الّدُث (١)ءديب راحل اهوقكتي ةدحاو ٌةربَح ةمايقلا

 بح ناك ف :لاق سابع نبأ ثيدح نم (57(هننسا) ف دواد وبأ لكورو

 .(سّيَحلا نم ٌديِرْثلاو ءزبخلا نم ٌديِرَشلا كي هل هللا لوسر ىلإ ماعّطلا

 :ِهيَِع هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا ثيدح نم اًضيأ ؟30هتتس» ىف لعووو

 ف يس 57 ً 2

 لجر ماقف .«نبلو ِنْمَسب ةقبلم ؛ءارمس ِةّرِب نم ,ءاضيب ٌةزبخ يدنع نأ ثددو»

 ف :لاق .2؟كمشسلا اذه ناك ٍءيش : يأ يف :لاَمتف .هب ءاجف هذختاف :موقلا نم

 .«هعفرا» :لاق 87

 .«رفسلا يف هتزبخ مكدحأ أفكي امك» :هيبنت نود «نيحيحصلا» نم هدعب ىقفلا داز )١(

 هن ةزداق ةلاسرلا ةعبظو

 هنع «:ةمركع نع «ةرصبلا لهأ نم لجر نع ءديعس نب رمع قيرط نم (717417) مقرب (؟)
 يف دعس نبا هجرخأو .ةمركع نع يواّرلا ماهبإل كلذو ؛«فيعض» :لاقو «هب

 ءساّبع نبا نع :ةمركع نع «ديعس نب رمع قيرط نم (97"7 )١/ «ئربكلا تاقبطلا»
 .(1760/) «ةفيعضلا ةلسلّسلا» :رظنيو .لولعم وهو )١١7/5(.: مكاحلا هحّحصو

 اًضيأ هجرخأو .هب هنع «عفان نع «بوُيأ نع ءدقاو نب نيسح قيرط نم (814”7) مقرب (*)
 :لاقو هركنأ دمحأ مامإلا َّنأ ١9١( /1) ئليقعلل «ءافعُضلا» يفو .(41*77) هجام نبا
 لاقو ءهّضري مل هّنأك ؛هسأر كّرحو هديب لاقف «دقاو نب نيسحلا :هل ليق ؟اذه ئور نَم

 «للعلا» يف امك متاح وبأ لاقو :«َينايتْخّسلا وه سيل ٍبوُيأو هركنم ثيدح» :دواد وبأ

 «ينايتخّسلا بوُيأ ثيدح نم نوكي نأ هبشي ال ءلطاب ثيدحا» :(518/5) هنبال

 ةريشلا# يف قيغذلا هّدَغو «كورتمذهو «ظوخ نب بوي تيذح نم نوكي نأ هبشيو

 نبا لاق مث نمو ««هعفر تبغي ال» : انه فثصملا لاقو «دقاو نبا ريكانم نم )0/ 5 ٠(

 نيا لوق يق اهولعي كلذيو: (حصي ال هنظأا 59/10 6ةيع هيعرَشلا بادآلا» يف حلفُم

 .رظنلا نم (ديج هدانسإلا :(014 /77) «حيضوّتلا» يف نقلملا
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 دمو ؤبخلا اومركأ» :؟17هعفرتا 4 ةشئاع ثيدح نم ”يقهيبلاركذو

 ام ٌمفر الو هّمفر تبثي الف ؛هبشأ فوقوملاو .«مّدألا هب رظتني ال نأ هتمارك

 .هلبق
 نع هل لصأ ال ٌلطابف ءنيَكّسلاب زبخلا عطق نع يهَّنلا ثيدح اّمأ

 حصي الو «نيكّسلاب محْللا عطق نع ىهنلا :يورملا امّنِإَ ,(00كلع هللا لوسر

 ةورع نب ماشخ نع رشم يبأ كين نع دمحأ ١ تلأس :(9)يم لاق , .اًضيأ

 لعف كلذ َّنِإف ؛نيّكّسلاب محّللا اوعطقت ال» لَو َيِنلا نع ة ةشتاع نع «هيبأ نع

 ة ما هب ورع هكيدو .اناه فرعي الو :سيحسعب د سبل :لاقق .277(مجاعألا

 نع ناطقلا بلاغ نع «قديعلا ظرايعلا نب ركب قيرط نم (04819ةاميإلا بيتف 9

00 

00 

00 

 ايلا فرتتال ةميرك لأي بتمُكو 4189/4 قاوملا هحّكَصو .دباهتع هيئأطلا ةميرك
 )7١8/85(. «ةفيعُضلا ةلسلّسلا» ف نابلألا ةةكيقو فدعفر هما ألو ةفصملا لاق دلو

 .(هعفري» :طح ءس ءز

 :(42/9) «نيحورجملا» يف ناّبح نبا هجرخأ نيكشلابريخلا عطق نع عبنلا

 يبأ ثيدح نم -(١791/؟) ٌيزوجلا نبال «تاعوضوملا» يف امك  ٌينطقراَّدلاو

 يف يدع نبا لاقو ««كورتم وزو عير يبأ نب حون هب دّرفت» :لاقو ُكنَعُهَنْلَوَبَر ةريره
 (186 /7) «ريبكلا) يف يناربطلا هجرخأو .(ركنم ثيدح اذه :(8//798) «لماكلا»

 هيف 6 ٠ ) «بعشلا» يف ٌييقهيبلا ةدايسإ عشو اَهْنَعْدَياَو ةملس مَآ ثيدح نم

 .(19/ /7) «ةيضرملا ةبوجألا» :رظنيو .اًضيأ كورتم وهو ريثك نب داّبع
 يف همرحن رظناو .ةرصتخم انهم ةياور(١١٠/75١1١) (ينغملا» بحاص لقن

 .(707/7؟) يزوجلا نبال «تاعوضوملا»

 يف يدع نباو 3١(« /7) «نيحورجملا» يف ناّبح نباو «(7/7"7//) دواد وبأ هجرخأ
 هفعض عم وهو «يندملا نمحّرلا دبع نب حيجن وه رشعم وبأو ١19”7(. /8) (لماكلا»

 ٌيئاسنلا لاقو ««يوقلاب وه سيلا :ثيدحلا اذه نع دواد وبأ لاق اذلو ؛طلتخا دق ناك
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 هل ٌيِبْنلا ناك» :ةّيمأ نب ورمع ثيدحب ينعي .ةريغملا ثيدحو ءاذه فالخ
 مث ءيوّشف ءبنجب رَمأ هفاض امل نأ ةريغملا ثيدحبو «ؤاش محل نم زنحي

 .(1374ي لسيف قرقألا دعا

 (5) اصف

 دوجأ رولا ٌربخ م .انجعو اًرامتخا اهدوجأ :زبخلا عاونأ دمحأو

 لكنا ام ةدوملاو .ةشلاثلا ةبترملا يف ةّلَملا ٌربخ مث ءَنْرُفلا زبخ هدعبو «هفانصأ

 اًمضه اهؤطبأ وهو ذيمّسلا زبخ ةيذغت هعاونأ رثكأو ,ةكيدعملا ةطضصملا نم

 يف :هلكأ تاقوأ دمحأو ."' ”راكشخلا من ' ىراّوُحلا زبخ هولتيو ,هتلاخن هلقل

 ٌعرسأو ءاّبيطرتو ًءاذغو اَنييلت ٌرثكأ هنم ُنّيَّللاو .هيف ربح يذلا مويلا رخآ

 .هفالخب سيايلاو .اًرادحنا

 لادقعالا حهاييرقو :ةيناثلا ةنجربتلا طسو يف ٌراح ربلا نم زبخلا جازمو

 يف يقهيبلاو )١14/7(« (ئّلحملا» يف مزح نبا هفكضو ءاركنم ثيدحا:(1171/4) -
 يف هركذف يزوجلا نبا غلابو ؛هفيعضت ئلع ءاملعلا عباتت مث «(50 /8) «بعشلا»

 .(7١١5/؟) «تاعوضوملا»

 (ئربكلا» يف ع ٌيئاسّنلاو «(171) «لئامّشلا» يف يذمرتلاو «(184) دواد وبأ هجرخأ 010

 بادآلا» يف حلفم نبا هدانسإ حّحصو .(14716143717) دمحأو «(571)

 .(187) «دواد يبأ ننس حيحص» يف ٍنابلألاو «(2777 /) هةّيعرَّشلا
 ١١50«. ١١١(. ص) سيفنلا نبال (زجوملا» .(6 :8- 5 :/ص) يومحلا باتك (؟)

 .روكذملا قيقدلا ئنعمب ةيسراف ةملك يهو .اًديج لخني مل يذلا قيقدلا زبخ :ينعي (*)

 :«طيسولا مجعملا) يف )١١7/5(. يزود ةلمكتو (757 /75) «عطاق ناهرب» :رظنا

 «ثيدحلا بيرغا» :رظنا .«ءارمسلا زبخ» :هل لاقي ناكو .«ىقنلا ريغ رمسألا زبخلا»

 .قيقدلا بابل :ئراوحلاو ١77(. /7) يباطخلل
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 يلع ةبوط لاو فقم راثلا هعفطيام :لع بلغي ٌسيبلاو ةيسوببلاو ةبوطأللا يف
0 

 دّلوي فئاطقلا ٌربخو .اًميرس نّمسي هنأ ""يهو ٠ ةّيصاخ ةطنحلا زبخ يفو

 ريثك ٌفَّدسم نبّللاب ٌلومعملاو .مضهلا ءيطب ُحاَفن ثيتفلاو .اًظيلغ (طاخ

 ءاذغ ّلقأ وهو .نلوآلا ىف ساب دران ريعشلا زريجحعو . تتاتكا#ا يا

 لوس نأ هللا دبع نب رباجج نع :«476هحيحص يف ملسم ئور :©7لغ
 .لكأي لعجف «هب اعدف .لخ الإ اندنعام :اولاقف دل هلهأ لأس لَو هللا

 .«!لخلا مادإلا معن ! لخلا مادإلا معن» :لوقيو

 ! لخلا مادإلا معن» :كو يبنلا نع دعس مأ نع(“ )(«هجام نبا نئس» يىفو

 .«لخلا هيف تيب 10 نفق ب ملو . (5) دخلا ىف كر راب ّمهّلل

 .سيفنلا نبا بانك نمدتةعب مو :دينومصملا فنك نم ةوبأم انع نإ لبعللا قرأ نم 00
 .اوه) :طح «ءس (؟)

 .(6 8 ص) يومحلا باتك 9)

 )5:( برقم)؟5١61(.

 اذهو .هب اهنع «ناذاز نب دمحم نع «نمحّرلا دبع نب ةسبنع قيرط نم )1١7217( مقرب )0

 (ةّيعرشلا بادآلا» يف حلفُم هبا لاق «ناكورتم ناذا نب دّمحمو ةسفغ «كلاع ةذانمإ

 ةلمسلسلا# يف ٌينابلألا اًدج هفّكضو ؛«فالخ الب فيعض هدانسإلا : 0/0

 .(70/ /6) «ةحيحّصلا

 ةعبط يفاذكو .(يلبق ءايبنألا مادإ ناك هنإف» :هيبنت نود «ننسلا» نم هدعب يقفلا داز (0

 .ةلاسولا

  :ز يف طبضو .عاج :ىنعي «س يف ءافلا مث فاقلاب اذكو «.«ف) لصألا يف لعفلا لمهأ (0)
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 يف ٌيبايوهو .هيلع بلغأ 20 ىعو ةدوربلاو ةزارسلا نم تكرم لخلا

 رقملا لشو ار ذاوملا فايضلا نم عنمي قيقا ّىوق ةئلاعلا

 للحيو «ةلاتقلا ةيودآألا ررض عفديو «ءارفّصلا عمقيو «ةبهتلملا ةدعملا عفني

 لقعيو .ةدعملا عيدبو .لاحطلا عفنيو .فوجلا يف دمج اذإ مّدلاو نبللا

 ىلع نيعيو ؛ثدحي نأ ديري ثيح مرولا عنميو ؛شطعلا عطقيو ؛ةعيبطلا

 .مّدلا قرُيو «ةظيلغلا ةيذغألا فاعليو ؛مغلبلا ٌداضيو .مضهلا

 يس ال لاتقل تلا لأ نم عل حملا برش اذإو

 هلا ئّرقو
 قرحو «ةّراحلا ماروألاو «ةلمتلاو ؛هب يلط اذإ '؟”سحاّدلل ٌمفان وهو ه 3 و 7 ع عا نا ا

 فيّصلا يفو 210ناّبشلل ٌحلاص ««*0ةمعطألا ٌُبّيطم «لكألل شم وهو .راّنلا

 .ةراحنلا دالبلا ناكل

 .«نئسلا» يف هلثمو «ارقتفي) :طح يفو .ن «ل يف هطبض نود اذكو ءارَقَقُيا َ-

 ةدوربلاو» :ن يفو .ةدوربلا :ينعي .ل «س ءز نتم يفو ءلصألا ةيشاحب قحلم «يهو» )١(
 .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو «كاذ الو اذه (طح) يف دري ملو .برقأ اذهو ««بلغأ

 يف درت مل اهنإف .مهضعب نم فّّرصت يهو .«ةعيبطلا» :ةدايز هدعب ةعوبطملا خسنلا يف (0)

 لقلت ردصم

 .هريسفت مدَقَت 0

 هذعتو يرق ةابّيضو ديدش عجبو عم رفظلا بناعبف يقرعي ىجراخ راس ءرو وع )0

 .(59١ص) «بطلا رارسأ قئاقحا»و (77١ص) («رهاوجلا رحب» :رظنا .رفظلا طقسي

 .فيرحت «(«ةدعملل» :ةعوبطملا خسنلا يف (6)

 .«بابشلل» :ل ءسس (1)

 ا



 بوُيأ يبأ ثيدح نم ئوري يا عا .ناثثي ال ناثيدخ هيف :لالخ

 ئلع َّدشأ ٌءيش سيل هّنِإ !ماعّطلا نم نولّلختملا اذّبح ايلا: :هعفري ٌيراصنألا

 :لاق بئاسلا نب لصاو هيفو .(0)0ماعّطلا نم مفلا يف ئقبت ّيقب نم كلملا

 كورتم :ىدزألاو ٌيئاسنلا لاقو 23 قيدسلا يكتم :ىزارلاو ىراخبلا

 2 1قفيفحلا

 نع يبأ تلأس :دمحأ نب هللا دبع لاق .ساّرع نيا تيس عم دي ورو :قاثلا

 «يراصنألا كلملا دبع نب لمحم :ل لاتي احلا ملاص هدع لور خيش

 (40طبألاب لّلختي نأ هلي هللا لوسر ئبت :لاق ِساَّبع نبا نع ءءاطع انئَّدح

 نب دّمحم تيأر :يبأ لاقف .217(ماذخلا ٌقورع نايقسي امهْنِإ) :لاقو «2*سآلاو

 ئلعي وبأو ءاّرصتخم (7172571) دمحأو )١7(« «دنسملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ )١(

 ؛نيحورجملا» ىف َناَّيح نباو هل ظفّللاو . (*8/1) «ةريخلا فاحتإ# يف امك
 نب لصاو هيف ةاَدج فيعض هدانسإو .(ا/١ /8) «لماكلا يف يدع نباو ((87 /6)
 وهو ةروس يبأ نع هيوري ءفئصملا ركذ امك هٌرّكتمو ثيدحلا كورتم بئاّسلا

 .اًهنَعَتَداََوَر رباجو سنأ نع بابلا يفو )5/!١91(. «ءاورإلا» :رظنيو .فيعض

 (ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا لوقو 8١(. /5) يزوجلا نبال (نوكورتملاو ءافعضلا» ()

 )7١/9(. «ليدعتلاو حرجلا» يف يزارلاو )8/ 1١07(

 هلقن يدزألا لوقو «(7١٠”ص) هل «نوكورتملاو ءافعضلا» باتك يف يئاسنلا لوق رظنا )

 )١١/ 3٠١(. «لامكإلا» يف ياطلغم

 .هريطو يصقلا يقع طللا 74)
 .رجشلا نم عون (6)

 747(.  /7) «لماكلا» يف يدع نباو «( 0١ /4) «ءافعُضلا» يف ٌيليقعلا هجرخأ (7)
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 ."217بذكيو ثيدحلا عضي  ئمعأ ناكو  كلملا دبع

 مل نم عيان لهتلصل عاب تان الدق جدنا ءدعبو

 ”7)فالغلاو نوعيّزلا بهو ةّلعألا ناديع نعدهلا اعدوجأو ةهكتلا

 لايق بوةةابلاو ناحيلاو سآألاو بضفلاب ٌللخَلاو

 لادلا فرح

 نب نسنأ كونه نم 20 ةامشلا) باتك ىف يذمرتلا ئور :( )نهد

 .عانقلا رثكيو «هتيحل حيرستو هسأر نهد رثكي ِةِكَي هللا لوسر ناك :لاق كلام

 امو تلامس رسل نب يق نإ :هبطرو ندبلا نّسح ٌراحلا ءاملاب لاستغالا

 6971/97 ةةعوبصملا عينكللادو. ل“ /9) ىزوجلا نبآل «تاعوضوملا# :رظنيو -

 .(7/.198) «ةعيرّشلا هيزتتاو
 )١( «لاجّرلا ةفرعمو للعلا» )”/ ١5١7(.

 .فاصفصلا رجش وه (؟)

 .«كوححلا» ئّمستو «حيرلا ةبيط ةفورعم ةلقب (')
 .(6 07 ص) يومحلا باتك :رظنا (:)

 .(5-9١555ص) يومحلا باتك (4)

 ةرعب يكل و هب هنع ءيِشاَقَّرلا ديزي نع ؛ «حيبَص نب عييبّرلا قيرط نم ١117( 0151) مقرب 030(

 .(( ' 44) «بعشلا» يف يقهيبلاو 2485 )١1/ «ئربكلا تاقبّطلا» يف دعس نبا اًضيأ

 :( 5/81 /4) «ةياهتلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا لاق .نافيعض هخيشو حيبَص نب عيبرلاو

 يف وهو ,(7005 )١/ (ينغملا) يف ٌيقارعلا هدانسإ فًّعضو ؛«ةراكنو ةبارغ هيف»

 .(؟5655) («ةفيعضلا ةلسلسلا)
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 .هنع تافآلا رثكأ َمفدو .١2)ةّصحلا نم عفنو

 اونهداو كيلا ولكل :(ٌعوقرم# يره يبأ ثيدح نم ؟17«يذمرتلا» يفو

 .هللا ءاش نإ يتأيسو .(هب

 حلا طلح بابملأ دا نس رستو زابسلا# احلا هاقبلا ف قمذلاو
 هيلإ جاتحي كاف ةدرابلا ةالعلا امأو .مهل ٌيرورضلاك وهو «نذديلا حالصإو

 .رصبلاب ٌرطخ هيف سأّرلا يف هب حاحلإلاو .اهلهأ

 (7اّمأو .جريشلا ا ءنْمَّسلا مث ءتيّزلا :ةطيسبلا ناهدألا عفنأو

 مّونيو ٌراحلا عادصلا نم عفني .جَسْفتبلا نهدك «ٌبطر ُدراب اهنمف «ةبكرملا

 دشاةيملاو سبيلا ايلغو قاقثلا نم عفيو «غامتلا طوير ءرِهَّسلا باحصأ

 حّلصيو ؛لصافملا ةكرح لّهسيو .اهعفنيف اهعقف هةسابلا ةكدبلاو ب رجلاهب نلظيو

 هفيصلا نمز ف ةّراحلا ةجزمألا باحصأل

 لضف» :امهدحأ هلكت هللا لوسر نيلع ناعوضوم نالطاب ناثيدح هيفو

 :يناثلاو .(؟)(ساّنلا رئاس ئلع ىلضفك ناهدألا رئاس ئلع حّسفنبلا نهد

 :هيف لاقيو «سأرلا رعش هيف رثانتي يذلا ةّصاحلا ءاد :ينعي .ءاحلا رسكب ز يف طبض )١(

 .فيرحت ««ةبصحلا» :ةعوبطملا خسنلا يفو .ءاّضح اصح ةأرمآو ضصيسأ ادور

 هجام نبا هجرخأ امّنإو كَنَعهَيَوَوو ةريره يبأ ثيدح نم يذمرتلا هجرخي مل 00

 .هجيرخت قأيسو ,23 :)

 .«امأف» :ل ءس (9)

 هجرخأو .يردخلا ديعس يبأ نع )٠١7/7( «نيحورجملا» يف ناّبح نبا هجرخأ (:5)

 يف بيطخلا هجرخأو .يلع نب نيسحلا نع (400) «يوستلا بّطلا» يف ميعن وبأ
 دقو .سنأ نع (7587 /1) اًضيأ هجرخأو .ةريره يبأ نع ١( 5 /1) «دادغب خيرات»

 4 ف



 رئاس ئلع مالسإلا لضفك ناهدألا رئاس ئلع جسفنبلا نهد ٌلضف»

 .217(نايدألا

 1 : ١ ق 7 نال
 جرختسي نهد لب «؟257هرهز نهد سيلو .تابلا نهدك .,بطر راح :اهنمو

 ةيالص نم عشي هوَشْنلاو ةِّيعتلا ريثك «قتسفلا وهبت ربقثآ ظيبأ بح نم : 210 : 5 ء 2
 اًمغلب لهسيو .قهبلاو فّلكلاو ("7شّمْنلاو شربلا نم عفنيو .هنّيليو بّصعلا

 .(بّضعلا نكسيو «ةسايلا راتوألا كيو ءاظيلغ
 هَ

 هنإف ,نابلاب اونهّدا» :هل لصأ ال ٌقلتخم لطاب ثيداح هيف ىوردقو

 .(؟7(مكئاسن دنع مكل اظحأ

 (ةركذتلا ةفرعم») :رظني «عضولاو ةديدشلا ةراكتلاب ثيداحألا هذه ايلع ءاملعلا مكح -

 بالام 5//141) «ةعوتصملا ىلآللاةو (311/-514 /*) تاعوضوملالو ,((260151)

 097 ١ 914 99 «ةعيرشلا هيونتوو +
 نع :((407) «يوبتلا بّطلا» يف ميعن وبأو «(170 /) «ريبكلا» يف ُينارَّطلا هجرخأ )١(

 «ةعومجملا دئاوفلا»و «ةقباّشلا عجارملا :هعضو نايب يف رظنُيو .يلع نب نيسحلا

 )5١156(. «ةفيعضلا ةلسلسلا»و ١1975.1١56(.« ص)

 مهضعب نأل كلذ ئلع هَّبن .«فالخلا رهز نابلاب دارملا سيلو» :يومحلا باتك يف (؟)

 الو .(115 )١/ يبكّرلل «بذعتسملا مظنلا» :رظنا .فالخلا رجش نابلا نأ ركذ

 .(17 )١1/ «هتركذت» يف دواد لاق امك ءفالخلا قرو هقرو هبشي امنإو ءحصي

 نوكيةرمحلا نرلإ وه ابش.ندبلا رتاسو هجولا قف تدحت راغص ظق شدتلاو شربلا 4)
 (؟545 144 .ض) ؛رهاونجلا رحبف :رظنا اشرب ةيمسم ةاوسلا ىلإ وهاهو ءاقعت

 )/١71(. «بطلا رارسأ قئاقحا»و (١775ص) يرمقلل «ريونتلا»و

 اذه» :لاقو ُكَنَعََنِلَوَوو قيلع ثيدح نم 7٠١7( /) «لماكلا» يف يدع نبا هجرخأ (:)

 ىلآأللا»و :(517 /) «تاعوضوملا» :رظنيو .«تيبلا لهأ ىلع عوضوم ثيدح
 717٠١ 7١1/4(. /7) «ةعيرشلا هيزنت"و «(777 /؟) «ةعونصملا
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 .ادضلا ءيأا)ييقيوء اجي اهسكيو ةانسألا ولجي هنأ :هعفانم نمو

 هّوُقِح هب نمد اذإو .ٌقاقُش الو ئّصح هبصي مل هفارطأو ههجو هب حسم نمو
 .لوبلا ريطقتو نيتيلكلا درب نم عّمن اهالاو امو هريكاذمو

 لاَّدلا فرح

 هللا لوسر تبيط :تلاق ةشئاع نع :؟'):نيسحشصلا» ف تبث :ةرسوذ
 نقل
 يبس

 اهعفانمو ةريرّذلا يف مالكلا مّدقت .همارحإو هّلحل عادولا ةّجح يف ةريرذب ٌيديب

 .("7هتداعإل ةجاح الف ءاهتّيهامو

 يف بابّذلا سمغب كي هرمأ يف هيلع قفتملا ةريره يبأ ثيدح مّدقت :بابذ

 يذلا ٌّمَّسلل قايرّتلاك وهو .هحانج يف يذلا ءافَّشلا لجأل «هيف طقس اذإ ماعّطلا
 .(47كانه بابّذلا عفانم انركذو .رخآلا حانجلا يف

 نب ةجَفْرَعل صخر ِةكَي ىبنلا نأ 217يذمرتلاو دواد وبأ ئور :220بهذ

 نأ هرمأف .هيلع نّتنأف ٍقِرَو نم اًنأ ذختاو «باّلكلا موي هفنأ عِطق امل دعسأ ع رع ع 5 1 ص س 2 ا 3

 .فيحصت ««اهيقنيو» :ةعوبطملا خسنلا يف 010(

 .مدقت دقو )١185(« ملسمو (5970) يراخبلا (؟)

 .(57١ص) ةرثبلا جالع يف هل هيده يف قبس ام رظناو .«هتداعإ ئلإ) :نءز (9)

 .(١5١ص) يف مدقت ام رظنا (4)

 .(50 5 -5 07” ص) يومحلا باتك نم ةلوقثنم صاوخلا (©)

 اًضيأ هجرخأو )1717١(. «يذمرتلا عماجلا .(5777“ 57727) (دواد يبأ نئنس» (7)
 نقع هداتسإ فو :امهريغو 4( ١758140 5) ذمحلو :(8177) يئاستلا

 6091 نا نبا هحكصضو هاسح فيدح اذهل "ئذهرتلا لاق «فالعجالا

 .(87 5) «ءاورإلا» :رظنيو ؛(4 )١/ 754 5١/5 «عومجملا» يف يووثتلاو
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 .دحاولا ثيدحلا اذه ريغ مهدنع ةجفرعل سيلو .بهذ نم اًفنأ ذخَتي

 .روهّظلا يّوقمو ءسوفنلا حّرفمو ءدوجولا مسّلطو ءايندلا ةنيز بهذلا

 "لمي ءانينن ةرارح هيفو .تايايلكا راسل“ جازم هدظوأ يل هلل سو

 .اهفرشأو قالطإلا

 .اًئيش هصقتي ملو بارشلا هرضي مل ضرألا يف نهم اذإ هنأ :هّصاومح نمو

 فاشل نافج لاو بلقلا فعش نع تنققت ةيودألاب تطل اذإ قفار أو

 :عزفلاو ءٌمشلاو نرملاو يملا ثيدح نم عشيو .ءادوّسلا نم: ضراغلا

 نم عفنيو :ةوللا ديئستيو نافَّصلا بهذيو .هيوقيو ندبلا نُمسيو .قشعلاو

 .ةيواد وسلا ضارمألاو عاجوألا عيمجو ماذجلا

 .ةالطو اًبرش (*)ةّيحلا ءادو بلعثلا ءاد ةيودأ ىف (10هّقاحُت لخدتو

 .ءاضعألا عيمج يّوقيو .اهضارمأ نم ريثك نم عفنيو ءاهيوقيو «نيعلا ولجيو

 .رخَبلا ليزي مفلا يف هكاسمإو

 «...يف لدتعم بهذلا» :يومحلا ةرابعو .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ء«هجازمو» :ن )١(

 يومحلا باتك يفو ا يع نإف .فيحصت وهو ««لخدت» :طح ()

 ...لخدي .شغلا نم صلاخلا :هدوجأ» :(«ةفيطلا» دعب

 .ةعوبطملا خسنلا نم طقاس «ناقفخلاو» (*)

 .تبثأ ام فيرحت «ةّيصاخب» .«ةّيصاخب لخدو» :ةعوبطملا خسنلا يف (5)

 ئرعي تح ةيحللاو سأرلا نم رعشلا رثانتي نأ بلعثلا ءاد نأ (١5ص) «ريونتلا» يف (4)

 (757١؟ص) «رهاوجلا رحب» :رظناو .رعشلا رثانت عم دلجلا رشقتي نأ ةيحلا ءادو ؛هناكم

 .(5١”ص) «بطلا رارسأ قئاقح»و
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 أربيو هُّعضوم طفنتي مل هب يِوُكو ّيكلا ئلإ ج اتحي ؟ ١ ؟ضرم هب ناك نمو

 ةقم لشق اذإو و .اهالجو نيعلا ئّرق هب لحّتكاو لي هنم ذختا نإو .اعيرس

 ١ ع 5 هع دس دى م : ٍِ

 :لاق ؟؛7ِيرَصَعلا ةديزّم ثيدح نم ()7يذمرتلا ئور دقو .")حيبأ ام هنم

 .ةضفو بهذ هفيس للعو ؛حتفلا موي هللا لوسر لخد

 تابوبحم نم هريغ نع اهالس هب ترفظ ئتم يتلا سوفتلا قوشعم وهو
 ِريِطَنمَقْلاَو ا لسنلا ةيموكملا تح سائل نيد :ئلاعت لاق .اينّدلا

 ا

 لآ] 4 ٍثيرَذْلَو رماعتالاو ِةَمَيَسُمْلَا لْيَخحْلَأَو ٍةََضِفْلاَو هَذا 5ع 1 كقملا

 خسنلا يف اذكو ءاهدحو ل نم تبثأ ام باوصلاو ؛««صرب» :هريغو لصألا يف )١(

 دصفلا يف باتك نم (1077/54) «يواحلا» يف يزارلا هلقن انه ركذ امو .ةعوبطملا

 .سونيلاج ىلإ بوسنم
 .(7 77-5 /7) «ةيعرشلا بادآلا»و «(7154 /7) مالسإلا خيشل «ةدمعلا حرش» :رظنا ()

 ؛فيعض هداتسإو .هب ةليوع هذج نع هدعس نب هللا دبع نب دوه قيرط نم (139) 0

 قازيملا يف يبهألا لآقر ؛«سيرغ ثيدح اذه» :يديرتلا لاق .دوه ةلاهجل

 ٌينابلألا هدانسإ ف فّعضو «(اًيهذ ِةِِكَي هفيس ةيلح يف انملع امف «ركنم اذه» :(77”7 /؟)

 )7١5/7(. «ءاورإلا» يف

 امهالكو ءءارلا قوف لامهإلا ةمالع عم «ةديرف» :(طح) يفو ««ةديرب» :سءز (:4)
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 بهذ نم داو مدآ نبال ناك ول» دك خيبنلا نبع : :(0)1يحبحّصلا)ا فو

 الإ مدآ نبا فوج المي الو .اًنلاث هيلإ ئغتبال ناث هل ناك ولو .اًيناث هيلإ ئغتبال

 .«بات نم لولع هللا بوتيو .تارتلا

 لعأو ءامدامم موي ريكألا اهزوف نيبو ةقيلغملا نيب لال مظعأ كإوانع

 تلِحتساو ءءامّدلا تقيرأو ,ماحرألا تعط هبو هيا جويس

 ءاهلجاعو اينّدلا يف بَعرملا وهو .دابعلا َمَلاظتو ءقوقحلا تعْئّمو «مراحملا
 ييحأو ءٌقح نم هب تيمأ مكف .اهيف هئايلوأل هللا ٌّدعأ امو ةرخآلا يف دٌّمزملاو

 وبأ هيف لاق ام نسحأ امو !ٌمولظم هب رهقو «ٌدلاظ هب رِصُتو «لطاب نم هب

 :يريرحلا (؟”هساقلا

 قفئانملاك نيهجو يذ رفسصأ ٍقذامم عاخ نمهلابت

 قشاعنولو ٍقوشعمةئيز قالا نيَعِل نيف صوبوديي
 قلاخلا طخّس باكترا ئلإوعدي 2قئاقحلا يوؤدنعهّحو

 قساف نم ةملظم تدبالو قرا يس مل من ةلوسا

 قئاملا لظع ٌلوظم بلا اك سالو قراط نف لعاب امشااالو

 يقالخلا نه هيقاعزوشرو 7قبام وست يمديعساالو

 .سنأ ثيدح نم ١١( 58) ملسمو (151779) يراخبلا )١(

 نود «مساقلا وبأ» تفذح يتلا ةلاسرلا ةعبط الإ ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يف اذك )0

 مساقلا وبأ امأ .دمحم وبأ هتينكو يلع نب مساقلا وه يريرحلا نأل كلذو .اهتداعك هيبنت

 .ودبي اميف فلؤملا لصأ يف عقو وهس خسنلا يف يذلاو ءمساقلا نب هللا دبع هدلو ةينكف

 ةعوبطملا خسنلا يفامك «قشار» :اهيف يتلا (طح) الإ هريغو لصألا يفاذك ()

 .نئاعلا :ينعي ««تاماقملا»و
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 ()ق بآلاررف ٌرفاذإ الإ قياضملا يف كنع ينغي سيل نأ

 ءارلا فرح

 طن ِكْيَلَع ظِو َةْحَتلأ عرفت َرْهَول ميرمل ئلاعت لاق :بط)
 56-1 :ميرم] 4 نبع ىَرقَو قرش و

 َِلَلَع هللا لوسر تيأر : لاق فج نور هللا دبع مست قر

 .بّطّلاب ءاثقلا لكأي

 ىلع رطفي ٌةكَي هللا لوسر ناك :لاق صسنأ نع 7(دواد يبأ نئس ( يو

 تارست نكت مل نإف: تارمتف تايطر نكت :ملنإف .ىّلصي نأ لبق ِتابَطُر

 .ءام نم ِتاوَّسَح اسح

 ءاهقفاويو ةدرابلا ةدعملا ىوقي «تطر 7 ايدل نان :بطرلا عيا

 وذغيو «ةدرابلا ةجزمألا باحصأ قفاويو ةنيلبلا بصخيو ىايلا 2 ديزيو

 «(يشيرشلا حرشا» :رظنا .(«يريرحلا تاماقم» نم ةيرانيدلا ةثلاثلا ةماقملا نم تايبألا )١(

20 

 01470 لو (6440) يراخبلا (0)

 مكاحلاو .(11715)دمحأو :.(147) يذمرتلا اًضيأ هجرخأو .(75057) مقرب ف

 ينطقراَدلا هحّحِصو .«بيرغ نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق .( 487 /)

 يف ءايّضلاو :.(887-786 )١/ «ئرغّصلا ماكحألا» يف يليبشإلاو .( 156 /)
 نع بابلا يفو .(477) «ءاورإلا» يف ينابلألا هنّسحو 4١7(.« /5) «ةراتخملا»

 ؛َدعْدَإَعَو بَضلا رماع نب ناملس

 :ةعوبطملا خسنلا يفو .واولاب ةخسن ريغو لصألا يف همسرو «خسنلا عيمج يف اذك (4)

 .(5 ”١7 ص) يف أيس ام رظناو .«هايملا)
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 مدس لا  عرسُب ذي مل نم ناك نإو ةندبل اهمفنأو ءاهيف مهتهكا

 مو راي سس حسم .دومحمب سيل هد هلع كلوتيو

 !ءوستو 17 هيجتكسلاب هحالصإو .هثاتسأ

 هبذتجت ام اهيف ٌدبكلا دجت الف «ءاذغلا نم ةدعملا ىَّلخي موّصلا َنِإف .اًدج

 ىلإ الوصو ٍءيش عرسأ ٌولحلاو .(؟)فًعضتف ؛ءاضعألاو ئوقلا اولإ هلسرتو

 يه هب عفتنتف هل اهلوبق ٌدتشيف ءاّبطر ناك نإ امّيس الو ءاهيلإ هّيحأو دبكلا
 ءاملا تاوّسَحف نكي مل نإف .هتيذغتو هتوالحل رمّثلاف نكي مل نإف .ئوقلاو

 .ةوهشب هذخأتو «ماعّطلل هدعب (00هّبنتتف ءموّصلا ةرارحو ةدعملا بيهل ىفطت

 :ةعقاولا] * ناي اَحيَرَو قرف 7©6نيِبََتْمْلأ َنِم َناكَنِإاَماَق# :للاعت لاف : 217 ناحير

 ١7[. :نمحرلا] * ٌناَححَيلاَو فضلا وذ لَو :لاقو .[44-4

 )١( ص) يومحلا باتك نم لوقنم انه ىلإ «بطر راح# :هلوق نم 4 07(.
 عب هيكرع وهو برعم ىسراف ظشللاو هوحنو لسعلاو خلا نم بكرم ءاود )0

 . لسعلا ئئنعمب ةيسرافلا فاكلاب نيا اقل ارك , (كيسا)ا

 .(07 ص) يومحلا باتك :رظنا (*)

 .ةعوبطملا خسنلا نم طقاس (فعضتف» (:)

 .«هيتنتف» :ن «ل ءس (5)

 .(ناحير -078ص)و (سآ -744ص) يومحلا باتك (7)

 :ها/
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 هّدري الف ٌناحير هيلع ضرُع نم» :ِكَ َيْنلا نع 1١2)(ملسم حيحص) يفو

 .«ةحئاّرلا بّيط امحمل / ا فيفخ هنإف

 الأ» :لاق هنأ لَك تبْنلا نع ةماسأ ثيدح نم :2")«هجام نبا نئسا يفو

 ةناحيرو ءآلالتي رون ةبمكلا برو يه . اهل رطخ ال ةنجلا ّنإف !ةّجلل ٌرّمشم

 لَلُحو ةليمج ءانسح ةجوزو «ةجيضن ٌةرمثو ٌدرطم هنو ٌديشم ٌرصقو تهت

 ةّلحم يف «ةمعنو ةرْبَحو ةرضخو ةهكافو ٍةميلس راديف هدبأ يل مانو :ةريثك

 نإ :اولوق) :لاق اهل نورّكشملا نحن هلا لونمر اي معن :اولاق .«ةّيهب 7ةيلاع

 .هّللا ءاش نإ :موقلا لاقف .(هللا ءاش

 ب 5 2

 .كلذ نم ٍءيشب هنوّصخي ٍدلب لهأ لكف «حيّرلا بّيط ٍتبن لك ناحيّرلا
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 .مدقت دقو ُهَنَعُهَنإَوَر ةريره يبأ ثيدح نم (7757) مقرب

 بيرك نع «ئسوم نب ناميلس نع «ٌيرفاعملا كاَّحّضلا قيرط نم (4777) مقري
 30 ؟ )١/ «خيراتلاو ةفرعملا» يف ّيوسفلا اًضيأ هجرخأو .هب هنع « سابع نبا الوم

 يرفاعملا كاَّحّضلا نكل «(771) ناّبح نبا هحّحصو . امهريغو ؛(١7591) راّربلاو

 فيدحلا فعضو .هيف مّلكتم ناميلس هخيشو ءرجاهم نب دّمحم هنع ةياورلاب دّرفت

 ينابلألاو «(370 /4) «حابصملا» يف ٌيريصوبلاو «(7585 /4) «بيغرّتلا» يف يرذنملا

 .("76/) «ةفيعّضلا ةلسلّسلا» يف

 يتلا ةلاسرلا ةعبط الإ ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يف ثيدحلا نتم ءاج اذك

 رود يف ةرضنو ةربح يف اًدبأ ماقم يف ةريثك للُخو» :هيبثت لود تعشأو نكملا ىف حفاصت

 هدروأ فنصملا نكلو .«هجام نبا نئس» يف ثيدحلا ظفل اذهو .(«ةّيهب ةميلس ةيلاع

 «نيبحملا ةضوراو )١9417/١( «حاورألا يداح» يف ننسلا ئلإ هوزع عم اذكه

 بيغرتلا» يف َهَّنُّسلا ماّوِقو (77) «ثعبلا» يف دواد يبأ نبا ظفل وهو .اًضيأ (”50ص)
 :يرذنملا لاق .(05505) «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملاو )٠١١7( «بيهرتلاو

 .يرذنملا باتك نع ردص فنصملا لعلو .«...و ايندلا يبأ نباو هجام نبا هاور»
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 لهأو .ناحيّرلا نم برعلا هفرعي يذلا وهو ءسآلاب هنوّصخي برغلا لهأف

 .21)قبَحلاب هنوّصخي ماَّشلاو قارعلا

 ٌبّكرم كلذ عم وهو .ةيناثلا يف ٌسباي ؛نئلوألا يف ٌدراب هجازمف ءسآلا اًمأف
 قولا راح ! يف هيفو .درابلا ٌيضرألا رهوجلا هيف رثكألاو هٍةُداضتم ئّوق نم

 نم ةسباح ةضباق ٌةَّرق يهو «ةّرقلا ةبراقتم هؤازجأو كاّيوق اًفيفجت فمجي وهو
 .اًعم جراخو لخاد

 مش اذإ بطّرلا ٌراحلا راخبلل ٌمفاد «ٌيوارفَّصلا لاهسإلل ٌمطاق وهو

 يف هشارتفا كلذكو .7ءابولل ٌعنام هّمش قو .اًديدش اًحيرفت بلقلل ٌحّرفم

 هقرو قداذإو .اهيلع عضو اذإ نيبلاحلا يف ةثداحلا ماروألا ئربيو .تبيبلا

 حس اذإو .َفاعّرلا عّطق -سأّرلا ئلع عِضْوو «ٌلخلاب برضو ءٌضغ وهو
 ءاضعألا يّرقيو .اهعفن -ةبوطّرلا تاوذ حورقلا ئلع ردو ءسبايلا هقرو

 يتلا حورقلاو روثبلا ىلع َّرذ اذإو .«؟7سحاّدلا عفنيو .هب دّمض اذإ ()ةنهاولا

 .اهعفن نيلِجّرلاو نيديلا يف نوكت

 نتن بهذأو «ةّيلضفلا تابوطُرلا فّشنو «قّرعلا عّطق ندبلا هب كّلد اذإو

 نمو ؛محّرلاو ةدّعقَملا 22جورخ نم عّقن هخيبط يف سِلُج اذإو .طابآلا

 :ةّماعلا اهيلع قلطت عاونأ قبحلا نأ )717/1١١( يريونلل «برألا ةيابن» يف )١(

 .«(ناحيرلا»

 .هريغو لصألا نم تبثأ امك "١( 54ص ) يومحلا باتك يفو .«ءابولا نم» :ل ءس (؟)

 .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ««ةيهاولا» :ن ()

 .هريسفت مدقت دقو ««سحادلا ءاد» :ةعوبطملا خسنلا يف (5)

 .ةلاسرلا ةعبط يف اذكو ««جيرارخ» لإ ىقفلا هرّيغ (4)

 ظظ16



 .اهعّفن مَحْلَت مل يتّلا ماظعلا روسك ئلع ٌبُض اذإو .لصافملا ءاحخرتسا

 .طقاستملا رعشلا كسميو .هّروثبو ةبطّرلا هحورقو سأّرلا روشق ولجيو
 7 و 2ك 9

 ٍتيز نم ٌءيش هب طلخو ءٌريسي ٌءام هيلع ٌبصو «هقرو قد اذإو .هدوسيو
 وأ 0

 7 7ةلينلاو ةبطَرْلا حورقلا (572فن -عهب كيو ىةوولا نهد

 .ريساوبلاو 257 ئرّشلاو «0*2ةّراحلا َماروألاو

 سيلو .ةدعملل غباد «َةَئّرلاو ردّصلا يف ضراعلا مَّدلا ثفن نم عفان هبحو

 عم نطبلا قالطتسا نم عمّتلا '"7هتّصاخو .هتوالحل ةئّرلا الو ردّصلل ٌراضب
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 تيزلاوهو ؛«قافنألا» ظفل فتصملا فذحف :6قافتآألا تيؤ) :يومحلا باتك يف

 (راطيبلا نبا تادرفم» :رظنا .ةينانويلا نم ةليخد ةملكلاو .ججفلا نوتيزلا نم رصتعملا

 )١/ 5 3١(. يزود ةلمكتو ((ع23/50)

 «تادرفملا»و يومحلا باتك يف اذكو ««قفاو» :هريغ يفو .(ف) لصألا يناذكه

2/1 ). 

 .«بطلا رارسأ قئاقح» .ائعسيو حّرقتي ةلاكأ ةداحو ةّراح طالخأ يف ثدحي مرو

 .(17ص) «ريونتلا»و (؟١79 ص ) «رهاوجلا رحب) :رظناو

 :رظناو .(59١ص) «بطلا رارسأ قئاقح» .نيئيدرلا ءارفصلاو مدلا نم بكرم مرو

 .(77ص) «ريوثتلا»و ٠١٠١( © ص) (رهاوجلا رحب»

 يومحلا باتك نم تبثأ ام فيحصت هنأ رهاظلاو «لادلاب «ةّداحلا» :خسنلا يف

 .(تادرفملا»و

 ةكح عم رثكألا يف ندبلا معت «ةرمحلا ىلإ ةلئام ةحطسم «رابك اهضعبو راغص روثب
 «بطلا رارسأ قئاقح»و (7١ص) «رهاوجلا رحب» :رظنا .بركو بيهلو ةديدش

 .(11نص) «ريوتشلا 7و (5١<؟نض)

 وهو ؛«ةوالح» ئلع فوطعم هنأك ٌرجلاب (طح) يف طبضو .«هتيصاخو) :ن ءطح ءز
 .(" 55 )١/ «نوناقلا» :رظنا .ًاطخ
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 ضعو.«ةناثملا عذل نم عفان «لوبلل ٌردُّم وهو .ةيودألا يف ٌردان كلذو ءلاعّسلا

 .ردعتيلاف + شع كوب يبلاطتاب .برقعلا عسلو «١2)ءاليتّرلا

 .نيلوقلا دحأ ين ٌراحف .«قبحلا» اومسي ؛ يذلا ٌّيسرافلا ناحيّرلا امأو

 .ضرعلاب بّطريو هّربيو .ءاملا هيلع ش هر اذإ ٌراحلا عادّصلا نم هّمش عفني

 نأ :(7هيحّصلاو 0 ارق نراه 1 باير طر رع لهي .رخآلا يف ٌدرابو

 ؛ٌيوارفّصلا لاهسإلل ٌسباح هُرزبو .موّنلا بلجيو .عبرألا عئابّطلا نم هيف

 .ةّيوادوَّسلا ضارمألل ٌمفان .بلقلل ٌوقم ««49)سْعَملل ٌركسم
 ركذيو .[14 :نمحرلا] # ُناَفْرَولْكَو ةهكفامهيض# :ليلاعت لاق :(20ناّمر رف سس 2#

 وهو الإ اذه مكناّمر نم ٍناَّمر نم ام» :!'اًعوفرمو افوقوم ساَّبع نبا نع

 .قبس دقو ءبكانعلا نم عون )١(

 باتك يف روكذملا وه اذه .ةيناثلا يف بطر دراب :ليقو «ئلوألا يف سباي راح هنإ :ليق (؟)

 .هجولا اذه ئلع نيلوقلا فنصملا قّرفف ءيومحلا

 .حيحصتلا اذه ئلع فقأ مل (*)

 .قبس امك ناتغل امهو .ن يف مهضعب هحلصأ اذكو .«صغملل» :ز (:4)

 ماك ت -07”ص) يومجلا باتك (0)

 بَّطلا» يف ميعن وبأو 2٠©, ) 'ريبكلا» يف ٌيناربّطلا هجرخأف فوقوملا امأ )30(

 (عمجملا» يف ٌيمثيهلا لاق .(0089) «بعشلا» يف ٌيقهيبلاو «6 ؟)«يوشلا

 «لماكلا» يف يدع نبا هجرخأف عوفرملا امأو .«حيحّضلا لاجر هلاجر» :(50 /0)

 :رظني .عضولاب دحاو ريغ هيلع مكحو .«لطاب ٌتيدح اذه» :لاقو (0 57 /0)
 .(00 ص) (فينملا رانملا»و .(69/5) «نازيملا»و ؛.(786 /7) «تاعوضوملا»

 مهضعب رصتقاو .(157 /7) «ةعيرّشلا هيزنتاو )١17/1/5(« «ةعونصملا ىلآللا»و
 رف اس رت

 .ُةْنَعدَلاََ سنأ نع بابلا يفو .هفيعضت لع
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 نع هريغو 25)برح ركذو .١2)هبشأ فوقوملاو ؛«ةئجلا ناّمر نم بحب ٌحّقلم
 .ةدعملا غابد هناق يحمل َناّمّرلا اولك :لاق هنأ ىلع

 .يفيطل ضبق نم هيف امب اهل وقم «ةدعملل ٌدّيج .ٌبطر ٌراح ناّمّرلا ولح

 ندبلا وذغي ؛نطبلل ٌنّيلم هؤامو .لاعّسلل ٌدّيج ءةئّرلاو ردّصلاو قلحلل ٌعفان

 قةريسي ةوارم دلووو .هتفاطلو هتقرل لّلحَتلا ٌعيرس ءاّريسي اًلضاف ًءاذغ

 ةّيصاخ هلو .نيمومحملل حلصي الو «هابلا ئلع نيعي كلذلو ِ؛اًحيرو ةدعملا

 .ةدمملا ىف داسفلا نم هعتمي خلاب لكأ اذإ يرجع

 لوبلا ٌرِدّيو «ةبهتلملا ةدعملا عفني .فيطل ٌضباق ٌسِباي ٌدراب هضماحو
 .ءيقلا عنميو ءلاهسإلا عطقيو «ءارفّصلا نكسيو «َناَنَّرلا نم هريغ نم رثكأ
 ناقفخلا نم ٌمفان ءءاضعألا يّرقيو دبكلا ةرارح ئفطيو ءلوضفلا فّطليو

 عفديو ةدعملا يّوقيو «ةدعملا مفو بلقلل ةضراعلا مالآلاو ٌيوارفّصلا

 .مدلاو ءارفّصلا ("7ةرئاث ئفطيو ءاهنع لوضفلا

 مهرملاك ريصي ئتح لسعلا نم ٍريسيب خبطو .همحشب هؤام جرختسا اذإو
 اذإ و .ةظيلقلا تابوطألا نماهاتنوهدويسلا نس (4)ةرْمّظلا عّطق - -هب لجتكاو

 .اذه انباتك نع رداص وهو ,(؟6 /) «ةّيعرّشلا بادآلا» يف حلفُم نبا لاق اذكو )١(
 وبأو ((717777) دمحأ هجرخأ دقو . (ييرقلا وأ اعماج ةلاسو -417 /9) اهلفابسملا ي 0

 يف ٌئمئيهلا لاق .(هههال) (بعُشلا» يف ٌيقهيبلاو ,(8505) «يوبتلا بطلا يف ميعن

 .«تاقث هلاجر» :(45 655 /0) «عمجملا»

 .فيرحت «(ةَّرِملا» :ةعوبطملا خسنلا يف (©)

 وهو ءاارفصلا» :ل يف اهمسرو ««ةرفصلا) :اًعيمج ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا يف (5)

 - مهضعب اهبتكف «ءاظلاو داضلا نيب , نوطلخي ام اًريثك خاسنلاو «تبثأ ام فيحصت

 عا



 تيل تف خخ نفت دز ا ضلك أ ل نت

 .ةلواطتملا

 خيلإ لبعأ اذه .نيهوتلا نيب ككمقر اًكيط طخ مق تقلا فال 1و
 .اًليلق ضماحلا ةفاطل

 .ةثيبخلا حورقلاو ١0١ سحاّدلل ٌءالط لسعلا عم ناَمّرلا ٌبحو
 م 31 .ودو < 8 و د

 .ًاهلك هيب دما وب ذب

 ياَرلا فرح

 هير الو ْةَيقْرَسال َةْنوَز وكرم َوَرَجَس ةمقلابإل ةنيلاست لانا قب تيز
 .[ه :رونلا] * ُر ”انُهَمَسََرَ يعل ولو و همر داك

 اوتح دتمتو «قأملا يف تبنت ةيبصع ةدايز ةرفظلاو .لامهإلاب تئرقف «ةمجعملا داضلاب -

 :رظناو 2«(97١ص) «رهاوجلا رحب» يفاذك .راصبإلا عنمتو داوسلا ىلع طسبنت

 روهشملاو «نيتحتفب يهو .(١17١ص) «بطلا رارسأ قئاقح»و (6 :ص) «ريونتلا»

 يف رْفَظلاِب اهوهّبش مهنأك» : ارخيلا# بجاص لاق .هيناث نوكسو هلوأ مضب ءابطألا دنع

 يزرطملل «برغملا» :رظناو .«هّتخان :ةيسرافلاب اهل لاقي اذلو ءاهتبالصو اهضايب

 .(87 /11) «جاتلا»و (198/1)
 .قبس دقو ؛محللاو رفظلا نيب ثدحي مرو )١(

 .رفصأألا بغزلا هيف ام : ناّمّرلا نم ٌعْمِقلا (0)

 .رابلكلا رهو «نامرلا رهز وه (9)

 .(460 ص) سيفنلا نبال (زجوملا»و .(577”ص) يومحلا باتك (:)
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 :لاق هنأ ِةِلكَي عيّثلا نع ةريره ىبأ ثيدح نم ١2)هجام نباو ىذمرتلا يفو

 .434 رايه ةرجبش نم هإف ب اونهّذاو تيّرلا اولك»

(0 

 هللا لوسر لاق :لآقق رمع نب هللآ دبع نع اًضيأ ؟؟؟هجام نياو عقهيبللو

 ع هللا اح المس ع

 نتسال يف وهز د نباو يذمرقلا لإ هازع دقو ةدييرسلا باتك نع رداع تاضملا
 :ظفلب ةريره يبأ نع «هّدج نع ءديعس نب هللا دبع قيرط نم (77070) (هجام نبا
 :(7 91 /1) راّدبلا لاق .(575) (دنسملا» يف هيوهار نبا اكاد ساو ةلرابم هناقق

 يف يريصوبلاو ٌنبهّذلا هبقعتو ((3748 )1١/ مكاحلا هحّحصو ؛«تباث ريغ هدانسإ)

 هفعضو  يربقملا وهو  ديعس نب هللا دبع ِءاهوب (30177 /5) «ةرّيِخلا فاحتإلا

 رماع نب ةبقعو سابع نباو ّيراصنألا ديسأ يبأ نع بابلا ينو .اًدج فيعض دانسإلاف

 .هْنَعْهََو باطخلا نب رمعو ةشئاعو

 سيلو «رمع ثيدح نم نكل ؛(9١777) هجام نبأ ننس «(6 0579) «ناميإلا بعشا

 اًضيأ هجرخأو .فنصملا هيلع دمتعا يذلا يومحلا باتك يف امك هنبا ثيدح نم

 لاق )١/ ١17/6(. «ةراتخملا» يف ءايّضلاو ,(71/0) راّدبلاو )1861١(( ٌّيَذمَرَتلا

 اكو ءرععم نع قار لا دبع ةيدح نم الإ هلق رعت ال ثيردحاذع# ؟ىدمرتلا

 ىلع هاور امّبرو .دِكَع يبْنلا نع .رمع نع :هيف ركذ امّيرف ؛هيف برطضي َقاّزَّزلا دبع
 :هيبأ نع .ملسأ خوي كيز خرغ :لاق امّبرو لكي ىبلا نع ءرمع نع هبسحأ :لاقف ُكَّشلا

 حجر ِهّنأ ّيراخبلا نع 1 )١/ «ريبكلا للعلا» يف لقنو ««السرم ِةكَي َئبْنلا نع

 11157 يروذلا ةياور  «ههيران# يف نيعم نيل اًضيأ لسرملا حجو ءهلاسرإ

 مكايحلا عيسصلاو ام ملعي اذبو «(5 ٠٠١ /5) 5 ةّيعرشلا بادآلا» يف امك دمحأ مامإلاو

 هجرخأو .لهاستلا نم (5 /0 ةييقرتلا» فهل يرتتملا ةعباقسو ( /:)

 قيرط نم «(5145) («طسوألا» يف يناربَّطلاو «(5 5 8) «راثآلا لكشم» يف ٌيواحّلملا
 ةعمزو هب رمع نع .هيبأ نع ؛ملسأ نب ديز نع دعس نب دايز نع .حلاص نب ةعمز
 .(7174) «ةحيحّصلا ةلسلّسلا» يف ٌئنابلألا هدهاشب هنّسحو .فيعض
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 .«ةكرابم ٍةرجش نم هّنإف .هب اونِهَّذاو تيّرلاب اومدتثا» :ك
 بسحب تييزلاو ,217 سنأب :لاق نم طلغو .اىلوألا ف ٌتطر 1 تيرا

 مدرب هيف جيلا نمو هدو جأو هلدعأ جيضشلا نس رّصدعملاف :هنوتيز

 دولا جرخُيو ءنطبلا قلطُو .مومشلا نم عفو هلادتعاب بطريو نسي
 ًةرارح لقأ وهف ءاملاب هنم ٍجرخّتْسا امو .اليلحتو اًناخسإ ٌدشأ هنم قيتعلاو

 .(4)َتيّشلا عوطبتو «ةرشبلل ٌةنّيلم لم هتادصأ خيم .عفتلا يف غلبأو ٌفّطلأو

 عفني هقروو كلا ٌدشيو اّنلا قرح طقنت نم عنمي حلاملا نوتيلا ءامو

 عفنيو «قرعلا عنميو ؛* ”ئرّشلاو .ةخسولا حورقلاو ةلمّثلاو «ةرمحلا نم

 1) ريحاّدلا نم

 .ئلوألا يف بطر راح وهو «جيضنلا نوتيزلا نم رصتعي دق نوتيزلا تيز» :يومحلا

 .ةماع نوتيزلا تيز يف ال ءجيضنلا نم ذختملا يف فالخلا اذهف .«اهيف سباي ٌراح :ليقو

 عاونأ رئاس ئلع لّضفي» :يومحلا هيف لاقو .«قافنألا تيز» ئّمسي يذلا اذهو (؟)

 «نوناقلا» :رظنا .«ئىلوألا ف سسباي دراب وهو .ءاحصألال جرم لآ دوجأ وهو هنتي ولا

 .(17/57/7) «تادرفملا»و (55 9ص) «نايبلا جاهنم»و 9 /)

 باتك ين امك «دوسألا نم ذختملاو» : :لاقي نأ لضفألا ناكو «خبصلا جيد - يف اذك 00

 .تعاقأ وفا عم لقتل ادبيق هرتكؤت ام قلق يعومسسلا

 .(56 صض) سيفنلا نبال (زجوملا» نم ذوخأم هركذ ام رخآ ىلإ ةلمجلا هذه نم 620

 .اًبيرق ئرشلاو ةلمنلاو ةرمحلا ريسفت مَّدقت (0)

 قبس «سحادلا»و .ةعوبطملا خسنلا نم ةطقاس «سحادلا نم عفنيو» :ةلمجلا هذه ()

 :م رسل
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 .انركذ ام فاعضأ هعفانمو

 الاق !؟ويملسلا رثش ىعب نع (!!ةهتكسأل يف دواد وبأ ئور :١2)دبز

 .رمّتلاو دبزلا بحي ناكو ءاّرمتو اًدبز «؟)انمّدقف كي هللا لوسر انيلع لخد

 ئربيو ءليلحّتلاو جاضنإلا اهنم «ةريثك عفانم هيف .ٌبطر ٌراح دبزلا
 ٌرئاسو ءمملا َم ءاروأو «نيبلاحلاو نينذألا بناج ئلإ نوكت يتلا م اروألا

 اذإو .هدحو َلِمعُتسا اذإ :نايبّصلاو ءاسّنلا نادبأ يف ضرعت يلا ماروألا
 ةضراعلا ماروألا جضنأو ةئّرلا نم نوكي يذلا مّدلا ثفن يف عّمن هنم قِعُل

 ةَّرملا نم ةضراعلا ةبلّصلا ماروألاو ءبّصعلاو ةعيبّطلل ٌنّيلم وهو
 تبانم ئلع يلط اذإو .ندبلا يف ضراعلا سبيلا نم عفان ؛مغلبلاو ءادوّسلا

 ضراعلا لاعّسلا نم ٌعفان وهو .اهعولطو اهتابن ئلع اًئيعم ناك لفّطلا نانسأ

 نّيليو .ندبلا يف ىلا ةنوشخلاو (*””يباوقلا بهثو سيلاودربلا نم
 .ماعّطلا ةوهش 20 طقْسُي هّنكلو «ةعيبّطلا

 .(5775ص) يومحلا باتك ()

 ماكحألا» يف ٌتليبشإلا هحّحصو .(71775) هجام نبا اًضيأ هجرخأو .(77477) مقرب (؟)

 .(ديّزلاب رمّثلا لكأ ِةكَوي هنع تبث» :فّئصملا لوق مّدقتو «(7247 /7) «ئرغّصلا
 .(18 /7) «ةّيعرشلا بادآلا» يف حلفُم نبا هدانسإ نّسحو

 .«ةيطعو هللا دبع امه) :ةيشاح سءز يف (9)

 .(هل» :ةدايز (طح) يف هدعب (4)

 .«جرتألا» مسر يف اهريسفت مّدقت دقو «ءابوقلا عمج (5)
 .ةلاسرلا ةعبط هتعبتو ««فعضي! ئلإ يقفلا هريغ (5)
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 * هه و

 بقلك! ببآلا ماعّطلا معنا : :يناثلاو .©"”(مغلبلا بيذيو ةيكتلا يكب بهن

 بِكطيو نوَّللا ٌّمصيو :”بضغلا يفطيو ٌبّضعلا ٌدشيو «َّبَصّنلا

 2 يبنلا نع ءيش هيف ٌحصي ال 26) مثلا اذهو .(؟)(ةهكتلا

 ابيزا ماعطلا معنا :امهدحأ .ناّحصي ال ناثيدح هيف يور ١(: !)بيبز

 0 7٠قرو ههمحشو همحل نيسو ههُمسج ربك ام :بيزرلا دوجاف ةلدبو

 .هبح رغصو «همجع عزنو «هرشق

 .(570 -575ص) يومحلا باتك ()

 وهو .ُهَنَعْدَنَوَي هَدَعهَْإَعو دنه يبأ ثيدح نم (”14) «ٌّيوبَنلا ٌبَّطلا» يف ميعن وبأ هجرخأ )2(

  .ةنقاؤإف قلع نع بابلا يفو .هجيرخت رظنيلف ءهّسفن هدعب آلا ثيدحلا

 س نم ةطقاس ةلمجلا هذه (7)

 ,ا/1) «ٌيوبَنلا ٌّبّطلا» يف ميعن وبأو 037717 )١1/ «نيحورجملا» يف ناَّبح نبا هجرخأ (5)
 .دايز هيبأ نع «يراّدلا دنه يبأ نب دايز نب دئاف نب دايز نب ديعس قيرط نم «؛ 4
 نب ديعس هاور» :ناّبح نبا لاق .هب هيبأ نع ؛دنه يبأ نب دايز هذج نع «دئاف هيبأ نع

 وأ هنم اهيف ةّيلبلا يردأ الف ءاذهب ديعس اهم دّرفت .دانسإلا اذهب هنع اهانبتك ةخسن يف دايز

 لاو ديعس ثيدح نم الإ ةياور امهل فرعُي ال هّدجو هابأ نأل ؛هّدج نم وأ هيبأ نم
 هيلع ٌينابلألا مكحو .«خصي ال ١794(: /7) «ةيهانتملا للعلا» يف يزوجلا نبا

 .(50 5) «ةفيعّضصلا ةلسلّسلا» يف عضولاب

 .فيرحت ء«اًضيأ» :ةعوبطملا خسنلا يف (4)

 .لادلاب «قد» :(ف) لصألا يف نأك (1)
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 بتعلاك وهو .شسباي ةراب هو :ايلوألا ف بطر راح بيزا مرجو

 دشأ نضيالاو فراب 229 قيانقلاو ىقماحلاو ناهس همم ولحلا -هنم دَختملا

 .هريغ نم اًضبق

 ئلكلا عجوو لاعّسلا نم عّمنو «ةئّرلا ةبصق قفاو هّمحل لكأ اذإو

 .بنعلا نم ًءاذغ رثكأ مِحْللا ولحلاو .نطبلا نّيليو «ةدعملا يّوقيو «ةناثملاو

 للعم يشباف أر ضاع هي قدم لق هلو « سبايلا نيشلا نم (5)ءاذغ لقأو

 قلحلا عجو نم عفان «لاحطلاو دبكلاو ةلذعملا ىّوقي ةلمجلاب وهو .نلادخعاي

 .ةناثملاو الكلاو ةئّرلاو ردّصلاو

 هّدسي الو.ءاخلاص ةاذغوذغي وهو .؟* هس ريغب لكؤي نأ 9هلدعأو

 :لامّشلاو ديكلاو ةدسلل املي ريلأ اح هيقيسر هم لكأ امو مثلا لسفي امك
 ال امو هنم ولحلاو .اهّعلق عرسأ ةكّرحتملا ريفاظألا ئلع همحل َقِصْل اذإو

 اهعفنيو دبكلا بِصخُي وهو ؛مغلبلاو تابوطُرلا باحصأل ٌمفان هل مّجع
 .هةشفق 2 اخب

 لكأيلف ثيدحلا ظفحي نأ ّبحأ نم :يرهزلا لاق .ظفحلل 0*2ةفن هيفو

 .«ضباق» :ةعوبطملا خسنلا يفو ءيومحلا باتكو خسنلا يفاذك )١(

 وهو .(ءالج» :يومحلا باتك يف يذلاو .ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يف اذك )0

 .«سبايلا نيتلا ءالج نم لقأ هؤالج ...» “١57(: /7؟) «تادرفملا» يف ءاج امم ذوخأم

 .«هاذغأو» :يومحلا باتك يف (*)

 .ةلاسرلا ةعبط يف اذكو «(همجع#» لإ ىقفلا هرّيغ (5)

 .(عفني وهوا و 18
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 ءاد همّجع :ٍساّبع نب هللا دبع هدج نع ركذي روصنملا ناكو .« 1)بِببرلا

 اوكا 1. هو

 /١17[. :ناسنإلا] 4 ا هجوم 0-720172 :ايلاعت لاق :«*!ليبجنز

 ٌيردخلا ٍديعس يبأ ثيدح نم (*)0ٌيوَبنلا ٌبّطلا» باتك يف ميعن بأ ركذو
 ناسنإ ّلك مّعطأف «ليبجنز ٌةَّرج كي هللا لوسر ئلإ موُرلا كلم ئدهأ :لاق

 .ةعطق ينمعطأو ٌةعطق

 مضه ىلع ٌنيعم ٌنخسم .ئلوألا يف ٌبطر ؛؟١ةثلاثلا يف راح ليبجنزلا

 يف لاوكشب نبا هقيرط نمو «(17245) «يواّرلا قالخأل عماجلا» يف بيطخلا هجرخأ )01(

 .(7/5) (ةّيرَّسلا ةمعطألا يف ةّيورملا راثآلا»

 .تبثأ امك جيرختلا ردصمو يومحلا باتك يفو .«همحلو» :ةعوبطملا خسنلا يف (")

 نع .يدهملا نع .ديشّرلا نع «نومأملا قيرط نم (47) «اهثزج» يف يبيب هتجرخأ (*)

 .هب سابع نبا نع «هيبأ نع «يبأ ينئّدح اذكه : لاق مث هب روصنملا

 .(غ19/- ا )0

 (ءافعضلا» يف ٌيليقعلا اًضيأ هجرخأو .يومحلا باتك نم لقنلاو (111) مقرب )00(

 )١118/5(, «لماكلا» يف يدع نباو ؛.(75517) «طسوألا» يف قاربطلاو .(؟ 17/6

 ادع قيع هعاتسإ]و .(170 /5) مكاحلاو .(2 45 /؟) (مجعملا» يف ٌيليعامسإلاو

 يلا: :(7/./87) هنبال «للعلا» يف امك متاح وبأو ةعرز وبأ لاق «ماكح نب ورمع هيف

 مهتا» :(55 /5) (عمجملا» يف ٌيمثيهلا لاقو «ةراكتلاب هثيدح ئلع اًمّكحو «ٌيوقب

 نم ٌركنم اذه :(70 5 /*) «نازيملا» يف ٌىبهذلا لاقو .«فيعض وهو «ثيدحلا اذهم

 نأ امهيناثو كو َتِبَنلا ئلإ اًئيش ئدهأ موُّرلا كلم نأ فرعُي ال ِهَّنأ امهدحأ :هوجو

 نم رمتلا ةّيده ٌريظن وهف ءلقعلا هركتُي ٌءيش زاجحلا ئلإ موُرلا ّنم ليبجنّرلا ةّيده

 .«ةّيوبنلا ةنيدملا ئلإ موّرلا

  باتك يف اذكو ءتبثأ ام باوصلاو .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ««ةيناثلا» :طح (7)
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 دربلا نع ةضراعلا دبكلا ددس نم ٌعفان ءالدتعم اًنييلت نطبلل ٌّيلم ماعّطلا

 ئلع ٌنيعم ءالاحتكاو الكأ ةبوطّرلا نع ةثداحلا رصبلا ةملظ نمو «ةبوطّرلاو
 ةلمجلابو .ةدعملاو ءاعمألا يف ةثداحلا ةظيلغلا حايّرلل للحم وهو «عامجلا

 نزو رّكُّسلا عم هنم ذخأ اذإو .جازملا (1)يّتدرابلا ةدعملاو دبكلل ٌحلاص وهف
 تانوجعملا ين "7عقيو .؟")اًيباعل اًجْرَل الضف ٌلّهسأ ٌراحلا ءاملاب نيمهرد

 .هييذتو مشليلا لّذحت ىلا

 نخسيو :لييثملا يف ديزيو :عاسجلا عومي .ساي راج ةقم 1155 ملآو

 ؛ندبلا ئلع بلاغلا مغلبلا فّشنيو ؛ءارمتسالا ئلع نيعيو .دبكلاو ةدعملا
 لك نع ةثداحلا اهنأب ليؤيو ةدعملاو دبككلا درب قفاويو .ظفحلا يف ديزيو

 .ةدرابلا ةظيلغلا ةمعظألا ررض هب عقذيو ؛ةهكتلا بيطيو :ةهكاقلا
 نبسلا فرح

 بطر «ةثلاثلا رخآ يف راح هنأ هيوسام نبا نع /١7( /7) راطيبلا نبا لقنو .يومحلا -

 .ةيناثلا يف سباي «ةئلاثلا يف راح (579 )١/ «نوناقلا» بحاص دنعو .ئلوألا لوأ يف

 .(507ص) ةلزج نبال «نايبلا جاهنم) يف هلثمو
 .«يف درابلا» لإ س ءز يف فحصتو .ن يف حلصأ مث ««ةدرابلا» :ن «طح 01(

 يفو .نتملا يف فرصتلا نم هنأ رهاظلاو ««ةّيباعل ةجزل الوضف» :ةعوبطملا خسنلا يف (0)

 .ن نم طقاس «اّيباعل» ظفلو .ةيطخلا خسنلا نم تبثأ امك يومحلا باتك
 خسنلاو يومحلا باتك نم تبثأ ام فيحصت وهو .«عفنو) :اهريغ يفو .«عفنيو» :ل (9)

 .ةعوبطملا

 .فيرحت ««يزملاو» :ةعوبطملا خسنلا يف (5)

 ع
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000 

 ا

 .ٍنومكب سيلو 0 :كلاّغلا

 .ىامزكلا (؟7نوككلا هنأ : عباَرلا

 7ِنايزاّرلا ِهّنأ :عباّسلا

 دمحم نب .ايعامسإ ؟/انثدح :20)(هننس)» يف هجام نبا ئور :(4؟0لَجرْفَس

 لصألا ينو .مهضعب فّرصت نم اذهو ««اًضيأ تونس مّدقتو» :ةعوبطملا خسنلا يف

 .«عبطلا سبي جالع يف ةقرو 75 لبق امهريسفت مَّدقت» :رطسلا قوف ةيشاح

 .رظنلا لاقتنال ل نم طقاس «نومكلا ...سيلوا

 .اهيلقان ءامسأ عم لاوقأ ةينامث ركذ دقو ١5٠0-2١51 ص) يومحلا باتك :رظنا

 ١٠١- ٠١0(. ؛ص) لبق نم اهصنب اهدروأ دق اًضيأ فنصملاو

 0٠١(. -ه ٠؛/ص) يومحلا باتك

 :(18/7) (ةّيعرشلا بادآلا» يف حلفُم نبا لاق «ٌتفيعض هدانسإو .(759) مقرب
 + 3 و 1 8

 وبأ درفتو ءديعس يبأ نع بيقن درفتو «ليعامسإ هنع درفت بيقن ءلوهجم دانسإلا
 «ةجاجزلا حابصم»و «.(2797/5) «نازيملا» :رظنيو .«كلملا دبع نع ديعس

 «ةيهانتملا للعلا» :رظني «ٌحصت ال هريغ نعو ةحلط نع ئرخأ ٌقرط هلو .(708 /)

 3-1161 123714 ةقعشلا ةلسلتلا» و(:

 .«نم# :هلبق يقفلا دازف «ةميدقلا تاعبطلا يف اذكو ؛««ثيدح» :طح

 ا



 نع «يريبزلا كلملا دبع نع «ديعس يبأ نع «بجاح نب 55 نع .ءىحلطلا
 :لاقف «ةلجرفس هديبو كلَ َيِبَنلا ئئلع تلخد :لاق هللا ديبع نب ةحلط
 .(داؤفلا مجن بث اهناف .ةحلط اياهكنود»

 ةعامج يف وهو كَ لا ُثيتأ :لاقو ءرخآ قيرط نم (7١قئاسْنلا هاورو

 :لاق مث ىلإ اهب احد هيلإ ُتسلج اًملف .اهبّأقي ٌةلجرفس هديبو هباحصأ نم
 ءاّكّطب بهذتو ءسمّتلا بّيطتو ,بلقلا ٌدشت اهّنإف «")ٌرذ ابأ اهكنود»
 .(ردّصلا

 ."0ٌصي الو ءاهلثمأ اذه ءرتَأ ثيداحأ لجرفّسلا يف يور دقو

 ةدايملكوب .همعط فالتخاب كلذ ين فلتخيو «سباي ٌدراب لجرفّسلاو

 .لادتعالا ئلإ ليمأو ءاّسبيو اًدرب لقأ هنم ولحلاو .ةدعملل دّيج ءضباقو

 كوببلا ديو هءيقلاو شطملا نسي هلكو: 5 ىو اكيبو ابكي لقا ىقماسلاو

 (ئنكلا» يف ٌبالوُدلا هجرخأو .يومحلا هرعي ملو يئاسّنلا دنع هيلع فقأ مل 010

 ,01) (يوتلا بُّطلا» يف ميعن وبأو )1//١11(« «ريبكلا» يف يناربّطلاو «(735/1)

 نب ئسوم نب ئسيع نب ناميلس نب ٍبوُيأ نب ناميلس قيرط نم مهريغو «؛ 57

 هيبأ نع ؛ةحلط نب ئسوم نع ؛«يّدج نع «يبأ ينثّدح :لاق هللا ديبع نب ةحلط
 يف ءايضلاو 75١5(« /5) «فارشألا ةفحتا يف امك ةبيش نب بوقعي هحّحصو .ةحلط

 يف ٍينابلألا هفّكض كلذبو ؛فرعُي ال نم دانسإلا يف نكل ؛(74 /7) «ةراتخملا
 .قباّسلا جيرخّتلا رظنيو )١4/ 2١١0١(. «ةفيعضلا ةلسلسلا

 ابأ» :جيرختلا رداصمو يومحلا باتك يفو .ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يفاذك (؟)

 .هللا ديبع نب ةحلط ةينك يهو «(دمحم

 فرح طقني ملو .ل ءطح نم تبثملاو .(حصت الو» :ةعوبطملا خسنلاو «ن «ز يف 1

 .اهريغ يف عراضملا

 ا



 نم عفنيو 27 ةضْيهلاو مّدلا ثفنو ءاعمألا ةحرق نم عفنيو ءعبأطلا لقعيو

 هتايهشأ ةقارحو .ماعطلا دعب لمعتسا اذإ ءرقبب الا دات نم عتميو ؛تايثلا

 .(37هلعف يف ءايتوتلاك ةلوسغملا هقروو

 .لمثلا رادحإب عرسيو عسّطلا نيلي رب هذعبو ءضبقب ايواسألا ليقرضو

 ةدّلوتملا ءارفّصلا ةّرملا ئفطيو .جنلوقلل ٌدلوم ءبضعلاب رضم هنم ٌراثكإلاو

 هي عزْنو ءهّلعسو رو اذإو .فخأو ةتوشفل ّلقأ ناك يرش نإو .ةدعملا يف

 اًعفن عفن -ّراحلا َدامّرلا عدوأو «نيجعلاب هّمرج نّيطو ءلسعلا هيف لِعجو
0 , 

 .لسعلاب اخوبطم وأ اًيوشم لِكأ ام ٌدوجأو .انسح

 هنهدو 0 را

 دقو فقلاو ةدعملا ىوقي هنم ئّبرملاو ةدسعلا يونيو هقرعلا علمي

 ءاملا مامج نم ءهعّسويو هحّتفي :ليقو ٠ .هحيرب :«(داؤفلا 1)جي» ننعم

 (ريونتلا» :رظنا .لفسأو ئلعأ نم ةمضهنملا ريغ ةدسافلا داوملا غارفتسا يه )١(

 ١(. 5 © ص) «بطلا رارسأ قئاقح»و (288ص)

 .هقوحسمب لحتكي رجح ءايتوتلاو .ةلاسرلا ةعبط يف اذكو ««اهلعف» ئلإ يقفلا هرّيغ (؟)

 طوطخم يفو هريغو لصألا يف ءايلاب هريسفت يف ةيتآلا لاعفألاو لعفلا اذه ءاج اذك (7)

 ثيدعح دعي ىومحلا هركذريسشلا اذه نأل كلذو .ضومسلا بانك نماشاب بغار

 ايه قايسلاو .ركذم هبيق لعفلاو :«...ةاوقلا مجي هنإف «لجرظملا ,كلايس اوسلو
 يلامأ» نم يومحلا هلقن ريسفتلاو .ةعوبطملا خسنلا يف امك لعفلا ثينأت يضتقي

 ثيدح يرابنألا نبا ركب يبأ هخيش نع ىلاقلا ئور دقو .(7587 /؟) «يلاقلا

 نبا هاكح «هحيري» ئنعملاو .هريسفتو  ةلجرفسلل «ٌججت» :هيفو هللا ديبع نب ةحلط
 .دحأ ئلإ هزعي مل رخآلا ئنعملاو .ةشئاع نب نمحرلا دبع يبأ نع يرابنألا

 ف



 لاق .ءامّسلا ئلع ميغلا ّلثم بلقلل ءاخّطلاو .هترثكو هعاستا وهو

 ٌتاحس :يأ اع ءامسلا 2 ام :لوقت .2()ءاشغو لق ءاحّطلا ليغ 5

 .ةملظو

 يسّمأ يلع ّقشأ نأ الولا :ِكَي هنع 4! «نيحيحّصلاا يف :"0كاوس
 .(ةالص لك دنع كاوّسلاب مهترمأل

 وثلاب لط سولج ليث نم ماا لا ملكي هنأ :«©)امهيفو

 لل ٌةرَهْطَم كاوّسلا» : 5 هنع انيلعت 1 عيراخلا حيحصلا فو

 .«تّرلل

 اش

 .(00 /”) «ثيدحلا بيرغ» يف )1(

 يف امك «ْئشَع» :باوصلاو «ةميدقلا تاعبطلاو خسنلا عيمج يف ةدودمملا فلألاب اذك )0

 .يومحلا باتكو /7) «يلامألا» يف هنمو .«ثيدحلا بير

 6٠-/6١1(., ؛ص) يىومحلا باتك (9)

 نعد ةريره يبأ ثيدح نم (157) ملسمو (841/) يراخبلا )50

 .ُهْنَعُةَيلَوَوو ةفيذح ثيدح نم )١00( ملسمو ١( 506) يراخبلا )6(

 .مزجلا ةغيصب ةشئاع نع «مئاصلل سبايلاو بطّرلا كاوّشلا :باب ءموّصلا بابك ف (5)

 .امهريغو 37١1١5(. 7591706 7577707 570*) دمحأو ,(0) ع ٌيئاسنلا هلصوو

 ماخسألا» يف يارب شإلاو هنا أك راىد(ا9ه ةسيرخ نبا تكسو

 ردبلا» يف نّقلملا نباو «(5717 )١/ «عومجملا» يف يووّنلاو )١1/ 1١7(« «ئرغّصلا
 ديعلا قيقد نباو ؛.(1/١1١3) «ديهمَتلا» ىف ربلا ديغ نبا هنّسحو :(1417/ /1) اريثملا

 نباو ةريره يبأو ةمامأ يبأو رمع نباو ركب يبأ نع بابلا ينو )7777/١1(. «مامإلا» يف
00000 

 .انعةللاوو) سابع
 ع

 2آؤ'



 .كاوّسلاب أدب هتيب لخد اذإ ناك ِدِِلكي هنأ 1 لسم حيحصاا فو

 هنع ٌّحصو .(؟) هتوم دنع كاتسا هّنأ ')هنع ّحصو .ٌةريثك هيف ثيداحألاو

 ,«27كاوّسلا ف مكيلع ترثكأ» :لاق هنأ

 ذخؤي نأ يغبني الو .هوحنو كارألا بشخ نم كاوّسلا ّدِختا ام ٌحّلصأ

 غلاب نإف ؛هلامعتسا يف دصقلا يغبنيو امس تناك امرك هكا رهتجم [رجمش نم

 :دعاضتملا ةرشبألا لوبقل اهأتهو ءايلاقمو نادسألا ةرالط بهذأ امّبرف هيف

 ,2!اهاّوقو نانسألا الج ٍلادتعاب لمعتسا ئتمو .خاسوألاو ةدعملا نم

 ايقنو :ةيكنلا بيطَو 099 فحلا عنمو ةثاسللا قلطأَو 9 وكحلا اءوقو

 .درولا ءامب اًلولبم لمعتسا ام ٌدوجأو .ماعّطلا ئّهشو «غامّدلا

 اذإ هنأ اومعو :*]:ريسبلا# حاس لاق .زوقلا لوصأ ةةعفنأ نسر

 .اَهْنَعْدَيإَكَكَر ةشئاع ثيدح نم (707) مقرب )١(

 كاوسبا) :(هتوم دنعا دعب دازو ««ةشئاع ثيدح نم» :هدعب يقفلا خيشلا داز 0

 .«ةشئاع» ريغ ةلاسرلا ةعبط يف تادايزلاو .«ركب يبأ نب نمحرلا دبع

 .اًهْتَعُدَبااَوَر ةشئاع ثيدح نم (5 5 59) يراخبلا هجرخأ ()

 .سنأ ثيدح نم (88/) يراخبلا هجرخأ )00

 .ةعوبطملا خسنلا نم طقاس «اهاوقو» (4)

 :لادلاب (طح) يفو .فيحصت «ةمجعملا نيغلاب ن «ل يفو .ةثللا محل وهو ءرْمَع عمج (1)
 .هلثم قبس دقو .اًضيأ فيحصت ءاهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يف اذكو ««دومعلا»

 .(١١٠ص) «رهاوجلا رحب» :رظنا .نانسألا لوصأ لع رجحتي فزخلا هبشي ءيش (0)

 ةخسن :رظنا .«ريبدتلاو ةاوادملا يف عماجلا ريسيتلا» هباتك يف يليبشإلا رْهُز نبا :ينعي (4)

 دقو .رهز نبا مالك اًضيأ )١/ ١175( راطيبلا نبا لقن دقو .(ب /7ق) ةيرصانلا ةيوازلا

 .فنصملا همهبأ اذامل يردأ الف «هباتك يف يومحلا هاّمس
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 .نهّذل

 ولجيو «مغلبلا عطقيو هللا دشيو ؛مفلا بّيطي :عفانم ةَّدع كاوّسلا ينو

 مضه ئلع نيعيو ءتوّصلا يفصيو ؛ةدعملا ٌحِصْيو ءرفحلاب بهذيو ءرصبلا

 درطيو «ةالّصلاو ركّذلاو ةءارقلل طّسنيو مالكلا يراجم لّهسيو «ماعّطلا

 ,17تانسبلا رتكيو .ةكئالملا بجعيو تَّرلا ىضرُيو ءموُتلا

 ةمويايسالاو يرمضولاو قالّصلا دنعدفاتيو .عقو لك ف ٌبحشسيو

 ثيداحلألا مومعت ؟"7مئاّسلاو رطفملل بحتسيو .مفلا ةحئار رّيغتو «موُنلا

 0 ياي هيو و سوسو اوم

 .هلامعأ

 ىصضحلأ ال ام لِي هللا لوسر تيأر :لاق ةعيبر نب رماع نع :©7نيّسلا فو

 ةرشعغ كاوسلا ق» :اًعوقرم سابع نبا نع ءاظع نع يور اًثيدح يومحلا دروأ 0010

 عفانملا دروأ حصي ال ثيدحلا نأ فنصملا ئأر املو .«...مفلا بّيطي :لاصخ
 .ئرخأ اًثالث اهيلع دازو ءاذكه هيف ةروكذملا

 .«تقو لك يف :ةدايز هدعب ةعوبطملا خسنلا يف 2320

 دنحأ اًضيأ ةجرخأو .(0978) «يذمرتلا نتتسال :(59754) ادواذ ىبأ ننس (*)

 (ئربكلا» يف ٌيقهيبلاو «(271719/) نطق راَّدلاو ,(7811") راَربلاو .(15718)

 لاق .موّضلا بانك نم نيعضوم يف ضيرمتلا ةغبصب ٌيراخبلا هقلعو 07147 /4)
 نكل .(141-187 /4) «ةراتخملا» يف ءايّضلا هحّحصو :«نسح ثيدح# :يذمرتلا

 .(هتدهع نم ٌءيرب انأا :(7 517/ /7”) ةميزخ نبا لاق «هللا ديبع نب مصاع لع ةراذم

 _ هلكش هيو وكي فتما ةلسعلا هر ويمجلا هتكيشو :(381 )١/ «ةصالخلا» يف ٌّيووُتلا لاقو
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 .هرخآو راهثلا لَّوأ كاتسي :رمع نبا لاق :(١)ٌيراخبلا لاقو .ٌمئاص وهو كاتسي

 ءايابحتساو اًبوجو ضمضمتي مئاّصلا نأ نيلع سانلا عمجأو

 هيلإ بّرقّتلا يف ٌضرغ ')هلوسرو هلل سيلو .كاوّسلا نم غلبأ ةضمضملاو

 ُبيط رِكْذ امّنإو .هب دبعّتلا عرش ام سنج نم يه الو «ةهيركلا ةحئاّرلاب
 ؛ةحئاّرلا ءاقبإ ئلع اًمح ال ءموّصلا ئلع هنم اًح ةمايقلا موي هللا دنع فولُخْلا
 .©”رطفملا نم كاوّسلا ئلإ جوحأ مئاّضلا لب

 .مئاّصلا مف فولخل هتباطتسا نم ربكأ هللا ناوضر َّنإف ءاًضيأو

 .فولخلا ءاقبل هتّيحم نم مظعأ كاوّسلل هتّيحم ّنإف ءاًضيأو
 هللا دنع كاوّسلا هليزي يذلا فولخلا بيط عنمي ال كاوّسلا ّنِإف ءاًّضيأو

 ةمالع كسملا نم ُبّيطأ همف فولخو ةمايقلا موي مئاّصلا يتأي لب «ةمايقلا موي

 ؛ماهيإلاو مهولا» يف ناّطقلا نبا هنّسحو )88/١(: «مامإلا» يف ديعلا قيقد نبا < -
 )١15/1(: كلذ دعب لاق هنكل ؛(1١٠ /1) «صيخلتتلا» يف رجح نباو «(441/6)
 .(38) «ءاورإلا» يف ٌينابلآلا هفعضو ««فيعض وهو مصاع هيف»

 قيرط نم (4754) ةبيش يبأ نبا هلصوو .مئاصلا لاستغا باب موّصلا باتك يف 01(

 وهو رهظلا ئلإ عفدي نأ دارأ اذإ كاتسي ناك هَّنأ رمع نبا نع «عفان نع هللا ديبع

 ئلوم عفان نب هللا دبع قيرط نم (71771“ /4) «ئربكلا» يف ٌيقهيبلا اًضيأ هلصوو .مئاص

 نبا لاق ءاعوفرم ئورُّيو .مئاص وهو كاتسي ناك هّنأ رمع نبا نع «هيبأ نع ءرمع نبا
 .(رمع نبا ئلع هفقو حيحَّصلا» 754١(: /0) «رينملا ردبلا» يف نّقلملا

 .هفذح مهضعب لعلو .ةعوبطملا خسنلا يف «هلوسرواا دري مل 9

 ئلع هب لدتسي امم» :اهلوأو ءاهخسان طخب ةلوقنم (طح) يف ةليوط ةيشاح انه (7)

 امهدحأ :هللا دنع نامكح هل دحاولا ءيشلا نأ هريغك مئاصلل كاوسلا بابحتسا

 حرش يف ةدعلا» :صنلا اذهل رظناو .«...ةرخآلا ئلإ ةبسنلاب يناثلاو ءايندلا ئلإ ةبسنلاب

 )1١/ /١5(. راطعلا نبال «ةدمعلا

 ريب

 اا



 ١)ءد ُنولو ةمايقلا موي يتأي حيرجلا نأ امك ؛كاوّسلاب هلازأ ولو «همايص ىلع

 .اينذلا يف هتلازإب ٌرومأم وهو .كسملا حير هُحيرو ءَّدلا نول هحرج
 ةدعملا ولخ وهو ٌجئاق هببس َنِإف ءكاوّسلاب لوزي ال فولخلا ْنإف ءاًضيأو

 لأ ناتسألا نع دقنمملا وه مدرك لوز ام .ماعّطلا نع
 .مهل هّركُي امو مايّصلا يف مهل ٌبَحتسي ٌبَحتسي ام هتّمأ مّلع لي ىلا ْنإف ءاًضيأو

 ِمهَّضح دقو .هنولعفي مهَّنَأ ملعي وهو هيركسلا ييسقلا نم كئاوشلا لعسيلاو
 ارارم «")اًمئاص كاتسي هنودهاشي مهو «لومّشلاو مومعلا ظافلأ غلبأب هيلع

 :رهّدلا نم اًموي مهل لقي ملو «هب نودتقي مهّنأ ملعيو ءءاصحإلا توفت ةريثك

 .ملعأ هللاو .عيلس ةياحلا تقر نم.ايبلا ريختر .لاو رلا دعب | وكاتست آل

 بيهص ثيدح نم هدانسإب ٌيربّطلا ريرج نب دّمحم ئور: :(270نمس

 .(47(عاد اهموحلو عاود اهنمسو ءافش اهئاف .رقبلا قابلا مكيلع» :هعفري

 .طح «س نم طقاس «مد» ظفل )١(

 .«مئاص وهو» :ةعوبطملا خسنلا يف ()

 .ةيبطلا ةداملا هنم لقن (2 ١١ص ) يومحلا باتك ()

 حلفم نبا لاق ٌّيربّطلا قيرط نم (27710) «ّيوَلا بطلا يف ميعن وبأ هجرخأ 05(

 ماج وبأ هفعض عاقد» :(886 /؟) (ةّيعرّشلا بادآلا» يف فّئصملا مالك ئلع اقيلعت

 يف ةمجرت هل دجأ مل «يريرجلا غيزب نبا وبه ليسوم نب دّمحمو «ناّبح نبا هقّنوو
 ينامو تفيد نملع عيال :لاق َيليقعلا نأ يلاب ئلع رطخيو «ءافعض الو ٍتاقث

 اذه نأ مهضعب ركذ دقو «يهاولا ِففيعَّضلا كاذب ربخلا اذه سيلو ءنسح دانسإلا

 «ةحيحصلا ان ديلا ختي طيظ برب اذك هلق آل ةاقسإلاا

 7-5 ءناّبح نبا طرب ارللع ونعو ءدهاوّشلا يف هب سأب ال ٌدانسإ اذه» :(586 /4)

 ةكيلمو ساّبع نباو دوعسم نبا نع بابلا ينو .«فالخ مهضعب يفو «هلاجر عيمج
 )17١7/١-50(. يواخسلل «ةيضرّملا ةبوجألا» :رظنيو .اًهْنَعََنَلََوو ورمع تنب
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 ان :يئاسملا يسوم خب دمحم انت ئيدمسرتلا قسحلا جب دمحأ نع هاور

 .هيبأ نع ءبيهص نب يفيص نب ديمحلا دبع نع ءيسودسلا لفغد نب عافد

 .داتسإلا ؟١)!ذه تبقي الو .هذج نع

 ءاورألا ةيشفتو ؛ةقاطلو ةريسي ءالج هيف .مرلوألا ف بطر راح نِمّسلاَو

 .نييلتلاو جاضنإلا يف دبزلا نم ئوقأ وهو .ةمعاتلا نادبألا ")يف ةثداحلا

 كلذ اذإو .«" 'ةبنرألا يو نذألا يف ةثداحلا ماروألا هب أربأ َّنَأ سونيلاج ركذو

 يف ام الج رم ٍزولو لسع عم طل اذإو اعيرس تشين تتبن نانسألا عضوم هب

 اهي ةدعملاب راض هّنأ الإ ؛ةجرّللا ةظيلغلا (7!4ت اسوقيكلاو ةكرلاو ركجلا

 .اًيمغلب اهبحاص جازم ناك متم

 ُمَّسلا برش نم عّمن لسعلا عم برش اذإ ِهَّنإف ءزعملاو رقبلا نمس اّمأو

 .براقعلاو تاّيحلا غدل نمو «لتاقلا

 اتا ففعم مل :لاق بلاط ىبأ نب يلع نغ ا نبا باتك فد

 .مهضعب فّرصت نم (يف اما ةدايزو ««اذه يف ام» :ةعوبطملا خسنلا يف )١(

 .تبثأ امك يومحلا باتك يفو .فيحصت ««نم» :ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا يف )1

 .(7 0 /7) «راطيبلا نبا تادرفم» :رظنا (*)

 .قبس دقو «ةيئاذغلا ةصالخلا :سوميكلا (:5)

 هجرخأو .(ميعن يبأل «يوبنلا بطلا» قّقحم ةطساوب- 1/15 ق) «يوبّتلا بُّطلا» )0(

 ءاذج فيعض  ّيدزألا ديعس نبا وهو - ربيوجج هدانسإ يفو «(771) ميعن وبأ اًضيأ

 .لويجم كعشأ حب نسع هنع ىوالاو
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 ثيدح نم (؟!«هننس# يف هجام نسباو دمحأ مامإلا ئور :'''كسمس

 كيّشلا امد ناجم اهل تعلو :لاق ه هنأ كي ّيبنلا نع رمع نب هللا دبع

 ,«لاحطلاو دبكلاو .دارحلاو

 طقرقر بسير ىاطو همط دكام :فرشأو قربت كما قاعسأ

 ءام يف ناكو .هسباي الو محّللا بلص )كي ملو ءرشقلا قيقر ناكو «هرادقم
 ناك ام هنكامأ ٌحّلصأو .راذقألا ال «تابّثلاب يذتغيو «ءءابصح ئلع راج بذع

 ةايملاو ؛ةّيلمّرلا مث ةّيرْخَّصلا '؟/نكامألا يوأي ناكو .ءاملا دّيج رهن يف

 ءجَومَتلاو بارطضالا ًةريثكلا «ةأمح الو اهيف رذق ال يتلا ةيراجقا ةبذعلا

 .مايٌرلاو سمشلل ةفوشكملا

 .(6١0-١7؟ص) يومحلا باتك ()

 قيرط يما 7141717 (هجاع نأ تس :سآلا 8960(2 1 مجأ ككسسم»#

 (ءافعَضلا» يف ٌتليقعلا اًضيأ هجرخأو . هب هنع «هيبأ نع «ملسأ نب ديز نب نمحّرلا دبع

 «لاجّرلا ةفرعمو للعلا» يف دمحأ مامإلالاق .(4777) ينطقراّدلاو 00

 ىلع هعفر رودي اذه :(758 /05) «لماكلا» يف يدع نبا لاقو ءاركنم» :(13357/6)

 هينا الو ءامهوعأ ةاساو همرعأ عمعتلا دبعو فيز وب هللا ديعة0الكلا ةوعتنألا

 (للعلا» يف امك ةعرز وبأ هفقو حّجرو .«اقوقوم لالب نب ناميلس نع هيوري هّنِإف بهو

 تاَقيلعّتلا» يف لاقو )191/18777/1١( «للعلا» يف ٌينطقراّدلاو )5/51١(.

 .164 )١/ ٌيقهيبلاو ««ةّنبلا دّيج دانسإ هل سيل» :(١٠1ص) (نيحورجملا ئلع

 -57 /5) «عومجملا» يف يووّنلا هعبتو ؛عفّرلا مكح هل نأ ركذو 015 1/1٠١(

 :يباحصلا لوق َنآل ؛عوفرملا مكح يف فوقوملا اذهو ءنسح ثيدح اذه» م

 .«ةميرحتو ةللكَو ىّنلا لالحإ لإ فرصتي ءائيلع ِمّدُحَو ءاذك انل ّلِجْأ

 .«نكي) :س ءز «((ف) لصألا ادعام (*)

 .حيحص وهو «تبثأ امك يومحلا باتك يفو .«نكامألا ئلإ» :ةعوبطملا خسنلا يف (5)

 م



 رسع بطر دراب هنم ٌيرَّطلاو .فيطل دومحم لضاف يرحبلا كمَّسلاو

 اًطْلِخ دّلوي ِهَّنإف هارجم يرجي امو ّيرحبلا الإ اًريثك اًمغلب دٌّلوي ماضمنالا
 .ةزاحسلا ""'جازمألا حلصييو ءيينملا يف ديزيو «ندبلا بصخُُي وهو .اقومحس

 ءسباي ٌراح وهو لما دهعلا بيرق ناك ام هدوجأف «حلاملا نأ

 ئئسيو ةج وَلا ريثك هنم رولسلاو .هّسبيو هٌرح دادزا هدهع مداقت امّلكو

 قّتعو حّلُم اذإو .نطبلل اًنْيلم ناك اًيرط لِكأ اذإو .هلكأت ال دوهيلاو يّرجلا

 جرخأ جرام نم عِضْوو ٌقُد اذإو .َتوَّصلا دّوجو هقئّرلا ةبصق ئّمص لكأو
 .ةبذاج ٌةّوق هل نأ قيرط نم :ندبلا قمع نم (؟7لوصنلاو َءاَلَّسلا

 .ةلاسرلا ةعبط يف اذكو .«ةجزمألا» ئلإ ىقفلا هرّيغ )١(

 يوسحلا بابك يف اذكو «ةلوضفلاو السلا" :ةعوبطملاو ةيطخلا خستلا عيمج يف 00

 (نَلَّسلا» :ةلاسرلا ةعبط تتبئأو ١068(. /8) «ةيعرشلا بادآلا»و هعوبطمو هطوطخم

 قبس دقو .هيف افوفلم همأ نطب نم دلولا هيف جرخي يذلا قيقرلا دلجلا ئنعمب هترّسفو
 يف لاقو «يوبنلا بطلل هترشن يف قلاخلا دبع ينغلا دبع خيشلا اذك اهرّسفو اهتبثأ نأ

 هل رخآ مسر وأ هنع فحصم هنأ رهاظلاو ءالسلا :دازلاو لصألا يف» :هقيلعت

 (...لمأتف ءلخنلا كوش :ماللا ديدشتو دملاب ءالسلا نع فّرحم ال .(ئحضلاك)

 انه نمو ءاعيمج فلألاو ءايلاب رداصملا يف همسرف ةميشملا ننعمب (ْئَلَّسلا» امأ :تلق

 يف هيف فيرحت الو .لخنلا كوش :ءاَّلٌّسلاف .انه باوصلا وه هركنأ امو .سبللا لصح
 .لضنلا عمج وهو «تبثأ ام باوصلاو .تفحصت يتلا يه ةيناثلا ةملكلاو .خسنلا

 هب دمضتو ٌقُدو همحل فُمج اذإ» يّرجلا نأ هسام نبا نع ١71( /1) راطيبلا نبا لقن

 هتوق» :سونيلاج لاقو . ؛ديدش بذج هلو ءنادبألا نم جاجرلاو لوصنلا جرختسا

 لوق هيف رظناو .(ع َءالّسلا جرخخأ جراخن نم عضوو ّقُدو هدف اذإو ةبذاج ةوق

 تابنلا نم ئرخأ ءايشأو .(3717 ل, /”) «يواحلا» :رظناو .اًضيأ سوديروقسيد

 - «ديدش قمعلا نم بذج هيف دوسألا موملا نأ اوركذف .ةيصاخلا هذه زاتمت هريغو
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 يف ءاغعألا ةبحرق هي تناك نم هيف سلج اذإ حلاملا يرجبلا حلم ءامو

 قرع نم أربأ هب نقتحا اذإو .نديلا رهاظ لإ ٌةاوسملا هيذحب هقفاو ةلعلا ءادسإا
 سَ

 .ايمثلا

 هنم نيِمَّسلا يرطلاو .اهرخؤم نم برقام :ةكمّسلا يفام دوجأو

 نب رباج ثيدح نم 0)2هيحيحّملا# قو .هكذدوو هّمحل نذبلا بضخ

 :حاّرجلا نب ةديبع وبأ انريمأو ءبكار ةئامثالث يف كي يلا انثعب :لاق هللا دبع
 اًنوح رحبلا انل ئقلأف ءطّبخلا انلكأ ئّتح ٌديدش ٌعوج انباصأف ءلحاّسلا انيتأف
 .انماسجأ تباث ئتح «هكدوب انمدتئاو ءرهش فصن هنم انلكأف .ربنعلا :اهل لاقي

 ّرمف «هبّصنو «هريعب الع الجر لمحو «هعالضأ نم اًعَلَِض ةديبع وبأ ذخأف
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 ّيىلع لخد :تلاق ردتعلا مأ نع ؟ 2١دواد وبأو يذمرتلا ئور :2")قلس

 ايكو هللا لوسر لعجف *:تلاق .ةقّلعم ٍلاود انلو ءيلع هعمو هِدلَي هللا لوسر

 :تلاق .«ةقان كّنإف ىلع اي ُهَم هَم» :ِةِلَي هللا لوسر لاقف .لكأي هعم ٌيلعو لكأي

 نأ )١9/7/57( (يواحلا» ينو .(277 )1١/ «نوناقلا» :رظنا .كوشلاو ءالسلا بذجيف -

 ةّجْرَأ محللا نم بذج سخرسلا عم وأ هدحو هب دمضت اذإ فورعملا بصقلا لصأ

 يف ةديدحلا وهو ّجّرلا عمج ةّجزألاو .ةءاّلَّسلاو بصقلاو بشخلا اياظشو باّذتلا
 (الا 49474477 13" م9 /7) «يواحلا» :رظناو .حمرلا لفسأ

 )١/ 5256 0١08(. «نوناقلا»و

 )١( ملسمو (5771) يراخبلا )١976(.

 .(586 ص) ةلزج نبال «نايبلا جاهنم» (؟)

 هجام نبا اًضيأ هجرخأو .(7857) (دواد يبأ ننس )/7١727(, «ٌيذمرتلا عماج» (*)

 .هجيرخت مّدقت دقو .(71051-1170017) دمحأو ,(7545)
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 هنإف .ٌْبِصُأف اذه نم .ٌئلع اي هي ُيِبَنلا لاقف .اًريعشو اَقْلِس مهل ٌتلعجف
 .بيرغ نسح ثيدح :يذمرتلا لاق .«كل قفوأ

 هيفو .امهنم ٌبكرم :ليقو .اهيف ٌبطر :ليقو «ئلوألا يف ٌسباي ٌراح قلّسلا

 بلعثلا ءاد نم ٌعفنو ءٌصبق هنم دوسألا يفو .ٌصيتفتو ٌليلحتو ٌةفّطلم (١)ةّيقَروُي

 عم (؟)ءابوقلا هب ئلطيو ءلْمَقلا لتقيو .هئامب يلَط اذإ ليلآثلاو زاّرَحلاو فلكلاو
 عمامّيسالو ؛نطبلا لقعي هدوسأو .لاحّطلاو دبكلا َدَدُس حّتفيو ءلسعلا

 .لاهسإلل هئامب نقحيو .سدعلا عم نّيلي :ضيبألاو .نائيدر امهو ءسدعلا

 ؛سوميكلا ءيدر «ءاذغلا ليلق وهو .لباوُتلاو "7ّيّرُملا عم جنّلوقلا نم عفنيو
 .خفّتلاو ضبقلا دّلوي هنم راثكإلاو .ءافرقللاو لقبا لعيوب .مّدلا قرحُي

 نيّشلا فرح

 .ءاحلا فرح يف مّدقت دقو ءءادوّسلا ةّبحلا وه هريِنوُش

 ءامسأ ثيدح نم 227(امهننس» يف هجام نباو يذمرتلا ئور :2؟)مربش

 .لقنلا ردصمو ةيطخلا خسنلا نم انتبثأ ام فيرحت وهو ««ةدورب» :ةعوبطملا خسنلا يف )01(

 وهو «قّرولا نم ةّيقروبلاو . 84/7/17 (ةوتانلااو (؟1 4/50 ؟يراسسلاد :ىظلاو

 (دواد ةركذتا :رظنا .ءاملا نمو اهنم بكرتي دقو «ةخبسلا راجحألا نم دّلوتي حلم

 وأ ةيقروُب همعط يف ناك ام لكو) :(477/7”7) «يواحلا» يفو )8١/1(. حيبص ةعبط

 .«نطبلل اًنييلتو اًفيطلت اهعم نإف ؛ةحولم
 .اهريسفت مدقت 000

 «بطلا رارسأ قئاقح» يف هذاختا ةقيرط رظنا .هب مدتؤي خّماكلاك مادإ :يَّرُملا (9)

 .11 17 نهر

 .هجيرخت مّدقت دقو . 063 113 طاع ني أ ) ل( ٠ :/:1) يملا عماجم )0(
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 :ثلاق .2؟ةيشمتست تنك اذامهباا 232 هللا لوسر لاق :تبلاق سسيمع تكب

 ع1 اي است لاق, كيش

 ٌةعّملم ٌرْمُح نابضق هل .حجرأ وأ لجّرلا ةماقك ٌريبكو ٌريغص ٌرجش مربشلا
 ضايبلا ئلإ رفصأ ٌراغص ٌروّن هلو دو نم ةَّمَج هنابضق سوؤر يفو «ضايبب

 رمحأ .هردق يف (؟0هطبلا لثم ٌريغص بح اهيف ءٌراغِص دوارَم هفلخيو ءطقسي

 نبلو هقورع رشق هنم لمعتسملاو .رمح ٌروشف اهيلع ٌقورع اهلو . نوّللا

 .هنابضف

 ةظياغلا تاسرثتكلاو ءادوشلا لكس .ةعباّرلا ةجرّذلا يف باي ٌراح وهو
 لمعتسا اذإ يغبنيو .لتقي هنم راثكإلاو .ْتَكُم ٌبرْكُم ؛مغلبلاو رفصألا ءاملاو
 ءانالث وأ نيتّرم مويلا يف نبلا هيلع رّيغيو هةليلو اًموي بيلحلا نبألا يف عّقنُي نأ

 ءامب برشيو «©'9ءاريثكلاو درولا هعم طلخيو ءلْظلا يف ففجيو جّرخيو

 الع نيقناد ائلإ قيناود ةعبرأ نيب ام هنم ةبرشلاو .بنعلا ريصع وأ لسعلا

 ةيرش نيرأ الو هيف ريخ الف عريشلا نيل اثأ :(7!2صينخ لاقو .ةّوقلا بسح

 ئلع ن يف مهضعب برض دقو .فيرحت امهالكو ««سباي) :ن يفو .«دراب» :طح )1١(

 يناثلاو ءاحلاب ٌراح لوألا نأ مدقت دق» :اهشماه يف لاقو «راج» :اهقوف بتكو ةملكلا

 ناكو .«ٌرايو ٌراج» :نيهجولا ىلع يور هنأ (7١٠ص) قبس دقو :تلق .«ميجلاب راج
 ! (راج» لإ ةلاسرلا ةعبط هترّيغف .باوصلا ئلع ؛راي» :ةعوبطملا خسنلا يف

 .ءارضخلا ةبحلا ةرجش (١؟)

 .داتقلا كوش نم ذخؤي غمص (©)

 :ن «ل يفو .(ب )١٠١7/ «مالآلا ءافشا ةطوطخم يفاذكو «نينح» :سءزءف ()

 نسحلا نب شيبح وهو .يومحلا باتك نم تبثأ ام فيحصت امهالكو .«نيسحا»

 -ةيودألا»ع.ةةلهسملا ةيودألا حالصإ) :هبتك نمو .هتحخأ نباو نينح ذيملت .يقشمدلا

2 



 010 بالا مم ادردك تاقرطلا ءابطأ هب لتق دقق بلا

 دنِكَي هللا لوسر ناك :تلاق ةشئاع ثيدح نم 29هجام نبا ئور :2"2ريعش

 مهرَمأ ٌمئ نصف هريعشلا نم ءاسجلاب رمأ ٌكَعولا هلهأ نم اًدحأ ذخأ اذإ

 امك٠ يباكلا اوف نس ورشي :نيزحلا داؤف وُنرَيل هّنِإ) :لوقي مث .هنم اوَسَحِف
 .هيوقيو هلشي :(وتري) اونعم و .(اههجو نع ءاملاب خسولا ّنكادحإ ورْسَت

 17 ليزيو فشكي ة(ورسيلاو

 وهو .هقيوس نم ًءاذغ رثكأ وهو «يلغملا ريعّشلا ءام وه اذه نأ مّدقت دق
 ٌءالج «لوبلل ٌرِيُم .لوضفلا ةّدح عمقل ٌحلاص «قلحلا ةنوشخو لاعّسلل ٌعفان

 فّطليو اهب ولجيي ُةَّرق هيفو .ةرارحلل ٌيفطم ءشطعلل ٌعطاق ةدعملا يف امل

 للحيو

 ليوط صن نمض درو يومحلا باتك نم فنصملا هلقن يذلا مالكلاو .«ةدرفملا -

 قالوب ةعبط يف عقو دقو .(«نسحلا نب شيبح» نع (07 /7) راطيبلا نبا هدروأ

 ةخسن :هحيحصتل رظنا .شيبح ريغل روكذملا صنلا مظعم نأ هنم مهفي فيرحت

 .(ب )7١5/ «تادرفملا» نم يتيبرتسش

 )١( /5؟) «يواحلا» يف هوحن رظنا 778(.

 )١1( ص) يومحلا باتك 65٠-051١(.

 اًضيأ هجرخأو .هب اهنع هّمُأ نع «ةكرب نب بئاّسلا نب دّمحم قيرط نم (440) مقرب ()
 سيل نكل .(7475) دمحأو ,(12019) «ئربكلا» يف يئاسّنلاو )73١4(« يذمَرٌتلا
 فقأ ملو ءيومحلا باتك نع رداص فنصملاو ««ريعّشلا نم» :ةظفل اًعيمج مهدنع

 نب دمحم ةدلاوو .(حيحص نسح ثيدح اذه» :ٌيَذمرَتلا لاق .اهجرخأ دحأ الع

 .اهنبا اهنع ةياوّرلاب درفنا بئاّسلا
 امك ءيعمصألا نع )111/١1-71178( «ثيدحلا بيرغ» يف ديبع وبأ ريسفتلا اذه لقن (5)

 .(7 94 /17) «ةغللا بيذهت» :رظناو .يومحلا باتك يف
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 ءاملا ندب قلق ضو ضرملا دارا يشل نس عيل اسر ١

 260 ايس باطلا نقم نم لمعتسيو .ئفصيو ؛هاسمخ هنم ئفبي

 اَجنأ َتِبلاَمَّم# :هفايضأل ميهاربإ هليلخ ةفايض يف ئلاعت هللا لاق اي

 ةراجحلا يهو ءفْضََّرلا ئلع ّيوشملا :دينحلاو [48 :دوه] # ٍذيْنَحل ا

 .ةامْحملا

 ءاّيوشم اًبنَج ِلِكَي يبنلا ىلإ تبّرق اهَّنأ ةملس مأ نع "70يذمرتلا» يفو
 .حيحص ثيدح : :يذمرتلا لاق .أضوت امو ةالّصلا ئلإ ماق مث «هنم لكأف

 ًءاوش ِةِكَي هللا لوسر عم انلكأ :لاق ثراحلا نب هللا دبع نع اًضيأ "هيفو

 :فلألاب ئرخألا خستلا يفاهعسر نأل .خسانلا نم حالصإ هنأكو ؛«البن» :ل 010(

 ع ايدل ل يارس شمو ال انا (الحم)

 .«ةجاحلا رادقم

 ,(7577177) دمحأو :(471/7) «ئربكلا» يف ٌئئاسّنلا اًضيأ هجرخأو .(1879) مقرب (؟)
 حيحص نسح ثيدح اذه: :يذمرتلا لاق .فالتخالا ضعب هدانسإ يفو .امهريغو

 خنقلملا د نباو «(7 74 /) «ديهمتلا) يف ربلا دبع نبا هحّحصو .«هجولا اذه نم بيرغ

 0 /77) «حيضوّتلا» يف

 نب هللا دبع نع بابلا يفو» :لاقف (18794) ثيدحلا بقع دهاوشلا يف يذمّرَتلا هيلإ راشأ (6)
 نع «ةعيهل نبا قيرط نم )١177( «لئامّشلا» يف وهو ««عفار يبأو «ةريغملاو ءثراحلا

 )11/17/١7, دمحأو )07771١(: هجام نبا اًضيأ هجرخأو .هب هنع «يمرضحلا دايز نب ناميلس

 ؛فيعض دانسإ اذه» )١19/5(: «حابصملا» يف يريصوبلا لاق .امهريغو « 49

 .ةّيوق هنع هتياورو «ديعس نب ةبيتق وه «لئامشلا» يف هنع يواّرلا ركل ««ةعيهل نبا فعضل
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 دج سملا ق

 تاذ كي هللا لوسر عم ٌتْفِض :لاق ةبعش نب ةريغملا نع اًضيأ 21)هيفو

 ءاجف :لاق .هنم اهب يل زحي لعجف «ةرفَّشلا ذخأ مث ءيوُشف ,بنجب رمأف هيلي
 !هادي تبرت هل ام :لاقف «ةرفشلا ئقلأف «7'2ةالّصلل هنذؤُي لالب

 وهو .نيِمّسلا فيطُللا لجعلا مث «ئيلوحلا نأَّضلا ءاوش :ءاوّسلا ٌعفنأ

 ءايوقألا ةيذغأ نم وهو .ءادوّسلل ديلوّتلا ريثك «ةسوبيلا ئلإ ٌبطر ٌراح
 .:يقاترملاو ءاَحِصألاَو

 0 طبلا نمو ةععييطظرأو ةالعملا ىلع يعلو .عفنأ خوبطملاو

 ٌيوشملا نم ٌريخ رمجلا 'رلع يوشملاو .سشلا ف ىئوشملا :(؟7ادرأو
 زينا ىعو 4 90بوللاب

 مّدقف كلي يبنلا فاضأ اًيدوهي نأ سنأ نع (؟)(دنسملا» يف تبث :محش

 )١( «لئامّشلا» يف وهو «(18794) ثيدحلا بقع دهاوّسلا يف اًضيأ هيلإ راشأ )1717(.
 ديو 0591(4) (نريقلا# ىف ىتاستلاو ه( 1483 دواد وبا اقيآ هج رقأو

 ) .)18517(ةيعرَّشلا بادآلا» يف حلفم نبا هدانسإ حّحصو .مهريغو 570

 (دواد يبأ ننس حيحصا» يف ٌينابلألاو )1817(.

 .«ةالصلاب» :اًمومع رداصملا يفو .خسنلا عيمج يف اذك (0)

 .نجاطلاب ىلقملا وه 000

 .«هؤدرأو» :ينعي (:4)

 .«بهللا ائلع» :لءس (5)

 )١( لصفلا اذه يف فنصملا ردصم ئلع فقأ مل .

 ىلإ تيشم» :ظفلب ُهْنَعدَيلَدَو سنأ نع )7١79( ّيراخبلا دنع وهو )١17871(. مقرب )00

 .«ةخنس ةلاهإو ريعش زبخب لَك تينلا

 مال



 :ةخِيَّسلاو .ةيلألا وأ باذملا محّشلا :ةلاهإلاو .ًةْحِنَس ةلاهإو ريعش ٌربخ هل
 3 رفتملا

 هلا لرسر اذإف يضاف كيش هم اًدحأ ىطعأ ال هللا :تلقو «هتمزتلاف رييخ

 اة سو

 اناوهو .بطر راح وهو .لمكسم اوبس نم ناك ام :مجشلا ؟1ووج

 عرسأ محّشلا ناك نيِمّسلاو بسشلا بيذأ ول اذهلو 3 دصسلا نه ةيوطو

 (4) فعيو ء«يخريو «قلحلا ةنوشخ نم عفني وهو .اًدومج

 .20ليبجنّرلاو حولمملا نوميللاب

 نم عفنيو ءاليلحت دشأ سويتلا محشو .موحشلا ضبقأ زعملا محشو

 هررض عفدُيو .

 )١( يراخبلا هجرخأ )7١07( ملسمو )1/7/ا١(.

 :«دوجلول :نسص (0)

 «ةيعرشلا بادآلا» ينو ؛ةيلاتلا ةلمجلا يفو انه ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يف (6)

 ردص هنعو «(«نايبلا جاهنم» نم انتبثأ ام فيحصت وهو ««نمسلا» :(85 /5)

 كنذلو . هلغلا يف محشلاو نيعسلا نيب قرقلالا (؟ 17 /5) (يواحلا» يف .فنصملا

 ناك امو .محشلا هيف دّلوتي امَّنإف يضرأ هرهوجو هعبط ٌةلمج ناويحلا نم ناك ام راص

 دمجي الو اًعيرس رانلاب بوذي نيمسلا راص كلذلو .نيمسلا وه هيف دلوتي يذلاف اًبطر

 ال جارسلا اينبرت تلاارجلا سم .ةلوهسب بوذب سيل محشلاو .بوذي امدعي

 (...محشلا نم لمحت امم رثكأ نيمسلا نم لمحت تنمس اذإ

 ,4نخدتيو يثغيا : «نايبلا جاهنم» يف (5)

 .«محشلا» مسر (5١2ص) ةلزج نبال «نايبلا جاهنم» نم ةذوخأم ةرقفلا هذه (4)
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 ."”ريحّرلاو جْحّسلل هب نقتحيو .كلذ ىف ئوقأ ؟7١ علا محصضو .ءاعمألا حورق

 داصلا فرح

 امال هرج اهو ةكَصأَوِرَصسعَتساَول :ئلاعت هللا لاق :ةالسص
 ِرْيَصلاِباو؛يتسأ اونما<تيذلأ اهي ا :لاقو ؛[4ه ::رقبلا] 4َنيِعيَحْل
 كَمَا و :ةيرلاعت لاقو ءااو4# ةرقبلا] 4 تصله َنِإةَلََصلآَو

 ,[ 1“ :ط] 4 قوت ُةَبقعْلاَو كورك نك ( ركام اييعرطتلت ةلاقاب

 .ةالّصلا ىلإ عزف ٌرمأ هبّرَح اذإ كي هللا لوسر ناك :7"2ننّسلا يفو

 .اهماكحتسا لبق عاجوألا ةّماع نم ةالّصلاب ءافشتسالا ركذ مّدقت دقو

 ءاودألال ةوطع «مذكال ةعفاد ةّكّضلل ةظفاح ءقؤلل ةبلجت ةالّصلاو

 ٌةذمم ؛حراوجلل ٌةطّشنم ؛لسكلل ٌةَبهْذُم ,سفّتلل ةحّرفم ,بلقلل ٌةيّرقم
 ةظفاح .هجولل ةضّييم «بلقلل ةرونم ءحوّرلل ٌةيّذغم ءردّصلل ةحراش «ئوقلل

 .عهبس لا مرعب قع ناطيشلا مم ةدعيم :ةكربلل لاس ءةمقألل مفاد قمقلل

 ءامهاوقو بلقلاو ندبلا ةّحص ظفح يف ٌبيجع ٌريثأت اهلف «ةلمجلابو

 الإ ٍةَبلب وأ ٍةنحم وأ ِءاد وأ ٍةهاعب نالجر يلتبا امو .ًامهدع يدل ٌداوملا عفدو

 بلسأ هتيقاعو لك امهم لسا ظس واكو

 تبثأ ام لقنلا ردصم يفو .«زعملا»» :طح ءز )١(

 (بطلا رارسأ قئاقح» :رظنا .ءاعمألا ضارمأ نم امهالك ريحّرلاو جْحّسلا (؟0)

 مسر (7١0ص) ةلزج نبا باتك نم ةذوخأم اًضيأ ةرقفلا هذهو ١5- ١50(. :ص)

 .(زعملا محش

 رابع أ هيزسالا» اذفنلو لظهزإلاو ةفيلح ثيل نيعك) 7150 ادواع يبأ نيس ,) ()

 .هجيرخت مَّدقت دقو .(11/1) «هريسفت» يف ٌيربَطلا فّتصملا هركذ ىذلا ظفللاب هجرعتلأو

 يلح



 ع

 اليس تييطعأ 8| امس امس 0 ا
 ري

 نئلعو لجو رع هللابًةلص هلكت ذأ كل "و ةالّصلا لثب امهحلاصم

 رورّشلا نم هنع عَّطْقُتو ءاهّباوبأ تاريخلا نم هيلع حّتفُت هّبرب دبعلا ةلص ردق

 0 ةيناعلاو .لجو َّزع هّبر نم قيفوّتلا ٌداوم هيلع ضيفتو ءاهُبابسأ

 ّ 1 ايل د -تاّرسملاو حارفألاو «ميعتلاو ةحاّرلاو ؛ئنغلاو ةمينغلاو

 21| ةعراسمو

 لاقامك ءركشو ربص نم ٌةبكرم ٌةّيهام ِهّنإف ءناميإلا فصن ربَّصلا :ربص

 :ايلاعت لاق 1ع ض استو عبص لايعا :نافصن ناميإلا :فلّسلا ضعب

 .[ :ميهاربإ] ير تي تيك ف

010 

00 

0 

 0 :(7عاونأ هن الث وهو .كسحلا نم سيأرلا ةلزنمب ناميإلا نم ريّصلاو

 فنصملا ردصم لعلو .(0"١7-179459ص) يف قبس ام اهعفانمو ةالصلا ريثأت يف رظناو

 دقلو» :لاق ذإ 7١7( /7) «ةداعسلا راد حاتفم» يف هيلإ راشأ ام لصفلا اذه ةدام يف

 يف اهركذ «ةالصلا ركذ ةدرفملا ةيودألا ركذ يف نيملسملا ءابطألا بتك ضعب يف تيأر

 «...داصلا تاب

 .دلماك اًباي ةيلغ دقعو «دوعسم نبأ ىلإ (؟+ 5 ص) «نيرباصلا ةدع» يف فنصملا هازع
 «نآرقلا ماكحأل عماجلا» ؛رظني ءاّفوقوم ٌيِبعّشلا نع مالكلا اذه وحن ئورُيو

 (باهَّشلا دنسم» يف ٌيعاضقلاو «(16) «ركّشلا» يف ٌيطئارخلا هجرخأو اة

 نابأ نبدي ديزي هلكس قو «اًعوقرم سنأ نع 4931(4) «بعشلا# يف ققهيلاو ء(185)

 .(175) ؛ةفيعّضلا ةلسلّسلا» :رظنيو ءفيعض وهو ٌيشاَقّرلا
 «نيرباصلا ةدع» هباتك نم عباسلا بابلا هيلع فنصملا دقعو قاس رابيعاب

 :رظناو .(58١ص) بلاط يب ,أ نب يلع نع ةئثالثلا عاونألا هذه هيف ركذو (؟8ص)

 .(1717١/-75١1ص) «نآرقلا ناميأ يف نايبتلا»
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 ىلع ربصو ءايبتتوب الف همراحم نعربصو ءاهعيضي الف هللا ضئارف لع

 .لمكتسا كئالقأل+يشربلا هله ليداسا نعي .اهطّخستي الف هرادقأو هتيضقأ

 دسأ هبلإ اصي أل امي فلقلاو أ رقلاو امهكيضو # كالا و ايذلاةذلو رّصلا
 نب رمع لاق .طارّصلا رلعالإ جلا اىلإ لصي ال امك هريّصلا رسج :رلعالا

 .(9)ربّصلاب هانكردأ شيع ٌريخ :باّطخلا

 ةطونم اهلك اهتيأر ملاعلا يف بّستكملا لامكلا بن بئارم تلكاتاذإو

 هتردق تحت لخديو هيلع هبحاص م مْدَي / ىذا قابلا كلن اذإو .ريّصلاب

 ةعاس ريس هلك راقزإلاو ةرجلاو ةّثعلاو ةعاجألاب .ربَّصلا مدع نم هّلك هتيأر

 (7هزنكب زاف ٌمسّلّطلا اذ لح نم نىلعلا زنك ئلع ٌمسّنِط ُربَّصلاف
 ةَّحص تظفُح امف .ربَّصلا مدع نع أشنت امَّنِإ بلقلاو ندبلا ماقسأ رثكأو

 ءزجلا ةغيصب ٌرمع نع ءهللا مراحم نع ربّصلا باب :قاقٌرلا باتك ىف ٌيراخبلا هقلع (1)
 عيكوو «(285) «دهزلا» يف كرابملا نبا هلصوو .اربّصلاب انشيع ٌريخ اندجو» :هظفلو

 هلصوو .رمع نع دهاجم قيرط نم «(117) «دهزلا» يف دمحأو :(194) (دهزلا» يف

 .رمع نع «دوعسم نبا نع «ةديبع يبأ قيرط نم (5) (ربَّصلا» يف اينّدلا يبأ نبا اًضيأ

 :اهدحو (طح) يف هلبق (0)
 هسه اجاكانشف اهات انارس نه قاوم

 47 ص) «دئاوفلا»و (0179 /؟) «نيترجهلا قيرط' يف نيتيبلا فنصملا دشنأ دقو

 ددكلا :(6"757 55 اةيكلاسلا جرادم) يفو . ءانلاصو زنكل ٌمسّلِطا : اميبق(77

 :مالكلا قايسل هيف فّرصت يذلا وه فلؤملا نأ رهاظلاف ايه امأ . يقم هلعلو ناقل

 .(076 )١/ «جرادملا» :رظنا .نآرقلا ربدت يف هتايبأ امهتيمضتل امهيف فّرصت امك

 .ةفوصتملا ءارعشلا ضعب رعش نم امهنأ رهاظلاو
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 قايرتلاو 217 ركألا قورافلا وهف يبعلا لثمب حوّرلاو ندبلاو بلقلا

 هتّيحمو ءنيرباّصلا عم هللا َنإف هلهأ عم هلل ةّيعم الإ هيف نكي مل ولو .مظعألا

 ةي هنأو :«ريصلا عب رملا نإ دقدأل هيو هييرياشلا بسد دلا هلو ممن

 حالفلا بيس ببس هّنأو «[177 :لحنلا] * تيربدبَصل مي
 د ليس

 ردك د أثتأَم اوظباتك أوناتتو أمريضأ اوئَماَع ترنلا اًهيأتيؤ

 ,[؟ ٠٠ :نارمع لآ] # ترش

 نب سيف ثيدح نيم( يسارملا] باتك يف دواد وبأ ئور :"'ربص

 ربّصلا !ء ءافشلا نم نيَّرمألا ىناذام» :لاق و هللا لوسر نأ يسيقلا عفار

 ّىلع لخد : تلاق ةملس مأ ثيدح نم ؟؟) دواد يبأل «نئّسلا» يفو .«ءاّمثلاو

 ؛نوثاقلا# يف هييكرت ةنقيرطو همقانم رظنا ,تافايرثلا عاونأ لجل ةقوراقلا قايرتلا» (1)
(9/ 3"094). 

 )141١/١( «نوناقلا» نم ةذوخأم ةيبطلا ةداملا نكلو ءفتصملا ردصم ئلع فقأ مل (")
 نع انه ردصي مل ١5٠( /”) «ةيعرشلا بادآلا» يف حلفم نباو .رهظي اميف ةطساوب

 .«ةلزج نبا جاهنم» نم لقن لب ءانباتك
 مّدققت دقو .هب سيق نع «نابوث نب نسحلا نع ءثبَّللا قيرط نم (447) مقرب (6)

 .هجيرحت

 :("09 /5) فنصملا لوق قأيسو .("071/) ٌتئاسنلا اًضيأ هجرخأو . 9-05) عقرب 00

 )١1١14( «عيولبلا» يف رجح نبا اًضيأ انما كسور ةةانسح نوكي نأ ةتاجرد لقأ»

 لاقو )33/٠١(« (ئّلحملا» يف مزح نبا هفّكض دقو ءليهاجملاب لسلسم هَّنأ عم

 :«فرعُي دانسإ ثيدحلا اذهل سيلا :(7077 /9) «ئطسولا ماكحألا» يف ٌقحلا دبع

 (دواد يبأ ننس فيعض» يف وهو :(707 /7) (ننَّسلا رصتخم» يف يرذنملا هفّعضو

(9896). 

 رن



 انفال :لابقق ءارعص َم يلع ٌتلعج دقو «ةملس وبأ يفوت نيح كي هللا ٌلوسر

 :لاق .ٌتيط هيف سيل ءهلل لوسر اي ٌربَص وه امَّنِإ :تلقف .«؟ةملس ّمأ اي '١)اذه

 .راهّتلاب هنع ئبنو .«ليّللاب الإ هيلعجت الف ؛هجولا ٌبُشي هنإ»
 ةيوارفّصلا لوضفلا يّقني .هنم ٌّيدنهلا (")امّيس الو «عفانملا ريثك ُرِبّصلا

 درولا نهدب ْغدّصلاو ةهبجلا ئلع ىلُّط اذإو .رصبلا باصعأو غامّدلا يف يتلا
 ءادوّسلا لهْسُيو .مفلاو فنألا حورق نم عفنيو .عادصلا نم عمن

 لولا

 لوضفلا ي يّقنيو «داؤفلا (*0َدِحُّيو ءلقعلا يكذُي 47 يس رافلا ٌربَّصلاو

 ةرهّتلا ريو هواسي ةاكقعلم هنم برش اذإ ةدسملا نم ةمشلبلاو وا رفّصلا

 .اًمد لهْسُي نأ فيخ دربلا ف برش اذإو .ةدسافلاو ةلطابلا

 تومت هعفانم .تادملاو بلقلاو حوّرلا ءاوذأ نمةنج موّصلا : رق ةضخ

 سبحو «تالضفلا ةباذإو ةّحّصلا ظفح يف بيجع ريثأت هلو .ءاصحإلا

 .(اذ ام :ةعوبطملا خسنلا يف )١(

 .اهلبق واولا نود «اميسال» :ن«ل (؟)

 «نوناقلا» :رظنا .نونجلا نم برض وهو .ن «طح يف امك نونلا ناكم ءايلاب لاقيو ()

 اهانعم لصأ ةينانوي ةملك يهو ١7(. :ص) «بطلا رارسأ قئاقح»و )5/٠١(

 .(١١7ص) ميحرلا دبع .ف روتكدلل «ليصألا لوقلا» :رظنا .ءادوسلا

 «يواحلا» يف درو امب هنراقو .هريغ يف يسرافلا ربصلا ركذ دجأ ملو ««نوناقلا» يفاذك (:4)

(5/ 566). 

 .فيحصت «(دمي) :(أ/7١١) «مالآلا ءافشا ةطوطخمو ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا يف (5)

 .«ٌةّدح داوفلا ديزي» :(3556 /5) «يواحلا» فو
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 هتاقوأ لضفأ يف ءدصقو لادتعاب ناك اذإ امّيس الو ءاهتايذؤم لوانت نع ستلا

 .اًعبط هيلإ ندبلا ةجاحو ءاعرش

 ادم هيو .اهاوق اهيلح طفح ام ءايفألاو مولا ةحارإ نم هين
 باحصأل ٍءيش عفنأ وهو .الجآو الجاع بلقلل هحيرفت يهو :هراثيإ يضتفت

 .مهتّحص ظفح يف ٌميظع ٌريثأت هلو ةبطّرلا ةدرابلا ةجزمألا

 ام هيف مئاّضلا ئعار اذإو .ةّيعيَطلاو ةّيناحوّرلا ةيودألا يف لخدي وهو
 ؟اوملا هعع ىتكووعب هندبو هبلق ٌعافتنا ٌمّظع اًعرشو اًعبط هتاعارم يغبني
 بسحب ةلصاحلاةيب ِهّرلا ًداوملا لازأو ءاهل ٌدعتسم وه يتلا ةدسافلا ةبيرغلا

 هوصقمب (١)هيبايقو «هنم ظّحتي نأ يغبني امم مئاّصلا ٍظّمحتو «هناصقنو هلامك

 ماعّطلا كرت ءارو رخخآ ٌرمأ هنم دصقلا ّنِإف .ةّيئاغلا همّلعو هّرسو موّصلا
 لاح تاي لامعأللا نيب نس عشا رمآلا كلك رايعانو هبارشلاو

 الجآو اًلجاع هندبو هبلق يذؤي ام نيبو دبعلا نيب ةْنُجو ةياقو ناك اّملو
 نمت لع بْئاَمَك رايد سيء ياما يأ اهأكَي» :ئلاعت لاق
 ةّنِجلا :مايّصلا يدوصقم دحأف .[ 8“ :ةرقبلا] 4 َتَروُقَّتَتْر كَم ْوُكِإَيَم

 ٌمهلاو بلقلا عامتجا :رخآلا دوصقملاو .عفّتلا ةميظع ٌةيْمِح يهو ةياقولاو

 يف مالكلا مَّدقت دقو .هتعاطو هّباحم ىلع سفّتلا ئوق ٌريفوتو «ئلاعت هللا ئلع
 .هيف ِدلِكَي هيده ركذ دنع موّصلا رارسأ ضعب

 خسنلا يف (ظفحي» اذكو .هلوأ لامهإب وأ ؛.«ظفحي) :هريغ يقو .(ف) لصألا يفاذكه )١(

 قايسلا حالصإل تءاش ام تداز (همايق ىلع هئيعيوا)ا :ةلاسرلا ةعبط فو ةعوبطملا

 .ةيسنئ لود
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 داضلا فرح
 هللا لوسر نأ ٍساّبع نبا ثيدح نم 250«نيحي 7 ١|| يف تبث :(1١)بض

 مل نكلو ءال» :لاقف ؟وه ٌمارحأ :هلكأ نم عنتماو هيلإ مّدق امل هنع لئس كي

 .رظني وهو بكدنام :راعو هيني ني كو «هفاعأ يندجأف ءيموق ضرأب نكي

 240 هلكآ الد :لاق هّنأ للك هنع رمع نبا ثتيدح نم (7(نيحيحّصلا) فو

 .(همرحأ الو

 عضوم ئلع ٌعِضَوو قد اذإو .عامجلا ةوهش يّوقي ءٌسباي راح وهو م م ّ 5 . ص 2 ب

 .اهمّدتجا (00ةكوشلا

0010 

00 

0 

 ئىهن 5 ف 0 اعجي . دل عدفضل 3 ا هيلا مامإلا لاق : (1)ءدفض

 .(0 0 "ص) يومحلا باتك

 .مدقت دقو )١1545(« ملسمو (01741) يراخبلا

 )١911419( ملسمو (0015) يراخببلا

 عقوام دصقي ملو . كثقأ ام فيسصت رهو «ةلحأ ألا :ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا يف

 باتك نع رداص فنصملاو ©« *5") («فنصملا» يف ةبيش يبأ نب ركب يبأ ةياور يف

 .هتعوبطم نم ثيدحلا اذه طقس دقو .ظفللا اذهب ثيدحلا لقن يذلا يومحلا

 مسرو ««ةكوشلاو ءاّلَّسلاو ماهّسلا عضوم» :(أ /178) يومحلا باتك ةطوطخم يف

 فئنصملا فذح امك «ءالسلا» هرشان فذح دقو !نيسلا مض عم ءايلاب اهيف ءالّسلا

 .«كمسلا» لصف يف اًبيرق قبس ام رظناو .ءالّسلاو ماهّسلا

 .(0 6-08 ةهالص) يومحلا باتك

 امك بلاط يبأو (08/ /5) مالسإلا خيشل «ةدمعلا حرش» يف امك مساقلا نبا ةياور يف

 /١11(. /") «ةيعرشلا بادآلا» يف

 .خسنلا نم تبثأ امك «ةدمعلا حرشا# يفو .فيرحت ««لحي ال» :ةعوبطملا خسنلا يف
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 ثيدح نم (17«هدنسم» يف هاور يذلا ثيدحلا ديري .اهلتق نع هك هللا لوسر

 لكي هللا لوسر دنع ءاود يف اًعدفض ركذ اًبيبط نأ (”نمحرلا دبع نب نامثع

 .اهلتق نع هاهنف

 .هّندب مرو همرج وأ عدفَصلا مد نم لكأ نم» :©270نوناقلا» بحاص لاق
 اًفوخ هلامعتسا ءاّبطألا كرت كلذلو .«تومي ئّتح ئنملا فذقو ءهنول دّمكو

 .ةررتق نم

 .(؟)اهّلِكآ لتقت ةّيبارتلاو ةّييارتو ٌةّيئام :ناعون يهو
 ءاطلا فرح

 ءاسّنلا :مكايند نم ّيلإ بّبُح» :لاق هنأ كي هللا لوسر نع تبث :بيط'

 .227(ةالّصلا يف ينيع ةَّرق تلعجو .بيطلاو

 .هيلع نشكو «ةيبركلا ةحكا ا هيلع نعهتو «ّتطقلا رثكي لق ناكو
 ديؤقو فعاشت "7 ئروقلاو .لعوقلا ةّيطم يه يتلا حوّرلل ءاذغ ببطلاو

 ٌيئاسّنلاو 20779 2781/1) دواد وبأ اًضيأ هجرخأو )١150791517/609(. مقرب )١(
 .هجيرخت مدقت دقو .(5705)

 يومحلا باتك يف اًبولقم اذكه عقو دقو ؛ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج -.قاذك (9)

 .«نامثع نب نمحرلا دبع» :باوصلاو :فتصملا ةنع ركض يذلا

 277 5 /5) «يواحلا» :رظناو .يومحلا باتك نم لقنلاو )77١/1١( «نوناقلا» يف (9)

2)). 

 .يومحلا باتك نم تسيل ةرقفلا هذه (:4)

 .هجيرخت مَّدَقَ )0(

 .ةلاسرلا ةعبط نم طقاس «ئوقلاو» (5)
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 هكرقألا ةرفاعمو ةرووسلاو عدلا ةمارتلاو ةاتفلام قزق ايف دنييطلاب

 هذهشم حورلا ئلع لقثيو هتبيغ ٌرست نَم ةبيغو :ةبوبحملا رومألا ثودحو

 يهو «ّمغلاو مهلا بلجتو ئوقلا نهوت مهترشاعم َنإف ءاضمُبلاو ءالّقثلاك
 امم ناك اذهلو .ةهيركلا ةحئاإلا ةقزنميو ءتدبلل نيكحلا ةلزتسب حوّإلل
 ةرشاعم يف قّلخلا اذهب َقّلخَّتلا نع مهيهنب ًةباحّصلا هناحبس هللا 2)بّنج

 الورك رشْنِمطا اًدِإَف ١ ولدت رةبعد اذإ © :لاقف .ءكلذب هيذأَتل دلع هلوسر

 0-5[ ثار سب ءيجَّتَسيف َىََنلا ىذؤب َناَركِلَد نتي ٍدَحْل َنينَمَسُم

 .[ 08 فا لأقل 4 ف

 هلو كاع فلا لوسر ارثإ ءايشأللا تدحآأ ععقاق بيطلا نأ ةوصقملاو

 .هب ةعيبطلا ةّوق ببسب ءابمابسأو مالآلا نم ريثك عفدو ةَّكَّصلا ظفح يف ٌديثأت

َ 2 ٠ 
 نم :ثيدح لثم ءاهنم ءيش حصي ال ةعوضوم ثيداحأ هيف درو :نيط

 ىلكأت ال «ءاريمح اي :ثيدح لثمو «©"7(هسفن لتق للع ناعأ دقف يطلا لكأ

 .فيحصت ««بّبح» :ةعوبطملا خسنلا يفو .««بحأ» :ل )١(

 نع «(777 /5) «دادغب خيرات» يف بيطخلاو «(707 /5) «ريبكلا» يف يناربطلا هجرخأ (1؟)

 نباو ("54) «هدئسم) يف هيوهار نباو ,(7 4 /") «ءافعضلا» يف ٌيليقعلاو .ناملس

 نمو 465(1) «هدئاوف» يف آن ا ةريره يبأ نع ,(077 /7) «لماكلا» يف يدع

 للملا نفانس سبأ حبأو سلم نيا ويم ) «ئربكلا» يف ٌيقهيبلا هقيرط

 :رظني .ءيش اهنم ٌحصياالو .السرم هيبأ نع دّمحم نب رفعج نع (47/5)
 «ةعيرشلا هيزئتقو 01١(« /؟) ةعرتصملا لكللاالو 4( 1 /ع) (تاعوضوملا)

 (ةفيعضلا ةلسلّسلا»و :.(18”ص) «ةعومجملا دكاوفلا»و ,.(75651-55/0)
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 ا



 .211يسولا ةايباصلاو .نوألا رخصيو «نطبلا مصعب هّإف نمل

 الإ ل هللا لوسر نعع هل لصأ الو «ٌحصيال هّنإف نيّطلا يف ثيدح ّلكو

 مضيق ٠ :فيفجتلا ئوقو ساي دراي وهو .قورعلا يراجم السي قوم در هلأ

 وهلا حورفو ءّدلا ٌتفن بجويو .نطبلا قالطتسا

 وه :نيرّسفملا رثكأ لاق .[19 :ةعقاولا] # ٍدوُصضنَم حلطو# :ىلاعت لاق :حلط

 .طشملاك ضعب ئلع هضعب دضن دق يذلا :"7دوضنملاو .زوملا

 دق هُرمثف ٌةرمث ةكوش لك َناكم دّضُن ءكوَّشلا وذ رجّشلا :حلّطلا :ليفو

 ركذ نم نوكيو .حصأ لوقلا اذهو .زوملا لثم وهف ءضعب ئلإ هضعب دّضن

000 

200 

 ذا

 نب يحي هب درفت :لاقو «(بئارغلا فارطأ 5171/4) («دارفآلا» ُْ ٌتنطقراّدلا هج رخأ

 .ثيدحلا عضي ناك اذه ئيحيو .«ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع ءمشاه

 :بوقلو 4517/53 ةعرتصملا يلآللا»و 88 7 /#) «تاغوسضوملا# :رظعي

 .(7//7861) «ةعيرّشلا

 ,عاونأ ةدع وهو «نيطلا نع بضتقملا مالكلا اذه يف فنصملا ردصم ىلع فقأ مل

 دقو. اهعفانمو اهصاوخ فلتخت (0/17 -01ص) ةرشع نم رثكأ اهنم ةلزج نبا ركذ
 يف ةثداحلا حورقلل اذ عفان هنأ ؛ينمرألا نيطلا» ب صاروخ نم راطيبلا نبا ركذ

 سأرلا لزاونو ثمطلا فزنلو ءمدلا ثفنلو ؛نطبلا نم قالطتسالاو .ءاعمألا

 ديج «عالقلا نم عفني» )05٠07/١(: «نوناقلا» يفو .«...مفلا يف ةنفعتملا حورقلاو

 نيطلا اذهو .مفلا حورق نم عالقلاو .«لاهسإلاو ءاعمألا حورقل ديج ؛مدلا ثفنل

 «بجوي» ظفلو .رظن هيف انه فنصملا هلقن يذلاف .فيفجتلا يوق سباي دراب ينمرألا
 بتك يف درو امل اًملاخم مالكلا حبصأ كاردتسالا اذهبو ءلصألا شماه يف كردتسم

 .حرجلاو ةحرقلا ةيقر لصف يف مدقت املو ءبطلا

 .ةعوبطملا خسنلا يف تدرو (وه) ةدايزلاو .ةدايزو فيحصت .(وه دوصقملاو» :س
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 .(37ءلعأ هللاو .(©2©2صيصختتلا ال ليثمّتلا دارأ فلّسلا نم زوملا

 ةنوشخ نم عفني .ولحلا جيضنلا "7ليطتسملا هدوجأ .ٌبطر ٌراح وهو

 يف ديزيو «لوبلا ٌرِدّيو «ةناثملاو نيتيلكلا حورقو ءلاعّسلاو ةئّرلاو ردّصلا

 ٌرضيو .ماعطلا لبق لكؤيو .نطبلا نّيليو ءعامجلا ةوهش كّرحيو «ّئينملا

 .(20لسعلا وأ ركّسلاب هررض مفدو .مغلبلاو ءارفّصلا يف ديزيو «2؟7ةدعملا

 لاقو ٠[« :ق] 4 ٌديِضَملطاَهَل م ِتقِساَيَلْخَّبلاَو# :الاعت لاق :«)علط

 ١44[. :ءارعشلا] *# ٌيِضَه هَل ط لغو :لىلاعت

 ئّمسي هّرشقو .هروهظ لّوأ يفهترمث نم ودبي ام :لخنلا علط

 لاقي امّثإَو .ضعب لىلع هضعب دضن دق يذلا دوضنملا :ديضتلاو 270 تذكلا

 «ريسملا داز» يف نيلوقلا رظناو .(7 417-740 )١/ «حاورألا يداح» يف لاق هوحنب )١(

 .هريغو )4/ ١1٠(
 لعلو «(ف) لصألا يف «ملعأ هللاو .. .رجشلا :حلطلا : ليقوا ةرشتلاسثس كونا عل )0

 «قايسلا يف اللخ تثدحأ ةدايزلا هذه نكلو «باتكلا نم ةخسن يف اهداز فنصملا

 صاوخو هّصاوخ وأ «كوشلا وذ رجشلا وه يذلا حلطلا ٌصاوخ ركذ يضتقت اهنإف

 لبق لوألا قايسلا ئلع هدحو زوملل اهدعب ةروكذملا ٌصاوخلا نأ عم ءاًميمج - روملا

 .ةدايزلا

 .اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط نم طقاس «ليطتسملا» ظفل ()

 .«ةدعملاب» :طح (:5)

 .زوملا يومحلا ركذي ملو .(5١6ص) «ةلزج نبا جاهنم» :رظنا (5)
 .(5 1550-57 ص) يومحلا باتك (7)

 «راطيبلا نبا تادرفم» نع رداص هنأ رهاظلاو .يرونيدلا ةفينح يبأ نع يومحلا هلقن )200

 .( ٠١7/85

, 



 وهف ءميضهلا اأو .« ''ديضنب سيلف حتفنا اذإف .هاّرفك يف ماد ام (ديضن» :هل

 ققشن لبق نوكي كلذو . اًضيأ ديضتلاك وهف ءضعب ىلإ هضعب ٌمضنملا

 .هنع ائئّرفكلا

 لم وهو ركذلا نم ذخؤب نأ وه حيقلتلاو . ئثنأو ٌركذ :ناعون علّطلاو
 نيب حامّللا ةلزنمب كلذ نوكيف ريبأّتلا وهو «ثن :نألا ىف لعَجَيف ؛ةطنحلا قيقد

 هلا ديبع نب ةحلط نع (؟7(هحيحص» يف ملسم ئور دقو .ئثنألاو ركّذلا

 عنصي ام» :لاقف ,نوحقلي اًموق ئأرف «لخن يف كي هللا لوسر عم تررم :لاق
 21 نفل! اه :لاق . ؛رانألا ىف هقولعجيف ءركذلا نم تودي :اولاق .«؟ءالؤه

 نإ ًرظ وهامُنإ) :ةللكي ٌيبثلا لاقف .حلضي ملف ههوكرتف ؛مهغلبف . (اًئيش ينغي

 200 .مكلثم ٌرشب انأ امْنإف .هوعنصاف اًئيش ىنغي ناك

 .(هللا ىلع بذكأ نلف .لجو ّرع هللا نع مكل تلق ام نكلو

 اذ] هملط ةيقدو ,؟ 7 ةعضابملا يف ديزيو «هابلا نم عفني لخُتلا ٌعلط

 يف وهو .ةغلاب 47ةن ةنوعم لبحلا ئلع ناعأ عامجلا لبق ةأرملا هب تلّمحت

 ةرث ا نكسب م ءابفجيو ةدعملا ىّوشي .ةيئاثلا ةجرّذلا ف ةسريبلاو ةدوربلا

 )١( ءارفلل «نآرقلا يناعم» :رظنا )7/ 1/5(.

 هجام نبا ظفل دروأو ؛هجام نباو ملسم ئلإ يومحلا هازع دقو .(5751) مقرب (؟)

 ظفل يف فرصتلا نم ءيش عم ملسم ئلإ هوزعب ئفتكاف .فنصملا امأ .(214)

 .ثيدحلا

 ٠١7(. /7) «تادرفملا» :رظناو .يتوقايلا نع يومحلا هلقن (20)

 يومحلا هاكح دقو .«ةناعإ» :ةعوبطملا خسنلا يفو .يومحلا باتكو خسنلا يفاذك ()

 .اعامس هخايشأ ضعب نع



 .ةّراحلا ةجزمألا باحصأ الإ هلمتحي الو .١2).ضه ءطبو ٍةظلغ عم مّدلا

 وهو ةراسلا ؟؟؟تاقراوكلا نم اًكش هيلع خا, نأ ىف هلإق هنم رثكأ عقو

 حّلَبلا كلذقكو .هأارجم يرجي ٌراَّمِجلاو .ءاشحألا يّوقيو .عبطلا لقعي

 هحالصإو .جئلوقلا ثروأ امّبرو ءردّصلاو ةدعملا رضي هنم راثكإلاو .رْسّبلاو

 .(؟)هركذ مّدقت امب وأ (7نمّسلاب

 نيعلا فرح

 ِساّبع نبا نع راسي نب بيبح ثيدح نم (17(تاّيناليغلا» ين :؛*/بنع

 .«همضه ءطبو هظلغ» :ل ءس 001

 فاكلا مضب ةيسرافلاب وهو .نونلاب «نشراوجلا» :اًضيأ هل لاقيو .««شراوّجلا» عمج (؟)

 مضهيو ةدعملا يوقي ةبكرملا ةيودألا نم عون وهو .مضاهلا :هانعمو «ةيسرافلا

 نأكف ««َشراَوَج» هيلإ ئدهأ قارعلا نم الجر نأ رمع نبا ثيدح يف ءاج .ماعطلا

 :رظنا .فرصلا نم تعنمف ؛(لعاوف) نزو تقفاوف «ميجلا حتفب تبّرع ةملكلا

 86١(. -/4ص) «ليصألا لوقلا»و (7 19 )١/ («ةياهنلا»

 .يومحلا باتك يف امك «رمتلاب» فيرحت هلعلو ؛ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا يف اذك 00

 «ةلزج نبا جاهنم» يف امك «دهشلاب» :باوصلا نوكي نأ زوجيو .هنع رداص فنصملاو

 .انه هيلإ فنصملا عجري مل نكلو
 مسر يف هركذام ينعيو .يومحلا باتكو ةعوبطملا خسنلا يف اذكو .ل ءس نم «هركذ» (5)

 .«ديزلاو لسعلاب وأ رمتلاب امهتّرضم عفدو» :حلبلا
 5٠٠-1١١(. ص) (نايبلا جاهنم» .(67-١077ص) يومحلا باتك (4)

 «ريبكلا» يف يناربَّطلاو 2078 /7) «ءافعُضلا» يف ٌئليقعلا اًضيأ هجرخأو )9١15(. مقرب (5)
 قيرط نم (774 /1) «لماكلا» يف يدع نبا هجرخأف ءرخآ قيرط هلو .(2154/1)

 ام ةّماع» :يدع نبا لاق ,ةمحر نب حداك هيفو .هب ساّبعلا نع «ساّبع نبا نع «ةمركع

 يف ٌيقهيبلا لاقو .«هنوتم يف الو ؛هديناسأ يف هيلع عباتي الو هظوفحم ريغ هيوري

 ه0



 ال :ٌيليقعلا رفعج وبأ لاق .(١)ّط ْرَحَح بنعلا لكأي لكي هللا لوسر تيأر :لاق

 .بذكي ناك :؟7نيعم نب ئيحي لاق

 .(؟7خبّطبلاو بنعلا بحي ناك ّنأ لي يبنلا نع ركذيو

 يتلا همعن ةلمج يف هباتك نم 27 ءضاوم ةّنس يف بنعلا هناحبس هللا ركذ دقو

 هراكأو هكاولا لمغلا نيم رهر .ةّنجلا ينو راَّذلا هذه يف هدابع ئلع اهب معنأ

 عم توقو «هكاوفلا عم ةهكاف وهو .اًعنايو رضخأو اًسبايو اًبطر لكوي وتو .سقانم
 .ةيرشألا 8 ثتارشو .ةيودآلا 8 ءاودو ىمادآلا عم مد .تاوقألا
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00 

00) 
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 يف ٌيقارعلا اًضيأ هفَكضو ؛«ٌيوق دانسإ ٍثيدحلا يف سيل» ٠١١(: /8) «بعشلا»
 «تاعوضوملا» يف يزوجلا نبا عضولاب هيلع مكجو (51844) (ينغملا»

 يف ٌينابلالاوء(« 5 ص ةعومجملا دكارقلا» ف ناكوّشلاو (؟ فس ا

 .(ؤ مل «ةفعضلا ةلسلسلا)

 بيرغ يف ةياهنلا» .هنم اًيراع هنوجرع جرخأو هّبح ذخأ مث هيف يف هعضو :ٌدوقنعلا طّرخ
 .(؟9؟/5) عدلا

 ملسم مامإلل (ءامسألاو ئنكلا» :رظنا .أطخ وهو ؛«ميلس وبأ» :ةعوبطملا خسنلا يف

 مريقو 9/4 /1)
 .(7//7) «تاعوضوملا» :رظناو .(77 /5) يرودلا ةياورب «هخيرات» يف

 «اويحي نب ةيواعم نع ءدعس نب نيدشر قيرط نم (60) (ٌّبَّطلا» يف ميعن وبأ هجرخأ

 نيدنشرو .4ْغيّطبلاو ٌبدعلا ةهكافلا نم بحي ناك ؛ظفلب ييسبعلا ذيز نب ةّيمآ نع
 .(5756) «ةفيعّضلا» :رظنيو «ديز نب ةّيمأ همسا نم ةباحّصلا يف سيلو ؛فيعض
 درو هنأ قحلاو .اًعضوم رشع دحأ يف نآرقلا يف ركذ بنعلا نأب ةلاسرلا ةعبط يف بعت

 انه روكذملا قايسلا يف طقف عضاوم ةينامث يف
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 ٌيئاملا رابكلا هدّيجو .ةبوطّرلاو ةرارحلا :(١)ةايحلا عبط هعبطو
 فصطقلا دعب كورتملاو .ةوالحلا يف ايواست اذإ دوسألا نم دمحأ ضيبألاو

 .نطبلل ٌقلطم خفنم هّنإف .هموي يف فوطقملا نم دمحأ 2'”ةثالثو نيموي
 نيّتلا ءاذغك هؤاذغو ؛ندبلل وقم ءاذغلا ُدَّيج هٌرشق رُمضي ئّتح ُقّلعملاو

 ٌعَدصم هنم راثكإلاو .ةعيبطلل اًئييلت رثكأ ناك بنعلا ُمجع يقلأ اذإو .بيبزلاو

 .رملا ناّمرلاب هتّرضم عفدو .سأّرلل
 وهو .اًنسح ًءاذغ هُدَّيج وذغيو «نّمسيو «عبطلا لّهسي :بنعلا ةعفنمو

 .هبعلاو بطرلاو وه :ةهكافلا كولم يه ىلا "ن اللا هكاوفلا دحأ

 كيلع :ٌيرِهُرلا لاق :جيرج نبا لاق .2؟7هعفانم ركذ مّدقت دق :لسع

 .220ظفحلل ٌدّيج هّنإف لسعلاب

 نم لخؤي امو .ةوالح هقدصأو ٌةّدَح ةئيلأو :هضييأو ةهافضأ :ةدوجلأو

 ئعرم بسحب وهو .ايالخلا نم ذخؤي ام ئلع ٌلضف هل رجّشلاو لابجلا
55 

 ةيدنهلا ةعبطلا يف عقو دقو .«ةويحلا» :واولاب لصألا يف همسرو «خسنلا عيمج يف اذك )01(

 هلثم قبس دقو .«تاّبحلا» :اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط تتبثأف ءأطخ ةحوتفملا ءاتلاب

 .توملا عبط هعبط ْنِإ سدعلا يف فنصملا لوق يتأيسو .(05ص) بطرلا عبط يف

 ! سباي دراب
 .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو «ةثالث وأ» :ل (0)

 .«ثالثلا» :ةعوبطملا خسنلا يف ()

 .«ةقرو ا/ا/ لبق نطبلا قالطتسا جالع يف هيده يف» :ةيشاح لصألا ينو .(450 -١4ص) يف (4)

 (يواّرلا قالخأل عماجلا» يف بيطخلا هجرخأ دقو (١25ص) يومحلا باتك (5)

 .(5) «ةّيرّسلا ةمعطألا يف ةّيورملا راثآلا» يف لاوكشب نبا هقيرط نمو ؛(74١)

0. 



 نع صاقو بأ خرم دعس ثيدح نم :(0(نيحيحّصلا» ىف :١)ةوجع

 الو مس مويلا كلذ هَّرضي مل ًةوجع ٍتارمت عبسب حّبصت نما :لاق هنأ هلع تينلا

 دوق
 . ا( رححس

 َيِبْدلا نع ديعس يبأو رباج ثيدح نم (0)7هجام نباو يئاسنلا نئسا يفو
 اهؤامو ءٌّنملا نم ةأمكلاو . ُ || نم ءافش ىهو :ةتحلا نم ةوجعلا) : يلع

 .(يعلل ءافش

 نمو ءاهب رمّثلا فاتصأ دحأ يهو .ةنيدملا ةوجع يف اذه نإ :ليق دفو

 "مسجلا ُنيتم م 401 ميرك تاتض رهو .قالطإلا يلع زاجسسلا رمت عقنأ

 .هذلأآو ةييطاو رمكلا نيلأ نم ةّوَقلاو

 دل وو وس بسلا

 .10(2هتداعإل ةجاح اللف « ءرحّسلاو ٌمَّسلل ةوجعل

 )1١( يومحلا باتك )ص67١-05١(.

 5١(. 41/) ملسمو (0ا//9) يراخبلا (؟)

 (هجام نبا نئسا ءاَقّرفم (17487 05757 :7741) كئاسنلل «ئربكلا نئّسلا» (9)

 اًضيأ هجرخأو .هب امهنع .بشوح نب رهش نع «سايإ نب رفعج قيرط نم 01 40
 يف ينطقراّدلا هيب ءريثك فالتخخا هدانسإ يفو ؛هيف مّلكتم ٌرهشو 1485 دمع

 بج كيب دعاوش نع مزج لكم .(71/- 11 ارالا

 ؛ذذلم» :ةعوبطملا خسدلا يفو..رسألا ٌديدش قلخلا ٌممتجم يأ :زّرلم لجر :لاقي (4)

 يومحلا باتك نم لوقنم صنلاو .رشان وأ خسان نم فرصت لب ءفيحصت «نيلاذب
 07١(. ص)

 .أطخخ اًضيأ وهو ««مسجلل نيتم» :ةعوبطملا خسنلا يف (5)

 .(5 7 5 2١17 ة ص) يف قبس ام رظناو .«هتداعإ ئلإ» :ل «س .«ةداعإلا للإ» :طح (5)

 نه



 ةديبع يبأ ةّصق يف رباج ثيدح (0)1نيحيحّصلا» يف (١)هّدقت :ربذنع

 ةنيدملا ئلإ "”ٌقئاشو همحل نم اودّوزت مهّنأو ءاّرهش ربدعلا نم مهلكأو

 ال رحبلا يف ام ةحابإ َّنأ ئلع لدي ام دحأ وهو .ةلكي يبنلا ىلإ هنم اولسرأو

 هاقلأ رحبلا نأب كلذ نلع ضرّتعاو .لالح هتيم نأ 'ولعو كمّسلاب ٌصتخي

 هتقرافم ببسب هتوم نإ «لالح اذهو .تامف املا هنع رّرَج ٌمئءاّيح

 دق هودهاشي ملو ءلحاّسلاب اًنّيم هودجو امّنإ مُهّنإف عصي ال اذهو .؟؟7ءاملل

 .ءاملا هنع رّرج ّمث اّيح جرخ

 َّنأ مولعملا نم هَّنِإف هلحاس ئلإ رحبلا هاقلأ امل اّيح ناك ولف ءاًضيأو
 .اهنم ّيحلا ال «هتاناويح نم تّيملا هلحاس ئلإ فذقي امّنِإ رحبلا

 ؛ةحابإلا يف ًطرش نوكي نأ زج مل هوركذ ام لامتحا رّدق ولف ءاًضيأو

 لكأ نم كلي يلا عنم اذهلو .هتحابإ ببس يف كّشلا عم ءيّشلا حابي ال هّنإف
 وأ ةلآلا وه له هتوم ببس يف ُكَّشلل «ءاملا يف اًقيرغ دئاّصلا هدجو اذإ ديّصلا

 ؟ءاملا

 دعب هعاونأ رخفأ نم وهف «بيّطلا عاونأ دحأ وه يذلا ربنعلا اّمأو

 دقو .0*2بيّطلا عاونأ دّيس هلعجو ءكسملا ئلع همَّدق نم أطخأو .كسملا

 .ايارسلاو يزاغملا ئلع مالكلا يف :ىنعي .«مدقت دق» :طح )١(

 1/1 راب 00

 .دّدقيل محللا نم عطق ام : :ةقيشولا .()

 .(ءاملا» :ىس (5)

 :رظنا ءلجلج نبا لوق وهو .«هدّيسو بيطلا رهوج)» :هيف يومحلا لوق ئلإ ريشي (5)
 .(11" 5 /7) راطيبلا نبال «عماجلا)



 ءاش نإ نآيسو 11؟بيلطلا بيطأ وه :كسملا يف لاق نأ لي ِيِّنلا نع تبن
 :ةئجبلا بيط هّنِإ تح كاسملا اهب ٌصخخ ىتلا ()”صئاصخلاو عفانملا ركذ هللا

 ّبدغ يذَّلاو .ربنع نم ال ءكسم نم كانه نيقيّدٌّصلا دعاقم يه ىتّلا ٌنابثكلاو

 ال اذهو .(7بهّذلاك وهف نامل لوط الع ردنتلا هطغدي ال هَل لئاقلا اذه

 يف ام مواقي ال ةدحاولا ةّيّصاخلا هذه ِهَّنإف .كسملا نم لضفأ هنأ ولع (40ّلدي

 .صاوخلا نم كسملا

 :بهشألاو .ضيبألا هنمف .ةفلتخم هناولأو ةريثك هبورضف اة

 :هدوجأو .ناولآلا وذو ؛دوسألاو «قرزألاو .رضخألاو ءرفصألاو .رمحألاو

 يف ساثلا فدعا دقو .دوسألا هؤدرأو .رمصألا ف :قرزألا ف هيهشألا

 اذإف .ةباوخ شح هعاترف هرسولا رعف يق تبتي تايل وه :ةفتئاط تلاقف «هرصنع

 دينه لأ لكي لظ :ليفو .هلحلاس ىلإ رسبلا هقذقإل كيب هذ هنم ©0ثرلمت

 .مّدقت دقو ءيردخلا ديعس يبأ ثيدح نم (7767) ملسم هجرخأ )١(

 نيتملكلا قوف نكلو (ف) لصألا يف اذكو ««عفانملاو صئاصخلا» :ل ءس ادعام (؟)

 .ريخأتلاو ميدقتلا ةمالع اهيف

 لعج هنأ اىلع فنصملا هلمحف ءهديسو بيطلا رهوج هنأب هلوق دعب يومحلا هركذ (6)

 .ةيصاخلا هذه لجأ نم بيطلا ديس رينعلا

 .صنلا ةءارق يف أطخلل «ال» تفذحف .«لدي اذهو» :ةلاسرلا ةعبط يف (5)

 نم ءىشب (5-7١018/ص) يومحلا باتك نم لوقنم لصفلا رخآ لإ انه نم صنلا (5)

 | .راصتيغالا
 «ثّلمت» اذكو .«تآللتما» :يومحلا باتك نم اشاب بغار ةخسن يفو :تالمت : ينعي 00

 يفو .يومحلا باتك نم ةيبلحلا ةخسنلاو «ةيدنهلا ةعبطلاو ةيطخلا خسنلا عيمج يف

 .فيحصت «(«تلمث» :اهدعب امو فيطللا دبع دمحم ةعبط
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 ةّيرحب ِةَّباد ثور :ليقو .لحاّسشلا ئلإ جاومألا هيقلتف ءرحبلا رئازج يف ءامّسلا

 .دَيَر يأ .رحبلا ءافج نم ٌءافج وه لب :ليقو .ةرقبلا هبشت

 يذّلاو .رحبلا يف نيع نم عبني ُنَظُي اميف وه :١2)0ن وناقلا) بحاص لاقو

 .نوهتنا .ٌديعب ةّباد ثور وأ رحبلا دير ِهّنِإ لاقي

 عفان «ندبلا ءاضعأو ٌساوحلاو غامّدلاو بلقلل ٌوقم .ٌسباي ٌراح هجازمو
 حايل ددرلبلا ةدعملا عاجوأو «ةّيمغلبلا ضارمألاو «2')ةوُقَّللاو جِلافلا نم

 نم عّفن هب رْخْبت اذإو .جراخ نم هب يِلَط وأ برش اذإ ددّسلا نمو «ةظيلغلا

 .ةدرابلا ةقيقّشلاو عادٌصلاو ماكزلا

 وهو ةيودألا ق لمعتسي امهدحأ :نا عون ئدحهلا دوعلا؟”دهص

 ىف لمعتسي ىناثلاو .فاقلا فرح ىف قآيسو .طّسَقلا :هل لاقيو 447 تكلا

 هنأ رمع نبا نع (00(هحيحص» يف ملسم ئور دقو .ةّوْلألا :هل لاقيو «بيَّطلا

 ناك اذكه :لوقيو ءاهعم حّرطُي روفاكبو ٍةاَرطم ريغ ةّولألاب رمجتسي ناك

 مهّرماجم» :ةنجلا لهأ ميعن ةفص يف هنع تبثو كي هللا لوسر رمجتسي

 .هريغو ٍدوع نم هب رّمجتي ام وهو رَّمَجِم عمج :رماجملا .217«ةولألا

 .يومحلا باتك نم لقنلاو )26517/١(. «نوناقلا» يف (0)

 .قدشلا هنم حوعي هجولل ضرعي ءاد 02

 .(51١0-5١7ص) يومحلا باتك (9)

 يتأي اميف «هيف لمعتسي» عضوم يف مث .««تسكلا وهو» عضوم يف (ف) لصألا يف صنلا 00

 .ةروصلا يف رهظي مل شماهلا يف احيحصت هيف لعلو ررحم ريغ
 )6( مقرب )١55155(.

 .هَنَعَُلاَََر ةريره يبأ ثيدح نم (175) ملسمو (77150) يراخبلا هجرخأ ()

 م ها/



 .يلَدْنَملا ّمش يراَمَقلا م ينيّصلا َّمل : ئدببلا اهدوجأ .عاونأ وهو

 فام دوس ةلقأو مسّللا نيّولا بلصلا قوزألاو دوسألا :هدوجأو

 ضرألا لكأتف ةنس ضرألا ين نفدُّيو عطقُي ٌرجش هنإ ةلاقيو .ءاملا الع افطو

 هرشق هنم نفعتيو ايش ضرألا هيف لمعت ال بيّطلا ٌدوع لقبيو «عفني ال ام هنم

 هيلا ببط لاهو

 بهذيو «حايٌرلا رسكيو دَّدَّسلا حتفي .١2)ةيناثلا يف ٌسباي راح وهو

 ىؤوقيو .غامدلا عمنيو .هحرفيو بلقلاو دا آلا ىؤوقيو قبوطلا لضفب

 .("7ةناثملا درب نع ثداحلا لوبلا سّلس نم عفنيو ءنطبلا سبحيو «ٌساوحلا

 ةّولألا مسا اهعمجي ةريثك ٌبورض دوعلا :"7نوجُمَس نبالاق

 .هريغ عمو اًدرفم هب رّمجتيو ءجراخو لخاد نم لمعتسيو

 امهنم لك حالصإ وهو ءٌىِّبط ئنعم رمجتلا دنع هب روفاكلا طلخ يفو

 ءايشألا دسأ هلق 2 ذيضإو ءاوهلا رهرج ةاعارع ركجتلا قو .رخآلاب

 ةعبطلاو هريغو لصألا يفو .اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يف اذكو ««ةثلاثلا» :ل ءس )١(

 نبا جاهنم»و )١/ 5١5( «نوناقلا» يف هلثمو .تبثأ امك يومحلا باتك يفو ةيدنهلا

 ١1١(: /1) «دواد ةركذت» يفو "١57(. /”) «راطيبلا نبا تادرفم)و 6١( ؛ص) (ةلزج

 .«ةئلاثلا يف سباي ةيناثلا رخآ يف ٌراح»

 .يقفاغلا نع يومحلا اهلقن ةرقفلا هذه (؟)

 .يومحلا باتك نم لقنلاو ««ةدرفملا ةيودآألا» باتك يف (*)

 .(5 55 - 5 45 ص) يومحلا باتك :رظنا (5)

 8 رب



 لاقي مل كو هللا لوسر ئلع ٌةلطاب اهلك ثيداحأ هيف درو دق :«!!سدع

 َقِرَي ث ن١ .تيدحو 1 1 ويس هايف سالف نإ :ثيدحك ءامهتم اعيش

 هيف ءاج ِءيش عفرأو .(؟0(نيحلاّصلا لوكأم هَّنإو ةعمذلا رزغيو.بلقلا

 نيرق وهو ءىولّسلاو ّرملا ئلع اهومَّدق ىتّلا *)دوهيلا ةوهش هنأ :هحصأو

 .(37ركّذلا يف لصبلاو موثلا

 امهادحإ :ناتداضتم ناتوق هيفو !سيباي دراب « ي010ت تسلا ميا اعيلو
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 ٌّقلْطُم فيج .ةثلاثلا يف ٌسباي راح هرشقو . اهنتاطت نيريعألاو ,ةعيبطلا لقعت

 ىلع ٌفخأو هنوحطم نم عفنأ هحاحص ناك اذهلو .هرشق يف هقايرتو .نطبلل

 دلوم وهو «هتسوبيو هتدوربل مضهلا ءيطب هّبل نإف ءاّررض لقأو ةدعملا

 نبا جاهنم» ىلإ اًضيأ عجر فلؤملا نأ رهظيو .(577-077ص) يومحلا باتك )١(

 .رخآ باتك وأ (28875ص) («ةلزج

 يقفلا هرّيغ دقو .(8١ص) «فينملا رانملا»و ةميدقلا تاعبطلاو خسنلا عيمج يف اذك )١(

 ة.عطألا ف ةيورملا راثآلا» و .قآلا ثيدحلا يف امك «نيعبس ناسل يلع سّدق# لإ
 . ابن نوعبس هيف كراب» :جيرختلا رداصم نم هريغو (57) لاوكشب نبال «ةّيرّسلا

 )1١1/4/7-18٠0(: «ةعونصملا ئىلآللا»و ,.(17-5960 9415 /7) «تاعوضوملا» :رظني ()

 م1 ف :زذ ةفسقلا ةليلقلاوىءاك غ4 6 293 ةييرشلا ةيردتااو
 .ةقباّسلا عجارملا :رظني (5)

 ولؤوّللا»و .(47 /7) «ءافخلا فشك»و «(477ص) «ةعوفرملا رارسألا» :ريظتم (0)

 .(77١ص) «عوصرملا

 .("78-91ص) «فينملا رانملا» :رظناو (")

 امك /١51( /7) «ةيعرشلا بادآلا» يفو .فيرحت ««ثنؤملا» :ةعوبطملا خسنلا يف (0)

 نأ بنعلاو بطرلا يف قبس ام رظناو .انباتك نع رداص هبحاصو «باوصلا ئلع تبثأ
 .ةايحلا عبط امهعبط
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 .رصبلاو باصعألاب ٌرضيو هاّنيب اًررض «!)ايلوخنلاملاب ٌرضيو ؛ءادوّسلل

 دّلوي هنم مهراثكإو ءءادوّسلا باحصأ هبتجتي نأ يغبنيو .مَّدلا ظيلغ وهو
 قلّسلا هّررض للقيو .عبّرلا محو ماذجلاو ساوسولاك ةّيدر ًءاودأ مهل

 ًٌطلخ ٌُبّتجتيلو .")دوسكملاب لِكأ ام أدرأو .نهّدلا ٌراثكإو 2')خانابسإلاو

 .هفيضجت ةَدَِل ربقيلا ملظُي هثامدإو يكب ا5لن ثروي هَّنإف هب ةوالحلا

 ضيبألا :؟؟7هُبَرقأو .ةظيلغلا حايّرلاو ةدرابلا ماروألا بجويو لوبلا رسعُيو

 .227تاضنلا عيرّسلا نيِمّسلا
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 ٌبذكف «هفايضأل همّدقي يذلا ليلخلا طاّمس ناك هنأ لاّهجلا هنظي ام اّمأو

 .ءايلاب امهريغ يفو «نونلاب ز يفو .اًعم ءايلاو نونلاب لصألا يف
 يفو .«خنابسإلا» :ن يفو ««خانابّسلا» :ل يف نأ ريغ ةيطخلا خسنلا عيمج يف ءابلاب اذك

 بّرعم خانافسإلا نأ (794 )١/ «دواد ةركذت» يف .ءافلاب «خانافسإلا» :ةعوبطملا خسنلا

 ناهرب» يف ةيسرافلاب هيف ئرخألا تاغللا رظناو .«خانابسإ» اهيف وهو «ةيسرافلا نع
 .خنابّرلا وأ َخّئابّسلا :نآلا ئّمسيو .ققحملا ةيشاح )١/ ١1١١(: يزيربتلل «عطاق
 ةدربسكمنلا نأ امي نيل ينل ةلاسرلا ةديس الإ ةءيتسلا و ةيلمتلا عينت ل انك
 عمجلا يف .حّلمملا :ينعب ب ادوُسْكَمْتلا» وه ةيسرافلاب لصألاو .باوص امهالكو

 :حاولأ يف حلملاب ُدَشيو ءقيباوط عّطقي محل وها (9١5ص) يرصحلل «رهاوجلا

 امنإو .حلصأو ءانلاب لج هنم «يش لإ جيا اذإف .فشيو هؤامايهذي ارتح رشنيو

 راوشن» :رظنا .نونلا فذحب «دوسكملا» :هبيرعتو .«دسفي الو هب رفاسيل اذك لمعتسي

 .(517 /5) اضر دمحأ خيشلل «ةغللا نتم مجعماو (5 )١/ «ةرضاحملا

 يف ةضرألا تلكأ دقو .«ةلزج نبا جاهنم» يف اذكو ؛«(هدوجأو» :ةعوبطملا خسنلا يف

 امك ١5/8( /7) «ةيعرشلا بادآلا» ينو .ةيلاتلا ةملكلاو ةملكلا هذه (ف) لصألا

 .ةيطخلا خسنلا نم تبثأ

 .ةلاسرلا ةعبط هتعباتو ««جضنلا» ئلإ يقفلا هرّيغ

 و 01١



 11 ليتفسلا لعسعلا وهو ةءاوشلاب ةفايشلا تع هللا رك امن[ و .لورافم

 يذلا ثيدحلا نع كرابملا نبا لئثس :لاق قاحسإ نع 2"”يقهيبلا ركذو

 يبن ناسل ئلع الو :لاقف ء«اّيبن نيعبس ناسل ئلع سِّدق» هنأ سدعلا يف ءاج

 ؟هّمع :لاقف .ملاس نب ِمْلَس :اولاق ؟هب مكثدحي نم !ميفنم ٍذؤمل هّنإو .دحاو

 ا !اًضيأ يّنعو :لاق .كنع :اولاق
 (7ةمجعملا نبغلا فرح

 ىلع مسالا ذيذل وهو .عضاوم ةَّدع يف نآرقلا يف روكذم :(؛!ثيف

 ٌبولقلاو «هركذب ٌعامسألا جهتبت .ندبلاو حوٌرلا ئلع ئّمسملاو ءعمّسلا
 .همدوروب

 ناك اذإ امّيس الو «ةكرب اهمظعأو ءاهعفنأو ءاهفطلأو .هايملا لضفأ هؤامو

 هايملا رئاس نم بطرأ وهو .لابجلا تاعقنتسم يف عمتجاو .ٍدعار باحس نم

 ٌرهوج هطلاخي ملو ؛اهتسوبي نم بستكيف ءضرألا ئلع هتَّدم لطت مل هّنأل

 .هلاعفنا ةعرسو هتفاطلل اًعيرس 2*)نّمعيو رّيغتي كلذلو .ٌسباي

 .نالوق هيف ؟سكعلاب وأ «ٌيوتّشلا نم فطلأ ٌنعيِبَّرلا ثيغلا لهو

 )١( /؟) «ليلجلا سنألا»و (175١ص) «مالسإلا خيش ةريسل عماجلا» :رظنا 717١(.

 ,(7” 58 /5) «لماكلا» يف يدع نبا اًضيأ هجرخأو .(0019) «ناميإلا بعش#» يف (1)

 ١5(. 5 /9) (دادغب خيرات يف بيطخلاو

 .(ف) لصألا هب درفنا «ةمجعملا» ظفل (9)

 .(547 -١44ص) يومحلا باتك (5)
 .تبثأ امك (أ )١55/ يومحلا باتك ةطوطخم يفو .«نّمعتي» :ةعوبطملا خسنلا يف (5)
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 الف «لقأ ٍذئنيح نوكت سمّشلا ةرارح :ّيوتّشلا ثيغلا حّجر نم لاق

 ةتاخذلا ةرخبألا نم لاخ وهو قاض رجلاو .هفطلا الإ رحبلا ءام نم بذي
 .طلاغش حعءولحر ءاقبعو هقطت بعب وباذع لكو ماعلا ةعئاقسلا رابتلاب

 بجوتو «ةظيلغلا ةرخبألا لّدحت بجوت ةرارحلا :يعيبّرلا حجر نم لاق

 فداصقو ه3 ضرألا هؤارجل لقتو كاملا كلذب تليف فاطلو ءاوهلا هر

 .ءآوهلا بيطو راجشألاو تايثلا ةايح تو

 انباصأف ِِكي هللا لوسر عم انك :لاق ِكلام نب سنأ نع 2١7 كعفاَّشلا ركذو

 يف هيده يف مّدقت دقو .(هّبرب ٍدهع ثيدح هنا :لاقو !"2هدع كحق طم

 .هقيجبم لوأ دنع قيقلا ءانمن هكربتو هيلع هراطمتسا ركذ ءاقستسالا

 ءافلا فرح

 ,عفاثلا ءاوّدلاو ماَتلا "7ءافّشلا :يناثملا ٌعِبَّسلاو نآرقلا ٌمأو باتكلا ةحتاف

 مغلاو مهلا ةعفادو .ةوقلا ةظفاحو .حالفلاو ئنغلا حاتفمو «ةّماَتلا ةيقّرلاو

 ةرذع اهليرتت ةيحأو ةايذح اعاطعأو ءاهرادقم فرع نمل هتؤحلاو فوقملاو

 علل لك ناك هلحأل ىذلا رْسلاَو ءامم يوادتلاو ءافمشتسالا ةحو فرعو .هئاد

 ِ تي 55 0 آ ِ + و د50
 رس ةيظم وأ قوط ب ناك ِةيِكلَي ىبنلا نأ انغلب» :(7584 )١/ (ّمألا» يف ٌيعفاشلا لاق 1

 هجرخأ ُهَنَعُدَلأَو سنأ ثيدحو .(58/ /7؟) ينارمعلل «نايبلا» :رظنيو .(هدسج بيصي

 .(69/) ملسم
 :يلعي . 1:41 يعذ اهب ومسلا هبات يبو ةسيققلا ةناسيطلاويقلملا خلا لاذ 00

 !«هقاس نع رسحف» ئلإ يقفلا هي دقو .رطملا هباصأ ئيتح هبوث هنع لي يبنلا رسحف
 !«هنع» فذُحو «(هبوث كي هللا لوسر رسحفا ىلإ ةلاسرلا ةعبط يف ريغ مث

 .قايسلاب امس الطمع يعيب اقع ىو :ةعوبطملا خسنلا يف (*)
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 هل لاقف «هنقول أربف غيدّللا اهب ئقر كلذ ئلع ةباحّصلا ضعي  عقو اّملو

 .(17(؟ةيقر اهّنأ كاردأ امو» :ُهِل ٌييبنلا

 دع رارسأ )له قو اوت ة بعبلا رول ةيعأو.قبظوتلا ةدعاس هو
 تافّصلاو ءامسألاو تالا ةفرعمو ديحوّتلا نم هيلع تلمتشا امو ةروّسلا

 .ةّبهلإلاو ةّنيوِبرلا ديحوت ديرجتو ءداعملاو ردقلاو عرَّشل تابثإو «لاعفألاو
 ريخلا هديبو هلك ٌدمحلا هلو هلك رمألا هل نم ئلإ ضيوُّتلاو هِلكَّتلا لامكو

 لصأ يه يتلا ةيادهلا بلط يف هيلإ راقتفالاو اهّلكرمألا عجيرب ةيلاو فلك

 ءامهدسأتب عفدو امهحلاصم بلجب اهيناعم طابقا ملعو -هيرادلا ةداعس

 07ا راع قوق هايم وتم ةلماكلا ةمستلاو ةكاثلا ةقلطملا ةفاعلا ثآو

 عقفدو «هّياوبأ ريخلا نم اهب حّتفتساو «ىقّرلاو ةيودألا نم ريثك نع هتنغأ -اهب

 .هبابسأ ٌرْشلا نم اهب

 .رخآ ٍناميإو ءرخآ لقعو «ئرخأ ةرطف ثادحتسا ئلإ جاتحي ٌرمأ اذهو
 اهقرت ةدكشعم بامكلا ةسنئاقو الإ ةلطاب ةعدي الو ًةدساف ةلاقم دجتت أل لاتر

 فراعملا باوبأ نم اًباب دجت الو .اهحضوأو اهّحصأو قيرط برقأب اهلاطبإو

 77ةحتافلا يفو الإ اهماقسأو اهللع نم اهتيودأو بولقلا لامعأو ةّيهلإلا

 نيملاعلا ٌبر ىلإ نيرئاّسلا لزانم نم ٌلزنم الو .هيلع ةلالّدلا عضومو هحاتفم

 .اهيف هتياهنو هتيادبو الإ

 دقو .يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم )757١١( ملسمو (171/7) يراخبلا هجرخأ )01(

 .فيحصت ««قيقحتلا» :(ف) لصألا ادعام (؟)

 .«باتكلا ةحتاف» :ن ءطح ءز ()
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 ابن .كيح قت انو .كلذ قوف يهو «كلذ نم مظعأل اهنأش ّنإ هللا رمعلو

 اوتو ةغلاب ةمصعو اًماتءاقش اهلزنأو ءابب ملكت نّمع لّقعو ءابب مصتعاو

 هباصأ الو كرش الو ٍةعدب يف عقوو ؛يغبني امك اهمزاول مهفو اهمهفو ءانييم

 .١2)ٌرقتسم ريغ اًمامل الإ بولقلا ضارمأ نم ضرم

 ةوفكت حاتفملا انهنأ امك يفيآلا نوبت مظعألا حاتفملا اهّنإو ءاذه
 تاأط نأ ولو عادتك ري عبقلا سس لح اوك سيل ننكلو ؛ةادبلا

 حاتفملا اذهل اوبكرو ءاهيناعمب اوققحتو «ةروّسشلا هذه ٌرس ىلع اوفقو زونكلا

 الو ٍقواعُم ريغ نم زنكلا لوانت ئلإ اولصول -هب َحتفلا اونسحأو ءانانسأ

 010 ا _
 يف ةغلاب ةمكح هل امك ءنيملاعلا رثكأ سوفن نع رشا اذه ءافخإ يف ةغلاب
 ٌحاورأ اهيلع مِخُمسا دق ةبوجحملا زونكلاو .مهنع نقرألا ةود ءاطغإ

 ةفيرش ةّيولع حاورأ الإ اهرهقي الو ءاهنيبو سنإلا نيب لوحت ةّيناطيش ةثيبخ

 ٌرفكأو .نيطايّشلا اهل موقت ال ةحلسأ هنم اهعم «يناميإلا اهلاحب اهل ةبلاغ
 الو ءاهرهقت الو حاورألا كلت مواقت الف «ةباثملا هذبب تسيل ساثلا سوفن
 3كم هلق اكينق اق نك نإف ةائيش اهيلش نو لانك

 يقهيبلا ئور دقو .نيحايّرلا بيطأ نم يهو «ءانحلا رون يه :(7ةيغاف

 .ةحتافلاب غيدللا ةيقر يف ٌةكَج هيده يف قبس ام رظناو )01(

 رظناو .(1751) ملسمو )7١417( يراخبلا هجرخأ يذلا ةداتق يبأ ثيدح ئلإ ريشي )0

 .فلؤملل «نيكلاسلا جرادم» نم ئلوألا لوصفلا ةحتافلا ةروس بلاطم ليصفت يف

 606 -07 5ص ) يومحلا باتك )0

0١: 



 :ةعقري ةيبأ نع ةقيرب خب هللا دع ثينه نم !١ 7ناميآلا بسش# هبانك ق

 نب سنأ نع اًضيأ 27هيف ئورو .«ةيغافلا :ةرخآلاو اينّدلا يف نيحايّرلا دّبس»١

 لاحب ملعأ هللاو .ةيغافلا لك هللا لوسر ئلإ نيحايّرلا ٌبحأ ناك :لاق كلام

 ّيط نيب تعضو اذإو ءضبقلا ضعب اهيف ءسبيلاو ٌرحلا يف ةلدتعم يهو
 .ةودمتلاو جلاقلا مهارم يف لتغدتو .سوّنلا نم اهتظفح فرشلا بايث

 :ةيقعلا كليو أ !ءايعالا للحي اهتعدو
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00 

00 
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 «ثيدحلا بيرغ) يف ةبيتق نبا اًضيأ هجرخأو 1011 ل هدا 1 فقول

 ميعن وبأو (7؟94) «دئاوفلا» يف ماّمتو .(ع0/ 2 1/1/) «طسوألا» يف يناربَّطلاو ,((598/1)

 َيِبساَرلا ميلس نب ةكمس لال ىأ نع قرط نم ويلك: (30) «يوبَّتلا بّطلا» يف

 لاله وبأ» :(9"ص) «تالسلسملا دايج» يف يطويّسلا لاف .هب ةديرب نب هّللا دبع نع

 (ةفيعضلا ةلسلسلا) : ظني «ةيهاو ابك هيلإ قرطلا نكل ةاعشرقلا ىقعيهيقو قلك

 .اقوقاوم عورتو .("ة1/9)

 باتك نم لقنلاو ؛هب سنأ نع «ةمادق نب ديمحلا دبع قيرط نم (071/) مقرب

 يف يليقعلا لقنو . (؟8 5 )١/ (ريبكلا» يف ٌيناربَّطلا اًضيأ هجرخأو .يومحلا

 يف سنأ نع ةمادق نب ديمحلا دبع :لاق هنأ يراخبلا نع (27) تافشلا)

 .(117/51/) «ةفيعضلا ةلسلّسلا» يف وهو ««هيلع عباتي ال «ةيغافلا

 ءاضعألا ضبق نع ةكرحملا ةوقلا عنمي َيلآ ضرم دّدمتلا» /؟) «نوناقلا» يف

 .«بصعلاو لضعلا يف ةفآل ضبقنت نأ اهنأش نم يتلا

 باتك يفو .فيرحت وهو ءاهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يف اذكو ««ءاضعألا» :ل
 ةعبطلا يف اذكو ؛.هريغو لصألا نم تبثأ ام (517/5 )١/ «نوناقلا» نع يومحلا

 .ةيدتهلا
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 وو ص كاش ع 5002

 تاكو دنس هيو هي نم هبا ال ا ليس نأ ندي نقلا

 اهب يّلحّتلاو ةّضفلا سابل نم عنملا يف هنع ٌّمصي ملو ."" 1 سعب

 نم قيدلا ةيلالا بايب .اهتنآ يف برشلا نم عملا هح حمامك كليم

 لإ جاتحي عنملاف .«اًبعل اهب اوبعلاف ةضفلا اَمآو» :هنع «9 يكلا فو

 .سنأ ثيدح نم )0/17١( يراخبلا هجرخأ 630

 قيرط نم «(5175) يئاسّنلاو «(21191) يذم رّتلاو .(7587) دواد وبأ هجرخأ (؟)
 هحّحِصو ((بيرغ نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق .هب سنأ نع «ةداتق نع ءريرج

 وو (7 01 )١/ «عومجملا» يف يووثلا ةيلحو ,(771/5) «ةراتخملا» يف ءايضلا

 يف دمحأ مامإلا لسرملا حّجرو .السرم يرصضبلا نسحلا ىب أ قم ديعس رع «ةداتقا نع

 امك متاح وبأو )١159/8/7(: يمراّدلاو «(0 47 788 /1) «لاجرلا ةفرعمو للعلا»

 ,.(5١//517)«ماهيإلاو مهولا» يف امك رازبلاو «دواد وبأو الا هل «للعلا» يف

 يف ىقهيبلاو «( )١/ ١16٠ (للعلا» يف ينطقراّدلاو ««ةراتخملا» يف امك يئاسنلاو

 بارشلا» :(554 /8) «بيذهُتلا) ف تاضعلا لاق كلذ عمو )١57/15(. (ئربكلا)»

 ؛ماّمهو ريرج :نيتثتملا نيطباّصلا تاقّثلا ةياور نم ٌظوفحم سنأ نع ةداتق ثيدح نأ

 ماشه وه السرم نسحلا يبأ نب ديعس نع «ةقاتق نع هاور. ىذلاو ءسنأ نع (ةداتق نع

 اقفتا اذإ ريرجو ماّمه سيلف «ةداتق باحصأ يف اًمَّدقم ناك نإو ماشهو «ٌُيئاوتسدلا
 :ةمامأ يبأ نع بابلا ينو .(777717/077577) (دواد يبأ نئس حيحصاا :رظنيو ««هنودب

 .دعس نب هللا دبع نب دوهو ؛لقيّصلا قوزرمو

 .( 560 -57* /؟86) «نئواتفلا عومجملا :رظناو (99)

 يبأ نع ,«شاّيع نب عفان نع .ديسأ يبأ نب ديسأ قيرط نم (5777) «دواد يبأ نئس» (5)

 - نع :ليقف «؛هدانسإ يف فلتخاو )851١7: 641٠١(. دمحأ اًضيأ هجرخأو .هب ةريره

 غ5



 ميرحت نم بلقلا يفف اّلإو ءامهدحأ تبث نإف .عامجإ وأ صن اّمِإ :هنّيبي ليلد
 اًريرح ئرخألابو ءاّبهذ هديب كسمأ ِكَب ُتِبَنلاو .ءيش لاجّرلا ئلع كلذ
 .217(مهثانإل 5 .يتّمأ روكذ لع ٌمارح ناذه» :لاقو

 تاجاحلا مْسْلِط يهو .رشرألا ق لارارسآ نم ” مه ةّشفلاو

 يف ٌحَّظعم .مهنبب نويعلاب قومرم اهبحاصو .مهنيب اينّدلا لهأ (")باسحأو

 الو هُتسلاجم ّلَمُت الو ؛باوبألا هنود قلغت ال ,سلاجملا يف ٌرَّدصم سوُّلا
 نإ .هيلع اهقاطن نويعلا دقعتو «هيلإ عباصألا ريشت .هاكم لقثتسي الو «هترشاعم

 بط قأو .هتداهش تيّكز دِهَش نإو «هتعافش تلبق عّمش نإو «هلوقل عيش لاق

 .بابّشلا (")ةّلُح نم هيلع لمجأ يهف : ءاضيب ٍةبيش اذ ناك نإو «باعي ال ءفكف

 نبا هنع لاق ديسأو .هيبأ نع «ةداتق يبأ نبا وأ «هيبأ نع ء,ئسوم يبأ نبا نع «ديسأ ب

 ينو .(77 5ص ) «فافزلا بادآ» يف ينابلألا هدانسإ نّسح اذلو ؛«قودص) :رجح

 .ةْنَعديإَفَو دعس نب لهس نع بابلا
 ظنا[ و 068839 هييناف 2-5 ه5:8١) 2 ٌيئاسنلاو «(5 ٠ 01) دواد وبأ هجرخأ ع

 يف امك ينيدملا نبا لاق .ُهَنَعَدَنلوي هنعمل 16 خلع تيس عمدا#و نام :)دسلاو هل

 يل هيدا يبس داب يس فين كان 3 لاسر

 لاق «ةريثك دهاوش هلو «(5 5٠ /5) «عومجملا» يف يوونلا هنّسحو «(5 57 5) ناّبح

 ٌيلعو «رمع نع بابلا يفو» :(1770) ئسوم يبأ ثيدح نم هجرخأ امدعب ٌيذمَرّتلا
 نب نارمعو«ورمع نيالا ديعو تاه ماو :ةقيلحو :سناوءرماغ نب ةبقعو

 .«عقسألا نب ؛ ةلئاوو هرمع نباو :ناحير يبأو ءرباجو «ريبزلا نب هللا دبعو «نيصح

 )5159/١- ؛رينملا ردبلا»و «(7306 7671-57 /0) يلئاولل «بابلألا ةهزن» :رظني

 )17١6/١-5١9(, «ءاورالا»و "62

 .«ناسحإ) :اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يفو .بّسحلا عمج 030

 .فيرحت ««ةيلح» :ةعوبطملا خسنلا يف (*)
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 فعضو «نزحلاو (١)ههلاو غلا نم ةعفاثلا ةحّرفملا ةيودألا نم يهو

 يف دلوتي ام اهتّيصاخب بذتجتو «رابكلا نيجاعملا يف لخدتو .هناقفخو بلقلا

 لسعل كلذ ئلإ '7”َتفضأ اذإ اًصوصخ ةدسافلا طالخألا نم بلقلا

 نم اينعذل كو .ةسوبيلاو ةدوربلا ئلإ اهجازمو ثا قع لاو 1نسملا

 .11دل هب اع ةيوط لاو ةرارحلا

 نم نادّتج :ٌعبرأ هنوقلي موي هئايلوأل لجو َّزع هللا اهّدعأ يتلا نانجلاو

 .2؟!امهيف امو امهتيلِحو امهّتيِنآ :ةَّضف نم ناتنجو «بهذ

 بهذا ةينآ يف برشي يذّلا» :لاق نأ *7حيحّصلا يف لي هنع تبث دقو

 .« منهج ران هنطب يف ٌرِجْرَجُي امّنِإ ةّضفلاو

 يف اولكأت الو ,ةّضفلاو بهّألا ةينآ يف اوب رشت ال١ :لاق هنأ كو هنع حصو

 90 ةرخآلا يف مكلو اينّدلا ين مهل اهّنإفءامهفاحص
 ةمكحلا تتاف يناوأ تذختا اذإ اهّنإف ءدوقُّتلا قيبضت ميرحَتلا ةّلع :ليقف

 .ءاليخلاو رخفلا ةّلعلا :ليقو .مدآ ينب حلاصم مايق نم اهلجأل تعِضُو يتلا

 .«مغلاو مهلا» :نءل )١(

 .فيحصت وهو «(«تفيضأ) :ز يفو .(فيضأ» :ن ءطح (؟)

 .يومحلا اهركذي مل ةضفلاو ءصاوخلا هذه ركذ يف فنصملا ردصم ئلع فقأ مل ()
 (راطيبلا نيا تادرفم»و (5770-577ص) «ةلزج نبا جاهنم» :اهصاوخ يف رظناو

 .("”58 صض) لوسر نبال «دمتعملا7»و (151-160)

 .يرعشألا ئسوم ىبأ ثيدح نم )١14٠0( ملسمو (5817/) يراخبلا هجرخأ ()

 ار ةملس مأ ثيدح نم )7٠١75( ملسم هجرخأ 6

 .ناميلا نب ةفيذح ثيدح نم )7٠١717( ملسمو (0 177) يراخبلا هجرخأ 005

 ل اع بج ع
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 .(١)هونياعو اهوأر اذإ نيكاسملاو ءارقفلا بولق ٌدسك ةّلعلا :ليقو

 اهب يّلحَّتلا نم عنمي دوقتلا قيبضتب ليلعتلا َّنإف ءاهيف ام اهيف للعلا هذهو
 يأب ٌمارح ءاليخلاو رخفلاو .دقن الو ةيناب سيل امم اهوحنو كئابس اهلعجو

 روشلاب رسكتت ءسولق ذإف عل ظباضاال نيكاسملا بولل ةسكو .ناك ٍءيش
 ؛ةرخاسلا سبالعلاو ؛ةهرافلا بكارملاو ؛:ةبجعملا قئادحلاو ؛ةعساولا

 ذإ ةيفشتم لثم هلع زك ,ثاحايملا نعش ريظو .ةذيِذّللا ةمعطألاو

 .اهلولعم فّلختيو ةّلعلا دجوت

 ةئيهلا نم ّبلقلا اهّلامعتسا بسكي ام- ملعأ هللاو  ةّلعلا نأ ٍباوّصلاف
 يف راّمكلل اهّنأب كي ْيَنلا لّلع اذهلو .ةرهاظ ةاقاثم ةيدوبعلل ةيفانملا ةلاحبلاو

 الف .ةرخآلا يف اهب (؟)اهنولاني يلا ةّيدوبعلا نم ٌبيصن مهل سيل ذإ ءايندلا
 هدّيدوبع نع جرخ نم اهلمعتسي امّْنإو اينّدلا يف هللا ديبعل اهلامعتسا حلصي
 .ملعأ هللاو .ةرخآلا نم اهلجاعو ايندلاب يضرو

 فاقلا فرح

 4 هنا ُةَمحَيَوءاَفْسَوْهاَم ناَرفْلاَنِملُرَبُبَو# :ليلاعت هللا لاق :نآرق

 اقو .©"”ضيعبشلل ال «سشجعلا نايبل انهاه «رم» نأ :حيحّصلاو .[87 :ءارسإلا]

 *«روُدٌَّصل أ فاَمْلءاَفِيَو حبر نم هظِع ةظِعَوَم مكن اج دق سايل اهناكي» :ةيااهت

 1017 :رسكويل

 .(1-747" 45 /0) يبطرقلل «مهفملا» :رظنا .مجاعألاب هّبشتلا ةلعلا :ليقو )١(

 .ةضفلا :ينعي )0

 ءادلا» :رظناو .(3507 ص) ةحتافلاب غيدللا ةيقر يف ِْلَي يبنلا يده ين مدقت امك (*)

 )١/ ١51(. «نافهللا ةثاغإ»و (”ص) «ءاودلاو
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 اينذلا هاودأو ءةيدبلاو ةّيبلقلا ءاودألا عيمج نم مالا ءافّشلا وه نآرقلاف

 ليلعلا نسحأ اذإو ميءاققتمالل قكوب الو لوي دعا لكامو .ةرخآلاو

 ؛مزاج ٍداقتعاو مات ٍلوبقو ءٍناميإو ٍقدصب هئاد ئلع هّعَضوو «هب يوادتلا

 .اًدبأ ُءاَدلا همواقي مل -هط ورش ءافيتساو

 ئلع لزن ول يذلا ءءامّسلاو ضرألا ٌبر مالك ٌءاودألا مواقت فيكو

 بولقلا ضارمأ نم يضرم نم امف ؟اهعّطقل ضرألا ئلع وأ ءاهعَّدصل لابجلا

 نمل «هنم ةيمحلاو هبيسو ؛هئاود ئلع ةلالّدلا ليبس نآرقلا ينو الإ نادبألاو

 نآرقلا داشرإ نايب ٌّبّطلا ئلع مالكلا لّوأ يف مَّدقت دقو .هباتك يف اًمهف هللا هقزر

 غارفتساو «ةيمِحلاو ةَّحَّصلا ظفح :يه يتلا هعماجمو هلوصأ ئلإ ميظعلا
 .عاونألا هذه دارفأ رئاس ئلع كلذب لالدتسالاو ؛يذؤملا

 اهتاودأ بايسأ ركذيو «ةلّصفم ؟'ةاهركذي هنإق :ةّكيلقلا ةبودألا انو

 «ِهَع تب بتهسلاَكيَءَكَرْنآَتأَ هِفَحيَروأل :ىلاعت لاق .اهجالعو
 .هللا هافك الف هفكي مل نمو هللا هافش الف نآرقلا هفشي مل نمف 10١[« :توبكتعلا]

 ناك ِةِكَي هللا لوسر َّنأ رفعج نب هللا دبع ثيدح نم ننّسلا ىف :(")ءاّثق
 © 2وريظو يذمرتلا هأآور :بظرلاب ءاثقلا لكأي

 .(ركذت اينإف» نم (9)

 .(١071-67”١ص) يومحلا باتك (6)

 اذه» :لاقو «(1845) «عماجلا» يف يذمرتلا هجرخأ دقو .يومحلا باتك يفاذك ()

 مّدقت اميف فنصملا هازع دقو ؛(نيحيحّصلا» يف وهو .«بيرغ حيحص نسح ثيدح

 .امهيلإ
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 ,ةبهتلملا ةدعملا ةرارحل (١)ِفْطُم .ةيناثلا ةجرّدلا يف ٌبطر ٌدراب ءاّنقلا

 ٌردُي هرْزبو .يّشَعِلا نم عفنت هتحئارو .ةناثملا عجو نم ٌعفان ءاهيف داسفلا ءيطب

 نع رادحنالا ءيطب وهو .بلكلا ةّضع نم عّقن اًدامض ذختا اذإ هثروو لوبلا

 0 ا و

 رمتب لكأ اذإف .بّطَّرلاِب هلكأ ذإ لك هللا لوسر لعف امك «هكيوطرو هدرب

 .(0هلَّدع اسع وأ بيبز

 نمش ثيدح نم 67(: بسيحّصلا) فو .لحاو : ع : :1(2)تب كو طسق

 .«يرحبلا طْسقلاو ةماججلا :هب متيوادت ام ريخ" كي َيَّنلا نع

 دوعلا اذهب مكيلع» :ِِكَي يِبْنلا نع سيق مأ ثيدح نم 217«دنسملا يفو

 .(بنجلا تاذ اهنم «ةيفشأ ةعبس هيف َّنإف «ٌىدنهلا

 : لاو .ىرسبلا :هل لاقي ىنلا نقيبألا :ايهدعحأ ,ةايرسق ظقشلا

 )لج رياك امهعفادمو .امهنبلا ىضيبألاو .اًر امهنشأ وهو يدنهلا

 .ةزمهلا فذحب «ٌئفطم» :ىنعي )١(

 :بارضلاو ,ملق قيس هلعلو هةعويظملاو ةيطغلا غسفلا عيسج ف ةاهيتسيبل اذك 030

 طلخلاو» :هلوق (طلغ .«يحيسملا» :عوبطملا ي) جيسم نع يومحلا لقت. «اهبصعب)

 رادحنالا ءيطب وهف ؛همرج ظلغل كلذو : لوقأ» : :لاق مث ««ميدر ءاّثقلا نم دّلوتملا

 «...يغبني كلذلف .اهبصعب ٌرضم .هدربب اهل ٍذوم ,ةدعملا نع

 .«هاوخنانلا وأ بيبزلاب وأ لسعلاب هررض عفديو» :(517ص) «ةلزج نبا جاهنم» يف (0)

 .(077 67-2 7”ص) يومحلا باتك (:)

 .ةماجحلا لصف يف قبس دقو )١51/9(« ملسمو (079357) يراخبلا (6)

 )51١15(. ملسم حيحصو ؛(0797) «يراخبلا حيحص) يف وهو .(77991/) مقرب (5)

 .(طلغ ؛.«يحيسملا» :عوبطملا يف) حيسم نع يومحلا اهلقن ةرقفلا هذه (0)
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 ابرُش اذإو .ماكزلل ناعطاق «مغلبلا َناَفّشني «ةئلاثلا يف ناسباي ناّراح امهو
 ؛عبّرلاو رودلا ئَّمح نمو ءامهدرب نمو «ةدعملاو دبكلا فعض نم اعفن

 ءاملاب اًنوجعم ٌهجولا هب يلط اذإو .مومّسلا نم اعفنو ءبنجلا عجو اعطقو
 .١2!تفّلكلا عّلق لسعلاو

 .عّرَقلا ٌبح لتقيو «نيبنجلا عجوو زازكلا نم عفني :سونيلاج لاقو

 .227هوركنأف ءبنجلا تاذ عجو نم هغعفن ءاّبطألا لاّهج ئلع يفخ دقو

 دقو فيك .ّصّنلا ةلزنم هلَّزن سونيلاج نع لققتلا اذهب لهاجلا اذه رفظ ولو
 نم ّيمغلبلا عوّنلل حلصي طُْسّقلا نأ ئلع نيمّدقتملا ءاّبطألا نم ٌريثك ّصن
 .©7يهجلا نب دمحم نع يباطخلا هركذ .بنجلا تاذ

 ٌبط ةبسن نم ّلقأ ءايبنألا ٌّبط ئلإ ةبسُنلاب ءاّبطألا بط َّنأ مّدقت دقو

 بطلا» يف ببطتملا دواد لقن دقو .نارمع نب قاحسإ نع يومحلا اهلقن ةرقفلا هذه )١(

 ءاضعألا يّوقي» دوعلا نأ حيسم نع (554١ص) اًطلغ يبهذلا لإ بوسنملا «يوبنلا
 ءالضف نم حيسم :تلق» :لاق مث .«بنجلا تاذ نم عفان «حيرلا درطيو «ةنطابلا

 .«ءابطألا

 )7//١51(. يرزاملل «ملعملا» :رظنا (0)

 ةيدوعسلا هيتعبطب «(ثيدحلا مالعأل» يفو .ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يفاذك (*)

 يفو .«يرصملا مضهج نب سابعلا نب دمحم) ١١1097(: /7) ةيبرغملاو )/25١77(

 :نيتلا نبا نع يباطخلا لوق لقن دقو ("1/0 /71) نّقلملا نبال «حيضوتلا»
 ءابطألا تلأس دقو» :يباطخلا لوق ٌصنو .«يرصملا دمحم نب سابعلا نب دمحم»
 هنأ يل ركذ يرصملا مضهج نب سابعلا نب دمحم نأ الإ «هوتبثي ملف جالعلا اذه نع

 طسقلا هنم عفن مغلبلا نم تثدح اذإ بنجلا تاذ نأ ءابطألا ءامدق ضعبل أرق دق

 17/١(. /7) يرزاملل «ملعملا» :رظناو .«يرحبلا
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 قلي ام نيبو ىحولاب ىَقلُي ام نيب نأو «ءاّبطألا ٌّبط نلإ زئاجعلاو ةّيقرّطلا

 !(17قّرَملاو مدقلا نيب امم مظعأ قْرَملا نم سايقلاو ةبرجّتلاب

 سَ ِع 3 ع َ 7ع

 ائراصنلا وأ دوهيلا ضعب نع اًصوصنم ًءاود اودجو لاهجلا ءالؤه نأ ولو

 !هتبرجت لع اوفقوتي ملو «ميلستلاو لوبقلاب هوقلتل ءاّبطألا نم نيكرشملا وأ

 داتعا نمف .همدعو ءاوَّدلاب عافتنالا يف اًريثأت ةداعلل َّنأ ركنن ال نحن «معن
 مل نَم هب عفتني مل امّير لب «هدّبعي مل نّمم قفوأو هل عفنأ ناك ًءاذغ وأ ًءاود

 .هلتعي

 ةنمزألاو ةجزمألا بسحب وهف ءاقلطم ناك نإو ءاّبطألا ءالضف مالكو

 .مهفراعمو مهمالك يف حدقي ال كلذب دييقتلا ناك اذإف :لقاوعلاو نكامألاو

 ئلع ةبكرم رشبلا سوفن ّنكلو ؟قودصملا قداَّصلا مالك يف حدقي فيكف

 .ئدهلا رونب هتريصب رونو «ناميإلا حورب هللا هدّيأ نم الإ ملظلاو لهجلا

 هؤام» :ضوحلا يف ةحيحّصلا ةّنّسلا ظافلأ ضعب يف ءاج :ركسلا بصق

 ””ءضوملا اذه يف الإ ثيدحلا يف ركّسشلا فرعأ الو .(")(رّكّسلا نم ئلحأ

 .(17١-17١؟ص) رظناو .فيحصت ««نرقلا) :ن ينو «سأرلا قرف : :ىتعي 599

 «لسعلا نم ئلحأ» :ثيدحلا اذه يف ضيفتسملا روهشملاو ءظفلا اذهب هيلع فقأ مل 030

 يف فنصملا ئلع حلفُم نبا بّقعت رظناو .ةريغ و( 111997 ميلي دنع امك

 نبا دنع «ركّشلا نم نلحأ#فصولا اذه درو دق هنأ 'ولع.(4 ٠ /*) (ةئعرّشلا بادآلا»

 ءالسرم راسي نب ءاطع نع فيعض دانسإب (60) «ةنجلا ةفص» باتك يف ايندلا ىبأ

 فنصملا لعلو .ةنجلا لخن رمث فصو يف لب ءضوحلا ءام فصو يف سيل هنكلو

 .هيف مهوف هظفح نِم هلقن هنكلوثيدحلا اذه دارأ

 .هيلع ققحملا قيلعتو ١(( /؟) «ةداعسلا راد حاتفم» :رظناو (9)
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 هنوفصي الو ؛هنوفرعي اوناك الو ءءاّبطألا ومّدقتم هيف مّلكتي مل ٌثداح رّكّسلاو

 .؟ةنيودألا ىف هنولخد# عد لسعلا توقرعي امّن] و ,ةيرشألا ف

 ةلاقملاو ةبوطرلا رطيبو «لامشسلا نم عشب .ٌبطر ٌراح ركّشلا ٌُبصقو

 .لوبلا ٌرديو «ءيقلا ئلع ةنوعم هيفو .ركششلا عم ائييلك دش وهو 201 ةيبعقو

 ,©1وابلا يف ديزيو

 لزي مل هماعط دعب ركّسلا بصق ّصم نم :راَفّصلا ملسم نب نافع لاق
 ..يهتنآ .277 رس ل ممجأ قري

 اشتد اكارفل وو." ؟!يوُش اذإ قلحلاو ردَّصلا ةنوشخ نم عفني وهو

 .رامس ءامب لّسْعُيو رشقي نأب

 فافشلا ضيبألا : :هدوجأو .ثرأب :ليقو «ٌمصألا ئلع ٌبطر ٌراح ركّسلاو

 نكس هتوغر تعزُنو خبط اذإو .هديدج نم فطلأ هقيتعو ةكرشلا

 .اهيلإ هتلاحتسال ءارفّصلا اهيف دّلوتت يتلا ةدعملا ٌرضي وهو .لامكلاو رفظملا

 .(50كََّّللا ناَّمّرلا وأ نراتلا وأ نوميللا ءامب هررض عفدو

 )١( 9ص) «يزيرقملا لئاسر# :رظناو ١ "7( ص) يدابازوريفلل «لسألا قيقرت»و 770(.

 27١(. ص) يومحلا باتك نم ةرقفلا هذه (؟)

 .شاسلا ةدضحلا [؟9)

 .رطسلا رخآآ يف (ف) لصأللا ئلإ فيضأ «يوش اذإ) (5)

 .تابثلا رك وه )0(

 «دواد ةركذت» :رظنا .ناّمَللا :اضيأ لاقيو ءماشلا دالب يف ةماعلا ديع رجلا َناَّمَّرْلا وه (5)

 - بادآلا» يف حلفم نبا صنلا اذه لقن املو )١97/0(. «ةغللا نتم)و )١/ ١190(
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 هك اماست ا اهو .هنيلو هترارح ةّلقل لسعلا ئلع هلّضفي ساّنلا ضعبو
 ءافش هللا هلعج دقو ءرَكّشلا عفانم فاعضأ لسعلا عفانم َنإف؛ ؛لسعلا خرلع

 اهيف لخدي يتلا عفانملا نم ركّسلا ٌعفن :ز نيأو ةرهجو 13031 واود

 :هتملظ ءالجو ءرصبلا دادحإو «عبطلا نييلتو ةذعملا ةيوقت نم :؟"7'لسعلا

 للعلا عيمج نمو ةوقللاو جلافلا نم هئاربإو هب ةرغرغلاب 220 قين :اوخلا عفدو

 ؛ندبلا رعق نم اهبذجيف «تابوطّرلا نم (47ندبلا عيمج يف ثدحت يتلا ةدرابلا

 هاوفأ حتفو ىالحلاو ليلحّتلاو ؛هايلا ِق ةدليزلاو 52م ةثكحضص ظفحو

 .نمعلا نم هريغو ا مو :دونلا رادنحإو هيما ةيقاقو ديقورعلا

 ةيودألا 0و جالعلا يفو .ندبلل هرم .عفنأ عيش اف .ةلمجلابو .ةدرابلا

 نيأف .عفانملا هذه (0فاعضأ فاعضأ ىلإ ,ةدعملا ةيوقتو ءاهاوق ظفحو

 .قفوملا هللاو ؟اهنم ٌبيرق وأ صئاصخلاو عفانملا هذه لثم ركّسلل

 نامرلا» هب الدبتسا )1/١١4( «مالآلا ءافش» يف يّرمَّرسلاو (77/7١)«ةيعرشلا -

 .ةزملا

 .«اًمادإ» :ةعوبطملا خسنلا يفو .(ف) لصألا يف ًطوبضم اذك )١(
 .خاسنلا ضعب نم فرصت وهو ««لسعلا عفانم نم» :ةعوبطملا خسنلا يف )١(

 .(06 "ص) يرمقلل «ريونتلا» :رظنا .علبملاو ةاهللاو كنحلا يف ثدحي مرو قيناوخلا 00

 .نيتقرو ردقب مرخ هدعب (ف) لصألا ةروصم يف (5)

 .«(هنيخستو» :ةعوبطملا خسنلا يف ةدايز هدعب ))

 .فيرحت ««مختلا» :ةعوبطملا خسنلا يف (5)

 .فيحصت .«زجع) :ةعوبطملا خسنلا يف (0)

 .اًرّركم مهضعب هنظ ذإ ةعوبطملا خسنلا نم طقاس (4)
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 فاكلا فرح

 يل بتكف ُتْمِوُح يّنأ هللا دبع ابأ غلب :(17يذوُّرملا لاق : ىمحلل باتك
 ةيحسو .هلابو هللا وسي .ميسلا نمحدلا هللا مسب :اهيق عقر ةيلكسلا نم

 ره اعف ادكك هيب أوُداَرأَو ريهوإ لعامل 1 امللَسَواِدَرَب نوكراتلي# هللا ل وسر

 يفشا «ليفارسإو ليئاكيمو ليربج بر هلل ,[3/ ب4 :ءايثأإلا] *« تيِرَسْحْحْل

 ؟) هيفآ .قحلا ةلإ ؛كتوريجو كتّوقو كلوحب باتكلا اذه ٌبحاص

 نب ورمع رذنملا وبأ  عمسأ انأو هللا دبع يبأ ئلع أرقو :يذوّرملا لاق

 نأ يلع نب دمحم رفعج ابأ تلأس :لاق ")باخ نب سنوي انثّدح :عّمجم

 هقّلعف هللا يبن نع مالك وأ هللا باتك نم ناك نإ :لاقف ءذيوعّتلا قّلعأ
 هللا مسابل :عبّرلا ئّمح نم هذه بتكأ :تلق .تعطتسا ام هب يفشتساو

 ]معن :لاق اة ؟هرخا ايل (...هّللا لوسر ديحمو .هللابو

 اهلقن دقو ١5715(. /5) اًضيأ «دئاوفلا عئادب» يف هذه يذورملا ةياور فنصملا ركذ (0)

 (0 17ص) ئسوم يبأ نبال «داشرإلا» يفو .لالخلا قيرط نع (87"7ص) يومحلا

 نه ىلا وسبل هةديل :ُهَنَعْةَناَوَر لبنح نب دمحأ لاق» 8١6(: /7) «بعوتسملاا»و

 .خلإ 2...ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ئمحلا

 ام فيحصت كلذ لك .«نابح» :ةعوبطملا خسنلا يفو .«نايح» :طح .«بانج» :ز (6)

 :ثيثأ

 يأ :لاق» :اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يفو .طح نم طقاس وهو .«اذك» :ز يف هقوف (4)

 .(معن

 :عوبطملا يف) تابع نب سدوي ذأ كيمحأ ىئكورو) اة 6و «ةيعرشلا بادآلا» يف )0(

 .«عبّرلا ئّمح نم اذه بتكي ناك (فيحصت ؛«بابح

2, 



 :92 ب ريح لاق .كلذ يف اولّهس مُهّنَأ اهريغو ةشئاع خع ؟!7لنيحأ ركذو

 ةهارك ههركي دوعسم نبا ناكو :نمحأ لاق .لينح نب دمحأ هيف هذدشي ملو

 ا ةديدش

 وجرأ :لاق ؟ءالبلا لوزن دعب قّلعت :مئامّتلا نع لثس دقو ©0دمحأ لاقو

 .سأب هب نوكي ال نأ
 ذيوعتلا بتكي يبأ تيأر :لاق دمحأ نب هللا دبع انثذحو :لالخلا لاق

 .(؟7ءالبلا عوقو دعب ئّمحللو «عزفي يذّلل

 تيآر:لاق ةدمحأ مي هللأ ذيع ينثدح :لالخلا لاق :ةدالولا رسعل ثاتك

 بتكي «يفيظن ٍءيش وأ ضيبأ ماج يف اهتدالو اهيلع رع اذإ ةأرملل بتكي يبأ

 شرعلا بر هللا ناحبس «ميركلا ميلحلا هللا الإ هلإ ال :ساّبع نبا ثيدح

 7 ةعاَسالوَِولَوَُعْوإَم َنوَرَبَمْوَِك» :نيملاعلا بر هلل دمحلا ميظنلا

 # اهنَحِ رز ةَيِشَعاَلإ أودي اَهيَوَري واح 010ه :فاقحألا] « راهن

 ,22) [غ+ :تاعزانلا]

 امم تسيل ةميمتلا» :هظفلو (818/7) يروبجلا قيقحتب «ينامركلا برح لئاسم» يف )١(

 نبا هجرخأ هوحنبو .«ريداقملا عفدل ءالبلا لبق قّلُع ام ةميمتلا امنإ ءالبلا دعب قلعت

 يقهيبلاو ("705 /5) «راثآلا يناعم» يف يواحطلاو (5175) «عماجلا» يف بهو

 )5//51/871١1(. مكاحلا هححصو )9/ 76٠(.

 .(8117/5؟) يروبجلا قيقحتب «هلئاسم» يف )١(

 ١17(. /7) «ةيعرشلا بادآلا» :رظنا .ينوميملا ةياور يف

 .(5 57 ص) (هللا دبع لئاسم» :رظنا (:)

  ةروس نم انه ةروكذملا ةيآلا اهيف درت ملو (5 5-58 57ص) «هللا دبع لئاسم» :رظنا (5)

 م”



 اي :لاقف لمجر تاسعا ديعابأ نأ ىقوثملا ركب وبأ انآيلأ :لالخلا لاق
 :هل لق ؛لاثتت ؟نيموي دس اهّدلر اهيلع ركع دق ةأرمأل بتكت !للا دبعابأ

 .؟7١دحاو ريغل بتكي هتيأرو .ٍنارفعزب ئجيو مصار ماجي ئىجي

 دقو «ةرقب ىلع ِةْلَو ئسيع ّرم» :لاق ٍساّبع نبا نع ةمركع نع ركذيو
 امم ينصّلخي نأ ")يل هللا عدا !هللا ةملك اي :تلاقف ءاهنطب يف اهدلو ضرتعا

 اينو سقتلا نع سفنلا لغم ايو «ستنلا زم سفتلا قلاب :لاقق هيفاثأ
 ٌةمئاق يه اذإف ءاهدلوب تمرف :لاق .اهصّلخ ءسّْنلا نم سّتلا ٌجرخم

 .("9اهل هبتكاف اهذلو ةأرملا اولع رّسع اذإف :لاق .(هِّمْشَت

 ىف فشلا نم ةفامج نصخرو .ٌةعفان هتباتك َّنإف ىقّدلا يف مَّدقت ام ٌلكو

 ا ا

 ايو سوو و َتَّفَتنأآَميلااَوإٍل :يفيظن ٍءانإ يف بتكي :كلذل رخآ ٌباتك
 هتعمل 0 ا تت وخلا و

 هذه لقن دقو .(381ص) يومحلا باتك نع انه رداص بفوضعلا لعلو .تاعزانلا - ٠

 «بعوتسملا»و (50 572ص) (داشرإلا» :رظناو .اًضيأ ١07( 5 /0) «عئادبلا» يف ةياورلا

 يف يرونيدلاو (75791/5) ةبيش يبأ نبا هجرخأ سابع نبا رثأو ..,«6/5)

 يف يقييبلاو (114) ؛ةليالاو مولا لمع# يف ينسلا نب ء.او ١7١( /65) «ةسلاجملا)

 نود ىقهيبلاو ةبيش ىبأ نبا دنع تاعزانلا ةيآ ريكذو :(656) «ريبكلا تاوعدلا)

 .نيل هيفو «ئليل يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم ئلع هرادمو .امهريغ

 .(88١ص) يومحلا باتك 010(

 .ن ءطح نم («ىل» 0

 )١919605(. «ةسلاجملا» يف ٌيرَوتيدلا هجرخأ دقو .(7288ص) يومحلا باتك (7)

 ه1



 .اهنظي ةرلص شوو .لماحلا

 ىلع 5-55 0 هللا سدلق ةي نبا مالسإلا حيش ناك :فاعّرلل باعك

 < تلا ىو ملا ضيفو هادو و 42 ىلتأ أ: لقو# :هسيبج
 هدي اهجاتت زوجيالو :لاق .أربف ءدحاو ريغل اهتبتك :لوقي هتعمسو .[5 5 :دوه]

 هللا مالك هب بتكي نأ زوجي الف ءٌسجن مَّدلا ْنِإف ,لاَّهجلا هلعفي امك فعاّرلا
 هه

2 

 .[ "4! 4 أ و ا

 هكادرب 2

 « تقرحات دِفراَصْعِآَهَباَصأَول :هيلع بتكي :«*زاّرحلل ٌتانك
 .هتوقو هّللا لوحب [ ١ 55 :ةرقبلا]

 اوما هو :ةيلع يشكي نسشلا زارقصا نتع :(0) سن كراك
 هورس رع هس 0 راسل ِ سس دق 6 حس

 رفههعيو هدب ن دوُشَمَت ارو جل لعجيو ءوِيَمَت نم نك قو هلوسرب اوما وَ دنا اوقَن

 .[ ١4 :ديدحلا] 4 محك وف عدي و

 لمس

 ب ١

6 

 . يمص

3 

 .انباتك نع رداص هبحاص نأ رهاظلاو ١١1١( /7) «ةيعرشلا بادآلا» :رظناو )١(

 .ن نم طقاس باتكلا اذهو 4٠0”7( -894ص) يومحلا باتك (؟)

 ءاملل ئرجم :بعشلاو .«اًعبنم» :يومحلا باتك يفو .«اًبيعش» :ةعوبطملا خسنلا يف ()

 .ضرألا تحت

 !نيشلا مضب «اًبيعش# ةءارق هببس لعل فيرط فيحصت «نيشلاب ةعوبطملا خسنلا يف (5)

 .ةلاخنلاك سأرلا يف يتلا ةرشقلا :زازحلاو .84”0ص) يومحلا باتك (5)

 .(89١ص) يومحلا باتك (5)
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 مسبلا :يفاطل ٍتاقرو ثالث ئلع بتكي :١2)ةثلثملا ئّمحلل رخآ ٌباتك
 اهلعجيو «ةقرو موي لك ذخأيو .«227تلق هللا مسب .تّرم هللا مسب .تّرف هللا

 .ءامب ' 7اهعلبيو همف يف

 :.ىش لك بر ّمهّللا .ميحّرلا نمحّلا هللا مسب :29)اسّقلا قرعل (47تاعك
 الف :277يفاسّنلا تقلخو ينتقلخ تنأ ؛ءيش لك ٌقلاخو يش لك كيلمو

 ءاّمقس رداغي ال ًءافش ينفشاو «2")عطقب هيلع ينطّلست الو ءىَذَأب يلع هطّلست
 .تنأ الإ يناشال

 ثيدح نم :(576هئماجاا ف يذمرتلا ور :(67نراضلا قرعلل باتك

 .ٌبِغلا ئّمح يه ةثلثملا ئمحلاو .("84ص) قباسلا ردصملا )١(

 .قايسلا ئىضتقم وهو «يومحلا باتك يف ثالثلا لمجلا لوأ (تَلق هللا مسبا ةلمجلا (0)

 .«اهعلتبي)» :ق (9)

 .(رخآ» :ةدايز هدعب سءز يف (4)

 عوبطملا يف) ٍباّبخ نب سنوي نع يورا :هيفو .(17865-7857 ص) يومحلا باتك (4)
 .ةهيلع أرقي اسنلا قرع لجرلا باصأ اذإ :لاقي ناك :لاق (أظخ :ةلمهملا ءاحلاب

 اذكر ااسنلا قرع #ل ءس قو ءاهدعب امووفطللا دبع ةعبطو ز نم طقاس (قت' 0
 .ىومجلا ياتك

 .ةقباسلا نولع ةمّدقم ىومحلا باتك يف ةلمجلا هذه (0
 .لرمحلل بتكي ام نمض هركذو (*/7 ص) يومحلا باتك (80)

 .نيصح نب دواد نع «ةبيبح يبأ نب ليعامسإ نب ميهاربإ قيرط نم )3١175( مقرب (9)
 يدع نباو «(77754) دمحأو ,(75177) هجام نبا اًضيأ هجرخأو .هب هنع «ةمركع نع

 اّلِإ هفرعن ال ءبيرغ ٌثيدح اذه» :يذمَرّثلا لاق .مهريغو )١/ 08١ «لماكلا» يف

 لاقو ««ثيدحلا يف فًّعضُي ميهاربإو «ةبيبح يبأ نب ليعامسإ نب ميهاربإ ثيدح نم
  ٍءيش ئلع عباتُي ال ؛ثيدح ٌريغ ةبيبح يبأ نبال» :(#4 /1) «ءافعُضلا» يف يليقعلا

 ناو



 نأ اهّلك عاجوألا نمو ئّمحلا نم مهمّلعي ناك ِكَي هللا لوسر ْنأ ٍساّبع نبا

 نمو «2")ٍر امن ٍقْرِع لك ٌرش نم ميظعلا هللاب ذوعأ ءريبكلا هللا مسب» :(7١لوقي
 .«راثلا دس كش

 عجولا يلي يذلا دخلا ئلع بتكي / سرشلا عجول باك

 ما يق الو َرصبلاَوَممَتلأِْل َلَعجو أَن يروه َلْقل ميحّرلا نمحّرلا
 .[77 :كلملا] 4 نوف ند 2 2ع سي

 4 ٌميِلعْلاٌعيِحَسلَأَو وهو ِراهَْلاَو ليلا يف َنكَساَمدهْلَو# :بّتك ءاشنإو

 اننا

 5١5(. /5) مكاحلا هححص كلذ عمو ؛«اهنم -

 يومحلا باتكو خسنلا عيمج يف «لوقي» اذكو .هدوعي نم وأ ضيرملا :ي ىنعي 6

 1١(. 07 5) هجام نبا ننس) يف امك «اولوقي) :ةعوبطملا خسنلا قو . (عماجلا»و

 .عفدو عفترا اذإ ءمدلاب قرعلا رّعن نم 0,30

 عفني اميف» :(أ/5١١ اشاب بغار ةخسن) هيفو «06 -184ص) يومحلا باتك (9)

 :ِاللَع هللا لوسر لاق :لاق ُهْنَعُهَلَو سابع نبا نع ؛ةمركع نع :نذآلاو سرضلا عجول

 هذه ةباتك ركذي ملف .«...ةيآلا هذه أرقيلو هيلع هعبصإ عضيلف هّسرِض ئكتشا نم

 يف يقهيبلاو (75 )1١/ «دادغب خيرات» يف بيطخلا هجرخأ روكذملا ثيدحلاو .ةيقرلا

 هازعو .(791/ /7”) «ةيهانتملا للعلا» يف يزوجلا نب ءاو( 15 /) (ريبكلا تاوعدلا»

 هدانسإ يفو )١5/ 5٠1١(. ينطقرادلاو رذنملا نبا ئلإ (روثنملا رردلا» يف يطويسلا
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 اَمَمَن َقَراَهمِسنَيْلقَف لاَ نَعَكْيولَتَتَيَول :هيلع بتكي :١2)جارخلل باتك

 00 ع سوا دل © اًعضْفَصاَءاَفاَهْرَدَم ©

 ٌءافش اهؤامو ّرملا نم ةأمكلا» :لاق هّنأ كي تبْنلا نع تبث :('!ةاهك
 .0"2(نيحيحّصلا» ىف هاجرخأ .«نيعلل

 سايق فالخ اذهو .2؟)عْك هدحاو «عمج :ةأمكلا :ئبارعألا نبا لاق

 0 ا هاما

 هبا يداك 6 ه>ل جو ايو مكر امك ارح الإ اذه نبع حرشي

 اقو .21)ريثكلل ءمكلاو .دحاولل ةأمكلا :سايقلا ئدع يه لب :قيارعألا

 ةيآلآ يكذب هةر وسلا رجا لإ[ :سي#1 نيت بشوش ةلال ه -

 وصلا تلا أكل َلَعَجبَو هوز نم هِف مَع حفيو وهلَوَسَوف9 :أرقيو» :لاق مث ةروكذملا
 املف .زئرت اهك ةءارشلل ةيقر هذهق [9 :ةدجسلا] 4 ٌنوُرُكسمَقَنأَم ميلك ةَديْدْدْلَاَو

 .نوكسلا اونعم اهيف ةدحاو ةيآ اهنم راتخا دخلا لع ةباتكلل فنصملا اهدارأ

 مأ هتابّرجمو هْتَشلْ# فلؤملا تاطابنتسا نم ةيقرلا هذهأ يردأ الف ءيومحلا هركذي مل )١(
 .بتكلا ضعب نم اهذخأ

 .(4801-407 صض) :(176 -1١"7ض) يومحلا باتك (؟)
 .ديز نب ديعس ثيدح نم 7٠١( 49) ملسمو (541/8) يراخبلا (*)

 «ةغللا بيذهت» يف رمش هنع هاكح ام رظناو .(١١2ص) يرونيدلل «تابنلا باتك» (0)

 ,.غ 0

 عمجي ال١ :مثيهلا يبأ نع «بيذهتلا» ينو )١197/7(. يضرلل «ةيفاشلا حرش» :رظنا (5)

 .ةأمكلا نم ةأبجلاو .«ةلْجّرو لُجّرو «ةأمكو ءمك الإ ةلْعف ئلع

 .هدحو ةريخ يبأ لوق هنأ «بيذهتلا» يف (5)
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 .7١2اًعمجو اًدحاو نوكت ةأمكلا :امهريغ

 لاق .وُمكأ ئلع أْمَكاوعمج دق مهّنأب لّوألا لوقلا باحصأ ٌجتحاو
 :(3) ءاّشلا

 59 ىوألا تاتب ذه شلتيم دلقلو كقاسعغر اوضقكأ كتينس دقلو

 2 رب 2 ١
 .؟؟”عمج ةأمكو د رفم امك نأ الع لدي اذهو

 .اهراعسال ارق تيبس .عرزت نأ ريغ نم ضرألا يف نوكت ةأمكلاو

 ال : ضرألا تحت ا97ةيتتم ةامككلاو ,اعافخأو اهرتس 8| كداهشلا أمتك هنمو

 وحن ضرألا يف ٍنقتحم ّيراخب ٌيضرأ رهوج نم اهتّدامو .قاس الو اهل قرو

 حطس وحن عفدنيو دّلوتيف عييّرلا راطمأ هيّمنتو ءءاتّشلا دربب نقتحي .اهحطس

 يف ٌيردجلاب اًهيبشت «ضرألا ّيرَدَجا» :اهل لاقي كلذلو .اًدّسجتم ضرأآلا

 بلاغلا يف عرعرّتلا رس دنع عفدنت ٌةّيومد ٌةبوطر هتّدام ّنأل «هتّدامو هتروص
 .ةوقلا ءامنو ةرارحلا ءاليتسا ءادتبا فو

 )١( ص) «تابنلا باتك» هردصم لعلو ديز ىبأ نع يومحلا هاكح 17١(.

 (77* /7) «ميجلا» يف ينابيشلا ورمع وبأو (5 /1) «نيعلا» بحاص هدشنأ (0)

 (18/5) «بضحتقملا» يف دّروبملاو (185 )١/ «فتصملا بيرغلا# يف ديبع وبأو

 .هلئاق فرعي ملو «ةروهشملا ةيوحنلا دهاوشلا نم وهو «مهريغو
 نم هسرسف :ريوأ كاني نيب رابك ةأمكلا نم برق : اقاسعلا قلل تيدج :قلتيلج 00

 دبش عراف ابكلا

 .يومحلا باتك ريغ ردصم نم دهاشلا عم جاجتحالا اذه (5)

 .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ««ةّيفخم» :ل (5)

011 



 :برعلا اهيّمستو .احخوبطمو اًنين لكؤيو «عيبرلا يف دجوي امم يهو

 لهأ ةمعطأ نم ىهو .ضرألا اهنع اهنع رطفنتو «هترثكب رثكت اهّنأل (دعَّرلا تابنا

 .ءاملا ةليلق ةلمر اهضرأ تناك ام :اهدوجأو .برعلا ضرأب رثكتو ىداوبلا

 .قانتخالا ثدحُي ؛ةرمحلا ئلإ هنول برضي ُلاَّتق ففنص :اهنم .ٌفانصأ يهو

 اذإو .مضهلا ةئيطب «ة .ةدعملل ةّيدر «1”ةيناثلا ةجرّلا يف ةبطر ٌةدراب يهو

 .لوبلا رسعو ؛ةدعملا عجوو «جلافلاو ؛ةتكّسلاو «جنلوقلا تثروأ تنمدأ

 ءبطّرلا نيّطلا يف اهنفديلف اهلكأ نمو .ةسنابلا ئه اةريش لقأ ةيطولاو

 نأل ؛ةّراحلا لباوُتلاو تَّزلاب اهلكأيو «رتعّصلاو حلملاو ءاملاب اهقلسيو

 هيلع لدي ٌفيطل ٌيئام ٌرهوج اهيف نكل «ٌيدر اهؤاذغو ٌظيلغ ٌيضرأ اهنرحوج
 فرتغآ دقو ."”داحلا دمّرلاو رصبلا فعض نم عفان اهب لاحتكالاو .اهتفخ

 يهاصر 2 ) ةسيسملا :هركأ نمو .نيعلا واجب اهءامنأب ءّبطألا هاليفت
 ْ .امهريغو (؟)(نوناقلا»

 :نالوق هيف .(ّنملا نم ةأمكلا» :ِديِكلَي هلوقو

 .«ةثلاثلا» :ةعوبطملا خسنلا يف 010

 .تبثأ امك يومحلا باتك يفو .«ٌراحلا دمرلاو رصبلا ةملظ» :ةعوبطملا خسنلا يف ()

 .(١١١ص) قفوملل «ةيبطلا نيعبرألا» :رظناو

 حتف)و ١748( /7) «ةيعرشلا بادآلا» يفو ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يفاذك (9)

 :باوصلاو .«دازلا» نع رداص امهالكو (ةلاسرلا ةعبط )5/1١7/١1 «يرابلا

 جالع يف َِِكَي هيده لصف يف أطخلا اذه لثم قبس دقو .يومحلا باتك يف امك «حيسم»

 .(778ص) ةحرقلا ةيقر يف هيده يف اًضيأ مدقت ام رظناو .(5١١ص) بنجلا تاذ

 )1١//071(. «نوناقلا» :رظنا (5)
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 طقف ولحلا اذه نكي مل ليئارسإ ينب ئلع لزنأ يذلا ّنملا نأ :امهدحأ

 ريغ نم اًوفع ١١د جوي يذلا تابثلا نم اهب مهيلع هللا نم ةريثك ءايشأ لب
 .ةيالرثنم ىأ «لوسقملا نيس ٌردصم ّرملا ذإف هةيرعسأالو جدام 1و لباسم

 قل"! مرم رب جالع الو هنم بسكن يغي وع ةبملا هل هقزر اس لكف

 رف رك .لمعلا ُبعت هرّدكي ملو هدبعلا ُبسك هب مل هنأل «هيلع ئلاعت

 هل بسكال اس اهتم صقل ميغ اهتم ذم ةمعلا رئاس تناك نإو :.كحم

 مهتوق هناحبس لعجو .دبعلا ةطساو الب نم هّنِإف «ّنملا» مساب عنص الو هيف

 ءاقم مونقي وهو ىولّسلا مهمدأ لّمجو ءزبخلا ماقم موقت يهو ةأمكلا هّْلب

 مءاقم مهل موقي راجشألا ئلع لزني يذلا لّطلا مهلولس لمجو بسلا

 مهشيع مهشيع لمكف -ئولحلا

 (ليئارسإ ىنب لع هللا هلزنآ يذلا ّنملا نم ةأمكلا» :ِداِيَع هلوق لّمأتو

 راجشألا ئلع طقسي يذلا َنيِبَجْنّرَتلاو .هدارفأ نم اًدرفو ؛هتلمج نم اهلعجف
 .اًثداح افرع هيلع ّنملا لامعتسا بلغ مث ءّنملا نم ٌعون

 نم عّمجُي ِهّنأل ءءامّسلا نم لّزنملا ٌنملاب ةأمكلا هّبش هنأ :يناثلا لوقلاو

 (47يقس الو رزب عرزالو «ٍةفلك الو بعت ريغ

 .«لخؤي) :نءسءز ()

 .«ٌنم نِم» :طبض ن «س يفو .ل ءطح يف طبض اذكه (؟)

 .ةلاسرلا ةعبط عم ةظقاس «وهق ....هللا نم نما :ةرابعلا ()

 (يراخبلا حرش»و 218٠١(.: /7) «ثيدحلا مالعأ» :رظنا .هريغو ديبع يبأ لوق اذهو (5)

 انهو .(1-168؟601//١) يزوجلا نبال «لكشملا فشك»و :(417/4) لاطب نبال
 .يومحلا باتك نم لقنلا ئهتنا
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 ربل ىو ايف ريل ةاطملاب انف تابعا حادا اسد يا :تلق نإف

 وهاجم نم نرش يأ كلظدمب تاق ل فرمان ع

 هب سلا هعقلع يلع كرت ولف .هداسف يضتقت رت بابسأ وأ ٍطالتخخاو جازتما

 .دسفي مل هي داسفلا بابسأ قامت ريغ نم

 :ّوج يف (؟)هداسف عيمج نأ فرعي هثدبمو ملاعلا لاوحأب ةفرعم هل نمو

 ملو .هثودح تضتقا بابسأب ؛هقلخ دعب ثداح هلهأ لاوحأو هناويحو هتابنو

 : , "6 * 0 ا ل ا ع

 وأ ءاهعفانم بْلَسو ءاهتابنو اهرامثو ضرألا تاكرب ٍبْلَسو .بودجلاو

 .اًضعب اهضعب ولتي ةعباتتم اًرومأ -اههاصقن

 ٌرَيْلا يف داَسَقْلاَرَهَط# :هناحبس هلوقب يفتكاف ءاذهل كملع عسّني مل نإف

 لاوحأ لئلع ةيآلا ةلهه لّرنو 0[ ١ :مورلا] « سائلا ىديأَتبَمكاَمِيِرْخَبْلاَو

 يا ا يباب تميل نايل لكي .يقملا ةعبط يف اذكو «هل» :ةدايز هدعب ل يف ()

 اًمِمُيَرْسي ا :يئاعت هلوقك ءلرتسمو القل لاعب :لويسوعلا ريجيو فرحي نإ هذ
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 خسان بتكو .ةرسكلا نيونتب س يف لادلا طبض دقو «؛داسف» :اهريغ يفو .ن يفاذكه (؟)

 يفو .ةرسكلا نيونتب لادلا طبضو ««ملاعلا» ظفل ىلع برض مث «ملاعلا داسف» ل

 .(داسفلا» :ةعوبطملا خسنلا

 .(ف) لصألا يف مرخلا ئهتنا انه ()
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 لك للعلاو تافآلا ثدحت فيك ئرت تنأو ءاهنيبو عقاولا نيب قباطو ؛ملاعلا

 رخأ ٌتافآ تافآلا كلت نم ثدحت فيكو «ناويحلاو ٍعِّرلاو رامثلا يف ٍتقو

 ة دقو ايلظ ساتلا ثدحلا املكو .ضعب باقرب دخآ اهُضعب «ةمزالتم

 مههكاوفو مهتيذغأ يف للعلاو تافآلا نم ئلاعتو كرابت مهّبر مهل ثدحأ

 نم ؛مهقالخأو مهلاكشأو مهروصو مهقلخو مهئادبأو مههايمو مهتيوهأو

 .مهروجفو مهملظو مهلامعأ ُبَجوم وه ام تافآلاو صقتلا

 امك مويلا يه اّمم ربكأ اهريغو ةطنحلا نم بوبحلا تناك دقلو

 يف دجُو هنأ :هدانسإب '١)دمحأ مامإلا ئور دقو .مظعأ اهيف ةكربلا تناك

 اذه :اهيلع ٌبوتكم هرمّثلا ئون لاثمأ ةطنح اهيف رص ةّيمأ ينب ضعب نئازخ
 ثيدح رثإ ىلع «هدنسم) يفاهركذ ةعقلا ءدهو .لدعلا ماّيأ تبني ناك

 يلو

 ممألا هب تبَّذع باذع ُهِّيقب ةّماعلا "”ضارمألاو تافآلا هذه رثكأو

 اًمكح مهلامعأ نم ٌةّيقب هيلع تيقب نمل ٌةدَصْرُم يق اهنم تيقب تيقب مث ةفلاّسلا

 ةكقبهتإ) :ةوعاطلا يف هلوقب اذه ىلإ لكي َتِبنلا راشأ لقو .اًلدع ًءاضقو ًطسق

 رص دايز نبا :وأ دايز نمز يف دجٌو» :لاق مذحق يبأ نع هدانسإب (444) مقرب )١(

 .«لدعلاب هيف لّمعُي ناك ٍنامز يف تّبن اذه :ٌبوتكم هيلع «ىوّنلا ٌلاثمأ ٌبح اهيف
 نيعم نبا نع «هخيرات» يف يرودلا سابعلاو (771717) ةبيش يبأ نبا هجرخأو

 .وه نم فرعي ال مذحق وبأو .هلثمب (795 )١/ «ةسلاجملا» يف يرونيدلاو (280)

 .«دنسملا» يققحم قيلعت :رظناو

 .اًضيأ ١7١( ص) «ءاودلاو ءادلا» ف فنصملا اهلقن (1)

 .«تافآلاو ضارمألا» :ن ءطح ءز (©0)
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 .(17ليئارسإ ينب ئلع لسرأ باذع وأ زجر

 مث ماّيأ ةينامثو ٍلايل عبس داع موق ئلع َحيّرلا هناحبس هللا طّلس كلذكو
 .ةربعو ةظع اهريظن يف وأ ماّيألا كلت يف ةّيقب اهنم ملاعلا يف ئقبأ

 اذه يف اهراثآل تايضّتقم روجفلاو ربلا لامعأ هناحبس هللا لعج دقو

 عنمل اًببس ةقدّصلاو ةاكّزلاو ناسحإلا ّمنم لعجف .هنم دب ال ًءاضتقا ملاعلا

 يف سخبلاو نيكاسملا ّملظ لعجو ءبّدَجلاو طخخقلاو ءامّسلا نم ثيغلا

 ةةلولاو كولملا روجل اًيبس فيعضلا خلع يوقلا يذعتو نيزاوملاو ليباكملا
 ةقيقحلا يف مهو .اوفطْعتسا نإ نوفطعَي الو ءاومجحزتسا نإ نومحرَي ال نيذلا

 رهظُي هلدعو هتمكحب هناحبس هللا نإف .مهتالو روص يف ترهظ اياعّرلا لامعأ

 ءودعب ًةراتو ءبدجو طحقب ًةراتف :اهبسانت روصو بلاوق يف مهّلامعأ ساثلل

 مومغو مالاو مومهب ةراتو ٍةَّماع ضارمأب ةراتو «نيرئاج ٍةالوب ةراتو

 ضرألاو ءامّسلا تاكري عتمب ةراثو ءاهنع نوكفني ال مهشوفت اهرضحت
 ٌقحتل ءاّزأ باذعلا بابسأ ئلإ مهزؤت مهيلع نيطايَّشلا طيلستب ةراتو «مهنع

 .هل قلشام نرلإ مهتم لك ريمعيلو ةمتكلا مهيلع

 هللا لدع عقاوم رظنيو «هدهاشيف ؛ملاعلا راطقأ نيب هتريصب رّيسي لقاعلاو

 ءةاجّنلا ليبس ئلع ةّصاخ مهعابتأو لسُرلا نأ هل نّيبتي ٍلئنيحو هتمكحو

 غلاب هللاو .نورئاص راوبلا راد ئلإو «نورئاس كالهلا ليبس ئلع قلخلا ٌرئاسو

 .قيفوتلا كلابو ىرمأل ذلو الو فل بتعمل ترعأ

 يؤ نب ةماسأ ثيدح نم :(؟454) ناب نباو«(١*8) ٌئَذِمرَّتلا ظفللا اذييهجرحأ 49)
 مدقت دقو ءنيحيحّصلا يف وهو .«(حيحص :رسح ثيدح) :يذمرّتلا لاقو ءاَهْنَعََتَلدَيَ

 ها



 )010( | ق

 :لاوقأ ةثالث هيف «نيعلل ءافش اهؤامو» :ةأمكلا ىف ِةِْيلَت هلوقو

 لمعتسي ِهَّنأ ال .نيعلا اهب جّلاعي يتلا ةيودألا يف طّلخُي اهءام نأ :اهدحأ

 .؟؟قيبغع وبأ هركذ .هدلجحو

 هفطلت راثلا نأل ءاهئام راطقتساو اهّيش دعب احب لَمَعَتِسُي هنأ :قاشلا

 .(49ءفاّثلا ئقبيو «"7ةيِدزُملا هتبوطرو هتالضف بيذتو هجضْنَتو

 رطق لّوأ وهو ءرطملا نم هب ثدحي يذلا ٌءاملا اهئامب دارملا نأ :ثلاثلا
 نبا هركذ .ءزج ةفاضإ ال ءنارتقا ةفاضإ ةفاضإلا نوكتف ءضرألا لإ لزني

 .اهفعضأو هوجولا دعبأ وهو «*7ٌيزوجلا

 نإو .ءامهش اًدّرجم اهّوامف ؛نيعلا فام ديربتل اهوام لمعتسا نإ :ليفو

 .ةلاسرلا ةعبط نم اذكو يقفلا ةعبط نم طقاس «لصف» ظفل )١(
 .(78/ )١/ «ثيدحلا بيرغ» يف (0)

 .«ةيذؤملا» :ن ()

 .نيعلا مضب ل يف «عفانلا» طبضو .طقف طح ءز يف «ئقبي» يف ةعراضملا فرح مجعأ (4)

 فشكا يف لوقلا اذه يزوجلا نبا لقنو .«عفانملا ئقبتو» :ةعوبطملا خسنلا يفو

 انبا هللا دبعو حلاص يل لاقو :ميهاربإ لاق .يبرحلا ميهاربإ نع )١1591/١( «لكشملا

 الحتكاف ءاهارصعو اهاقدف .ةأمك اذخأف ءامهنيعأ تكتشا امهنإ :لبنح نب دمحأ

 .تدمرو امهنيعأ تجاهف ءاهئامب

 طقل» :رظناو .يقابلا دبع نب ركب يبأ هخيش نع (759 )١/ «لكشملا فشكا يف هلقن 0(

 .( ١170 ص) يومحلا باتك نع رداص فنصملاو .(7375 )١/ يزوجلا نبال «عفانملا
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 .(3).ريغ عم ٌبكرمف كلذ ريغل ناك

 دمثإلا هب نجع اذإ نيعلل ةيودألا حلصأ ةأمكلا ءام :يقفاغلا لاقو
 : 8 5 2 #0 و

 اهنع عفديو «ةدحو ةوق رصابلا حورلا ديزيو ءاهنافجأ يوقيو .هب لجتكاو

 7 7لواوتلا لوزن

7 
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 عم انك :لاق هللا دبع نب رباج ثيدح نم :0)24ني . ّملا» يف : “7ثاَبك
 .«هبيطأ هنإف .هنم دوسألاب ى<يلع» :لاقف «ثابكلا 5 : هلك هللا لوسر

 ؛كارألا رمث :ةئّلثملا ءاثلاو ةفقخملا ةدّحوملا ءابلاو فاكلا حتفب ثاّبكلا

 يّرقي :كارألا عفانمك هعفانمو .ٌسباي ٌراح هعبطو .«*7زاجحلا ضرأب وهو

 نم ريثكو رهظلا عاجوأ نم عفنيو «مغلبلا ولجيو .مضهلا ديجيو «ةدعملا
 .ءاودألا

 بطلاب ةفرعملا لهأ ضعب» نع (0"017 /7) «ملعملا لامكإ) يف ضايع يضاقلا هلقن )١(

 .«هيف قذحلاو

 «تادرفملا» يف راطيبلا نبا هلقن دقو .يومحلا باتك يف ىقفاغلا لوق دريمل (؟0)

 .(ءاملا لوزن اهنع عفديو «ةدحو ةوق  ةأمكلا ءام :ينعي  هيفو" :هيفو «(74/5)

 .(5 00 ص) يومحلا باتك (9)

  62يراخبلا )5 7” 5٠( ملسمو )5١6٠(.

 يورهلاو يعمصألا» نع يومحلا هاكح .«فورعم» :يومحلا باتك يفهدعب (5)

 :عيضنلاو .ةريملا :ةثم ضفلاو كارألا رمق :ربرتلا» :يعمصألا لوقو .ةامهريغو
 (18 /1)ةبينق نبأل ؟ثيدحلا بيرغا ؛رظنا .«اًجضت هذشأ هدوسأو «ثابكلا

 .(94 /7) يزوجلا نبال «لكشملا فشكااو
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 ةئاكملا ةقنوبل وبلا ردا "يطب اذإ 20 ل حبا لاق

 .ةعيبطلا كسعبيو ةدعملا ىّوْقَي 27ناوضر نبا لاقو

 نب هللا دبع نب نامثع نع :(20(هحيحص» يف يراخبلا ئور :(؟مّتك
 هللا لوسر رعش نم اًرعش انيلإ تجرخأف ةملس مأ ئلع انلخد :لاق ٍبَهْوَم

 .متكلاو ءانحلاب بوضخم وه اذإف كي

 هب مترّيغ ام ّنسحأ َّنإ) :لاق هّنأ ِِكي َيبنلا نع (17«ةعبرألا ننّسلا» يفو
 .«متكلاو ءانحلا :تيشلا

01 

00 

00 

 .متكلاو ءاتجلاب بيضا ركيانأ نأ نينا سرا ويسيعّملا» فو

 تاقبط) يف هتمجرت .٠ا/ا/ ةنس دعب يفوت .ةبطرق لهأ نم روهشم يسلدنأ بيبط
 .(177 /9) «مالعألا»و (ا/ا/ -ا/0 /) «ءابطألا

 الل سك يسلب .فيرحت وهو «(هنيحط» :ةيدنهلا ةعبطلا ادع ةعوبطملا خسنلا 2

 .برشي سا

 رصم بحاص مكاحلل ءابطألا سيئر ءيرصملا ناوضر نب يلع نسحلا وبأ
 .(189/5) «مالعألا)و (17/5 -175 /؟) «ءابطألا تاقبط) يف هتمجرت .(5 57ت)

 57١ -14717ص) «ةمسوا مسرو (555ص) يومحلا باتك

 (دمحأ دنسم) يف اهثيدح يف اركذو .متكلاو ءانحلا هتياور يف ركذي ملو (2841) مقرب
 ,(1370177) «(هجام نبا ننس»و (7516725)

 -601) «يئاسنلا ننس «(0176) «يذمرتلا عماجا )57١0(( (دواد يبأ ننس»

 دمحأ اًضيأ هجرخأو .ًةَنَعَدَتلََر رذ يبأ ثيدح نم «(7777) هجام نبا ننس ١©«

 ئورئو .هريغو ( ١١١51850515537 38 ال 1 10)

 ,(0 47 5) ناّبح نبا هحّخحِصو ؛«(حيحص نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق .السرم
 )١6٠١9(. «ةحيحّصلا ةلسلّسلا» يف وهو

 .(71741) ملسمو (919"7) يراخبلا (0)

0١ 



 دق لجر كي لا ىلع ّرم :لاق ساّبع نبا نع :؟7١«دواد يبأ ننس ١ فو

 ءمّتكلاو ءادييلاب بقع لقا ريعأآ كمل .ةادع نسحأ ام» :لاقف باساب بثق

 نسحأ اذه» :لاقف ءقرفُصلاب بش دق رخآ مف .ةاذه نم ٌرسحأآ اذها :لاقف
-_ 

 .(هلك اذه نم

 .نوتيزلا قرو نم ٌبيرق هقرو «لوهّسلاب تبني ٌتبن ُمّتكلا :يقفاغلا لاق

 .دوسا حِضَر اذإ ئّون هلخاد يف ءلفلفلا بح ردق ّرمث هلو .ةماقلا قوف ولعي

 ءاديده 45و نق اين برشو هقرو ةراصع تنير تس او

 بتتكي ٌدادم هنم ناك ءاملاب خبط اذإ مّمكلا لصأو .بلكلا ةّضع نم عفنيو

 ل

 نيعلا يف لزاَّنلا ءاملا لّلح هب لِجحّتكا اذإ مّنكلا ٌرزب :«؟)يدنكلا لاقو

 .«6)هأربأو

 اذهو .ليثلا قرو يهو ةمْسَّولا وه مّتكلا ْنأ )سائلا ضعب , رظ دقو

 (راثآلا لكشم» يف ٌيواحّطلاو «(7771) هجام نبا اًضيأ هجرخأو )471١(. مقرب 6

 بهو نب ديمح هدانسإ يفو .(87 /7) «لماكلا» يف يدع نباو .«("917595)

 ديمحو .هفيدح ىلع عباتُي ال) :(7579 )١/ «ءافعُضلا» يف ٌيليقعلا لاق ءيشرقلا

 .«لقّتلا يف ٌلوهجم
 .ةزمهلا ليهستب ةاّيق ْنىَيَق) :هريغو لصألا يفاهمسر (؟)

 .(07 5١- /5) «راطيبلا نبا تادرفم» يف يقفاغلا لوق رظنا ()

 يفوت .برعلا كولم ءانبأ دحأو بيبطلا فوسليفلا ءقاحسإ نب بوقعي فسوي وبأ (4)

 ١11/8- 11٠(. /1) «ءابنألا نويع» يف هتمجرت .779 ةنس وحن

 .هيلع هبيقعت عم يقفاغلا هلقن دق يدنكلا لوق (5)

  نممو )1١7/5(. هل «نئسلا ملاعم»و (097 /7) يباطخلل «ثيدحلا مالعأ» :رظنا (1)

 كا



 كيرحتلاب مّتكلا :217(حاحّصلا» بحاص لاق .مّتكلا ريغ ةمسولا نإف مهو

 .هب بضتحي يسرا طَلخُي تيل

 هم ريكأ ؛ةقرزلا ئلإ هنول برضي ٌليوط ٌقرو هل ٌثابن ةمْسَّولاو : ليف

 .ةميلاو زايحلا نم دي 1 نوي وضم ريقأو ايرثلا قوو هبشث هفالختلا قوو

 ٌّيِبْنلا بضتخي مل :لاق هَّنأ سنأ نع حيحّصلا يف تبث دقف :ليق نإف
 , 1 12دك

 دمجأف ألن *ب مل نم ةلزنمب دهش نم سيلو ءبضخ هنأ لَو هللا لوسر

 .«*7هركنأ كلامو .نيثّدحملا نم ةعامج هعمو كي يبنلا باضخ تبثأ

 ف داوّسلاب باضخلا نع يهْنلا (17(ملسم حيحصالا يف تبث دق :ليق نإف

 باتك يف راطيبلا نبا هيلع ٌدرو (740ص) «نايبلا جاهنم» يف ةلزج نبا :هيلإ بهذ -

 .(أ /517ق) يكملا مرحلا خ «مالعإلاو ةنابإلا»

 .(578ص) يومحلا باتك نم لقنلاو 73١(« 19 /0) متك ةدام يف )١(
 .«ةغل اهئيكستو) :لاقو «نيسلا رسكب (مسو) ةدام يف (حاحصلا بحاص اهطبض (0)

 )775١1(. ملسمو (0895) يراخبلا هجرخأ ()

 .كلملا دبع ةياور نم (177«7١”77ص) «لجرتلاو فوقولا» يف لالخلا هركذ (:4)

 يف راتخملاو :(47:0ص) يومحلا باتك نم لوقنم امهالك باوجلاو داريإلاو
 .ئأر امب لك ربخأف «تاقوألا مظعم يف كرتو هتقو يف غبص ل هنأ» :هدنع باوجلا

 .«قداص وهو

 7١(. ”ص) يناوريقلا ديز يبأ نبال «بادآلاو ننسلا يف عماجلا» :رظنا ()

 1 وقري 0

2: 



 اذه اورّيغ» :لاقف ءاَضايب ةماغّتلاك هثيحلو هّسأرو .هب نأ امل ؛ةفاحق يبأ نأش

 .(3رعّشلا دوسي ُمّتكلاو .(داوّسلا هوْسجو «237ءيشب

 :نيهجو نم باوجلاف

 عيش ءاثحلا الإ فيضأ اذإ اًمأف .تحبلا ٍديوسّتلا نع يَهّنلا نأ: امهدحأ

 رمحألا نيب رعّشلا لعجي ءاّنحلاو متكلا َنإف ؛هب سأب الف ؛هوحنو مّمكلاك رخآ
 نيباوجلا ٌحصأ اذهو .اًمحاف دوسأ هلعجت اهّنإف ةمسّولا فالخب .دوسألاو

 سيلدكلا باضخ هنع ئيهنملا داوّسلاب باضخلا نأ :ناقلا باوجلا

 ؛كلذب َدّيّسلاو َجوَّزلا ٌرغت# ةريبكلا ة ارسلاو ةيراجلا رغد 5: 272باش فك

 مل اذإاّمأف .عادخلاو ٌشغلا نم ِهّنإف ؛كلذب ًةأرملا ٌرغي ب خيّشلا باضخو

 نابضشي اناك 22 ييبحلاو نسحلانأ ٌحص دقف اعادخ الو اًسيلدت نّمضتي

 نع هركذو .0*2«راثآلا بيذبت» باتك يف امهنع ريرج نبا كلذ ركذ .داوّسلاب

 .اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يف اذكو ؛««بيشلا» :ل )١(
 باضخ ركذ الإ يومحلا باتك يف هنم دري مل لصفلا رخآ ئلإ هياوج عم داريإلا اذه (؟)

 .يزوجلا نبا نع اًمومع فلسلا باضخو ««راثالا بيذهت» نم نيسحلاو نسحلا
 .«ساضخمف» :ل ءنىس (9)

 .«امهخأ نيسحلاو نسحلا نع ّمص» :ةعوبطملا خسنلا يف (4)

 يف رمعم اًضيأ هجرخأو .(ةرشعلا ىقاب دنسم -8417/6857-/11/) «راثآلا بيذبت» (5)

 رمعلا» يف اينّدلا يبأ نباو )7007٠(( ةبيش يبأ نب راو( 417 امراطلاا

 يف يناربّطلاو :.(417411) «يناثملاو داحآلا» يف مصاع يبأ نب او 043 «ييثلاو

 هجرخأ ةمسولاب اَهْنَعدَياَ نيسحلا باضخو 7١-77 948-٠١١(. /) «ريبكلا)»

 .(321/4/) ّيراخبلا
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 نب ةبقعو ءصاقو ىبأ نب دعسو «رفعج نب هللا دبعو «7١2نافع نب نامثع

 هاكحو .صاعلا نب ورمعو «هللا دبع نب ريرجو «ةبعش نب ةريغملاو «رماع

 نب هللا دبع نب ٌيلعو .نامثع نب ورمع :مهنم «نيعباتلا نم ٍةعامج نع

 رس سومو ةدوسألا نب نمحرلا دبعو ءنمحَّرلا دبع نب ةمّلس وبأو «ٍساّبع

 بفرك يدعم ني ليفامسإو «بويأو :يئرفزلاو قحلط

 ءكشَّرلا]ديزيو ءراثد نب ا هاكحو

 20 يبأو يقسو يبأو م ناو . ؟7[ةاطرأ نس جاّجحلاو

030 

(0 

 «ئنكلا» يف ٌيبالودلا اًضيأ هجرخأو .(ةرشعلا يقاب دنسم )415  «راثآلا بيذهت» )١(

 )7١0/17(« «ةباحّصلا ةفرعم» يف ميعن وبأو )7177(.
 .(5/5 )1١/ «عفانملا طقل» يف

 لصألا يف «ديزي» دعب عقو دقو )5/87/١(« «عفانملا طقل» نم نيترصاحلا نيب ام

 .ةعوبطملا خسنلا يف الو اهريغ يف ضايب الو «ثالث وأ نيتملك ردقب ضايب ل (ف)

 يفو «بوقعي وبأ» :«طقللا» نم عوبطملا يفو «ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يف اذك 62

 يي <

 يرماعلا بوقعي ابأ تيأر» :لاق ةملسم نب ديعس نع (ب )١/// «باضخلاو بيشلا»

 .(58صد) ايندلا يبأ نبال «بيشلاو رمعلا» باتك هردصم يف اذكو ««داوسلاب بضخي

 طخب «طقللا» باتك نم نيلرب ةخسن يف درو امك «روفعي يبأ» :باوصلا نأ رهاظلاو

 ساطسن نب ديبع نب نمحرلا دبع روفعي وبأ وهو .(أ )5٠/ يعارجلا ديز نب ركب يبأ

 يف هتمجرت .مهريغو يبعشلاو ءيعخنلا ميهاربإو هيبأ نع ئور .يرماعلا يبلعثلا
 .7594/117) ؟لامكلا بيلبغلا

 دقو .«طقللا» يف امك «قاحسإ نبا» :باوصلاو «؛ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا يف اذك

 :لاق ديمحلا دبع نب ريرج نع هدنسب (أ )١/// «باضخلاو بيشلا» يف هجرخأ

 بيطخلل «دادغب خيرات» هردصمو .«داوسلاب بضخي قاحسإ نب دمحم تيأرو»

 )١185/4(.

5206 



 («ريبج نب عفانو «عماج نب ناليغو «ةقالع نب ةاياوةةىللبل ىبأآ دباو

 اك هبساقلاو «يمدقُملا ىلع ني ؟!ارمعو

 ئيورامل ؛انركا اهتيمسن هركيو .ةلّبَحلا يهو ءبنعلا ةرجش :2')مرك
 :بنعلل مكدحأ ٌنلوقي ال» :لاق لي حبلا نع (؟7«هحيحص يف ملسم

 .«نمؤملا ٌبلق مّرَكلا امْنِإ) :(؟!ةياور فو .«ملسملا لجّرلا :مّرَكلا .مّرَكْلا

 .«ةلّبَحلاو بنعلا :اولوقو «مّرَكلا :اولوقت ال :'*”ئرخأ يفو

 اسرتك رسوم يي او ذآ ءامهدعأ

 هسحأب هّلصأ اهّئسي نأ هركف ؛ثث ا ![ وهو :ركشتلا نم اهنم دخت

 .ريخلل اهعمجأو ءامسألا

 نيكسملا سيلو# .(770ةعرّصلاب ديدشلا سيل» :هلوق باب نم هَّنأ :يناثلاو

 اولا 0 :يأ وب

 .فيرحت .(ورمع» :ةعوبطملا خسنلا يف )١(

 .(5 5-08 5ا/ص) يومحلا باتك (؟)

 .هَتعْهَناََر ةريره يبأ ثيدح نم (7751) مقرب 0

 .ةريره يبأ ثيدح نع (/ /77 51) ملسمو (1147) يراخبلا دنع (:5)

 .ُةنَعْةَللاَكَر رجح نب لئاو ثيدح نم (؟5؟5/) ملسم دنع (5)

 .ةريره يبأ ثيدح نم (7109) ملسمو )7١١5( يراخبلا هجرخأ (7)

 .ةريره يبأ ثيدح نم )١1١74( ملسمو )١51/4( يراخبلا هجرخأ (0)
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 اذه ابب قحتسُي يتلا تافّصلاو ءئئوقتلاو ئدهلاو ءرونلاو ناميإلاو هدوجلاو

 .217هل ةلّبَحلا قاقحتسا نم رثكأ مسالا

 ةربم (!اهٌشوُمْرَعو (9اهقئالعو اهقروو .ةسباي ٌةدراب ةلبحلا ةوقف :دعبو

 0 بو فيكس عادصلا نما دئضو تفداك .لوآلا ةجرّدلا رمثآ يف
 تكدس تيبرش اذإ ةتايشق ةراصعو .ةنعملا باهتلاو ةّراحلا ماروألا

 اهقرو ةراصعو .ةبطّرلا اهبولق تْعِضُم اذإ كلذكو .نطبلا تلّمعو «277ءىقلا

 يتلا هرجش ةعمدو .ةدعملا عجوو «هئيقو مَّدلا ثفنو ءاعمألا حورق نم عفنت

 .ةعوبطملا خسنلا نم طقاس «مركلاو» )١(

 (ملعملا»و (556 -5575 )١/ يباطخلل «ثيدحلا بيرغ» :لوألا ئئينعملل رظنا (؟)

 (مهفملا» يف يبطرقلا هحّجرو يناثلا ئنعملا ركذ دقو )/١191(. يرزاملل

 باتكلا اذه نم يناثلا دلجملا يف نيينعملا فنصملا ركذ دقو .(١2001-ه٠6 /5)

 بيلباو (570/4-101 707 ص) «ةداعسلا راد حاتفم» ينو .حيجرت نود اًضيأ

 .يناثلا لنعملا حجر (7”ا/7/ -8/ 5 /8) «نئسلا

 .اهطويخ :ينعي (9)

 نابضق نم نال ام :جولّسعلاو .مركلا جيلاسع :ىنعي «هجيلاسعا :يومحلا باتك يف (5)

 ةماعلا ظافلأ نم وهو ««شومرع» ظفل فنصملا هب لدبتسا دقو .تبنت ام لوأ رجشلا

 :لوقت ةماعلاو .قوشمعلا هلثمو «هيلعام ضعب لكأ اذإ دوقنعلا وهو ءشوشمُعلل

 .(؟ :ا/ /5) «ةغللا نتما :رظنا .شورمعو شومرعو شولمع

 قايسو .اهلبق واولا فذحب «نم» :ل ء«س يفو .خلإ ماروألا نم تسعفنو :ينعي )0(

 .(...ماروألاو عادصلا نم اهب دُّمضو تقد اذإ عفنتو :ىومحلا

 هنأ عم هيلع برض اذامل يردأ الو .هيلع اًبورضم (ّيّرملا» :هدعب (ف) لصألا يف (5)

 .اًضيأ يومحلا باتك يف درو

 ه/



 اهب خّطل اذإو .ةاصحلا تجرخأ تبرش اذإ ْغمّضلاك نابضقلا ئلع (١)دمجت

 لبق وضعلا لسغ يغبنيو .هريغو حّرقتملا َبّرجلاو 2''يباوقلا تأربأ
 .ٌرعّشلا تقلح تيَّزلا عم اهب حّسمت اذإو ."7نورطتلاو ءاملاب اهلامعتسا

 مرولا نم عّمن باذَّسلاو درولا نهدو لخلا عم هب دّمضت اذإ هنابضق ٌدامرو

 .درولا نهد ةّرقب ةهيبش ٌةضباق مركلا ةرهز نهد ٌةَّرقو .لاحّطلا يف ضراعلا

 .ةلخّتلا عفانم نم ٌةبيرق ٌةريثك اهعفانمو
 نم» :لاق هّنأ كي هللا لوسر نع ٌحصي ال ٌثيدح هيف يور :(4!سفّرك

 سارضألا عجو نم انمآ مانيو ةبّيط هتهكنو مان هيلع مان مث هلكأ
 .4090(نانسألاو

 ءاَذج ةهكّتلا بّيطي هنم يناتسبلا ّنكلو كَ هللا لوسر ئلع لطاب اذهو

 :ليقو ءٌسباي ٌراح وهو .217نانسألا عجو نم عّمن ةبفّرلا يف هّلصأ قّلع اذإو

1 

 امه فقيحصت و هو ؛ةعوبطملا خسلا يف اذكر« لمحت :هبشي ةيطخلا خسفلا ف همسو 91)
 .يومحلا باتك نم تبثأ

 .«جرتألا» مسر يف اهريسفت مدقت دقو «ءابوقلا عمج (؟)

 ..«ةبلحلا) مسر يف هريسفت مدقت (19)

 .(508-559ص) يومحلا باتك (4)

 ثيدح ىف اَهقةلَوَص ةشقاع نع )١١6( «تاّيرويطلا) يف َنَقَلُسلا رهاظ وبأ هجرعخأ ))

 ليذ» :رظنيو .(4 4 /) «ةّيعرشلا بادآلا» يف حلفُم نبا اًضيأ هعضوب مكحو .ليوط
 ثيداحألا يناغَّصلا دعو .(717/7) «ةعيرشلا هيزنتاو :(١5١ص) «؛تاعوضوملا
 .(١7ص) «تاعوضوملا» يف سفاركلا لئاضف يف ةدراولا

 «نونافلا» < يظناورأ...قلُق اذ[: ليقول ةهلوق ٌصنو انيس نبا نغ يومسلا هلقن 9
 )6099/1١(.
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 ةفرايلا تبخلو ةتعسلا مخي ابطي ةايبي .لاحّطلاو دبكلا دّدُسل ٌحّنفم .ثطر

 .هابلا حّيهيو «كلذ يف ئوقأ هّيحو .ةاصحلا تّتفيو ءْتمَّطلاو لوبلا ٌرِدُيو

 غدل نم فيخ اذإ هلكأ بنتجي نأ يغبنيو :يزارلا لاق .رّخبلا نم عفنيو

 ,؟17ىواقعلا

 :عوضوم لطاب وه لب هِي هللا لوسر نع حصي ال ثيدح هيف :7'2ثارك

 نتنل كلملا هلزتعاو «ريساوبلا حير نم اًنمآ مان هيلع مان مث ثاّركلا لكأ نم»

 .200حبصي لتح هتهكن

 ئلع عضوي يذلا لقبلا وه :ٌيطبنلاف .ٌيماشو ٌييطبن :ناعون وهو

 .سوؤر هل يذلا :ٌيماشلاو .ةدئاملا

 ريساوبلا نم عّمن هؤام برش وأ لكأو خبط اذإو .عدصم «سباي ٌراح وهو

 .؟27ةدرابلا

 دودلا اهيف يتلا سارضألا هب ترْخّبو ٍنارِطَقِب نجعو هُرزب قِحَس نإو

 .210اهيف ضراعلا عجولا 227 نكسو ءاهجرخأو اهرثن

 )١( «راطيبلا نبا تادرفم» :يزارلا لوقل رظنا )5/ 5 6(.

 .(5 5١ - 55 94ص) ىومحلا باتك (0)

 (116:) «تاَبرويّطلا» يف يفلّسلا رهاط وبأ هجرخأ «قباّسلا ثيدحلا نم ءزج اذه 0

 .قباّسلا جيرخّتلا :رظني .اهْنَعْدَنلاَطَر ةشئاع نع

 .هسام نبا نع يومحلا اهلقن ةرقفلا هذه (0)

 .(نكسيلا :ةعوبطملا خسنلا يف )0(

 .هيوج رسام نع ةيلاتلاو .هيوسام نبا نع هذه 000
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 .روسأ قبلا (17ن فش هرزبس ةذعقملا 006 اذإو

 .ةئّللاو نانسألا ٌداسفإ كلذ عم هيفو .يطبّتلا ثاّركلا يف هّلك اذه

 لوبلل ٌراردإ هيفو .ةهكتلا نتي ب و هرمعبلا ملظيو هةّيدر اًمالحأ يرثو منصر

 .©”مضهلا ءيطب وهو «ءابلل ٌكيرحتو «ثمَّطلاو
 ماللا فرح

 7١[. :روطلا] # َنوُهَسْسياَمْمو دو هك مه 2 4 :'لاعت لاق :رمحل

 .[؟١ :ةعقاولا] * َنوُهَتْنَياَعِمِريَط حلول :لاقو

 كاع للا لوسرو نع ءادرذلا يبأ ثيدح نم (17(هجام نبا نئسا يفو

 ٌريخ) :هعفري ةديرب ثيدح نمو .«محللا :ةنحلا لهأو اينذلا لهأ ماعط كا

 .؟7«محللا :ةرخآلاو ايندلا ىف مادإلا

 :يومحلا باتك يفو .هلوأ ماجععإ نود ئرخألا خسنلا ينو ؛(ف) لصألا يف اذك )01(

 :ةعوبطملا خسنلا يفو .هلوأ ماجعإ نود ن يف اذكو .رثبلا : ينعي ءبرقأ وهو «ففج»

 ّبهذأ» :(57 /5) «راطيبلا نبا تادارفم)ا يف هيوج رسام ظفل نإف ءفيحصت «(«تفخ»١

 «ريساوبلا

 .(ٌتلق» ب يومحلا اهرّدص ةرقفلا هذه (؟)

 .هجيرخت مّدقت دقو .(71705) مقرب (0)

 :(؟94 )١/ «ثيدحلا بيرغ» يف ةبيتق نبا هجرخأ يذلا ةيغافلا ثيدح نم ءزج وه (:4)

 يف ُيليقعلا لاق .هجيرخت مَّدقت دقو ءامهريغو ((7417/7) «طسوألا» يف يناربّطلاو
 حلفم نبا هنّّسحو ؛(ٌءيش كي تْدلا نع نتملا اذه يف تبثي ال) :(358) (ءافعضلا)

 هيزنتا»و ((01/1/) «ةنسحلا دصاقملا» :رظنيو .(6 "١7 /0) (ةّيعرشلا بادآلا» يف

 ١37-8 ١(. ض ال 1ةعرمجملا لئاوفلالو 546,79(4) ةةسيرشلا

 ق قه



 ئلع ديرّثلا لضفك ءاسّنلا ىلع ةشئاع لضف» :ٍلِلَج هنع حيحّصلا يفو

 .21)«ماعطلا رئاس

 :رعاَّشلا لاق .محّللاو زبخلا :ديرثلاو

 ()كيرشلاهللاةنامأ كاذنف محلب هدأت دِشهلااماذإ

 .(" وق نيعبس ديزي محّللا ّلكأ :ٌيرهزلا لاقو

 سلا او نب دّمحم لاقو

 7 ا نّسحيو «نطبلا صُمخيو 5 ١96

 هتش

010) 

22 

02 

60 

000 

 مل رفاس اذإو ءمحللا هتفي مل ناضمر ناك اذإ رمع نبا ناك :عفان لاقو
 600 ىللا ؤ

 .يرعشألا سوم يبأ ثيدح نم )١571( ملسمو )75١1١( يراخبلا هجرخأ

 يورو .هب مسقملا بصنو مسقلا فرح فذح ىلع ةروهشملا ةيوحنلا دهاوشلا نم
 لوألا عضوملا يفو (548 07١ /7) هيوبيس دهاوش نم وهو .اًضيأ عفرلاب «هللا ةنامأأا

 ورمع نع ١١57( /7) «هبيرغ» يف يبرحلا هاورو .«نويوحنلا هعضو :لاقيو» :هنم

 .«تيزب هُمِوأت ٌربخلا َنأب» :هيف تيبلا ردصو «ينابيشلا ورمع يبأ هيبأ نع
 ( ىيعس ةوَق ديزي محللا» :هيفو )١/69( «لاملا حالصإ) ف اينذلا وأ نبأ هج رخأ

 417١ - 57/١(. ص) هباتك نم ةلوقنم اهلك انه ةروكذملا لاوقألاو .يومحلا هركذ

 «يوبلا بَّطلا» ُْق ميعن وبأو .هوحنب )١/85( («لاملا حالصإلا ْق اينذلا يأ نبا هج رخأ

 .(ملما/ يع ؟”)

 توق وف دأو ,(8154) (دهّزلا» يف دواد وبأو ١(. ”/4) (دهزلا» يف دمحأ هانعمب هج رخأ
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 .؟17هقلخخ ءاس هليل نيعبرأ هكرت نم :يلع نع ركذيو

 محللااوعطقتال» :اًعوقرم ؟؟/ةواق و يأ هاور ىيذتا ةشفاع ثيدح اأو

 :درف (أرمأو أنهأ هّنإف (؟)اًشهن هوشّهناو .مجاعألا "7 عينص نم هّنإف نيّكّسلاب

 .(26)امّدَقَت لفو «نيثيدح يف نيكسلاب هعطق نم ِةِِلَ هنع ّحص امن ليحل مامرلا

 سنج لك مكح ركذنف .هعئابطو هلوصأ فالتخاب 2 ١”ٌسسانجأ محللاو 1 00 ِع 2 : ف ' 2

 .هت ٌرضمو هتعفنمو هعبطو

 دّلوي «ٌيلوحلا :هٌدّيج .ئلوألا يف ٌبطر «ةيناثلا يف راح :©"7نأضلا محل

 ةدرابلا ةجزمألا باحصأل حلصي .هّمضه داج نمل ّيوقلا دومحملا مّدلا
 عفان «ةدرابلا لوصفلاو عضاوملا يف ةَّماَتلا تاضايٌّرلا لهألو «ةلدتعملاو

 فيجعلاو مرهلا محلو .ظفحلاو ههذلا ىوقي ءءادوّسلا ةَّرِملا باحصأل

 .جاعتلا محل كلدكو .يذر

 يف ميعن وبأو ©25 /١؟) «ريبكلا» يف يناربَّطلاو .(184) «لاملا حالصإلا يف اينّدلا -_

 .مهريغو :(86) «يوبتلا بّطلا»

 )١( «يوبنلا بطلا» يف ميعن وبأ هجرخأ )865, 865(.

 .هجيرخت مّدقت دقو .(؟37/1) مقرب (؟)
 .«عنص) :س ءز 0(

 يف درو ام نتملا قفاويل (اًشبخ» طاقسإو «ةلمهملا نيسلاب «هوسهناو» :ةلاسرلا ةعبط يف (4)

 .يومحلا باتك نع رداص فئنصملاو .«نئسلا)

 ةريغملا ثيدحو اَةاَّشلا محل نم ُزتحي لي ِِبَّنلا ناكا ةمأ نب ورمع ثيدج : ينعي )00(

 .امهجيرخت مّدقت دقو رحب عجل ةرفّشلا ذخأ مث ءيوشف بنجب ّرمأ هفاضأ امل هنأ

 .«فلتخي) :ةدايز هدعب ةعوبطملا خسنلا يف ()

 .(55-١52075ص) يومحلا باتك (0)
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 ٌيصخلاو .عفنأو دلو بف لاف هنم دوسأللا ركذلا محل :ةكووجلاو

 ٌعْذَجلاَو .ءاذغ دونجأو فحل ةيفسلا ناويحلا نم 7 يحالاو توجو عفنأ

 .ةدعملا يف وفطيو ةيذغت "7 لقأ زعملا نم

 .رسيألا ةهدوجأو فحأ نميألاو .مظعلاب هذئاع محّللا ٌلضفأو

 .(؟)اهمّدقم ِةلكَي هلل 4/ قرصي نيالا تعا ذلغي .رؤملا نم لضفأ مّدقملاو

 يل دع يسم يد ا

 .امهيف ءادلا نإف «ّنطبلاو َسأَّرلاو كاّيإو .مدقملا

1 

 د 00

0 

6 

 أطخأف «لادلاب ةلوصوم ءاحلا بتك هَنَللا#؟ فنصملا لعلو .«دوجأو» :خسنلا عيمج يف
 لعلو «ءاهلا ىلع برص مث ««هدوجأو» :ن خسان بتك دقو .اًبيرق هلثم ّرم دقو «خاسنلا

 «محللا» ظفل طقسف «محللا دوجأو» :لصألا نوكي نأ زئاجو .ةلباقملا دنع كلذ

 .تبثأ امك يومحلا باتك يف نكلو ءاوهس
 .رمحألا محللا :ينعي

 قام رفا عّرجملاو» :باوصلاو ةسريظملاو ةيطلنلا غسنلا ميم قاثك

 (زعملا نم»و .(عّرزجملا» فيرحت عذجلاف «(ب )١417/ يومحلا باتك ةطوطخم

 )١/ 06٠( «نوناقلا» :رظناو .ةرمحو ضاييب هيف ناك ام محللا نم عزجملاو .محقم

 ١١(. 5 /5) («راطيبلا نبا تادرفم»و

 هنأ اًضيأ هيفو ءرمع نب هللا دبع ثيدح نم (44/0) (طسوألا» يف يناربطلا هجرخأ

 هجرخأو .فيعض رخآو ةقرسلاب مهتم هدانسإ يفو .«رهظلا محل محللا بيطأ نإ» :ك

 «ةوبنلا لئالد» :رظناو .السرم دهاجم نع (879) «يوبنلا بطلا» يف ميعن وبأ

 .(1 5 /5) يقهيبلل

 .اوهس فلؤملا لصأ نم تطقس اهلعلو .((557؟ص) يومحلا باتك نم ةمزال ةدايز (6)

 5م



 ؤ .فيفخ مضهلا عيرس ذيذل دّيج قنعلا محلو

 هعرسأو «ئذألا نم هدعبأو ؛هفطلأو هّذلأو ءمحّللا فخأ عارّذلا محلو

 د يبنلا بجعي ناك هنأ '1)(نيحيحّصلا» يو .اماضنا

 1 عسل نبأ نئس (( قو ادومحم امد دّلوي .عاذغلا ويثك (")رهّظلا محلو

 .«رهظلا محل محّللا بيطأ» ؛انعوق رم

 لصف

 سيل هنم دلوتملا هطلخو .سباي «ةرارحلا ليلق :؟؟)زعملا محل يف

 ءاقلطم يدر سيّتلا محلو .ءاذغلا دومحم الو مضهلا دّيجب سيلو ءلضافب

 .ٌيوادوّسلا طلخلل دّلوم ,ماضبنالا رسع ءسبُيلا ديدش

010 

(0 

0 
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 َمحلو كاَّيإ !نامثع ابأ اي :ءاّبطألا نم ٌلضاف يل لاق :©2”ظحاجلا لاق

 تعفي ةريره ىبأ ثيدح نم (144) ملسمو ٠"( ) يراخبلا

 .فيرحت وهو «يتآلا ثيدحلا يفو انه «ريطلا» :ن ادع ام

 يف يذمرتلا اًضيأ هجرخأو .ُهْنَعَهََلَوَوو رفعج نب هللا دبع ثيدح نم (9104) مقرب
 .1/55١17051١)دمحأو .(257) («ئربكلا» يف يئاسّنلاو «(177) «لئامشلا»

 يف وهو ءلو هجم وار هدانسإ يف نكل ؛(1/4١1١) مكاحلا هْحّخصو .89
 .اًهْنَعْدَنلَدَو رمع نبا نع بابلا يفو )8١(«. («ةفيعضلا ةلسلّملا»

 .ةريخألا ةرقفلا ادع ام (5 514 - 57” ص) يومحلا باتك

 .بيبطلا ئّمسف ««بيبطلا نوؤمش يل لاق» :هيفو )575١/0(.« «ناويحلا» باتك يف

 وبأ لاق» :هيفو (ب )١545/ هطوطخم رظنا ,يومحلا باتك نع رداص فئضملا نكلو

 لاق» :هيفف (454ص) هنم عوبطملا امأ .«ءايطألا نم لضاف يل لاق :يرصبلا نامثع

 !«يرقبلا نامثع
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 وهو .مّدلا دسفيو «نايسنلا ثرويو ءءادوّسلا كّرحيو «ّبغلا ثروي هن ىزعملا

 .دالوألا لّبخي  هللاو

 الو .نيئسملل امّيس الو هنم ُنسملا مومذملا امّنِإ :(١)ءاّبطألا ضعب لاقو
 ةلدتعملا ةيذغألا نم هنم يلوحلا لعج سونيلاجو .هداتعا نمل هيف ةءادر

 .هروكذ نم عفنأ هثانإو .دومحملا سومّيكلل ةلّدعملا

 زعاملا ئلإ اونسحأ» :كَي ّيبثلا نع (1)«هننس» يف ٌيئاسّنلا ور دقو
 ددناملا انام تربت قو كسلا لمآ تايد دم ايلي ينال ندم :ع اوطيمأو

 2225311 .ٌماع تّلكب سيل «تيئ زج ٌمكح ةّرضملاب هيلع ءاّبطألا ٌمكحو

 تالوكأملا تداتعاو «هدتعت مل ىَنَّلا ةفيعّضلا ةجزمألاو ةفيعّضلا ةدعملا

 .ساّنلا نم نوليلقلا مهو «ندملا لهأ نم ةيهافّرلا لهأ ءالؤهو «ةفيطّللا

 نكي ملو اًعيضر مادام ةّصاخ «لادتعالا ئلإ ٌبيرق :©7يدجلا محل

 .دلجملا اذنه ىف هياتك خلع: فئصملا همتعا ىذلا ىومحلا ناتعرط نياوه ()
 باححصأ نم هريرغ ذفع الو :هقدع هيلع فقثأ ملو «يئاستلا نيلإ يرسجلا ءازع الك 0(

 يف بيطخلاو فس هج رخأ امَّنإو .«ةفحّتلا» يف يَّرملا هرشذ الو ءَنِنَّسلا

 ملعنال» :ا بلا لاق قل هنَعَُْإَدَو ةريره يبأ ثيدح نم )١9/ ١40(« دادغب خيرات»

 يف ٌيِمثيهلا لاقو .«ثيدحلا اذه ئلع عباتي ملو ءدَّمحم نب ديعس اّلِإ دانسإلا اذهب هاور

 هنع يواّرلاو . «فيعض وهف قاّرولا وه ناك نإف «قاّرولا هّلعلا 1000 (عمجملا»

 ل يراختتلا :هانسإ فّضو ءةيعم نبا ةسيئاو هقيعص قاوولا وب ميهاربإ نب ملس

 .(1508 )١/ «ةّيضرملا ةبوجألا»

 .(555ص) يومحلا باتك (9)
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 ؛عبّطلل ٌنّيلم نبّللا ةّوق نم هيف امل اًمضه عرسأ وهو .ةدالولاب دهعلا بيرق
 مَّدلاو 217 لّمَحلا محل نم فطلأ وهو .لاوحألا رثكأ يف ساّنلا رثكأل ٌقفاوم
 .لدتعم هنع دلوتملا

 امد دّلوي «رادحنالا ٌءيطب ؛ماضم الا ٌرسع ءٌسباي ٌدراب :(")رقبلا محل
 ضارمألا هنامدإ ثرويو .ديدُشلا بعّتلاو ّدكلا لهأل الإ حاصيال اًيوادوس

 ءناطرّسلاو «ليفلا ءادو ماذُجلاو ءءابوقلاو ءبّرَجلاو «قّهبلاك ةّيوادوّسلا

 مل وأ ءهذّتعي مل نمل اذهو . "7 ماروألا نم ريثكو ؛عبّرلا ئّمحو ءساوسولاو

 .هرحتو ليجفّرلاو نيصراّلاو موثلاو لقافلاب ءررسغ مطفي

 نم نيِمّسلا امّيس الو لجعلا ٌمحلو .اًسبي لأ هاثنأو ءادرب لقأ 90هُركذو

 علم مضهنا اذإو ءٌبطر ٌراح وهو .اهدمحأو اهذلا و اهيبطأ و ةيتغألا لدعأ

 .اًيوق ءاَذغ

 ءاّسرف انرحن :تلاق ءامسأ نع حيحّصلا يف تبث :سرفلا محل

 موحل يف نذأ هنأ كي هنع تبثو .« اهديك هللا لوسر دهع ايلع 27اهانلكأف

 .7"2(نيحيحّصلا» يف هاجرخأ .رمحلا موحل نع ئبنو «ليخلا

 .فيحصت ءاهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يف اذكو ؛ميجلاب «لمجلا» :ن«ل )١(

 .(5560ص) يومحلا باتك ()

 .(«ضارمألا نم ريكو «يلاوذلاو) :«عبرلا محا دعب يومحلا باتك يف (9)

 .لقنلا ردصم يف امك ءهمحل :ىنعي (:5)

 .ثنؤيو ركذي سرفلاو .«نيحيحصلا» يف امك «هانلكأف» :ةعوبطملا خسنلا يف )0(

 )١5157(. ملسمو )00١4( يراخبلا هجرخأ 03(

 .هللا دبع نب رياج ثيدح نم )١151( ملسمو (0070) يراخبلا ©0)
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 وبأ هلاق .١2)هنع ئب هنأ برك يدعم نب مادقملا ثيدح هنع تبثي الو

 .ثيدحلا لهأ نم هريغو دواد

 ْمكح همحل ٌمكح َّنأ ئلع لدي ال نآرقلا يف ريمحلاو لاغبلاب هنارتقاو

 ةمينغلا يف مهّسلا يف اهمكح َّنأ ئلع لدي ال امك ؛هوجولا نم هجوب اهموحل

 نيبو ٌةرات تالئاسملا نيب ركذلا يف نرقي هناحبس هللاو .سرفلا ٌمكح

 ام [4 :لحنلا] * اًهوبكرتل# :هلوق يف سيلو .تاّداضتملا نيبو تافلتخملا

 ؛عافتنالا هوجو نم بوكيل ريغ نم عنمب ام هيف سيل امك ءاهلكأ نم عنمي
 .ناحيحص اهَّلح يف ناثيدحلاو .بوكّرلا يهو ءاهعفانم لجأ ىلع ضن امَّنِإو
 .امهل ضراعم ال

 دا يف 5 1 #١ ا
 نادبألل حلصي ال ءٌرضم «يوادوس .ظيلغ «سباي ٌراح اهمحلف :دعبو 7

 .(00ةفيطللا

 نيب قورفلا دحأ هنأ امك َةَنِّسلا لهأو ةضفاّدلا نيب ام قرف :لمجلا محل

 ,(8198) هجام نباو :(4777 :4771) يئاسّنلاو «(370740) دواد وبأ هجرخأ 01(

 ئمم لكي هللا لوسر ّنأ ديلولا نب دلاخ نع «مادقملا ثيدح نم :(17811/) دمحأو
 .فيعض مادقملا نب ئيحي نب حلاص هيفو .ريمحلاو لاغبلاو ليخلا موحل لكأ نع
 فرعي ال) :(7371/5) «ملاعملا» يف ٌيِباَّطخلا لاق ءهّدج نع ءلوهجم وهو هيبأ نع

 :دمحأ لاقف .ثيدحلا اذه فيعضت ئلع ء ب دبا «ضعب نم مهضعب عامس

 (ئّلحملا) يف مزح نباو ٠ 5 /7؟) «ءافعضل كلا» يف يليقعلا هفعضو ءاركنم ثيدحا)

 (ديهمتلا» يف ربلا دبع نباو ؛(7378 /9) «نئريكلا» يف ٌيقهيبلاو «(5 )0/ ١8

 ةّمئأ نم ءاملعلا َقفّنا» :(41 /17) «جاهنملا» يف ٌيووَنلا لاق .مهريغو )٠١/١18(
 )١١59(. «ةفيعّضلا ةلسلّسلا» يف وهو ءفيعض ثيدح هنأ ئلع مهريغو ثيدحلا

 .(5 260 ص) يومحلا باتك نم ةرقفلا هذه (0)
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 ملعدقو .هلكأتالو هٌمذت ةضفاّرلاو دوهيلاف ؛مالسإلا لهأو دوهيلا

 هباحصأو ِةَي هللا لوسر هلكأ املاطو هْلِح مالسإلا نيد نم رارطضالاب
 1 ةةسو بقع

 نملوهو .ةانغاهارقأو !ييبطأر موصألا لآ نس ةنم ليصفلا مجفو

 .ءاد مهل دّلوي الو «َةَّنبلا مرضي ال ١2)هداتعا نمل نأَّضلا محل ةلزنمب هداتعا
 مل نيذلا رضحلا لهأ نم ةيهافّرلا لهأ ئلإ ةبسنلاب ءاّبطألا ضعب هّمذ امّنإو

 .()ءاضبمالا ٌرِسَع وهو ؛ءادوّسلل اًديلوتو اًسبيو ًةرارح هيف ْنِإف ؛هوداتعي

 يف هلكأ نم ءوضرلاب لك يتلا رمأ اهلجأل ءةدومحم ريغ ٌةَّوق هيفو
 هّنأل ديلا لسغي امهليوأت ٌحصياالو .امهل ضراعم ال 7 نيحيحص نيثيدح

 منغلا محل نيبو هنيب هقيرفتلو قي همالك يف ءوضولا نم دوهعملا فالخ

 له ولو .لبإلا موحل نم ءوضولا مّتحو ءاهنم هكرتو ءوضولا نيب ريخف
 هجرف سم نما :هلوق يف كلذ ئلع لِوُحَل طقف ديلا لسغ ئلع ءوضولا
 .(47«أضوتيلف

 .ةعوبطملا خسنلاو ل نم طقاس «هداتعا نمل» )010

 0655 ضا] يرورضصلا باع (5)

 ثيدح :يناّثلاو .(0) ملسم هجرخأ ُكنَعْدَتَإَبِو ةرمس نب رباج تيدخ :ايهرحأ (5)

 :(5514) هجام نباو )8١(« ٌيذمرّتلاو «.(145) دواد وبأ هجرخأ ؛بزاع نب ءاربلا

 نع ناثيدح بابلا اذه يف مص :قاحسإ لاق» :يذمرتلا لاق «(2180178) دمحأو
 هوراجللا نبا ههشصو .«ةرمس نم رباج ةويدحو ىاربلا ثيدح :للك هلا لوسر

 .مهريغو )١١74(( ناّبح نبا «(757) ةميزخ نباو «(57)

 نباو :(4 57:4 55 :45 5) ٌيئاسّنلاو «(87) ٌيَذمرَّتلاو .(181) دواد وبأ هجرخخأ (:)

  هظفلو .ناوفص تنب ةرسب ثيدح نم ((71/747-77/7946) دمحأو «(5/9) هجام

 هةر



 ناك نإف «همف يف عضوي نأب هديب اهّلكأ رشابي ال دق اهلكآ َّنِإف :اًضيأو
 0 : 5 ١ . مي

 .هفرعو هدوهعم ريغ ىلع عراشلا مالكل لمحو «ثبع وهف هدي لسغ هّووضو

 2 ماسلا و ب ظ 9 ظ
 كرت ةلَو هللا لوسر نم نيرمألا ٌرخآ ناك» :ثيدحب هتضراعم حصيالو

 :هحوأ ةذعل ؟17راثلا تكس اكمءوضولا

 . ضاق اهتددوضولاب ىعكلاو ماع اذه نأ ةاسدحأ

 لبإ محل اهنوك ةهجب اهنم ءوضولاب ٌرمألاف ٌةفلتخم ةهجلا نأ :يناثلا

 انأو .ءوصرولا ىف راثلل ريتاتألو ءاديدق وأ اًنريطم وأ اًقي فاق اوس

 وفول يبعب سيل رثثقا سدا ناوي دول رق هشماقم :ىهرل .

 !يينخي راسل وأّدلا ّسوسمص توك وهو :ءوضولا ببسل جت هيف اذهر

 .ةجوب

 قوُيفوكلا هفكيش دقو نيبك فالس ءداكتسإ قو :ةمركذ مه نم# :نيلوالا دنع
 ,(7107 )١/ ينطقراّدلل (ننَّسلا» يف امك دمحأو نيعم نبا هحّحص نكلو ؛مهٌريغو
 .«(بابلا يف ءيش حصأوه» :(507/5)«رينملا ردبلا» يفامك يراخبلا لاقو

 ٌينطقراّدلاو )١111١5-١١15(. ناّبح نباو (77) ةميزخ نباو ٌيْذِمَرَّتلا هحّحصو
 «ةفرعملا» يف ٌيقهيبلاو .(1757- 11/1 مكاحلاو 4858 /9) رينملا ردبلا) يف امك

 بابلا يفو» :يذمرتلا لاقو . )١1( «ءاورإلا» يف ينابلألاو ؛نقلملا نب او 755 21

 نب ديزو «رباجو «ةشئاعو «سينأ تنب ئورأو «ةريره يبأو .بوُيأ يبأو «ةبيبح َّمَأ نع

 نب هللا دبع ٌتيدح :دهاوشلا هذه ئلإ مكاحلا فاضأو ««ورمع نب هللا ديعو «دلاخ

 فَعَلَ ,ةملس ّمأو ءصاقو يبأ نب دعسو ءرمع

 .هجيرخت يتأيس )١(
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 وهامّنإو هعرَّشلا بحاص نع ماع ٍظفل ةياكح هيف سيل اذه نأ :ثلاثلا
 كلذ ءاج امك ءرخآلا ئلع ٌمّدقتم امهذحأ ؛نيرمأ يف لعف ةعقاو نع ٌرابخإ

 ترضح ّمث «لّكأف ءاّمحل كو ٍّيِبْنلا ىلإ اوبّرق مهن :ثيدحلا سفن يف اني

 ّرخا ناكف .أًضوتي ملو لص مث «لكأف «هيلإ هوبّوق مث . ٍ و أضوتف ةالصلا

 هرهتتا# هشيدسلا ءامبازكو 197 راثلا مكر اقم ءوهرلا كرت دنع حيرمألا

 ؟هنم ءوضولاب رمألا خسنل حلصي ام اذه يف نيأف ءلالدتسالا ناكمل يواّرلا

 ميدقت بجوو "0 خسّنلل حلصي مل اًمواقم اًرخأتم اًماع اًظفل ناك ول تح

 70 ىهذعلا ةياغ ىف اذهو .فيلع ٌسافملا

 ةوهش ىوقي :؛نسساي ا همحلو 227 لج ِق كثيدحلا مّدقت :ٌتضلا محمل

 :لاق رياج نع ءردكتملا نب دمحم نع ؛جيرج نبا قيرط نم (141) دوادوبأ جرخأ 001

 ا ءرهظلا ئّلص ّهث ءهب آّضوتف ءوضوب اعد ّمث لكأف ءاّمحلو اًربخ لكي َنَلل ٌتبّوق»

 قيرط نم )١197( ئور مث .«أٌضوتي ملو ةالّصلا ئلإ ماق مث لكأف ؛هماعط لضفب اًعد

 هللا لوسر نم نيرمآلا رخآ ناك» :لاق رباج نع ءردكنملا نبا نع «ةزمح يبأ نب بيعش
 ملو ٠ «لّوألا ثيدحلا رم ٌراصتخا اذهو» :لاق مث . ؛راثلا ِترّيغ امم ءوضولا كرت لكي

 )١54017(: دمحأ اًضيأ لوألا جرخأو .دحاو ٍدانسإب اًعم نينتملا جرخأ نم ئلع فقأ

 جرخأو .(40 /1) «ربخلا ربخلا ةقفاوما يف رجح نباو )١١70(« ناّبح نبا هحّحصو

 نباو )١1١75(« نابح نباو ؛(47) ةميزخ نبا هحّحصو :(185) ٌّىِئ ءاسّنلا اًضيأ يناثلا

 :ريشلا ريشا ةقفاوم) قرجح نبأ هتلكحو «(419/9) «ريثملا ردبلا# يف نّقلملا

 .(145:/181) «دواد يبأ ننس حيحصا) :رظنيو .(77 /؟)

 .د يف ليوطلا مرخلا ئهتنا انه (0)

 «نيعقوملا مالعأ»و (44/7)و (11757/1-175) «نئسلا بيذب» :رظناو (9)

 .(؟ 55-9 /5)

 .(540 ص) (ٌّبَّضلا» مسر يف قبس ام رظناو .(همكح» :ز (5)

 ٠ب+ه



 الجماء١7؟.

 ءرساب انزع وهو .امحبل ةةيعاو ديصلا حلصأ لازغلا :227لادغلا محل

 1 يفغقلا ةودكتحو ,ةححطلا ةلدعحملا تاديألل عفان .اذجب لدقعم ةليقو

 نادبألل ٌحلاص .ندبلل ٌفّمجم ئلوألا يف ٌسباي ٌراح :«؟7يبظلا محل

 عم نيبلقلا محل :شحولا موحل لضفأو :(0)(نوناقلا» بحاص لاق .ةبطّرلا

 .ةّيوادوّسلا ئلإ هليم

 انجن :لاق ِكلام نب سنأ نع 272نيحيحّصلا» يف تبث :1)بنرألا محل
 قَالَ هللا لوسر نئلإ اهكروب ةحلط وبأ ثعبف .اهوذخأف ءاهبلط يف اوعسف ءاّنرأ

 .هلبقف
 .اهكرَو اهييطأو 9 ويبلاو ةرارحلا وحلا لدتعم بترأآلا محل

 تنفي هلوبلا زديو «نطيلا لقعي وعو .اًنوشم اهنحل لقا ام "ةذكجأو 2 .و م 2 5 3 ىف ار

 .ةشعّرلا نم عفني اهسوؤر لكأو .ئصحلا

 )١( "ص) يىومحلا باتك 6 26(.

 .(5 27ص) يومحلا باتك (0)

 :ةيشم لوأآ وأ «دلوي املوأ ةيظلا دكلووه 20)

 .(5 172ص) يومحلا باتك (:)

 )5( «هنوناق» يف )١/ 06٠(.

 .(5 537ص) يومحلا باتك (5)

 .يومحلا نع لوقنم ثيدحلا ظفلو )١110575( ملسمو (101/7) يراخبلا (0)

 «نوناقلا»و 7١77/5( /5) «يواحلا» يفهلثمو .«سباي اا :يومحلا باتك يف ()

 .امهريغو(١061/١1)

 .ةلاسرلا ةعبط يف اذكو ««(هدمحأو» :د (9)
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 ةداتق يبأ ثيدح نم 72"2نيحيحّصلا» يف تبث :!'7سشحولا رامح محل

 مهرمأف ؛شحو ٌرامح داص هّنأو هرَمُع ضعب يف لت يبنلا عم اوناك مهن

 .اًمرحم ةداتق وبأ نكي ملو ءنيمرُحُم اوناكو .هلكأب يلي هللا لوسر

 َرُمُحو ليخلا ربيخ َنمز انلكأ :لاق ٍرباج نع !" ”(هجام نبا ننس ينو
 . كولا

 همحش نأ الإ ءابرادوس (ًظيلع اكد ّدَل وم كينقتلا ريثك باي لح همحل
 همحشو .ئلكلل ةيخْزُملا ةظيلغلا حيّرلاو ءرهَّظلا عجول طْسَّقلا نهد عم ٌعفان
 .ةذلط فلكلل درج

 اهدمحأو .اًيوادوس اًظيلغ امد دّلوت اهلك شحولا موحلف «ةلمجلابو
 .بنرألا هدعبو «لازغلا

 هلوقل مارحب ةيمعلو .اهيف مّدلا ناقتحال .ةدومحم ريع :ةئجألا موحل

 .(؟7(هّمأ ةاكذ نينجلا ةاكذ» هِي

 .(158ص) يومحلا باتك )١(

 )( يراخبلا )١1875( ملسمو )١١95(.

 )١1951١(. ملسم اًضيأ هجرخأو )7١191(. مقرب (9)

 دمحأو .(*155)ه جام نباو )١41/5(« يذم رّتلاو «(7/871/) دواد وبأ هجرخأ (:4)

 .ُهَنعُهَنلَدَوَو يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم (22 2215# 1110)

 ناَح نياو :(4*+)دوراهلا نبا هحّشصو «نسح ثيدح اًدعا :يذدهرتلا لاق

 «(حيضوَّتلا» يف نّقلملا نباو .(577/7) «ماملإلا» يف قيقد نباو ؛.(2845)
 نسع بابا ينو 1 ساس را

 20 074) وما أ /9) «رينملا
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 ةينحلا ارلذأو ١«. !هيكذيف ءاّيح هكردي نأ الإ هلكأ نم قارعلا لهأ عنمو

 ٌدساف اذهو .ميرحّتلا ئلع ٌةّجح وهف :اولاق .هّمأ ةاكذك هتاكذ نأ هب دارملا ْنأ ئلع

 ةاّشلا حبذن هللا لوسر اي :اولاقف كي هللا لوسر اولأس مُهّنَأ ثيدحلا لّوأ َنإف

 .اهّمأ ةاكذ هتاكذ ّنِإف .متئش نإ هولك» :لاقف ؟هلكأتفأ ءاّئينج اهنطب يف دجنف

 ملا ءازجأ نم ٌءزج وهف 1 ماد ام هن 8 يضتقي سايقلاف ءاضيأو

 :هلوقب عرشلا بحاص هيلإ راشأ يذلا وه اذهو .اهئازجأ عيمجل ٌةاكذ اهتاكذف

 ةنْسلا هنع تأت مل ولف .اهئازجأ رئاس ةاكذ اهتاكذ نوكت امك ءهّمأ ةاكذ هتاكذ»

 .قيفوتلا هللابو .هَّلِح يضتقي حيحّصلا سايقلا ناكل هلكأب ةحيرّصلا
 ب 9 ف .. (8) ٠ 2| ع , ول 0 4 7 دُقل

 تسحيبد :لاق [نابوث] تيدح نم ننسلا يف . " ذي أمحل

 لزأ ملف .«اهمحل ٌحِلصأ» :لاقف ءنورفاسم نحنو «ًةاش كي هللا لوسرل

 .ةنيدملا ىلإ هنم هّمِعطأ

 عفدو ل ثدحيو .نادبألا يؤوقيو 18و ريما نم عفنأ ديدقلا

 )١( صاصجلل «يواحطلا رصتخم حرشا :رظنا )17/ 1771١-737١(.

 .ةيلحلا ادع اما 44/17 ؟يتاجلا طقلا 000

 وسر :هظفلو «(4 ١431 «ئربكلا ٌيئاسّنلا نئس١ )58١5(« «دواد يبأ ننس 0

 اهنمهّمعطأ تلزامف :لاق .«ةاّشلا هذه محل انل حلصأ «نابوث ايف :لاق مث و هللا

 )١91/5(. ملسم اًضيأ هجرخأو .ةنيدملا َمدق ئتح

 ةلاسرلا ةعبط الإ ةعوبطملا خسنلا يف اذكو «لالب» :ن يفو .ضايب انه هريغو لصألا يف (5)

 .هيبنت نود «نابوث» :تتبثأ يتلا
 :«دوسكمتلا» نيِلِإاًضيأ ايه ةلاسرلا ةعبط هترّيغ دقو .ءسدعلا لصق ىهريسفت قبس (5)

 يف ةلزج نبا هلاق .حّرشملا فّفجملا محللا وه ديذقلاو .بّرعملا ظفللا لصأ وهو

 .(157ص) «جاهنملا»
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 راجع ةدوسككملاو .ةزامملا ؟'"ةبجزمألا حلصيو «ةبطّرلا ةهرابلا ريزابآلاب رس

 هخبط هتّرضم ٌعفدو «جنلوقلاب ٌرضي .بطّرلا نيِمّسل عرف هديج .ففجم سباب

 .(27بطّرلا ٌراحلا جازملل حلصيو .نهذلاو ةيبللاب

 لصف

 ريطلا موحل يف
 ١[. :ةيقاولا] * َنوُهَفَناَكِمِريْط لَو 9* :اىلاعت لاق

 نجلا يف ريطلا نيلإ رظنتل كّنِإ) :اًعوفرم هريغو 27«رازبلا دتسم» ىفو

 .«كيدي نيب اًيوشم ٌرخيف «هيهتشتف

 ئز زابلاو رقصلاك بلخملا وذ : مارحلاف ٌمارح هنمو «لالح هنمو

 بارغلاو يَمقتلاو قّلقألاو محتّرلاو رسّتلاك فلا لكأو امو نيماشلار

 هلتقب رِمُأ امو ««؟)دّرّصلاو دهدهلاك هلتق نع يهُت امو «ريبكلا دوسألاو عقبألا

 وهو «عفانملا طقل» خسن ئدحإ يف اذكو .ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يفاذك ()

 .«ةجزمألل» :اهريغ يفو ءلقنلا ردصم

 "1/17-١184(. /5) «راطيبلا نبا تادرفم»و (87177 0117 ص) («جاهنملا» :رظناو (0)

 دوعسم نبا نع ؛ثراحلا نب هللا دبع نع ؛جرعألا ديمح قيرط نم )3١77( مقرب ()
 ةفص» يف اينذلا يبأ نباو «(31) «هئزج» يف ةفرع نبا اًضيأ هجرخأو .هب ُهَنَعهَنلَو

 بانعشلا» ف قيليقعلا لق ةاًذج ٌتفيعش هدانسإوب :امهريشو م«( + 4) هفلجلا
 «لماكلا» يف لع نبا لاقو .«ثيدحلا ٌركنم ديمح» :لاق هنأ يراخبلا نع (؟”//51)

 ين وهو .«اهيلع عباتي الو :ةميتعسمب تسيلا ثواحلا نبأ نع هقيداسأ» :(ا/8 /5)

 .(51/85) «ةفيعضلا ةلسلّسلا»

 )87754((  هجام نباو «(0171) دواد وبأ هجرخأ درّصلاو دهدهلا لتق نع يهنلا 0

653 



 7١)تارغلاو ةأدحلاك

 :هتيش .ةريثك فاتضأ لالحلاو

 لك ىلا َّنأ سوم ىبأ ثيدح نم 77«نيحيحّصلا» ىفف ؛©"7جاجّنلا
 .جاجّدلا محل لكأ

 دّيج .مضهلا عيرس «ةدعملا ئلع فيفخ «ئلوألا يف ٌبطر ٌراح وهو

 يّوقيو هنوّللا نّسحيو ءتوّصلا يّفصيو ءٌينملاو غامّدلا يف ديزي ءطلِخلا

 11 ةموادسلا :لاقيو كبوطألا خنرلإ زفاموهو دج اعد دل ويو .لقعلا

 :كلذ تقالو .نمرقللا ثروت

 جنلوقلا عفني ءاود هنم قيتعلاو .ةبوطر لقأو ءاجازم نخسأ كيّدلا محلو

 دومحم اهّيصخو .ُتَِّشلاو (4) هّطْرَقلا ءامب خبط اذإ ةظيلغلا حايّرلاو وبّرلاو

 .دّيج ٌفيطل اهنم دّلوتملا مَّدلاو .عبّطلل ٌةنّيلم .مضهلا ةعيرس جيرارفلاو

 ماضبنالا عيرس «ٌفيطل ٌفيفخ «ةيناثلا يف ٌسباي ٌراح :*)جاّرّدلا محل

 ناّبح نبا هححصو .اهْنَعْدَدَووو ساّبع نبا ثيدح نم «(757 07:55)دمحأو هس

 .(85/ /7) «ئرغّصلا ماكحألا» يف ٌتليبشإلاو «.(0757)

 .(5ا7/7ص) يومحلا باتك (')

 ] )١51549(. ملسمو )561١1( يراخبلا (*)

 هقوف تعضو نكلو  يومحلا باتك ين اذكو  «ةفرقلاو» :(ف) لصألا يف هدعب (4)

 .رفْضُعلا بح :مطرقلاو .فذحلا ةمالع
 .(١577ص) يومحلا باتك )0(
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 .رصبلا ٌدِحُي هنم ٌراثكإلاو .لدتعملا مّدلل ٌدّلوم

 .ماضبنالا عيرس «دنجلا مّدلا 0 :(17سقلاو لجحلا محل

 ريثكب سيلو ؛"9ديتعا اذإ ءاذغلا يدر ءٌسباي ٌراح :2"ةروإلا محل

 .لوضفلا

 قفاوم ريغ ؛ماضمن الا ريع ؛لوضفلا ريثك ٌبطر ٌراح :(؟)ًطبلا محل
 .ةدعملل

 ةنيقس نب رمع ني 0و فيدس وما ىيشلا قا : 26 0 رابحلا محل

 .ئرابخ محل ِةِلكَي هللا لوسر عم تلكأ :لاق هج نع هيبأ نع

010 

(١ 

2 

(0) 

« )5( 
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 :بعتلاو ةضايّرلا باحصأل عفان .ماضمالا رسع نسبا ع وهو

 يومحلا باتك :رظناو .ةلاسرلا ةعبط نم طقاس وهو .برعم يسراف «لجحلا :جبقلا

 2 ىض)

 .فنصملا ةدايز نم (ديتعا اذإ»

 .قباسلا ردصملا

 ال بيرغ ثيدح اذه» :لاقو )١1874( «ٌيذمرتلا نئس» «(71/41/) «دواد يبأ ننس ْ
 لاق ١5/8(. /”7) «لماكلا» يف يدع نبا اًضيأ هجرخأو . ةهنيسولا اذه روم ل[ هفارعت

 يف ٌييليقعلا هفعضو ««لوهجم هداتسإلا : )1١59/5(: «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا

 نباو )1١١/1(« «نيحورجملا» يف ناّبح نباو 2178/1011 /1) ؛ءافعّضلاا

 ,((؟0 )٠ ٠ «ءاورإلا» يف ينابلألاو :(785 /5) «ريبحلا صيخلتلا» يف رجح

 هيبأ مساو .«ةبوث» ئلإ هريغ يف تفحصتقف «ءابلا دعب واولابو لصألا يف ةلمهم ةملكلا

 .(ورمع) :ن ادع ام خسنلا يف
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 0 ع
 وأ اًموي هحبذ دعب كرتُي نأ يغبني 000 .بعتلاو ّدكلا باحصأل حلصيو ءاّيوادوس

 .لكؤي مث نيموي

 ثيدح نم (70هننس# يف ين :اهتلا فور :""'ربانقلاو ريفاصعلا محل

 هقوف امف اًروفصع لقي ٍناسنإ نم اما :لاق ِلكي ىلا نأ (؟”رمعع نب هللا دبع
 كاف اك امو ]شال وسراي : لبيق . (لجو رع هللا هلأس الإ هّقح ريغب

 .(هب ىم رض هسأر عطقت الو .هلكأتف (0)هحيذت»

 فيهفس “لاق ةيبأ نع ديرشلا نس ورمع نعاًضيأ 217«هئنسال يفو

 .قباسلا ردصملا 21)

 .(115 ص) يومحلا باتك (؟)
 رب 31 ابيع نع ماس نيا نآرس بيوس نع :ررمع قيرط نم[ 888 قت 5 مهرب 2

 ,(09/) ٌيديمحلاو «(85154) قاّرّرلا دبعو «(7197) ٌيسلايّطلا اًضيأ هجرخأو .هب رمع
 ,(77* /5) مكاحلا هححصو .مهريغو © 851566١" 0٠6566)دمحأو

 «بذهملا» يف ٌنِهذلا هدانسإ نّسحو 07174 /7) 2 رغصلا ماكحألا» يف ٌيليبشإلاو

 نبا هّلعأ اذبو «رانيد نبا ريغ هنع وري ملو ؛هلاح فرعُيال اًيهص ّنكل 61 /)

 هدانسإ ٌثيدحلاف .(40) «ءاورإلا» يف ينابلألاو 51١(., /5) «ماهيإلاو مهرلا# يف ةاطقلا

 .يتآلا ُهَنَعْهَإعَوَر ديوس نب ديرشلا ثيدحب هللا ءاش نإ ئّوقتي هنكل .فيعض

 .جيرختلا يف امك «ورمع» :باوصلاو «يومحلا باتكو ةيطخلا خسنلا عيمج يف اذك (5)

 .ةيتآلا لاعفألا يف اذكو ءايلاب «هحبذي» :خسنلا ضعب يف (45)

 هجرخأو .هيورمع نع «رانيد نب حلاص نع «لوحألا رماع قيرط نم (4447) مقرب 030(

 «لماكلا» يف يدع نباو :(711/ /1) «ريبكلا» يف يناربطلاو )/١1958(, دمحأ اًضيأ

 زري مل هيلز همس الا ب نكل «(ل44) ناس نب هسسسو .مهريغو )7/ ١55(«

 -.(457) «مارملا ةياغ» يف ينابلألا هدانسإ فعض فّعض اذلو ؛هيف مّلكتم رماعو «رماع ريغ هنع
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 نإ ءٌبر اي :لوقي هللا ئلإ مع اثبع اًروفصع لدق نم٠ :لوقي ِةِكَي هللا لوسر

 ؛عبّطلا نّيلي هقرمو .هابلا يف ديزي «ةعيبّطلل ٌلقاع ءٌسباي ٌراح همحلو
 ةوهش تجّيِه لصبلاو ليبجنّزلاب اهتغمدأ تلكأ اذإو .لصافملا عفنيو

 .دومحم ريغ اهطْلِخو .عامجلا

 ةصاخ «بطرأ هخارفو «ةبوطر لق هيشحو .ٌبطر ٌراح :(17هامحلا محل
 نم ءافش اهاركأ ٌمحلو .ءاذغ دمحلاو امل عا هشعانو .روذلا ق برام

 اكأو اهسافلا ةحفاوش كلذكو هةدعالاو 2! !ةيكتكلاو ردغللاو ءاعرتسأللا

 .مّدلا يف ديزي «ىلكلل ٌدِّيج وهو .ءاسنلا ئلع ٌنيعم اهخارف

 اكش الجر نأ كي هللا لوسر نع هل لصأ ال طاب ٌثيدح اهيف يور دقو

 هنأ ثيدحلا اذه نم دوجأو ."70مامحلا نم اًجوز ذخَتا» :لاقف .ةدحولا هيلإ

 .(40ةناطيش عبتبٌناطيش» :لاقف :ٌةمامح عبتي أجر ئأر ل
 نب سنأ نع اًضيأ بابلا يفو .قباّسلا ورمع نبا ثيدحب هللا ءاش نإ-ىّرقتي ِهنأاَلِإ -

 .ديزي دلاو رّمعو «كلام
 .(5"57ص) يومحلا باتك ()

 .د نم طقاس «ةتكسلاو» (؟)

 ٌحصي الو ققْنَعُهَيِاَدوَر ذاعمو ةشئاعو رباجو ةدابعو ساّبع نباو ىلع ثيدح نم ئوري (9)

 ١196- /7) «ةعونصملا ئىلآّللا»و (ا1-١17 /5) «"تاعوضوملا» :رظني «ءيش اهنم

 ةجرخاو .(1ا/* ص) «ةعومسملا دئاوتلا )و ء(؟75/١81) «ةعيرشلا هيزيتلاو (5

 بركيدعم ثيدح نم )١١5/4( (ديناسملا عماج» يف امك  يركسعلا دمحأ وبأ

 .«فيعض هدنسا )١1١/ 7١19(: «ةباصإلا» يف رجح نبا لاق ُةَنَعُدَكآَوَر ينادمهلا

 يف يراخبلاو :.(66157) دمحأو ((77/56) هجام نباو ؛(5 45 )٠ دواد وبأ هجرخأ 000
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 .(١)7ءامحلا حبذو بالكلا لتقب رمأي هتبطخ يف نافع نب نامثع ناكو

 ءاذغلا دش كموهو .عبطلا ىيسحيو ءآووشلا ( :(")اطقلا محل

 .ءاقستسالا عفني هنأ الإ

 .ةّراحلا دبكلاب ٌرضيو ءلصافملا عفني .ٌسباي راح :©7نامّسلا محل

 .(؟9ةرفشكلاو لخلاب هتّرضم عفدو

 .ةنفعلا عضاوملاو ماجآلا يف ناك ام ريّطلا موحل نم بّنجتي نأ يغبنيو

 اهلقأ :اًماضبنا اهعرسأو .يشاوملا نم اًماضمنا عرسأ اهلك ريطلا موحلو
 .؟20يشاوملا ةغمدأ نم دمحأ اهتغمدأو .ةحنجألاو باقّرلا يهو «ًءاذغ

 عم انوزغ :لاق ىفوأ يبأ نب هللا دبع نع '"'«نيحيحّصلاا يف 000

 .فالتخا هدانسإ يفو ُكَنَعدَنلَوَيَر ةريره يبأ ثيدح نم )١110١(« «درفملا بدألا» -

 يفو .(847/7) «ئرغّصلا ماكحألا» يف ٌيليبشإلاو «(08175) ناّبح نبا هحّحصو

 .اًلسرم نابوث نب نمحّرلا دبع نب دّمحم نعو ؛كلام نب سنأو «نامثع نع بابلا
 بدألا» يف يراخبلاو )35١7/26(. ةبيش يبأ نب او ((191/7) قاّزَّرلا دبع هجرخأ )01(

 يف دمحأ نب هللا دبعو «(177) «يهالملا ٌمذ» يف اينذلا يبأ نب او )١75١((. (درفملا

 .(3119) «بعشلا» يف ٌيقهيبلاو )07١(« «دنسملا دئاوزلا

 .(7 517 )١/ يزوجلا نبال «عفانملا طقل» (1)

 )١577/١(. «عفانملا طقل» ()

 .( 5 97ص) «جاهنملا) :رظناو .ةريسكلا :اًضيأ اهل لاقيو «ةربزكلا يه 0(

 )١/ 706٠١(. «عفانملا طقلا» (ه)

 .(57/8- 57/7/ص) يومحلا باتك (10)

 )١19107(. ملسمو (0595) يراخبلا )17/0
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 :دارحلاو توحلا ؛نامدو قاعيم اكل كّلحلا» :هجع ؟!!ةنيسملا) يفو

 .رمع نبا ئلع اًقوقومو اًعوفرم ئوري «لاحّطلاو دبكلاو

 عَمن هب رخُبَت اذإو ءلازهلا ثروت هلكأ ةمادإو «ءاذغلا ليلق ٌسباي ٌراح وهو

 هنامسسو .ريساوبلل هب رَخَْبتُيو .ءاسّنلل اًصوصخخو ءهرسعو لوبلا ريطقت نم
 يفو .طلخلا يدر .عِرَّصلا باحصأل ٌراض وهو .برقعلا عسلل لكؤيو ئوشي

 ببسب تام اذإ هتتيم ةحابإ يف فالخ الو_ نالوق ببس الب هتتيم ةحابإ

 ْ .()كلام همّرحو .ةسرزام روهسبلا#_هءرستو قيرحتلاو سبكلاك

 7 [ضق

 .ةداحلا تايّمحلاو «ةّيئالتمالا

 ءرمخلا ةوارضك ٌةوارَض هل َّنإف ءمحّللاو مكاّيإ :باّطخلا نب رمع لاقو
 .(17هنع «أطوملا» يف كلام هركذ .؟27ىمحللا تيبلا لهأ ضغبي هللا نإو

 .هجيرخت مّدقت دقو .(01/71) مقرب )١(

 قايسلا حالصإل تتبثأ يتلا ةلاسرلا ةعبط الإ ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يف اذك (؟)

 07٠١ /117) «ينغملا» :رظناو !تهّبن اهتيلو «نالوق» دعب «كلام ...روهمجلاف»

 .(١87صض) يومحلا باتك ()

 .«محللا لكأ ئلع» :دءز (:4)

 نع ؟ىصسلاا ثيلا زهآ ىققيي هللا ةزبلا ةلمج تيد دقو. :(نيسسللا» 53. لمس 40
 يف أيس امك «هأطوملا" يف درت مل اهنوكل - رهظي اميف_كلذو هيبنت نود ةلاسرلا ةعبط

 1 .جيرختلا

  ئلإ اًوزعم هريغ مالكو همالك نم اًقفلم يومحلا باتك يف رمع لوق ءاج اذكه (7)

 01و



 .ناويحلل ًةربقم مكفاوجأ اولعجت ال :١2)طارقُب لاق

 7 اين

 نيب نع ءهنوطب 1ع يارب مالا فحل َّنإَو# :ليلاعت لاق :("0نبل
 نضره ايف :ةّنجلا يف 57 ,[ة:لحبلا] 4س اَصِلَاتو موت

 1١[ :دمحم] معطر نأ نأ ناعم
 هيف انل كراب مهلا :لقيلف لقيلف ءاّماعط هللا همعطأ نم١ :اعوفرم ؟؟2مييسلا قو

 ىنِإف .هنم اندزو هيف انل كراب ٌمِهّللا :لقيل لقيلف ءاثبل هللا هاقس نمو .هنم اًريخ انقزراو

 نيل الإ بارَّشلاو مامّطلا نم ئزجي ام ملعأ ال

000 
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 هجرخأو .رمع نع ءديعس نب ائيحي نع )71/١7( كلام هجرخأ رمع لوقو .«أطوملا)»

 قيرط نم :(587) «عوجلا» يف اينّدلا يبأ نباو «(57) (دهزلا» يف دواد وبأ اًضيأ
 يف اًضيأ ايندلا يبأ نبا هجرخأو .رمع نع ءرمع نبا نع «عفان نع رمع نب هللا دبع
 ءبئاّسلا نب هللا دبع نع .داهلا نب ةماسأ نب ديزي قيرط نم (717/5) «لاملا حالصإلا

 .(ّيِمحّللا تيبلا لهأ ضخغبي هللا نإَو) :هلوق اهنم ءيش يف سيلو .هانعمب رمع نع

 (بعّشلا» يف ُيقهيبلا هقيرط نمو 27 /4) (هخيراتا يف نيعم نبا هج رخأ املإو

 ْ ةهيملكلا ريسلاو ةياسللا عيبلا عا فخم هللا نإ ؟لاقأ بعك نع .( 8 :)

 .اعوفرم ئورُيو
 .(طارقبأ» :ل ءس

 .ةلاسرلا ةعبط اهتعبت انهو ءد نم طقاس («لصف» ظفل

 .(780 -71/8/1) «عفانملا طقل» :رظناو .(480 -57/8ص) يومحلا باتك
 (ٌيئاسنلل ئربكلا نئّسلا» 07 505) «ٌيذمرتلا عماج» ,(77/0) (دواد يبأ ننس

 .اهنَعددإََو ساّبع نبا ثيدح نم «(772717) (هجام نبا نئس) )56 ٠٠١5510١
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 كيكرت ةقلفللا لصأ ىف تك مدنا الإ ءكحلا ف اًطيسب تاكا قإو نيذلا

 ةبطر ٌةدراب :ةّينبجلاف .ةّيئاملاو «ةّينْمَّسلاو «ةّينبجلا :ٍةثالث رهاوج نم اًيعيبط
 قاسنألا نديلل ةمقالم ةبوطّرلاو ةرارسلا ق ةلدتحم :ةّيئمتلاو .نديلل ةيّذحم
 .ندبلل ٌةبْطرم «ةعيبطلل ٌةقلطم ةبطر ٌةّراح :ةّيئاملاو .عفانملا ةريثك ءحيحّصلا

 هبلح دنع هتوف :ليقو .لدعملا نه دربآو بطرأ قالطألا لع دبللاو

 .ةدوربلاو ةرارحلا ق لدعم : ليقو .ةيوطّرلاو ةرارحلا

 ٌرمم ئلع هتدوج صقنت لازي ال ٌمث «بّلحُي نيح نبَللا نوكي ام دوجأو

 .سكعلاب ضماحلاو .ةبوطر رثكأو «ٌةدورب لقأ بّلحُي نيح نوكيف .تاعاّسلا

 بتاطو «ةضايياسكلا ام :هةوجأو اقوي نيعيرأي هال ولا قع ديللا راغتيو

 يف هماوق لدتعاو «ةلدتعم ٌةموسدو ٌةريسي ٌةوالح هيف ناكو ؛همعط ّذلو ؛هحير
 دومحم محْللا لدتعم ؛حيحص يف ٍناويح نم ٍبِلُحو ظلغلاو ةّقّرلا

 ؛ىسابلا نديلا بطروو ءاتيساكحدل يكرس رهو هيركملاو ةصرملا
 اذإو .يرادولا ىضارمألاو ٌمعلاو ساوسولا نم مطير داتسح 6لغ وطني

 ركشللا عس هلوستتو ديلا طالخألا نم ةنطابلل حورفلا ليفت لسملا مم بر
 دج قوللا مكعب

 باحصأل ذيج «ةقرلاو رديّصلا قفاووو :عامجلا ررض كرادتي بيلحلاو

 نانسألاب رشم هدم رابشإلاو .لاحطلاو دبكلاو ةدحملاو سال در بلشلا

 نإ 11 بسس | ىفو .ءاملاب هلعب ضمضمتي :ي نأ يغبني كلذلو .ةئّللاو

 .(امَسَد هل َّنإ) :لاقو ءضمضمتف ءءامب اعد مث ءاّنبل برش لكي َىبنلا

 . سابع نبا ثيدح نم (70/) ملسمو )7١١١( يراخبلا 00
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 وما رلآو غامدلل ذّوم ءعادُصلا باحصأو نيمومحملل ىذر وهو

 لصافملا عجوو تاشقلاو رصبلا ةدلظ فثدحت هيلع ةعواذملاو .قفيحفلا

 ليبجنَّزلاو لسعلاب هحالصإو .ءاشحألاو ةدعملا يف خفتلاو .دبكلا ةّدسو

 .217هدتتعي مل نمل هلك اذهو .هوحنو ئّرملا

 اهساةمرهر لاو ةيرسللا يسديقو اهيطرآو نابلألا ظلغأ :()نأّضلا نبل

 اذإ اًضايب دلجلا يف ثدحُيو ءاًيمغلب الوضف دّلوي .رقبلاو زعاملا نبل يف سيل
 ندبلا لان ام نوكيل «ءاملاب نَّللا اذه باشي نأ يغبني كلذلو .هلامعتسا َنمدأ
 .رثكأ هديربتو ءعرسأ شطعلل هنيكستو «لقأ هنم

 عفان ءسبايلا ندبلل ٌبّطرم ءنطبلل ٌقلطم «ٌلدتعم ٌفيطل :©زعملا نبل
 .مّدلا ثهنو نتيايلا لاعشلاو قلحلا حورف نم

 نم هيف عمتجا امل «يناسنإلا ندبلل تابورشملا عفنأ قلطملا نبّللاو

 فو .ةيامعألا ةرطقمل تققاومو «ةينوفلعلا لاح هدايتعالو «أ60ةيورتلاو ةيلغتلا

 حداقو ءرمخ نم حداقب هب يرْسَأ ة هليل ينأ لكي هللا لوسر َّنأ (*7«نيحيحّصلا»

 كاده يذلا هلل دمحلا» :ليربج لاقف .نيللا لأ كن : ءامهيلإ رظنف «نبل نم

 .يومحلا مالك ئلع فتصملا ةدايز نم ةلمجلا هذه )١(
 58٠١٠(. ص) يومحلا باتك ()

 58١(. ص ) قباسلا ردصملا (7)

 ين اذكو ««ةيومدلا» :اهريغ يفو ««ةموسدلا» :طح يفو «ةررحم ريغ لصألا يف ةملكلا (5)

 باتك نم تبثأ ام فيرحت وهو .(757* /7) «ةيعرشلا بادآلا»و ةعوبطملا خسنلا

 .ةيذغألا ٌصاوخن نم تسيل «ةيومدلا»و .يومحلا

 .هَنَعَُنلَدَوَر ةريره يبأ ثيدح نم )١74( ملسمو (7795) يراخبلا (5)

 ةا/؟



 .«(كتّمأ تّوغ ّرمخلا تذخأ ول .ةرطفلل

 همصلم ةراحلا ةدعملاو .طلخلا ماخ عا رمتسالا ءىطب هنم ضماحلاو

 .هب عمتلتو

 نم وهو .ٍلادتعاب نطبلا قلطيو ؛هبصخُيو «ندبلا وذغي :؟١)رقبلا نبل
 .مسّدلاو ظلغلاو ةقّرلا يف زعملا نبلو نأَّضلا نبل نيب ءاهلضفأو نابلألا لدعأ

 نابلأب مكيلع» :هعفري دوعسم نب هللا دبع ثيتح مع وت || قو

 2 2ع ل
 .«رجشلا لك نم "8مقت اهنإفءرقبلا

0010 

00 

0 

 .هتداعإل ةجاح الف هعفانم ركذو «2؟7هركذ مَّدقت :لبإلا نبل

 نابللاب مكتويب اورخب» :ُةيلك يب نم ةيق درو 2 وه : لاح نانللا ةدسالو سك ١ :قِلكع كبتلا م هيف درو لق كنكلا 207 نايل

 .(587 - 8١ ص) يومحلا باتك

 راّزبلاو «277) ٌيسلايَّطلا اًضيأ هجرخأو 07077 547 5) «ئربكلا يئاسملا نئسا

 يبأ نع ئورُيو .مهريغو «(177/4) «يناعملا حرش» يف ٌّيواحّطلاو «(1150)
 :5//1917) مكاحلاو :.(5017/5) ناّبح نبا هحّخصو .اًفوقومو ءالسرمو ءائسوم

 «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف وهو :(2948 /7) «ئرغّصلا ماكحألا» يف ٌِليبشإلاو :(5 ٠٠6
 .(47//ص) هجيرخت مَّدقت يذّلا ُهَتَعةَئَدَو بيهص ثيدح رظنيو 0100 ١147(.

 تتبثأ ىتلا ةلاسرلا ةعبط الإ ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يف (ٌةَقت١ اذكو .لكأت يأ

 .هيبنت نودو اهلصأل اًفالخ مرت

 . س شماه يف امك هجالعو ءاقستسالا ءاد يف ِةِْلَي يبنلا يده يف (77”-77ص) يف

 .«لصفلا لوأ يف :اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يف هدعب ديز دقو

 )١5٠0-1/١51(. طوطخملا انه عجارو .(500 - : 27” ص) يومحلا باتك

 هى:



 هيلإ اكش لجرل لاق هّنأ يلع نع ئوري نكلو .هنع حصي الو ؛217«رتعّصلاو

 ده ليو .؟ةنايسلاب بهديو .بلقلا عّجشي هن :نابّللاب كيلع :نابسنلا

 نع ركذيو .(7نايستلاو لوبلل ٌدّج قيّرلا ئلع ركّشلا عم هبرش نأ ساّبع نبا

 اذإف .ليللا نم هْعّقناو ءردنكلاب كيلع :لاعق هنايسثلا لجر هيلإ اكشهنآ نأ

 .221قايسنلل كبح هن «قيرلا ىلع ير هه لكشف «تحصأ

 بطر ٍدراب جازم ءوسل ناك اذإ نايسُّنلا َنِإف ءٌرهاظ ٌيعيبط ٌُببس اذهلو
 ثاكاذإ اكأو .نابألا هنم عفن -هيف عبطني ام ظفحي الف «غامّدلا ئلع بلغي
 امهنيب قرفلاو .تابطرملاب اًعيرس هلاوز نكمأ «* ”ضراع ِءيش ةبلغل نايسنلا

 ٌيِبوطّرلاَو «ةّيلاحلا نود ةيضاملا 2"”رومألل ٌظفحو ٌرّهس هعبتي يسوُُيلا نأ
 . سلعلاب

 «ةريخلا فاحتإ» يفامك  ئلعي وبأو :(7467) (هخيرات» يف نيعم نبا هجرخأ )١(

 (بعّشلا» يف ٌيقهيبلاو «,71 5 يرربلا بطلا» ف ويمثوبأو ه0

 :(841/7) «ةّيعرّشلا بادآلا» يف حلفُم نبا لاق .ُنَعَهَيََوِيو سنأ ثيدح نم :(0719)

 .(07 17 /؟) «ةّيضرملا ةبوجألا» يف يِواَخَّسلا هفَّعضو ؛«عوضوم وأ ٌففيعض»

 ياجبلا) يف ببطخلا هسرعأو 01117 «يوبلا بطلا» يف ميعتوبأ هجرعخأ 030

 :تابللا لدب «...رقبلا نابلأب كيلع» :ظفلب نكل )١790( «يواّرَلا قالخأل

 .(44) «يلاوعلا» يف خيَّشلا وبأو ,(؟777) «ةسلاجملا» يف يرونيٌدلا هجرخأ (9)

 (يواَّرلا قالخأل عماجلا» يف بيطخلاو «(344 :777) «يوبَنلا بّطلا» يف ميعن وبأو

 )١172469(.

 )18٠١(. «(يواّرلا قالخأل عماجلا» يف بيطخلا هجرخأ (4)

 .يتآلا ليلعتلا نب هيلعو «(هيلع سبيلا ةبلغل» :يومحلا باتك يف (5)

 هر ومالا# 5 (9)
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 لكأ نامدإو :297ةرقتلا ةماجبحم (1)ةٌّصاخلاب ءايشأ ٌقايسُنلا ثدي دقو
 ءاملا يف رظّنلاو ٌدغلاو مهلا ةرثكو ءضماحلا حاّفتلاو «ةبطّرلا ةرفْسُكلا

 ءروبقلا حاولأ ةءارق نم راثكإلاو ءبولصملا ئلإ رظنلاو «هيف لوبلاو فقاولا
 رؤس لكأو «؟7ةايحلاب لمقلا ءاقلإو ."7نيروطقم نيلمج نيب يشملاو
 2201 جلاب فورعم اذه رثكأو .رآقلا

 بلوألا ق فّلجمو :ةيناثلا ةَجرّدلا ف ةكسم قابلا نأ ::وضقملاو

 نم عفني نأ : :هعفانم نمف .ٌراضملا ليلق «عفانملا ريثك وهو .ٌريسي ضبق هيفو
 درطيو ؛ماعّطلا مضهيو ناعيا قالطعساو :ةنمملل جرو قرإر مثلا لذا

 ةدعملا يّوقيو .حورقلا رئاس يف للا تبنيو .نيعلا حورف ولجيو هجايزلا

 ةملظ ولجيو ءردّصلا تابوطر فشنيو ءمغلبلا ففجيو ءاهنخسيو «ةفيعَضلا
 رتعّصلا عم وأ هدحو ْعِضُم اذإو .راشتنالا نم ةثيبخلا حورقلا عنميو ءرصبلا

 نإو .هيّكذيو نهّذلا يف ديزيو «ناسّللا لاقتعا نم عّمنو ءمغلبلا بّلج سرافلا

 .ءاوهلا ةحئار بّيطو «ءابولا نم عفن 21)امه رُخُب

 .«ةيصاخلابا :ن ءطح عز )١(

 .افقلا ةرقن :ينعي ()

 .اذحاو اًقايس ناقوسملا ءىضعب لإ امهضعب ةاهومضملا امه 60

 هيبنت نود «ضايحلا يف» لإ ةلاسرلا ةعبط هترّيغ دقو رداصملا يف ءاج امك .ةّيح يهو :ىنعي (4)

 ١١7(. /7) «عفانملا طقل» هردصمو «طقف «لمقلا ذبن» :يومحلا ظفلو !اهلصأ يفام ىلع

 نع تلقن ةروكذملا ةرشعلا ءايشأآلاو .هلقن ام ئلع فلؤملا بيقعت نم ةلمجلا هذه (6)

 ثيدح يف اهنم ةلمجو )7//7١١11( «قاروألا تارمث» يف امك بلاط يبأ نب يلع

 .رظن اهرثكأ ةحص يفو .(587 /7) «لماكلا» يف يدع نبا هجر خأ عوضوم عوفرم

 .فيرط فيرحت ««ءام هب» :ةعوبطملا خسنلا يفو .رتعّصلاو نابللاب ينعي )١(
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 ميملا فرح

 هنكر لب ؛ملاعلا ناكرأ دحأو :تارشلا ديمو :ةأيحلا ةذاهو (17ءاه

 هللا لعج دقو .هديّر نم ضرألاو «هراخب نم تقل تاوامّسلا َنإف ءٌيلصألا

 .ئيح ٍءيش ّلك هنم

 دقو «نيلوق ئىلع ؟طقف ءاذغلا ذفني وأ ءوذغي له :هيف فلتخا دقو

 .هليلدو حِجاّرلا لوقلا انركذو ,2")امّدقت

 تياينساواسواا نلع اي ديرم ارا

 97 قورعلا ل ليو داذعلا قل ريو تم للسن ام لدب

 :قرط ةرشع نم ءاملا ةدوج ربتعتو

 .اًيفاص نوكي نأب هنول نم :اهدحأ

 .ةّنبلا ةحئار هل نوكت ال نأب هتحئار نم :يناثلا

 .تارفلاو ليثلا ءامك هولح معَّطلا بذع نوكي نأب همعط نم :ثلاّثلا

 .ماوقلا قيقر اًفيفخ نوكي نأب هنزو نم :عباّرلا
 .كلسملاو ئرجملا بّيط نوكي نأب هارجم نم :سماخلا

 .عبنملا ديعب نوكي نأب هعبنم نم :سداّسلا

 )١( -585ص) يومحلا باتك 54٠0(.
  (30ص) بارشلا يف ِةْيكَي هيده ركذ يف 5 77(.

 ) )0.بارشلا يف ِةِيِلَكَي هيده يف اًضيأ ةرقفلا هذه تقبس

 0ع



 كس

 تحت )اقتحم نوكي ال نأب «حيّرلاو سمشلل هزورب نم :عباّسلا

 .©"7هتراّصق نم حيّرلاو سلا نكي لق يشرألا

 .ةكرحلاو يرجلا عيرس نوكي نأب هتكرح نم :نماثلا

 .هل ةطلاخملا تالضفلا عفدت ٌةرثك هل نوكي نأب هترثك نم :عساتلا

 دم وأ ©0بوعجلا نم لامشلا ةيلإ اذه قركي ةنآب هّيصع نم : رشاعلا

 .؟؟7قرشملا ىلإ برغملا
 :ةعبرألا راهنألا يف الإ اهلامكب اهدجت مل فاصوأللا هذه تربتعا اذإو

 .ةاعيجو هةاحيسو هسارقلاو باعلا

 :كلك ثنا لوسر لاق *لاق ؛ةريره ىبأ ثيدح نه 1900 نيهعصلا# قو

 كربلا زابنأ نسم اهلك دكارفلاو لاو .قاحيجو ناحيسا
 :هسوأ ةثالك نم ءاملا ةقدخ ربتعتو

 نخسي يذلا ءاملا :؛7طارقب لاق .دربلاو ٌرحلل هلوبق ةعرس :اهدحأ

 هايملا قغأ اًهيربس دربيو ءاقيرس

 لآ ديملاب : يناثلا

 .فيحصت وهو «ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ««اًيفتخم» :س «ز يفو .«ايفخم» :ل )010

 .هتيفصت نم :ينعي (0)

 .فيرحت وهو «ةعوبطملا حفلا يف اذكو :«بروتجلا ئلإ كامشلا نما يف 0

 اهجرختسا اهرئاسو «صنلاب (180ص) يومحلا اهركذ لوألا سمخلا قرطلا (5)

 ظ .اهدعب انيس نبا مالك نمو اهلبق يومحلا مالك نم فنصملا
 .هدحو (7174) ملسم هجرخأ ثيدحلاو .يومحلا لاق اذك (5)

 .(طارقبأ» :ل ءطح «ءس (5)
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 نافّمجي مث ؛نيفلتخم نيءامب نزولا اتيواستم نائتطق ّلبت نأ :ثلاّثلا
 .كلذك اهؤامف فخأ تناك امهيأف «نانزوت مث ءاعلاب افيفجت

 بابسأل رّيغتتو لقتنت هتّوق نِإف ءابطر اًدراب لصألا يف ناك نإو ءاملاو
 تاهجلا نع ررتسلا ءٍلاسٌّقلل فوشكملا ءاملا ّنإَف ءايئاقتا بجسوت ةضراع
 ئلع مكحلا كلذكو .لامّشلا حبر نم ٌبستكم ٌسِبي هيفو ءادراب نوكي رتألا

 كلذ ةعيبط ئلع نوكي نداعملا نم عبني يذلا ءاملاو .رخألا تاهجلا رئاس

 .هّريثأت ندبلا يف رّثؤيو .ندعملا

 الو للاو عقلا هقم هرابلاو ءاّكصألاو ئضرملل عقات بلعلا ءاملاو

 بيقع الو ءموَّنلا نم هابتنالا الو ءعامجلا بيقع الو «قيّرلا ئلع هبرش يغبني
 .مدقت دقو .ةهكافلا لكأ بيقع الو «ماّمحلا

 لب هنم ُرْيكُي الو .نّيعتي لب «هيلإ رطضا اذإ هب سأب الف ؛ماعّطلا ئلع اّمأو

 ليزيو «ةوهشلا ضهنيو «ةدعملا يّوقي لب .ةّئبلا هٌّرضي ال ِهَّنِإف ءاّصم هصّصمتي
 .شطعلا

 دقو «هّيرط نم دوجأ هتئابو .هانركذ ام َّدِض لعفيو «خفني رتافلا ءاملاو
 .نكعلاب ٌداحلاو ؛جراخخ نم هعفن نم رثكأ لخاد نم عفني درابلاو .مّدقت
 .تانوفعلا عفديو ءسأّرلا ئلإ ةرخبألا دوعصو ممَّدلا ةنوفع نم درابلا عفنيو

 03و ل4 ةضير .ةكاحلا ىكامآلاو ةامزألاو ناهسألاو ةجربأللا ققاويو

 يذؤي هنم ةدوربلا ديِدَّشلاو .ماروألاو ماكزلاك ؛ليلحتو جضن ئلإ جاتحت

 باتكو ئرخألا خسنلا يفو .اهلصأ ةلاسرلا ةعبط تعبت انهو ««ةلاح لك ئلع» :د )١(

 .تبثأ ام يومحلا
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 .ردَّصلا عاجوأو «تالرّتلاو ءمَّدلا راجفنا ثدحُي هيلع نامدإلاو .نانسألا

 نه ىا(قعألا فالو بصسعلل (؟عيئايق طارقإب ةاحلاو ةرابلاو
 "1و طالخألا عذل نكسي ٌراحلا ءاملاو .ٌفّثكم رخآلاو ٌلّلحم امهدحأ

 .نحسيو «بّطريو ءلوضفلا جرخيو .جضنيو لثحيو ."7عجولاو ةّدحلا
 عرسي الو ءاهيخرُيو ةدعملا يلاعأ ئلإ ماعّطلاب وفطيو .هثرش َمضهلا دسفيو

 رقكأ ف يو .ةّيدر يضارمأ ئلإ يّدؤيو «ندبلا لبذُيو ءشطعلا نيكست يف
 .دمّرلاو درابلا عادّصلاو عرّصلا باحصأو خويشلل م نأ الع «ضارمألا

 نمٌّدحأ هعركالو «7ةن[آلو ٌتيدح سمّقلاب نكسملا يف ٌحصبالو

 .هوباع الو .ءاّبطألا ءامدق

 خسنلا يفو .(4858ص) يومحلا باتك يتخسنو ةيطخلا خسنلا عيمج يفاذك )١(

 .«ناًراض» :ةعوبطملا

 لماك رييغت وهو ««اهعذلو ةدحلا طالخألا عاجوأ» :ل ينو .يومحلا باتك نم ةدايز (0)

 طالخألا» :ةخسن يف نأ ن شماه يفو ؛««ةدحلا طالخألا» :اهريغ يفو .قايسلل

 .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ««ةداحلا

 ئلعو .يومحلا باتك نم تبثأ ام فيرحت وهو «عقولاو :هدحو (ف) لصألا يف 0

 يق تفاع ىنلا ةضرآلا راثأ نم نوكي دقو :برضلا طع هناك طبخ لصألا يق ةملكلا

 .اًداسف ةخسنلا فارطأ

 ةيهاو اهلكو «هيلع اًقوقوم رمع نعو ءاًعوفرم سابع نباو سنأو ةشئاع نع كلذ يور (4)
 (ئربكلا ننس»و (88-/5) «ينطقرادلا ننئس» :رظنا .ةعوفرملا تاياورلا اميسال

 ءاورإ)و )57١/١( (رينملا ردبلا»و (15 /١)(«قيقحتلا حيقنت ةنت)١و )5/١( يقهيبلل

 )١/ 0٠(. «ليلغلا

» 



 .ئلكلا محش بيذي ةنوخُّسلا ديدّصلاو

 .نيغلا فرح يف راطمألا ءام ئلع مالكلا مّدقت دقو

 وعدي ناك هنأ لكَ كيبنلا نع (0)1.حيحَّصلا) 2 تبت :دربلاو جلنلا ءام

 .(دّربلاو جلثلا ءامب ياياطخ نم ينلسغا ّمهّللا» :هريغو حاتفتسالا يف

 ةجو مَّدقت دقو .كلذك هؤامف ةِّيناَخد ٌةَّداح ٌةَّيفيك هسفن يف هل جلثلا
 ديربتلا نم بلقلا هيلإ جاتحي امل «هئامب اياطخلا نم لسغلا بلط يف ةمكحلا
 ةبلادمو :برولقلاو قادبألا ٌكط زسآ ادع نم هاضسوو .ةيوقتلاو بيلصتلاو

 .ءديلجلاوهو دَمَجلا ءام اَمأو .جلتلا ءايغ ةع لبكأو ٌفّطلأ دربلا ٌءامو

 يف اهيلع طقسي يتلا ضرألاو لابجلا ةّيفيك بستكي جلثلاو .هلصأ بسحبف

 .ةءادّرلاو ةدوجلا

 .عامجلاو ءماّمحلا بيقع جولثملا ءاملا برش بنجت يغبنيو

 فعضو ىلصلا عجوو لاعخلا باحصألو ؛داحلا ماعطلاو «.ةضايّرلاو

 .ةدرابلا ةجزمألا باحصأو :ديكلا

 ةن :وفدملا ّينقلا ءامو ةفاطللا ةليلق رابآلا هايم "7 و رابآلا ءام

 رخآلاو نفعت نع ولخي ال ٌنقتحم امهدحأ َّنأل ٌليقث ضرألا تحت

 .ءاوهلل دمصي لىتح

 هل

 4 روفلا ئىلع برشي ال نأ يغبنيو .ءاوهلا نع ثوجحم

 .مدقت دقو ُكنَعَدَنلَدَيَر ةريره يبأ ثيدح نم (0948) ملسمو (1/515) يراخبلا )10

 .ةانقلا عمج ينقلاو .(5 51 - 517 ص) يومحلا باتك 000
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 هرثب تناك وأ ءصاصر نم هيراجم تناك ام ؟!'هادرأو .ةليل هيلع يقأتو

 .ميخو (1)» ٌّنِبو ءاملا اذهف ةّيدر اهتبرت تناك اذإ امّيس الو ةلّطعم

 «سوفتلا 'يلإ هاو ءاردق اهادبلاو ءاهفرشأو ةنيملا قي .مزمر ءام

 .ليعامسإ ايقسو «ليريج ٌةَمْرَس وهو .سانلا دنع اهسّفنأو انمث اهالغأو

 نيب ماقأ دقو .رذ 5 لاق هنأ لَ تيبنلا نع "70(حيحّصلا» يف تبثو

 :للك لاقف -هريغ ٌماعط هل سيل «ةليلو موي نيب ام '*”نيعب نأ اهراعسأو ةيعكلا

 .220«مقش ءافشو) :هدانسإب ملسم ريغ دازو . (ٍمَْط ٌماعط اهنإ»

 هنأ هلي ِبْنلا نع هللا دبع نب رباج ثيدح نم 0)21هجام نبا ننس يفو

 .ةزمهلا ليهستب ىدّرلا نم )١(

 .ةزمهلا لّهسف «ءيبو :هلصأ ؛هريغو لصألا يف ةّدشلاب طوبضم اذك (؟)

 نعد رذ يبأ ثيدح نم (7 517) ملسم هجرخأ 0

 .«نيثالث» :هريغو ملسم دنع يذلاو ءاذك (5)

 نم (74145 19379) راّزبلاو «ةريغملا نب ناميلس نع (4594) ٌيسلايّطلا هجرخأ (5)
 يللا ةيع قيرط نم(؟ةه)»ريغّصلا» ف قارطلاو «ظوض قباو ءاذحلا كايغ قيرط
 ٌرذ يبأ نع ؛«تماّصلا نب هللا دبع نع ءلاله نب ديمح نع مهتعبرأ يزملا ركب

 .ملسم دانسإ لثمب ُهَتَعْدَتلَعَي

 ء15849)دمحأو( ) ةبيش يبأ نبا اًضيأ هجرخأو (7051) مقرب (0)

 ؛لشؤملا نب هللا دبع قيرط نم مهّلك«(40717 855) «طسوألا# يف يناربّطلاو «7

 .نامهط نب ميهاربإو تاّيْزلا بيبح نب ةزمح نع ئورُيو .هب رباج نع ءريبزلا يبأ نع ظ

 ةيواعم نعو ءورمع نب هللا دبعو ءٌرْذ يبأو «ساّبع نبا نع بابلا يفو .هب ربزلا يبأ نع
 ديضاقملا»و 01(4« /8) (ريبحلا ضيخلتلاةو :(؟4 /5) ةرينملا رذبلا# :رظني .افوقوم
 )١1١77(. «ءاورإلا»و .(47) «ةنسحلا

 هرم”



 (17:قاطغ قيدحلا اذه فًّكِض دقو .«هل برشامل مزمز ءام» :لاق

 نع اتيووفدقو 9 ريقملا نب دمحم نع هيوار لمؤملا نب للا دبع

 لاّوَملا يبأ نبا نإ َمِهَّللا :لاقف ,مزمز ئتأ بح امل هنأ كرابملا نب هللا دبع
 ال مومز اس :لاق هنأ كت نعورباج نع ءردكتملا نب دكحم دع انتذع

 ثيدحلاف «ٌةقث لاّوَّملا يبأ نباو "ا موعدا هيأ يّنإو هل برش
 الكو ءاعوضوم مهضعب هلعجو 9 مهضعب هححص دقو . نسح نذإ 00

 )١( /7)«ءافعضلا» يف ٌيليقعلا :مهنم " ٠( «نيحورجملا» يف ناّبح نباو )1/./1(:
 غ8 /9) ؛ماهيولاو مهولا»يف ناّطقلا نباو «(777 /5) «لماكلا» يف يدع نباو (.

 «بّذهملا» يف ُيبهّذلاو 2577/40 (عومجملا» يف يووُتلاو )1844/5(.

 يف رجح نبا لاق .رباج نع «ريبزلا يبأ نع ءلّمؤملا نب هللا دبع هاوز امَّنإو !لاق اذك )00(

 :(97١ص) «هل برش امل مزمز ءام :روهشملا ثيدحلا لاح نع باوجلا هيف ءزج»

 .«ردكنملا نبا نع هنع :هيف لاق لّمؤملا نبا باحصأ نم اًدحأ فرعنا ال»

 :(114 )١١/ ؛دادغب خيرات" يف بيطخلاو :07871) «بعّشلا» يف ٌيقهيبلا هجرخأ (6)

 نبا ثيدح نم بيرغ)» :ٌئقهيبلا لاق .هب كرابملا نبا نع ءديعس نب ديوس قيرط نم
 لاقو ««هنع هجولا اذه نم كرابملا نبا نع ديوس هب درفت «ردكنملا نبا نع لاوملا يبأ

 دق ملسم ناك نإو اًدج فيعض ديوسا 0٠((: /؟) «ريبحلا صيخلتتلا» يف رجح نبا

 امّنإو ءكرابملا نبا نع هيف أطخأو ءدانسإلا اذه يف طّلخ دقو .. .تاعباتملا يف هل جرخأ

 نبا ركب يبأ دئاوف يف هانيٌوُر كلذك ءريبزلا يبأ نع لّمؤملا نبا نع كرابملا نبا هاور
 .(7/5) ئرقملا نبال «مجعملا» ين وهو .«ةحيحص قيرط نم ئرقملا

 (مباّرلا رجتملا» يف كطايمَّدلاو :(14/7) «بيغرتلا» يف يرذنملا :هتّسح نّممو (5)
 مزمز ءام :روهشملا ثيدحلا لاح نع باوجلا هيف ءزجا» يف رجح نبا لاقو «(845)

 حلصي هقرط عامتجاب ظافحلا دنع ثيدحلا اذه ةبترم» ١150(: ص) ؛هل برش امل

 .(077 5 /5) «ءاورإلا» يف ٌينابلألا هنّسحو ءاهب جاجتحالل

 - ثيدح نع ٌيطايمّدلا لاقو «(509) «ةسلاجملا» يف امك ةنييع نبا :هحّحص نّمم )0
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 .ةفزاجم هيف نيلوقلا

 .ةبيجع اًرومأ مزمز ءامي ءافشتسالا نس يريغوانأ تبّرجدقو

 هب ئيّدغتي نم تدهاشو .(1)هللا نذإب تآربف :ضارمأ ةَّدع نم هب تيفشتساو
 قرطيو اوس دجي الو درتفا وأ رِهّشلا فصلت نم اورق ددعلا تارق ةلثألا

 ٌةَوق هل ناكو ءاّموي نيعبرأ هيلع ىقب امّبر هَّنأ ينربخأو .مهدحأك ساّلا عم

 اًرارم فوطيو ,موصيو «هلهأ اهب عماجي

 عفا يف 9 رمت لايجلا ءارو نم ةلصأ .ةنجلا رابعأ دج :ليثلا ءام
 هللا هقوسيف ءاّضعب اهضعب دمي ٍلويسو ؛كانه عمتجت ٍراطمأ نم ةشبحلا دالب

 هنم لكأت اًعرز هب جرخُيف « 20ه تابن ال ىلا زّرُجلا ضرأللا 'يلإ هناحبس

 نإ :ةبلَّص ؟؟)اًريلبإ اهيلإ هقوسي ىلا نضرألا تناكاسلو .مانألاو ماعنألا

 تّرض ةداعلا قوف ترطمأ نإو «تاَل هنت ملو ورت مل ةداعلا طم تطأ

 مث «ةديعبلا دالبلا رطمأف ءحلاصملاو شياعملا تلّطعو بكاشلاو نكاسملا

 يفو .«حيحّصلا مسر ىلع ثيدح اذه» )70١/5(: «رينملا ردبلا» يفامك ديوس -

 يبأ نع تايزلا ةزمح نع ةريغملا نب نمحرلا دبع قيرط اهبتاك ححص ةيشاح (طح)
 .لمؤملا نب هللا دبع قيرط نّسحو «ريبزلا

 )68/١(. «نيكلاسلا جرادم)»و 1/١7( /؟) «ةداعسلا راد حاتفم) :رظناو (0)

 يف امك لاقي امهالكو ءارّمَقلا لابج» :امهريغ يفو .ضيبلا :ينعي ل و لصألا يفاذك (؟)
 6 )١/ «ةياهنلاو ةيادبلا»

 ةعبطلاو ن ءطح يف اذكو .ءابلا ةطقن تيقبو «اهل» ئلإ ريغ مث لصألا يف بتك اذك (*)

 .«اهل» :اهريغ فو .ةيدنهلا

 «سورعلا جات» :رظنا .ضرألا هجو نع هباهذ دعب لينلا هبقعي يذلا نيطلا :زيلبإلا (4)
 )١/ ٠١(. (ريبكلا روميت مجعملو (7257/15)

 0ع:



 يف هتدايز هناحبس لعجو .ميظع رهن يف ضرألا هذه ئلإ راطمألا كلت قاس

 نِذأ اهّمعو دالبلا ئّور اذإف ءاهتيافكو دالبلا ير ردق ئلع ةمولعم ٍتاقوأ
 اذه يف عمتجاو .عرّزلا نم نكمّتلاب ةحلصملا ّمتتل ههطوبهو هصقانتب هناحبس
 اهبذعأو اهفخأو هايملا فطلأ نم ناكو ءاهركذ مَّدقت يتلا ةرشعلا رومألا ءاملا

 ,اهذاحآو ِ

 لجلا .هؤام روهطلا وه» :رحبلا يف لاق هنأ كل6 عرثلا نع تبق :رغعبلا ءأم

 (")نَم حلاصم مامتل ءاَقاَعُز ارم اًجاجأ اًحلم هناحبس هللا هلعج دقو .(1)«هتتيم ع 2 #َ ع هس ١ ١ ص

 وهو «ناويحلا ريثك 7ةئاد هّنِإف .مئاهبلاو نيّيمدآلا نم ضرألا هجو ئلع

 هيف هتاناويح تومو هتماقإ نم َنّتنأل اًولح ناك ولف .رّبقُي الو اًريثك هيف تومي

 .فيجُيو نتنيو كلذ هنم بستكي ملاعلاب طيحملا ءاوهلا ناكو «؟؟7َفاَجأو

 هجام نباو 5705٠(: ,*7 ,59) ٌتئاسّتلاو «(59) ٌيذمرّتلاو «(817) دواد وبأ هجرخأ )١(

 يبأ ثيدح نم 41٠١(. 404984311 81/760 ,الا777*) دمحأو ,(7" 755 85

 اريبكلا للعلا» يف امك يراخبلا هحّحصو .هدانسإ يف فلّتخا دقو .ُْنَعْهَيلَوَيو ةريره

 يف رذنملا نباو )١١١(. ةميزخ نباو :(57) دوراجلا نباو ٌيذمرّتلاو :(5 ١ ص)

 «ماملإلا» يف امك هدنم نباو ((07608.17547) ناّبح نباو )35594/١(. «طسوألا»

 وهو ((071 /7:87 )١/ «عومجملا» يف ٌيووَّنلاو )١/ 231١«.« مكاحلاو )١/54(.

 «ّيلعو ؛ءسنأو «ساّبع نباو «رباج نع بابلا يفو .(480) «ةحيحّصلا ةلسلّسلا يف

 .افوقوم رماع نب ةبقع نعو ءاقوقوم ركب يبأ نعو ٌيسارفلاو ءورمع نب هللا دبعو

 .ةيدنهلا ريغ ةعوبطملا خسنلا يف اذكو «اوه» :ةدايز ل ءس يف هدعب (؟)

 .ةعوبطملا خسنلا يف «دكار» :ةدايز هدعبو «ل نم طقاس (مئاد» ظفل (9)

 بابعلا»و (1770 /7) «مولعلا سمشا :رظنا .فّيج لثم ءاهحير ثبخ :ينعي (:4)

 .(فيج) («رخازلا

0/0 



 يقلأ ول ةحاّلملاك هلعج نأ هناحبس ٌبَّرلا ةمكح تضتتقاف .ملاعلا دسفيف

 هثكم ئلع رّبغتي الو ءاًئيش هرّيغت مل هتاومأو هناتنأو اهلك ملاعلا فيج 7١2هيف
 .هتحولمل ٌنياغلا ٍببّسلا وه اذهف .ملاعلا هللا يوطي نأ ئلإو «قلخ نيح نم

 .ةحلام ةخّبس هضرأ نوكف ٌيلعافلا اّمأو

 ٌرضم هبرشو .دلجلا رهاظ يف ةديدع ٍتافآ نم ٌعفان هب لاستغالاف ءدعبو
 اًخفنو ارجو ًةكح ثدْحُيو .لزهيو «نطبلا قلطي هَّنِإف هجراخو هلخادب
 :هتّّرضم هب عفدي جالعلا نم قرط هلف هبرش ئلإ ٌرطضا نمو .اًشطعو

 ٌفوص اهيلعو ؛ٌتابَّصق ردقلا قوف لعجيو ءردق يف لعجي نأ :اهنم
 رثك اذإف ءفوّصلا ئلإ اهراخب عفتري ئّتح ردقلا تحت دقويو ,شوفنم ٌديدج
 يف راخبلا نم لصحيف ءديري ام هل عمتجي ئّتح كلذ لعفي لازي الو ءهّرصع
 فاسأل ردقلا ىف زيقيو كمعالام فوُّطلا

ٍ 
 ىلإ مث ءاهيلإ هؤام حّشري ةعساو ةرفح هئتطاش ىلع رفحي نأ :اهنمو نهب

 .ءاملا بذعي نأ لإ ٌهثلا مث ءاهيلإ يه حّشرت ئرخأ اهنم اًبيرق اهبناج
 فوت هيف ىقلي نأ هسالعف ءردكلا ماملا برش هل( ةرورضلا هتاجلا اًذِإو

 اًينمرأ اًنيط وأ هيف أفطي اًبهتلم اًرمج وأ ءجاَّسلا بشخ نم ةعطق وأ ءشمشملا

 ."7لفسأ للإ بُّسرت هترودك نإف «ةطنح ٌقيوس وأ

 .اهيف فّرصت مهضعب نأكو ««اهيف» :س يفو .رحبلا يف :ينعي )١(
 «عفانملا طقل» خسن يف اذكو .لتاق مس :لاذلاو يازلاب وشهر 1(قاغ لف :ل رش 0)

 .«قاعزلا» :ئرخألا خسنلا ينو .لقنلا ردصم وهو (477/)

 .(477- 877 )١/ «عفانملا طقل» :ةريخألا عبرألا تارقفلل رظنا (0)
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 هلك يِبنلا نع ّيردخلا ٍديعس يبأ نع 2١7 "ملسم حيحصا يف تبث ؛ :كسم

 003 يلا بيطأ» *لاق هنأ

 مرحي نأ لبق كو َيِبْنلا بّيطأ تنك :ةشئاع نع 0)21نيحيحّصلا» فو

 .ٌكسم هيف بيطب «تيبلاب فوطي نأ لبق رحّتلا مويو

 هب برضت يذلا وهو .اهبيطأو ءاهفرشأو ءبِيَّطلا عاونأ ٌكِلم كسملا

 جلا قابن# وهو سه ريشي يشي الويس ريكي يشير «لافمأللا

 ةنطابلا ءاضعألا يّوقيو ءاهيّوقيو سمّنلا ٌرسي «ةيناثلا يف ٌسباي ٌراح وهو

 ,نيدوربملاو ؛خياشملل عفان .اهيلع عضو اذإ | ًةرهاّظلاو ءاّمشو اًبرش اهعيمج
 ةرارحلل هشاعنإب ةّوقلا فعضو ناقفخلاو يشغلل ٌدّيج هءاتّشلا َّنمز امّيس ال

 نمو اهنم حايٌرلا شفيو ءاهتبوطر فشنيو «نيعلا ضايب ولجيو .ةّيزيرغلا
 .؟؟!يعافألا شبن نم عفنيو ؛مومَّسلا لمع لطبيو .ءاضعألا عيمج

 :تاحةقملا قعرقأ نم رعو هاذعلال نفك ةيظاتمو

 ( :هتّكص (07'ملعن ال ٌثيدح هيف درو: 0 )ٌشوحْنَررَم

 .ماكزلا :ماشخلاو .7"2«ماَشُحلل ٌدّيج هئإق «.كوجتذرملاب

 )١( برقم)55١05(.

 )١١91(. ملسمو )١1579( يراخبلا (؟)

 .هجيرخت قبس (0)

 .(5 7 - 5 57” ض) يومحلا باتك (:4)

 شوقدربلا وه شوجنزرمو .(440ص) يومحلا باتك (5)
 .طوقنم ريغ لصألاو ««ملعي» :د ءل ءطح (7)

 - ةّيورملا راثآلا» يف لاوكشب نباو «(37 2787) «يوبَّتلا بَّطلا» يف ميعن وبأ هجرخأ (0)
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7 
 نع نئاكلاو .درابلا عادٌصلا نم هِّمش عفني .ةيناثلا يف ٌسباي راح وهو

 يسأل يف ةثداحلا ددّسلا حتفيو .ةظيلغلا حايرلاو ؛ماكزلاو .ءادوّسلاو .مغلبلا

 َ 2 . ٍِع ع 1 #

رابلا ماروالا رثكا للحيو .نيرخنملاو
 (")هاروألا رثكأ نم : مثيب و .ةد

 .ةبطّرلا ةدرابلا عاجوألاو

 سبايلا هقرو قد اذإو .لبحلا ىلع ناعأو ءثمطلا ّردأ لهتحا اذإو
 ا كل ا سل 0 0 يس ع لس ع 0

 .برقعلا ةعسل

 همك نمدأ نمو .ءايعإلاب بهذيو :نيتكرلاو رهظلا عجول عفان ةئهدو

 ُةَدس حّتف ٌرملا زوّللا نهد عم هئامب طعتسا اذإو «ءاملا هينيع يف لزني مل

 سأّرلا يفو اهيف ةضراعلا حيُرلا نم عفنو «نيرخنملا

010 

61 

00 

60 

 دّجسآ :ةعقري سنأ كيبدمع خيم ؟)ةهيريسا قف هجاع نسا طور و عله

 لاق ءحون نب هللا دبع هيفو .ُهَنَعَُتَلَعَي سنأ ثيدح نم )١44((« (ةّيرَّسلا ةمعطألا يف
 اذه هئثيدح ئلع ٌىبهذلا مكحو :«موكرتا :(615/9)«ناريملا# قامك ئدزألا

 .(585ص) «ةعوفرملا رارسألا»و 77١(« /:7) «ةعيرشلا هيزنت» :رظنيو .نالطبلاب

 يف قلاخلا دبع ينغلا دبع خيشلا اهفاضأ دقو ««ةثلاثلا يف :ةدايز ةلاسرلا ةعبط يف هدعب

 تفذحف «نيئرصاح نيب يومحلا باتك نم (؟ 5 صض) ىوبنلا بطلل هترشن

 .ةلاسرلا ةعبط يف ناترصاحلا

 .رظنلا لاقتنال د نم طقاس «ماروألا ...ةدرابلا»

 .(595-5917ص) يومحلا باتك

 .(880 5) «طسوألا» يف يناربّطلاو )37/١5(: ئلعي وبأ اًضيأ هجرخأو .(77815) مقرب
 يف يدع نبا هفّعض هبو ؛كورتم وهو ئسيع يبأ نب لسيع هيف ؛اًدج فيعض هدانسإو
 .(01/0) («ةنسحلا دصاقملا» يف ٌيواخّسلا اًضيأ هفّمضو :(57 5 /7) «لماكلا»
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 مادإلا بلاغو ؛هيلع موقيو هحلصُي يذلا وه ءىَّشلا ٌدِّيسو .«حلملا مكمادإ

 .حلملاب حلصي امن
 ساّلا يفاونوكت نأ ")وك شوتس» :اًعوفرم ١ '«رازبلا دنسماا يفو

 .«حلملاب الإ ماعّطلا حلصي الو :ماعّطلا يف حلملاك

 لزنأ هللا َنإ» :اًعوفرم رمع نب هللا دبع نع :270هريسفت» يف يوغبلا ركذو
 .(حلملاو .ءاملاو راّثلاو .ديدحلا :ضرألا ذيل ءامّسلا نم تاكرب عبرأ

 .هبشأ تيايدو

 هيفو نو ءاايبةطفلاو ةرغص بحل ديت ين كلذو .ةّضفلاو بّرلا

 نادبألل ةيوقتو ءاهل ٌفيشنتو ؛ةظيلغلا تابوطُّرلل ٌباهذإو ٌليلحتو ٌءالج

 يف يناربّطلا اًضيأ هجرخأو .هْنَعهيَزََو بدنج نب ةرمس ثيدح نم (4770) مقرب 01(

 «ٌيناربطلا دانسإ )18/٠١١( «عمجملا» يف ٌيمئيهلا نّسحو .(114 /1/) «ريبكلا»

 ناميلس نب بيبخ نع «ٌفيعض وهو ةرمس نب دعس نب رفعج قيرط نم ِهَّنأب َبقعتو

 ةلسلّسلا» :رظنيو ءلاحلا لوهجم وهو ةرمس نب ناميلس هيبأ نع ءلوهجم وهو
 .(؟ 55 /5) «ةفيعضلا

 باتك يتطوطخمو هريغو لصألا يفو .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ««كشويس» :ل (؟)

 .عفرلا نون فذحب تبثأ امك يومحلا

 «نايبلاو فشكلا» يف ٌيبلعثلا هلصوو .دانسإ نودب )5١/8( «ليزنتلا ملاعم» (*)

 عوضوم ثيدحاا : :(1١/505)«عومجملا» يفامك ةيميت نبا لاق .(75 237 /9)

 ظ نيِباَّذكلا نم وهو «ٌئروّتلا نايفس تأ نبا دّمحم نب فيس هدانسإ ىف ؛بوذكم

 نم هدانسإ يف» ١15(: ص) «فاشلا فاكلا» يف رجح نبا لاقو .«بذكلاب نيفورعملا

 ,.(0861*7) «ةفيعَضلا ةلسلّسلا» يف وهو ««هفرعأ ال

 0/ن



 .حّرقتملا برجلا نم ٌعفنو ءاهداسفو اهتنوفع نم ٌعنمو

 111 معلا قشور ةىيعلا جم دقاألا محللا علق هب لجتكا اذإو

 ردحيو ةاشقالا نم ةثيخلا حورقلا مسيو .كلذ 2 غلبأ (7ىناردنآلاو

 عفديو «نانسألا يقنيو .مهعفّت ءاقستسالا باحصأ نوطب هب ِكِلُذ اذإو .زاربلا
 اهب فيو ةنللا ديقيو قق مقعلا اينع

 105 يفك هعفاتمو 5
 لا

 نونلا فرح

 نبا نع :؟؟7(نيحيحّصلا» ينو .عضوم ريغ يف نآرقلا يف ٌروكذم :لخن

 َّنإ» :ِلكَك لا لاقف «ةلخن راّمُجب ىنأ ذإ كلك ىبنلا دنع نحن امنيب :لاق رمع
 ام ينوربخأ .اهقرو طقسي ال ,.ملسملا لجرلا لثم اهلثم ةرجش رجشلا نم ا َ 2 2 0 8 َ 7 ١

 نأ تدرأف «ةلختلا اهَّنأ يسفن يف عقوف ءيداوبلا رجش يف سانلا عقوف .«؟يه

 لإ ّبحأ اهّتلق نوكت نأل :لاقف ءرمعل كلذ تركذف .«ةلخنلا ىه» :ِلِكَي هللا

 .اذكو اذك خيم

 .مهنيرمتو «هباحصأ لع لئاسملا ملاعلا ءاقلإ :ثيدحلا اذه يفف

 )1١( ص) تمدقت دقو «نيعلا ضارمأ نم 57 5(.

 ءاربلا كيرستب «نارذلا :نييوغللا دمع حيصقلاو :يقايبلا ديدش ململا نم عوق (9)
 .ًاينيكسلاو

 .اذج» دايز اهدعب امو فيطألا دبع ةعبط ف (©0)

 )5( يراخبلا )1١( ومسلم)58١١(.

 هاعآ



 هيلع ناك ام :هيفو .هيبشتلاو لاثمألا ٌُبرض :هيفو .مهدنع ام رابتخاو

 نيب مالكلا نع مهكاسمإو «مهلالجإو ءمهرباكأ نم ءايحلا نم ةباحّصلا

 هركي ال هَّنأ :هيفو .باوّصلل هقيفوتو «هدلو ةباصإب لجّرلا ٌحرف :هيفو .مهيديأ

 كلذ ين سيلو «بألا هفرعي مل نإو ؛هيبأ ةرضحب فرعي امب بيجي نأ دلولل
 :انهريخت ؟13ةرفتكو .ةلخنلاب ملسملا ةيبشت هنّمضت ام :هيفو .هيلع بدأ ةءاسإ

 .ماوَّدلا ئلع هدوجوو اهرمث ٌُبيطو اهّلظ ٌماودو

 ٌتوقو ٌءاودو ٌءاذغوهو .اًعنايو اًحلبو ءاّسبايو اًبطر لكؤي اهرمثو
 نه لمختيو .يناوألاو تالآلاو ءانبلل اهعوذجو .ةهكافو ٌبارشو ؛ءئولحو

 لابحلا اهفيل نمو ءكلذ ريغو حوارملاو يناوألاو لتاكملاو رّصحلا (؟)اهقرو

 ةيودألا يف لخديو «لبإلل ْفّلع اهاون ٍءيش رخآ مث .اهريغو اياشحلاو

 دضن نسحو ءاهرظنم ةجببو ءاهتئيه نسحو «(؟)اهبايث لامج َّمث .لاحكألاو
 اهرطافب ٌةرّكذم اهتيؤرف .هتيؤر دنع سوفثلا ةّرسمو هتجهبو هتعنصو (؟)اهترمث

 نم اهب هبشأ ءيش الو .هتمكح مامتو «هتردق لامكو «هعنص عيدبو ءاهقلاخو

 .نطابو ٌرهاظ عفنو هلك ٌريخ وه ذإ ؛نمؤملا لجّرلا

 ةلخنلا هّبشو» :(44ص) يومحلا قايسو .«ةرثك نم» ئلإ ةلاسرلا ةعبط ىف رّيغ )١(
 .(...ةرثك يف ملسملاب

 .ةعوبطملا خسنلاو ءز شماه يف اذكو ؛««اهصوخ» :ن (؟)

 بيذهت»و (167/17) «ةداعسلا راد حاتفم» يف ركذ دقو .دو (ف) لصألا يفاذك ()

 .«اهتابن» :امهريغ يفو .اونعملا اذه دصق هلعلف ««اهتنيزو اهسابل» :(7777/7 /7*) «ننسلا

 .«اهتابنو اهترمث» :اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يفو

 .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ؛««اهرمث» :س (:4)
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 ئلإ اًقوش هقراف اّمل ِكَي هللا لوسر ىلإ هالي ةرجّشلا يهو

 ديلا نم تنال اهي .ةلخّنلا مكتّمع اومركأ :ٌظن دلع باخسإ قف كيش قاقرو

 .217مدآ هنم قِلَُخ يذلا

 دقو .نيلوف ايلع ىكعلاب وأ ةلثكلا 'لع اهليض# ف ساثلا فلدبخا دقو

 ل او بامم نمادصتسا بركاامو يطرب ري يهل ل اجي قار

 790 قلآو لضقأ هققاوت ىلا ضرألاو هتبثمو هئاطلس لمم يف امهتم دحاو لك

 بلقلا يف َّنِإف ء.سجرتلا م مشب مكيلعا :ٌحصي ال ثيدح هيف :(' !رسيجرت

 .(؟)(سجرتلا ٌمش الإ اهعطقي ال .صربلاو ماذجلاو نوتحملا ةح

 يف ناّبح نباو «(507/5) «ءافعّضلا» يف ٌيليقعلاو .(500) ئلعي وبأ هجرخأ )١(
 (لاثمألا» يف قيشلا وبأو .(725) «لاثمألا» يف يزمرهماّرلاو .(5 5 /7) «نيحورجملا)

 نع «ميور نب ةورع نع «ّيعازوألا نع ءديعس نب رورسم قيرط نم مهريغو «(57)

 ٌيعازوألا نع ثيدح اذه) ١ //) «لماكلا» يف يدع نبا لاق .هب ُهَنَعَْتَي 2 يلع

 ين الإ هركذب عمسأ مل .فورعم ٌريغ رورسمو قمتم سبل قلم نع اوتو ءركنم
 .(اذج ركنم ثيدح اذه :(7704 /0) «هريسفت» يف ريثك نبا لاقو .««ثيدحلا اذه

 «ةنسحلا دصاقملا» :رظنيو )١/ ١185(. «تاعوضوملا» يف يزوجلا نبا هركذو

 ةلساسلا او 04 /1) «ةعيرّشلا هيزنت او ؛(١/57١) «ةعونصملا ىلآللا»و )١853(«

 67 ةةنيعشلا

 ,.(608/5) «نيترجهلا قيرط»و «(56017/-5765 /5؟) «ةداعسلا راد حاتفم» :رظناو (2)

 .(1009/6 تا*ا/ 8 /95) «نئسلا بيذبتلو

 .(6 ١٠ ١ص) يومحلا باتك ()

 - :لاقو ُكَنَعَدَنَلَدَو ىلع ثيدح نم )77/١5"( «قشمد خيرات» يف ركاسع نبا هجرخأ (:)
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 0 مو و ب تبديد بديلا

 قت لسعلاو (؟”هًسيزكلاب خبط اذإو .ندبلا رعق نم ةبوطّرلا بذجو ؛ءىقلا

2 

 مدي

 2ك
 رع

 .حضنلا ةريعلا 3تيالمتلا كفو .حورقلا خاسوأ

 .يوق ليلحت هيفو .درابلا ماكزلا عفني .فيطل «ةرارحلا لدتعم :هرهزو

 .يوادوّسلاو بطلا عادّصلا نم عمنيو .نيرخنملاو غامدلا دك حتما ةبو

 سمو اًبيلص (*0هيرض نش اذ هنم (©قّدحملاو .ةراحلا سوؤُلا حّدصيو
 عفنيو .فيّصلا يف ماسربلا نِمأ ءاتشلا يف هّمش نمدأ نمو .(")اًمعاضم راص

 لاقو «(51 /7) «تاعوضوملا» يف يزوجلا نبا هركذو . ةاذح كم فيلر اذه»

 فئصملا هيلع مكحو :«تاملظ هذئسا :(9/13) «تاعوضوملا بيترت" يف يبهّذلا

 .(7757 /؟) «ةعونصملا ئىلآللا» :رظنيو .(١177١ص) «فينملا رانملا» يف بذكلاب

 ١5(. ص) «ةعومجملا دئاوفلا»و ؛©5 /9) «ةعيرشلا هيويتالو

 .ةبداج :ىنعي

 حتفت ةماعلا نأ (7/5ص) «طيحملا طيحم» يفو .(60 /3) (جاتلا» يف طبض اذكم

 .(15 /9) «يزود ةلمكت» :رظناو .نيسلاو فاكلا

 .(5 5١ ص) «ةبلحلا» مسر يف هريسفت قبس

 (عفانملا طقل»و .(1/1517) يومحلا باتك ةطوطخمو ةيطخلا خسنلا عيمج يف اذك

 نبا جاهنم» نم عوبطملا يف اذكو .«قرحملا» :ةعوبطملا خسنلا ينو .,«(87/10)

 87١(. ص) («ةلزج

 .(هلصب» :«جاهنملا»و يومحلا ةطوطخم يفو .ةيدنهلا ةعبطلاو ةيطخلا خسنلا يف اذك

 .اهدعي امو فيطللا دبع ةعبط يف اذكو .هلصأ :ينعي

 سجرنلا تابنإل نيرخآ نيقيرط )١/ ١75( «ةيطبنلا ةحالفلا» بحاص ركذدقو

 .فعاضملا
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 ام ةّيرطعلا نم هيفو .ءادوّسلا ةَّرِملاو مغلبلا نم ةنئاكلا سأّرلا عاجوأ نم

 " :نايبّصلا عرصب بهذي يش : ةح 000 ست

 لكَ ىبثلا نأ ةملس مأ تسبب لاك نم (77(هننس) 2 هحام نبأ ورك : (05روُ

 اهيف درو دفو .ةلهأ هن قامو :ةزوثلاب اهالطف هتروعب أدب (4)هرلَّطا ادإ ناك

 .اهلثمأ اذه ثيداحأ دع

 نب ناميلس ةروثلا هل تعنّصو ؛ماًّمحلا لخد نم لّوأ نإ :ليق دقو

 ,220دواد

 .يومحلا هاّمس دقو ءرْهُز نبا :ينعي )١(

 ,(6 6٠-١7 75ص) يومحلا باتك (')

 نم (71/07 )0515١ مقرب اهيف ثيدحلاو .ةعوبطملا خسنلا نم طقاس «هننس يف (9)

 ركنأو .هانعمب )١7١6( ٌيسلايّطلا اًضيأ هجرخأو .هب اهنع «تباث يبأ نب بيبح قيرط
 .هلاسرإ (15١؟ )١/ ٌيقهيبلا حججرو ٠/*"« ) ةععشلا# يف امك تكس دسحا

 متاس يب 9 ؛ليسارملا# اسك ةعرز وبأ لاذ هعاطتاال قع لوضوبلاو

 ةبدوملا» ف ٌيِبهّذلا اع كلذبو««ةملس م نم عمسي مل ٌْتيبَح7(:8١9ض)

 «حابصملا) يف يريضوبلاو .(ه /) (ةّيعرّشلا بادآلا» يف حلفم نباو «((365/1)

2 

 .«للط» :طح .فادعام (5)

 يف يناربطلاو (717/1465) ةبيش ىبأ نبا هجرخأ .ئسوم يبأ ثيدح نم اعوفرم يور )6(

 .(078) «ناميإلا بعشا يف يقهيبلاو (7١7ص) ينّسلا نباو (451) «طسوألا»
 نب ليعامسإ ةمجرت يف (377/1) «ريبكلا خي دراتلا» يف يراخبلا اًضيأ هجرخأو

 (؟76 )١/ يليقعلل «ءافعضلا» :رظناو .هيف عباتي الو رظن هيف :لاقو ءنمحرلا دبع

 717١(. 5) «ةفيعضلا»و (دشرلا .ط ؛57//577-59) يدع نبال «لماكلا»و
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 يف ناكرتيو «ءاملاب ناطلخي .ٌءزج خينرزو «ناءزج ٌسْلِك :اهلصأو

 سلجيو «هب ئلطي مث .هتقرز دتشتو «١2)خبطني ام ردقب ماّمحلا وأ سمشلا

 باهذإل ءاّنحلاب اهناكم ئلطيو ؛لسغي ّمث .ءامب سمي الو «لمعي امئير ًةعاس

 .اهتيران

 ىلإ كاع ف يبث ©. و © نوعا 3 . #0 مع 79)
 امل مدآ نإ» : اعوفرم «يوبنلا بطلا» باتك يف ميعن وبأ ركذ :

 .«قبنلا اهرامث نم لكأ ٍءيش َلَّوأ ناك ضرألا لإ طبهأ

 ئأر هّنأ (؟7هتّحص ئلع قفتملا ثيدحلا يف ىلا ِةلي يلا ركذ دقو
 رجح لالق لثم اهَقْبَن اذإو هب يرْسأ ًةليل نئهتنملا ةردس م 7-0-0 8 هه

 غبديو «لاهسإلا نم عفنيو «ةعيبّطلا لقعي ءردّسلا رجش رمث :قّسلاو

 .فيحصت «ةعوبطملا خسنلا يف اذكو .«جضني» :ل ءطح )1١(

 )١/ 72١6(. «عفانملا طقل» «(598ص) يومحلا باتك (؟)

 نع .ديز نب ٌيلع نع «ةملس نب داّمح نع راكب نب ركب قيرط نم (805) مقرب (؟)
 نبا افوقوم اًضيأ هجرخأو .ٌفوقوم هيف وه نكل .هب سابع نبا نع ؛نارهم نب فسوي
 ,ركنم هَّنإف ساّبع نبا لع افوقوم ناك نإو اذه» :لاقو ١ 75١( /7) «لماكلا» يف يدع

 نّمم وهو ةحلاص بئارغ ناسح ثيداحأ ركبلو ركب ريغ داّمح نع هيوري ملعأ ال
 ف بيطخلا هجرخأو .ةادج ركنملاب هثيدح سيلو «ٌتركذ ام ريغ هلو هقيدح بتكث

 لاق :لاق ٌيبعّشلا نع «قاازنلا رتاج نب قلم قيرط نم (؟94 [4) ةفانفم خيرألا

 الإ اهّبحأ امو بلكؤت واح علبت ةرمث لَّوأ يهو «ةكرابم ٌةرجش َقْبنلا» :نيابك هبا

 نعع راكب نب ركب قيرط نم (34 /17) اًضيأ بيطخلا هجرخأف عوفرملا اأو .«لقاع

 يف ّيزوجلا نبا هفعضو .هب ساّبع نبا نع ؛دهاجم نع ؛حيجن يبأ نبا نع ؛ءاقرو
 21 اا عشا ري «ةيهانتملا للعلا#
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 1 55 :ماعطلا لاو :نديبلا ولغيو ءءارفّصلا نكسيو غةلعملا

 وهو .اشحلا يّوقي هقيوسو .مضهلا ءيطب وهو .ّيوارفّصلا !2)بّرذلا عفنيو

 .دهشلاب هتّرضم عفدو «ةّيوارفّصلا ةجزمألا حلصُي

 هبطر نأ :حيحّصلاو .نيلوق ىلع ؟ٌسباي وأ ٌبطر وه له هيف فلتخاو

 . سباي دراب هسبايو ءبطر دراب

 ءاهلا فرح

 تبني الو هِي هللا لوسر نع ٌّحصت ال ثيداحأ ةثالث اهيف درو :"0ابدْنه

 ٌتارطقو الإ ماّيألا نم ٌموي سيل ِهّنإف :ةوضتتالو ايديهلا أولكتا :اهليحأ

 .(47(هيلع رطقت ةّنجلا نم

(010) 

00 

0 

 171 ويس الو مس هيف د مل اهيلع مانو ابدنهلا لكأ نم : يناثلا

 .«عفانملا طقل» نم هدعب امو ءيومحلا باتك نم لقنلا رخآ

 .لصتملا لاهسإلاو ةدعملا داسف :برذلا

 .حيحص امهالك ءابدنهلاو ءابدنهلاو .(470 -477 ص) يومحلا باتك

 نمو ُةَنَعُهَنَََو سنأ ثيدح نم (ثحابلا ةيغب 017 4) ةماسأ يبأ نب ثراحلا هجرخأ

 يف حلفُم نبا اًضيأ عضولاب هيلع مكحو .(7177) «يوبّتلا بَّطلا» يف ميعن وبأ هقيرط

 ءيلاللاة وو( 18 )١/ ةةيضرعلا ةبوجللا» :رظنيو .(ه1/9) «ةيغرشلا بادآلا]
 0 /9) «ةفيعّضلا ةلسلكلالو ءأ7 4آ/ /9) ةةحيرشلا هيزتقااو /١8(. /5؟) «ةعونصملا

 هيلع مكحو .ةشئاع ثيدح نم )١١00( «تاٌيرويَطلا) يف ٌيِفلَّسلا رهاط وبأ هجرخأ

 (ةعيرشلا هيزنت» :رظنيو 2«. 0) (ةّيعرشلا بادآلا» يف حلفُم نبا اًضيأ عضولاب
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 .21)«ةّنجلا نم ٌةرطق اهيلعو الإ ابدنهلا قرو نم ٍةقرو نم ام» :ثلاثلا

 يف يهف .ةنّسلا لوصف بالقناب ةبلقنم جازملا ةليحتسم يهف .دعبو
 .ةلظعم فيرخلاو عييرلا يفر :ةسباي ٌةَراح فيّصلا يفو «ةبطر ٌةدراب ءاتّشلا

 ٌةدّيج ٌةدّربم ةضباق يهو .سبيلاو ةدوربلا ئيلإ ليمت اهلارخأ بيلاحت يلو

 ىهن ءاهنم يييلا ةضاخو ءرطبلا تنقع لهي تلوأر تخبط اذإو .ةدعملل
 .اهفمص نم رمضتو اشف هاو كطملل حرجا

 نم (؟9ءفنتو .ةدعملا يف ضراعلا باهتلالا (2)تنكس اهب دّمْضت اذإو
 نم تعَّمن اهلوصأو اهقروب دّمْضت اذإو .ةّراحلا نيعلا ماروأ نمو «سرقتلا

 نم عفنتو .دبكلا يف ةضراعلا ددٌّسلا حتفتو «ةدعملا يّوقت يهو .برقعلا عسل

 يّقنتو ءءاشحألاو قورعلاو لاحّطلا ددس حتفتو ءاهدرابو اهّراح اهعاجوأ

 .ةرلكلا ىراجم

 الو .ٌيددَّسلا ناقريلا نم عفني رصتعملا اهؤامو .اهّرمأ :دبكلل اهعفنأو

 ماروألا ئلع عضّوو اهقرو قد اذإو .بطَرلا جئايِاَّرلا ءام هب طلخ اذإ امّيس

 (31/ا/ 33/0) «يوَنلا بّطلا» يف ميعن وبأو /) (ريبكلا» يف ٌيناربّطلا هجرخأ 01(

 يف حلفُم نبا اًضيأ عضولاب هيلع مكحو .السرم ئوريو .ّيلع نب نيسحلا ثيدح نم
 ركنم) )594١/7(: (ديناسملا عماج) يف ريثك نبا لاقو .(57/؟) «ةّيعرشلا بادآلا»

 رار ب رملا ة ىوجكلاوو ا( /5) ؟ضاعوشروملا» ؟ ,لظتووب هال
 ةلسنسلاةودكا 8< /9)ةعيرشلا ةيوقهودأ )١889/9 «ةعونسسلا ىلآللاةو

 .(777؟0) «ةفيعضلا

 .فيحصت ««تبلس» :ةعوبطملا خسنلا يف ()

 .(«عفنت دقو» :يومحلا باتك يف (9)

 0و1



 .ءارفّصلاو مّدلا ةرارح ئفطيو «ةدعملا يف ام ولجيو . اهلّذحو اهدّرب ةّراحلا

 تضِفُث وأ تايُش ئتم اهنأل ءةضوفنم الو ٍةلوسغم ريغ تلكأ ام ُحلصأو

 .مومّسلا عيمج نم عفنت ةّيقايرت ةّوق كلذ عم اهيفو .اهتوق اهتقراف

 ,2")تاقايرّتلا يف اهقرو لخديو .١2)ءاشغلا نم عّمن اهئامب لجتكا اذإو

 ٌّبّصو ءاهؤام رصتعا اذإو .مومّسلا رثكأ "7يواقيو .برقعلا غدل نم عفنيو

 فرو اهلضأ رصتعا اذإو .«4)اهّلك ةلاّتقلا ةيودألا نم صّلخ ءَتَّزلا هيلع

 ضايب ولجي اهلصأ ُنبلو .روبنزلاو برقعلا عسلو يعافألا عسل نم عّمن هؤام
 .يعلا

 واولا فرح

 ٌيِبَنلا نع مقرأ نب ديز ثيدح نم 2170هعماج» يف يذمرتلا ركذ :2*)سرو

 نع هلقن دقو (ب )١١8/ يومحلا باتك طوطخم يف اذكو «اشعلا» :نءطح .«ف (0)

 .«ةواشغلا» ١7(: /7) «ةيعرشلا بادآلا» ينو .«ليللاب رصبلا فعض :ينعي» يربطلا

 .«قايرتلا» :دءز (؟)

 .اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يف امك «مواقي :ينعي (؟)

 .انه اهلصأ تعبت يتلا ةلاسرلا ةعبطو د ءز نم طقاس «اهلك» (5)

 .(4710/-475صض) ىومحلا باتك (5)

 نم هجرخأو .هب مقرأ نب ديز نع :هللا دبع يبأ نبع «ةداتق قيرط نم (؟*1/8) مقرب 010
 نبا هجرخأو .(1971717) دمحأو .(1/5 4 4) «ئربكلا» يف ٌيئاسنلا اًضيأ قيرطلا هذه

 لاق .هوحنب ديز نع ءهيبأ نع ؛.نوميم نب نمحّرلا دبع قيرط نم (7171/) هجام

 نكل :(507707/4) مكاحلا هحّحصو ؛«حيحص نسح ثيدح اذه» :يذمرتتلا
 :دمحأ مامإلا هيف لاقو «هيف ملكت يرصبلا هللا دبع وبأ نوميم وهو ديز نع يواّرلا
 .(ريكانم هئيداحأ)»
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 نم دل هنن :ةداتق لاق .بنجلا تاذد نم سرولاو جفرا تعبي ناك 3 2

 .هيكتشي يذلا بناجلا

 تسع :لاق ءاضيأ مقرأ نب قع ثيدح نم (7١(هننس) يف هجام نبا كورو

 ,ةيدكلو ايزو اطتق واش بنبلا تناك عملاق هللا لوسر

 ءاّموي نيعبرأ اهسافت دعي دعقت ءاسفتلا تناك :تلاق ةملس مآ نع ٌحِصَْو
 .(7فّلكلا نم اههجو ئلع َسْرّولا يلطت انادحإ تناكو

 تبسلو يريب سيلو ءاَعَوز عرزي سرولا :(7يوغللا ةفينح وبأ لاق

 .نميلا دالب ريغب برعلا ضرأ نم الو برعلا ضرأ ريغب هفرعأ

 ريحألا ةدوسجأو را ماثلا ةجرتلا لّوأ يف ةسوبيلاو ةرارحلا يف هتّوقو

 يف ةنئاكلا روشبلاو ةٌكحلاو فّلكلا نم عني .ةلاختلا ٌليلقلا ءديلا يف نّيَّللا
 .حضولا نم عفن برش اذإو .ةغباص ةشانا وقالو .هب .يلط اذإ ندبلا حطس

 وهو . .هب مقرأ نب ١ ديز نع «هيبأ نع «نوميم نب نمر ذيع لير نعال 11 مو )010

 .(55651) دمحأو ,((55/) هجام نباو )١79(. يذمرتلاو 07 )١١ دواد وبأ هجرخأ (؟)

 ٌمأ نع :ةّيدزألا ةَّسُّم نع ءلهس يبأ ثيدح نم اّلِإ هفرعن ال ٌثيدح اذه» :يذمَرّتلا لاق

 مهُضعب هّلعأ نكل «(176 )١/ مكاحلا هحّحصو .يراخبلا نع كلذ لقنو ««ةملس
 بادآلا» يف حلفُم نبا لاق اذلو ؛نورخآ اهاشمو ءاهلاح فّرعُي ال ةّيدزألا ةّسْم ن

 يف يووتلا هنّسح نّئمو :(هفعضو هنسح يف فّلتخما :(*1/9؟) «ةّيعرّشلا
 يفنصم نم ةعامج لوقا :لاقو )١/ ١1٠( «ةصالخلا»و (275 /7) «عومجملا»

 (حيقنتلا» يف يِبهذلا هنّسحاذكو .«مهيلع دودرُم ء«فيعض ثيناح هَّنِإ :ءاهقفلا

 )75١١1(. «ءاورإلا» يف ينابلألاو /١79(« /) «رينملا ردبلا» يف نّقلملا نباو «(47/1)

 .يومحلا باتك نم لقنلاو ١50(. ص) «تابنلا باتك» يف (©)
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 مهرج لزو هلم ةبرّشلا رادقمو

 هب خِطُل اذإو .©7)ٌيرحبلا طْسقلا عفانم نم ٌبيرق هعفانمو هجازم يف وهو

 سرولاب غوبصملا بوّشلاو .اهنم عمن ةعفّسلاو روثبلاو ةكحلاو قّهبلا ئلع

 .هابلا ئلع يوي

 فالخلا ركذ يرق دقت دقو .رعّتل درست يهو هيلا قرو يه :ةعو
 .هلَعف نّمو ءداوّسلاب غبّصلا زاوج يف

 ءايلا فرح

 لك ةغّلا يف هّنإف «معأ نيطقيلا ناك نإو .عَرَقلاو ءاّبدلا وهو : نيطمن

 َنَتَيْنَأَو# :نئلاعت لاق .رايخلاو ءاثقلاو خيّطبلاك ءقاس ئلع موقت ال ةرجش
 ١7[. :تافاصلا] © ٍنيِطَمَيْنم ورش هع

 هلام :رجّشلاو .اًرجشال ءاَمْجَن ئّمسي قاس ئلع موقي ال ام :ليق نإف

 ؟# ِنيوْمَيِنم رجس :لاق فيكف ءَةغّللا لهأ هلاق اس

 ءيشب دّيق اذإو ؛هيلع موقي ٌقاس هل ام ناك قلطأ اذإ رجشلا نأ ةيارجلاف

 يف عفتلا ميظع مهم ّباب ءامسألا يف دّيقملاو قلطملا نيب قرفلاف هم قت

 ءرمثو .ءاّبذلا تابت :وه نآرقلا فروكذملا نيطقيلاو .ةغّللا بتارمو مهفلا

 .نيطقيلا هرجشو «عرقلاو ءاّبدلا ئّمسي

 امد اطبخ نأ كلام نب سنأ ثيذح نيكل ىوعيعصلا7 ف تبق دقو

 هيلإ بّرقف كيك هللا لوسر عم تبهذف :سنأ لاق ؛هعنص ماعطل و هللا لوسر

 .ث يف ليوطلا طقسلا ئهتناانه (0)

 )3١51(. ملسمو )3١97( يراخبلا (0)

 خو وه



 عادلا ةامايس تيارا سيل .ذيدقو اد هف ارمو هريعش نم اًربخ

 وقرب عرفا لفي رعو هلام ني نسل لراس تامه ترق وأ قع

 .(10 كاي كي هللا لوسر 2١7 ٌّبحب ىلإ كّبحأ ام !ةرجش نم كلاي

 هيفا نع :هيبأ نع .هورع نب ماشه ثتيلدح نم (7)(تاّناليغلا) يفو

 نم اهيف اوٌرْيكأفاَر دق متخبط اذإ ةشئاع اي) :355 هللا لوسر يل لاق *تلاق

 .«نيزحلا بلق ٌدشت اهّنِإف ءاّنَدلا

 مل نإو .رادحنالا عيرس وهو ءاًريسي ًءاذغ وذغي .بطر دراب :نيطقيلا

 (49طلخ نم دوت هلأ هّيّضاخ نمو ٌدومحم طلي هنم دلوت مضهلا لبق دسفي

 ًطلطخ حلملابو «ُتفيوح ٌطلخ هنم دوت لدرخلاب لكأ نإف .هبحصي امل ٌسناجم

 .اًدّيج ًءاذغ َندبلا اذغ لجرفّلاب خبط نإو .ضباق ضباقلا عمو «ٌحلام

 مئاليالو .نيرورحملا عفنيو ءاّيمغلب اًبطر ًءاذغ وذغي «ٌيئام فيطل وهو
 عادّصلا بهذُيو ءشطعلا عطقي هؤامو .مغلبلا مهيلع ُبلاغلا نمو نيدوربملا

 .(ثحل الإ كاد ام» :«تايناليغلا»و يذمرتلا ظفل (0)

 ركب وبأو )81/١1"(: «ئربكلا تاقبّطلا» يف دعس نباو :.(1845) يذمرّتلا هجرخأ ()
 .«هجولا اذه نم ٌُبيرغ فيبعلل :ىدسرتلا لاق .(464) «تاناليغلا» ُْق يعفاّشلا

 ريغ هنع وري مل تولاط وبأ» :(79/*) «ةّيعرشلا بادآلا» يف حلفُم نبا لاقو
 .هيلع قفتملا قباسلا كلام نب سنأ ثيدح هل دهشي نكل .«حلاص نب ةيواعم

 يف وهو .«ٌحصي ال»:(4794١ /7) «ينغملا» يف ٌيقارعلا لاق .(4017:497) مقرب ()
 .(5976) «ةفيعضلا ةلسلّسلا»

 .أطخ يهو ؛«دومحم» :ةدايز هدعب ةعوبطملا خسنلا يف (5)
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 الو .لمعتسا فيك نطبلل ٌنّيلم وهو .سأّرلا هب لسع وأ بِرُش اذإ ّراحلا

 .اًعفن هنم لجعأ الو «هلثمب نورورحملا ئوادتي

 جرخُشساو هروُنَلا وأ نقلا يف يوشو «نيجعب خط اذإ هَل :هعفانم مو

 عطقو «ةبهتلملا ئّمحلا ةزاآبج عكس -ةفيطُللا ةبرشألا ضعبب برش .هؤام

 ٌلهسأ ئّبرم لجرفسو نيبَجْنّرَتِب برش اذإو .اًنسح ءاذغ اًذغو ءشطعلا

 ّ فيلا اع

 (1)نورطَت نم ٍءيشو ءلسع نع عيشي هام برشو «عرقلا خبط اذإو
 ءاروألا نم من خوفا لم ةامسخ هنم لوو هلك اذإو .اًعم ًةَّرمو اًمغلب َردحأ

 .("7غامدلا يف ةّراحلا

 يف اهنم رطقو .درولا نهدب اهؤام طِلخو ,©0هتدارجب ترصع اذإو
 .ةّراحلا نيعلا ماروأ نم ةعفان هتدارجو .ةّراحلا ماروألا نم تعفن -(؟)نذألا

 .ٌراحلا سرقتلا نمو

 ئتمو .نيمومحملاو ةّراحلا ةجزمألا باحصأل عفتلا ديدش وهو

 ندبلا يف دّلوو ءدسفو «هتعيبط ئلإ لاحتسا اًيدر اًطْلِخ ةدعملا يف فداص

 .يرملاو لكلاب هتّرضم عفدو .اًيدر اًطلخ

 نأ سنأ نع ركذيو .الاعفنا اهعرسأو «ةيذغألا فطلأ نم وهف :ةلمجلابو

 .قبس دقو «يرجحلا حلملا نم عون 0010

 .يتأي اميف «ةراحلا ماروألا» دعب عقوو ءانه س نم طقس «غامدلا يف (؟)

 .هرشق :ينعي (©)

 .ملق قبس هلعلو .«فنألا» :س (:)



 .(7١هلكأ نم رثكُي ناك ِدلكَي هللا لوسر

 يف عمّتلا ميظع رصتخم لصفب بابلا اذه يف مالكلا متخأ نأ تيأر دقو

 هيوسام نبال تيأرو .باتكلا ةعفنم ّمتتل ةعفاّنلا ةّيلكلا اياصولاو رذاحملا

 :لاق .«7هظفلب هتلقن «ريذاحملا باتك١ يف الصف

 .هسفن الإ ّنمولي الف «؟!َتفِلَكو ءاّموي نيعبرأ لصبلا لكأ نم 4

 .هسفن الإ ًنمولي الف ءبّرَج وأ قَهَي رت هباصأف ءاحلام لكأف هدصتقا 207نم

 الإ ًنمولي الف «ةوقّل وأ جلاف هباصأف ءكمّسلاو ضيبلا هتدعم يف عمج نم

 .هسفن الإ ٌنمولي الف «جلافلا هباصأف «ٌئلتمم وهو ماّمحلا لخد نم

 .سرقِن وأ صرب وأ ٌماَذج هباصأف بثلسصْلاَو نبّللا هتدعم يف عمج نمو

 هل ظفّللاو )٠١41( ملسمو «(0475) يراخبلا جرخأو .ظفّللا اذهب هيلع فقأ مل )١(
 ءاَّبد اهيف ٍةقرمب ءيجف «هعم ٌتقلطناف «لجر هك هللا ًلوسر اعد» :لاق سنأ نع

 ٌتلعج كلذ ٌتيأر اًملف»:لاق ؛«هبجعُيو ءاّيَذلا كلذ نم لكأي لكي هللا ٌلوسر لعجف
 .«هُمعطَأ الو هيلإ هيقلأ

 ,(0 غاب ع رص) ىوبحلا باتك (؟)
 ءريذاحملا باتك نم عوشيتخب نباو هيوسام نبا مالك نم لوقنم لصف» :يومحلا لاق ()

 نبا مالكو ءلصفلا اذه يف هيوسام نبا مالك فنصملا لقن دقو .«هب عفتنيل هظفلب هتلقن

 .هفلؤمو «ريذاحملا باتك» ىلع فقأ ملو .نيرخآ مالك عم يلاتلا لصفلا يف عوشيتخب

 .(١١4ص) هفيرعت مدقت فلكلاو .فّلكلا هباصأ :ينعي (:)

 .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو «ةرقف لك لبق فطعلا واو ةدايزب «نمو» :لءث (6)
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 الإ ٌنمولي الف ء.سرقن وأ صّرب هباصأف «ذيبنلاو نبللا هتدعم يف عمم نم

 الف ,١2)التخم وأ اًنونجم تدلوف .هلهأ ئطو مئّتح لستغي ملف ملتحا نم +: عةاليك_ ا طوخ َ 1 ع ئ "7 هل

 الف ءٌّوبر هباصأف ؛هنم (؟7ةأمتو اًدراب ()اًقولصم اًضيب لكأ ")نمو

 .هسفن الإ نمولي الف ٌةاصح هباصأف ؛غرفي تح ربصي ملف عماج نم

 .هسفن الإ مولي الف «ٌءاد هباصأ وأ ٌةوقل هباصأف ءاليل ةآرملا يف رظن نم

 لصف

 ناثروي امهّنِإف ءكمّسلاو ضيبلا نيب عمجت نأ رذحا :عوُشْيَتْحَب ُنبا لاقو

 .سارضألا عجوو «ريساوبلاو جنلوقلا

 امك )١٠٠١/( يومحلا باتك ةطوطخم يفو .ةعوبطملا خسنلا يف اذكو ««الّبخم» :س )١(

 .هريغو لصألا نم تبثأ
 .فطعلا واو عم انه هريغو لصألا يفاذك (؟)

 باتك ةطوطخم يف اذكو «تبثأ امك هريغو لصألا يفو .«اقولسم» :ل ءطح ءث 0

 تركذ دقو ١514(. 5 /7) «ةداعسلا راد حاتفم» يف ءاج اذكو .(أ/١٠٠7) يومحلا

 بيرغا :رظنا .هريغو برضلا ئنعم يف نكلو ؛«قلس» يف ةغل «قلص» نأ ةغللا بتك
 .(7/07 )١/ ةبيتق نبال «ثيدحلا

 .«التما» :ةعوبطملا خسنلا يف (5)



 .هجولا ف فّلكلا 21)دّلوت ضيبلا لكأ ٌةمادإ

 قهبلا دّلوي ماّمحلا دعب داصتفالاو حلاملا كمَّسلاو ةحولملا لكأ

 .بّرجلاو

 .ةناثملا رقعي منغلا ئلك لكأ ةمادإ

 .جلافلا دّلوي ٌيرَّطلا كمّسلا لكأ دعب درابلا ءاملاب لاستغالا

 .ماذجلا دّلوي ضئاحلا ةأرملا ءطو

 .ةاصحلا دّلوي هبيقع ءاملا قيرهي نأ ريغ نم عامجلا

 .(9يوَّدلا ءاّدلا دّلوي "”جرخملا يف ثكملا لوط

 .عفاتلا نم راثكإلا نم ٌريخ ٌراَّضلا نم لالقإلا :(؟7طارقُب لاقو

 ءالتمالا كرتبو «بعتلا نع لساكتلا كرتب ةّحّضلا ؟2اوميدتسا :لاقو

 .(7)ِبارّشلاو ماعّطلا نم

(010 

030 

00 

0 

 .ةعراضملا فرح لمهأ وأ «دلوي» :(ف) لصألا ريغ يف

 .ةجاحلا ءاضق عضوم : ينعي

 .(1' 1-58 472ص) يومحلا باتك :هذه عوشيتخب نبا لاوقأل رظنا

 هيلي امو اذه هلوقو .اهدعب امو فيطللا دبع ةعبط يف اذكو ؛(طارقبأ» :ل ءث «س ءز

 .(5"١7ص) هتعوبطم :رظناو (ب /48) يومحلا باتك ةطوطخم يف

 .«كردتسا» ها د7

 يزوجلا نبال «عفانملا طقل» نم لوقنم هدعب امو ءيومحلا باتك نم انه لقنلا ئهتنا

 .هيلع تهّبن ام الإ فرصتلا ضعبب (575-514/9)
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 ئلع لكأيلو ؛ءاذغلا '١)دّوجيلف ةَّحّصلا دارأ نم :ءامكحلا ضعب لاقو

 نادفلادع هدو ماعلا برش م لطقلو كام ةلع برشبلو اق

 رذحيلو .ءالخلا ئلع هسفن ضرعي ئّتح 2؟)هاني الو «ءءاشعلا دعب ىّشمتيو

 .ءاتشلا يف "7ةرشع نم ريخ فيَّصلا يف ةّرمو «ءالتمالا بيقع ماّمحلا لوخد

 (؟)ءرْهَت زئاجعلا ةعماجمو .ءانفلا ئلع ٌنيعم ليّللاب سبايلا ديدقلا ٌلكأو
 ٌحصي الو ءيلع نع اذه ئوريو .«*ءاّحصألا نادبأ مِقّْسَتو ؛ءايحألا رامعأ

 .هريغ مالكو برعلا بيبط ةدلك نب ثراحلا مالك نم هضعب امّنِإَو هنع

 لجعيلو .ءادغلا ركابيلف  ءاقب الو ءاقنلا اوبس نم :ثراحلا لاقو

 ني نايشغ للعيلز 210 ءادّدلا فنكتو «ءاشعلا

 لوخدو .ةنطبلا ئلع عامجلا :لديلا مدت ايبا ةعبرأ :ثراحلا لاقو

 .زوجعلا عامجو «ديدقلا لكأو عالتمالا لع ماّمحلا

 ناك هنأ بلاط يبأ نب يلع نع ثيدحلا يف انيور دق» :(519/7) «عفانملا طقل» يف )١(

 هذه ضعب يورو» :اهرخآ يف لاقو .«...دوجيلف  ءاقب الو  ءاقبلا دارأ نم :لوقي

 .يتأيس امك ءاهلقن مث «ةدلك نب ثراحلا نع تاملكلا

 فو ةيدنهلا ةعبطلاو ةيطخلا خسنلا يف نيعوفرم «ماني»و «ئشمتي١ نالعفلا درو اذك (؟)
 .امهالك وأ امهدحأ مزج اهريغ

 .«رشع) :ةعوبطملا خسنلا يفو .خسنلا عيمج يف اذك (*)

 .(7//17) «ءابنألا نويع»و «عفانملا طقل» يف اذكو ء«مدهت» :ل (5)

 .فلؤملا اهداز وأ ئرخأ ةخسن يف تناك امبرف ««عفانملا طقل» يف ةلمجلا هذه درت مل 60

 .نيدلا ةلق :ينعي 200

 .(١57ص) «عفانملا طقل» (0)



 نم هيلإ يهتنن رمأب انْرُم :اولاقف ءساثلا هيلإ عمتجا ثراحلا رضتحا اّملو

 يف الإ ةهكافلا اولكأت الو .ًةّباش الإ ءاسنلا نم اوجّوزتت ال :لاقف ,237كدعب
 فيظنتب مكيلعو ؛ ءاّدلا هّندب لمتحا ام مكدحأ َنجلاعتي الو .اهجضن ناوأ

 ادإو .محّلل ةتبنم ةَّرهلل لت ةكلوم ؛مغلبلل ٌةبيذم اهّنإف ءرهش لك يف ")ةدعملا

 نيعبرأ شميلف ائشعت .: د اذإو ةعاس 72'2هماعط رثإ ىلع منيلف .مكدحأ ئّدغت

 .ةوطخ

 اهذخآ ةفص يل فص «يل ئئبت 310 كلمل ل :.' هييبطل كولملا ضعب لاقو

 كي كف ا ظ

 ءلوبلا سبحت الو ءعامجلا ئلع ّنهراكتت الو .عوجت ئتح نلكأت الو .ةوطخ

١١ 

 .د نم طقاس (كدعب نم» (0)

 مكيلعو» :(577 /7) «عفانملا طقل» يفو .ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يق انك )030

 لعلو .( 5 0 )١/ «ءابدألا تارضاحم»و )١/7( «ءابنألا نويع» يف اذكو ««ةروثلاب

 .ئرت ام ئلإ اهرّيغف اهريغو مغلبلا ةباذإل اًببس ةرونلا نوكت نأ لكشتسا فلؤملا

 طقل» يف هلثمو .«ص» :هقوفو لصألا شماه يف بتك اذكو ««هتادغا :ن ءد ءطح ءز ()

 .هريغو «عفانملا

 نيسمخ ...» :هتيصو رخآو ؛(هل بيبطل جاّجحلا لاق) :(577 /7) «عفانملا طقل» يف (5)

 نبا لاق مث .«كنم ذخأي ...» :هلوق رخآو ؛«جاّجحلل قوذايت لاقو» :هيف مث .«ةوطخ

 عمجف .هرخآ ئلإ «نلكأت ال :لاقف .ناورم نب كلملا دبع قوذايت ئصوأو» :يزوجلا

 بدق اًضبتبم اًيبط ناك اذه قراابتو ,ديساو قابس العلا اياصولا بدصملا
 ,(7 60 - 9 /؟) «ءابنألا نويع» :رظنا .جاجحلا
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 ٌماعط كتدعم يفو اًماعط َّنلكأت الو .كنم ذخأي نأ لبق ماّمحلا نم ذخو

 .همضه نع كتدعم زجعتف ؛هغضم نع كنانسأ زجعت ام لكأت نأ كاَّيِإو

 الف كدسج يف مّدلا زنكلا معنو .كمسج يقني (7١كئيقب عوبسأ لك يف كيلعو
 قابطألا ٠ نم جرخي هّنإف ؛ماّمحلا لوخدب كيلعو .هيلإ ةجاحلا دنع الإ هجرخت

 .هجارخإ اىلإ ةيودآلا لصت ال ام

 .(1) كعف كِفاَّشلا لاقو

 ريغ نم لسغلا ةرثكو ءبيطلا ٌجشو ءمحّللا لكأ :ندبلا يو ”قن ةعسرأ

 .ناّثكلا سبلو ءعامج

 ئلع ءاملا برش ةرثكو «ٌمهلا ةرثكو «عامجلا ةرثك :ندبلا نهوت ةعبرأو

 .ضماحلا لكأ ةرثكو ءَقيّرلا

 رظّتلاو «مونلا دنع لحكلاو «ةبعكلا لايح سولجلا :رصبلا ىّوقت 1: ةعبدأو

 .سلجملا فيظنتو .ةرضخلا لإ

 جرف ئلإو ءبولصملا ئلإو رذقلا ئلإ رظّتلا :رصبلا نهوت ٌةعبرأو
 .ةلبقلا ريدتسم دوعقلاو ةأرملا

 .قتسفلاو ."7لَقيِرْطإلاَو ءريفاصعلا لكأ :عامجلا يف ديزت ةعبرأو

 .ةعوبطملا خسنلاو «عفانملا طقلا يف اذكو ««يّقنت ةئيقب» :ن )010

 تعمسم :لاق ناميلس نب عيبرلا نع ةميزخ نبا ئور» :(577 /7) «عفانملا طقل» يف 030

 .(لوقي يعفاشلا

 .ئرخأ عفانم هل ريغصلا نإف .دوصقملا وهو ««ريبكلا لفيرطإلا» :«عفانملا طقل» يف ()

  يهو «ثالثلا رامثلا :ةيدنهلا يف لفيرطإلا ئنعمو .(79/ //5؟) هيف هعنص ةقيرط رظناو
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 والحَرّوبِ)١

 ةسلاجمو «كاوّسلاو .مالكلا نم لوضفملا كرت :لقعلا يف ديزت ةعبرأو

 .ءاملعلا ةسلاجمو ءْنيحْلاَّصلا

 قارفو .ديلا تاذ ٌرَصِق :نلتق امّبرو «ندبلا نْبِذُي ٌسمخ :نوطالفأ لاقو
 .ءالقعلاب لهجلا يوذ كحضو .حصنلا ٌدرو «ظياغملا عّرجتو «ةّبحألا

 ال نأ ٌديدج وهف اهظْفَح نم ءلاصخب كيلع :؟"7نومأملا بيبط لاقو

 اًماعط لكأت نأ كاّيإو .ٌماعط كتدعم يفو اًماعط لكأت ال :توملا َةَّلع الإ ّلتعي
 ةرثكو كاّبإو .همضه نع كتدعم زجعتف ؛هغضم يف كارضأ ()7بعتت

 توم ثروي هّنِإف زوجعلا ةعماجمو كاّيإو .ةايحلا رون (؟7سبتقي هّنإف عامجلا
 .فيّصلا يف ءيقلاب كيلعو .هيلإ ةجاحلا دنع الإ دصفلاو كاّيإو .ةأجفلا

 :رظنا .بكرملا ءاودلا اذه يف ةسيئرلا ءازجألا يهو .جّلْمَألاَو جّليلَبلاو جكيلْهإلا -

 «ليصألا لوقلا»و (184ص) «ةيديشرلا تابّرعملا»و (175١ص) «مولعلا حيتافما

 ١(. 6 ص)

 وهو «(ريجرجلا» :«عفانملا طقل» يفو .ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا عيمج يفاذك 010

 «نوناقلا» وأ ةدرفملا ةيودألا بتك يف ٍبوُرَحلا صاوخ نم كلذ ركذي ملف ءباوصلا

 هنعهشاراذك# :لاق 18 57 ةيعرشلا باهآلالا يف ملقم نيا كلذ لقا امل: .هريغو

 00 "ليقود ساي دراب شاق وهو ههيسدر هءاذغ نإ هرظنا هيلو. («دازلا» يف ينعي)

 .«عفانملا طقل» ئلع حلفم نبا فقي ملو
 .(57 5 /7) «عفانملا طقل» يف امك ,عوشيتخب وهو 03

 .«كنانسأ زجعتا :ث يفو .«بعتي» :ن ءس ءز (0)

 .اهلصأل افالخخ ةلاسرلا ةعبط يف اذكو ««ئفطي» ئلإ يقفلا هرّيغ (:)

64 



 .ةعيبّطلل ٍداعم وهف ريثك لك :هلوق ١2)7طارقُب تاملك عماوج نمو

 تيذأت اًماعط ةدعملا يف سبحأ ملو ؛ماعط ئلع اًماعط لخدأ ملو «نيّيدر
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 لكألاو ريثكلا موّنلاو ءريثكلا مالكلا :مسجلا ضرمت ءايشأ ةعبرأو

 هييشلا لكعو :هفعضيو غامّدلا خم لّلقي :ريثكلا مالكلاف

 نع لسكيو «نيعلا حّيهيو ءبلقلا يمعيو .هجولا رفصي :ريثكلا مونلاو

 .ندبلا يف تابوطُرلا دّلويو «لمعلا

 ةظيلغلا حايٌّرلا دّلويو .مسجلا فعضُيو «ةدعملا مف دسفي ريثكلا لكألاو

 .ةرسعلا ءاودألاو

 .ندبلا تابوطر فّمجيو .ئوقلا فعضُيو «ندبلا ٌدّهي ريثكلا عامجلاو

 ًءامَّدلا صخيو «ندبلا ٌميمج هررض ٌمعيو .دّدَّسلا ثرويو ءبّصعلا يخريو

 عيمج فاعضإ نم رثكأ هفاعضإو «يناسفتلا حوّرلا نم هب هنم لّلحتي ام ةرثكل

 .اًريثك اًئيش حورلا رهوج نم غرفتسيو ؛تاغرفتسملا

 .(ب /5) يكملا مرحلا ةخسن ءهل «لوصفلا» يف هلوق رظناو .«طارقبأ» :ل ءث ءس )١(

 .اًضيأ (7 4 5ص) (دودوملا ةفحت» يف فلؤملا هلقن دقو

 يف امهفاضأ فلؤملا لعلف ءلصألا شماه يف سونيلاج لوقو طارقب لوق كردتسا (0)

 .«عفانملا طقلا ريغ رخآ باتك نم دعب اميف خسنلا ئدحإ

11 



 ركنا ةكيفس.[ةيسيج ل ورب نم ةقفاسم ةوهش قناسبم 3| قوق ام متلو

 ءالخو .هب دهعلا دعبو «هتبوطرو جارملا ةرارحو ةّييوبشلا م نس عم الالح

 هعم هكرت يغبني ام هنراقي ملو «هيف طرُُْي ملو .ةّيناسفّتلا لغاوّشلا نم بلقلا

 درب وأ ءطرفم ٌرح وأ مات ةضاير وأ ءغارفتسا وأ ءٍءاوَح وأ ءطرفم ِءالتما نم

 ")دقق اهّيأو ءاًدج هب عفتنا ةرشعلا رومألا هذه هيف ئعار اذإف 2١7 طرفم

 هاليلا يقام تكا رآابأك تتدنف ناو يسب وريكلا دكهول ليف
 0 زعل

 لبغت

 ةلدتعملا ةيمِحلاو .ضرملا يف طيلخّتلاك ةَّحّصلا يف ةطرفملا ةيْمِحلاو

 ةجاح الو ءعبرأب مكيلعو ءاثالث اوبنتجا :هباحصأل سونيلاج لاقو ةعقان

 ببطلاو مسا كييعو .متملاو ناخّدلاو رابغلا اوستجا :برظلا لرل] مك

 (؟)وُدَّدابلاب اولّلختت الو .مكعبش قوفاولكأت الو .ماّمحلاو ئولحلاو

 .هافق ىلع ةمكز هب نم مني الو .ءاسملا دنع زوجلا اولكأت الو .«20ناحيّرلاو

 ةرطاخم هَّنإف .دصتفا نم يشملا عرسي الو .اًضماح ٌهغهب نم لكأيالو

 منيالو .اًريثك اًمحل فيّصلا يف اولكأت الو .هنيع هملؤت نم ًاّيقتي الو .توملا

 مو .رريجلا قيعلا ناجتالابلا اريرقت الو. سلا ف ةدرابلا محلا بحاص

 .د نم طقاس «طرفم درب وأ» )١(

 .ةلاسرلا ةعبط يف اذكو .«دقف» :هدعب ىقفلا داز (؟)

 .؟مفاننملا طقلا نيساطسيل رزاق ىننألا تاكرتتلا 0

 .«كوَحلا» ةيبرعلاب ئمسيو «حيرلا بيط تبن (5)

 .ل .,ث ,ءس نم طقاس «ناحيرلاو ...اولكأت الو» (6)
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 هكسحم كلو هيمو .لالعألا نم نمأ ٌراح ِءام نم اًحدق ءاتّشلا يف موي لك برش

 رددت ل نعي ,ةقولا ودب سلا نع نمأ ناكل روش يماشسلا لف

 ال هرمح لوط يقي دعا جوحو هقلسمو مور خرا طش ليلق عم تانشْؤش
 نم ئصحلا فّظن رّكُّسلا عم خيّطبلا رزب لكأ نمو .دسفت الو هتدعم فعضت
 ك3 ويلا ةفرح هذع ثلاذو «هيلعم

 7 فلو .عوجلاو .نزحلاو مهلا :ندبلا مدهت ةعبرأ

 «بوبحملاو ءيراجلا ءاملاو :ةرضخلا ئلإ رظنلا :حرفت ةعبرأو
 ك0 رامتلاو

 ضيغبلا هجوب (4)ىّسمّتلاو حّبصَتلاو ءاّيفاح يشملا :رصبلا ملظت ةعبرأو

 ا ا _

 .لدتعملا ماّمحلا لوخدو ,معاتلا بوثلا نيل :مسجلا يوقت هن ةعيرأو

 .ةبّيَطلا حئاوّرلا ٌجشو ءمسَّدلاو 2*)ولحلا ماعّطلا لكأو

 .(5777/5) «عفانملا طقل» 00

 ءادذحاو اًئيش نزحلاو مهلا لعجو ءءايشأ ةسمخ (7//571) «عفانملا طقل» يف ركذ (1)

 .موصلا ةلصاوم :سماخلاو «عامجلا نم راثكتسالا :عبارلاو

 .ةيحاصلا ءامسلا ةقرز الإ رظنلا رامثلا نم الدب ركذ («عفانملا طقل» يف 00

 ةيطخلا خسنلا نم اهريغ يفو .ةلاسرلاو يقفلا يتعبط يفو ءاهدحو (طح) يناذك 00

 .طقف «ودعلا هجو ئلإ رظنلاو» :لاقف «عفانملا طقل» يف امأ .«ءاسملا» :ةعوبطملاو

 .فيرحت «(راحلا» :د (6)
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 :ةسلق لا وو لل] ةدقو الجو بس رسام بست و هولا سا ةعيرلو

 .١2)روجفلا ةرثكو «ملع ريغ نع لاؤّسلا ةرثكو
 .ئوقّتلاو «مركلاو «ءافولاو «ةءورملا :هتجهبو هجولا ءام ديزت ةعبرأو

 .ةميمثلاو «بذكلاو هديحلاو كلا :عقملاو ءاضقبلا بلجت ةعبرآو

 دهاعتو «راحسألاب رافغتسالا ةرثكو «ليّللا مايق :قزّرلا بلجت ٌةعبرأو

 113, ىلا رابثلا لوأ ركذلاو :ةقدّصلا

 .(7ةنايخلاو ءلسكلاو «ةالّصلا قو ةسيعلا مون :قزّرلا عنمت ةعبرأو

 ئلع موّنلاو .هكاوفلاو ضماحلا لكأ نامدإ :نهّذلاو مهفلاب ٌرضت ٌةعبرأو

 .؟؟)ةخلاو ءمهلاو ءافقلا

 ماعّطلا نم 0(2ىّنمّتلا ةّلقو ءبلقلا غارف :«*0ههفلا يف ديزت ءايشأ ةعبرأو
 جارخإو «ةمسّدلاو ةولحلا ءايشألاب ءاذغلا ريبدت نسحو «بارّشلاو

 .(©”)ندبلل ةلقثملا تالضفلا

 .«لوتقملا ئلإ رظنلاو ربكتلا» :«عفانملا طقل» يف عبارلاو ثلاثلا (0)

 .د نم طقاس «هرخآو» (1؟)

 .ناقباسلا نايعابرلاو يعابرلا اذه «عفانملا طقل» يف دري مل (*)

 ركفتلاو ءافقلا ىلع مونلاو .ءبيلحلا نبللاو «ةسبايلا ةربزكلا :«عفانملا طقل» يف يه (5)

 .ريثخلا

 .«مهفلا ديزت» :د ءل .ث (5)

 .وّلمتلا :ينعي (5)
 .(57/8ص) «عفانملا طقل» يف ركذ امب نراق (0)
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 :ناجفاابلاو هتوفيزلاو ؛القابلاو «لصبلا لكأ تامدإ ؛لقعلاب رضي اًممو
 .مغلاو ءكحّضلا ةرثكو ركّشلاو «راكفألاو ؛:ةدحولاو ؛عامجلا ةرثكو

 كلذل دجأ ملف ءسلاجم 2")ةئالث يف ُتعِطَق :(١)رظّنلا لهأ ضعب لاق
 يف نوتييّزلا نمو ءماَّيألا كلت دحأ ين ناجنذابلا لكأ نم ترثكأ يأ الإ لع
 .ثلاثلا يف القابلا نمو ءرخآلا

 لصف

 رظاّنلا لعل ءئيلمعلاو ّيملعلا بطلا ءازجأ نم ٍةعفان لَمُج ئلع انيتأ دق

 نيبو اهنيب ام برق كانيرأو .بانكلا ان يب 3) اهنم ربثكي رضظي 9 هيأ
 لع ةيسن عم لقأ هيلإ نيمابطلا تط ةبسن يوما ٌتْطلا نو قعورشلا
 نكلو ؛ريثكب هانفصو اًّمم ٌعظعأو «هانركذ ام قوف رمألاو .مهّبط ئلإ زئاجعلا

 ئلع ةريصب هللا هقزري مل نمو ةءاروام :لع ريسيلاب هيت هانركذ اميق

 اهقزر يتلا مولعلاو هللا دنع نم يحولاب ةدّيؤملا ة ةّرقلا نيب ام ملعيلف ليصفتلا

 .مهريغ دنع ام نيبو ٍ؛اهاّيإ مهحنم يتلا رئاصبلاو ٍلوقعلاو «ءايبنألا هللا

 ركذو بابلا اذهل امو لَو لوسّّرلا يدهل ام :©0لوقي نأ الئاق ّلعلو
 ؟ةَّحَّصلا رمأ ريبدتو جالعلا نيناوقو ةيودألا ئوق

 اذه َّنإف كلك لوسَّرلا هب ءاج ام مهف يف لئاقلا اذه ريصقت نم اذهو
 هتلالدو «هيلإ هداشرإو .هب ءاج ام ضعب مهف نم هفاعضأ فاعضأو هفاعضأو

 .«نيرظانملا» :(579ص) «طقللا» يف ()

 .«ثاالث) :ن ءد «ز 2

 .ئرخألا تاعبطلا يف «نأ» تفذح دقو «ةيدنهلا ةعبطلاو ةيطخلا خسنلا عيمج يف اذك ()
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 .هدابع نم ءاشي نم ئلع هب هللا نمي نم هلوسرو هللا نع مهفلا ٌنسحو .هيلع

 نوكت نأ ركتت فيكو «هتآرقلا ىف ةئالثلا ٌيّلعلا لوصأ كاتدجوأ دقن
 نادبألا حالص ئلع ًةلمتشم ةرخآلاو اينذلا حالصب ثوعبملا ةعيرش

 اهتافآ عفدو اهتَّحص ظفح ىلإ ٌةدشرم اهَّنأو ,بولقلا حالص ىلع اهلامتشاك

 قيرطب «ةميلَّسلا ةرطفلاو حيحَّصلا لقعلا ئلإ اهّليصفت لكُو دق لك ٍقرطب
 نكت الو .هقفلا عورف لئاسم نم ريثك يف وه امك «ءاميإلاو هيبنتلاو سايقلا

 !هاداع اًئيش لهج اذإ نّمم

 يف اًمات اًمهفو هلوسر ةَّنسو هللا باتك نم (ا)اًمّلضت ُدبعلا قِزٌرولو

 َعيمج طبنتسالو هاوس مالك ّلك نع كلذب ئنغتسال اهمزاولو صوصنلا
 كالو دمقلخو هرمأو هللا ةقرسس نرلع اهلك مولملل ٌرادسن .ةنم ةحسرسسملا مولعلا

 هرمأو هللاب قلخلا ٌملعأ مهف : ؛مهيلع همالسو هللا تاولص لسُرلا ىلإ ٌمَلسم

 .مهريغ بط نم عفنأو ّحص أ مهعابتأ ّبطو .هرمأو هقلخ يف هتمكحو .هقلخو

 هللا تاولص هللا دبع نب دّمحم مهمامإو مهدّيسو مهمتاخ «")ءابتأ ٌبطو

 بط قرع نم الإ اذه قرعيالو .هعقتاو هكِص أو بطلا لمكأ هيلغ همالسو
 .توافّتلا هل رهظي ٍلئنيحف ءامهنيب نزاو ّمث مهَّبطو مهاوس سآّنلا

 ءيش ّلك يف مهبرقأو ءاّملع مهمظعأو ءارطفو الوقع ممألا ٌحصأ مهو

 .لسّرلا نه هثريخ مهلوسر ('”امك ءمهآلا نم هللا ةريخ مهّنأل ؛قحملا لإ

 .مهريغ هيف مهينادي ال ٌرمأ ملحلاو ةمكحلاو هاّيإ مهبهو يذلا ملعلاو

 .ةلمهملاب اهضعب يفو «ةمجعملا ءاظلاب (ةرخأتملا ن ادع ام) هريغو لصألا يف همسر )١(

 .د نم طقاس «عابتأ ...حصألا )0

 .ةلاسرلا ةعبط يف اذكو «ةلمجلا قلقب هروعشل «نأ» :هدعب ىقفلا داز (*)

110 



 نع «ميكح نب زهب ثيدح نم :217(هدنسم» يف دمحأ مامإلا ئور دقو

 ِ كا

 اهريخ متنأ ةَّمأ نيعبس نوفوت متنأا :ُداَع هللا لوسر لاق :لاق ةدج نع «هيبأ

 مهلوقعو مهمولع يف هللا ىلع اهتمارك رثأ رهظف .'هللا يلع اهمركأو

 مهلبق ممألا مولع مهيلع تضرع نيذلا مهو .مهرطفو '''مهمالحأو

 ام ئلإ ءالوقعو اًملحو اًملع كلذب اودادزاف ,مهتاجردو مهلامعأو مهلوقعو
 .هملحو هملع نم مهيلع هناحبس هللا ضافأ

 ةّيمغلبلاو .دوهيلل ةّيوارفّصلاو .مهل ةَّبومَّدلا ةعيبَّطلا تناك كلذلو

 بلغو «ةنطفلاو مهفلا ةّلقو ةدالبلا ئراصتلا ئلع بلغ كلذلو .ئراصتلل

 لقعلا نيملسملا ئلع بلغو «"2رافّصلاو مغلاو ٌمهلاو نزحلا دوهيلا ئلع
 .رورّسلاو حرفلاو ةدجّنلاو ةعاجشلاو مهفلاو

 و ّك ع 7

 .هنهذ فطلو .«همهف نّسح نم اهرادقم فرعي امنإ قئاقحو رارسأ هذهو

 )١( مقرب )730١79(. يذمرتلا اًضيأ هجرخأو )27٠١1١(., هجام نباو )/47/1: //57(.

 «حيحّصلا باوجلا) يف ةّيميت نبا هنّسحو ««نسح ثيدح» :يذمرتلا لاق )7/ 777(,

 (ةَّيعرشلا بادآلا» يف حلفم نباو )/ ١4٠(. فّبصملاو «(854 /54) مكاحلا هحّحصو

 («ةداعّسلا راد حاتفماا ُْق )١557/6«(« «ةريخلا فاحتإ» يف يريصوبلاو )!/ 81١ 7(.

 (حتفلا» يف رجح نباو )8/ 110(.

 .فيحصت «(مهقالخأ» :د (1)

 (راغصلا» :ةعوبطملا خسنلا يفو .ضرم وأ بوحش نم هجولا ولعت ةرفصلا وهو 032

 .نيغلاب
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