
 (1)لوصف

 هماكحأو هتيضقأ يف دلك هيده يف

 ةّصاخلا هتيضقأ تناك نإو «ٌماعلا عيرشتلا رْكذ كلذ نم ضرغلا سيلو

 اهب لّصَف يتلا ةّيئزجلا تاموكحلا يف هيْدَم ركذ ضرغلا امّنإو ءاماع اًعيرشت
 اياضق كلذ عم ركذنو «ساتلا نيب مكحلا يف هيده ناك فيكو .موصخلا نيب

 .ةلكلا هماكحأ نم

 يف سّبَح هنأ :هذج نع «هيبأ نع «ميكح نب رْهَب ثيدح نم هنع تبث

 .حيحص ٌدانسإ اذه :ئنيدملا نب ٌيلعو دمحأ لاق .؟')ةمهم

 اكرش ةسعأ جر نجس د هنأ :؟؟)6هماكحأ» 2 هنع و1 نبا ركذو

 نم انتآ انبر .ميحرلا نمحرلا هللا مسب» :ب يف اهلبقو «لصف» :تاعوبطملاو ب يف )١(

 .«هبحصو هلآو دمحم ئلع هللا ئاصو ءاّدشر انرمأ نم انل ءيهو ةمحر كندل

 ((5/1/0) يئاسنلاو )/١5117(« يذمرتلاو :(3770) دواد وبأو «(18891) دمحأ هجرخأ (؟)

 .(نسح ثيدحا :يذمرتلا لاق ؛هدج نع هيبأ نع ميكح نب زهب نع رمعم قيرط نم
 :مكاحلا دنع ةريره يبأ نع بابلا يفو «( 3١7 /5) :مكاحلا اًضيأ هدانسإ ححصو

 .فيعض وهو «ميثخ نب ميهاربإ هيفو «(7/ا/ /7) :«ئربكلا» يف يقهيبلاو .(( )5/ 3١7

 هنأ الإ .ثيدحلا ظفل وهو «...الجر سبح» :ئلإ ةلاسرلاو يقفلا ةعبط يف رّيغو

 .خسنلا فالخ

 لوأ نم ("7١ت) يكلاملا يضاقلا يمخللا مساقلا وبأ دايز نب دمحم نب دمحأ وه: (5)

 ةرهمجاو «(184/6) :«كرادملا بيترت» :رظني .ماكحألاو ةيضقألا عمج رشاب نَم

 )١/ 56٠١(. :«ةيكلاملا مجارت

 - ((17801) ةبيش يبأ نبا هوحنب هاورو «(4 ص) «هتيضقأ» يف عالطلا نبا هنع هلقن اميف (5)
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 .هل ةميّنَغ عاب ئىّتح هقّنِع ٌمامتتسا هيلع ١2)١بجوف ءدبع يف هل

 لصف

 هّدبع لَتَق نميف همكح يف
 نه ع ب ع 1 ب 8

 لتق الجر نأ :هدج نع «هيبأ نع .ءبيعش نب ورمع نع «ٌئعازوألا ئور

 ةبقر قتعي نأ هرمأو «ةنس هافنو .ةدلج ةئام لَك ٌئبنلا هدلجف ءادّمعتم هّدبع

 .7"2هي هُذَقتُي ملو

 نما :هلِلَع هنع «ةرمَس نع ءنَسَحلا تيدح نما! اديحأ مامإلا ئورو

 نع «ئليل يبأ نبا نع ةنييع نبا قيرط نم (؟١75/1) :«ئربكلا» يف يقهيبلاو 5

 يبأ نبا نع يروثلا قيرط نم )١17717( قازرلا دبع هاورو .زلجم يبأ نع ؛ليعامسإ

 .عاطقنالاب يقهيبلا هلعأو ءزلجم يبأ نع نمحرلا دبع يبأ نب مساقلا نع «ىليل

 نع رخآ هجو نم يور دقو «هيلع ثيدحلا رادمو «ئليل يبأ نبا فعضب يريصوبلاو

 :«رينملا ردبلا» :رظني .فيعض وهو .دوعسم نب هللا دبع هدج نع هيبأ نع مساقلا

 .( 41/7 /1/) :«ةيلاعلا بلاطملا»و .« "67 50)

 .«بجوأف» :ةيضقألا يفو .عوبطملاو تاطوطخملا يفاذك )١(

 :«ئربكلا» يف يقهيبلاو «(2733787) ينطقرادلاو .(738085) ةبيش يبأ نبا هجرخأ )0(

 ثيداحألا هذه ديناسأ» :يقهيبلا لاق .بيعش نب ورمع نع ٍقرط نم (/0)

 :«صيخلتلا» يف هدانسإ ظفاحلا فًّكضو ؛««ةجحلا اهنم ءيشب موقت ال ةفيعض

 اًفوقوم رمعو ركب يبأ نعو .حصي الو اًعوفرم يلع نع دهاش ثيدحللو .(77/5)
 .(574 /4) :(حيقنتلا» :رظني ءامهيلع

 «؛هنم هعمسي مل» :لاقو ءاعوفرم ةرمس نع نسحلا قيرط نم 75١١١( 5) «دنسملا» يف (*)

 يف قازرلا دبع السرم هاورف ءاعوفرمو السرم نسحلا نع ثيدحلا اذه يور دقو

 دواد وبأو .دمحأ :اعوفرم هاورو «هنع ةداتق نع رمعم قيرط نم ( 58/4 /9) :«هفنصم)
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 هلتق ناك ءنسحلا هنم هعمس دقو ءاظوفحم اذه ناك نإف «هانلتق ١2)هّدبع لق

 .ةحلصملا نم هاريام بسحب مامإلا ىلإ اريزعت

 ؛ليمش نب رضنلا نع «"7دواد وبأ ركذ امك «ةميرغ ةمزالمب الجر رمأو

 ؛يل ميرغب لي ّيبنلا تبتأ :لاق هّدج نع «هيبأ نع «بيبح نب سامُرِهلا نع

 .«؟كريسأب لعفت نأ ديرت ام مهس ينب اخأ ايا :لاق ّمث «همزلا» :يل لاقف
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 .ديبع وبأ لاق .رياصلا ريصو «لتاقلا لتفب رم أ د هنأ !ليبع وبأ ىورو
 رع

 ١ تح توملل هسبحب :

 وهو .(757577) هجام نباو «(41/75) يئاسنلاو )١515(. يذمرتلاو «.(«5515)

 :(11231/1) :«هننسا يف ينطقرادلا لاق ءفالخ ةرمس نم نسحلا عامس يفو «عطقنم

 ثيدح وهو ءاّدحاو اًثيدح هنم عمس دقو «ةرمس نم هعامس يف فلتخم نسحلا

 .(59 /5) :«رينملا ردبلا» :رظنيو .«ةقيقعلا

 .ةاذيع) !تناورس

 هيبأو سامرهلا ةلاهجل ؛فيعض وهو ؛(57١) هجام نباو ,(7579) «هنئس» يف

 :«ليدعتلاو حرجلا» يف متاح وبأ لاقو ««هفرعن ال» :دمحأو نيعم نبا لاق ءهدجو

 .«هدج الو هوبأ فرعي الو «ليمش نب رضنلا ريغ هنع وري مل :(2318/9)

 (178457) «هفنصمل يف قازرلا دبع هجرخأو )78515/١(: :(ثيدحلا بيرغال يف

 0١(. /8) :«ئربكلا» ىف ف يقهيبلاو .(07779) «هننسا# يف ينطقرادلاو «(17845)و

 هنع هاورف ؛هيلع فلتخا دقو «ةبراقتم ظافلأب «ةيمأ نب ليعامسإ قيرط نم مهلك

 نع «جيرج نباو رمعم هنع هاورو ءرمع نبا نع عفان ثيدح نم «يروثلا :اعوفرم
 يقهيبلا حجرو ««رثكأ هيف لاسرإلاو» :ينطقرادلا لاق ءالسرم بيسملا نب ديعس

 :رظني .لوصوملا ناطقلا نبا ححصو ««ظوفحم ريغ لوصوم هنإ» :لاقو «هلاسرإ

 )3١/5(. :«صيخلتلا)و «((3517 //4) :(«رينملا ردبلا»
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 ىف ةلييمُعلا ىتشت كي ؛ :يلع نع 2١7 «هفئصم» يف قازرلا دبع يكذب

 :تنومي ات دجتلا

 لصف

 نيبراحملا يف همكح يف

 ليد ياام هني لاشر بسيدي مهين عك بح

 (2)يعارلاب اولعف امك اًشطعو اًعوج اوتام ئتح مهكرتو «"؟7يعارلا
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 لصف
 لوتقملا ٌيلوو لتاقلا نيب همكح يف

 لتق هنأ رخآ نئلع عدا الجر نأ :ِللَو هنع ١17 ملسم حيحصا يف تبث

 ملو ءيلع نع ةداتقو يبعشلاو ءاطع قيرط نم.( )75 ١-8١91

 «قبس امك قازرلا دبع دنع افوقوم يورف ؛هفقوو هعفر يف فلتخا دقو ؛هنم اوعمسي

 جيرج نبا نع شايع نب ليعامسإ قيرط نم (171/7) :«ةفرعملا» يف يقهيبلا دنعو
 امك جيرج نبا يف ليعامسإ فعضل ؛اًضيأ فيعض فيعض هدانسإو هَّلْعِف يلع نع ءاطع نع

 نع (1177/7) ةبيش يبأ نبا هاورو ءيلعو ءاطع نيب عاطقناللو ء.دمحأ لاق
 نع 5٠( /8) :"ئربكلا» يف يقهيبلا هاورو .السرم ِهَكَي يبنلا نع ةيمأ نب ليعامسإ

 .ظوفحجي سيلو !ةاذكسه رهص نبا

 .لتقلا يف اكيرش نوكيف «هلتق نم هريغ نكميل لوتقملا كسمي يذلا ىنعي

 .ب يف تسيل
 .خسنلا فالاخ «نيعضوملا يف «ءاعرلا» :ةلاسرلاو ىقفلا ط يف

 ا و سسوس

 ُهْنَعْدَياَوَوَو كلام
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 .(هلثم وهف هّلَتق نإ» :لاق نَّلو اًملف ««كّبحاص كنود :لاقف «فرتعاف ءهاخأ

 كار كب هرهدأ ديرتاشا :ككي لاقف كرمأب هتذخأ امّنإ :لاقف عجرف

 :ةلييس راف نأ :لاق 2(؟كبحاص

 :نالوق «هلثم وهف» :هلوق فو

 ديقتسملاو وه راصف «هيلع ام طقس هنم (!0ديِقأ اذإ لتاقلا َّنأ :امهدحأ
 وهف هلتق نإ» :لاق امّنإو «لتقلا لبق هتلزنمب ِهَّنِإ :لقي مل وهو «ةدحاو ٍةلزنمب

 هيف امّنإو .ثيدحلا يف لاكشإ الف ءهلتق دعب ةلئامملا يضتتقي اذهو .«هلثم

 .وفعلاو دّوَقلا كرتب ")ٌّقحلا [بحاصل] ضيرعتلا

 ناك ؟؟1ذإ هلئم دعم وهق ءهب هطقق هيعأ لق دري مل ناك ةيإ هل :يناثلاو

 ٌلديو .لتقلا دّمعتي مل نم لتقب ؟)اًيدعتم صتقملاو ,ةيانجلاب اًيدعتم لتاقلا

 ةريره يبأ ثيدح نم :؟“ ”(هدنسم) يف دمحأ مامإلا ئور ام ليوأتلا اذه ئلع

 ئلإ هعفدف كي يبنلا ئلإ كلذ عِفُرف لَو هللا لوسر دهع ىلع ٌلجر لِتُق :لاق
 كك هللا لوسر لاقف ءهّلتق تدرأ ام !هللا لوسر اي :لتاقلا لاقف «لوتقملا يلو

 .4كيقال :ن4ين غي )1١(

 :ةيدنهلا طو ««نيب قحلا ضيرعتلا :ن ينو .عوبطملا نم نيفوكعملا نيبام (؟)

 .«قحلاو ضيرعتلا»

 .(ناك اذإ) :س «ز .«...نإ هلتق دمعتم وهف» :س (9)

 .«ٌدعتم» :عوبطملاو د 62

 يذمرتلاو «(559/) دواد وبأو ,(75/8251/ا/) ةبيش يبأ نبا هجرخأ نكل هيف هدجأ مل 6

 نع «ةيواعم يبأ قيرط نم «(7579) هجام نباو «(57717) يئاسنلاو «(23800)

 . (حيحص نسحالا :يذمرتلا لاق .ةريره يبأ نع .حلاص يبأ نع «شمعألا
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 .هليبس دلخف .(راّثلا تلخد هّتلتق مث اًقداص ناك نإ هنإ امأ» :كلولل

 :ةللكي يلا لاق :يهو ؛7١2ًةدايز ثيدحلا اذه يف بيبح نبا باتك يفو

 .«بلق أطخو ءدي دْمَع»

 لصف

 لَعَف امك هب لَعفُي هنأو «ةيراج لتق نم لع دّوقلاب همكح ىف

 ئلع نيرجح نيب ةيراج ٌسأر ضر اًيدوهي نأ :(27(«نيحيحّصلا» يف تبث
 هسأر ٌضرُي نأ ِِكب هللا ٌلوسر رمأف .فرتعاف ءذخأف «لح :يأ ءاهل حاضوأ

 لعفُي يناجلا نأ ئلعو «ةأرملاب لجّرلا لتق ئلع ٌليلد "”مكحلا اذه يفو

 هللا لوسر َّنِإف ؛ئلولا نذإ هيف طرتشُي ال «؟)دح ةليغ لتقلا َّنأو «لعف امك هب
 .هنع اوفعاف متكش نإو هولتقاف متئش نإ :لقي ملو ءاهئايلوأ لإ هعفدي مل هِي

 و ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخاو 08 بهدم اذهو ءاّمتح هلتق لب

 بهو نبال «عماجلا» نم ةعوبطملا ةعطقلا يف يهو «ةدئسم ةدايزلا هذه دجن مل 010

 !السرم ِةَلِككَي يبنلا نع باهش نبا نع سنوي نع (54*مقر) (87١7ص)

 .هَنَعُدَنَوَو كلام نب سنأ ثيدح نم )١717/7(« ملسمو )77١5(, يراخبلا هجرخأ (؟)

 .خسنلا فالخ «ثيدحلا» :عوبطملا يف (9)

 :«ةريخذلا»و 56٠(« /5):«ةنودملا بيذصمب»و ؛.(50607/5) :«ةنودملا» رظني (6)
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 .يلعبلل (577 ص) «تارايتخالا»و «(2177 /65) :«عورفلا» رظني 0030
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 1 عمه وملال دوعلا ىلع اذ تبسي مل ذهعلا فشلا كلف لعق لإ :لاق نمو

 .فيّسلاب لتقي لب :ةراجحلاب هسأر

 لصف

 اهحرطف الماح ةأرما برض نميف ْةِكَك همك يف

 ئرخألا امهادحإ تّمر ليذه نم نيتأرما نأ :(0)2نيحيحّصلا١ يف

 ا"!ةديلو وأ دبع ِةّرغب لَ هللا لوسر هيف ئضقف ءاهنطب يف امو اهُْنَلَتَقف رجحب

 .ةلتاقلا ةبّصع ىلع ةلوتقملا ةيد لعجو «نينجلا يف

 ناو شب ابهلمح ىف اضن :(4) ععاسّنلا يفو ؛«نيحيحّصلا١ يف اذكه

 امل اهلتقي مل هنأ حيحّصلاو ءاهناكم اهّلَق ِهَّنِإ :اًضيأ هريغ لاق كلذكو .اهب لتفت
 ده نيو

 ضرب 4 ضربا 3 0)

 ةريره يبأ ثيدح نم (1781١)ملسمو « ,517/59) يراخبلا هجرخأ 290

 راعرس
 .ُةَنَعُدَتا

 .(ةَمَأ وأ» :س ()

 نباو «((501/7) دواد ىبأو .(55757) ىمرادلاو )١517/794(. دمحأ اذكو «(8774) )050(

 لاق َكْنَمْدَتَعَو كلام نب لّمَح نع رمع نع سابع نبا ثيدح نم )775١(: هجام را رع 8

 وه :لاقف ثيدحلا اذه نع اذمحم تلأسو) :(١77ص) «ريبكلا للعلا» يف يذمرتلا

 رانيد نب ورمع اهب دّرفت «ةذاش ةدايز (اهب لتقت نأو» :هلوق نكل .«حيحص ثيدح

 ؛ةمتألا كلذ ئلع ّصَت :ةلتاقلا ةلقاع ئلع اهتيدب يضف ُهَّنَأ :ظوفحسملاو ءاهيف ٌكشو
 .(ا/ا/وؤ 7 /4) :«ئربكلا» يف يقهيبلاو 37 /5) :(ملاعملا» ف يباطخلاك

 انه فمبلاو
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 كك هللا لوسر نأ :ةريره يبأ نع (17(هحيحصا#ل يف يراخبلا ئور دفو

 يتلا ةأرملا نإ مث ةديلو وأ دبع :ٍةّرغب نايحل ينب نم ٍةأرما نينج يف ئضق
 .اهجوزو اهينبل اهثاريم نأ لِيَ هللا لوسر ئضقف «تيفوت ةّرغلاب اهيلع ئضف

 .اهتبصع ولع لقعلا ْنأو

 ةّدغلا لمحت ةلقاعلا َّنأو هدٌّوَقْلا بجوي ال دمعلا هْبِش نأ مكحلا اذه فو
 َّنأو .مهعم لخدي ال ةلتاقلا جوز َّنأو «ةبَّصَعلا )مه ةلقاعلا ّنأو «ةيّدلل اًعبت
 .ةلقاعلا نم اوسيل اًضيأ اهدالوأ

 لصف

 هلتاق فرعُي مل نميف ")ةماَسقلاب كي همك يف

 لاقو فوهيلاو راصنألا نيب اهب مك 5 هنا 1 217 يصسيحشلا» ف تي

  «؟مكبحاص مد نوقحتستو نوفلحتأ» نسسرلا دبعو ةّصيخمو ةّصّيوح

 هدهشن مل ٌرمأ :اولاقف  «مكبحاص وأ مكلتاق هقول :(0)يراخيبلا لاقو

 )١( ثيدح )5٠/اكو084:9(.

 .أطخ «و»:د (6؟)

 مهقاقحتسا ىلع اًرفن نوسمخ مدلا ءايلوأ نم مسقي نأ :اهتقيقحو «نيميلا :ةماسقلا («)

 ئلع نوُمّهَتملا اهب مسقي وأ ...هلتاق فرعي ملو موق نيب اليتق هودجو اذإ ,.مهبحاص مد

 (هيبنتلا ظافلأ ريرحت» رظنيو .(57 /4) :«ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا» .مهنع لتقلا يفن

 .(0 ٠7 /؟) :«رينملا حابصملا»و .(7775ص)

 ةمثح يبأ نب لوس كينج نب ىيسييلل 111 رابعو هلالابالا اك يركب )05

 .ريخأتو ميدقتب ةفلاسلا ملسم ةياور يهو «(717/) ةياور يف ينعي (4)
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 موق َناميأ لبقن فيك : اوئاقط؟نيسبخ قاميأب ةرهب مكلربتلا :لاقف هرن ملو

 .هدنع نم كي هللا ٌلوسر هادوف ؟رافك

 .«هيلإ هتّمّرِب عَفْذُيف .مهنم لجر ئلع مكنم نوسمخ مسقيا :١2)ظفل يفو
 215 نأ اهضعب ىقف «ةيذلا لحم ىف ةسيسسّلا ثيداسنلا ظل فلتغاو

 ,.217ةقَدّصلا لبإ نم هأآدو اهضعب قو .هذنع نم هادو

 .اًهنَعَدَلَو جيدخ نب عفارو ةمثح يبأ نب لهس ثيدح نم )7/1١779(« ملسم دنع )١(

 (راكذتسالا» يف ربلا دبع نبا لاق لئتح ءاًريثك افالتخا ةماسقلا ثيدح يف فلتخا (0)

 نم ِةْنِكَي يبنلا نع ةيورملا ماكحألا نم ءيش يف ملعأ امو» :(7017-308/؟)

 ةصق يهو ةعفادتم ةداضتم اهيف راثآلا نإف «ةصقلا هذه يف ام داضتلاو بارطضالا

 صيخلتو هبيذهتب قيضي ام عزانتلاو ...فالتخالا نم ءاملعلا بهاذم يفو !ةدحاو

 .ه.| 2«باب يف عمجُي نأ نع الضف «باتك ههوجو

 :ثيدحلا اذه نتمو دنس يف اوفلتخا ةاورلا نأ :لوقلا ةصالخو

 قازرلا دبع هجرخأف ؛يراصنألا ديعس نب ائيحي ئلع هيف فلتخا دقف :هدنس امأ

 نم ((575) ةناوع وبأو )١779(« ملسمو «(761/5) كلامو «2 68187619

 11/1763 47 )717١7 يراخبلا هجرخأو ءاللسرم راسي نب ريشُب نع هنع قرط

 ,(507510706) ةناوع وبأو ؛.(571١؟) يذمرتلاو )١519(« ملسمو « 7

 نع قرط نم )١119/4( :«ئربكلا» يف يقهيبلاو :(27185) «هنئس» يف ينطقرادلاو

 وهو ءاعوفرم ُهَنَعْةَيَلَعَيَو ةمثح يبأ نب لهس نع راسي نب ريشب نع ديعس نب يحي

 (589/4) يراخبلا دنع ديبع نب ديعس هعباتف ؛لصولا لع ئيحي عبوت دقو ءباوصلا

 نب بيبحو )١10945(« هدئسم يف دمحأ دنع قاحسإ نب دمحمو ؛((579١) ملسمو

 ((577/) «ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو )١1894(« ينطقرادلا دنع تباث يبأ

 هذه ضعب يفو ١18(« /7) :«طسوألا» يف يناربطلا دنع يدسألا سيق نب دمحمو

 .لاقم قرطلا
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 ,ةنيبلاب راصنألا ةبلاطم توبث يف :عضاوم ةثالث يف هيف فلتخا دقف ثيدحلا نتم امأو

 .يراصنألا ئدو نميفو «ةماسقلا يف مَّدَق نميفو

 نم (41/19) «ئبتجملا» يف يئاسنلاو «(5844) يراخبلا دنع تدنبث دقف ةنيبلا امأ

 :«لئريبكلا» ىف ف يقهيبلاو «(40754) «هنتس» يف دواد يبأو ُهَنَعُدَيَلَوَو لهس ثيدح

 يراخبلا دنع ةنيبلا تبثت ملو . ُهَدَعَمَللا ُةنَعْدَيْلَوو جيدخ نب عفار ثيدح نمم ( ٠

 يبأو 401457 يذمرتلاو :(1335) ملسمو 011 58147 8118 9003

 19/4 (ئربكلا» يف يقهيبلاو «(3185) ينطقرادلاو «(5077565075) ةناوع

 ينطقرادلاو (91/8) هجام نباو ةةتَعيإفَم ةمثح يب ني لهس ثيدخ خف

 نب ورمع ثيدح نم )2717/8٠4 77514٠( (هفنصملا يف ةبيش يبأ نباو «(7185)

 .هدج نع هيبأ نع بيعش
 (راثآلا لكشم» يف يواحطلاو .(5845) «ئربكلا» يف ٌيئاسنلا :ةنيبلا ٌركذ حجر دقو

 ووضتم خرب قاحسإ لئاسم) يف دمحأ مامإلا :اهركذ مدع حّجرو .(205-7/1)

 يف ربلا دبع نباو 0372١5 /57) :«ننسلا ملاعم» يف يباطخلاو .270/7 /7) :«جسوكلا

 يف ةيميت نباو )73١19/١١(« :«ةنسلا حرشا يف يوغبلاو )3١94/77(« :(ديهمتلا»

 بيذب## يفو ءانه فنصملاو ,(778/75)و )73848/٠١( :«ئواتفلا عومجم»

 نيب عمجلا يف رظنيو .(77/70714 )١/ :«نيعقوملا مالعأ»و ١١15(« /7) :«نئسلا

 )575/١17(. :«يرابلا حتف» :نيتياورلا

 ةئدبت :اهلوأ :هجوأ ةثالث اىلع اهيف تاياورلا تفلتخا دقف ةماسقلاب ةءادبلا امأو

 يذمرتلاو )١779(. ملسمو «.(51 47051747 277 11/7) يراخبلا دنع امك «راصنألا

 هجام نباو ءاَقْنَعَهَيلَعَوو جيدخ نب عفارو ةمثح يبأ نب لهس ثيدح نم («(2157)

 (هدئسمل يف دمحأو .هذج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم (1713)

 مث «نيميلاب دوهيلا ةئدبت :اهيناث .هْنَعَنَلََوَر ةمثح يبأ نب لهس ثيدح نم /()

 !تيارلا يبعتلا ىل ىمليزلا «ركخأم ريل _ هده يف ناي بأ دج كلاب ناسقألا

 دّرفت دقو «ةمثح يبأ نب لهس ثيدح نم امهالك )١/54”( ينطقرادلاو -(540 /5)

 كمحيمو ةهتع ناسي قم ريش نع تاثر يبأ نب بيبح نع يدسألا نسحلا نب دمحم هب
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 يبأ نع ةلسرم ئرخأ دهاوش هلو ٠7 ١(. /9) (بيذهتلا بيذبت) :رظني ؛هيف فلتخم -

 نب رمعو ءراسي نب ناميلسو «ةملس يبأو «نسحلاو «بيسملا نباو «ةبالق
 يراخبلا دنع امك «راصنألا نود دوهيلا ئلإ نيميلا هيجوت :اهثلاث .زيزعلا دبع

 ةمثح يبأ نب لهس نعراسي نب ريشي نع ديبع نب ديعس قيرط نم (184)
 يبأ دنع امكو ءربلا دبع نباو يباطخلاو ملسمو دمحأ لاق امك «ةذاش يهو ُهَدَعهَنلَوَ

 يس تقلا

 (هننس) يف ينطقرادلا دنعو ُكنَعَهَيلَدِوَي جيدخ نب عفار ثيدح نم (5575) دواد

 نع حلاص يبأ نع يبلكلا قيرط نم 71١7( /8) :«ئربكلا» يف يقهيبلاو «(551)

 يف رازبلا دنعو ءفيعض حلاص وبأو ,بذكلاب مهتم يبلكلاو ءاغَْعَدَيلَدِوو سابع نبا
 .ُهْنَعْةَنلاوص فوع نب نمحرلا دبع ثيدح نم )١٠751( «هدنسم)ا

 يف ةنيبع نبا الإ كلذ يف فلاخي ملو ؛هيلع تاقتلا لج قافتال ؛لوألا :هجوألا حصأو

 هذيمالت ةماع ةياور يف امك هنع حيحصلاو «دوهيلا نيميب ًأدبف ءديعس نب ئيحي نع هتياور
 :«مألا» يف يعفاشلا هلاق ءراصنألا ةئدبت : دمحأو .يعفاشلاو ءيديمحلاك هنع تابثألا

 7١7(. /؟0) :«راكذتسالا»و ٠ 7١( /77') :«ديهمتلا» يف ربلا دبع نباو «(77 5 /0)

 :هجوأ ةثالث ئلع اهلّمحت نميف ةاورلا فلّتخا دقف ىراصنألا ةيد امأو

 (51 47 51417 ا" 1ا/") «يراخبلا حيحص» يف تباثلا وهو هِي هللا لوسر هنأ :اهلوأ

 جيدخ نب عفارو ةمثح يبأ نب لهس ثيدح نم امهريغو )١1579( «ملسم حيحصااو

 هتبحص يف فلتخم وهو  ديجب نباو «بيعش نب ورمع ثيدح نم تبث امك ءاغنعةللاوضر

 .- أيس امك انه فنصملا هحجر ام وهو شَنَعْهَنَلََور ةعازخ يبأ نب ورمعو - 8 م 1 ريع

 :«ئربكلا» يف يقهيبلاو «(501) «هننس» يف ينطقرادلا دنع امك «دوهيلا مهنأ :اهينا

 «هدنسم) يف رازبلاو «هنايب قبس امك اذج فيعض وهو سابع نبا ثيدح نم (/0)

 نب نمحرلا دبع هب درفت دقو ُكَنَعُهِلَوو فوع نب نمحرلا دبع ثيدح نم )1١71(
 .(5 1١ /7") :«نازيملا ناسلاو «(0917/ /7) :«نازيملا» يف امك .فيعض وهو «نيماي

 يئاسنلا دنع امك ءاهفصنب مهناعأو .دوهيلا ئلع ةيدلا مسق ِةِْكَي هللا لوسر نأ :اهثلاثو

 نع سنخألا نب هللا ديبع ثيدح نم (589457) «ئربكلا»و )51/7٠١( («نيبتجملا» يف

 نم ١84( /75) :«ديهمتلا» يف ربلا دبع نباو .هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع

 م ١



 دج هّنأل .دوهيلا الع هّتيد ئقلأ لكَ هّنأ :7)3(2(دواد ىبأ نئس» يفو
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 ًدرف ءاوفلحي نأ اوبأف .دوهيب أدب ِهكَي هنأ :©29«قازرلا دبع فّدصم ىفو

 .دوهي ىلع هّلقع لعجف اوفلحي نأ اوبأف ءراصنألا الع ةماسقلا

 .؟!!اهضعبب مهناعأو «دوهيلا ئلع هّلقع '20مَسَقف :(20 حاشا ننسا يفو

 :اًرومأ ةموكحلا هذه تنّمضت دقو

 .هعرشو هللا نيد نم اهّنأو ءةماَسَقلاب مكحلا :اهنم

 :رمللالا قتلا يف هلوتر ادبلإ هدكرب عقدا :هلوقل اهم لعقلا :اهنمو

 (0ِبوَّزلا ناميأب لدتا ةّنَّسلاو نآرقلا رهاظو .(مكبحاص مد نوقحتستو»

 .فيعض ةعيهل نباو «هب بيعش نب ورمع نع ةعيهل نبا قيرط -
 حرشا :تاياورلا نيب عمجلا يف رظنيو ءلاقم نم ولخي ال هادع امو ؛اهلوأ اهُحَجرَأو

 )١17/ 759٠(. :«يرابلا حتفاو «(5 )١١/ “٠ :«راثآلا لكشم

 نع ء«رمعم قيرط نم )١148757( «هفنصم» يف قازرلا دبع هجرخأو «(5077) ثيدح )١(

 .السرم راسي نب ناميلسو نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع «يرهزلا
 .رظن لاقتنا وهو ءب نم ثيدحلا اذه طقس (0)

 نم )١187665( اذكو ءالسرم بيسملا نبا نع يرهزلا نع رمعم قيرط نم (148767) (0)

 .السرم نسحلا نع لضفلا نع جيرج نبا قيرط
 نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع سنخألا نب هللا ديبع قيرط نم (51/70) ثيدح (4)

 . لج هدنع نم هادو هنأ «نيحيحصلا» يف تبث ام حيجرتو ءهيلع مالكلا قبسو .هدج

 .د «ز يف تسيلو ««لعجف» :عوبطملا يف (4)
 .«اهفصنب» :«نئسلا» يف (5)

 .خسنلا يف اهل دوجو الو ««نعالملا» :ةدايز ةلاسرلاو يقفلا ط يف 0
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 الف قارعلا لهأ اَّمأو .ةئيدملا لهأ بهذم وهو «ةماسقلا يف ءايلوألا ناميأو

 ٌيعْفاّشلاو ءناعُّللا نود ةماسّقلا يف لتقي دمحأو ءامهنم ٍدحاو يف نولتقي

 اا

 .ئواعدلا نم اهريغ فالخب ةماسُقلا يف نيعّدملا ناميأب أدبي هنأ :اهنمو

 نأ اّمإ) :هلوقل مهٌدهع ضقتنا ؛مهيلع اًقح اوعنم اذإ ةّمَّذلا لهأ َّنأ :اهنمو
 .70"2برحب اونذأت نأ امإو .هودت

 ملو هيلإ بتك «©7هكاحلا سلجم نع دْعَب اذإ هيلع ئعّدملا نأ :اهنمو
0 

 .هيلع دهشُي مل نإو يضاقلا باتكب مكحلاو لمعلا زاوج :اهنمو

 .بئاغلا الع ءاضقلا :اهنمو

 .اودجو اذإ نيسمخ نم لقأب ةماسقلا يف ئفّتكُي ال (؟)هَّنأ :اهنمو

 اذإ ءانيلإ اومكاحتي مل نإو مالسإلا مكحب ةّمَّذلا لهأ ئلع مكحلا :اهنمو
 .نيملسملا نيبو مهنيب مكحلا ناك

 :«ديهمتلا»و «يباطخلل (40 -49 /7) :«:ثيدحلا بيرغ»و 2٠١« 5 /1/) :«مألا» رظني )١(

 ؛(5١ - 17 /11/) :«بلطملا ةياهن)و )١17/ 5 75١(« :«ينغملا»و )75١117-71/7(.,

 117-١1١5(. /7”) :«نئسلا بيذهت»و «(7015 )١/ :«ةيمكحلا قرطلا»و

 يئاسنلاو )5571١(. دوادوبأو :(75617/7) أمطوملا» يف كلام هجرخأ (؟)

 .الّصفم هجيرخت قبسو ُكنَعَةََآََو ةمثح يبأ نب لهس ثيدح نم ©« 4311)

 .«مكحلا» :ةلاسرلاو يقفلاط (©)

 .4نأ) :ن يىث هيمو (5)



 ليإ نم ةيذلا هؤاطعإ  ساشلا نم ريثك ئلع لكشأ يذلا وهو  :اهنمو

 ؛خصيي ال اذهو «نيمراغلا مهس نم كلذ نأ سانلا عب نظ دقو ءةقدّصل
 نم لْضَف امم كلذ نأ مهضعب َّنظو .ةاكّرلا نم ئطعي ال ة ةّمَّذلا لهأ م راغ نإف

 .لوألا نم برقأ اذهو «حلاصملا يف هفرصي نأ مامإللف ءاهلهأ نع ةقدّصلا

 ٌلديو «ةقدّصلا لبإ نم ةيّدلا ضرتقاو هدنع نم هادو هن :هنم برقأو

 .«هدنع نم هادوف» :هيلع

 نيبلا تاذ حالصإل للي يلا اهلّمحت اّمل :لاقي:نأ هّلك اذه نم ُبرقأو
 حالصإل همرغاّمِل مراغلا ")نع ءاضقلا مكح اهمكح ناك «نيتفئاّطلا نيب
 لكي وهو «نيمراخلا مهس نم اهاضق هن :لاق نَم دارم اذه لعلو «نيبلا تاذ
 ةيّدلا ءاطعإ ئرج نكلو .هل ٌلحتال ةقدّصلا َّنإف ءاّئيش هسفنل اهنم ذخأي مل

 .ملعأ هللاو .نيبلا تاذ حالصإل 2")مّرغلا نم اهئاطعإ ئرجم اهنم

 :لاقيف ؟"70دوهيلا ئلع هّلَقَع لعجف» :هلوقب نوعنصت فيكف :ليق نإف

 نأ مهيلإ بتك اّمل لي هَّنإف ,مهيلع هلْعَج ةّيفيك هيوار ظفْحَي مل ٌلمجم اذه
 يذلا ٌنكلو :ةيّدلاب مهل مازلإلاك اذه ناك ءبرحب «4)ونؤؤُي وأ ليتقلا اود
 لكي هللا لوسر َّنأو ,كلذ ئلع اوفلحو ءاولتق اونوكي نأ اوركنأ مهَّنَأ "”ظفح

 .«نيلع» :ةلاسرلاو ىقفلاط )١(

 :ةلاسرلاو يقفلا ط يفو :«...مرغلا ئرجم» :ز يفو ؛ةيدنهلا طو خسنلا ةماع يف اذك )0

 .(«...اهنم مراغلا ءاطعإ ئرجم)

 .ةفيعض ديناسأب يور هنأو «(75١-6١ص) هجيرخت قبس (*)

 .«اونذأي» :عوبطملاو ءث ءس (4)

 .«اوظفح» :عوبطملاو .«مهنع ظفح١ :د (6)
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 .ميدقتلاب ئلوأ مهف ؛كلذ ئلع ًةدايز ١7 اوظفح ءهدنع نم هادو

 .دوهيلا ئلع اهمّسق هَّنأ» :ئئاسّنلا ةياورب نوعنصت فيكف :ليق نإف

 ؟(7)«اهضعبب مهناعأو

 دّرجمب مهيلع ئعّدملا مزلت ال ةيّدلا ّنإف ءاعطق ظوفحمب سيل اذه :ليق
 ملو «نيعّدملا ناميأ وأ نيب وأ ءرارقإ نم دب ال لب «ليتقلا ءايلوأ ئوعد

 ؛نيعّدملا ئلع ةماسَقلا ناميأ ِةِك ٌيِبْنلا ضرع دقو «كلذ نم ٌءيش انه دجوي
 !؟ئوعّدلا دّرجمب ةيدلاب دوهيلا مْزلُي فيكف ءاوفلحي نأ اوبأف

 لصف

 "”اوكلهف ضعبب مهضعب قّلعتف رثب يف اوطقس ةعبرأ ين كي همك يف
 اًرئب اورفتحا (©0اًموق نأ :(*!امهريغو هراّزبلاو هدمحأ مامإلا ركذ

 .«اوظفح نإف»:س )1١(

 .فلؤملل )117/5-١١5( :«ننسلا بيذهت» رظناو «(2 ص) اهجيرخت مدقت (؟)

 .س يف سيل ناونعلا اذه (*)

 يف يقهيبلاو «(7/177) «هدئسم» يف رازبلاو «(01/5 «01/7) «هدنسم» يف دمحأ هاور )50

 .يلع نع شنح نع برح نب كامس نع قرط نم )١١١/48(« :«ئربكلا»

 :قابع وياو يناس وباو «يئاسنلا هفعض ؛رمتعملا نب شنح فعضل ؛؟فيعض هدانسإو

 هنع ٌكامس ٍثيدحو ىلع نع هثيدح يفف كلذ عم .هثيدح يف نوملكتي :يراخبلا لاقو

 اذهو» :رازبلا لاق .(3 54ص ) «بيرقتلا» .(١/94١5):4«نازيملا» رظنا .لاقم

 الإ يلع نع اًقيرط هل ملعن الو كلو يبنلا نع يلع نعالإ ئوري هملعن ال ثيدحلا
 .«قيرطلا اذه نع

 .«اًماوقأ» :ث ««س (60)
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 يناثلاو ءرخآب قّلعتف «ٌلجر اهيف طقسف :«١)دسألا اهيف طقسف «نميلاب
 ئلإ مهؤايلوأ عفتراف ءاوتامف ءاعيمج اوطقسف «عباّرلاب ثلاّثلاو .ثلاّثلاب
 لّوألل ئضقو ؛ساّنلا نم رئبلا رفح نم اوعمجا :لاقف ءبلاط يبأ نب ٌيلع

 ثلاّئللو «نانثا هقوف كله هّنأل اهثلثب ِناَتللو ٌقئالث هقوف كله ّنأل «قيّدلا عبرب

 ماعلا ِةِككي هللا لوسر اوتأف ةّمات ةيّدلاب عباّرللو ءٌدحاو هقوف كله هّنأل اهفصنب

 .مكنيب ائضق ام وه :لاقف ةّصقلا هيلع اوصقف «لبقملا

 اوضري نأ اوبأ مهّنِإ :لاقو .هوحن دمحأ قايسو «رازبلا قايس ")اذه

 ةّصقلا هيلع اوّصقف «ميهاربإ ماقم دنع وهو لِي ّىبنلا اوتأف «ىلع ءاضقب

 .اومحدزا نيذلا لئابق ئلع ةيّدلا لعجو كي هللا ٌلوسر هزاجأف

 لصف

 '”هيبأ ةأرما جّوزت نميف ْهَِِكَي همكح يف

 يلاخ تيقل :لاق «ءاربلا نع :«؟)امهريغو ٌيئاسنلاو ٌدمحأ مامإلا ئور

 اوحبصأف» :(7*7/7) رازبلا دازو .عوبطملا يف تسيل «دسألا اهيف طقسف» ةلمجلا هذه )١(

 .«هيلإ نورظني
 .«اذكه» :عوبطملاو ءسءد (؟)

 .ن ىف نسبا ةاوقعلا اذع 09
 :5557) دواد وبأو :.(71774) يمرادلاو .(18115) «هدنسم) يف دمحأ هجرخأ (5)

 نع تباث نب يدع نع قرط نم «(77727) يئاسنلاو «(17717) يذمرتلاو :«(5 0

 .(بيرغ نسح ثيدح ءاربلا ثيدح» :يذمرتلا لاق .ُهَنَعَدَنِلاَِر ءاربلا

 يف فضلا هحح ضو «بارظضشالاب ٌتيدحلا ادع قامكرتلا نباو ٌيرذتملا لعأ لاو

 نيب عمجلا ناكمإل ؛اًرثؤم هبارطضا ٌدْعَي ملو )1117/1-١178( :«نئسلا بيذه

 .تاياورلا

 ” و



 ةأرما جّوزت لجر ىلإ دك هللا 6 ينلسرأ» :لاقف «ةياَّرلا هعمو 10 انأ

 5 مدل * ع .

 .هيبأ نع «ةّرق نب ةيواعم ثيدح نم 21)«هخيرات" يف ةمثيخ يبأ نبا ركذو

 برضف «هيبأ ةأرماب 7 سّرع لجر لإ هثعب لكي هللا لوسونأ» :هذج نع

 هي ن4 لقا ين 7

 .حيحص ثيدح اذه :نيعم نب ئيحي لاق .«هلام سّمحو «هقنع

 "كك هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا ثيدح نم 2؟7(هجام نبا نئسا يفو

 (0 )1٠: «ئربكلا» يف يئاسنلاو «(5 557) دواد يبأ دنع ئرخأ قيرط ثيدحللو -

 وهو ءمهجلا يبأ ريغ ؛نيخيشلا لاجر هلاجرو «ءاربلا نع مهجلا يبأ نع امهريغو
 .ُهْنَعدَناَي هيبأ نع ٍينزملا ةرق نب ةيواعم ثيدح نم  قأيس  دهاش هلو .ةقث

 يدع نيب ءاربلا نب ديزي دازف ؛نيَكُر نب َعيبرو ّيدسلا ةسينأ يبأ نب ٌديز فلاخ :هيبنت
 .(18-757//) :«ءاورإلا» يف ينابلألا نيهجولا ححص دقو ءءاربلاو

 ءورمع نب ثراحلا همساو راين نب ةدرب وبأ وهو .«ةزرب ابأ» :ب ءد ءس يف تفرحت )010

 .بزاع نب ءاربلا معو لاخ وهو
 هجام نباو «(/755) «ئربكلا» ين يئاسنلا هجرخأ نكل ءهنم عوبطملا يف هدجن مل 6

 :«ئربكلا» يف يقهيبلاو ١5١(« /") :«راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلاو «(308)

 ؛هيف برطضا دقو «ةرق نب ةيواعم نع ةميرك يبأ نب دلاخ قيرط نم )/51١”(

 .ةيواعم دلاو ةرق ثيدح نم ةرمو «ةيواعم دج ثيدح نم ةرم هلعجف

 يف يريصوبلا هدانسإ ححصو ءانه فنصملا ركذ امك نيعم نبا هححص ثيدحلاو

 )١١77/77(. :«ةجاجزلا حابصم»

 نم مهنمو .رهشأ «سرعأ»و «ناتغل امهو «سرعأ» :رداصملا ضعبو عوبطملا يف 02

 .(758ص) «هيبنتلا ظافلأ ريرحت» رظني .ةماعلا لوق نم اهلعجو «سّرع» أّطخ

 .(17/8ص) «فيحصتلا حيحصت)و :((458/7") :«حاحصلا»و

  يذمرتلا هجرخأف ءافوقومو اًعوفرم ثيدحلا اذه يور دقو :.(75571) ثيدح (4)
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 .«هولتقاف مرحم ٍتاذ ئلع عقو نَم»

 سس ع و و ع و 5

 ئلع هّتخأ بصتغا لجر جاجحلا ئلإ عفر هّنأ '17يناجزوججلا ركذو

 اولأسف هكَيِلكَي هللا لوسر باحصأ نم انهاه نَم اولسو ؛هوسبحا :لاقف ءاهسفن

 اوطخمت نَم» :لوقي لكَ هللا لوسر ٌتعمس :لاقف ءفّرطُم ('7[ىبأ] نب هللا دبع

 ةبيبح يبأ نب ليعامسإ نب ميهاربإ قيرط نم امهريغو )54١”( ئنطقرادلاو )١557(«

 .اعوفرم اًهْنَعدَيَر سابع نبا نع ةمركع نع نيصحلا نب دواد نع
 وب لاقو :ياسنلاو يد مرتلاو يعم نبا هقعش دقق ؛ليعامسإ نب ميهاربإب لعأو
 .ةمركع يف الإ ةقث وهف ؛نيصحلا نب دوادبو .«ثيدحلا ركنم» :يراخبلاو متاح

 لاقو ؛«ركنم ثيدح)» :متاح وبأ لاقو «يبهذلا هّدرو ؛هدانسإ مكاحلا ححص دقو

 يف فعضي ليعامسإ نب ميهاربإو .هجولا اذه نم الإ هفرعن ال ثيدح اذه» :يذمرتلا

 ,(507/8-5:4):(رينملا ردبلا»و ,(071/5) :(حيقنتلا) :رظني .«(ثيدحلا

 .(77657) «ءاورإلا»و

 نع ةمركع نع روصنم نب دابع قيرط نم )7١95474( «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا هاورو
 هنأ ( 50 /5) :«صيخلتلا» يف لقنو رّيغت قودص داّبعو ءافوقوم اًهْنَعُهيإَوِوو سابع نبا

 .نيلجر طاقسإب ةمركع نع سلدي ناك
 :«ننسلا بيذبهت» رظني ؛هبتك يف هنع لقني فلؤملاو .هل «(مجرتملا» باتك نم هلعل (0)

 ١179(. 7/8 قالك ئقح14١ "هد ر/؟ لك ءا//1)

 نم هطاقسإ لهف «يدي نيب يتلا خسنلا يف هل دوجو الو ءرداصملا نم ةدايز «يبأ» (")

 هركذ «ةبحص هل فرطم يبأ نب هللا دبعو ؟فلؤملا لصأ نم وأ خاسنلا فرصت

 591٠١(, /0) :«يناثملاو داحآلا» يف مصاع يبأ نباو ؛(7 5 /0) :«هخيرات» يف يراخبلا
 :«ةباحصلا ةفرعم) يف ميعن وبأو )23١8/5(« :عناق نباو «(218/7) :يوغبلاو

 .ةبحص هل :يراخبلا لاق ءدحاولا ثيدحلا اذه الإ هل سيلو .مهريغو )5/ ١1740(

 هماهوأ نم متاح وبأ هذعو «ةعاضق نب ةدفر اذه هثيدحب دّرفت دقو ؛هدانسإ حصي الو

 - نب هللا دبع نب فرطم نب هللا دبع وه امنإ ةعاضق نب ةدفر هيف طلع طلغ اذه :لاق
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 ."70(فيّسلاب هطسو اوطخف 2١7 نينمؤملا مّرُخ

 هيبأ ةأرما جّوزت لجر يف «'7ديعس نب ليعامسإ ةياور يف دمحأ ّصن دقو
 .لاهملا تسيب 0 هلام لخديو «لتقي :لاقف «مرحم تاذب وأ

010 

00 

(0 

0) 

 .كَو هللا لوسر مكح ئضتقم وهو «حيحّصلا وه لوقلا اذهو

 :ةفينح وبأ لاق مث «ِيناَّزلا دح هذح :(©ةفينح وبأو كلامو ُيعفاَّشلا لاقو

 «للعلا»و (187 /ه 21917 -165 /6) :«ليدعتلاو حرجلا» .هبحص هدجل «ريخشلا

.)١59( 

 .«...نيتمرحلا اىطخت نم» :رداصملا ةماع يف هظفلو ««نيملسملا» :ث «س

 يف يقهيبلا هنعو ؛.(5/١7371و ١1/0 /7) :يدع نباو ١ 3١(.« /7) :يليقعلا هجرخأ

 .يشرقلا دشار نب حلاص نع ؛ةعاضق نب ةدفر قيرط نم (771/9 /4) :«بعشلا»

 يف يبهذلا لاق ءلوهجم حلاصو ؛روهمجلا هفًّمض ةدُفرف ؛ثيدحلا ّلعأ امهبو
 حصي مل » :يراخبلا لاقو .«ركنم هثيدحو «فرعي ال يماشا :(7585 /5) «نازيملا»

 .«هدانسإ

 وأ ءالسرم اًعوفرم هالعجف ؛ثيدحلا اذه يف ةدفر ةعرز وبأو متاحوبأ أَّطخ دقو

 .ةبحص هّدجل ؛يعبات وهو ءريْخَّسلا نب هللا دبع نب فرطم نب هللا دبع ئلع اًفوقوم

 .امهيلإ وزعلا قبس دقو «ليدعتلاو حرجلا»و ؛«للعلا» :رظني
 نم اذحأ نأ بسحأ ام «ةريثك لئاسم هدنع :لالخلا لاق ءيجنلاشلا قاحسإ وبأ وه

 .هنم لئاسم رثكأ الو عبشأ الو اذه ئور امم نسحأ هنع ئور هللا دبع يبأ باحصأ

 .(753177 )١/ :«ةلبانحلا تاقبط»)

 .«ىلإ» :ث «ب ءس
 ,(0797 /1/) :!مألا)و .(757 )١17/ :«ينغملا» :رظني ءدمحأ نع ةياور يهو

 :«تادايزلاو رداونلا»و 75٠(« /7) :«باتكلاو ةنسلا نيب عمجلا يف بابللا»و

 )١18/15(. :«يرابلا حتف»و «(771/5)

1 



/ 

 ىحأ هؤاضقو ِةِكَي هللا لوسر مكحو .هيلع ٌدح الو رّرعٍدقعب اهئطو نإ

 .ئلوأو

 لصف
 هنع كسمأ هتءارب ترهظ املف هدلو مأب مهتا نم لتقب ِةِكَي همك يف

 سنأ نع «تباث ثيدح نم 7١2امهريغو نكّسلا نباو ةمثيخ يبأ نبا كور

 نإف بهذا» :بلاط يبأ نب ٌيلعل كي ِيَّنلا لاقف ءاهب مهّنُب ناك ةيرام ّمع نبا نأ
 لاقف ءاهيف دربتي ّيكر يف وه اذإف ىلع هاتأف ,(هقنع برضاف «ةيرام دنع هتدجو

 هنع فكف ٌرَكَّذ هل سيل ٌبوبجم وه اذإف ؛هجرخأف هّدي هلوانف ءجرخا :ّيلع هل

 .ٌركذ هل ام ءٌبوبجم هَّنِإ هللا لوسر اي :لاقف ِكَي ّيبنلا لئتأ مث ىلع

 ٍةقرخب ٌفوفلم وهو ءاّرمت عمجي ٍةلخن يف هدجو هنأ :("”رخآ ظفل يفو
 .هل رَكَّذ ال ٌتوبجم وه اذإف «ةقرخلا تطقسو دعترا فيَّسلا ئأر اًملف

 .ثيدحلا يف مهضعب نعطف «ساثلا نم ريثك ئلع ءاضقلا اذه لكشأ دقو

 دري مل كي هّنأ ئلع مهُضعب هلّوأتو .هيلع قّلعتي نم هدانسإ يف سيل نكلو
 لاق امكاذهو :لاق .اييلإ هجم نع رجدويل هقيوخق دارأ امّنإ  لغقلا ةتقيقج

 تءاجو ءاهمع نباو ةيرام مسي مل هنأ ريغ )711/١1(« ملسم هجرخأ ثيدحلا لصأ )١(

 «كورتم وهو «مقرأ نب ناميلس هيف ؛فيعض دنسب (79 /5) :مكاحلا دنع امهتيمست
 .قأيسو يناربطلا دنعو

 يف يناربطلاو .(١7؟9 مقر «558/5) :«يناثملاو داحآلا» يف مصاع يبأ نبادنع (؟)

 نع يرهزلا نع بيبح يبأ نب ديزي نع ةعيهل نبا قيرط نم (7741) طسوألا
 ةعيهل نبا هيف» :(80 /4) :«دئوازلا عمجم» يف يمثيهلا لاق .ُهَتَعدَتَلَِعَر كلام نب سنأ

 .(فيعض وهو
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 هقشأ ئّتح نيٌكّسلاب ّيلع» :دلولا يف هيلإ اتمصدخا نيتّللا نيتأرملل ناميلس -

 .لوقلا اذه نم رمألا مالعتسا ّدَصق لب ءكلذ لعفي نأ درُي ملو ,١22002)امهنيب

 فالخ مهوي مكاحلا باب :ثيدحلا اذه ئلع ةّمئألا مجارت نِم ناك كلذلو

 فّرعي نأ كي هللا لوسر ٌّبحأف ,2)ٌّقحلا ةفرعم ئلإ هب لّصوتيل ٌّقحلا
 ةقيقح نع فشك .فيّسلا نياع اذإ هنأ ملعو «ةيرام ةءاربو «هتءارب َةباحَّصلا

 .ِِكَج هللا لوسر هرّدق امك رمألا ءاجف «هلاح

 همادقإل اًريزعت هلتقب اًّيلع رمأ ِِبّىبنلا َّنِإ :لاقي نأ اذه نم ٌنسحأو

 نم ٌءيرب هّنأو ءلاحلا ةقيقح ٌّيلعل نّيبت اّملف «هدلو ّمأب هتولحت ئلع هتأرجو

 سيل لتقلاب ريزعتلاو ءلاحلا نييبتب لتقلا نع ئنغتساو «هلتق نع ٌفك ةبيّرلا
 .ملعأ هللاو ءاّمدعو اًدوجو اهعم ٌرئاد .ةحلصملل ٌعبات وه لب ءٌدحلاك مزالب

 لصف

 نيتيرق نيب دجوي ليتقلا يف ِدِكَك هئاضق يف

 يردخلا ليعمس 5 ثيدح نم أ !ةبيش يببأ نباو دمحأ مامإلا ئور

 .ملسم ةياور يهو .«امكنيبال :ث «ب 6

 .َنَعُدَاَََو ةريره يبأ ثيدح نم (1770) ملسمو «(75717/) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .( ١و ؟ /5) :ةناوع وبأو «(5 07 )١١/ :نابح نباو ؛(77” /8) :يئاسنلا دنع هوحنب 66

 يلع ئلع اًفوقوم (18474) «هفنصم» يف وهو «ةبيش يبأ نبا دنع اًعوفرم هدجن مل (:)

 :(ئربكلا» يف يقهيبلاو )١١751(. دمحأ دنع عوفرملاو .هلعف نم ُهَنَعْهَتلَعِ

 .ُهَنَعُهَبَِدَو ديعس يبأ نع يفوعلا ةيطع نع يئالّملا ليئارسإ يبأ قيرط نم )١11/4(

 ٌيقهيبلاو ٌيليقعلاو ٌرازبلا :ثيدحلا فًّعض دقو «نافيعض ةيطعو ليئارسإ وبأو

 -((5910/5) :«دئاوزلا عمجم»و 201١5-015((, /8) :«رينملا ردبلا» :رظني .ٌيمثيهلاو

 ؟0



 ئلإ دجّوف ءامهنيب ام عّرّدف لكي ُيِبَنلا رمأف «نيتيرق نيب ٌليتق دجو :لاق
 .امهمرقأ ئلع هاقلأف دِلكَي ئبنلا ربش ئلإ رظنأ ينأكف ءبرقأ امهدحأ

 هللا لوسر ئضق :زيزعلا دبع نب رمع لاق 2١7 «قازرلا دبع فنصم» يفو
 اوعّدملا ازئلع ناميألا نأ : :موق رايد ينارهظ نيب دجوي ليتقلا يف انغلب اميف يي

 تناك «ناقيرفلا لكن نإف ءاوقحتساو «نوعّدملا فّلُح ءاوُنَكت نإف «مهيلع

 .اوفلحي مل اذإ فصتلا لطبو ؛مهيلع ئعّدملا ئلع اهفصن ةيّدلا

 2157 ثيدح لشمب لوقلا ئلع يذورملا ةياور يف دمحأ مامإلا صن دقو

 مِلُظ هنأ اوّسيِتف ؛ءيّنلا اوطعأ اذإ موقلا :هللا دبع يبأل تلق :لاقف «ديعس يبأ

 قّرفي :لاق ؟اوفرعي مل نإف :قريلق .موقلا فرع نإ مهيلع ٌدرُي :لاقف ؟موق هيف

 ئلع قّرفي نأ يف ةّجحلا (؟!شي أف :تلق .عضوملا كلذ 7نيكاسم ئلع

 لهأ يتم ةيثلا لسع باسل نب عيد :لاقف ؟عضوملا كلذ نيكاسم

 .(27ليتقلا اهيف دجو يتلا ةيرقلا ينعي ءناكملا

 يف ىعفاشلا دنع ُهنَعْدَنِاَََر رمع لعف نم دهاش هلو .(7/5 /5) :«ريبحلا صيخلتلا»و -

 )١84(. «هفنصم) يف ةبيش يبأ نباو 1١ /4) :مألا

 هدنسو «رمع هيبأ باتك نم رمع نب زيزعلا دبع نع جيرج نبا قيرط نم (181590) )١(
 زيزعلا دعو هيبأو زيزعلا دبع نيب عاطقنالاو «جيرج نبا ةنعنعو «لاسرولل ؛فيعض

 70٠(. /5) :«بيذهتلا بيذهت» رظني .هيف ملكتم

 .«ةياور» :عوبطملا يف 0

 .(عضوملا كلذ يف قرفيا :ةيدنهلا طو خسنلا يقاب يفو «ن ءس نم 00

 .«امف» :اهدعب ةلاسرلا ةعبط يف (5)

 ةبيش ىبأ نبا هجرخأ ام اهنم .صوصن ةدع ىف ُهَنَعْهَاََر باطخلا نب رمع نع كلذ درو )0
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 ٌموق ملُظ اذإ :ي ينعي ؛مهيف قّرفي اذكه ةيّدلا مهيلع نأ امك ؛لاق هارأف

 .ثيدحلا اذه بجومب ئضق دق باَّطخلا نب رمع اذهف ءاوفرعُي ملو (١)ههنم

 .دمحأ هب ٌجتحاو «ليتقلا هيف دجو يذلا ناكملا لهأ ئلع ةيّدلا لَعَجو

 اذإ مهيلع ناكملا كلذ ٌلهأ هيف ملّظ يذلا لاملا قيرفت يف الصأ اذه لَعَجو
 .مهنايعأب اوفرعُي مل

 لوقلا نّيعت مص ولو ٌةَّجح هلثمب موقت ال ٌلسرمف ءرخآلا رثألا اّمأو

 ؛ةماسقلا باب الو ئواعّدلا باب فلاخي الو «هتفلاخم زّجت ملو «2")هلثمب
 ئعّدملا (40ءّدقيف «27نيعّدملا ميدقت بجوي ٌرهاظ ُثْوَل مهيف سيل ِهّنإف
 :امهدحأ ؛نيهجو نم نيعّدملا ٌبناج ّيوق اولكن اذإف «نيميلا يف مهيلع

 :نيميلاب مهتعاس ةءارب نع مهلوكل :يناثلاو .مهينارهظ نيب ليتقلا دوجو
 لكن اذإف ءنوقحتسيو نوعّدملا فلحيف هرِهاّظلا وللا ماقم موقي اذهو

 ملف ءامهتم نحو لك لوك# نم ةيك رم ةيبش كلذ فيروآ ءامعتاك قاقورقلا

 الو ؛مهؤامرغ فلحي مل اذإ مهيلع ةيّدلا لامك باجيإل بس كلذ ضهني

 برقأ تناك امهيأف نيتيرقلا نيب ام سقف مهعم قلطنا» : لاقف ةبعش نب ةريغملا رمع مهعم ح

 يف مزح نبا هدروأ امو .هنم عمسي مل يبعشلا نأ الإ ؛تاقث هلاجرو ««ليتقلا مهب قحلأف

 نب رمع نأ بيسملا نب ديعس نع هدئسب قازرلا دبع قيرط نم (16 )11١/ :«ارلحملا)

 .؟مهنيباا -- 6

 .(هيال :ث ءب «د «س )030

 .«نييعدملا» .بن «د 00

 .(مدقتف» :ةيدنهلا طو «ءد 00
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 بجوو «ييلصت ةيذلا تلمع جف ءاوفلحي مل ثيح ةَّيلكلاب مهنع اهطاقسإ

 بجي ملو «نيميلا كرتب مهّمح يف ةهبّشلا توبثل مهيلع ئعّدملا ئلع اهفصن
 نم (')اًبّكرتم ثْوَّللا ناك اًملف ءاوفلحي مل مهموصخ ّنأل :«١)اهلامك ئهيلع
 ًناميأ لباقي ام طَقَس «ٌدتي ملو ؛مهيلع ئعّدملا لوكنو «نيعّدملا نيمي

 .فصنلا وهو مهيلع ىعّدملا لوكت لباقي ام بجوو ءفصُنلا وهو نيعّدملا
 قيفوتلا هللابو ءاهلدعأو ماكحألا نسحأ نم اذهو

 لصف

 لمدني ئتح حرجلا نم صاصقلا ريخأب لَو هئاضق يف
 نع «جيرجم نبا ثيدح نم!" ”هريغو «هفتصم) يف قازرلا ديعركذ

 يف ٍنرقب ٌرخآ ٌنعط لجر يف كك هللا لوسر ئضق :لاق ؟!بيعش نب ورمَع

 .«اهلامكب مهيلع بجت» :عوبطملا يف )١(

 هءاكريق:5 (8)

 نب ورمع نع جيرج نباو بويأ نع (17441)و(179484) قازرلا دبع هجرخأ (*)

 نبا نع (11751) «دنسملا» يف دمحأ هجرخأو ءالضعم ِةْلكَي ىبنلا نع بيعش

 )١11١16( :«ئربكلا» يف يقهيبلا هنعو )321١5((, «هنتس» يف ٌينطقرادلاو .قاحسإ

 نبا هنعنع دقو ءاّدَسم هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع امهالك جيرج نبا نع

 «(فيعض وهو .حابصلا نب ئنثملا امهعبات نكل ,ناسلدم امهو ءميرجج نباو قاحسإ

 نسسلا :رظني .يعليزلاو يمزاحلا هيلإ لامو .هلاسرإ ةعرز وبأو ينطقرادلا مجزو

 بصناو .(197١ص) (رابتعالا»و ؛.(١/577):«للعلا»و .(1/7 /5) :«ىنطقرادلا

 .َنَعهَإَدَيَر رباج ثيدح نم يتأيس ٌعوفرم ٌدهاش هلو .(71/1/ /5) :«ةيارلا

 ثيدح نما :ةيدنهلا ط ينو .(هذج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نما :ز 2

 . اُهَنَعْةَنِاَوو بيعش نب ورمع
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 لجّرلا ئبأف .«كخحارج أربت لّتح» :لاقف ءينُدِقَأ هللا لوسر اي :لاقف .هلجر

 ثيقتسملا ٌجِرَعو هنم ٌةاقتسملا عصف هل يلا هداقأف «010ءتيقتسي نأ الإ

 ئتح ديقتست ال نأ كرمآ ملأ» : للك ئيبْنلا لاقف ءيبحاص أّرَبو ٌتجرع :لاقف

 .«كجرع ؟"7لطبو هللا كدعبأف ,ينتيصعف كحارج أربت

 عا 8

 ال نأ ٍجِرَع يذلا لَجّرلا دعب ٌحرج هب ناك نَم ِِكَي هللا لوسر رمأ مث

 ناك امف ءأربي ئّتح غلب ام ئلع حرجلاف .هبحاص حرج أربي مّتح هنم داقتسُي

 بيصأف اًحرج داقتسا نمو «ٌلقع وهو «هيف دّوَق الف ؛جرع وأ ٍللش نم

 .هل هبحاص حرج لع هتيد نم لضف ام لقَعف .هنم ُداقتسملا

 «بيعش نب ورمع ثيدح نم ؟"7(دمحأ مامإلا دنسم» يف ثيدحلا :تلق

 يبنلا ئلإ ءاجف «هتبكر يف ٍنرقب الجر نعط اجر نأ :ّلصّتم هّدج نع ءهيبأ نع

 مث ىداقأف .يندقأ :لاقف 2؟7هيلإ ءاج مث .«أربت 7 تحال *لاقف .يندقأ :لاقف ديني

 كّدعبأف ءىنتيصعف كتيهن دق» :لاقف .تجرع !هللا لوسر اي :لاقف «هيلإ ءاج

 ربي لح حرج نم ٌصتقي نأ هللا لوسر نب مث ««*7كُجرع لبو هلا
 .هبحاص

 .(ديقتسي» :سءد )١(

 .اًرده بهذ :يأ كججرع لّطَب لنعمو .«أطبو» :ةيدنهلا طو ءن ءث ءب ءس (؟)

 قثوو «سلدم وهو ؛عامسلاب حرصي مل قاحسإ نبا هدانسإ يفو ((1/0775) ثيدح (*)

 .يتآلا رباج ثيدح هل دهشيو :(1946 /5) :«دئاوزؤلا عمجم» يف ٌيمثيهلا هلاجر

 .ب يف تسيل «هيلإ» (:1)
 .«كتجرع» :ةلاسرلا ط .«كحرج)» :«دنسملا»و ةيدنهلا ط (4)
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 «ذيقتسي نأ دارأف 0 الجر 2 لا و يع يلد

 3 ا حرجلا نم صامت زوجبال موكل له تلضتالو

 و ةياجلا برس أو فتم ةلارسب

 هذهل خسان الو ءامهوحنو َنْرَقلاو اصعلاب ةبرّصلا يف صاصقلا زاوجو هدّوَقلاِب
 ال لامدنالا لبق صاصقلا ليجعت اهب خسن يذلاو ءاهل ضراعم الو «ةموكحلا
 ترس مث ,يناجلا نم ّصتقاو رداب اذإ هيلع ّينجملا نأو ءهلّمأتف صاصقلا سفن
 .ٌرده ةيارّسلاف .صاصتقلا دعب هسفن ائلإ وأ .هئاضعأ نم وضع ئلإ ةيانجلا

 و «لامدناب ام ودها سب

 :ءاطع لاق ؛هسبحو ىناجلا ريزعت نود هدحو صاصقلاب ئفتكُي ِهّنأو

 امو .صاصقلا وه امّنِإ .هنجسي الو هبرضي نأ مامإلل سيلو ءٌصاصق ٌحورجلا

 .(0نجّسلاو برَّصلاب رمأل ءاش ولو ءاّيسن كّبر ناك

 (ريغصلا» يف يناربطلاو )١١1/48(. :«ئربكلا» يف يقهيبلا اذكو )1١1١5"7(.« ثيدح 000

 نب دمحم نع اًلسرم يور دقو ُكَنَعََئلَوَيَر رباج نع «ريبزلا ي ىبأ نع قرط نم (؟770)

 )571/١1(, :«للعلا» يف امك ةعرز وبأ هلاسرإ حجرو «ةناكر نب ديزي نب ةحلط

 دقو «(71// /5) :«ةيارلا بصن» يف يعليزلاو « 5 م ؛رابت0 يي ئييزاسلاو

 .(5957 /5) :«دئاوزلا عمجم#) يف يمثيهلا ثيدحلا فعض

 قيرط نم (5/:114) ::رئاكألا لاسم حرض» ل يراها اوراس :ةهقرط لكتأو

 نبا هدّئس دوج ««أربي ئتح حرجلا نم داقتسي ال» :اعوفرم رباج نع «يبعشلا

 .لاقم نم ملست مل ئرخأ قرط هلو .«بولقم لسرم» :ةعرز وبأ لاقو «ينامكرتلا

 .«وأ» :عوبطملاو ءس 66

 .(7586 ٠ 0) ةبيش يبأ نبا هجرخأ ()

 “و



 ووهيضلاو نتا حل يقاحيو :ئمدآلا (1)ٌقح هنم ٌصتقُب :كلام لاقو

 ىلع ميقأ اذإ ٌدحلاك وهف «ةدئاّزلا ةبوقعلا نع ينغي صاصقلا :نولوقي

 "فرخ ليرقط نإ همس يئس مل هويطمسما

 - ري وعلا م نيبو هنيب عمجُي الف رقم دح هيلع عون :عاونأ ةلالث يصاعملاو

 ٌدحالو ةرامك هيف ٌعونو .ريزعتلاب هيف عدري اذهف «ةرامك الو هيف ٌّدح ال ٌعونو

 ئلع ؟ريزعتلاو ةرافكلا نيب هيف عمجُي لهف ؛مايّصلاو مارحإإلا يف ءطولاك «هيف

 ئرجم يرجي صاصقلاو ؛©"”دمحأ باحصأل ناهجو امهو «ءاملعلل نيلوق

 .ريزعتلا نيبو هنيب عمجي الف ءّدحلا

 لصف

 ْنسلا رسك يف صاصقلاب هِي هئاضق يف

 تمطل عّبيرلا تخأ رْضَنلا ةنبا َّنأ :سنأ ثيدح نم (4)«نيحيحّصلا يف
 مأ تلاقف .صاصقتلاب رمأف لَو َتِبْنلا لإ اومصتخاف ءاهئس ترسكف «ًةيراج
 يلا لاقف ءاهنم ٌّصتقُي ال هللاو ال ؟ةنالف نم ٌصتقُيأ !هللا لوسر اي : عّيَبرلا

 ّصتقُي ال هللاو ال :تلاق .«صاصقلا هللا باتك عّيبرلا مأ اي هللا ناحبس» :ِِك

 .«قحب» :ةيدنهلا ط ءنىز«د )١(

 :«ةريخذلا»و.(١١/5١5):4«نايبلا»و .(585-١١/2087):(ينغملا» رظني )0

 7١(. 517 /7) :«ليلجلا بهاوم»و .(73735-0/1)

 :هيفو )18١/١( :«ةيمكحلا قرطلا»و «(5 ١5 /7) :«نيعقوملا مالعأ» رظني (6)

 .«مهريغو دمحأ باحصألا»

 ملسمو «عيبرلا ّمأ ال ءرضنلا نب سنأ َمِسقُملا نأ هيفو «(73707") يراخبلا هجرخأ (5)

 .هل ظفللاو )١71/4(. مقرب
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 ول ْنَم هللا دابع نم َّنإ» :ِِكَي ٌيِبْنلا لاقف .ةيّدلا اولبقو «موقلا افعف ءاّدبأ اهنم
 .(هّربأل هللا ىلع مسقأ

 لصف

 هيف نم هذي عزتناف لجر دي ضع نميف ٌدَي هئاضق يف
 اهرادهإب ضاعلا ةينث تطقسف

 :هيف نم هدي عزنف «لجر دي ّضع الجر نأ :(170نيحيحّصلا يف تبث

 امك 2"”هاخأ مكدحأ ضَعَي» :لاقف كب يبْنلا ىلإ اومصتخاف «هايانث تعقوف

 .«كل ةيد ال !؟لحفلا ضَعَي

 تَمِلَتف هل ملاظ دي نم هّسفن صلخ نَم نأ ةموكحلا هذه تنّمضت دقو

 .نومضم ريغ ٌرده وهف «كلذب هلام وأ هفارطأ نم ٌءيش وأ ءملاظلا ٌسفن

 لصف

 ةاصحب هفّذَحف هنذإ ريغب لجر تيب يف علطا نميف هك هئاضق يف

 هيلع ءىش الف هنيع أقف وأ

 لكك نيبَنلا نع ُكَدَعَُنلَوََو ةربره يبأ ثيدح نم (")2نيحيحّصلا» يف تبث
 نكي مل .هتيع َتأقفف قاصحب هتفذخف ,ٍنذإ ريغب كيلع علطا اًءرما َّنأ ول» :لاق

 .(حانج كيلع

 اَهْنَعْديَإَوَو نيصح نب نارمع ثيدح نم )١777( ملسمو (7847) يراخبلا هجرخأ 01(

 ٌريجأ هنأو )١717/5( ملسم دنع ئلعي نب ناوفص ثيدح يف ضوضعملا يمس دقو

 .(هيخأ لي) :ب )غ0

 .(؟6١5) ملسمو )19١57(. يراخبلا هج رخأ 2ع

١ 



 4 4# 95 .٠ : 8 ها وذو او .

 الف ؛هّتيع اوأقفف :مهنذإ ريغب موق تيب يف علطا نما :١2)امهيف ٍظفل يفو
 .«صاصق الو هل ةيد

 اكو َيِبْنلا "7 ةرجح يف رْحُج نم علطا الجر نأ» :(")امهيفو

 .«هنعطيل هلتخي لعجو ءصقشمب

 :مهنم ؛ثيدحلا ٌءاهقف اهلبق ىتلا ئلإو ةموكحلا هذهب لوقلا ئلإ بهذف

 .2؟)كلامو ةفينح وبأ اهب لقي ملو «ُيعفاَشلاو ءدمحأ مامإلا

 ام عضت ْئََّثح لّمْقَت ال اًدمع ْتَلتَق اذإ لماحلا نأ ِِي هللا لوسر ئضقو
 ,0)12(هنتس) 2 هحام نأ هركذ .اهدلو لفكت لّبحو ءاهنطب ف

 هيلإ ماقف 3

 «ةداتق قيرط نم «((5875) يئاسنلاو «(841/) «دنسملا» يف دمحأ دنع ظفللا اذهب وه )١(

 حيحص ثيدح وهو ُهْنَعهَلْلَعَو ةريره يبأ نع كيهن نب ريشَب نع «سنأ نب رضنلا نع
 مهنذإ ريغب موق تيب يف علطا نم» :(47 )75١04/ ملسم ظفلو .يراخبلا طرش ئلع

 .اًهنآ قبس يراخبلا ظفلو .«هنيع اوأقفي نأ مهل لح دقف

 .ُهْنَعَِاَوَوَو كلام نب سنأ ثيدح نم )7١01( ملسمو )545٠0(« يراخبلا هجرخأ (؟)

 يف علطا» :ةيدنهلا ط يفو ءارّبح يف رْحُج نم» :ن يفو «ةيطخلا لوصألا ةماع يف اذك ()

 وهو هلي يبنلا رجح ضعب يف» :ةلاسرلاو يقفلا ط يف ترّيغو ««...رجح نم ةرجح

 .نيخيشلا ظفل

 )01794/١17(, :«ينغملا»و ؛(72170 )/١1/ :«بلطملا ةيابن)و 8١(« /1/) :؛مألا» :رظني (5)

 قرطلا»و 055٠(( /5) «نيدباع نبا ةيشاح»و «(20 11/ -5 55 /8) :«لاطب نبا حرش»و

 )١75/1١-١71(. :«ةيمكحلا

 نبع تينسن قب ةدابع نع مُحْنَأ نبا نع ةعيهل نبا نع حلاص يبأ قيرط نم (1194) مقرب )0(

 ه١
 - ؟فيعض وهو ْرفنَعَهَلََصَر دادشو «ةدابعو «ةديبع يبأو ,ذاعم نع منغ نب نمحرلا دبع )ًء

 نذر
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 .(17دمحأو ٌيئاسّنلا هركذ .دلولاب دلاولا لتقُي ال نأ ئضقو

 ."رفاكب ٌنمؤم لتقُي الو ,مهؤامد أفاكتت نينمؤملا نأ ئضقو
 7 5 نق و 2ع

 (")وأ اولتقي نأ اَّمِإ .نيتريخ نيب هلهأف «ليتق هل لتق نم نأ ئئىضقو

 معنأ نب دايز نب نمحرلا دبعو ؛ةعيهل نباو .ثيللا بتاك حلاص يبأ فعضل

 هل دهشي نكل .(178/1) :«ةجاجزلا حابصم» يف يريصوبلا هفعض دقو .يقيرفإلا
 اًضيأ ملسم دنع ةينهجلا ثيدحو .هريغو )١1545( ملسم دنع ةيدماغلا ثيدح

 .((( ١0

 هجام نباو )١5٠١( يذمرتلاو )/١517(. دمحأ دنع وهو «يئاسنلا دنع هدجن مل

 نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع لاقم نم ولخت ال - قرط نم مهريغو (5177)
 يف دوراجلا نبا هجرخأ ام هقرط دوجأو .ُهنَعهَيلََِو باطخلا نب رمع نع هدج
 نالجع نب دمحم قيرط نم «(78//) :«ئربكلا» يف يقهيبلاو «(/84) «ئقتنملا»

 ئوقتت ديناسأب سابع نبا ثيدح نم دهاوش هلو .هب بيعش نب ورمع نع

 .ةيهاو ديناسأب ورمع نب هللا دبعو كلام نب ةقارس ثيدح نمو ءاهعومجمب

 :مكاحلاو :.(50170) دواد وبأو «(51/55) يئاسنلاو .(405) دمحأ هجرخأ

 .نيخيشلا طرش ئلع حيحص :مكاحلا لاقو ُكَنَعْدَنِلََر يلع ثيدح نم )0/ ١1637(

 .ظفاحلا هنّسحو ««حيحص هدانسإ» 57١(: /1) :«حيقنتلا» يف يداهلا دبع نبا لاقو

 دواد يبأو دمحأ دنع اَهْنَعَهَيلََوو صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم دهاوش هلو

 نب لقعم ثيدح نمو «نابح نبا دنع اَهْنَعَدَبِلَوَصَو رمع نبا ثيدح نمو «هجام نباو

 :(ريبحلا صيخلتلا»و )١65/8/9(. :«رينملا ردبلا» رظني .هجام نبا دنع راسي

 .(؟١5ا5:/7)

 ىلع ثيدح نم )٠١47( يراخبلا يف تباث وهف «رفاكب نمؤم لتقي ال” :هلوق امأو
 .هَنَعْدَنلأو 1

 .«نأ امإو» :س
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 )2١. |قعلا اوذخأي
 2 32 -5 5 0 7 ٠

 نم اًرشع ٍةدحاو لك يف نيلجرلاو نيديلا نم عباصألا ةيد يف نأ ئضقو

 .2(؟7لبإلا

0010 

00 

(2 

40 

 ,"0ءاوس اهّلك اهّنأو «لبإلا نم سمخب نس لك يف نانسألا يف ئضقو
)0 

 يذمرتلاو «.(5٠505)دواد وبأو )77/1١70(. دمحأ هجرخأ ظفللا اذهب ثيدحلا

 .«حيحص نسحا :يذمرتلا لاق ُكنَعََتَزَو يبعكلا حيرش يبأ ثيدح نم )١140(

 : ظفلب ُهَنَعََُلَدَو ةريره يبأ ثيدح نم )١704(« ملسمو «(7880) يراخبلا هاورو

 .«داقي نأ امإو ءئدوي نأ امإ :نيرظنلا ريخب وهف ليتق هل لتق نم»
 «ننسلا» يف دواد يبأو «(57581) «دنسملا» يف دمحأ دنع عباصألا ةيد تءاج

 هدانسإو .هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم (5/41) يئاسنلاو «((«507)

 :لاقو )١741(., ىذمرتلا دنع اَهْنَعَدَبلَدَوو سابع نبا ثيدح نم دهاش هلو ءنسح

 يئاسنلاو دمحأ دنع ُهَنَعُهبَلَفَو سوم يبأ ثيدح نمو ««حيحص نسح ثيدحا

 .(1”7// //) :«رينملا ردبلا» رظني .حيحص دانسإب

 يئاسنلاو «(4077) دواد يبأو ١915(.: /7) :يمرادلا دنع نانسألا ةيد تءاج

 نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم (894 /8) :«ئربكلا» يف ىقهيبلاو )5851١(«

 نيا( ةقزث دواغ بأ قمع _رئابع نبا كينح نم لقال هلو: يس كانو هو

 «ءاورإلا» :رظني .هقرط عومجمب حيحص ثيدحلاف ء.حيحص دانسإب )510٠( هجام

 ا

 هجام نبا دنع (مظعلا عضو يدبت يتلا يهو .ةحضوم عمج) حضاوملا ةيد تءاج

 رطمو ؛هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع نامهط نب رطم قيرط نم )١5144(
 ,(55757) دواد يبأ دنع مّلعملا نيسح هعبات نكل ؛يوقلاب سيل ءأطخلا ريثك قودص

 لمعلاو .نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق .(58057) يئاسنلاو )١179٠0(. يذمرتلاو

 .« ملعلا لهأ دنع اذه ئلع
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 ءاَلَّسلا ديلا يفو ءاهتيد ثلثب تسمّط اذإ اهناكمل ةَّداَّسلا نيعلا يف ئضقو

 ,(2001)اهتيد ثلثب تعزُت اذإ ءادوّسلا سلا يفو ءاهتيد ثلثب تعطق اذإ

 هتبنرأ تعدج اذإو «ةلماك ةيّدلاب هلك عيجج اذإ فنألا يف ئىيضقو

 ةفئاجلا يو ةيدلا ثلثب ةمومأملا يف ئىضقو ةيدلا فصتن نب ويلا ىفو

 قو يلا ناسا ق شقر البلا يب (80:ردع سخي ةّملا( ىفو ءاهثلثي

 :ةيّدلاب بلّصلا يفو «ةيّدلاب رّكّذلا يفو «ةيّدلاب نيتضيبلا يفو «ةيّدلاب نيتفّسلا

 ةيدلا فصن ةدحاولا لجّرلا يفو ءاهّمصن امهادحإ يفو ««1)ةيّدلاب نينيعلا يفو

 نع ثراحلا نب ءالعلا ثيدح نم )584٠( يئاسنلاو (45717)دواد وبأ هجرخأ )١(

 طلتخا هنأ رِكَُذ نإو ءالعلاو ءنسح ثيدح وهو ؛هّدج نع ؛هيبأ نع ءبيعش نب ورمع
 نم دهاش ثيدحللو .(7 5١ /7) :«سيذهتلا بيذبت» رظني .اًفيفخ ناك هطالتخا نأ الإ

 :«حيقنتلا» رظني .ةحيحص ديناسأب امهيلع افوقوم ْهْنَعَهَنَدِو سابع نباو رمع لوق
(60*/5). 

 .ءادوسلا نسلا ةيدو اهتيد ب نم تطقسو .«د نم تطقس ءالشلا ديلا ةيد (1)
 نب ورمع ثيدح نم (50575) دواد يبأو )77١7(« دمحأ دنع فنألا ةيد تءاج (')

 نب ورمع ثيدح نم دهاش هلو ؛مدقت دقو ءنسح دانسإب هدج نع هيبأ نع بيعش

 .هقرط عومجمب حيحص ثيدحلاف «يتأيس مزح
 دعب ئرخأ ةرم اهركذ يتأيسو «ةلاسرلاو يقفلا ط نم تطقسأ ؛ديلا ينو اهفصنب» (5)

 .هرركتل تاعبطلا نم هفْذَح لعلو ءرطسأ
 .«رشع ةسمخب# :عوبطملا يف (6)

 .ب نم طقس انه لإ 2...نيضيبلا يفو» ()

1 



 . (ةيارسلاب طق لجلا نأ يفق ه7 هيثلا تقصت دبلا قو

 هنع ()ةياوّلا تفلتخاو «لبإلا نم ةئم ةلقاعلا الع أطخلا ةيد نأ اوضقو
 نع .هيبأ نع «بيعسش نسب ورمع ثيلح نم (4)«ةعيرألا ةرثشلا) ىمف ءاهنانسأ يف

)01 

 هيف

0 

0) 

 .ب ادع خسنلا يف ةتباث 2...ديلا يفوا

 دقو .بابلا اذه يف لصأ وهو .مزح نب ورمعل ِةِكَي يبنلا باتك يف تايدلا هذه تءاج

 نابح نباو (48617/-4/82517) يئاسنلاو (77777) يمرادلاو (؟55/) كلام هجرخأ

 مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يِنأ قيرط نم (7917/-1745 )١/ مكاحلاو (5669)

 ئلع نورثكألاو ؛ركب يبأ نع هلاسرإو هلصو يف ٍفالتخا ئلع .هدج نع هيبأ نع

 مزح نباو يئاسنلاو «.(١١5ص) «ليسارملا» يف دواد وبأ لوصوملا فعضف .هلاسرإ

 .(15 10-7 /5) :«لىلحملا» يف

 نوكي نأ وجرأ» :لاق هنأ دمحأ نع دنسأو «يقهيبلاو ءناّبح نباو .مكاحلا هححصو

 دق :مكاحلا لاقو ءربلا دبع نباو ٌيعفاشلا :هدانسإل ال هترهشل هححصو .«اًحيحص

 كلذ قاس مث ,ةحصلاب باتكلا اذهل يرهزلا هرصع مامإو «زيزعلا دبع نب رمع دهش
 .(7 51١ /7؟) :«ةيارلا بصن#و «(7 5 /5) :«ريبحلا صيخلتلا» رظني .امهيلإ هدئسب

 .«ةاورلا» :ب

 .ب يف تسيل «هنع ةعبرألا»و .«هنع» :ةدايز عوبطملا يف

 ,.(55715)و (545 51) دواد يبأو :.(75770) هجام نبا دنع ظفللا اذهب ثيدحلاو

 «ةفحتلا» رظناو .يذمرتلا يف هدجن ملو_(7777)دمحأو .(5807) يئاسنلاو

 نب ورمع نع «ئسوم نب ناميلس نع ؛دشار نب دمحم قيرط نم(" )
 :«ئريكلا»يف يئاسنلا لاق ؛ثيدحلا ٌيقهيبلاو ٌيئاسنلا فعض دقو ءهب بيعش

 الو .ثيدحلا يف يوقلاب سيل ئسوم نب ناميلسو «ركنم ثيدح اذه» :(735 /5)

 نب دمحمو ئسوم نب ناميلس اوقثوف ةعامج ىئاسنلا فلاخو .«دشار نب دمحم

 )١1١١/7( :«بيذهتلا بيذهت» يف امهتمجرت رظنا .هنع ةياور يف هّسفن ٌيئاسنلاو دشار

 .(470 /4) :«رينملا ردبلا» رظناو .(259 /)و
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 ص
 ينب رشعو «ةقح نوثالثو نوبل تنب نوثالثو ءضاخم تنب نوثالثا :هّدج وه

 .(7١2روكذ ٍنوبل

 .اذهب لاق ءاهقفلا نم اًدحأ ملعأ الو :7"2يباطخلا لاق

 «ضاخم تنب نورشع :ٌسامخأ اهّنأ :دوعسم نبا ثيدح نم اًضيأ اهيفو

 نورشعو «ةقح نورشعو «ضاخم نبا نورشعو ءنوبل تنب نورشعو
 .(77ةعلج

45 

15 

 نيعبرأو :ةعذج نيثالثو ةقح نيثالث ةيّدلاب اوضر اذإ دمعلا يف ئضقو

 .؟؟!ههل وهف هيلع اوحلوص امو َّةْفْلَح

 .«...نوبل نبا» :ةيدنهلا ط .(ركذ» :يءدءس )١(

 .دهاجمو سواط هب لاق هنأ هيلع ٌدريو .(217/8/5) :«دواد يبأ شماهب  ننسلا ملاعمل )2

 .("؟١/ه) :«يبطرقلا»و )١1/ : ١( :«ينغملا» يف امك

 هجام نباو 54٠١(( 5) يئاسنلاو ؛.(1787) يذمرتلاو «(5555) دواد وبأ هجرخأ )2

 نبا نع كلام نب فشخ نع ريبج نب ديز نع هاطرأ نب جاجح قيرط نم (1)

 ةفلاختملابو «فشي ةلاهجو «جاجح فعضي ثيدحلا اذه ّلِعَأ دقو ءاَعوقرم دوعسم
 «ةقدصلا نانسأ نم ءيش يف ضاخم ينبل لخدم الو ««ضاخم ينب» هيف نألو «هنتم يف

 .«هب جتحي ال فيعض ةاطرأ نب جاجحلا» :(775 /5) :«ئربكلا» يف ٌيئاسنلا لاق

 اذه» :لاقو ((71755) «هننس١ يف ثيدحلا اذه للع نايب يف ّلوقلا ٌينطقرادلا لاطأو

 الإ هفرعن ال» :يذمرتلا لاقو ««ثيدحلاب ةفرعملا لهأ دنع تباث ريغ فيعض ثيدح

 :«حيقنتلا» رظني .يقهيبلا هحجرو ««افوقوم هللا دبع نع يور دقو «هجولا اذه نم

 .(515 //) :«رينملا ردبلا»و «((545/4)

 :يقهيبلاو «(35575) هجام نباو )١1817(« يذمرتلاو )72١77(.: دمحأ هجرخأ (:5)

 :يذمرتلا لاق ؛هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم نسح دانسإب «(07 /4)

 .«بيرغ نسح ثيدحا

1 



 نم ٍدحاو يف سيلو ("7ٍنوبل نبا 2ضاخملا نبا لدب كلامو ٌيعفاشلا

 .نيثيدحلا

 لهأ ئلعو ءةرقب يتئم رقبلا لهأ ئلعو «ةئم لبإلا لهأ ئلع كي اهَضّرفو
 .«؟)ةّلُخ ىتئم لّلُحلا لهأ ئلعو اش يفلأ ءاَّسلا

 اكاناملاهانج# أع هَّنِإ :هلج نع «هيبأ ننع ,بيعش نب ورمَع لاقو

 ثيل هك 7 ةميرألا نئّشلا لهأ ركذو !ههرد فالآ ”ةينامث وأ «رانيد

 عئادب»و )١7/ 3١«« :«ينغملا»و .ءباطخلا يبأل (275ص) «ةيادهلا» :رظني )١(

 .(70 5 /1/) :«عئانصلا

 .«ضاخم نبا» :ةيدنهلاطو س (؟)

 .(750605 )١7/ :«ةريخذلا»و «.(5/87 )١١/ :«نايبلا»و ,(7178 /1/) :«مألا» رظني 00

 نع قفاحسإ ني دمحمس نع قرط حسم 0 :يقهيبلاو ,(5 5 57) دواد وبأ هجرخأ )00

 :سلدم وغو قاحسإ نبا ةثعئعب ٌلعُأ دقو ءاللسرم لكي يبنلا نع حابر يبأ نب ءاطع

 ؛هريغو ةملس نب دامح هنع هلسرأف ؛هلاسرإو هلصو يف قاحسإ نبا ىلع فالتخالابو

 .يتآلا بيعش نب ورمع ثيدح نم دهاش هلو «ةليمت وبأ هنع هلصوو

 .أطخ ««ةثامنامث وأ» :ةيدنهلا الخ عوبطملاو ءب (4)

 نيسح انثدح «يواركبلا نامثع نب نمحرلا دبع قيرط نم (5 45 47) دواد وبأ هجرخأ )03(

4 

 فيعض دنسب (7”7 57) ىنطقرادلا دنع ةداتق ثيدحلا ضعب ىلع ةعباتو .فيعض وهو

 .ةعباتملل نضهتي الف «نافيعيف امهو رماع نب رمعو لضفلا نب سايعلا هيف هاج

 ءاريثك افالتخا ٍككَي هللا لوسر دهع ئلع ةيدلا ميوقت يف تاياورلا تفلتخا دقو اذه

 .(5 5٠ //) :«رينملا ردبلا )و 277557 /5) :«ةيارلا بصن») رظني

  هجام نباو «(5805) يئاسنلاو )١1784(« يذمرتلاو :.(55 57) دواد وبأ هجرخأ )ال

15 



 .«اًملأ رشع ينثا تيد كي ْنيَّنلا لعجف «لتقف الجر ّنَأ» : سابع نبا نع ةمركع

 لما لع ايش تك هتلغ دق لبألا نإ :قاقف بطت هنأ ر مع نع تيقو

 يتتئم رقبلا لهأ ئلعو ءاّملأ رشع ىنثا قرّولا لهأ ئلعو .رانيد َفلأ ٍبهَّذلا
 لهأ ةيد كرتو لح يتئم لّلُحلا لهأ ئلعو ءةاش يفلأ ءاشلا لهأ ئلعو «ةرقب

 .1(2)ةيَّدلا نم عفر اميف اهعفري ملف هَةَّمَّذلا

 ةيد فصن دهاعملا ةَيِد» كك هنع '"7ةعبرألا ننّسلا لهأ ئوردقو

 .اًرحلا

010 
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 0 بي ااا ريدجبي يطيب هيدؤمام

 ظوفحملاو ءالسرم ةمركع نع ورمع نع هاورف ةتييع نبا هفلاخو ءاعوفرم سابع

 اذه يف ركذي اذحأ ملعن الو» :يذمرتلا لاق .متاح وبأو يئاسنلا لاق امك «هلاسرإ

 0/6 17 ئربكلا يف يئاسنلا لاق «ةيفسم نب دمحم ريغ «سابع نبا نع» ثيدحلا

 ,.(5194/5) :«حيقنتلا» رظني .«لسرم باوصلاو «يوقلاب سيل ملسم نب دمحم»

 .(57 5/70 :«ريتملا رديلا#و

 ملعملا نيسح قيرط نم )١70597( يقهيبلا هقيرط نمو (5 5 57) دواد وبأ هجرخأ

 .نسح دانسإب بيعش نب ورمع نع
 لقع فصن رفاكلا لقع ةيد» :ظفلب )١517( يذمرتلاو «( 5 087) دواد وبأ هجرخأ

 مهو «نيملسملا لقع فصن ةمذلا لهأ لقع» :هظفلو (5801/) يئاسنلاو ««ملسملا

 يف ةتوافتم قرط نم مهلك .هظفل ٍتأيسو (7574 5) هجام نباو ««ئراصنلاو دوهيلا

 هلو .ىدمرتلا تيدحلا نكح دقو دج نع هيبأ نع ببعش ني ورمع نع_ةحسلا

 لوهجم هدانسإ يفو «.(2087) (طسوألا» يف يناربطلا دنع رمع نبا ثيدح نم دهاش

 1١716(. /5) :«ةيارلا بصن) رظني .فيعضو

٠ 



 لقع ٌفصن نيباتكلا لهأ َلَقَع نأ ئئىضق#» :(١)هلجام نبا ظفلو
 .«ئراصتتلاو دوهيلا مهو «نيملسملا

 نيملسملا ةيد ')فصن مهتيد :كلام لاقف .كلذ يف ءاهقفلا فلتخاو
 وبأ لاقو .«*0دمعلاو أطخلا يف اهثلث :ٌيعفاَّشلا لاقو ««؟7دمعلاو أطخلا (")يف

 ةيد لثم :دمحأ مامإلا لاقو .١2)دمعلاو أطخلا يف ملسملا ةيدك لب :ةفينح

 رهاظ يهو «ةيّدلا فصن :امهادحإ «ناتياور أطخلا يف هنعو .دمعلا يف ملسملا

 .(«/)اهغلث :ةيناثلاو .هبهذم

 رس ناب ةمفاكلا ةغآو هيعمل ني ورع فينس سلط ةاناع للف
 الإ ورمع فيد دمحلا ليغأو .ملسملا ةيد ثلث يهو «فالآ ةعبرأ هتيد لعج

 ؛هيبأ نع ءبيعش نب ورمع نع «شايع نب نمحرلا دبع قيرط نم (25144) ثيدح )١(
 يف يريصوبلا لاق ؛شايع نب هللا دبع نب ثراحلا نبا وه نمحرلا دبعو ؛هدج نع
 نم رأ مل شايع نب نمحرلا دبع ؛لاقم هيف دانسإ اذه» :(77/ /7) :«ةجاجزلا حابصم)ا

 وبأ لاقو ءحلاص :نيعم نبا لاق «ةمئألا هيف ملكت لب :تلق .«هقثو نم الو هفعض

 ينيدملا نباو دمحأ هفّعضو ,يلجعلاو دعس نباو نابح نبا هقثوو «خيش :متاح

 نباو ء,ئسوم نب ناميلس انه هعبات دقو «ماهوأ هل قودص :ظفاحلا لاقو «يئاسنلاو

 .يذمرتلا هنّسحو ؛يثيللا ديز نب ةماسأو ءقاحسإ

 .ب نم:تطقس (؟)
 .«يقوا :دءز ()

 )7١67/17(. :«ةريخذلا»و ءربلا دبع نبال ١١١١( /7) :«ىفاكلا» رظني (؟)

 .(5*17 /9) :«مألا» رظني (4)

 .(1065 /ا/) :«عئانصلا عئادب) رظني 030

 ثلثلا ةياور نأ اوركذو .(55 )٠١١/ :«فاصنإلا»و )51١/11-67(« :«ينغملا» رظني (0)

 .دمحأ اهنع عجر

١ 



 نم هدنع اذكهو ءصاصقلا طوقس لجأل ًةبوقع ةيّدلا فّعَض دمعلا يف هّنأ
 ء © ص 0

 ذحخأو ءافيقوت هيلع ّصن «ًةبوقع ةيّدلا هيلع تفعضأ صاصقلا هنع طقس

 .امهتيذ لهواستنف ءامهنيب صاصقلا َنايَرَج نم (١)هلّصأ امي ةفيئح وبأ

 7 كي عسر دي 1 23 طل
 هركذ .اهتيد نم ثلثلا ائلإ لجّرلا لقع لثم ةأرملا لقع نأ ِةكلَك اىضقو

 ديو .ةلقاعلا لع ةيللاب ئضفو «هثيد ل" فضلا ئلع ريصتف 1اس

 .2(؟7ةلتاقلا ةأرملا لوو َجوزَلا اهنم

 نيك 7 0 00 و َ 5 1 5

 ءٌرحلا ةيد هتباتك نم ئّدأ ام ردقب ئّدوي هّنأ لتق اذإ بتاكُملا يف ئئضقو

 522 وامملا ةينف ىقباهو

010 

0)0 

00 

00 

 .«هلصأ وه امب» :تاعوبطملا

 نع «جيرج نبا نع «يماشلا شايع نب ليعامسإ قيرط نم (5807) ثيدح
 ئور اذإ ليعامسإ فعضل ؛فيعض هدانسإو .هدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع

 انهو .مهريغو يئاسنلاو يراخبلاو ينيدملا نباو دمحأ لاق امك «هدلب لهأ ريغ نع

 :«حيقنتلا»و «(370 )١/ :«بيذهتلا بيذب#ت» رظني .يكم وهو «جيرج نبا نع يوري

 .(5 47 /8) :«ريئملا ردبلا»و «(018/5)
 .ب نم طقس («...اهتيد نم»

 ُهنَعُدَنْإَعو ةريره يبأ ثيدح نم ةغبانلا نب كلام نب لّمَح ئتأرما ةصق يف كلذو

 ياا سعرك دا ترن روي احلا :لاق ؛هريغو

 ئضقو «ةديلو وأ دبع ةرغ اهنينج ةيد نأ ائضقف ةذ لَك يبنلا ئلإ اومصتخاف ءاهنطب يف

 )١581(. ملسمو هل ظفللاو )5939١( يراخبلا هجرخأ .«اهتلقاع ئلع ةأرملا ةيد نأ

 نع قرط نم )48١7( يئاسنلاو )١154(« يذمرتلاو )558١(« دواد وبأ هجرخأ

 :مكاحلا لاقو ««نسح ثيدح» :يذمرتلا لاق اق اهْنَعَْناَوو سابع نبا نع ةمركع

 .«يراخبلا طرش لع حيحص» 0
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 20 كعختلا ميهاربإو .©27بلاط يبأ نب يلع ءاضقلا اذهب ٠١)لاقو

 .دمحأ نع ةياور ركذُيو

010 

 .(؟)اقيقر عجري الو ءاّميرغ ناك هتباتك ٌرطش ذأ اذإ :رمع لاقو

 .«ئضقو» :عوبطملا يف

 يف ىقهيبلاو )0٠٠7(« «ئربكلا» يف ىئاسنلاو ((785 )1٠ ةبيش ىبأ نبا هجرخأ (0)

0) 

00 

 .«ئدأ ام ردقب بتاكملا ئّدوي» :لاق هنع ةمركع قيرط نم (760 )٠١١/ :«ئربكلا»

 نبا دنسم نم يورف ؛هديسم يفو ؛هلاسرإو هلصوو «هفقوو هعفر يف فلتخا دقو
 ةمركع» :ةعرز وبأ لاق «عاطقنالاب يقهيبلا هلعأ دقف يلع ثيدح امأ .يلعو «سابع

 هعفر ححصو .(774ص) «ليصحتلا عماج» :رظنا .«لسرم ىلع نعو ركب يبأ نع

 «دنسملا» ئلع هقيلعت يف ركاش دمحأ اذكو ١1994(., /1/) :«ماكحإلا» يف مزح نبا

 نع دروو .(77ا/7 /1) :«راكذتسالا» يف اهرظنا .ةعطقنم ئرخأ قرط هلو «)

 امأو ١46(. /0) :«حتفلا» يف ظفاحلا هاكح «ميرغ وهف رطشلا ئدأ اذإ :رخآ لوق يلع

 .امنا قبس دقف سابع نبا ثيدح

 ءراوس نب ثعشأ هدنس يفو .هنع مّكَحلا قيرط نم (7387 5 5) ةبيش يبأ نبا هجرخأ

 يف ربلا دبع نباو «(560 )١١/ :«طسوألا» يف رذنملا نبا هنع هاكحو .فيعض وهو

 ١0/6(. /717) :«ديهمتلا»

 :«ئربكلا» يف ىقهيبلاو )75١975(« ةبيش ىبأ نباو )١65/417(.« قازرلا دبع هاور

 اذإ» :ظفلب هنع ةرُعَس نب رباج نع نمحرلا دبع نب مساقلا قيرط نم (1 6 )٠١/
 طلتخا قودص وهو «يدوعسملا ئلع هرادمو ««هيلع قر الف ءرطشلا بتاكملا ئدأ

 .طالتخالا لبق هنم عمس دقو :هنع ئروثلا ةياور نم يقهيبلا دنع هنكل ؛هتوم لبق

 ينيدملا نبا نكل ««رباج نم هعامس تبني ال مساقلا» :لاقف ئرخأ ةلعب يقهيبلا هّلعأو

 .(1917ص) «ليصحتلا عماجا :رظنا .هب هءاقل تبثأ
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 ,2(7١ناورم نب كلملا دبع ائضق هبو

 عابرأ ةثالث ئَّدأ اذإ :"7ءاطع لاقو .ثلثلا ئّذأ اذإ :؛'7دوعسم نبا لاقو

 .ميرغ وهف ةباتكلا

 ملو ؛هكرت ئلع ُهَّمألا ؟7ءيجت مل ّيوبَنلا ءاضقلا اذه نأ :دوصقملاو

 هنيب ةضراعم الف 7*2(ٌههرد هيلع يقبام دبع بتاكملا» :ثيدح اّمأو

 :لاق جيرج نبا نع (101/78) قازرلا دبع هجرخأ ام :ئلوألا «ناتياور هنع درو )01(

 ئضق اذإ» :ةمقلع نبا ئلإ ناورم نب كلملا دبع بتك :لوقي ةكيلم يبأ نبا تعمس

 يبأ نبا هجرخأ ام :ةيناثلا .«طرشلاب عبتي ءامرغلا نم ميرغ وهف هتباتك رطش بتاكملا

 يف نالوقي اناك ناورمو اًيلع نأ :ريثك يبأ نب ئيحي قيرط نم (785 )5١ ةبيش

 .«دبعلا ةيد هنم قر امو «لئدأ ام ردقب رحلا ةيد هنم ئدوي» :بتاكملا

 ئدأ اذإ :ةيناثلا .ميرغ وهف ثلثلا ئدأ اذإ :اهلوأ ءتاياور ثالث دوعسم نبا نع درو )32

 .(871) «راثآلا» يف فسوي وبأ اهجرخأ .عبّرلا ئّذأ اذإ :ةئلاثلا .ميرغ وهف هتميق

 قرط نم )7777/1٠١( :«ئربكلا» يف يقهيبلاو )١017/7376151/71١(., قازرلا دبعو

 داقنلا نم ةعامج نأ الإ ؛ةلسرم هنع امهتياورو هنع يعخنلا ميهاربإو يبعشلا نع
 :«ائئلحملا» رظناو .دوعسم نبا نع هلسرأ ام اميسال «ىعخنلا ليسارم اوححص

 ا .(ةهاا//170/)

 نبا قيرط نم )١61/57( قازرلا دبع هجرخأ ام :ائلوألا «ناتياور ءاطع نع درو (*)

 قيرط نم )١161770( اًضيأ هجرخأ ام :ةيناثلا .اًدبع دوعي الف عبرلا يقب اذإ :هنع جيرج

 :«حتفلا» رظنا .هيلع كلذ طرتشا اذإ .ءيش هيلع يقب ام دبع هنأ :اًضيأ هنع جيرج نبا

 .(19١ه /6)

 .(عمتجت» :بءدء«ز (4)

 نع «شايع نب ليعامسإ نع هردب يبأ قيرط نم (7977)دواد وبأ هجرخأ (4)

 ء



 ءاق

 ىف هنإف ءءاضقلا اذه نيبو

 .ملعأ هللاو

 0 3 7١ءادألاب الإ هم رح لصحت الو ءلعب

 لصف

 انزلاب ٌرقأ نم ئلع ِةِْكَي هئاضق يف

 ّيِبَنلا ئلإ ءاج مّلْسأ نِم الجر نأ :")ملسمو ٌيراخبلا حيحص يف تبث
 عيرأ هسفن ئلع دهش تح هك يلا هنع ضرعأف ءانّزلاب فرتعاف

 معن :لاق 2؟؟َتنّصخأ» :لاق .ال :لاق «؟نونج َكبأ» :ةللكي يتلا لاقف «تاّرم

 ئّتح مجّرف كرذأف رف ٌةراجحلا هُمَقلذأ اًملف ؛ ءئصملا يف مِجّرف هب رّمأف
 .هيلع ىَّلصو ءاّريخ ِللب يلا هل لاقف ءتام

 كغلب امو :لاق (؟كنع ىنغلب ام ّقحأ» ل لاق هنأ : هين ظفل فو
 عبرأ دهشف :لاق معن :لاق «!نالف ينب ةيراجب تعقو كّنأ ونغلبا : لاق ؟ىّنع

 ردب وبأ ؛نسح هدانسإو ؛هدج نع «هيبأ نع .بيعش نب ورمع نع ؛ميلس نب ناميلس -
 لهأ يف قودص «يماش ؛شايع نب ليعامسإو ؛ماهوأ هل قودص ءديلولا نب عاجش

 .يوونلا هتسح ثيدحلاو «ةقث ىماش وهو ءميلس نب ناميلس نع انه نور دقو «هدلب

 .(1/57 /94) :«رينملا ردبلا»و ١(« 57” /5) :«ةيارلا بصن» رظني

 .«ماتلا ءادألاب» :ب )١(

 يبأ ثيدح نم )١595( ملسمو .هظفلب ُهْنَعُدَن ُهَنَعُهَياَظَر رباج ثيدح نم (5870) يراخبلا (0)

 ريدس

 .ُهنَعَةَنِلاََو ديعس

 ؛اَهنَعََيلََر سابع نبا ثيدح نم )١1791( ملسم ظفل اذهو .ءب يف تسيل «امهل» (*)

 ئتأ هنأ تاياورلا يقاب يف روهشملاو «هأدتباو هيقل ِةْكَي يبنلا نأ ةياورلا هذه رهاظو

 (191/-1957/11) :«ملسم حرش يف يوونلا امهنيب عمج دقو !اًرتعم كي يبنلا
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 .مجرف هب م مث (7١تاداهش

 لع ئبنلا هاعد .تاداهش عيرأ سن ئلع دهش اًملف :(")امهل ٍظفل فو

 اوبهذا» :لاق .")هعن :لاق 2؟َتْئَصْحأ» :لاق .ال :لاق «؟نونج َكبأ» :لاقف

500 

 وأ ,ٌتزمغ وأ تبق كّلعلا :هل لاق ْْلكبّيبنلا نأ :«؟”ٌيراخبلل ٍظفل يفو
 كلذ دنعف «معن :لاق ءيِنْكَي ال «؟اهتْكَنَأ» :لاق .هللا لوسر ايال :لاق «!ٌتْرظن
 .همجرب رمأ

 ضرعُي كلذ لك ءِتاّرم عبرأ هسفن ئلع دهش هَّنأ :(2)دواد يبأل ٍظفل يفو

 كلذ باغ اوّتح١» *:لاق .معن :لاق «؟اهتكن ام :لاّقف ءةسماخلا ف لبقأف ىةئنع

 ةلُحُكُملا يف ')دّوْرِملا بيغي امك» :لاق .معن :لاق «؟اهنم كلذ يف كن

 ؟تنصحأ :لاق ءال :لاق ؟نونج كبأ :لاقف كي يبنلا هاعد مث» :ةدايز عوبطملا يف )١(

 .«ملسم حيحص» يف الو خسنلا يف اهل دوجو الو .«معن :لاق

 .هْنَعُهَلَدَوَر ةريره يبأ ثيدح نم )١15941( ملسمو )58١6( يراخبلا (؟)

 .د نم طقس انه ئلإ 2...هب رمأ مث 00

 .اهَتَعِدَداَوو سابع نبا ثيدح نم ("5875) (5)

 نبا ءتماصلا نب نمحرلا دبع نأ «ريبزلا وبأ ينربخأ ,جيرج نبا قيرط نم (4478) (5)

 نب نمحرلا دبع ؛فيعض هدانسإو «هركذف...ةريره ابأ عمس هنأ ؛هريخأ ةريره يبأ مع

 :يراخبلا لاقو .«تاقثلا» يف نابح نبا هركذ نإو ءيبهذلا لاق امك لوهجم تماصلا

 فعضو ١98((« /5) :«بيذهتلا بيذبت١ يف هتمجرت رظنت .ثيدحلا اذهب الإ فرعي ال

 .(170 5) «ءاورإلا» يف ثيدحلا ينابلألا

 .ئنعمب امهو .«ليملا» :ئلإ عوبطملا يف ترّيغ )١(
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 َتيَتأ ءمعن :لاق (؟انّرلا ام يردت لهف» :لاق .معن :لاق «؟رئبلا يف ءاشّرلاو

 :لاق «؟لوقلا اذهب ديرت امف» :لاق .اًلالح هتأرما نم لِجّدلا أي ام اًمارح اهنم
 0000 ا ا

 م

 ربخأو ءيسفن نم ِنوُرغو يول يموف َنإف كو هلل ا لوسر
 .يلتاق ريغ ِ

 دق يَنإ هللا لوسر اي :تلاقف ةيفماشلا تءاجف .؟1(ءليسم حيحصا يو

 َمِل هللا لوسر اي :تلاق ءدغلا نم ناك اًملف «©)اهدّدر هّنأو ءينرّهطف تينز

 ءال اَّمإ) :لاق ءئلبحل ىّنِإ هللاوف ؟اًرعام َتْدَدَر امك يندّدرت نأ كّلعل ءيندّدرت
 دق اذه :تلاق ءةقرخ يف َيِبَّصلاب هتتأ .تدلو اًملف ««يدلت ىَّتح ىبهذاف
 هدي يف ٌيبَصلاب هتتأ هتمطف اًملف .(هيمطفت اوتح هيعضرأف يبهذا» :لاق ءهتدلو

 َيبَّصلا عفدف ءماعّطلا لكأ دقو .هتمطف دق هللا يبن اي اذه :تلاقف «زبخ ةرسك

 ساّنلا رمأو ءاهردص ىلإ اهل رِفُحف اهب رَمَأ مث ءنيملسملا نم لجر ئلإ
 ئلع ُمَّدلا حضتتناف ءاهسأر ئمرف رجحب ديلولا نب دلاخ لبقأف ءاهومجرف

 دقل هديب يسفن يذّلاوف .دلاخ ايالهم» :ِلكَع هللا لوسر لاقف ءاهّبسف .ههج

 نب نسحلا نع «رمع نب مصاع نع «قاحسإ نبا قيرط نم )557١( دواد يبأل )١(

 ؛عامسلاب قاحسإ نبا حرص دقو «نسح هدانسإو ُةَدَعَُنْلَعَي رباج نع «يلع نب دمحم
 ا ؛ءاورإلا» :رظني .هدانسإ ينابلألا دؤجو «هسيلدت ةهبش تفتناف

 ُهنَعََلَوَو يملسألا بيصحلا نب ةديرب ثيدح نم (1596) (؟)

 هلا نسيب و طنب اهات باسل قل رهو ءامثرت كاسر ل نامي ١)

 .رداصملاو

 ا/



 .ثتشفدو ءاهيلع ئّلصف ءابب رمأ مث (هل رفغل سْكُم بحاص اهبات ول ٌةبوت تبات

 يفنب نَّصْخُي ملو ئنز نميف ئضق هو هنأ :172ّيراخبلا حيحص) يفو
 .هيلع ّدحلا ةماقإو ماع

 انني ةيضق الإ للاب كدشنأ :غل لاق جر نأ 29 سيسدسلا» يفو

 باتكب اننيب ضقا ءقدص :لاقف  هنم هقفأ ناكو  همصخ ماقف هللا باتكب

 .هتأرماب ىَنَرَف اذه ولع اًفيسع ناك ىف نإ :لاق .(لق» :لاقف :ى نذكاو «هّلبا

 ينبا ئلع نأ ينوربخأف «ملعلا ّلهأ تلأس يّنِإو ,مداخو ٍةاش ةئمب هنم تيدتفاف
 هديب ىسفن ىذلاو» :لاقف مَجّرْلا اذه ةأرما لئلع نأو ماع بهيرعتو ةئم دل

 ةئام ٌدلج كنبا ئلعو ,كيلع در مداخلاو ةئملا هللا باتكب امكنيب ّنيضقأل
 .«اهمجراف تفرتعا نإف ءاهلأساف اذه ٍةأرما ئلع سينأ اي َدْعَأو ,ماع بيرغتو

 .اهمجرف تفرتعاف

 ءمجّرلاو ةئم دْلَج بِّيثلاب بّيثلا» كو هنع 0)2«ملسم حيحصا# يفو

 .«ماع بيرغتو ِةئم دْلُج ركبلاب ركبلاو

 ِتاَّرم عبرأ رقي تح مَجرُي ال هّنأو ءبّيثلا مجر :ةيضقألا هذه تنّمضتف

 ضرُْي نأ مامإلل لب «رارقإلا باصن ليمكتب مّرِلُي مل ؛عبرألا نود ّرقأ اذإ هّنأو

 ريس

 .ُهْنَعُداََر ةريره يبأ ثيدح نم (87) 000

 نم ,(19/8١)و )١591( ملسمو .هل ظفللاو (58809775905) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .اُهْنَعَكَيلََو ينهجلا دلاخ نب ديزو ةريره يبأ ثيدح

 .ُهْنَعللاَو تماصلا نب ةدابع ثيدح نم )0( )١1540(
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 هقالط كلذكو ههب ةريعأل مّملم رّكش وأ قونجب لقعلا لئاز رارقإ نأ
 ْ .هتّيصوو هناميأو هقتعو

 دودحلا ماقت نأ هيبن ضقاني ال اذهو ءئّلصملا (١)يف ّدحلا ةماقإ زاوجو

 .دجاسملا يف

 .ةّرحب ئنز ول امك ءمجَّرلا هذحف ةيراجب ئنز اذإ نّصحملا ّرحلا َّنأو

 راسفتسا بجي هّنأو ءّرقي "')الئل ٌرقملل ضّرعي نأ هل ٌبحتسي مامإلا َّنأو
 انز اهعاتمتسا ناك امل نيعلاو َمفلاو ديلا ّنأل ءلامجإلا لحم يف ٌرقملا

 .هلامتحال عقد ةنع 59 سيقتسا

 ؛هيلإ ةجاحلا دنع هب ٌصاخلا ءطولا مساب حّرصي نأ هل مامإلا َّنأو
 .لعفلا نع لاوّسلاك

 انَّزلا مكح نع هلأس كي ِهّنأل .ميرحّتلاب لهاج ئلع بجيال َّدحلا ّنأو
 .اًلالح هلهأ نِم ٌلَجَلا يتأيام اًمارح اهنم ٌثيتأ :لاقف

 ئَّتح تلهنأ َيِبَّصلا تدلو اذإ اهّنأو ءلماحلا ئلع ماقّي ال ّدحلا َّنأو
 اسال تردايت ةثلالا ىلا نأ رست عش رت

 .مجّرلاب أدبي نأ هيلع بجي ال مامإلا ّنأو

 ىف زيا نك الع افي هّلآو ءاوياقالإ ىصامملا اهأ ثسروجي ال هّنأو

 .(يف هيلع» :س )١(

 .«ال نأب» :ةلاسرلاو ىقفلا ط ءب (؟)

 .(ةرسفتسا) :ن «د . س 2
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 .(1)هيلع مّمَدُي ملو كرت ّرفو ءّدحلا ءانثأ يف لاقتسا اذإ ّرقملا ّنأو ءانّزلا ٌدح

 امك هيلع ماقي الف ءّدحلا ليمكت لبق ةبوت هّنأل :ليقو .ٌعوجر هّنأل :ليقف

 . )فيش رادخا ادَه و .هيف عورشلا لبق (7باتول

 .انّلا ّدح عم فذقلا ٌدح هيلع مّقُي مل «ةنالفب نز هلأ ّرقأ اذإ لجّرلا ّنأو

 .هدر بجي ٌلطاب لطابلا حلّصلاب لاملا نم ضيق ام َنأو

 .ٌدحلا ءافيتسا يف لّكوي نأ هل مامإلا ّنأو
 نيل هنأ

 اًرعام دلجي مل ِةِكَي هّنأل ءمجّرلاو دلجلا نيب هيلع عَمْجُي ال بّيثلا نأو

 لوق اذهو :«؟)اهيلإ هلسرأ يتلا ةأرملا دلجي نأ اًسيِنأ رمأي ملو «ةيدماغلا الو
 .ووهدجلا

 دنجب بّيلاب بولا :ةأيس نه هللا لعج دق يع اوقع :ةدابه ثينحو

 مث «يناّزلا ٌدح لوزن دنع رمألا لَّوأ يف ناك اذه َنِإف .خوسنم 0)*2مجّرلاو ِةئم

 .كش الب ةدابع ثيدح دعب ناك اذهو ءامهدلجي ملو ًةيدماغلاو اًرعام َمَجر

 ا ا ا مو
 1 د

 .«دحلا» :ةدايز عوبطملا يف )١(

 .فيحصت «(«تام» :ةيدنهلا ط ءز ءي (0)

 (١/١65١):«ةيمكحلا قرطلا»و )١5/ ١”-735(. :«ئواتفلا عومجم» رظني 09

 «...ةيدماغلا دلجي نأ اًسينأ رمأي ملو ءارعام» :ب«د (5)

 .هجيرخت قبس (6)



 .(7١دواد وبأ هأآور .(مجرف هناصحإب ملع مث .دلجف «هناصحاإب ملعي مل

 نإ ءميرحّنلاب اًملاع ناك اذإ َّدحلا طقسُي ال ةبوقعلاب لهجلا َّنأ :هيفو
 .هنع َّدحلا ٌلهجلا اذه طقسُي ملو «لتقلا هتبوقع نأ ملعي مل اًرعام

 هعم هعمسي مل نإو .هسلجم يف رارقإلاب مكحي نأ مكاحلل زوجي هنأ :هيفو

 تفرتغا نإف :سينأل لقي مل ِةِكَي ّىبنلا نإف (؟ةدمحأ ةيلع صن «نادهاش

 .اهمجراف نيدهاش ةرضحب

 .مكاحلا دنع هب ئوعّدلا طرتشُي مل هلل اًضحم اًمح ناك اذإ مكحلا َّنأو

 هميقي نم اهيلإ ثعبي نأ مامإلل زاج «قأرما ئلع بجو اذإ ٌدحلا َّنأو
 ةوبم ؟؟ باب :لاقف كلذ يلع أخو سنا مجرتو ءاهرضحي الو ؛اهيلع

 نإ ل مكح ذهل لع فلا ل زوجي يتملاو مكحلا امل أو

 ةنعنع هيفو .َُنَعَنِاَِظَر رباج نع «ريبزلا يبأ نع :جيرج نبا قيرط نم (( ٠ .5غ8"5) )١(

 نع مصاع وبأو يناسرُبلا هاورف ؛هفقوو هعفر يف فلتخا دقو .سّلدم وهو «جيرج نبا

 .هفقو باوصلاو «جيرج نبا نع بهو ُنِبا هعفرب دّرفتو «رباج ئلع افوقوم جيرج نبا
 .(1/11/5 ءا/11/7) «ئربكلا» يف يئاسنلا لاق امك

 .((7٠5”/١١):(«ىنغملا»و .( 27١ ص) «ةيادهلا» :رسظنتي هيرخ ةياور قف (0)

 )1١١/ ١56١(. ٠ :«فاصنإلا»و

414 /8( 60 

 .«ءاسنلل انوص» :ةلاسرلاو ىقفلا طو «ب يفو .ز شماهو «ي «س نم «باب :لاقف» (5)

 .«ءاسنلا نوص :كلذ ليلع» :ز ءس ؛نو
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 َيِبَنلا نم ٌةبانتسا اذه َّنإف ٌرظن هيفو ,دودحلا ةماقإ يف ليكوَّتلا زوجي هّنأو

 نإ اهمرحم اهعم بّرْغُي نكل ءلجّرلا بّرغي امك ةأرملا بيرغت نّمضتو
 .ةروع نهال ؛(50ءانسّشلا 'راع بيرغتال :(١)كلام لاقو الف الإو «نكمأ

 لصف

 مالسإلا مكحب دودحلا يف باتكلا لهأ ئلع ِةِلَي همكح يف

 هلي ىبنلا ئلإ اوءاج دوهيلا َّنأ :7دئاسملاو «نيحيحّصلا» يف تسثا
 يف نودجت ام» :ِكي هللا لوسر لاقف ءاينز ًةأرماو مهنم الجر نأ هل اوركذف

 :مالس نب هللا دبع لاقف «نودّلُجُّيو مهحضفن :اولاق 2؟مجّرلا نأش يف ةاروتلا

 نأ لع هذي ممشحأ عبضرت عرش ةلوتاب وأ جرا هيلث مهبل

 امه رمأف مجدا ًاهيف نإ دّمحم اي قدص ولاقف مجلي هيف اإف هدب

 أو .ناصحاإلا ُْف طرشب سيل مالسإلا نأ 5 ةموكحلا هذه تنّمضتف

 لقي مل نمو 247 ُثعف :اذلاو دمحا بهتاذع لاو ةكنلا وضحي عشذلا

 )١( /5):«ةنودملا» 5:6١(.

 | .ةءاسنلا سرغت الو ؟ىف (0)

 «أطوملا» يف كلامو )١7949(.« ملسمو ءهل ظفللاو (77575 21779) يراخبلا هجرخأ 2

 2 يذمرتلاو «.(5557:.4554)دواد وبأو :.(5548) «دنسملا» يف دمحأو :(77/4)

 .حيحص امهالكو «ديناسملا» :ن ءز يف عقوو .اَعْنَعَنْلََر رمع نبا ثيدح نم )5 ١(«

 .(07”٠ص) «ةيادهلا»و «(519/57) :«مألا» رظني (:)
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 ل :ةأطوملا» ريق ق ("7كلام لاقف ءثيدحلا اذه ١2)هجو ىف اوفلتخا كلذب

 .ةَّمَذ لهأ مهن 1ع راخلا حيحص) يف ىَذّلاَو َةّمَذ (0 اهأ نايدوهيلا نكي

 اونوكي ملو «مهنيبو لكي يبْنلا نيب عقو يذلا دهعلا دعب ناك اذه نأ كش الو

 ْتِعُب هَّنإف َيِبْنلا اذه ئلإ انب اوبهذا :اولاق مهَّنأ :ثيدحلا قرط ضعب يفو

 مهاتأف ءمهسارْذِم تيب ىلإ هوعد مهّنأ :هقرط ضعب يفو .(2فيفخَتلاب

 ك ظ ا
 .كش الب حلصو ٍدهع لهأ اوناك مهف «" 7 مهنيب مكحو

00 

0) 

0 

00 

(0) 

 ةّصقلا قايسو :اولاقو .ةاروتلا مكحب امهمجر امَّنِإ :ئرخأ ةفئاط تلاقو

 .(ريسفتا) د

 .(517 /7) :«ةنودملا» يف

 .«لهأب دوهيلا» :تاعوبطملاو ب

 رحس ثيدح ركذو ءرحس اذإ ىّمَّذلا نع ئفعُي له باب )١١١/4(: يراخبلا بوب

 لهأ ئلع ٌدري فيك باب :(8//01) اًضيأ بّوبو لكي يبنلل يدوهيلا مصعألا نب ديبل
 .للَك يبنلا ئلع مهمالسو دوهيلا نم طهر لوخد يف ةشئاع ثيدح ركذو «مالسلا ةمذلا

 ديعس دنع ناكو ةنيزم نم لجر نع يرهزلا نع قرط نم (54 45 )٠ دواد يبأ دنع

 نبا ثيدح نم دهاش هلو «ةلاهجلل فيعض هدنسو ُهنَعدَنإَوَير ةريره يبأ نع ثدحي
 لال وع سعد لا

 دنسي مكاحلا دنع اَعْنَعَهَنلَوو سابع نبا ثيدح نمو «(«نيحيحصلا» يف اًهْنَعَدَنَاَِوَر رمع

 . ليك

 دقو ءرمع نبا نع ملسأ نب ديز نع دعس نب ماشه قيرط نم (5 5 49) دواد يبأ دنع

 يف مدقت امك يرهزلا هفلاخو «هدرفت لمتحي ال ماهوأ هل قودص وهو «ماشه هب درفت

 (5 55 )٠ دواد يبأ دنع مهساردم يف روضحلا ركذ ءاج اذكو .امهريغو «نيحيحصلا»

 .هجيرخت مدقت دقو ُهَنَْدَيلََي ةريره يبأ ثيدح نم
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 نراك 7 ب مكَح 4 هداف ءةتبلا اًئيش مهيلع (1)يدجي ال امم اذهو «كلذ يف حيرص

 :للفلا الإ لسلا دعب اذامف «لاس كي هعابتا بجيف :نضحملا لحلاب

 امهمجر لب ؛لاوقألا حبقأ نم اذهو «ةسايس امهّمَجر :ةفئاط تلاقو

 .هاوس مكح ال يذلا هللا مكحب

 مهنيب مكحن مل انيلإ اومكاحت اذإ ةّمذل ّذلا لهأ نأ ة ةموكحلا هذه تنَّمضتو

 مل قييئازلا نأل ضعب ئلع مهضعب ةّمّدلا لهأ ةداهش لوبق تنّمضتو

 يفو فيك ءامهانز اورضحي مل مهنإف .نوملسملا مهيلع دهشي ملو ءارقي

 ةعيرأ اوءاجيف .دوهشلاب كك هللا لوفر أاعلدف :ةهقلا :ذه ىف 96 نئيشلا»

 .ةلحكُملا يف ليملا لثم اهجرف يف هّركذ اوأر مهنأ اودهشف

 :اهضعب فو َ (0)هنم ةعبرأ (؟7ءاجف :ثيدحلا اذه قرط صضعب فو

 .(ةتبلا مهيلع ئزجم» :ب يفو .لوصألا يف ةررحم ريغ 0010

 .(مهنيب) :ب ءث ءس )١(

 دلاجمو ُهَنَعُدَنإَََو رباج نعع يبعشلا نع دلاجم قيرط نم (5 45 7) «دواد يبأ نئس» (*)

 نع هايورف ةمربش نب هللا دبعو مسقم نب ةريغم هفلاخو ؛هلصوب درفت دقو ءفيعض
 يف يداهلا دبع نباو «(4750) «ننسلا» يف ىنطقرادلا هفعضو ءاللسرم ىبعشلا
 اًضيأ (4 40 4) دواد يبأ دنع ظفللا اذهب دوهشلا ركذ ءاج دقو .(001 /6) :«حيقنتلا»

 .السرم يبعشلا نع ةمربش نبا نع ميشه قيرط نم
 .«هءاجف) :ي ءس 50

 ُكْنَعْدَنَدَبَر رباج نع يبعشلا نع دلاجم قيرط نم «(5045) «راثآلا لكشم حرشاا يف )02(

 .مدقت امك فيعض هداتسإو
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 .7١2«مكنم ٍةعبرأب ينوتئا» :دوهيلل لاقف

 نيب ل لاق .دلجلا نعل هنيب . عاج ال نأو ءمجّرلا ءافتكالا دس

 جت ايدكس راس 0220 و ركسةَجدَق بتهسأا فأي

 ١١[. :ةدئاملا] 4 بتحصل أ رم نو رح

 اير وى يوما اتينا » :هلوق نم هٌريغ هطبنتساو
 0 سلا «رئاع را تري ى .تروشللا

 اَتَلرنأآَنإ 9 مهيف تلزن ةيآلا هذه نأ انّملبف :هئيدح يف ٌيرهُزلا لاق
 هلي نيِبْلا ناك .«اوُمكَسأ تلات وبلا اَهِب : يو ىَرُه م هين دش

 (7ههنم
 لصف

 هتأرما ةيراجب ينزي لجرلا يف ِةِكَي هئاضق يف

 :ملاس نب بيبح نع «ةداتق ثيدح نم 247(ةعبرألا ننَّسلا»و «دنسملا» يف

 .مدقتملا دلاجم قيرط نم ١47( /5) :«راثآلا يناعم حرشا» يف )١(

 ١) :مكاحلا دنع هوحنب وهو ,(١7ص) («هتيضقأ» يف عالطلا نبا هدروأ )709/5(

 .هدانسإ ححصو

 دواد وبأو .(17770) «فنصملا» يفو )١/ ١11٠(« :«هريسفت» يف قازرلا دبع هجرخأ (9)

 .مهريغو 50٠(( /8) :ريرج نباو )555٠(«

 يئاسنلاو )١501١(. يذمرتلاو .(450)دواد وبأو .(18475) دمحأ هجرخأ (4)

 ريشب نب نامعنلا نع ملاس نب بيبح نع قرط نم «(70061) هجام نباو .(73751)

 - رازبلاو يذمرتلاو يراخبلا هفعض دقو ءانه فنصملا هنّسح ثيدحلاو ُكْنَعُدَنلَوَص
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 ئلإ عفّرف هتأرما ةيراج ئلع عقو ءنيَنُح نب نمحرلا دبع :هل لاقي الجر نأ

 01يضق ةيضقب كيف ّنيضقأل :لاقف «ةفوكلا ئلع ٌريمأ وهو ءريشب نب نامعتل

 ؛كل اهتَّلَحَأ نكت مل نإو «ةئم كتْذلج «كل اهتَّلَحأ تناك نإ :ةائَع هللا لوسر

 .ةئم هدلجف هل اهتلحأ هودجوف «ةراجحلاب كتمجر

 اديحم تعمس »نا رطسفا ثيدحلا اذه داتسإ قو يق مرتلا لان

 .تيدحلا اذه ملاس نب بيبح نم ةداتق عمسي مل :لوقي- يراخبلا ينعي -

 نب بيبح بيبح نم اًضيأ هعمسي مل (؟7رشب , وبأو . 02 ع نب دلاتخ نع هاور امّنإ

 00 انأ :لاقك ؟هدع اذمحم تلاسو ةطف رع نب دلاخ نع هاور امن .ملاس

 .ثيدحلا اذه

 هنيبيس امك ءبارطضالاو ةلاهجلاو عاطقنالل ؛يباطخلاو يدع نباو يئاسنلاو -

 رصتخيمم)»و .(7” ١5 /) :(لماكلا»و .(37579) «رازيلا دنسم» :رظني .فنصملا

 "ل /”5) :«يرذنملا

 .«ءاضقبا :ب )١(

 يف «ثيدحلا اذه يقتأ انأ» :هلوقو .(375 )١/ :«للعلا»و «(5 5 /5) :«عماجلا» يف ة

 .طقف «للعلا»

 نب دلاخ نم هعمس نإو ةداتق نأب /1) :«حيفنتلا» يف يداهلا دبع نيا قلع رح

 :هلوق هيلع لدي امك ءاًضيأ ةباتك بيبح نع هلمحت دق هنأ الإ ؛بيبح نع ةطفرع

 مكف «ثيدحلا يف نعطي ال اذهو» :لاق «اذهب ىلإ بتكف ءملاس نب بيبح لإ تبتكف»

 .«ةباتكلاب يور دق (حيحصلا) يف ثيدح نم

 نم حيحصتتلاو ««رسيلا وبأ» :ئلإ هيلي يذلاو عضوملا اذه يف لوصألا يف فحصت (:)

 .ةلاسرلا ط يف ححصو «رداصملا

 .أطخ .ءافلاب «يفنأ» :ةلاسرلاو يقفلا ط يف (5)
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 نب قلاع ةئؤاكلا متاحوبأ لاقو «7ٌبرطضم وه :ٌيئاسّملا لاقو
 57و ةلطفارع

 نب ةيلشس نعوثيرخ حرب ةصيرق بت وعأ تسلا هو ةظيبملاا يفو

 ناك نإ :هتأرما ةيراج ىلع عقو لجر يف ئضق كَ هللا لوسر نأ :قّبحُملا

 .هل ىهف ؛هتعواط تناك نإو ليلعب اينقتاسل هيلعو ةَّرح ىهف ءاهمّركتسا

 .اهلثم اهتدّيسل هيلعو

 .(؟)هبهذم رهاظ يف دمحأ هب ذخأف ءمكحلا اذهب لوقلا يف ساّنلا فلتخاف

 ,227ةداتق :نأتفت ةنع ور دف ةطف ع نب دلاخو رس ثيدحلا نِإَف

 )١( :«فارشألا ةفحت» رظني )94/١(.

 نب دلاخ هل لاقي اذحأ فرعأ ال» :همالك ةيقبو (7” 5٠ /7) :«ليدعتلاو حرجلا» رظني (؟)

 , 073” -18/119/ /ا') :هيف هتمجرتو .«ةبحص هل يذلا اًدحاو الإ ةطفرع

 يئاسنلاو )557٠(« دواد وبأو 50١0759(. 6700 50) (دنسملا» يف دمحأ هجرخأ ()

 ءانه فنصملا اهركذيس ىتلا للعلل ؛فيعض وهو (7667؟) هجام نباو .(7755)

 يف يقهيبلاو ئيباطخلاو ٌَيليقعلاو رذنملا نباو يئاسنلاو دمحأو يراخبلا مالك يتأيسو

 .هريغو )١175١19( قازرلا دبع دنع هيلع افوقوم دوعسم نبا نع بابلا يفو .هلالعإ

 .«هب جتحي حيحص ءيش بابلا اذه يف سيلا )7/1١95(: «ئربكلا» يف يئاسنلا لاق

 لئاسم) هيف هيلع صنو «((3555 )1١/ :«فاصنإلا»و )57/1١١(. :«عورفلا» رظني (4)

 )5//1651-١1655/8(. :«جسوكلا لئاسماو :(7 )١/ 5١ :«حلاص

 .دلاخ خيش ملاس نب بيبحف ؛فلؤملا نم مهو وهو «ملاس نب بيبح :لوصألا يف (5)

 .هذيملت سيلو

 .يراخبلاو ةبعش لاق امك ,«بيبح نم عمسي مل هنإف (سايإ نب رفعج) رشب وبأ امأو
 .(85 /7) :«بيذهتلا بيذبت» رظني

 ٌا/



 سايقلاو «نيتقث ةياورب هنع عفترت ةلاهجلاو «حدق هيف فرعُي ملو «رشب وبأو

 ةجوّرلا لالحإ نإف .ةموكحلا هذه بحجومب لوقلا يضتقي ةعيرشلا دعاوقو

 مل اذإف ءاٌريزعت : ةئملا تناكف ريِزعَّتلا طتشت الو ٌّدحلا طوقس 2١7 ثروت ةهبش

 ةموكحلا هذه يف ءيش ٌّيأف ءمجّرلا هيفف «هيف ةهبش ال انز ناك ءاهتّلحأ نكت
 ! ؟سايقلا فلاخي امم هتك( هو[. 6

 .هنع لّدعُي ملو هب ُلوقلا نّيعت «ّحص نإف :قيحملا نب ؛ ةمْلَص تيد اّمأو

 تعمس :©' ادوادوبأ لاقو. (5) عر ثيدحلا اذه حصيال :ُيئاسّنلا لاق نكلو

 الو فرعي ال خيش : قبتيملا نب ةملس نع ءاور يذلا :لوقي لبنح نب دمحأ

 قف مراخبلا لاق .ْثيَرُخ نب ةصيبق ينعي ٠ محلا مقدس ثّدعب

 لاقو را ينس يف اقيم نا يا 6-00 اعلإ»

 هب ةيعيقو كتم ٌثيدح ب وم

 يوري نأ يلابي ال نسحلا ناكو «هلثمب موقت ال ةّجحلاو ءيفورعم ريغ ثيرُح

 .لوصألا فالخ «بجوت» :تاعوبطملا يف )١(

 ءىش بابلا اذه يف سيل» :ةملس ثيدح داريإ بقع ((6) «ئربكلا» ينلاق 030

 .؟هب جتحي حيحص

 ٠ '١(. ”ص)) «دواد يبأ لئاسم» ف

 يف فلؤملا هلقن امك ىقهيبلا هلقنو .«رظن هثيدح يف» :هلوق هيف سيلو ):( )١1767/10(

 .هنع رداص هلعلف 775٠(, /5) :«ننسلا ةفرعم»و (7 5٠١ /8) :«لئربكلا»

 .(785 /ا) :«فارشإلا» (4)

 75٠0(. -59/5"1) :«راثآلاو ننسلا ةفرعم» يف ()

 .(«دواد يبأ نئسا شماهب - 507 7/5) :«ننسلا ملاعم» ف (10)
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 .عمس نّمم ثيدحلا

 وه :7١2ةفئاط تلاقف «هيف اوفلتخا مث ,ٌتيدحلا تلبق ئرخأ ٌةفئاطو

 .دودحلا لوزن لبق اذه ناكو «خوسنم

 ملو ءاهتدّيس ئلع اهدسفأ دقف ءاههركتسا اذإ هَّنأ ههجو لب :ةفئاط تلاقو

 ةلثملاك يهف «ةّيونعم ةلثُم اذهو «راعلا اهم "'”قحلأو ءاهل حلصت نّكم قبت
 ةلثملاو ءاهبتديس ئلع اهفالتإ :نيرمأ نّمضت دق وهو ءاهنم غلبأ وأ ةّيّسحلا

 دقف «هتعواط َنِإ اًّمأو «هيلع قّتعتو ءاهتدّيسل اهتمارغ همزليف ءاهب ةّيونعملا
 تقيسسا دق ةميقلا آل ابهكلميو ابل انشق همزليق اضم :لع اهدنا

 ليزنت يف دْعُب الو :اولاق .ةلثُملا ةهبش نع تجرخ اهتدارإو اهتعواطمبو ؛هيلع
 كلاملا نيب 7لوحي امهالك ذإ ءيّسحلا فالتإلا ةلزنم ٌيونعملا فالتإلا

 ءاهجوزل ًةءوطوم تراص اذإ ةجوّرلا ةيراج َّنأ بير الو هكلمب عافتنالا نيبو
 .ماكحألا نسحأ نم مكحلا اذهف «ءطولا لبق تناك امك اهتدّيسل ئقبت ال اهّنإف

 .«؟!لوصألا سايقل ٌقفاوم وهو

 نيفلاخملا ةرثك ٌرضت الو ءثيدحلا لوبق ئلع ٌىنبم هب لوقلاف :ةلمجلابو

 .227قيفوتلا هللابو .مهفاعضأ فاعضأ اوناك ولو هل

 .نسحلا بحاص ثعشألا نع يباطخلا هلقنو .«مهضعب لاقف» :ب )١(

 .«قحلو» :عوبطملا يف )١(

 .«لوحياممل :ب ()

 .خسنلا فالخ «يلوصألا سايقلل» :عوبطملا يف (:)

 .عوبطملاو ب يف تسيل «قيفوتلا هللابو» (5)
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 ]يفق

 هفرعت نكت مل اذه َّنأل ؛ءيشب (7١ىطوُللا يف ئيضق هنأ لكي هنع تبثي ملو
 لوعفملاو َلعافلا اولتقا» :لاق هنأ هنع تبث نكلو ِهَدِكَي هيلإ عقْرُي ملو .برعلا
 ٌتيدح :يذمرتلا لاقو «ٌحيحص هدانسإو «2')ةعبرألا ننّسلا لهأ هاور .«هب

 .نسح

 :ةباحّصلا )ةروشم دعب دلاخ ئلإ هب بتكو ءقيّدَّصلا ركب وبأ هب مكحو

 .«؟7كلذ يف مهّدشأ ٌيلع ناكو

 .«طاوللا يف» :عوبطملاو ءسس (0)

 ١) يذمرتلاو «(5 457) دواد وبأ هاور )١557(« يف هرأ ملو_-(3071) هجام نباو النسائي 

 نبا ركذي ملو «سابع نبا نع ةمركع نع ورمع يبأ نب ورمع نع قاحسإ نبا قيرط نم
 نبا اذه هثيدح ركنتسا دقو ءمهو امبير ةقث ورمعو ءورمع نع هتياور يف لتقلا قاحسإ

 سيل دابعو «هنعنع دقو سلدم هنكل ؛روصنم نب دابع هعبات معن «يئاسنلاو يراخبلاو نيعم

 وهو يلهشألا ليعامسإ نب ميهاربإ هيف ؛فيعض دنسب نيصحلا نب دواد هعباتو «يوقلاب
 نع لقنو ءانه فنصملا هدانسإ معحص ثيدحلاو .ةمركع يف الإ ةقث دوادو ءفيعض

 «ءاورإلا» يف ينابلألا هححصو هل هنيسحت يذمرتلا )58”77(.

 امهو «نايرمعلا نمحرلا دبعو مصاع هدنس يفو «ةريره يبأ ثيدح نم دهاش هلو

 يفقثلا دابع هدنس يفو رباج ثيدح نمو «لوهجم هدنس يفو يلع ثيدح نمو «نافيعض

 :«رينملا ردبلا»و ,(7” 1774-53 /”) :«ةيارلا بصن) رظني .كورتموهو )8/ 507(.

 .«ةرواشم» :عوبطملاو نس (9)

 يف يقهيبلا هقيرط نمو .(١٠3ص) «يهالملاا مذ» يف ايندلا يبأ نبا هجرخأ (:)

 «طاوللا مذلا يف يطئارخلاو ,(577 /8) :؛ئربكلا» يفو «( 358١ /1) :«بعشلا»

 «"ئرهلا مذ» يف يزوجلا نباو .(5١35ص) «قالخألا ئواسم» يفو «.(288ص)

 نب دلاخ نأ ةبقع نب ئسومو ميلس نب ناوفصو ردكنملا نبا قيرط نم ؛(7١3”ص)

 ” و



 انهلاو .هلتق زيلع ةباسصلا تعمجأ 0و 2١0 ءاّضقلا نبا لاقو

 :ٌيلع لاقو ءقهاش نِم ْئمرُي :قيّدّصلا ركب وبأ لاقف «هلتق ةّيفيك يف اوفلتخا
 .227ةراجحلاب نالتقي : سابع نبا لاقو .طئاح (")امهيلع مدهُي 0 و 6 و

 باحصأ عمجف ءةأرملا حكنت امك حكنُي الجر دجّو هنأ قيدصلا ئلإ بتك ديلولا <
 هب صعت مل بنذ اذه نإ :لاق ءبلاط يبأ نب يلع اًلوق مهّدشأ ناكف كلي هللا لوسر

 ئلع اوعمتجاف ؛رانلاب هقرحن نأ ئرن ءمتملع دق ام اهب هللا عنص ةدحاو ةمأ الإ ٌةمأ

 نباو يقهيبلا هّلعأ اذهبو .هلاسرإل فيعض هدنسو .كلذب هرمأي ركب وبأ بتكف ءكلذ
 يف مزح نبا دازو ؛ةثداحلا هذه اوكردي مل ئسومو ردكنملا نباو ناوفصف ؛مزح

 لاق .رانلاب قارحإلا نع ىهنلا هتفلاخمب هنتم لالعإ (7385 -787 )1١1/ :«الحملا»

 اًعطاق ناكل حص ولو ءاّدج فيعض وهوا 1١(: /7) :«ةياردلا» يف رجح نبا

 /١9(. /7) :«بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا هدانسإ دّوجو ؛«ةجحلل

 فالخلا يف ريبك باتك هل «هيقفلا يكلاملا يدادغبلا رمع نب يلع نسحلا وبأ :وه )١(

 )11//1١17- :«ريسلا»و .(57 )51/١17- :«دادغب خيرات» يف هتمجرت .(7917ت)

 2١((.

 .(1720 /78) :«ئواتفلا عومجم» يف (؟)

 .خسنلا فالخ «هيلع» :عوبطملا يف ()

 يف مزح نبا هجرخأ امك ؛مجرلاو .افنآ قبس امك قرحلا :ناتياور ركب يبأ نع ءاج 00

 ؛الوأ مجرلاب لاق هنأ اهيفو «ةفلاسلا ديلولا نب دلاخ ةصق يف (81/17) :«'لحملا»

 .هلعف نم قارحإب رمأف .بلاط يبأ نب يلع لوق ىلإ هنع عجر مث
 ةبيش يبأ نباو )١17444( قازرلا دبع ئورف ؛نالوق هنع يور دقف يلعامأو

 سيق نب ديزيو ءفعض هيفو ؛ئليل يبأ نبا هدنس يفو ءاّيطول مَجَر هنأ هنع (384700)

 .قبس امك قرحلا هنع يورو .روتسم وهو

 يف ءاشب نئلعأ نم اسكتم هّيهر (9861 ه) ةبيش نبأ نبا نع خورددقف سايع نياامآو

 دنع امك اًضيأ مجرلاب ءافتكالا هنع يورو ءحيحص هدنسو «ةراجحلاب عبْتُي مث ةيرقلا
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 همكحل ٌقفاوم اذهو هّيفيك يف اوفلتخا نإو .هلتق ئلع مهنم ٌقافَتا اذهف

 عئطاولل حابُي ال نيعضوملا يف (١)ءوطوملا ّنأل ؛ءرحم تاذ عئىطو نميف هلك

 نم» :1'2لكَي هنع ئور هَّنِإف ءساّبع نبا ثيدح ف امهنيب عمج اذهلو «لاحب

 ىلع ٌعقو نَم» :اًضيأ هنع ئورو ؛"'7(هولتقاف طول موق لمع لمعي هومتدجو

 ةميهب ئتأ نممو» :دانسإلاب اًضيأ هثيدح يفو .297(هولتقاف .4!هَرْخَم ٍتاذ
 .1(2)(هعم اهولتقاو هولتقاف

000 

00 

(02 

(00 

00 

 :«فارشإلا» يف تاياورلاو لاوقألا رظناو .حيحص دنسب (78975) ةبيش يبأ نبا

 .(591 /ا/) :«راكذتسالا»و .(885 -881/17) :«ئلحملا»و .(787/0)
 .«ءطولا» :عوبطملاو بف

 .«لاق هنأ» :ةدايز عوبطملا يف

 .ابيرق هجيرخت مدقت
 ظافلأ يف هدجأ ملو ءاهنودب تاعوبطملاو ثو .«مرحم محرا :ي «ب د ء«س يف

 .(7717 )١5/ :«نايبلا») يف ينارمعلاك «ءاهقفلا ضعب هركذ دق ناك نإو .ثيدحلا

 نع ورمع ىيبأ نب ورمع نع قرط نم )١554( يذمرتلاو (5 5 55) دواد وبأ هجرخأ

 ناخيشلا هل جرخي مل كلذلو «ةراكن ةمركع نع هتياور يف نكل ةقث ورمعو «ةمركع
 لاقو :(7207 )١7/ :«ينغملا» يف هلقن امك ءاذه هثيدح دمحأ ركفسا دقو فقع ةئيدج

 نع نيزر يبأ نع مصاع قيرط يذمرتلا حّجرو ««ةميهبلا ثيدح اوركنأ» :يلجعلا

 ثيدحلا نم حصأ اذه :لاقف ؛«ٌدح ةميهبلا يتأي يذلا ئلع سيلا :اًقوقوم سابع نبا
 فّعضي مصاع ثيدح» :دواد وبأ لاقو .(ملعلا لهأ دنع اذه ئلع لمعلاو ءلوألا

 ( ئربكلا» يف يئاسنلا ححصو «يقهيبلا ةبقعتو ءاورمع 58 نب ورمع ثيدح

 .لوهجم هدئس يفو ةريره يبأ ثيدح نم دهاش هلو «لتقلا نود نعللا ةياور (774)

 يف ينابلألا هححصو «(177 /9) :«راثآلا لكشم» يف ثيدحلا اذه يواحطلا فعضو

 .(١75ا///) :«رينملا رديلا» رظني .(751548) «ءاورإلا»
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 تظّلغت امَّلك تامّرحملا َنإف عِراَّشلا 2)ةمكح َقْفَو ئلع مكحلا اذهو
 حابي نم ءطو نم اًمرُج مظعأ ٍلاحب حابي ال نم ءطوو ءاهتابوقع 2")تظّلغت ع و ير
 نيتياوٌرلا ئدحإ يف دمحأ ّصن دقو «ظلغأ هذح نوكيف «لاوحألا ضعب يف
 وأ ءيلاح لكي لعقيف ءاوس (!)يطوللا مكح ةميب تأ نم مكح نأ هن
 :قازلا 8 3 نوكي

 وبأ لاقو .يناّرلا 0 50 :نسحللا لاقف ءكلذ 2 فلّسلا فلتخاو

 ٌيعفاَشلا ذأ هبو .رّزَعُي :ىعخنلاو ٌكيِعّشلا لاقو ؛لاح ٌلكب لقُي :(2)ةملس

 وهو 07)كلذب دقق نفاع نبا نإف ,(1)ةياور يف دمحأو ةفينح وبأو كلامو

 .ثيدحلا يوار

(010 

010 

0 

(10/ 

 .«مكح) :عوبطملاو «ءب ءز
 تلكشأف «تلطعت» :لئلإ ث يف لوألا تفحصتو «ث «ي نم تطقس «تظلغت»

 .«رظن تلطعت :هلوق يف» :ةرطلا يف قلعف خسانلا ئلع ةرابعلا

 :«نيهجولاو نيتياورلا»و .(7 751-558 //) :«جسوكلا لئاسسم» رظني

 :«يشكرزلا حرشاو )7320١/١7(« :«ينغملا»و ,((١07ص) «ةيادهلا»و )١07/5"(,

(5-:19). 

 .«طاوللا» :عوبطملا يف
 ةملس وبأو ««هنع هللا يضر» :ةيدنهلا ط ينو .أطخ ««هنع» :ةلاسرلاو يقفلا ط يف هدعب

 .ةنيدملا ءاهقف نمو نيعباتلا رابك نم فوع نب نمحرلا دبع نبا وه
 :«بلطملا ةياهن»و «ةبيش يبأ نبال )79:0945-١1911١١( «فنصملا» :رظني

 )١78/4(( :«طوسبملا»و ,(761-7/١72517):«ينغملا»و .(114-19448/11)

 .فلؤملل (١5؟51-١١5ص) «ءاودلاو ءادلا»و «(51/5/5) :«ةنودملا بيذبهت»و

 .مهريغو (71 4 //) :يقهيبلاو )١555(. يذمرتلاو «(5 555) دواد وبأ هجرخأ
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 لصف

 .فذقلا ّدح نود «1ئانّزلا ٌدحب ٍةّيعم ٍةأرماب انّزلاب َّرقأ نم ىلع ِةِكلَي مكحو

 ّدقأف دلع يتلا وأ ةلوسو 31 :دعس نب لهم يدع نه 906 يشلالا ىتف

 «كلذ نع اهلأسف ةأرملا مرلإ لل هللا لوسر ثعيف ءاهاّمس ٍةأرمأب نز هنأ هدنغ

 .:ةايك هو ذحلا هدلجط عنز نوكت نأ تركتأف

 2 2ع ٠ ع

010 

030 

00 

0 

 :نيرمأ ةموكحلا هذه تنّمضتف

 ةمينح ىبال اًفالخ ةأرملا هتك نإو لجّرلا ىلع دحلا بوجو :امهدحا
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 .(؟)ةأرملل فذقلا دح هيلع بجي ال هّنأ :يناثلاو

 ْيَتأ جر ّنأ» : سابع نبا ثيدح نم (97«هئئس» يف دواد وبأ ءاور انعامأو

 .«ينازلا» :ب «ي .ن .ءث

 يف يقهيبلاو .(2475) «ريبكلا» يف يناربطلا هجرخأو «(5577) دواد يبأ دنع
 لاقو .حيحص دنسب دعس نب لهس نع مزاح يبأ قيرط نم )5١8/4( :«ئربكلا»

 .«هاجرخي ملو حيحص دانسإ اذه» 707١(: /5) :مكاحلا

 .(7 5 5 /8) :«طوسبملا» رظني

 .هلبق رطسلا اولإ رظن لاقتنا هلعلو ءأطخ ««افالخ» :ز شماهو س يف هدعب
 «تاقثلا» يف نابح نبا هركذو «نيعم نبا هفّعض ءضايف نب مساقلا هيفو «(5570)

 .يوقلاب سيل :يئاسنلا لاقو «(7177/7) «نيحورجملا» يف هركذ مث ("75 /0)
 يف اذه هثيدح ٌيئاسنلا ركنتساو .دواد وبأ هقثوو ءرجح نباو ينيدملا نبا هلهجو

 :(كردتسملا» يف مكاحلا لاقو ءدواد وبأه نع تكسو «(ا/708) «ئربكلا»

 .«هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه» /:0
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 أس مث ءاّركب ناكو ,'7١ةئم هدلجف ءِتاَّرم عبرأ ةأرماب لونز هّنأ ٌرقأف هَ يبنلا

 ؛«نينامث ةيرفلا دح دلجف «.هللا لوسر اي هللاو بذك :تلاقف ةأرملا الع ةنّيبلا

 ضايف نب مساقلا هدانسإ ينو .ئهتنا «ٌّركنم ثيدح اذه :ُيئاسّنلا لاقف

 لطب :©7ناّبح نبا لاقو ءٍدحاو ريغ هيف مّلكت «يناعنصلا 21)ّيوادبألا

 :ءامإلا يف لىلاعت هلوق اّمأو .دلجلاب نّصخت ملو تنز اذإ ةّمألا يف مكحو

 4 َاَدَهْلا تي وكصخملا َلعاَمْدِضَنِصَيلَص ٍةَدِسَسَنأ نو نصل آدّو»
 :دقجلا نم ةّدسلا كس شبعت جوورّتلا دعي اهل نأ يف شعت رهف 01 نهانا

 .اهدلجي رمأف جيوزتلا لبق اّمأو

 (40ّنأَب .(هذعبو جيوزتلا لبق لاحلا فلتخي نكلو علا دا يهدأ

 .مامإلا الإ هميقي الف هدعب اًمأو «هلبق هتماقإ دّيّسلل

 ام اذه لِطبي الو ءدح ال ٌريزعت ناصحإلا لبق اهدلج نأ :يناثلا لوقلاو ٠ + 2 0 ٠ - 2ع 8

 .«ةدلج ةئم» :عوبطملاو س )١(

 .«باوصلا وهو «تبثأ امك وهف ةيدنهلا طو ن ةخسن ادع «يرانبألا» خسنلا عيمج يف (؟)

 :«باسنألا» رظني .سرفلا ءانبأ نم نميلاب دلو نَم لك مهو ءءانبألا ئلإ ةبسن
 ,(8/١757):«بيذهتلا بيذبت »و :((١/45):؛«لمهملادييقت”>وء«( )1١/ ٠١

 .(60 غ:م) «بيرقتلا»و

 .(7/7١١؟) :«نيحورجملا» (9)

 .«نإف» :ةيدنهلا ط ء«س «ث 0
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 ةمأ تنز اذإا :هعفري ةريره يبأ ثيدح نم :170١2:هحيحص» يف ملسم هاور
 اهدلجيلف ةعباّرلا يف تداع نإف ءِتاَّرم ثالث .اهرّيعي الو اهدلجيلف .مكيحأ

 .«هللا باتكب اهبرضيلف» :(")ظفل يفو .«ريفضب ولو اهعبيْلو
 اوميقأ ساّلا اهنا +:لاق هنأ ٌىئلع ثيدح نام انشأ 07 ةييحسأ يو

 هللا (؟7لوسرل َهَمأ نإف ءنِصْحُي مل نّمو ٌنهنم نّصخأ نَم ءذحلا مكئاقرأ ئلع ١ م رو هو سَ س مه ص 4

 انأ نإ ٌتيشخف «سافنب ٍبهع ةئيدح ىه اذإف ءاهدلجأ نأ ينرمأف ءْتَنز هلي

 .«ٌتنسحأ» :لاقف لكَ هللا لوسرل كلذ تركذف ءاهلتقأ نأ اهتدلج

 "لكك هلوق يف امك ءعراَّشلا ناسل يف ٌّدحلا ظفل ؟22تحت لخدي ريزعتلا َّنإف
 .220(هللا دودح نم ٌدح يف الإ طاوسأ ةرشع ٌقوف بَّرْضُي الا

 مل ةديدع عضاوم يف اًردقو اًسنج ةرشعلا ئلع ةدايزلاب ريزعتلا تبث دقو

 .حيحص هدنسو «ةريره يبأ ثيدح نم (4 )47٠ دواد يبأ دنع ظفللا اذهب ثيدحلا )1(

 ْبْرثي الو ءَّدحلا اهدلجيلف ءاهانز نّيبتف ءمكدحأ ةمأ تنز اذإ9 )١707(: ملسم ظفلو

 ءاهانز نيبتف «ةثلاثلا تنز نإ مث ءاهيلع بّرثي الو ,دحلا اهدلجيلف «تنز نإ مث ءاهيلع

 .«ةعبارلا يف اهعبيل مث ءاثالث تنز اذإ» :هل ةياور يفو «رعش نم لبحب ولو ءاهعبيلف

 قاحسإ نبا قيرط نم «نسح دانسإب (77775) ينطقرادلاو )7/7٠١0((, يئاسنلا دنع ()

 ةياور يف ثيدحتلاب قاحسإ نبا حّرص دقو «ةريره يبأ نع هيبأ نع يربقملا ديعس نع
 .امهريغو «نيحيحصلا» يف امك ثيللا هعباتو ؛هسيلدت ةهبش تفتناف ؛؟ينطقرادلا

 )©( مسلم)١7١5(.

 .«لوسر ةمأ» :خسنلا يقاب يفو .«(حيحصلا»و «ةلاسرلا ط «ن يفاذك (5)

 نم تبثملاو ««هيف لخدي» :ةيدنهلا طو ««هتحت» :ةلاسرلا طو نو !«دنع تحت» :ث (5)

 .خسنلا يقاب

 .هْنَعُدَإََوَر يراصنألا ةدرب يبأ ثيدح نم )17١8( ملسمو )1865٠( يراخبلا هجرخأ (5)
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 .اهفالخ ئلع ُهّمألا عمجت ملو ءاهخسن تبثي
 اّلإو .هلبق اهلاح ناصحإلا دعب اهّلاح فلاخي نأ َّدب الف ءلاح لك ئلعو

 ةئسلاو ءاهيلع َّدح ال :ناصحإلا لبق لاقي نأ اًمإف «ٌةدئاف دييقّتلل نكي مل

 ةدعيو قسلا دع ناصحلإلا ليق اسرع لاقي نآ اًعإ و هقللذ_للعبا ةحيسحّصلا

 :لاقي نأ امو هلوصأو عرشلا دعاوقل ٌفلاخم اًمطق لطاب اذهو هّقصن

 :لاقينأ اًمإو أ" يرق اذهو دَح هتعبو يوت ناصسأإلا ابق ؟؟!اهدح

 نيتلاحلا ئدحإ يف هّنأو .هردق يف ال ٌّدحلا ةماقإ يف نيلاحلا نيب قارتفالا

 .لاقي ام برقأ اذهو «مامإلل ئرخألا يفو ِّيّسلل

 ٌمّهوتم مّموني اًلثل ناصحإلا دعب فيصنّتلا ىلع هصيصنت ْنِإ :لاقي دقو
 نعدلجلا نأ ايكو كحلا ةساهل م ريضر هقيستأللا لوز واسسلا» نأ

 لمكأ يف فيصدتلا ئلع يقبف ءمجّرلا ئلإ لقتناو «2)ناصحإلاب لاز ركبلا
 ناصحإلا لبق اميفف اهيف هب يفتكا اذإ هنأ ئلع اًهيبنت .ناصحإلا يهو ءاهيتلاح
 .ملعأ هللاو ءئرحأو ئلوأ

 دوي ناي ءدحلا هب ةماقإ ٍلِمَتْحَي ملو لنز ضيرم يف كي هللا ٌلوسر ئضقو

 دعو ير ايي بول هجارسل ه١ (4)ةءم ل

 .«اهدلج» :ةلاسرلا طو ءن ءس «ث )١(

 .«ئوقأ» :ةيدنهلا ط ءيءث )١(

 ركبلا نع لاز دلجلا نأ» :اهدحو ةلاسرلا ط يفو .«ناصحإلاب لازّي» :ةيدنهلا ط يف (*)

 .«ناصحولل

 ضعب يف تءاج ةظفللا هذهو «خسنلا يف اهل دوجو الو «...ةئم هيف لاكثع» :ةلاسرلا ط (4)

 .(ةئم خارمشا :ب يفو .مهريغو هجام نباو دمحأ دنع ثيدحلا ظافلأ

 نع فينح نب لهس نب ةمامأ يبأ ثيدح نم حيحص دانسإب (4 41/7) دواد وبأ هجرخأ ()
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 2 ١ حا مس 5 - تااسصع و مف

 نم هتجوز ةءارب هناحبس هللا لزنأ امل فذقلا دحب ٍةْيكَي هللا لوسر مكَحو

 .ةثاثأ نب حطشسِمو ِتباث نب ناّسح :امهو «7"2ًةأرماو نيلجر ؟١ةَدَحَف ءءامّسلا #ُج سس 5 ع 4 3 نب ربع رع

 .شحج تب ةتْمَح ةأرملا كول وقيو ؟©7قةليفنلا رفعج وبأ لاق

 لتقو «قأرما نم الجر ٌصخي ملو 40 لتقلاب هئيد لذي نميف مكَحو

 .22)ةؤْرِق مأ :اهل لاقي اهمالسإ دعب تّدترا ٌةأرما قيّدّصلا

 نب ةمامأ يبأ ثيدح نم (751/5) هجام نبا هجرخأو قل هللا لوسر باحصأ ضعب -

 ؛هدانسإ (7//717) :يريصوبلا فًعضو «ةدابع نب دعس نب ديعس نع «فينح نب لهس

 امك .حصأ لسرملاو «هلاسرإو هعفر يف ةمامأ يبأ ىلع فلتخا دقو .قاحسإ نبا ةنعنعل

 يباحصلا لسرمو «ريغص يباحص ةمامأ وبأف ؛كلذ هرضي الو ءيقهيبلاو ينطقرادلا لاق

 يبأ ثيدح اًضيأ بابلا ينو .(25985) «ةحيحصلا» :رظني .هلصو ينابلألا حجرو «ةجح

 رظني .لاقم نم ولخت ال ديناسأب .دعس نب لهسو .؛فينح نب لهسو «يردخلا ديعس
 ١76(. /5) :«ريبحلا صيخلتلا)»و «("717//) :«رينملا ردبلا)

 .«دلجف» :ةلاسرلا طو ءن «ي ,شث (0)

 نم .(7؟551/) هجام نباو )31١81١(.: يذمرتلاو «(5 51/5 «541/5) دواد وبأ هجرخأ (؟)

 نبا ئلع هرادمو .ةشئاع نع ةرمع نع ركب يبأ نب هللا دبع نع قاحسإ نبا نع قرط
 هلصوو «ةملس نب دمحم هلسرأف ؛هلاسرإو هلصو يف هيلع فلتخا دقو ءقاحسإ

 امك ؛هّلاسرإ ٌرضي الف ؛ريكب نب سنويو «ئلعألا دبعو ءيدع يبأ نباك تاقث ةعامج
 :«راثآلا لكشم» يف يواحطلا دنع ثيدحتلاب حرص دقف قاحسإ نبا ةنعنع رضت ال

 .(17/5 /5) :«لئالدلا»و ١15١( /8) :«ئربكلا» ين يقهيبلاو 2 0*١

 .ثيدحلل هتياور دعب (5 517/5) دواد وبأ هنع هركذ «نئسلا بحاص دواد يبأ خيش وه (*)

 .اهنَعدَداَ سابع نبا ثيدح نم )/٠1١”7( يراخبلا هجرخأ )0

  :(مئربكلا» يف يقهيبلاو ءزيزعلا دبع نب ديعس ثيدح نم (7707) ينطقرادلا هجرخأ (5)
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 هعبتو «نيعبرأ هبّرَضو «لاعتلاو ديرجلاب هبَرضِب رمخلا براش يف مكحو

 ١نيعبرألا ئلع ركب وبأ

 .«نينامث رمخلا يف دّلَج كي ِهَّنَأ» :©200قاّرَّرلا دبع فّدصم» يفو

 ص ا ه نكاارم ن 4 م ص 11

 .(؟)اًعيش (7اهيف ليكي هللا لوسر تقوي مل :سابع نبا لاقو

 .نيعبرأ ركب وبأو «نيعبرأ رمخلا يف ِةِْكَي هللا لوسر دَّلَج١ :ٌيلع لاقو

9 7 
 200 لكو «نينامث رمع اهلمكو

 يف ٌساَّنلا فلتخاف 1 اال كليا ككاابام خبر

 ئدحإب الإ ملسم ئرما مد لجيال» :هخسانو ,شوسنم وه :ليقف .ءكل

 اكردي مل امهو ءزيزعلا دبع نب ديعسو .كلام يبأ نب ديزي قيرط نم )8/ 5 5١(

 بصنا رظني .عطقنم :يقهيبلا لاقو .يقهيبلا هنع هلقن امك يعفاشلا هفعض اذل ؛ركب ابأ

 .( 5 094 /7؟) :«ةيارلا

 .ةنغقلإال كلام نب ا 210

(3) 

 .«...هللا لوسر هيف تقوي مل» :ةيدنهلا طو «2...هللا لوسر اهيف تقوي مل» . كن « س عك

 دمحأو ؛.(0717/7و )077١ «ئربكلا» يف ىئاسنلاو .(541/7)دوادوبأ هجرخأ

 نبا نع قرط نم مهريغو 1١5”( /4) :يقهيبل يلاو ("770) :مكاحلاو ا

 مكاحلا حّحصو ؛سابع نبا نع ؛ةمركع نع «ةناكُر نب يلع نب دمحم نع جيرج
 يف تبثامل فلاخم اضيأ وهو .ءلوهجم جيرج نبا خيش هيف نكل ؛هدانسإ

 .قبس اهك نيعبرالاب حلا نم (ةيحيحصلا]

 )/17١1(. ملسم هجرخأ

 .ةباحصلا نم ةسمخ ديناسم نم اًبيرق هجيرخت يأيس
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 فرت

 ملاذإ امّيس الو ءٌماعلاو ٌصاخلا نيب ضراعت الو .ةكحم وه :ليقو

 ماعلا رخأت ملعُي

 لي يبنلا ئلإ اًرارم هب يت هّنإف .")ٍرامح هللا ٍدبع ثيدح هخسان :ليقو
 ."7هلتقي ملو هدّلجف

 حلا ههني ملو هنم هنم 219 ككأ اذإف ؛ةحلصملا بسحب ٌريزعت هلت :لبقو

 هنأ رمع نب هللا دبع نع مص دقو ءاّدح ال اًريزعت هلتق مامإللف هب ناهتساو

 نع لتتقلاب رمألا ةاور دحأ وهو .مكل هلتقأ نأ يّلعف «ةعباّرلا يف هب ينوتئا :لاق

 00 رمع نب هللا دبعو «9"2ةريره وبأو :(27ةيواعم :مهو للي ئبنلا

 .هْنَعهَيَدَيَر دوعسم نبا ثيدح نم (17177) ملسمو «(7817/4) يراخبلا هجرخأ 6

 أطخ هلكو ««رامح نب هللا دبع» :ةيدنهلا ط ,ن يفو ««رامح نع رمع نب هللا دبع» :ب (١؟)

 .(79ص) قيلعتلا رظناو .فيرحتو

 7490 بالغلا نب مغ ثيدجح ني(" ) يراخبلا هجرخأ (9)

 .(رثك) :ةيدنهلا طو هد ءس«ث (4)

 قرط نم «(701/7) هجام نباو )١555(.« يذمرتلاو ؛.(5587) دواد وبأ هجرخأ ()

 يف هنأ ظوفحملاو ؛لتقلاب رمألا يف هنع تاياورلا تفلتخا دقو .ةحصلا يف ةبراقتم

 .لتقلاب رمألا اوور نيذلا ةباحصلا ثيداحأل قفاوملا وهو ««نئسلا» يف امك ةعبارلا

 .حلاص يبأ نع .مصاع قيرط نم )/١174141( دمحأ دنع ةسماخلا يف هب رمألا ءاجو

 .ةيواعم نع

 قرط نم «(701/7) هجام نباو «(25777) يئاسنلاو ((5 584) دواد وبأ هجرخأ 030

 7171١(. /54) :مكاحلاو (4 441/) نابح نبا ثيدحلا ححص دقو «ةنسحو ةحيحص

  هدنسو «رمع نبا نع عفان نع ديزي نب ديمح قيرط نم ( 5 147 دواد وبأ هجرخأ (0)

 ا/ و



 .("2بيؤذ نب ةصييقو ١ )ورمع نب هللا دبعو

 هَّنإف .خوسنم هنأ وأ ٌدحب سيل لدقلا نأ ئلع ةلالد هيف ةصيبق ثيدحو

 مث .هدلجف «هب ينأ مث ؛هدلجف «برش دق لجرب كو هللا ٌلوسر يأف» :هيف لاق
 .©0دواد وبأ هاور بسعر تناكر .لتقلا عفرو .هدلجف هب يأ

 تنك ام» :لاق هّنأ يلع نع «هيلع قفتملا ثيدحلاب نوعنصت امف :ليق نإف

 هيف نسي مل كي هللا لوسر ْنإف رمخلا ّبراش الإ ٌدحلا هيلع ٌتمقأ نم يِوأل

 لكي هللا لوسر َنإف» :امهظفلو .دواد يبأ ظفل .«نحن هانلق ءيش وه امّنإ ءاًئيش

 .(4)(هّئْسَي ملو تام

 ةريغم قيرط نم حيحص دنسب (0777”) يئاسنلا هجرخأ نكل «ديمح ةلاهجل ؛فيعض -

 5١7(. /5) :مكاحلا هححصو ءرمع نبا نع معُت يبأ نب نمحرلا دبع نع

 ١159(, /7) :«راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلاو «(57/4107561) دمحأ هجرخأ 60

 هجرخأ» :لاقف )١1/ 2١( :«حتفلا» يف ظفاحلا هيلإ راشأو 5١5(«: /5) :مكاحلاو

 نسحلا نيب عاطقنالا ئلإ ريشي ««لاقم امهنم لك يفو هنع نيهجو نم مكاحلاو دمحأ

 ثيدحلاو ءرخآلا قيرطلا يف بشوح نب رهشو ءامهدحأ يف ورمع نب هللا دبعو

 .هدهاوشب ئوقتي
 نع يرهزلا نع نايفس قيرط نم ("" ١5 //) :ىقهيبلاو «(5 586) دواد وبأ هجرخأ (0)

 )١1/ 8١( :«حتفلا»يف ظفاحلا باجأو ؛لاس رإلاب لعأ هنأ ريغ ؛تاقث 58 و ؛ةصيبق

 نم عمسي ملو 8 يبنلا دهع يف دلوو «ةباحصلا هالوأ نم بيؤذ نب ةصيبقو) :لاقف

 ؛ٌىباحص كلذ ةصيبق غلب يذلا نأ رهاظلاو «هلاسرإ عم تاقث ثيدحلا اذه لاجرو

 .(رضي ال ٌئباحصلا ماهيإ نأل ؛حيحصلا طرش ئلع ثيدحلا نوكيف

 .هجيرخت قبس (')
 .(5 585) دواد وبأو )/١17017(« ملسمو «(71/7/8) يراخبلا (5)
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 هيلع دازُي ال اًريدقت هلوقب هيف رّدَمُي مل ِكي هللا لوسر نأ كلذب دارملا :ليق
 اهيف برع هلل هللا لوسر نأ ٌدهش دق ةلمف لاو دودحلا رئاسك صقت الو

 03 ءيسيبرأ

 عمج رمع َنإف «نينامثب ريدقتلا ينعي :««نحن هانلق ٌءيش وه امّنإ» :هلوقو

 هتفالخ يف ٌيلع دّلَج مث ءاهاضمأف «نينامثب اوراشأف ,مهراشتساو ةباحّصلا

 )لإ يحل اذه :لاقو «نيعبرأ

نوعبرألاو لع نيعبرألا نأ الع 1 اهآر ثيداحألا لّمأت نمو
 ؟0

 رلإ هّنأ انئإو ٌحوسنم انث] لدقلاو ُثياحّصلا ©اهيلع قنا ةيزعت اهيلع ةدئاّزل
 لتق أر اذإف :(20هدحي مهتناهتساو اهيف ىساأشلا كلاش بسحمب مامإلا ِ و

 نم اذهو .("2”بّدغو رمع اهيف قّلَح دقو .كلذ هلف نوقابلا '')رجزنيل ٍدحاو
 .قيفوَتلا هللابو ةّمئألاب ةقلعتملا ماكحألا

 .مهريغو )701/١1( هجام نباو «(5 585) دواد وبأو )/17١17(« ملسم هجرخأ )١(

 .ةقباسلا ةيشاحلا رظني (0)

 .«نيعبرألا» :ثءب (9)

 .(هيلع) :س.ءىس (4)

 هنم هرركتو ءاهل اًلحتسم اهبرش نم ئلع لمحي لاقي دقو" :هّصن ٌنيلعت ن شماه يف (5)
 .«ةبوتلا مدع نع عئبني

 .(رجزيلا» :ةيدنهلا طو «(رجدزيل١ :ث (5)

 :قازرلا دبع هس رعأ بمرقتلاو #4 ه9 3) ؟قاقرلا ديح هج رجلا سأرلا قلك 490)

 77١(. /4) :يقهيبلاو .(051/5) يئاسنلاو .(5757- 70
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 لصف
 قراسلا ىف ِةكَي همك ىف

 )١ هارد ةثالث هنمث َنَجِم يف اًقراس ّمّطق

 .("”رانيد عبر نم ٠ ّلقأ يف ديلا عّطقت ال هنأ ئضقو

 نم ئندأ وه اميف اوعطقت الو «رانيد عبر ين اوعطقا» :لاق هنأ هنع حصو

 كك ذبح مامإلا هركذ .«(كلذ

 ئندأ يف كي هللا لوسر دهع يف قراّسلا ذي عّطقت نكت ملا : ةشئاع تلاقو

 6010 ٍنمث اذ امهنم لك ناكو َِفجح وأ ِسْرُي جملا نمث نم

 قرسيو هذي عطقتف ّلبحلا قرسي َّقراّسلا هللا نعلا» :لاق هّنأ هنع مصو

 0ك :ليقو «ديدحلا ة ةضيبو :ةنيفَّسلا لبح اذه :ليقف . (0)0هدي عطقتف ةضيبلا

 .اًهُنَعَدَياََوو رمع نب لا يح تيد نم 4015453 مليسسو (994:8) يراشبلا هجرغأ 6

 .خسنلا فالخ 4هتميق» :عوبطملا يف عقوو

 .اهنَعَُنِلَدَو ةشئاع ثيدح نم )١1585( ملسمو (77/84) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .دشار نب دمحم ريغ ؛نيخيشلا لاجر هلاجرو «(7505105) «دنسملا» يف هجرخأ ()

 ةت ال١ :هظفلو .هوحنب )١15854( ملسم هجرخأو «ناتقث امهو «يناسغلا ئئيحيو

 .«ادعاصف رانيد عبر يف الإ قراسلا

 .اهنَعيااَو ةشئ ةلاكاع ثيباح خب ؟ 1007 مسمر 10010 يبواشمبلا ةيرخا )0

 ١17(. /1) :«رينملا حابصملا» .دلجلا نم عنصي ريغص سرت

 .هْنَعََنَلَعِيَر ةريره يبأ ثيدح نم )/١741( ملسمو (51/49 271/817) يراخبلا هجرخأ (4)
 .فيرحت ««ناك» :ن ()

 :ةفجحلاو
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 عطقل اًببس نوكيف ءاذه قرسي ِهّنِإ :يأ «عقاولاب ٌرابخإ وه :ليقو ءةضيبو لبح
 رقيب هّنأ ثوري اوناك :شيعألا لاق فيو 219 رفقا وهام الإ هيب ١ 2هج دج هدي

 .مهارد يواسي ام هنم نأ نوري اوناك لبحلاو .ديدحلا

 .©"7اهدي عطقب هدحجتو عاتملا ريعتست تناك ٍةأرما يف مكححو

 .20يل .ضراععالو :ةموكحلا هذبيدمحأ لاقو

 10 فاهلاو .سلتخملاو .بهتنملا نع عْطَقلا طاقسإب لِلط 27 كحو

 .ةعيدولا نئاخ :نئاخلاب دارملاو

 امل كك ّيبنلا َّنأل ءاًَعرش قراّسلا مسا يف لخديف ؛ةّيراعلا دحاج اّمأو
 نأ ول هديب ىيسفن يذّلاو» :لاقو ءاهعطق .ةدحاجلا ةريعتسملا ناش ف ةرمل#

 .2«هجيردتبا :ي ءس ء«ث )١(

 .(ريكأ» وشك (5)

 .اهْنَعدَيَوِوَر ةشئاع ثيدح نم )١178( ملسم هجرخأ ()

 ءاهيلع عطق ال هنأ ئرخأ ةياور هنعو ١787(. /1) :«(دمحأ نب هللا دبع لئاسم» رظني (:)

 )5157/1١75-/!51١(. :«ىنغملا» رظني «ءاهقفلا رئاس لوق وهو

 ْ .«هللا لوسر» :ةدايز د ءهز يف (6)

 هجام نباو )591/1١(« يئاسنلاو )١554(. يذمرتلاو «(5791) دواد وبأ هجرخأ 03(

 عامس مدعب ٌلعأ دقو .رباج نع «ريبزلا يبأ نع ءجيرج نبا نع قرط نم «(3041)

 يمرادلا دنع عامسلاب جيرج نبا حيرصت تبث نكل «ريبزلا يبأ نم هل جيرج نبا
 ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق .ملسم نب ةريغملاو ءيروشلا هعباتو .هريغو /)

 دنع سنأ ثيدح نم دهاش هلو «(5 557) نابح نبا هححصو ««حيحص نسح

 امهدنسو ؛هجام نبا دنع فوع نب نمحرلا دبع ثيدح نم هضعبلو «يناربطلا
 ١77(. /5) :«ريبحلا صيخلتلا) رظني .حيحص
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 .(١)(اهّدي تعطقل ْثَفرس لدمحم َتنب ًةمطاف

 رِكْسُملا عاونأ رئاس هلاخدإك ءقراّشلا مسا يف ةّيراعلا ّدحاج لي هلاخدإف

 .همالك نم هللا دارمب ةّمألل ففيرعت كلذو «هلّمأتف ءرمخلا مسا يف

 هنم باصأ نم َّنأ مّكحو ((')رّثَكلاو رَمّثلا قراس نع عطقلا كي طقسأو

 هيلثم ةمارغ هيلعف ءيشب هنم جرخ نمو «هيلع ءيش الف جاتحم وهو همفب اًئيش

 نمث غلب اذإ عطقلا هيلعف هُرَدْيَي وهو هنيرج يف اًئيش هنم قرس نمو «ةبوقعلاو

 .لْدَعلا همكحو ءلْصَمْلا هؤاضق اذهف .(7رجملا

 امو لاكن بّرَضو «نيتّرم اهنمثب اهعتارم نم ذخؤت ىتلا ةاشلا يف ئضقو

 جملا نمف : غلب اذإ عْطَقلا هيفف هنّطَع نم ذخأ

 .اَهْنَعََياَوَو ةشئاع ثيدح نم )١178/4( ملسمو (751/5) يراخبلا هجرخأ )١(

 .ريثألا نبال ١67( /5) :«ةياهنلا» .لخنلا راّمج :رثكلا (؟)

 نم (595/) ىئاسنلاو )١784(. يذمرتلاو .(57890)و )١71١١( دواد وبأ هجرخأ (*)

 هجام نبا هجرخأو .نسح هدانسإو ؛.هذج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح

 ؛اذج فيعض هدنسو ««رثك الو رمث يف عطق ال» :ظفلب ةريره يبأ ثيدح نم )١6945(

 هظفلب دهاش هل نكل .كورتم وهو .هوخأو ,فيعض وهو «يربقملا ديعس نب دعس هيف

 يئاسنلاو )١549(. يذمرتلاو «(84"51) دواد يبأ دنع جيدخ نب عفار ثيدح نم

 تلاسوإو اصول فلنا دقو ييسرم ةتسبما 7 8557 هسام نياو 4455

 رظني .«لوبقلاب هتتم ةملعلا يقات قيدحلا اخس :يواحطلا لاق . حجرأ لصولاو

 .(5601/ /8) :«رينملا ردبلا»

 «بيعش نب ورمع ثيدح نم (7045) هجام نباو ؛.(5 4694 .5 461/) ىئاسنلا هجرخأ (5)

 2.1189) يذمرتلاو .(١١579211)دواد وبأ هّضعب ئئورو .هدج نع ءهيبأ نع

 ءاضيأ ببيعش نب وريع تيدح دم ءهلشحو ( 14
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 دارأف ءدجسملا يف (١)هيلع ةّيمأ نب ناوفص مان ءءادر ٍقراس عطقب ئضقو

 2126ه ينيتأت نأ لبق ناك له» :لاقف .هنم هعسب وأ هاي هبهب نأ ناومص

 .(”9دجسملا يف ءاسُنلا ةَفُص نم اًسرث ٌقرس اًقراس عّطَقو

 لام» :لاقو ءسُمْخلا نم قّرَس سُمْخلا قيقر نم دبع نع ّمطقلا أردو
 .(2)هجام نبا (؟2هركذ .«اًضعب هضعب ٌقّرس هللا

 كلاخإام»:هللاقف .عاتم هعم دجوي ملو «فرتعا ٌقراس هيلإ عِفرو

 .0(2) ءِطقف هب رمأف ثالث وأ نيتدع هيلع داعأف لي ةلاق «؟تقرس

 .«...هيلع مئان وهو ةيمأ نب ناوفص ءادر ٍقراس عطقب» :ةلاسرلا ط يف ةلمجلا ريغ )١(

 نع قرط نم )١095( هجام نباو (1847) يئاسنلاو (579454) دواد وبأ هجرخأ )ع0

 سواط ةياور اهدوجأو «لاقم نم هقرط ولخت الو ءالسرمو الوصوم ةيمأ نب ناوفص
 (7 579) ينطقارادلا دنع سابع نبا نع هتياور اذكو «(58/94) يئاسنلا دنع هنع

 :؛راثآلا لكشم» يف اًضيأ يواحطلا ححصو «هدانسإ حّحصو 77٠١( /5) :مكاحلاو

 «ناوفص نب هللا دبع نع «يرهزلا نع ءكلام نع «راوس نب ةبابش ةياور )١151/7(
 دقو .هقرط ضعب نم دانسإلا حيحص ثيدحلاف )١05460(. هجام نيا دنع «هيبأ نع

 .(71711) «ءاورإلا»يف ينابلألاو (0717* /5) :«حيقنتلا» يف يداهلا دبع نبا هححص

 :همامتو اَقْنَعَدَتلَو رمع نبا ثيدح نم )594٠9( يئاسنلاو (5785) دواد وبأ هجرخأ 00

 .اًبيرق قبس امك ؛هوحنب ناخيشلا هجرخأو «ّيوق هدانسإو «مهارد ةثالث هنمث»

 .خسنلا فالخ (هاور» :عوبطملا يف ()

 ميمت نب جاجحو ,«سّلغملا نب ةرابج هدنس يفو «سابع نبا ثيدح نم )5( )١541(

 دنسب 7١87( /8) :يقهيبلاو )١881/7(« قازرلا دبع هجرخأو ؛فيعض امهالكو

 17٠(. /54) :«صضيخلتلا» رظني .ةلسرم نارهم نب نوميم نع فيغض

 يبأ ثيدح نم (7091/) هجام نباو «(541/1/) يئاسنلاو .(57/85) دواد وبأ هجرخأ (5)

 ؛لوهجم وهو ءرذ يبأ ئلوم رذنملا وبأ هيف ؛فيعض دنسب ُهَنَعَُيَلَِيو يموزخملا ةيمأ
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 هب اوبهذا» :لاقف ءئلب :لاقف كرس هلاخإ ام» :لاقف رخآ هيلإ عِفَرو

 نيلإ بنا :لاقف كي ّىبنلا هب أو عِطقف ««هب ينوتثا 3 دوعسحا م1 هرعطلاا

 .(70١(كيلع هللا بات» :لاقف «هللا الإ تبت :لاقف ««هللا

 ٌتيدح :لاق .هقنع يف هدي َقَّلعو اًقراس عطق هّنأ :هنع' 9 يقمرتلا قب

 د ول

 لصف

 ةقرسب الجر مهتا نَم ىلع ِةِلَي همك يف

 اومهتاف .عاتم مهل قرس اًموق نأ :هللا لبع نب رغزأ نع" ادواد وبأ كور

 ءيجم يف هفلاخي نكل .هلصو ريدقت ئلع «يتآلا ةريره يبأ ثيدح هل دهشي دقو -

 .ةلحاو ةرم هيف رارقإلا

 )١( :«راثآلا يناعم» يف يواحطلا هجرخخأ )١78 /7(.« «هنئس# يف ينطقرادلاو )1515 01

 :«ئربكلا» يف يقهيبلاو 081 /5) :مكاحلاو )/ )7171١ةريره يبأ ثيدح نم

 ينيدملا نبا حجرو ؛ةفيصخ نب ديزي ىلع هلصوو هلاسرإ يف فلتخا دقو ُهَنَعَهَنلاضَ

 ناطقلا نباو مكاحلا ححصو «هلاسرإ يقهيبلاو ينطقرادلاو ةميزخ نباو دواد وبأو

 ودبلا»و 55/1(4):«للعلا»او :(؟547) «ليسارملا»#رظني .لوضوملا نقلملا نباو
 :«صيخشلتلا»و ,.(71/5 /8) :«ريئملا )5/ 5 ١7(.

 نم (1541/) هجام نباو «(5987) يئاسنلاو «(5 )4١١1 دواد وبأ هجرخأو )١547(. (؟)

 هرادمو ُكنَعْدَتََْو ديبع نب ةلاضف نع «زيريحم نبا نع ءلوحكم نع «جاجحلا قيرط
 .لوهجم وهو «زيريحم نباو «هنعنع دقو سلدم فيعض وهو «ةاطرأ نب جاجحلا ئلع

 مل» :يبرعلا نبا لاقو ءرجح نباو يعليزلاو ناطقلا ّنباو ٌيتاسنلا ثيدحلا فعضو

 7377١(. /؟) :«ةيارلا بصن»و .( 18 /8) :«(ماهيإلاو مهولا نايب) رظني .«تبثي

 )١1759/5(. :«صيخشلتلا»و

 دقو ءرهزأ نع «ناوفص نع «ديلولا نب ةيقب قيرط نم (4815) يئاسنلاو :(4787) (0)

 اا



 مهسبحف كَ هلا لوسر بحاص يشب نب لامعا اوتأف «ةكاحلا نم اّسان

 ؛ٍناحتما الو برض ريغب مهّليبس َتيلخ : اولاقف هوتأف «مهليبس ئّلخ مث اَماَيأ
 تذخأ اّلِإو ءكاذف مكعاتم جرخ نإف «مهبرضأ نأ متئش نإ «متئش ام :لاقف

 :لاقف ؟كمكح اذه :اولاقف .مهروهظ نم تذحخأ يذلا لثم مكروهظ نم

 .(17لوسرو هللا مكح اذه

 لصف

 :اًرومأ ةيضقآلا هذه تنّمضت دقو

 .رانيد عبر وأ مهارد ةثالث نم ّلقأ يف عّطقُّي ال هنأ :اهدحأ

 نعل امك «مهنايعأ نود مهعاونأب رئابكلا باحصأ نعل زاوج :ىناشلا

 (0هةصاعو سخلا تراش هعملو )لك سرانرلا لكأآ نعلو © 1قراشلا

 ثيدح اذه# :(7770) «ئربكلا» يف يئاسنلا لاق ؛ديلولا نب ةيقبب ثيدحلا اذه ّلعأ 5

 نب ةّيقبف ؛تباث ةياورلا دانسإ رهاظو .«فرعيل هتجرخأ امنإو «هلثمب جتحي ال ركنم
 هيوري اميف ةعرز وبأو يلجعلاو دعس نبا هقثوو «(انثدح) :لاق اذإ ٌيئاسنلا هقّثو ديلولا

 دق انهو ««تبث وهف ماشلا لهأ نع ئور اذإ) :يدع نبا لاقو .ةصاخ تاقثلا نع

 ءاقيلعت يراخبلا هل ئورو «ةقث يصمح وهو ناوفص نع ئورو «ثيدحتلاب حّرص

 لعلف .(١/41/7):«بيذهتلا بيذبت» :رظني .دهاوشلا يف اًدحاو اًثيدح ملسمو

 .دانسإلا يف ةيفخ ةلع وأ نتملا يف ةراكن ئلإ رظن ىئاسنلا

 .«دنسملا» ظفل ناك نإو «خسنلا فالخخ «هلوسر مكحو» :عوبطملا يف )١(

 .هجيرخت قبس )١'(

 )/١5948.10191( ملسمو ُهَنَعدَنلَو هر ةفيحج يبأ ثيدح نم (51"517) يراخبلا دنع (*)

 .اًهنَعْدَيإَعي رباجو دوعسم نبا ثيدح نم
 - يف ُكَنَعْدَنلوََر رمع نبا ثيدح نمو ؛(٠57/8)هجام نباو (1/5) واد نبأ دنع 22 رق عرس واس
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 برش دقو *'”راسعهللا بع سل نه نينو هل طوبا عوق لج لاو نم ّنعلو

 نعّللا هيلع قّلُع يتلا فصرلا قف بيرمألا نيب ضرامتالو ,"ةرمخلا

 وأ ءقيحام ٍتانسح نو ؛هب نعّللا قوحل عنمي ام هب موقي دقف نّيعملا اأو ءضتقم

 .نايعألا نود عاونألا نَحْلَف .هنع هللا نم وفع وأ ءةرفكم بئاصم وأ «ةبوت

 ةضيبلاو ليحلا ةقرس نأ رخل هّنإق :عئارّذلا ذم ىلإ ةراشإلا .«47كلاثلا

 .هذي عطقت ئتح هعدت ال

 .مدقت امك اًعرش قراس وهو .ةّيراعلا دحاج عّطَق :عِباّرلا

 هيلع عن دقو «مرثلا هيلع فيوش هين حطت ال ام قرس نم نأ :سماخلا

 ءّدقت دقو . 0 معلا هيلع فِعوُض عطقلا هنع طقس نم لك :لاقف دمحأ مامإلا

 دنع سنأ ثيدح نم دهاش هلو .لوبقم وهو «يقفاغلا هللا دبع نب نمحرلا دبع هدانسإ -

 (758994) دمحأ دنع سابع نبا ثيدح نمو :(77/81) هجام نباو )١7946( يذمرتلا

 .(175 /7) :«بيغرتلا» يف يرذنملاو مكاحلاو نابح نبا هححصو «ةنسح ديناسأب

 )١199/5(. :؛«صيخلتلا»و «(591///) :«رينملا ردبلا» رظني

 نبا هححصو هاَهْنَعَدَيلَر سابع نبا نع ةمركع نع قرط نم (1417/5) دمحأ هجرخأ 0010

 .(5 451) «ةحيحصلا ةلسلسلا» :رظني .(307/54) :مكاحلاو (5 5 )١7 نابح

 سيلو هبقل «رامح» نأل ؛أطخ «ارامح نب هللا دبع» :ةيدنهلا طو ءب «ن «ث يف عقو (؟)

 :(ةباحصلا مجعملو (77/6 /5 1١1 1-١١8« /5) :«ةباصإلا» رظني .هدلاو مسا

 .يوغبلل )١51-1١6/5(

 .هجيرخت قبس (9)
 !«نورشعلاو دحاولا» رومألا رخآ ئتح أطخلا رمتساو ««عبارلا» :ي ءث «س يف عقو (5)

 :(عتمملا حرشلا»و )١١7/9(: :«عدبملا»و )77٠/0(, :(عتمملا» رظني (5)

,)7557/155( 
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 . 7 َ ِ ' يي هي ظ
 .١2)عترملا نم ةاشلاو «ةقلعملا رامثلا ةقرس :نيتروص يف هب يوبنلا مكحلا

 ("7نيتبوقع نيب عمجلا كلذ يو .مرغلا عم ريزعتلا عامتجا : رسداشلا

 .ةيندبو هّيلام

 نم رامّشلا قراس نع َعطقلا طقسأ كب ِهَّنإف ءزْرحلا رابتعا :عباّسلا
 3 ِع 5 ّ 3

 ناصقنل اذه نأ 7ةفينح يبأ دنعو «نيرّجلا نم هقراس ئلع هبجوأو «ةرجشلا

 عارسإب هّنّيلام تصقن ام ّلك يف الصأ اذه لَعَجو «هيلإ داسفلا عارسإل «هتّيلام

 :لاوحأ ةثالث هل لَعَج ِِكَي هّنإف . 20 حصأ روهمجلا لوقو «2؟)هيلإ داسفلا

 نم بّرضُيو هيلثم مَّرغي ةلاحو «هيفب هنم لكأ 2)ذإ وهو ءاهيف ءيش ال ةلاح

 هَقّرس اذإ وهو ءاهيف عطقي ةلاحو .هجرخأو هرجش نم هذخأ اذإ وهو عطق ريغ

 ال زرحلاو ناكملل ةربعلاف ءهتني مل وأ هفافج ئهتنا دق ناك ٌءاوس «هرديب نم

 ءاهاعرم نم ةاّشلا قراس نع ّعطقلا طقسأ 4 هنأ هيلع لديو ءهتيوطرو هس

 .اهزرِح ِهّنإف اهِنَطَع نِم اهقراس ئلع هبجوأو

 ءايل ىضراعم ال ةعاث هدم ةدعةبفو قّبلاملا تابوقعلا تابثإ ؛قماثلا
 اهب لمع نم رثكأو «ةباحٌّصلا نم مهّريغو نودشاَّرلا ءافلخلا اهب لمع دقو

 «عتارملا» :ن )١(

 .خسنلا فالخ («نيتبوقعلا» :عوبطملا (0)

 .(19 /1) :«عئانصلا عئادباو «؛ 4 /9) :«طوسبملا» رظني (9)

 .رظن لاقتنا ب ؛د نم طقاس انه ىلإ «...اذه لعجو» )00

 -47/8/17) :«ينغملا»و :(5 45 /5١؟) :«نايبلا»و .(”/8 7/5 /10) :«مألا» رظني (4)

64). 

 .«اذإ ام» :ةثالثلا عضاوملا يف عوبطملا يف ()
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 .ُهَنَعُدْيِلاَوَو رمع 2

 ناك نيأ هيلع ٌمئان وه يذلا هشارفلو هبايثل ٌررج ناسنإلا نأ :عساّتلا

 .هريغ ١7 وأ دجسملا يف ناك ٌءاوس

 نَم عّطَق كي ّىبنلا ْنِإف «هيف هُعضو داتتعُي امل ٌررح دجسملا َّنأ :رشاعلا
 ليدانقو رض نم قرس نم عّطقُيف اذه ئلعو «اَسرت هنم قّر
 هل :لاق هعطقي مل نمو .« !هريغو دمحأ بهذم يف نيلوقلا دحأ وهو ءهطْسُبو

 .(0) ءِطُق َتّمَّدلاك ّقح اهيف هل نكي مل نإف ءٌقح اهيف

 وأ هاي هبهو ولف «عطقلا يف ٌطرش قورسملاب ةبلاطملا ّنأ :رشع يداحلا

 اًله» :لاقو ِةِكي يلا هب حّرص امك «ٌعطقلا هنع طقس مامإلا ئلإ هعفر لبق هعاب

 .2170هب ينيتأت نأ لبق ناك

 لك كلذكو ؛مامإلا ئلإ هعفر دعب َمطقلا طقسُي ال كلذ َّنأ :رشع يناَّنلا
 تغلب اذإ» :هنع ()0ننّسلا» يفو .هطاقسإ زوجي ال «هدنع َتبثو مامإلا علب ٌدح

 .خسنلا فالخ «يف وأ» :عوبطملا )١(

 .هجيرخت مدقت )30

 .خسنلا فالخ «هريصح» :عوبطملا ()

 .(51/7 /1١؟) :«نايبلا»و «(57 7 )١17/ :«ينغملا» رظني (5)

 .خسنلا فالخ «يمذلاك عطق» :عوبطملا (5)

 .هجيرخت قبس (1)
 ءاعوفرمو افوقوم ثيدحلا اذه ءاج دقو «ةعبرألا نئسلا باحصأ نم ٌدحأ هجرخي مل 00(

 نب ريبزلا ثيدح نم اعوفرم (7571) ينطقرادلاو .(77/5) يناربطلا هجرخأف

 - اًفوقوم هجرخأو .اًدج فيعض وهو ؛ئسوم نب دمحم ةيزغ يبأ ئلع هرادمو «ماوعلا
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 .«عفشملاو َعفاّشلا هللا نعلف «ةامإلا ٌدودحلا

 .عّطققُي مل قح هيف هل ءيش نم قرس نم نأ :رشع ثلاثلا

 َّنأل ؛نيدهاش ةداهشب وأ «نيتّرم رارقإلاب الإ عطقُي ال هّنأ :رشع عباّرلا
 هعطقف «اىلب :لاقف «؟تقرس كلاخإام» :لاقف م هدفع ٌدَقأ قراّسلا

 نيتّرم هيلع داعأ تح هعطقي ملو «؟7١زئنيح

 دنس عرج لاب ار :راوقإلا مفحب قراكلا ضير راه سال

 .ديدهّتلاو ةبوقعلاب ()رّرقُي نَم قاّرّسلا نِم لب ءقراس لك مكُح اذه سيلو

 يفو .فلتي الئل عطَقلا دعب هُمْسَح مامإلا ئلع بجي هنأ قع سداكلا

 .قراّسلا نلع تسيل مُّسَحلا ةنْؤُم ْنأ ئلع ٌليلد «هومسحا) :هلوق

 .هريغ هاريل هبو هل اليكنت هقنع يف قراّسلا دي قيلعت :رشع عباّسلا

 بقاع دقو «ةبيٌرلا ثارامأ هنم (؟)ٌرهظ اذإ مهّتملا بْرَض :رشع نماثلا

 هدنسو «ريبزلا نع نمحرلا دبع ىبأ نب ةعيبر نع )١511( «أطوملا» ف كلام -

 اذه :(5 4٠ /1) :«راكذتسالا» يف ربلا دبع نبا لاق .ريبزلا كردي مل ةعيبر ؛عطقنم
 (1/857601/) ةبيش يبأ نبا هوحنب هجرخأ امك ««حيحص هجو نم لصتيو «عطقنم ربخ

 بابلا يفو .«فوقوملا دمتعملاو» :لاقو ظفاحلا هنّسَح دنسب «ريبزلا نبا ئلع افوقوم
 .(41/ )١17/ :«يرابلا حتف» رظني .سابع نباو «يلع نع

 .هجيرخت مدقت )0010(

 .«و» :عوبطملا )0,30

 (ٌرقي) :ةلاسرلا طو س «ب (*)

 .«ترهظ» :ب (:)

 م



 .ةمهم يف سّبَحو «ةمه# يف لَك ٌييبنلا

 هلام جرخ نإف ٠ ؛مهتملا برضب يضر ("7نتم مِهّنْملا نأ (1١):رشع عسا

 هلع اذهو هقلذ لإ "تبل -همهتا نم بَْض لثم وه بِرُض الو «هدنع

 .(ة)ؤلك هللا لوسر ءاضق هنا ر يغلأو «قامعتلا همز رشق امك قييألا تارامآ عم

 .امهوحنو اصعلاو طوّسلاب *0ةبرّضلا يف صاصقلا توبث :نورشعلا

 لصف

 :لاقف «قرس امّنإ :اولاقف قراس لتقب رمأ هَّنأ :©9دواد وبأ هنع ئور دقو

 مث .(هوعطقا» :لاقف ءقرس امَّنِإ :اولاقف .هلتقب رمأف ةيناث هب ءيج مث «اهوعطقا)
 ةعبار هب ءيج مث ؛اهوعطقا» :لاقف «قرس امّنِإ :اولاقف «هلتقب رمأف َةثلاث هب ءىج
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 الو .(و هب مهتا امم ٌءيش هدنع رهظي مل اذإ مهّنملا ةيلخت بوجو» :ةدايز عوبطملا يف

 يقفلا ط نم «و هباو ؛؛مهتا امم» :هلوق ئلإ ةيدنهلا يفو .خسنلا يفاهل دوجو
 .ةدايزلا هذه نودب ةميقتسم ةرابعلاو .ةلاسرلاو

 .(اذإ) :عوبطملا يف

 .اهنودب ميقتسم مالكلاو «بيجأ نإ» :ةلاسرلاو يقفلا ط يف داز

 .هجيرخت مدقت

 .(ةبوقعلا» :

 ُثيدحلا اذه َّلِعَأ دقو كندي ر باج ثيدح نم (491/8) ىئاسنلاو )4١(.
 ؛(ركتم ثيدح اذه» :يئاسنلا لاق هلجألو ؛انه فنصملا .رككاجك تياخوب بعصمب

 هلو ءنسح دانسإب 842"7١17( «نئسلا»يف ينطق رادلا دنع ةورع نب ماشه هعبات نكل

 ؛هدانسإ ححصو (577 /5) :وكاحلا دنع بطاح نب ثراحلا ثيدح نم دهاش

 ينطقرادلا دنع ةريره يبأ ثيدح نم دهاش هضعبلو .«ركنم لب» :لاقف يبهذلا هبقعتو

 .(7 57 5) «ءاورإلا» يف ثيدحلا ينابلألا ححص دقو «(7747)

 م



 رمأف «ةسماخلا يف هب أف ««هوعطقا» :لاقف «قرس امّنإ :اولاقف ««هولتقا» :لاقف

 اذه نوححصي اال هٌريغو يئاسنلاف :ةموكحلا هذه يف ٌساَّنلا فلتخاف

 سيل عباث ني ٌبعصمو « فم ثيدحا كه : :(1) كئاستلا لاق .ثيدحلا

 هدحو لجّرلا كلذب (”ٌصاخ ٌمكح اذه :لوقيو 0"2هنّسحي هٌريغو .ّيوقلاب

 .هب لوقتو هلبقت ةثلاث ةفئاطو .(؟)هلتق يف ةحلصملا نم هلكي هللا ٌلوسر مِلَع اَمِل

 اذهب ؟3بهش نكمو .ةسماخلا ىف لثق تاع ىسخ قرس اذإ قراشلا نو

 .ةيكلاملا نم 2)بعصملا وبأ بهذملا

 ليوردفو .ةعيرألا قراسشلا قارظأ يلع نايتألا :ةموكحلا هذه فو

 عبرأ هب يتأف ءقّرَس دبعب تأ ِةْكَو ّيبنلا نأ» :(")(هفنصم» يف قازرلا دبع ع 2 ا تع 2ع ءا

 تباث نب بعصم) :(7/579) بقع «لئىربكلا» يف لاقو .(5 91/8) بقع «لبتجملا» يف )١(

 اذه يف ملعأ الو ءحيحصب سيل ثيدحلا اذهو «هكرتي مل ناطقلا ئيحيو ءيوقلاب سيل

 . لكَ يبنلا نع اًحيحص اًثيدح بابلا
 (نسح وه :ليقوا )٠١//١51(: :«عورفلا» يف حلفم نبا لوقو .هنّسح نم دجأ مل 00

 .انه نم ذوخأم هنأ رهاظلا

 .ي ءس يف تسيل (9)

 .(6575-071 /5) :«نئسلا ملاعم» يف يباطخلا لوق وه (:)

 .«بهذو) :ىسس (6)

 ١90(. /7 5) :«راكذتسالا» يف ربلا دبع نبا هنع هركذ (5)

 ينربخأ :لاق ءجيرجج نبا قيرط نم (777 /8) :«ئربكلا» يف يقهيبلاو «(181/ا/") (0)

 لاق .لوهجم هبر دبعو ءاللسرم ةعيبر يبأ نب ثراحلا نع «ةيمأ يبأ نب هبر دبع

 بةيادسضلا نع هقئاو نلف وق يّوشيو هلوصرعلا يرقي لسرملا اناهوق :يشيملا
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 مث .هلجر ةسداّسلا مث هدي ٌعطقف «'''ةسماخلا هب يتأ مث .هكرتف ءٍتاّرم

 لو ةنماغلا مث هدب ةعباَسلا

 ىلع ؟ال مأ اهّلك هفارطأ ىلع ئَتْؤي له ءمهّدعب نّمو ٌةباحّصلا فلتخاو
 ءاهّلك اهيلع ئّتؤي :هيتياور ئدحإ يف دمحأو كلامو ٌيعفاَّشلا لاقف .نيلوق

 ."7لجرو دي نم رثكأ هنم عطقُي ال :ةيناث ةياور يف دمحأو ةفينح وبأ لاقو

 باهذ وأ ءسنجلا ةعفنم ليطعت روذحملا لهف ءلوقلا اذه ئلعو

 ئنميلا ديلا عّطقأ ناك ول اميف امهرثأ رهظي .ناهجو هيف ؟ٌقش نم نيوضع
 رثؤي مل .هفارطأ ئلع ئتؤي :انلق نإف .طقف ئرسيلا لجّرلا عطقأ وأ ءطقف

 هديو لوألا ةروّصلا يف ئرسيلا هلجر تعِطق ءاهيلع ئئتؤي ال :انلق نإو كلذ
 ئنميلا لجّرلا عم ئرسيلا ديلا عّطْقَأ ناك نإو ءَنيِتّلعلا ئلع ةيناثلا يف ىنميلا

 ئلع هانمي عطقت مل ءطقف ئرسيلا ديلا عطقأ ناك نإو «نيتلعلا ئلع عّطقُي مل
 .(4) هيتّلعلا

 «ننسلا» يف ينطقرادلا دنع كلام نب ةمصع ثيدح نئلإ لوصوملاب ريشي:تلق -

 يف يبهذلا لاق ءادج فيعض وهو «راتخملا نب لضفلا هدئس يفو «(76)

 ,(17/7”7 /؟) :«ةيارلا بصن» رظني .«اعوضوم نوكي نأ هبشي» :(7704 /7) :«نازيملا»

 .(599 /57) :«دئاوزلا عمجم»و

 .«ةسماخلا يف» :ةيدنهلاو ءب ءز ءث )1١(

 .خسنلا فالخ «هلجر عطقف ...هدي عطقف ...هلجر عطقف» :ةلاسرلاو يقفلا ط يف (؟)

 عئادباو )5577/١7(( :«ينغملا»و .(5745/117-1388) :«ريبكلا يواحلا» رظني 0

 )١7/ ١187(. :«ةريخذلا»و ١١(.« 0 /5) :«نيدباع نبا ةيشاحا»و (17 )١/ :«عئانصلا

 .ةيدنهلا ط تسيل واولاو «لمأتف رظن هيف [و]» :عوبطملا يف هدعب (5)
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 ةعشن باستي اهلذع قاف :نيتلعلا نيلع ينبني ؟ئرسيلا هّلجر عطقُت لهو

 ولو عطل مل أش نيب نيوبغم ,باعلب انس نإو مثمر دست .«سنجلا

 سنجلا ةعفنم باهذب انللع نإف .ءطقف امهانمي وأ نيلجرلا عطقأ وه وهو قرس

 .«8)ءطقُ مل ٍّيش نو نيوضع باهذب انللع نإو ؛عطُ

 تعِطق سنجلا ('”ةعفنم باهذب اناَّذعو ءطقف نيديلا عطقأ ناك نإو
 دوَط اذه .(4)ءطقت مل قش نم نيوضع باهذب انللع نإو لا هلجحر

 .ةدعاقلا هذه

 ٌقرفو .نيتياورلا ئلع هيدي نمي عّطقت :هيف *7(رّرحملا» بحاص لاقو

 عطقأ ناك اذإ ِهّنِإ :قرفلا يف لاقُي يذلاو «نيديلا عوطقم ةلأسم نيبو اهنيب

 لكألا يف ئرخألاب عفتنا هيدي ئدحإ تعط اذإف .دعقملاك وهف «نيلجّرلا

 الإ عفتني مل نيديلا عطقأ ناك اذإو ؛هريغو رامجتسالاو ءوضولاو برّشلاو
 نمو .دي الب ةدحاولا لجّرلاب عافتنالا هنكمي مل ءامهادحإ تبهذ اذإف .هيلجرب

 عفنت ال ةدحاولا لجّرلاو ءيشملا ةعفنم مدع عم عفنت ةدحاولا ديلا نأ قْزَقلا
 .ملعأ هللاو .شطبلا ةعفنم مدع عم

 .خسنلا يقاب يف وهو ءعوبطملاو س يف سيل انه ئلإ «...وهو قرس ولو» 010

 .(ةعقنمب انللعو)» : يي 2 س )030

 .خسنلا نم تبثملاو «ئرسيلا» :عوبطملا يف 00

 .ن «ث يف سيل انه ئلإ ...عطقأ ناك نإو» (5)

 .ةيميت نبا دجملل )6( )5/ ١11١(

 م5



 لصف

 دّماعم وأ يّمذ وأ ملسم نم ِهّبَس نميف دلي هئاضق يف

 ىلع اهالوم اهلتق امل ئمعألا دلو ّمأ مد رادهإب ئضق هَّنأ هنع تبث

 يلا

 الإ حتفلا موي ّسانلا نّمأو ,("0هاذأو هّبس ئلع دوهيلا نم ةعامج لّتقو

 نَم» :لاقو .*' ”ناتأرماو لاجر ةعبرأ مهو .هوجهيو هيذؤي ناك جس ارق (0

 ىبأ مدو همد ردهأو .(47(هلوسرو هللا لذآدق هنإف .فرشألا نب بعكل

 .«27عفار

 هك

 اَنَعَدَيِلَووو سابع نبا ثيدح نم )4٠17١( يئاسنلاو .(5771)دواد وبأ هجرخأ )١(

 .(76 5 /5) :هدانسإ مكاحلا ححصو

 :«لولسملا مراصلا»و «(5 51/ /؟) :«افشلا» رظنيو ءانه فنصملا هركذيس ام كلذ نم ()

 .(اهدعب امو 56 /1)

 يبأ نب دعس ثيدح نم )/5٠51( يئاسنلاو .(4759و 77417) دواد وبأ هجرخأ 0

 .لطخ نب هللا دبعو ءلهج يبأ نب ةمركع) :ةعبرألا ءالؤه ئَّمسو كَنَعُةَيََي صاقو
 نم دهاش هلو ,حيحص ثيدحلاو .(حرسلا يبأ نب هللا دبعو «ةبابص نب سيقمو

 حيحص ثيدح اذه» :مكاحلا لاق .نسح دنسب )١95”7( دواد يبأ دنع سنأ ثيدح

 .«ملسم طرش لع

 :«صيخشلتلا»و «(56 /5) :«(حتفلا» يف روكذم مهتيمست يف تاياورلا فالتخاو

 )/١61(.

 .هجيرخت مدقت )00

 بزاع نب ءاربلا ثيدح نم )7١77( يراخبلا دنع عفار يبأ لتقم ةصق تءاج (5)

 /اال



 تسيل :هّبس نَم لّثق دارأ دقو «ٌّيملسألا ةزْرَب يبأل قيّدَّصلا ركب وبأ لاقو

 .210هكَع هلي لوسر دعب دحأل هله

 ةباحّصلا نم مهل فلاخم الو .هدعب نم هئافلخ ءاضقو ٌلِكَو هؤاضق اذهف

 .مكحلا اذه ةفلاخم نم هللا مهذاعأ لقو

 يينلا متقن 7 تناك ةّيدوهي نأ نأ ( يلع نم "دسم , يف دواد 2. ور لقو

 .«اهكد ال6 هللا لوسر لّطبأف هخئام نّدح جر اهتنطف :ف هيف عقتو ٌدِِكَ

 ةأرما تحمه :لاق سابع يف نع (7ىزذاغملاو نيسلا تاحصأ ركذو

 ءاهلتقف ضهنف ءانأ :اهموق نِم ٌلجر لاقف «؟اهب ىل نَم» :لاقف كي ّىبنلا

 .(؟7«نازنع اهيف حطتني ال» :لاقف قلع تيَنلا رخأف

 قرب يد نع قرط نيس 1/1 »17 يئاسنلاو د11 هلع بل سيرا 01(

 11 وسم رظني .(5657/52) :هدانسإ مكاحلا ححصو

 .هَنَعَهَنلَوَوَر ركب يبأ الع دئاع (هّبس) يف ريمضلاو

 0 ل يل 00
 ةبيش يبأ نبا دنع اًلسرم يبعشلا نع ثيدحلا ءاجو «ةلمجلا يف هنم عمسو هيقل

 ينيدملا نياك امطلا لمأ نم ةفامج دع امه يعقلا لسرعز ل(

 خيش ٌتيدحلا دّوجو ؛ يتآلا ُهْنَعْهَنَلَدوو سابع نبا ثيدح نم دهاش هلو ءيلجعلاو

 .(504 )١/ :«مراصلا» يف ةيميت نبا مالسإلا

 .(57037 /5؟) :«ماشه نبال ةريسلا»و )١/ "١177(« :«يدقاولا يزاغم» رظني (9)

 .(8057) «(باهشلا دئسم» يف يعاضقلاو 07377 /1) :«لماكلا» يف يدع نبا هجرخأ (5)

 «سابع نبا نع يبعشلا نع دلاجم نع يمخللا جاجحلا نب دمحم قيرط نم
 نب دمحم هعضوب مهتي امم اذه» :يدع نبا لاق ءباذك جاجحلا نب دمحمو

 )1١117(. «ةفيعضلا»و )09٠(., «ظافحلا ةريخذ» :رظني .(جاجحلا

// 



 وهو «ريهاشمو ٍناسِحو حاحص نيب ام اًثيدح رشع ةعضب كلذ يفو
 .210ةياسّصلا عامجبإ

 بس لجرب رمع يأ :لاق دهاجم نعع 0)1هلئاسم» يف ٌبرح ركذ دقو

 ءايبنألا نم اًددحأ ٌبس وأ "هللا ٌبس نم :رمع لاق مث هلتقف كك ّيبنلا

 أهل وسو هللا كم (*!ملسم امُيأ :ساّبع نبا نع دهاجم لاق م .هولتقاف

 نإف باتتسُي هدر يهو هِي هللا لوسرب بَّذك دقف «ءايبنألا نم اًدحأ بس

 وأ ءايبنألا نم 2*)اًدحأ بس وأ هللا ٌبسف «دناع ٍدهاعم امّيأو ءلتق اَلِإو عجر
 .هولتقاف ءدهعلا ضقن دقف «هب رهج

 يبتلا بسيف :هل ليقف بهار هب ّدم هّنأ رمع نبا نع(" ارزيسأ ركذو

 .(اهدعب امو - ١55 /7؟) :«لولسملا مراصلا» يف ةيميت نبا اهركذ )1١(

 )١( /7؟) :«لولسملا مراصلا» يف ءاجو ؛«هلئاسم» نم ةعوبطملا ةعطقلا يف هدجأ مل 01/"(:

 هدنسو ؛(...رمع تأ :لاق دهاجم نع ميلس يبأ نب ثيل نع هلئاسم يف برح ئورو»

 هدروأو .فيعض وهو .ميلس يبأ نب ثيل هيفو ءرمع كردي مل دهاجم ؟ عطقنم 2

 مث «رمع نبا نع «عفان نع «ةبقع نب ىئسوم قيرط نم (5 4) مقرب «ظافحلا ةريخذ)
 .«ظوفحم ريغ «ركنم اذهو» :لاق

 .«هلوسرو» :ةدايز عوبطملا يف (9)

 .(ملسم لجراا 3 5

 «...دحأ بسب وأ هللا بسب دناعا :ن (5)

 نب هللا دبعو لبنح قيرط نم (1/77) «ةدرلاو للملا لهأ ماكحأ» يف لالخلا دنع امك (7)

 يف ددسم هجرخأو .رمع نبا نع ءلجر نع «نيصح نع «ميشه نع .هنع دمحأ
 «تايدلا» يف مصاع يبأ نباو ب )7١71( «ةيلاعلا بلاطملا» يف امك  «هدنسم»

 :(579 /5) :«ةرهملا ةريخلا فاحتإ» رظني .مسي مل وار هيف ؛فيعض دنسب (15”3)

 .(787" /؟) :«لولسملا مراصلا»و
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 .انّيبن اوبسي نأ ئلع ةَّمّدلا مهِطْعُن مل ان «هثلتقل هّتعمس ول :رمع نبا لاقف

 ًعامجإلا ةّمئآلا نم ٍدحاو ريغ ئيكحو «ةريثك كلذب ةباحّصلا نع راثآلاو

 نم لّوألا ردّصلا عامجإ ئلع ٌلومحم وهو :«")انخيش لاق .١2)هلتق ئلع
 .هّبس نميف هئاضقو لكي تيبنلا مكح رْكِذ وه امّنِإ :دوصقملاو .نيعباتلاو ةباحّصلا

 يفو ("7لدعت مل كَّنإَف لدعا :هلوقب ِهلُْذَع يف حّدَق نَم لَك كك هكزَت امأو

 ديرأ ام ٌةمسق هذه نإ :هلوقب هدْضَق يفو :(47كنتّع َنبا ناك ْنأ :هلوقب همكُح
 ىلختست و غلا نع ئهنت كّنِإ نولوقي :هلوقب هتولخ يفو «220هللا هجو اهب

 نميلو هكر هلو هةقرغس ذأ هلق فل قحلا نأ كلذق كلذ ريظو وكلا

 )١( /؟) :«لولسملا مراصلا» يف ةيميت نبا مالسإلا خيش مهنم ةفئاط ركذ ١9-1١١1(.

 )١( :«مراصلا» يف )7/ ١5(.

 مّسق ةصق يف ُكَنَعُهَنلَدِيَر رباج ثيدح نم )٠١77( ملسمو :(7118) يراخبلا دنع ()

 يبأ ثيدح نم )٠١714( ملسمو )51١*1*5177( يراخبلا هجرخأ امك «نينح مئانغ

 .ةرصيوخلا يذ ةصق يف ُهَنَعْهَناََر يردخلا ديعس

 اَقْنَعََيِلَدَ ريبزلا نب هللا دبع ثيدح نم (7701/) ملسمو «(71759) يراخبلا هجرخأ (:)

 .ةرحلا جارش يف راصنألا ضعب عم ريبزلا ةمصاخم ةصق يف

 حجرو ُةَنَعْهَيإَكَر دوعسم نبا ثيدح نم )٠١77((: ملسمو )3١05(« يراخبلا دنع )0(

 .(07/4) :«حتفلا» رظني .ريشق نب بَّتعُم لئاقلا نوك ظفاحلا
 ةظفللا هذه مهبأ هنأ ريغ ؛(7771) دواد وبأو 27١ 11/) «دنسملا» يف دمحأ هجرخأ ()

 ءاّرصتخم (541/5) يئاسنلاو )١511(« يذمرتلا هجرخأ امك ؛«اًئيش ركذ مث» :لاقف

 :لاقف ٍةِكَي يبنلا ئلإ ماق هاخأ نأ :هلج نع «هيبأ نع ؛ميكح نب زهب قيرط نم مهلك
 نئل :لاقف .هنع ضرعأف ؟اوذخأ مب يناريج :لاق مث .هنع ضرعأف ؟اوذخأ مب يناريج

 ماقف 2؟لاق ام» :لاقف «هب يلختستو يغلا نع ئهنت كنأ نومعزيل سانلا نإ ءكاذ تلق

 - «مكنم اهلئاق وأ ءاهومتلق دقل امأ» :لاقف ««هنع هفكيل هنإ» :ِككي هللا لوسر لاقف «هوخأ
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 .لكَع هقح ءافيتسا كرت هتّمأل

 رشلاب اسامه ناك تيس ءرمألا لّوأ ق ناك اذه نيف اضيأو
 .حفصلاو

 رشني اًلئلو «ةملكلا عْمَجو فييلأَتلا ةحلصمل هّقح نع وفعي ناك نإ اًضيأو

 .هللكت هتايحب ٌصقخي اذه ّلكو «هباحصأ لتقي هنأ اوثّدحتي البلو ءهنع سلا

 لصف

 نميف ِةِكَي همك يف

 ّث ٌدمقل ةمقل اهنم لكأف ءقاش يف هتّكس ٌةّيدوهي نأ :277(يحيحّصلال ف تبث

 قاتكم هتعمل لكك يِبنلا اهنع افعف «ءاربلا نب ؛ رشب هعم لكأو ءاهظفل

 .(نيحيحّصلا)

 تام اًّملف ءهّقح يف اهنع اف هَّنِإ :ليقف .اهلتقب رمأ ِهَّنأ :©")دواد يبأ دنعو

 .هب اهلتق «ءءاربلا نب رشب
 .هلكآ نود هب ملعي ءاّمومسم اًماعط هريغل مَّدق نم َّنأ ئلع ٌليلد هيفو
 هم لقأ نيس

 يفو» :يذمرتلا لاق .«هناريج نع هل اوُلَح ؛مكيلع وه امو َيلعل هنإ كاذ لعفأ تنك نئلا 10 -

 يف ةيميت نبا لاق .«نسح ثيدح ؛هدج نع «هيبأ نع «زهب ثيدح .ةريره يبأ نع بابلا
 .(71791/) «ءاورإلا» :رظنيو ,حيحص دانسإب :(575 /7) :«مراصلا»

 .هجيرخت قبس )١١(

 ىلع فلتخا دقو .ةريره يبأ نبع .ةملس يبأ نع ءورمع نب دمحم قيرط نم( ) 0(

 نب دابع هلصوو «هريغو ناحطلا دلاخ هنع هلسرأف ؛هلاسرإو هلصو يف ورمع نب دمحم
 ,(519/7) :مكاحلا دنع ةملس نب دامحو :(57 /8) :(ئربكلا» يف يقهيبلا دنع ماوعلا
 .(111 /5) :«دئاوزلا عمجم» رظني ««هاجرخي ملو ءملسم طرش ئلع حيحصا)ا :لاقو
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 لصف

 نأ حيحَص ملا )ذهو .«فيّسلاب ٌةَبْرَض رحاّسلا دح» :هنع 2١7 يذمرتلا يف

 .هللا دبع نب بدنج لع ٌفوقوم
 تت | ب سس

 ٌةرَّبَدُم تلتق اهّنأ ةصفح نع ّحصو ©" !هلتقب رمأ هّنأ رمع نع ّمِصو

 اهّنأ ةشئاع نع يورو .2؟9هرمأ نود هنّلعف ذإ ؛نامثع اهيلع ركنأف ءاهتّرحس
 ريح يع

 وذنملا ايبا هرَكَذ .20اهتعاب اهنأ يورو يتركس أ دل دنع ايف تلتف

 ملسم نب ليعامسإ هيفو ؛هدانسإ ححصو 75١( /5) :مكاحلا هجرخأو (01) )١57(.«

 :«ريبكلا للعلا» يف يذمرتلا لاق .حصي الو «عبوت دقو ؛,كورتم فيعض وهو «يكملا

 7-5 ..ءيش االاذه ؟لاقق ثيدحلا اذه خعاذعحم تلأسأا .("4/؟)

 .«اًقوقوم بدنج نع حيحصلاو» :يذمرتلا لاقو ««اًدج يكملا ملسم نب ليعامسإ
 )١555(. «ةقيعضلا» :رظني .انه فنصملا هعبتو

 .ةلاسرلا ط نم تفذحو ءاوهو» :ةيدنهلا ط ءز (0)

 رمع نع «ةدبع نب ةلاجب نع ء«رانيد نب ورمع قيرط نم (7 ٠ 57) دواد وبأ هجرخأ (')

 يراخبلا دتع هلصأو . حيحص هدنسو ((991/7) قازرلا دبع همامتب هجرخأو «ةبتاكم

 .ةرحسلا لتقب رمألا ركذ نود نكل .(25777 7165)

 هلصوو ؛نامثع راكنإ هيف سيلو (7067) اًعالب «أطوملا» يف كلامهجرخأ (4)

 (175 /8) :«نئسلا» يف ىقهيبلاو «(785951) ةبيش ىبأ نباو ؛(4817/51١/) قازرلا دبع

 .رمع نبا نع «عفان نع «يرمعلا هللا ديبع قيرط نم «حيحص دنسب

 .4...ابأ اضيأ ةشئاعا :ةيدنهلا طءز (0)

 (دنسملا» يف دمحأ هقيرط اا ويس ا ايو 03(

 نب دمحم لاجّرلا يب ,أ قيرط نم (5771) ينطقرادلا هاورو «17)
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 هريعو

 اذهب ذخأف «©")دوهيلا نم هرحَس نم لتقي مل ِكي هللا لوسر نأ مص دقو
 صوصنم نكلو ؛هنالتقي امهّنإَف دمحأو كلام اأو «ةفينح وبأو يعفاَشلا

 نب ديل لتقي مل ِِلكب ّىبنلا ْنأب ٌجتحاو «لتقُّيال ة ةكذلا لحأ عباس نأ ديعأ

 اذه نع بيجي مهّرحاس (؟7لتقُي لاق نمو ؛“" ”هرَحَس نيح يدوهيلا مصعألا

 كرتب ارش سانلا ئلع ريثي نأ يشخ كي هنأبو «ةنيب هيلع مقت ملو رقي مل هنأب 2 | د4 2 فو 5 رف 0 توف +

000 

0 

 ! ؟هلتق ول فيكف «رئبلا نم رحّسلا جارخإ

 ؛«نيخيشلا طرش لع حيحص» :(7 55 /5) :مكاحلا لاق .ةرمع نع «نمحرلا دبع

 )/1١17/01(. «ءاورإلا» يف ينابلألا هححصو

 دنعو) ١199(: /4) :«راكذتسالا» يف ربلا دبع نبا لاق نكل ؛اًدنسم هدجن ملف اهلتق امأ
 :«رينملا ردبلا» يف نقلملا نبا لاق .«ةشئاع نع  رحاسلا لتق يأ  بابلا اذه يف كلام

 اهنأ تبثي امنإو .تبثي الو ءاهتلتق ةشئاع نأ ركذو» :حالصلا نبا نع القن )4/ 07١(

 )5١7/١57(. :«ننسلا ةفرعم» رظني .(«اهتعاب

 .( ”ما/-< 486ه /7):هل «عانقإلا»و 0١--5135(. //) :رذنملا نبال «فارشإلا» رظنا

 )١1659/8-١157(.: :«راكذتسالا»و )5١7/١7(« :«ئلحملا» يف ةروكذم ةلأسملاو

 ,.((2 ١6/٠ رو (؟1//و 1 «حتفلا»و

 لبق «هحيحص) يف يراخبلا هجرخأ ام اذكو ء.مصعألا نب , ديبل ةصق يف يتأيس امك

 لهأ نم رَّحَس نّم ىلَعأ» :لثس يرهزلا نع سنوي نع بهو نبا نع اًقَلعم (7170)
 ناكو «هعنص نم لتقي ملف ؛كلذ هل عنٌص دق ٍكَ هللا لوسر نأ انغلب :لاق ؟ّلْثَق دهعلا

 )5157/١١-511(. :«ئئلحملا» رظنيو ,.«باتكلا لهأ نم

 ثيدح نم ((7189) ملسمو 57941 01/57 ال17 ,"774) قدافبيا 30

 .(لتقب» ابو طب ء«ن
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 لصف

 ليتق لّوأو مالسإلا يف تناك ةمينغ لوأ يف ِِكَي همك يف

 ةلخن ىلإ ٌةّيرس هعم نمو شحج نب هللا َدبع كك هللا ٌلوسر ثعب امل
 «نيموي دعب الإ هأرقي ال نأ هرمأو ءاّموتخم اًباتك هاطعأو «شيرقل اًريع ١2ادّصْرَت

 .ناسيك نب مكَحلاو «هللا دبع نب نامثع لمع .يمرضحلا نب ورمَع 0

 ةمينغلا ٌدِْلَي هللا لوسر فقوو «نوكرشملا مهقنعف اخ :مارحلا ريل يف كانك ناكر

 يارس :ه :هناحبس هللا لزنأ ىَّتح نيريسألاو
 هن هِيَمَأ جا ُجاَرْحِإَو 5 ٍماَرَلَأ ٍدِحْسَمْلاَو ءوب َُْفَكِحَو هَ ألبس نَعدَصَق ريك
 هيلإ تثعبو «نيريسأل او ريعلا لك هللا لوسر ذخأف 17: ةرقبلا] 4 هنأ نع رب كح

 ءصاقو يبأ نب دعس ينعي - انابحاص مدقي تح ءال :لاقف ءامهئادف ف شيرق

 اًملف ,مكيبحاص لتقن ءامهولتقت نإف ءامهيلع مكاشخن اّنإف -ناوزغ نب ةبتعو
 .(؟)ةمينغلا مسقو ,مكحلاو ("7نامئعب كب هللا ٌلوسر 2؟)امهاداف ءامدق

 .«دطضري) :بوث )١(

 .«مهاداف) :ن «ي ءب 0(«

 نب هللا دبع نب نامثع وهو «نامثعب» هباوصو «باتعب» :لوصألا عيمج يف عقو 02

 .ماشه نبال )5١١/1١( :«ةيوبنلا ةريسلا» رظناو ءربخلا لوأ يف مدقت دقو ةريغملا

 .مزح نبال (5١٠١ص) «ةريسلا عماوجاو

 هيفو ءالّسرم ريبزلا نب ةورع نع هدنسب 7١7(« /4) :«هريسفت» يف ريرج نبا هجرخأ (4)

 ٠ ٠( 717) «هريسفت) يف متاح يبأ نباو .فيعض وهو «يزارلا ديمح نب دمحم

 هللا دبع نب بدنج نع «راوسلا يبأ قيرط نم )١١/9(« :«ئربكلا» يف يقهيبلاو

 نبال «لوصفلا»و )561١/١(« :ماشه نبال «ةريسلا» رظني .حيحص هدنسو ُهَنَعَهَِلَوي

 .115-21177نص) ريثك
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 .()ليتقلا ئدوو ةميتغلا در كب ّئبنلا َّنأ :©27بهو نبا ركذو

 .اذه فالخ رّيَّسلا ف فورعملاو

 وهو ؛ةموتخملا ةّيصولا ئلع ةداهّشلا ةزاجإ :هقفلا نم ةّصقلا هذه ىفو

 يف رمع ٍنبا ٌتيدح لدي هيلعو ءفلّسلا نم ٍريثكو كلام لوق

 الإ نيتليل تيبي هب يصوي ٌءيش هل ملسم ئرما قحام١ :(7(نيحيحّصلا»

 .(هدنع ةبوتكم هتّيصوو

 مامإلا هأرقي نأ الو «ةنّيبلا مكاحلاو مامإلا باتك يف طرتشي ال هّنأ :اهيفو

 ناك دقو ٍدْئس الو باتك نم هل لصأ ال اذه ّلكو «هل لماحلا ئلع مكاحلاو

 اهؤرقي الو ؛هيلإ بتكي نَم ئلإ اهريسيو ءهلسر عم هّبتك عفدي ِةِْلَي هللا لوسر

 هيذَه نم ةرورّضلاب ٌمولعم اذهو «نيدهاش اهيلع ميقي الو ءاهلماح ئلع
 .هتنسو

 لصف

 سوساجلا يف ِةِكَي همكح يف

 مف مقنع برص ٌرمح هلأس هيلع سجل ةعتلب ي لأ نب بطاح نأ تمي

 متئش ام اولمعا :لاقف ردب لهأ ئلع علّطا هللا ّلعل ٌكيردي امو» :لاقو سكتت

 .ئفوتسم ةلأسملا مكُح مَّدقت دقو .؟!«مكل ٌترفغ دقف

 يك لا «ةياهنلا غولب ئلإ ةيادهلا» يف يسيقلا بلاط وبأ هركذ )١(

 .(786 /7؟) :«طيحملا رحيلا»

 0 *بلمتقلا) :ى يف « س 000

 )١771(. ملسمو .(77/78) يراخبلا (*)
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 برحلا لهأ ٌملسملا َبتاك اذإ :نونحُس لاقف «كلذ يف ءاهقفلا فلتخاو

 اًدلج دلجُي :كلام باحصأ نم هريغ لاقو «هتثرول هلامو ءُْبِّتتِسُي ملو لتقف

 نبا لاقو .رافكلا نم برقي عضوم 2١17 نم ئفنُيو .هسبح لاطيو ءاًعيجو

 .(7قيدنّرلاك وهو «ةبوت اذهل فرعُي الو «لتقُي :مساقلا

 اوجتحا ناقيرفلاو .لثفي ل :!؟ نيج .ةفينح قبأآو ٌتيعفاشلا لاقو

 نم ليقع نبا قفاوو .مهجاجتحا هجو ركذ مّدقت دقو ءبطاح ةّصقب

 .هباحصأو اكلم قمح باحصأ

 لس
 د ةسرنللا .

 جدخ :بهبقسب زم ليو :مهشمب لف هلأ ةيرسلالا ىلا هنع تيل

 كلو ؛مهضعب ٌقرتساو «نيملسملا نم ئرسأب مهضعبو ءلامب مهّضعب

 .اًعلاب الجر ٌقرتسي مل هَّنأ فورعملا

 80 يدع نم ةميعطو ءاربص طيعُم يبأ نب ةبقع :ئرسألا نم ردب موي لتقف

 .ب «س يف ةررحم ريغو ««نع» :ز «ي .أطخ ««يف ئقبيو» :ن )١(

 5٠٠(. /7) :«ةريخذلا»و ,.(6275-077 /1؟) :«ليصحتلاو نايبلا» رظني ()

 :«عورفلا»و 71٠١-25117(. /0) :«مألا) رظنيو .ةيدنهلا طو ن يف تسيل «دمحأو» (6)

 :«ريبكلا ريسلا حرش»و ,.(7594١560-١١/0):(«فاصنإلا»و )١17-115/1١(.

 .(6 1107 قا )9 قبسام رظنيو )١559/0(.

 ةيدنهلا ط نم «اريص» تطقسو ؛ةلاسرلا ط نم تطقس «يدع نب ةميعطو اريص» (:4)

 نبا تاقبط»و ؛(915١ 5 /5) :«باعيتسالا» رظني .(معطم» لإ «ةميعط» فرحتو

 )١5/8/١(. :«يدقاولا يزاغم»و )177/5-١77(.« :«دعس
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 ئدافو «ءئرسألا نم نيريثك ةعامج ٍدوهي نم لتقو .7١6ثراحلا نب رضنلاو

 ىلع مهضعب ئدافو .©0ةئامعبرأ ئلإ فالآ ةعبرأب لاملاب ردب 0 رسأب

 موي رعاشلا ةّرَع يبأ ئلع نو .«؟7ةباتكلا نيملسملا نم ٍةعامج ميلعت
 ُق ينمّلك مل ءاّيح ّيدَع نب مِيَطُملا ناك ول» :ردب ئراسأ يف لاقو 00ردب

 .2100هل مهتقلطأل اهّتتْبلا ءالؤه

 ريبج نب ديعس نع هدنسب (0 ٠ 5 /11) :ريرج نباو «(77/811/) ةبيش يبأ نبا هجرخأ )١(

 .الضعم ِةيِكَك يبنلا ندع يعفاشلا نع هدنسب (55 /9) :«ئربكلا» يف يقهيبلاو ءالسرم

 )١7١5(. ؛ءاورإلا» يف ينابلألا هركذ ءهيوقي دهاش ةصاخ ةبقع لتقل ءاج دقو

 .«نم ئرسأب» :ن ؛.«ئرسأ» :عوبطملا )١(

 وهو ؛سبنعلا وبأ هدنس يفو ءاَكْنَعةَيَاَوََر سابع نبا ثيدح نم (7791) دواد وبأ هجرخأ )0

 ليقف ءءادفلا ردق يف تاياورلا تفلتخاو .5 /؟) :مكاحلا هححصو .«لوهجم

 دنسب (9185) قازرلا دبع دنع فالآ ةعبرأ اهنأ ءاجو «ةقباسلا ةياورلا يف امك ةئامعبرأ

 دهاوش ةصقلا لصألو .فعض هيف :ظفاحلا هنع لاق ؛يرزجلا نامثع هيف ؛هب سأب ال

 )/١71(. «ءاورإلا» يف ينابلألا اهركذ

 .«نيملسملا نم ةعامج مهميلعت ئلع» :ي ءس يف ةرابعلا (:)

 فًعضو ُهْنَعهََلَوَي ةريره يبأ ثيدح نم 1٠١( /7) :(ئربكلا» يف يقهيبلا هجرخأ (5)
 وهو «ليطاَوَب هثيداحأ» :يدع نبا هنع لاق ءيماسلا نسحلا نب يلع :هتفآو «هدانسإ

 :ندقاولا هدقس قو «ةلسره :بيسملا نبأ عع(551/9) :اًضيأ ةجرسلأو هدد يع

 ١١7(( /4) :«رينملا ردبلا» رظنا )١715(. «ءاورإلا» يف ينابلألا هفعضو ءكورتم وهو

 .(5719 )١/ :ماشه نبال «ةريسلا»و

 نب معطُملاو .َُنَعَإعَيَر مِهَطُم نب ريبجج ثيدح نم (407 4 719) يراخبلا هجرخأ (5)

 مشاه ينب ئلع شيرق اهتبتك يتلا ةفيحصلا ضقن نمم وهو «شيرق ءامظع نم يدع
 .(57١ص) «قاحسإ نبا ةريس» :رظنا .بلطملا ىنبو
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 ن6 | نم لجرب نيملسمل ظ | نم نيلجر ئدفو

 نب هةهلنش نم اهبهوتسا (يِبَسلا نم ةأرماب نيملسملا نرم الاجر ئدفو

 .عوكألا

 ع 2
 ,2لاقأ ب ةمامث لع نمو

 م ِه ِ

 اس ب اهيف مامإلا رّيخي لب ٌءيشاهنم خّسنُي مل ماكحأ هذهو

 .ةحلصملا

010 

000 

00 

0) 

 لاق .نيصح نب نارمع ثيدح نم )١1574( يذمرتلاو )١19871(« دمحأ هجرخأ

 دنع ةصقلا لصأو «(58594) نابح نبا هححصو ««حيحص نسح ثيدحا :يذمرتلا

 «ءاورإلا»و .(7١١؟/9):«رينملا ردبلا» رظني )١5151(. (هحيحص) يف ملسم

 )/١70710(.

 .ُهنَعُدَتلادر عوكألا نب ةملس ثيدح نم (17/55) ملسم هجرخأ

 يبأ ثيدح نم (1755) ملسمو ؛(57175) :ةقايس اهّمتأ .عضاوم يف يراخبلا هجرخأ

 . هيَ ةريره

 ُكنَعَهَبَلَوَي ةريره يبأ ثيدح نم )١70( ملسم دنع ةكم لهأل للك يبنلا نيمأت تبث

 دنع نينح ةوزغ ثيدح يف امك «حتفلا ةملْسَم ئلع هقالطإ تبث (ءاقلطلا) ظفلو

 اوبهذا» :ثيدح امأ .ُهْنَعَدَيَلََو سنأ ثيدح نم )٠١09( ملسمو :(47777*) يراخبلا

 117(  /5) :«ماشه نبا ةريس» يف امك  قاحسإ نبا هاور ؛فيعضف ؛ءاقلطلا متنأف

 نع (70 /) :«خيراتلا» يف ريرج نبا هقيرط نمو لي يبنلا نع ملعلا لهأ ضعب نع
 «ةفيعضلا» :رظنا .كورتم فيعض رمعو ءالسرم ةداتق نع ؛هيجولا ئسوم نب رمع
25155 
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 مل قلطصملا ينبو ساطوأ ايابسف «مهريغو باتكلا لهأ نِم ُقَرَتْساَو

 .(؟!برعلا نم ناثول ةكبع اوزان امل يريثرانك اوتؤكي
 ] ا 3 3 0

 .نييباتك اونوكي ملو «ةفينح ينب 217 َىَبَس ةباحّصلا قرتساو
 لتقلاو ٌرملاو ءادفلا نيب ئرسألا ىف ِِلكَي هللا لوسر رّيخ» :ساّبع نبا لاق

 .هاوس لوقا ىذلا للا رهادهو 0 7ةءاشاع اعفي بايعتسالاو

000 

09 

00 

05 

(0) 

 (؟) اصف

 هبراح ّمث 2 *0ةنيدملا هِمَّدَقَم لَّوأ مهدهاعف ءاياضق ةّدعب دوهيلا يف مكَحو

 يبأ ثيدح نم )7١594( ملسمو «(5777) يراخبلا يف ساطوأ ةوزغ ركذ درو

 يزاغم» عجارو .(5178) يراخبلا دنع قلطصملا ينب ةوزغو .ُهْنَعَهَنلَوَيو ئسوم

 .(اهدعب امو 887 /17")و (5 )١/ 5 ١٠ :«يدقاولا

 خيرات» يف امك قاحسإ نبا هركذ ةفينح ينب يبس ربخو .«يبس نم :عوبطملا يف
 .(141/ /7) :«يربطلا خيرات»و ١١١(« ص) «طايخ نب ةفيلخ

 :(:طسوألا» يفرذقملا نباو :(؟/1/11) :ةهريسفت# ف ريرج نبا هجرغخأ

 ىبأ نب ّيلع قيرط نم « /5) :«هريسفت» يف متاح يبأ نباو «.(37؟/١٠)

 )7١17/١(: :«باجعلا» يف رجح نبا ظفاحلا لاق ءاَعْنَعَمَيلََوَو سابع نبا نع ةحلط

 ناك كلذلف ؛هباحصأ تاقث نعع لّمَح امنإ هنكل ءسابع نبا قلي مل قودص ّيلعو»

 .«ةخسنلا هذه ىلع نودمتعي امهريغو متاح يبأ نباو يراخبلا

 .«...دوهيلا يف (ِدْلَع) همكح يف لصف» :ةيدنهلا ط ءب

 نع (1757 /7؟) :«لاومألا» يف هيوجنز نباو (١١ص) «لاومألا» يف ديبع وبأ هاور

 نع .«يرهزلا نع( /9) :«ئربكلا» يف يقهيبلا هلصوو ءالسرم باهش نبا

 ةريسا يف هرظناو .يعبات هوبأو «هيبأ نع هنظأ :لاق .ءبعك نب هللا دبع نب نمحرلا دبع

 نبا نع دانسإ نود_(1١1//١191) :«ةياهنلاو ةيادبلا»و «(65 )١/ 5 ٠ :«ماشه نبا

 .الضعم قاحسإ
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 .مهالجأو مهب رفظنف ءريضنلا ونب هبراح ّمث .مهيلع نمو مهب رفظف «عاقتيق ون

 مب رفظف «ربيخ لهأ هبراح مش "مهو مه رفظف «ةظيرق ونب هبراح ّمث

 (1)ههنم لتق نَم ئوس ءاش ام ربيخ ضرأ يف مهّرقأو

 ىبستو «"مهتلتاقم لّتقت نأب ةظيرق ينب يف ٍذاعم نب ٌدعس مّكح اّملو
 لجو رع هللا مكح اذه نأ :ِِلكَو هللا لوسر هربخأ «مهلاومأ مّنْغّتو (4)ههتّيرُد

 .(27تاوامس عبس قوف نم

 مهئاسن ئلإ مهّضقن يرسي دهعلا يضقان َّنأ :مكحلا اذه نَّمضتو

 نيع اذهو ءبرح لهأ ("/اودوعيو ."" ”برحلاب مهضقن ناك اذإ '*'مهتّيّرذو

 .لجو رع هللا مكح
 ٠ ٠ سك * هلالي رسل 0

 وأ رمث نم اهنم جرخي ام رطَش ئلع اهيف دوهي رارقإب ٍئموي مكح
 عرز 0

 .اَهْنَعَدَإَ رمع نبا ثيدح نم (17/77) ملسمو )5٠78((« يراخبلا هجرخأ )١(

 .اَهْنَعدَيََو رمع نبا ثيدح نم )١1901١( ملسمو ((77/70) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .«مهلتاقم لتقي» :نءث (9)

 «مهيرارذ» :عوبطملا يف (4)

 .هَنَعْهَيلَوَو يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم (1778)ملسمو 7/٠١(« 5) يراخبلا هج رخأ )0(

 .«مهيرارذو» :يءس هز 00

 .«بارحلاب» :ن «ي ءز ءس (3/)

 .عوبطملا يف حلصأو ؛«نودوعيو) :هجولاو ءلوصألا يف اذك 002

 .هجيرخت قبس (9)

 ١و و



0-0 

 ©" ريخ ةازغ يف قوتسم كلذ قت دقو هب نأ يح لاَجلا

 03 همهس لي هلا ٌلوسر هل مقف

 لصف

 وأ ءدجسملا لخد وأ «نايفس يبأ راد لخد وأ «هباب قلغأ نم ّنأب مّكح
 ةبايك ب نيش ينمو" !ةَنس رفن لتقب مكحو ٌنمآ وهف «حالّسلا عضو

 ؛حيرج ىلع رَهْجُي ال هّنأب مكحو .هئاجيب نايثغت اتناك ناتيئغمو «لّطَح نباو

 .217(لاومألا» يف كيب وبأ هركذ ءٌريسأ لتقي الو ٌرْبَدم عبتي الو

 .خسنلا يف اهل دوجو الو ««اوبيغي الو» :ةدايز ةلاسرلا ط )١(

 .(384 -”"88/9) (؟)

 باغ نّمو ربيخ مهنم دهش نَم :ةصاخ ةيبيدحلا لهأ ئلع ربيخ مئانغ تمسق يأ ()
 .(7947 /7) قبس ام رظنيو .قاحسإ نبا كلذ ركذ امك ءاهنع

 نبا انثدح :لاق ءقاحسإ نبا نع هدانسإب (7777/5) :«لئالدلا ١ يف يقهيبلا هاور (5)

 :(قاحسإ نبا :يأ) لاق .مهُمسي ملو .هلهأ نم كردأ نمع «ةملسم نب دمحمل

 نع  دانسإ نود «ئربكلا» يف ه هركذو .السرم مزح نب ركب يبأ نب هللا دبع هينثدحو

 .الضعم قاحسإ نبا

 .«رهن ةتس) :ن (0)

 .السرم «ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع «نيصح نع ءميشه نع (141١و87) (9)
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 لاق مث« ءرصعلا ةالص ئلإ ركب ينب يف مهفويس اولذبي نأ ةعازخل مكحو

 .72١2لتقلا نع مكيديأ اوعفرا ؛ةعازخخ رشعم ايا :مهل

 لصف

 مئانغلا ةمسق يف كي همك يف
 ثيياثلا همكم أله 0 مهس لجاّرللو :مهسأ ةثاداث سرافلل نأ كَ مكح

 .7ءاملعلا روهمج ذأ هيو ءايلك هيؤاغم ىف هبع

 .257 لتاقلل ِبَلَّسلا نأ مكَحو

 يتب موعب ليلا تن تناك :2257قاحسإ نبا لاقف ءسُمْخلا جارخإب همكح اأو

 هنم جرخأأو :نامهّسلا هيف تعقو ِءيف لّوأ ناكو ءاّسرف نيثالثو ةّنس ةظيرق

 .«قاحسإ نب ليعامسإ ىضاقلا كلذ لع هقفاوو .ةنّسلا هب تضمو ءسمخلا

 :كلذ دعب سُمُخْلا ٌرمأ ")كرت :لاق مهضعب نأ بسحأو :(7ليعامسإ لاق

 ينثدح :لاق قاحسإ نبا قيرط نم ءنسح دنسب (171717/1) «دنسملا» يف دمحأ هاور )١(

 ىئرخأ قرط هلو ثيدحتلاب قاحسإ نبا حرص دقو ؛يعازخلا حيرش يبأ نع ديعس
 )١765(. ملسمو ٠١( 5) يراخبلا دنع ةصقلا لصأو ءاهب حصي

 .اًهْنَعَُتْإََو رمع نبا ثيدح نم (1777) ملسمو :(17748 27/871*) يراخبلا هجرخأ )0(

 .«ءاهقفلا» :دءز (*)

 .ُهْنَعْدَنَدِصو ةداتق يبأ ثيدح نم (1751) ملسمو )7١147(, يراخبلا هاور )0(

 .(1 55 /5) :«ماشه نبا ةريس» رظني (6)

 ١11(, /1) :«بيرثتلا حرطاو «لاطب نبال ("9١و 717٠١ /60) :«يراخبلا حرش» رظني 030

 )75١177/57(. :«يرابلا حتفاو

 .1لرتة :دءز (0/)
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 اًنيقي سمخلا رْكذ ءاج امَّنِإو ءيفاش نايب هيف ام ثيدحلا نم كلذ يف تأي ملو

 رهشب ردب دعب عاقنيق ينب ةوزغ يف سّمخ ا بوسملللا

 ءانثلا يلو يبهتاربأ ؟؟1 لإ لم مياس نا هي م

 اًملف ءردب ئلإ ٍةِك هللا لوسر عم انجرخا : :(7تماّصلا نب ةدابع لاقو

 كك هللا لوسرب (؟”ةفئاط تقدحأو ءمهولتقي ةفئاط مهْنعِبَت «ٌودعلا هللا مزه

 انل :اولاق ءمهوبلط نيذلا عجر اًملف « :ةميتغلاو ركسعلا ارلغ تلوتسا ةفئاطو

 فيرسا ىست : :ِكَج هللا لوسرب اوقّدُحأ نيذلا لاقو ءٌودعلا انيلط نحن لّقتلا

 ئلع اولوتسا نيذلا لاقو هتّرغ ودعلا لاني ال نأ لكي هللا لوسرب انقّدخأ انأل

 لكلا َِديََتي» :َّلجو ّرع هللا لزنأف .هانيوح نحن ءانل وه :ركسعلا
 :ل خي نأ لبق ءاوج درع هلل هللا لوسر ةمستف 1 6 هني لافتا

 4١[4. :لافنألا] © هس هيَ نش نِمرُيَمَِغاَمَتأ اَومَلْعأَو#

 )١( »المغازي«:)١//18-1١1«1١17/9(.

 .أطخ .«مهل» :ز شماهو ءيءس (؟)

 :هيفو «ةدابع نع ةمامأ يبأ قيرط نم (71717/57) «دنسملا» يف دمحأ هاور ()

 هححصو .دهاوش هلو «ماهوأ هل قودص وهو ؛ةعيبر يبأ نب شايع نب نمحرلا دبع
 ءاوس نع يأ «ءاوب نا لنعمو ١1775176(. /؟) :وكاحلاو ؛.(5866) نابح نبا

 .لاسو افا
 .«مهنم ةفئاط» :ن 00



 ريضّنلا ينب لاومأ لكي هللا ٌلوسر مَسَق امَّنِإ :(7)3ليعامسإ يضاقلا لاقو
 .ةناجد يبأو ءِفِيَتُح نب لهس :راصنألا نم ٍةثالثو ؛نيرجاهملا نيس

 هبترطاش ةئيتملا اومدق نيخ نيرجاهملا (0نآ -ِةَّمصْلا نب ثراحلاو

 ينيكون ةكدست عش :ُدكَك هللا لوسر مهل لاقف ءمهّرامث ٌراصنألا

 متئش نإو .مكرامث يف مهتاساوم ئلع متمقأو ؛مهنيبو مكنيب ريضُلا

 :اولاقف (مكرامث نم ٍمهنوطعت متنك ام مهنع متعطقو .مكنود 2")نيرجاهملا
 .نيرجاهملا لكي هللا ٌلوسر اهاطعأف ءانرامث كسمنو ءاننود مهيطعت لب

 2؟!يهرامث نم مهيلإ عجر امب راصنألا ئنغتساو ءاوذخأ امب اونغتساف

 .ةجاح اوُكَش راصنألا نم ةثالثلا ءالؤهو

 مسقف ءاّردب ادهشي مل ماّشلاب ٍديز نب ديعسو هللا ديبع نب ةحلط ناكو

 لقن نم دجأ ملو .(7587ت) يكلاملا يدزألا قاحسإ نب ليعامسإ يضاقلا وه )١(

 .همالك

 .خسنلا فالخ «نأل» :ةلاسرلاو يقفلا ط (؟)

 .«نيرجاهملل اهانيطعأ» :ةيدنهلا ط ءس (9)

 يدقاولاو هاَهْنَعهَنلَوجَر ءالعلا مأ ثيدح نم )717/4/١( :«يزاغملا» يف يدقاولا هجرخأ (5)

 نع يرهزلا قيرط نم اًرصتخم هوحنب ٠١"( 5) دواد وبأ هاورو ؛هملع ةعس عم كورتم

 يف ظفاحلا هدانسإ ححصو هُكِْكَي يبنلا باحصأ نم لجر نع بعك نب نمحرلا دبع
 )551١/7( :«فاشكلا جيرخت» رظني .ةعطقنم ئرخأ قرط هلو .(771 /1/) :«حتفلا»

 .ىعليولا
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 .2“17١(امكروجأو»

 بطاح نب ثراحلاو ةبابل ابأ نأ ؛بيبح نباو 9ءاشع نبا ركذو

 .مهل مهسأو «ةالّصلا ئلع موتكم ّمأ َنباو «ةنيدملا

 اليك كي م ب ”. َ وج نل

 ()همهسب كو هللا لوسر هل بّرَضف «ءاحوّرلاب ريك ةّمّصلا نب ثراحلاو

 .همهسب كو هللا لوسر هل برض ٍريِبُج نب تاّوخو :؟*'ماشه نبا لاق

 هللا لور ةئبآ ةيقر هنثآرها نلع فلم نافع وب نامثع نأ ٌدحأ فلتخي ملو

 .«(كرجأو» :لاق ؟هللا لوسر اي يرجأو :لاقف «.همهسب هل بّرَضف لكي

 مّسقُي ال نأ نوملسملا عمج أو لكي تبْتلل ٌصاخ اذهو :بيبح نبا لاق

 .بئاغل
3 
- 

 اذإ مامإلا َّنِإ :فلخلاو فلّسلا نم ةعامجو كلامو ٌدمحأ لاق دق :تلق

 قس هلف شيجلا حلاصم 2 اذهأ تاع

 .السرم يرهزلا نع «ئربكلا» يف يقهيبلاو «(77/7) «ليسارملا» يف دواد وبأ هجرخأ )١(
 :«ئربكلا» يف يقهيبلا دنع الّوطم ّمتأ قايس يف هركذ دروو .رجألا ركذي ملو

 .السرم «ريبزلا نب ةورع نع (917/ /9)و «ةبقع نب ئسوم نع هدنسب ((97 50
 نع هدنسب )١597/7( :«ئربكلا» يف يقهيبلا دنع وهو «(588/1) :«ةريسلا» (؟)

 .السرم «ريبزلا نب ةورع نع (01/ /9)و «ةبقع نب ئسوم
 .هلبق يذلاك ؛يقهيبلا دنع وهو )72١7/1(« :«ةريسلا» ()

 .هلبق يذلاك ؛يقهيبلا دنع وهو «(2545 )١1/ :«ةريسلا» (5)

 :«ةريخذلا»و ١7/١(« /7):«تادايزلاو رداونلا»و .(7١/5١٠3):«ينغملا» رظني (5)

0 222. 
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 .دييعلاو نايبّصلاو ءاسنلل مهسي لكي ٌيِبْنلا نكي ملو :١2)بيبح نبا لاق

 ةمينغلا نم مهيذحي ناك نكلو

 لصف

 ميوقتلا يف اذهف «©"”ريعبب اهنم ةرشع لك منغلاو لبإلا ةمسق يف لَّدَعو
 هللا لوسر عم انرحن :رباج لاق دقف «يدهلا يف اّمأو .كرتشملا لاملا ةمسقو

 .ةيبيدحلا يف اذهف .' "ٌةعبس نع ةرقبلاو ٍوعبس نع ةنّدَبلا ةيبيدحلا ماع لك

 لبإلا يف كرتشن نأ لكي هللا ٌلوسر انّرمأ» :اًضيأ رباج لاقف عادولا ةجح يف اّمأو

 .حيحّصلا يف امهالكو «2(؟)هِةنّدب يف اًئم عبس ّلك رقبلاو

 نإ :لاقف كلَ ّيبنلا ئت :أ الجر ّنأ :ساَّبع نبا ثيدح نم «* /(«ننَّسلا» يفو

 وايش عْيَس عاتبي نأ هرمأف ءاهيرتشأف اهُدجأ الو ءاهب ٌرسيوم انأو ٌةندب يلع

 ماكحألاو .(117/8) :«يواحلا»و .(187/7) :«تادايزلاو رداونلا»رظني )١(

 :اهْنَعَنْلََو سابع نبا ثيدح نم )١1817( ملسم دنع تبث دقو .(8١١ص) ةيناطلسلا

 .مهل مهسي د ال دسعلاو ءاستلا نأ

 .ُهنَعُدَبلََو جيدخ نب عفار ثيدح نم )١19754( ملسمو «(758/) يراخبلا هجرخأ (؟)

 )١718(. ملسم هجرخأ (6)

 )178/17١7(. ملسم هجرخأ )(

 :يقهيبلاو «(2758174) دمحأو ,("175)هجام نباو )١554(« دواد وبأ هجرخأ (4)

 فيعض وهو ؛سابع نبا نع يناسارخلا ءاطع نع جيرج نبا قيرط نم )١14/6(
 سيلدت نم ئشخيو ؛ماهوأ بحاص وهو «سابع نبا نم عمسي مل ءاطعف «عاطقنالل

 دقو .عاطقنالا ةلع ئقبتف ؛يقهيبلا دنع هعبات دق شايع نب ليعامسإ نأ الإ جيرج نبا

 )1١757(. «ءاورإلا»و ,(7510 /) :«ةجاجزلا حابصم» رظني .ينابلألا ثيدحلا فعض
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 لصف

 .سُمخلا نم هلعجي ملو هسّمخي ملو «لتاقلل هّلك بّلَّسلاب لي مكَحو
 .هؤاضقو همكح اذهو .ةمينغلا لصأ نم لب

 .سمخلا ريغ نم وه امَّنِإ لتاقلل بّلَّسلا :(170هحيحص» يف ٌيراخبلا لاق
 .لتقلا دعب هب مكحو .ٍلحاو ةداهشب هب مكحو

 .اليتق لتق نمل بَلَّسلاِب ٍِكَو همكح اهنّمضت ماكحأ ةعبرأ هذهف

 مكح همكحو ءسُمْخلا نِم الإ بَلَّسلا نوكي ال :هباحصأو ٌكلام لاقو
 موي ريغ يف هّلعف الو ءكلذ لاق كي ّىبنلا نأ انغلبي ملو :كلام لاق هَلَمَنلا

 ٌريغ ٍطْعي ملو :؟*ازاّوملا نبا لاق ."”رمعالو ركب وبأ هلعف الو «7"2نينح

 .(2)هسّكخو هليتق ِبَّلَس كلام نب ءاربلا

 هاش نِيرُجَمِيَغاَمَتأاَومَلَعاَول :ئلاعت لاق دقو :هباحصأ لاق
 نأ زوجي الف ءاهميَغ نصل 19 سامخأ ةعيرألا .لعجف 4١[ :لاقنألا] © رت

 )١( :رظني «هتابيوبت نم كلذ مهفي )91١ /5و59/94(.

 .اهجيرخت قبس دقو ««نيحيحصلا» يف ُهْنَعََبلَوََر ةداتق يبأ ةصق يف (0)

 )١5//١71(. :«راكذتسالا»و .(7؟ 57 /571) :«ديهمتلا» رظني (0)

 .(7177 57117 /) :«تادايزلاو رداونلا» رظني (5)

 نع حيحص لنسب (7794 /7) :«راثآلا يناعم حرش# ين يواحطلا هجرخأ .رمع :يأ (6)

 )١817(, «للعلا» يف ينطقرادلا هححصو «هلعف نم اَهْنَعَهَنِلَدَو رمع نع كلام نب سنأ

 ١77(. 5) «ءاورإلا» يف ينابلألاو

 .«ةمينغلا سامخأ ةعبرأ» :ةلاسرلاو ىقفلا ط ينو «ةيدنهلا طو خسنلا يفاذك (1)
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 .لامتحالاب ١2)مهل هللا هلعج امم ٌءيش ذخؤي

 هلي ُيِبَنلا رخؤي مل بالسألا ريغ يف يه امّنإ ةيآلا هذه تناك ولف اًضيأو
 .ردب ةّصق يف تلزن دقو «نينح موي لإ اهّمكح

 ولو «لاتقلا درب نأ دعب (70هبّلَس هلف اليتق لتق نم» :لاق امّنِإ هنإف اًضيأو

 رباكأ قحأو ِهلئلَع هللا لوسر سراف ةداتق وبأ هّملَعل اًمذقتم ابمأ تاك

 نم ناك ولف هنيمي الب دحاو ةداهشب هي اطعأ كييف اضيأر اولاق

 وأ «تانّبلا نم كالمألا هب جرخت امب الإ منغم ٌقح جرخي مل ةمينغلا سأر

 .نيميو ٍدهاش

 الو ةّطقللاك فقوي ناكل َةنّيِب دجي ملو لتاقلل بجو ولف اًضيأو :اولاق

 ئلإ هّنأ ئلع لدو ءكلملا ئنعم نم جرخف ءمَسقُي ةنيب نكت مل اذإ وهو ءمَسَقِي

 ّجتخا ام عومجم اذه .هريغ يف لَعِجُي يذلا سمخلا نم هلعجي مامإلا داهتجا

 .لوقلا اذهل هب

 ماوعأ ٍةَتسب ٍنينُح لبق ِهّلَفو ِِكي هللا لوسر كلذ لاق دق :نورخآلا لاق

 نب ذاعمو حومجلا نب ورمَع نب ذاعم نأ :(47(هحيحصاا يف ئراخبلا ركذف

 التحق ١ ئتح امهيفيسب ٍردب موي ماشه نب لهج ابأ ابرض نيئراصنألا ءارفع

 :امهنم دحاو لك لاقف ؟هّلتق امكُيأ :لاقف هاريخأف ِِكَي هللا لوسر ىلإ افرصناف

 .(مهل هلعجا :ي ءث .س 000

 .هجيرخت مدقت (؟)

 .«ةياحصلا)» :نءثن (9)

 .َُنَعَدَِاَوَر, فوع نب نمحرلا دبع ثيدح نم )١17/275( ملسمو .(3988و75151) (:)
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 :لاقف َنيفيَسلا ائىلإ رظنف ءال :الاق ««؟امكيفيس امتحسم له» :لاق «هتلتق انأ

 .«حومجلا نب ورمع نب ذاعمل هبلَسو «هلتق امكالك)

 ءرمألا لّوأ نم ٌمولعم ٌّرقم ٌرمأ لتاقلل بلّسلا نوكَنأ ىلع لدي اذهو

 .ةكعرش آل هب ةاداتملاو ماعلا مالعإلا ٍنينح موي ةدجت امئأو

 :نيهجو نم هباوجف «هالعفي مل رمعو ركب ابأ َّنإ :زاّوملا نبا لوق اّمأو
 ؛اَرت نوكي نأ زوجي هنأ :يناثلا «عّمست الف يتلا ىلع ٌةداهش اذه نأ :امهدحأ
 لَك هللا لوسر مكُح نم تَّبنو رّرقت امب ًءافتكا امهدهع ئلع كلذب ًةادانملا

 دقي مل هيف لامتحا ال اهيحص اثرت كلذ كرت امهنع ٌحص ول ّبحو .هئاضقو
 .ُداكَو هللا لوسر مكح لع

 ئطعأ دقف ؛«هليتق بَلَس ِكلام نب ءاربلا ريغ ٍطْعُي ملو» :هلوق اّمأو

 يراصنألا ةحلط يبألو :27ورْمَع نب ذاعملو 2١7 عوكألا نب ةملسل ٍبلّسلا

 اهمظعم ٌةحيحص عئاقو اهّلك هذهو 7 مهبالسأ ذخأف ٍنينُح موي نيرشع لت
 .ضقنلا نم ملست داكت ال يتلا ئلع ةداهشلاف ءحيحّصلا يف

 نك سا ليم ماوي واي روسي ىلع دعي

 ,ظ«يلقلا ع سّمخي مل كب ّىبنلا ْنأ» :دلاخ نع 2؟7«دواد يبأ ننسال ىفف

 )١( يراخبلا دنع ءنيكرشملا نيع هلتق ةصق يف )7”:851١(, ملسمو )5 ١9/8(.

 .اًبيرق قبس امك :«نيحيحصلا» يف لهج يبأ لتق ةصق يف (؟)

 نابح نبا هححصو ُكْنَعْدَنَلََي كلام نب سنأ ثيدح نم )71/١4( دواد وبأ هجرخأ (")

 )١15171(. «ةراتخملا» يف ءايضلاو )١7١/7(« :مكاحلاو «(587)

 .حيحص وهو «مهريغو ٠١"( /7) :يقهيبلاو )27١947(« ئلعي وبأ هجرخأو ):( )7771١(«

 .قبس امك رمع دارأ امنإو ِةِْكلَب يبنلا دصق زاوملا نبا نأ ئلع ئينبم فلؤملا بقعتو
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 :لافنألا] 4 سخيف نمرُيَمِيَغاَمَتَلاَويلَعآَو9 :اولاعت هلوق اّمأو
 مومع صيصخت زوجيو ءٌصاخ لئثاقلل ِبَّلَّسلاب مكحلاو ٌءاعاذهف[١

 :اهعفد كمي الو ةمولعف هرئاظنو ةَنِّسلاب باتكلا

 نم هباوج ؛«لامتحالاب اهلهأ ريغل ةمينغلا نم ٌءىش لَعَجَي ال» :هلوقو

 هانلعج امَّنإ اّنأ يناثلا .نيمناغلا ريغل بّلَّسلا لعجن مل اَّنأ :امهدحأ «نيهجو
 ةيآلا مكح ِةِْكَي ٌيبنلا رخؤي ملو «لامتحالاب ال ٍةِلَي هللا لوسر لوقب لتاقلل

 .لتقلاب هقاقحتسا نم لاتقلا

 الف ؛هلوقي ِلِكَو ١7" ِبْنلا يدانم عمس ّتح ةح هبلطي مل ةداتق يبأ نوك اّمأو

 نكي مل هّنأل ةداتق وبأ هنع تكس امّْنإو ءامولعم اًرّرقتم نكي مل هنأ ئلع لدي

 .!ةيظعأ عاش هيدل دهش اًملف .هاوعد (' اء هلمخأي

 رخآ ٍدهاش ئلإ جاتْحُي الو دحاولا دهاّشلاب اذه يف ئفتكُي ِهَّنأ حيحّصلاو

 دقو ءاهل ضراعم ال يتلا ةحيرّصلا ةحيحّصلا ةّئَّسلا هب تءاج امك ؛نيمي الو

 .(؟!هعضوم يف اذه مّدقت

 لل بوجع علقت مكقيلو تال دال اكول هل :هلوفاذلو
 رتشا لتاقلا نع مَلعُي مل اذإف ءميِدَعّتلا ٌقح لتاقلل امّنإو نيمناغلل

 "يعل ف, هيف رك راف يع يضلل مصمم روي رار ولسا م كرمقالا

 .(هللا لوسرا :يءبسءدءز )١(

 .(دزجملا :دءنوز (')

 .خسنلا فالخ «هاطعأ» :عوبطملا يف (©)

 .(5117-517 /”) رظني ()
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 لصف

 نيملسملا لاومأ نم نوكرشملا هزاح اميف ِةِْكَي همكح يف

 نوكرشملا هيلع مّلْسَأ وأ نوملسملا هيلع رّهَظ مث
 هيلع رهظف ءٌودعلا هذخأو بهذ رمع نبال اًسرف َّنأ :(١)ٌيراخبلا يف

 رهظف ءموٌُرلاب قحلف ٌدبع هل ّقبأو لكك هللا لوسر نمز يف هيلع َدٌرف نوملسملا
 .ركب يبأ نمز يف دلاخ هيلع هّدرف ءنوملسملا هيلع

 .«مالغلا هيلع در يذلا وه َِك هللا لوسر ّنأ» :(")«دواد يبأ ننس يفو
 يك هل حلا لجو نيملسملا نم الجر 1 سولو تيدا يلو

 هل ُ ماب هب ٌنحأ تلق مي

 قيرط نم (71149) دواد وبأ هلصوو «ريمن نبا نع مزجلا ةغيصب اًقّلعم (071) مقرب (1)
 نب يلع قيرط نم )/7١51( هجام نباو «لالخلا يلع نب نسحلاو ناميلس نب دمحم

 .(51 /7) :«قيلعتلا قيلغت» رظني .تاقث مهلكو ريمن نبا نع مهتثالث ءيسفانطلا دمحم

 .(79١7و ٠" 54) ريمن نبا قيرط ريغ نم الوصوم هوحنب يراخبلا هجرخأو

 لعجف ؛ريمن نبا هفلاخو «هللا ديبع نع ةدئاز يبأ نب ئيحي قيرط نم (75194) مقرب (؟)

 .ةقباسلا يراخبلا ةياورل ةقفاوملا يهو هَْنَعَمَلَدَِر ركب يبأ نمز يف دلاخ وه ٌدارلا
 .(187* /1) :«حتفلا» يف تاياورلا نيب عمجلا رظنيو

 يدع نبا هجرخأو .اًهْنَعْدَناَكَر سابع نبا نع سواط قيرط نم (00 5 )١/ :«ةنودملا» ()

 فرعي ثيدحلا اذه» :(159/7) :«ظافحلا ةريخذ» ينو ؛.(١75941 /7) :«لماكلا» يف

 كورتم نسحلاو «ءكلملا دبع نع رعسم نع ئور دقو (ةرامع نب) نسحلاب
 .(«ثيدحلا
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 دري ملف ؛ةكمب حتفلا موي مهّرود هنم اوبلط نيرجاهملا نأ : :هنع ٌحصو

 انل كرت لهو» :لاقف ؟ةّكمب كراد نم اًدغ لزنت نيأ :هل ليقو .هراد دحأ الع

 ائلع ليقَع بنو ةنيدملا ئلإ رجاه اّمل لكي يبنلا نأ كلذو ,231)«الزنم ٌليقَع

 ائضقو هدي يف يهو ملسأ مث ءاهيلع ئوحو ءاهّلك اهزاحف "كي يلا عابر
 .هل وهف ٍءيش ئلع ملسأ نم ّنأ كي هللا ٌلوسر

 هيبأ توم ئلع همالسإ مّدقتل ٌيلع هئري ملو ءبلاط ابأ ثرو ٌليقع ناكو

 ()7كله هللا دبع هابأ َنإف .بلطملا دبع نم ٌتاريم كي هللا لوسرل نكي ملو
 ماسقلا يدجودعفالربا هتارولا بلطملا شيع كاش عل ةلليع باطلا فيعدربار

 .تام َّمُث هعابر بلاط وبأ زاحف ءاوبقعي ملو هدالوأ رثكأ كلهو د بنا
 كلِلَع ئيبنلا رجاه مث «نيّدلا فالتخال يلع نود ليقع اهيلع ئلوتساف
 .«الزنم ٌليقع انل كرت لهو» :َِلَك لاق كلذلف ؟؛هراد ئلع ٌليَقَع ئلوتساف

 ةنيدملاب قحلو نيملسملا نم رجاه نم ئلإ نودِمعَي نوكرشملا ناكو
 ؛يلسأ 81 :ييراسملا راثكلا نأ هنثلا تقمف ىواقعو هراذ ةلع ةرلرتسف
 مهيلع اوٌدري ملو «لام وأ سفن نم نيملسملا ئلع هوفلتأ ام اونمضي مل

 همكح اذه .هل وهف ٍءيش لع ملسأ نم لب «'؟”اهيلع مهوبصغ يتلا مهلاومأ

 .ِدلَج هؤاضقو

 . اًهنَعُدَتلاَِض ديز نب ةماسأ ثيدح نم (1701) ملسمو ٠(« 5/8) يراخبلا هجرخأ )١(

 .«لزنم نم ليقع» :ن يف عقوو

 .خسنلا فالخ «ةكمب» :عوبطملا يف هدعب )١(

 نيعضوملا يف عقو اذكو .لوصألا فالخ «تام» :مىلإ ةلاسرلاو يقفلا ط يف تريغ (9)
 .ةريبتآلا

 .«مهيلع اهوبصغ» :عوبطملا يف (4)

115 



 لصف

 ١2)هيلإ ئدهُي ناك اميف كي همْكُح يف
 ("7ههئفاكيو مهنم لبقيف «هريغو َءاعّطلا هيلإ دلودهي هباحصأ ناك

 .اهفاعضأ

 ذخأيو «هباحصأ نيب اهمسقيو «مهاياده لبقيف هيلإ يدبت كولملا تناكو

 .منغملا نِم هل يذلا 7تِفّصلاك نوكيف «هراتخي ام هسفنل اهنم

 ةرّرزم جاييد ةيبقأ هيلا | تيدهأ لَك ّيبنلا 31 :2؟/(ٌيراخبلا حيحص) يفو

 ؛لفون نب ةمرخمل اًدحاو اهنم لزعو «هباحصأ نم سان يف اهمسقف ءبهّذلاب

 لكي يتلا عمسف : «يل هعدا :لاقف بابلا ئلع ماقف هبا رّوسِملا © )هعمو ءاجف

 مل :لاقو «هلبقتساف هي ءاقلتف ءهكوص

 ةلغبو ءناّسحل اهبهو يتلا نيريسو «هدلو َّمأ ةيرام ٌسقوقملا هل ئدهأو

 10 [ممعو تايش

 يف تسيل «هيلإ ئدهي ناك»و .ث يف تسيل (همكح يف»و .اهل ئدهي» :ز «(هل يدهأ» :د 01(

 ناين
 .«ئلع مهئفاكيو» :ن ءث 6

 :«ةياهنلا» .ةمسقلا لبق ةمينغلا نم هسفنل هراتخيو شيجلا سيئر هذخأي ام :يفصلا ()

 )51/57/١(. :«سرغملا»و «.(2 )*/ ١٠

 نب روسملا ثيدح نم )١١54( ملسمو هل ظفللاو (7"517 20857 8111/) مقرب (5)

 . اا ةعيم ءاجفاا .ي 2 س )0(

  يدقاولا قيرط نم )١1/ 477 701/1١ 3١7( :«تاقبطلا» ىف دعس نبا هجرخأ ()
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 رّبخأو ءاهضّرِع ةّيده هيلإ ثعبو «هنم اهلبقف َةَّيده ٌيشاجنلا هل ئدهأو 1
 .١2)لاق امك ناكف ءعجرت اهنأَو .هيلإ لصت نأ لبق تام نأ

 هرّكذ ءنينح موي اهبكر ءاضيب ًةلغب يماذُجلا 2"2ةَناَمُث نب ةورف هل ئدهأو

 ل

 هللا لوسر هأسكف فاضبب ةلك هل ئدهأ هلأ كلم 931 280 رافسلا ركذو

 .«مهرخبي هل بتكو ةدْرُب لِيَ

030 

0 

 نبأ نب ةمحرلا ديع نب هللا دبع نعو ءمكحلا نب هللا دبع نب رفعج نع هدنسب

 3١١(. /4) :«ةباصإلا» رظنيو .ثالثلا قرطلا نم السرم .يرهزلا نعو ؛ةعصعص

 نب ملسم قيرط نم )5١١5( نابح نباو ؛(717/717) «دنسملا» يف دمحأ هجرخأ

 مأ ةلاهجل ؛فيعض هدنسو .موثلك مأ نع ؛همأ نع «ةبقع نب ائسوم نع «دلاخ

 ملسمو ءركنم» :لاقف ءيبهذلا هبقعتو «(189/5) :مكاحلا هححص ثيدحلاو

 عمجما يف لاقو 0 /0ه) :«حتفلا» يف هدانسإ ظفاحلا نّسحو 2( فيعض ىجترلا

 مل ةبقع نب ئسوم مأو «ةعامج هفعضو ؛«هريغو نيعم نبا هقثو» ١75(: /5) :«دئاوزلا

 )١1570(. «ءاورإلا» يف ينابلألا هفعض اذكو ؛«حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو ءاهفرعأ

 نب ةورف» :يرهزلا نع رمعم ةياور يف مسالا عقوو .خسنلا ضعب يف ةررحم ريغ

 .هريغو (ا/ا/ /١١/ا/6) ملسم هركذ ؛«ةماعن

 .ُهْنَعُدَللاََورو بلطملا دبع نب سابعلا ثيدح نم (171/5)

 مويلا مستو «رمحألا رحبلا لحاس ئلع ةبقعلا جيلخ سأر لحاس لع ةنيدم :ةليأو

 مجعملا :رظني .اليك نيرشعو ةسمخ «لقح» نع دعبت «ندرألل ةعبات يهو (ةبقعلا)

 هرَقأ يأ ,مهدلبب يأ «مهرحبيبا :ئنعمو .(5-575 5 ص) «يراخبلا حيحص يف ةنكمألا

 .(هرحبب) :ي «ب «س «ث «د يف عقوو .ةيزجلا عفد دعب ةليأ مكح ئلع

11 

 . .ُةَنَعْدَيْإَدو يدعاسلا ديمح يبأ ثيدح نم )١1797( ملسم هجرخأو )١5/01(« مقرب



 0 95 ةّيده تايفس وبأ هل ئدهأو

 ولع تبلل ئدهأ ةنسألا بعالم كلام نب رماع نأ :(1)ديبع ويأركذو

 ضاييعل لاق كلذكو .«ُكرشم ةّيده لبقن ال انإ» :لاقو هّدرف ءاّسرف
 ريس" عي لع

 .مهدفر : ينعي ,2006نيكرشملا دبز لبقن ال اَنِإ» :يعشاجملا

 هنيب ةندهلا ةّدم يف تناك اهّنأل نايفس يبأ ةّيده لبق امّنِإو :ديبع وبأ لاق

 هنا هتكده لبق امنا هةيردطتسا بحئاص رق وقملا كلذكو .ةكم لهأ نيبو

 نمو «(5145) «لاومألا» يف ديبع وبأو «(8/7) :«تاقبطلا» يف دعس نبا هجرخأ )١(

 .السرم ةمركع نع ميكح نب ئلعي قيرط نم (45) «لاومألا» يف هيوجنز نبا هقيرط
 .(7"737“ /7) :«ةباصإلا»و «.(5 ٠٠ /ا/) :«فنألا ضورلا» رظنيو

 لاق ءفيعض وهو مصألا ةبقع هيفو ءالسرم ةديرب نبا نع هدنسب (7*77) لاومألا يف
 لهأ امأو «ليفطلا نب رماع ثيدحلا اذه يف رماع :نولوقيف ملعلا لهأ امأ» :ديبع وبأ

 ةبقع نب ئسوم هجرخأو .«كلام نب رماع ءاربلا وبأ وه :نولوقيف يزاغملاب ملعلا

 بعك نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع (7©١ص)  ةبهش يضاق نبا بختنم يف امك -
 مهضعب هلصو دقو «لسرم هنأ الإ ؛تاقث هلاجر» 5 /0) :«حتفلا» يف لاق !اأسرم

 7١(. 585) «ةباصإلا» :رظنيو .«حصي الو ءيرهزلا نع

 بيذبت» يف يربطلا دنع مازح نب ميكح ثيدحو «يتآلا ضايع ثيدح نم دهاش هلو

 .ةلدابعلا قيرط ريغ نم ةعيهل نبا هيف ؛فيعض هدنسو «(0/1/) «راثآلا

 نب هللا دبع نب ديزي ثيدح نم )/١71517( يذمرتلاو ها/ل) دواد وبأ هجرخأ (9)

 هعبات نكل .ءفيعض وهو ؛ناطقلا نارمع هدنس يفو ؛رامح نب ضايع نع ريخشلا
 .«(حيحص نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق .ةبورع يبأ نب ديعسو جاجح نب جاجح

 .(00 ١ /6) :«حتفلا» ثيداحألا هذه نيب عمجلا يف رظنيو

 .؟هيلإ هتوبنب# :نءز (5)

 ريببت#اوويي 0)

١ 6 



 .طق هل براحم ِكرشم ةّيده ِةِكَي لبقي ملف «همالسإ

 لصف

 اذإ :- كلام باحصأ نِمْنونحُس لاقف «هدعب ةّمئألا اياده مكح اّمأو
 لاقو ةصاخ هل نوكتو ءاهلوبقب سأب الف مامإلا ىلإ ةّيده موّرلا ريفأ ئدهأ

 لاقو .21لاملا بسس سم (102[بلشهب هئفاكيو :ةيملسملل نوكت :ٌتعازوألا

 ويفرمقاول وأ شيجلا ويمأل وأ مامولل نافكلا هادهأ ام :هباحصأو ليوحمأ مامإلا

 .("7هئانغلا مكح اهمكح ةمينغ

 لصف

 لاومألا ةمسق ىف ِةِكَي همك يف

 .ءيفلاو ؛مئانغلاو «ةاكّرلا :ةثالث اهمسقي كب ٌيبنلا ناك يتلا (؟7لاومألا

 بعوتسي نكي مل ِهّنأ اًنّيبو «'”امهمكح مّدقت دقف مئانغلاو ةاكّزلا اّمأف
 0 7 ُع

 .لدحأو ف اهعضو امدر ناك هنأو «ةينامثلا فانصالا

 يف نينح موي مَسَق كي هّنأ ")0(حيحَّصلا» يف تبثف ءيفلا يف همكح اّمأو

 :مهل لاقف «هيلع اوّبعف ءاَئيش راصنألا طعي ملو «ءيفلا نم مهولق ةفّلؤملا

 .خسنلا فالخ «اهيلع» :ةلاسرلاو يقفلا ط )١(

 )7١17/7(. :«تادايزلاو رداونلا» يف ديز يبأ نبا امهنع هركذ )7

 )١848/5(. :«فاصنإلا)و )7//١1/1(« :«ررحملا» رظني ('9)

 .خسنلا يقاب يف تسيلو ب نم «لاومألا» (5)

 .«اهمكح» :ن ءيءث (5)

 .هْنَعْهَياَكَصَر كلام نب سنأ ثيدح نم )١١694( ملسمو «(5777) يراخبلا هاور (5)
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 لكك هللا لوسرب نوقلطنتو ءريعبلاو (١)ةاشلاب ٌساَّنلا بهذي نأ نوضرتاالأ»

 مّدقت دقو .«هب نوبلقني امم ٌريخ هب نوبلقنت اَمَّل هللاوف ءمكلاحر ئلإ هنودوقت
 .(")اهعضوم يف اهدئاوفو ةّصقلا ركذ

 ام ءيفلا لام يف مُكُحلا نم هلوسرل حابأ هناحبس هللا نأ انه ")دصقلاو
 .مهّريغ عدأو ءاًماوقأ يطعأل يّنِإ» :هن هنع (؟!«حيحّصلا» يفو .«هريغل ُهْحْيِمل

 .«يطعأ يذلا نم ّىلإ ! بح عدأ يذّلاو

 مهعَّرَجو مِهَمَلَظ فاخأ اًماوقأ يطعأل يّنِإ) :هنع (20(حيحّصلا» يفو

 نب قرصا ا ريخلاو ئنغلا نم مهبولق ين هللا َلعج ام ىلإ اًماوقأ لك

 .معنلا رم * لكي هللا لوسر ةملكب يل نأ ٌبحأ امف :ورمع لاق .(«بلغت

 ءاَعابرأ اهّمّسقف «نميلا نم ِةبيَهذب هيلإ تعب اًيلع َّنأ» :(37(حيحّصلا ينو

 .تاياورلا ضعب يف كلذك دروو «ةزمهلاب «ءاشلاب» :ةيدنهلا طءس )١(

 .(084-ه88 /8) :رظني (؟)

 .«ةصقلاو» :عوبطملاو ب (9)

 يسلب ورمع ثيدح نم (1/0170 :477) يراخبلا (5)

 هنعمل ُةنَعْللاَر بلغت نب ورمع ثيدح نم )5١505( يراخبلا (5)

 .ُهَنَعْدَتلار ا 000

 :انه لجّرلا ٌلوق هريغو حيحصلا يف تباثلاو ءثيدحلا اذه فنصملا قاس اذك :هيبنت
 الو ضرألا لهأ ئلع هللا يننمأيأ !هتيصع اذإ هللا عيطي نم :لاقف !دمحم اي هللا قتا»

 لهأ ٌقحأ تسلوأ ؛كليوا :لاق هللا قتا هللا لوسر اي :لاق :ةياور يفو ««!ينونمأت

 مق ىف نع اضإ ها ةيواج ديرأ ام ةلمسق لاح نزف :هلوق امأ . «هللا ىقتي نأ ضرألا

 ثيدح نم(٠١ 11) ملسمو )7١5٠( يراخبلا دنع تبث امك «نينح موي مئانغلا مْسَق

 .ُهَنَعُدَنلَطَر دوعسم نبا
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 ةثالع نب ةمقلع نئطعأو ؛ليخلا ةيز ئطعأره سباع نب عرفألا نطمأت

 ؛ةيحّللا ثك «ةهبجلا ىتان «نينيعل رئاغ لجر هيلإ ماقف «نْضح نب ةنيمعو

 للا لوسر فشق هللا ةجو اس ديرأ ام ةمشق هذعذإ :ناقف بآل 3 ىلطسم

 .ثيدحلا ١«« 1ع

 ينب يف ئبرقلا يوذ ٌمهس عضو ِةَك هللا لوسر َنأ» :70"2ننّسلا» يفو

 نب ريبُج قلطناف ءسمش دبع ينبو لفون ينب كرتو ءبلّطملا ينب يفو مشاه
 مشاه ينب لضف ركتن ال هللا لوسر اي :ةلاقف هيلإ نافع نب نامثعو معطم

 نحن امّْنإو ءانتكرتو مهّميطعأ بلّطملا ينب انناوخإ لاب امف .كنم مهعضومل
 الو ٍةَّيلهاج ىف قرتفنال بلّطملا وثنو اّنإ) :4: لاقف ءقدحاو ةلزنمب ' "مهو

 .(هعباصأ نيب كّبشو .دحاو ٌءيش مهو نحن امّنِإ ,مالسإ

 يوذ مهس َّنأو لكي َيَِئلاِب ٌصاخ مكحلا اذه نأ 47 سانلا ضعب ركذو
 مشاه ينب يف فرصُُي امك لفون ينبو سمش دبع ينب يف هدعب فّرصُي ئبرقلا

 مهو كوبا] ةاقينوب بلس اهشاعو نمل ديعانأل :18:يلطملا يلوي

 )١( :ئلإ ةلاسرلاو يقفلا ط يف رّيغو «ةيدنهلا طو خسنلا يف ثيدحلا قايساذك »...

 قحأ تسلوأ «كليو :ِةَيِكَي هللا لوسر لاقف «هللا قتا هللا لوسر اي :لاقف سأرلا قولحم

 .ةفلاسلا ةحفصلا يف هيبنتلا رظناو .«هللا ىقتي نأ ضرألا لهأ

 مدد 001400 هين نينو 10:10 راسنا قو )يطع يأ دم 00
 هَدَعدَيإَوَو معطم نب ريبج ثيدح نم ءارصتخم (4779 270507 )١15٠, يراخبلا

 .«نحنو مه) :ثءن (*)

 ١(. 57 /7) :«ةنسلا جاهنم» رظنيو .«نيرخأتملا» :ز (5)
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 ينبل ئبرقلا يوذ مهس ّنأو «ّيوُمَتلا مكحلا اذه رارمتسا :باوّصلاو

 نإ :لئاقلا اذه لوقو ؛مهب لي هللا لوسر هّصخ ثيح «بلطملا ينبو مشاه

 يوذل هللا هلعج يذلا سمخلا عضاوم نيب ِهّنإف ٌلطاب لي تَئلاِب ٌصاخ اذه

 (١)نكي مل نكلو ءاهنع رّصقي الو ءعضاوملا كلت هب ئّدعتي الف «ئبرقلا
 ةمسق همسقي ناك الو ,مهئارقفو مهئاينغأ نيب ءاوّسلا ئلع مهنيب همسقي

 ةحلصملا بسحب مهيف هفرصي ناك لب «نييثنألا ظح لثم ركذلل ثاريملا

 همم يطعيو .مهمراغ نع هنم يضقيو مكاوي همم جوزيف .ةجاحلاو

 ينالو» :لاق ُهنَعََنَدَيَر بلاط يبأ نب ٌيلع نع(" ”«دواد ىبأ نئساا يفو

 ًةايحو لب هللا لوسر ًةايح هعضاوم هُتعضوف ءسُمُّخلا سب هلي هلل هللا لوسر

 .ارمع ةايحو .ركب يبأ

 اذه ئرقت الو هةسمخلا هفراصم ىف فرص ناك هنأ نولع هب ليسا دقو
 كو هللا لوسر ناك يتلا «؟7هقراصم هقّرص هّنأ هيف ام ةياغذإ «لالدتسالا

3 

 .ث يف تسيل «نكي مل» )١(

 !«مهنم يضقيو ...مهنم جوزيف) :ب «ث يف عقوو .«مهبزعأ) :نءدءز (؟)

 نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع فرطم نع يزارلا رفعج يبأ قيرط نم (79417) (9)
 ,ئليل يبأ نباو فّرطم نيب عاطقنالاو ءرفعج يبأ فعضل ؛فيعض هدنسو «ىلع

 ريثكو «ريثك نع فرطم نع هلعجف رفعج ابأ ةناوع وبأ فلاخ ثيح ؛ةفلاخملاو

 .لاقم نم ولخت ال ئرخأ قرط هلو ١714(. /7) :مكاحلا هححص ثيدحلاو .لوهجم

 )5٠05(. ينطقرادلل «للعلا»و 275897 )١/ :يليقعلل «ءافعضلا» رظني

 .«هفراصم يف» :ةيدنهلا ط ءب «س (5)
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 ؟هب ةسمخلا كانمجتإلا ريممت نيثا ءاهاوس ئلإ '' "اهني ملو اهيف هفرصي

 قل ديكس كيسا وهاب رسل ؛ةاكّرلا فراصمك سمخلا

 مل لّمأَتلا ٌّقح هّيدهو هتريس لَّمأت نّمو ؛ثاريملا ("7”ةمسقك مهنيب همسقي

 .كلذ يف ٌكَشي

 ينب لاومأ تناك)ا :لاف باطخلا ني رمغ نع :©00نيحيحّصلا) يو

 الو ليخب هيلع نوملسملا فجوي مل امم هلوسر ئلع هللا ءافأ امم ريضنلا

 :ظفل يفو ,(ةنس ًةقفن هلهأ ؟؟7”ئلع قفني ناكف كلي ئبنلل تناكف «باكر
 ليبس يف ًةَذَع حالّسلاو عاركلا يف يقب ام لعجيو «مهتنس توق هلهأل سبحي)» . مات ف و ه ض 5

 . «هّللا

 هاتأ اذإ كي هللا لوسر ناك» :لاق كلام نب فوع نع :29)«نئّسلا» يفو
 2 ا ُِ س ص 0 5 ,
 .«اظح 21)ِبّرَعلا ئطعأو ؛نيظح لهآلا ئطعأف هموي نم همسق ءىفلا

 .«هدعي ملو» :ةيدنهلا طو ءن )١(

 .«ةمسقل لن (0)

 .(117/51/) ملسمو :.(58/805 74٠ 5) يراخبلا هجرخأ (*)

 ةملكو ءلوصألا فالخ (...ئئلع اهنم قفني ةصاخ ِكَي يبنلل» :ةلاسرلاو يقفلا ط (5)

 .ز ةخسن شماه ىلع نيعلاطملا دحأ اهبتك «ةصاخ#»

 نب نمحرلا دبع قيرط نم ءحيحص دنسب (71487) دمحأو (7951) دواد يبأ دنع )0(

 :مكاحلاو )5/١7(«: نابح نبا هححصو .ٌةْنَْهَيلَوَو كلام نب فوع نع هيبأ نع ريبج

 )/١5٠١-١51١(.

 .«بزعألا» :ث .ن شماه يف ()
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 هُجْوَز نكت مل نإو ,ةجاحلاو ةحلصملا بسحب لجآلل هنم ٌليضفت اذهف
 .ئبرقلا يوذ نِم

 هيف فّرصتتي ِلِكَي هللا لوسرل اكلم ناك له «ءىفلا يف ءاهقفلا فلتخا دقو

 .217هريغو دمحأ بهذم يف نيلوق ئلع ؟هل اكلم نكي مل وأ ءءاشي فيك

 كرس هعرقيف ءرمألاب هيف فكستي ناك نأ ديدهو هّيُش هيلع لدت ىاّلاو

 فّرصت هيف فّرصتي نكي ملف ؛مهيلع هتمسقب رِمُأ نَم لع همسقيو «هللا هرمأ
 فّرصتي ناك امّنإو «ٌّبحأ نَم عنميو ّبحأ نَم يطعي «هتدارإو هتوهشب كلاملا

 رِمَأ نم يطعيف «هالومو هدّيس هب هرمأ ام ('9ذفني رومأملا دبعلا فٌّرصت هيف
 يّنِإ هللاو» :لاقف اذهب كي هللا لوسر حّرص دقو .هعنمب رِمُأ نم عنميو «هئاطعإب
 هؤاطع ناكف :("0«ترُِأ ٌتيح عضأ ٌمساق انأ امَّنِإ هعنمأ الو اًدحأ يطعأ ال
 كرس ادع قوق أ خيب هروخ هناديبس هللا نطو ريآل هس همت و علقو
 :الوسر اذبع ةوكيشأ راها هال وسر اكلت نوكي نأ نيبو

 .هلسرمو ةلليحف رهأب 9 فّدهت ال كوسا دبعلا نأ :امهنيب قرفلاو

 كلَملل لَم ظ ئلاعت لاق امك عاش نم عنميو ءاشن نم يطعي نأ هل لوسلا كلم او

 :«يرابلا حتف»و ى(٠3 -5949/94):«ينغملا»و ؛2 5 ٠ص ) «ةيادهلا» :رظني )١(

 )2١8/5(.

 .ا(ذدقئيو) كوخ 0

 الو مكيطعأ ام» :ظفلب ُكنَعَدَيَََر ةريره يبأ ثيدح نم )١١1( يراخبلا هاور (6)

 .ةكزمأ ثيح عيفأ مساق ان امنإ ةيكتسمأ
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 ئلع تضرع ىتلا يه ةبترملا هذهو ءكبساحن ال ءتئش نَم عّنْماو تئش نَم

 يتلا ةضحملا ةّيدوبعلا ةبتر يهو ءاهنم ئلعأ وه ام ئلإ اهنع بغرف هك انيبن
 .ليلجو قتيقد لك يف دّيّسلا رمأ ئلع ٌروصقم اهيف اهبحاص ُفَّرصت

 فلاخي ُكْلُم وهف «ةباثملا هذبب ١2)ناك ءيفلا يف هفّرصت َّنأ دوصقملاو
 امم هيلع هللا "2 ءافأ يذلا ءيفلا نم قفني ناك اذهلو «نيكلاملا نم هريغ مكح

 .مهِتتس ةقفن هلهأو هسفن ئلع باكر الو ليخب هيلع نوملسملا فجوي مل

 نم ْعوُنلا اذهو «لجو ره هللا ©7لييسو سالتلاو عارّكلا يف يقابلا لعجيو

 .مويلا (20نلإ عقو ام عازنلا نِم هيف هّدعب عقو يذلا (؟7مهَّسلا وه لاومألا

 مهكَرْشَي ال اهلهأل ٌةنّيعم اهّنِإف ثيراوملا ةمسقو مئانغلاو تاوكّزلا اّمأو

 مهيلع لكشأ ام اهرمأ نم هدعب رمألا ةالو ئلع لِكشُي ملف «""'اهيف مهريغ
 امل مهيلع هرمأ لاكشإ الولو هيف عقو ام عازنلا نم اهيف عقي ملو .ءيفلا نم
 انم هنغ كنروي هلأ تدظو :هتكيرت نيم اهثاريم للك هللا لوسر. تدب ةمطاف تبلط

 يذلا كلملا ةقيقح اَهْنَعََيلَوَو '")اهنع يفخو «نيكلاملا رئاسك هل اكلم ناك

 ٌرابلا دْشاَّرلا هتفيلخ كلذ ملع اّملو ؛هدعب ةقدص وه لب .هنع ثروي امم سيل

 .عوبطملا نم تطقس )010

 .خسنلا فالخ «ءافأ امم قفني» :ةلاسرلاو يقفلا ط (؟)

 .خسنلا فالخ «...ليبس يف ةدع حالسلاو» :عوبطملا (*)

 .(مسقلا) :ةيدنهلا طو ءن هد «ءز (:5)

 .«نرلإولا :تاق ءز ))

 .«اهيلع» :عوبطملا )00

 ؟ ١١



 اًناريم ءيفلا نم هفّلخ ام اولعجي مل نيدشاّرلا ءافلخلا نم هدْعَب نمو قيّدّصلا
 دي هللا لوسر لمع هيف نالمعي سابعلاو يلع ئلإ هوعفد لب «هتثرو نيب مس

 0 اب يسر رك يا قوس رمب هرم

 ردا لقأ نم ءِوُسَر لعهد ق١ 1970 نلعب ل داو اياعيو اكايعددم انااا
 سدس 21 هه ء سس 9 رس سرس 3 س7

 ب كل كيك نتاو نيكِلَسَمْلاَو تلو قرف 1 اور هن

 9 أوتو أوه هَنَعَم ودخل كساء ركل
 »ري مس لص ل

 را مهري يَ نيرجاهملا ءَرقفلإ جيلا 5 ل
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 وم سس ندا نواصل اره َّك لو أو هلأ نو ضني ناو اوْضِرَو ِهّللأ نش

 ا وهج َنداَو :هلوق ىلإ 4ْةِهّاَجاَه َنَم َنوُبح ْمِِلَب نِم َحَسِلاَو َراَّدل
 ٠١[. -1 :رشحلا] ةيآلا رخآ ىلإ 4ةِهِدْعَب

 الز ىف ركذ نمل ةتلمجب هلوسر ١١ لع هلق اه نأ هتاحبس رخأق

 ؛بعوتساو قلطأو مّمع لب ؛نيروكذملاب هسُمح هنم ّصخي ملو «تايآلا
 فراصملا ئلع مث ءسمخلا لهأ مهو «ةّصاخلا فراصملا ئلع فرٌضُيو

 .("7ةمايقلا موي ئلإ مهعابتأو راصنألاو نورجاهملا مهو ةّماعلا

 .تايآلا ءالؤه نم دارملا وه نودُشاّرلا هؤافلخو وه هب لمع يذّلاف
 ىحأ دعا امه دبع 120: بيكو ديحأ ءاوراميف باطخلا ني رمع لاق كلذلو

 «...هللا ءافأ ام) :ي ءث ءب ءس )١(

 .(هذه) :بءد سس (1)

 .خسنلا فالخ «نيدلا» :عوبطملا (©)

 ردا ةفستمي لعأ دلو .ةَنَعْهَيَِدََو رمع نع سوأ نب + كلام قيرط نم (5945) ةدنسملا# ق (4)

  نكل ؛يناغاصلا رسيم نب دمحم فعضب ّلعأ امك .عبوت هنكل ؛سلدم وهو قاحسإ

 ذو



 ذأ قيملسملا نيهام ةلاوو ةدخأ نم هي قحلا انأ امو هيحأ نملاملا ]ذب

 هللا باتك نم انلزانم ئلع انكلو «كولمم دبع الإ ٌبيصن لاملا اذه يف هلو 21)الإ
 يف همدقو لجّرلاو ,مالسإلا يف هؤالبو لجرلاف كلك هللا لوسر نم انمسقو

 مهل يابن فاير هيلو لرتاو بخسإلا يف قلتو لجلاو السإلا
 قلاب رع رو معو ةيلاملا اناس روع هلليح ءاعنص لبجب َعاَّرلا نيت

 لخدي ملو ءسمخلا ةيآ يف نوّمسملا مه ءيفلا ةيآ يف نوّمسملا ءالؤهف
 ةلمجل نوقحتسملا مهنا سما ةيآ يف مهعابتأو راصنألاو ثورجاهملا

 ءسمخلا نم ٌصاخ ٌقاقحتسا :ناقاقحتسا مهل سمخلا لهأو «ءيفلا

 .2(2)نيبيصَتلا يف نولخاد مُهَّنإف .ءيفلا ةلمج نم ماع قاقحتساو

 ىتلا كالمألا ةمسق سيل هل لعج نم نيب ءيفلا ٍةلمج ةمسق َّنأ امكو
 لب «ةقلطملا كالمأآلاو اياصولاو ثيراوملا ةمسقك .نوكلاملا اهيف كرتشي

 سُمْخلا ةمسق كلذكف «هيف ءالبلاو مالسإلا يف ءانّعلاو عفّتلاو ةجاحلا بسحب
 فائصألا ؛ملع صيصنتلاو هللا باتك يف ٌّدحاو امهجرخم َنِإف ؛هلهأ يف
 ّنأو ءلاحب ءيفلا لهأ نم نوجرخيال مهّنأو ؛مهلاخدإ قيقحت ديفي ةسمخلا
 دلك ةاكزلا مهودعت ال ةاكّزلا فانصأك ,مهريغ ئلإ مهودْعَي ال سُمَخلا

 ئلإ مهاّدعتي ال اهيف نيروكذملل رشحلا ةبآ يف ٌماعلا ءيفلا نأ امك ءمهريغ

 :«ةراتخملا» يف ءايضلا هقيرط نمو (79450) دواد يبأ دنع ةملس نب دمحم هعبات ب

 .(«..تيقب نكئل هللاو»:هلوق نود ؛هوحئب )١/١96(

 (...الإ دحاو» : ىورس قو .امءالا نيملسملا نم دحاو امل ةز )010

 .«نيصنلا» :للإ ث «ب «س يف تفحصت ()

 .ةيدنهلا طو ؛ن يف تسيل (9)
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 نأ امهريغو ١2)دمحأ مامإلاو كلامك مالسإلا ةّمئأ ئتفأ اذهلو ؛مهريغ

 راصنألا نم الو نيرجاهملا نم اوسيل مهّنأل ؛ءيفلا يف مهل ٌّقح ال ةضفاّرلا

 انوقبس نيذلا انناوخإلو انل رفغا انّير :نولوقي مهدعب نم اوءاج نيذلا نم الو

 ١ اة ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخاو ةنيدملا لهأ بهذم اذهو ."" ”ناميإلاب

 .نيدشاَّلا هئافلحخو لكي هللا لوسر ٌلعفو نآرقلا ٌلدي هيلعو

 بجت :(؟!ُيعْفاّشلا لاقف ءسمخلا ةيآو ةاكّرلا ةيآ يف ساَّنلا فلتخا دقو

 قلطي نم ٍفنص لك ني ئطعُيو ءاهّلك فانصألا ئيلع سمخلاو ةاكّرلا ةمسق
 .عمجلا مسا هيلع

 ءامهيف ةروكذملا فانصألا يف ئطعُي لب :220ةنيدملا لهأو كلام لاقو

 .مهعيمج يف ءيفلا الو ةاكّزلا ةمسق بجت الو «مهريغ ئلإ مهودْعَيالو

 لوقبو :ةاكرلا ةيآ يف كلام لوقب 20ةفيتح وبأو دمحأ ٍمامإلا لاقو

 .سُمخلا ةيآ يف ٌيعِفاّشلا

 عومجملاو ((570 )١/ :«بعوتسملا»و ؛(79/ /7) :«تادايزلاو رداونلا» رظني )١(

 5١٠65(. /7؟8) :«لىواتفلا

 ام ئلع اونوكي ملو ؛مالسإلل مهوقبس نيذلا اوبس مهف» :هّضن قيلعت ن شماه يف (؟)

 .«عابتألا هب هللا فصو

 15٠6(. /؟8) :«ئواتفلا عومجم» رظني (9)

 11٠09-١11١5(. /8) :«ريبكلا يواحلا»و /7١1(, /7) :«مألا» رظني (5)

 1١5٠-١51(. /7) :«ةريخذلا»و 55١(. - 5514 /؟) :«ليصحتلاو نايبلا» رظني (0)

 :«عئانصلا عئادب»و /1١1-18(. /7) :«طوسبملا»و .(1719/54) :«ينغملا» رظني 00(

(45/0). 
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 ىلع لدي هدجو «هئافلخو ِةِكَي هللا لوسر َلَمَعو ٌصوصنلا لّمأت نمو

 مهنّّبعو ؛ءيفلا لهأ مه سُمُحلا ّلهأ لعج هناحبس هللا َنِإف «ةنيدملا لهأ لوق
 مهكَرْسَي ال اهلهأب ةّصاخ مئانغلا تناك اًّملو ءمهل اًميدقتو مهنأشب اًمامتها

 ٌصتخي ال ءيفلا ناك اًّملو ءسمخلا لهأل اهسُّمخ ئلع ّصن مهاوس اهيف
 ئوسف «مهيعباتو راصنألاو نيرجاهمللو مهل هتلمج لعج لحأ لود دحأب

 .فرصملا يف ءيفلا نيبو سُمْحلا نيب

 ,مالسإلا حلاصم يف هّمهسو هللا ٌمهس فرصي ْةَْي هللا لوسر ناكو

 .جوحألاف جوحألاو .ٌمهألاف ٌمهألل اًمّدقم اهلهأ يف سل سات ةديبأو

 يطعيو «مهنم ةجاحلا اذ نيعيو ؛مهنويد هنم يضقيو «أ !مهباّزع هنم جوزي

 نوعمجي هئافلخ نم ٌدحأ الو وه نكي ملو .نيظح مهجوزتمو ءاظح مهَّرع
 ساس ةعيرأ قوسستو ةيبرللا سوذو ليقلا الو نيكاسسلاو اعلا

 نولعفي ")اونوكي مل امك ءليضفتلا ئلع الو 7'2ةّيوّسلا ئلع مهنيب ءيفلا

 نظحمو «:باطخلا لصف ©0وعي(؟)هئتريسو هيدع اذهف .ةاكزرلا ف كلذ

 .(17قيفوتلا هللابو .باوّصلا

 .«مهنابزع» :ةيدنهلا طو «ن يفو .«مهمزع» :ب )١(

 .«ةيوستلا»:) (0)

 «...اوناك امك» :ي ءس (5)

 ١1١-١١1١(. 6 /5) :«ةنسلا جاهنم» رظني (4)

 .(وهو» :ةيدنهلا ط «ب (6)

 .ةيدنهلا طو ب يف تسيل «قيفوتلا هللابو» ()
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 لصف

 الو اولتقُي ال نأ مهلسر يفو .هٌوّدعل دهعلاب ءافولا يف ِِلكَي همك يف
 دهعلا ضقن هنم فاخ اذإ ٍءاوس ئلع هدهاع نَم ئلإ ِذْبنلا ينو ءاوسّبحُي

 :_ هللا لوسر هَّنإ لوقن :الاق امل باّذكلا ةمليسم يّلوسرل لاق ِهَّنأ هنع تبث
 .17(2«امكتلتقل لتقت ال لسّرلا َّنأ الول»

 ؛هدنع ماقملا دارأف «شيرق هيلإ هْئَلسرأ دقو «عفار يبل لاق هّنأ هنع تبو

 نكلو .درَبلا سبخأ الو .دهعلاب س سِيِخَأ ال يّنإ» :لاقف .مهيلإ عجري ال نأو

 ."7«عجراف نآلا اهيف يذلا كسفن يف ناك نإف © "7”عجرا

 5 نأ :مهليبو هنيب ناك يذلا دهعلل لدنج ابأ مهيلإ در هنأ هتع تبقو

 ةيملسألا ةعيبُس تءاجو «ءاسنلا دري ملو .«؟)اًملسم مهنم هءاج نَم مهيلإ

 زد ومء نياكي : لجو ّرع هللا لزنأف ءاهبلط يف اهجوز جرخف «ةملسم

 نبا ةنعنع هيفو ُهَنَعَهَنلَوو دوعسم نب ميعن ثيدح نم )71/5١( دواد وبأ هجرخأ )١(

 :مكاحلاو .(159189) دمحأ دنع عامسلاب هحيرصت تبثو ؛سلدم وهو قاحسإ

 هلو .هل يراخبلا نيسحت (8"١7ص) «للعلا» يف يذمرتلا لقنو .هححصو (07 /)

 041/62: ربثملا ردبلا# رظنا ا ا

 7١5(. /0) :«دئاوزلا عمجم
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 نم (85715) «ئربكلا» يف يئاسنلاو «(77/5/) دواد وبأو «(8175"717) دمحأ هجرخأ ()

 ,( 541/1/) نابح نبا هححصو ءاعامس هدج نع عفار يبأ نب يلع نب نسحلا قيرط

 )07١7. «ةحيحصلا ةلسلسلا» :رظناو .(098 /) :مكاحلاو

 .هجيرخت قبس (:؟)
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 اضغب الو ءاهموق ىف ف .ةتلدحأ ثدحل جرخت ل اه اهّنأَو ١ بالسإلا ْق ا

 .(7١هيلع اهّدري ملو ءاهّرهم اهّجوز كَ هللا لوسر لطعأف .تفلحف : ءاهجوزل

 معر نمو . .ةنبلا هخسني ٌءيش ئجي ملو هللا مكحل قفاوملا همكح اذهف

 ةّصق يف كلذ نايب مَّدقت دقو «ةدّرجملا ئوعّدلا الإ هديب سيلف ,خوسنم هنأ

 نيا ةييدحلا

 لَهَا لوس لِعَْوِهَيلِ نأ ةَناَيَِِف نمَّكَرفاَكاَتاَول :ئيلاعت لاقو
 .[04 :لافنألا] «تينبالل تب

 نئيتسهئهمالر ءاًدقع َنلحي الف دهع موق نيبو هنيب ناك نما :هِلَع لاقو + ع

 ةشح ثيدح :يذمرتلا لاق .؟9وا وس نيل وهلا دي وأ هلمأ ىغمي

 ال نأ امهودهاعو معوق ءابآد ناحيلا نب ةقيتح شيرق ترسآ اكل

 يوغبلا هازعو .«هماكحأ» يف عالطلا نبا نع هلوطب (5 14 /4) :«حتفلا» يف ظفاحلا هلقن )١(

 «ةكم رابخأ» ين اًرصتخم  يهكافلا هيلإ هدنسأو هاَهْنَعَْبَإَدَو سابع نبال «هريسفت» يف

 هدنسو .حلاص يبأ نع «هيبأ نع «يبلكلا نبا نع «نيمهبم نيلجر قيرط نم (1875)
 .(15917 /1/) :«ةباصإلا» رظنيو .نيكورتملاو ليهاجملاب لسلسم .«فلات

.) ١50 18-1١56 /"( )0( 
 ثيدح نم )5417/١( نابح نبا اذكو )١58٠0(.« يذمرتلاو ,.(77/54) دواد وبأ هجرخأ 0

 نع بابلا يثو .انه فنصمل اركذ امك يذمرتلا هححصو .هَنَعْدَنلار ةسيغ زي ورمغ

 .(7 11/1 (779) يراخبلا دنع ُهَنَعَدََوَوَر ةريره يبأ
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 :واكَو هللا لوسر لاقف «ردب ئلإ نيجراخ اوناكو هِةِْكَك هللا لوسر عم مهالتاقي
 .227«مهيلع هللا ٌنيعتسنو ,مهدهعب ١2)ههل ىفن»

 لصف

 ءاسنلاو لاجرلا نم رداصلا نامألا يف همك يف

 مهتّمذب لعسسميو مهؤامد أفاكتت نوملسملا»:لاق ةّنأ ةقغ تب

 . 7( مهاندأ

 هنع تبثو .(؟)(هّمع ةنبا ئىناه ٌّمأ امهتراجأ نيّلجر ٌراجأا هنأ هنع تبثو
 ئلع ريجي١ :لاق مث ءبنيز هتنبا هتّراجأ امل عيبّرلا نب صاعلا ابأ راجأ ِّنأ

 ةرمق .مهاندأ نيملسملا ئلع ريجي :رخآ ثيدح يفو .؟27(يهاندأ يللا

 .«مهيلإ يفن» :ي «س يفو «2...يفن ءافرصنا» :ةلاسرلاو يقفلا يتعبط يف داز )010(

 .ُهْنَعَةَنلاََطَر ناميلا نب ةفيذح ثيدح نم (17/41/) ملسم هجرخأ )030

 ثيدح نم (785١)هجام نباو «(١701/5)دواد وبأو )726١1١7(« دمحأ هجرخأ (0)

 يف دوراجلا نباو (2770) نابح نبا هجرخأو .هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع
 سابع نباو ؛(5075)دواد يبأ دنع ىلع نع بابلا ينو )7/1/١(. «ليقتنملا»

 .((04415) نابح نبا دنع رمع نباو .(5585 50 هجام نبا دنع راسي نب لقعمو

 )١5١١١/8(. «ءاورإلا» :رظني .(350 ص) «تايدلا» يف مصاع يبأ نبا دنع ةشئاعو

 نب يلع يمأ نبا معزا :تلاق اهنأ هيفو :(7777) ملسمو «(7261/) يراخبلا هجرخأ (5)

 نم انْرَجَأ دق :كِك هللا لوسر لاقف «ةريبه َنبا َنالف ءهتْرِجَأ الجر ٌلِتاق هنأ بلاط ىبأ

 .«ئىناه ّمأ اي ٍتَرَجأ

 نبا هدنس يفو هاَهْنَعَدَنَلَدَوَر ةملس مأ ثيدح نم (5877) «طسوألا» يف يناربطلا هجرخأ (0)

 انه هنع ئور دقو «مهمكح يف نّمو ةلدابعلا هنع وري مل ام فيعض وهو «ةعيهل

  .ثيدحلا ّمصف ؛(54 /4) :مكاحلا دنع بهو نب هللا دبع هعبات نكل ؛ريكب نب ئيحي
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 .217(ىهاصقأ مهيلع

 :هّيلك اياضق ("7ءبرأ هذهف

 .مهرفاكب مهملسم ىلتق عنمي وهو «مهئامد ؤفاكت :اهدحأ

 .ديعلاو ةأرملا نامأ لوبق بجوي وهو ؛مهاندأ مهتّمذب عسي هنأ :ةيناثلاو

 يلاو وأ شيجلا يلاول الإ نامألا زوجي ال :نوشجاملا نبا لاقو

 .مهّلك سائلا لوق فالخ اذهو :نابعش نبا )لاق .©7ةّيرّسلا

 ةيل وت (*!نم عنمي اذهو ءمهاوس نم ئلع دي نيملسملا نأ :ةلاثلاو

 .هيلع ئّلوملا ئلع ادي يلاولل َّنإف :تايالولا نم اًئيش راّكلا

 .(5819) «ةحيحصلا) :رظني د

 نع يرهزلا نع  نسح امهدحأ  نيقيرط نم هريغو (40 /4) :مكاحلا هجرخأو

 ,ةشئاعو «ةديبع يبأو «ةريره يبأو «ةمامأ يبأ نع بابلا يفو .ُهنَعُدَنلََِو كلام نب سنأ

 :«دئاوزلا عمجم» رظني .اهنايب قبس ئرخأ دهاوشو فْنَهَيَدَ) صاعلا نب ورمعو
(380:0-859/0), 

 ُهْنَعَُناََوو صاعلا نب ورمع ثيدح انه اجّرخف ؛ةعوبطملا ةخسنلا اققحم مهو :هيبنت

 نع الَّفَغو ُكنَعََُلَوََو ةريره يبأ ثيدحو نعت ركب يبأ نب دمحم هِرْسَأ ةصق يف
 !اًهْدَءْدَنإََي اهجوزو بنيز ةصق يف انه نّرّيتعملا اَكْنَعُدَبَلَو سنأو ةملس ّمأ يثيدح

 .هَنَعْةَنلَوَوو هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم هجيرخت قبس )١(
 .«ةعبرأ» :ةيدنهلا طو «ي ادع خسنلا ةماع يف )١(

 .(17/ /5) :«يرابلا حتفا)و )75١/ -١91١(. ةديهمتلا# رظني (90)

 .«لاقو» :ةيدنهلا ط ءي ءثءب (:)

 .ف هدي« ىف تسيل (0)

 ا



 تسمتغ اذ] ةيركلا نأ بج وي ادهو .مهاصفأ مهيلع ري (1)هنآ :ةعبارلاو
 ذإ .شيجلا نم يصاقللو مهل 27ةمينغلا تناك مالسإلا شيج - ةوقب ةمينُغ

 ههينادو مهيصاقل ناك ءيفلا نم لاملا تبب يف راص ام َّنأو ءاهومنغ هتّرقب

 هتاملك نم ةدافتسم اهريغو ماكحألا هذهف .مهيناد هذخأ ببس ناك نإو

 .هيلع همالسو هللا تاولص .7"2عبرألا

 لصف

 لبقت نممو اهرادقمو ةيزجلا يف ٍةِكَي همك يف

 ٍلاتق ريغب هيلإ ةوعّدلا ِك هّيين هب لجو َّزع هللا ثعب ام لّوأ نأ مَّدقت دق
 امل لاعقلا يف هل نأ مث «ةكمب ًةنس ًةرشع ٌعضب كلذ ئلع ماقأف ءقيزج الو
 .هلتاقي مل نّمع ٌفكلاو «هلتاق نم لاتقب هرمأ َّمث هل ضرف ريغ نم رجاه

 :برعلا نم ملسي مل نم عيمج لاتقب هرمأ نام ةلس (ةماربإل تلزن امل مك

 هرمأف ءاًئيش هدهع نِم *2هصقني ملو هّدهاع نَم الإ ؟؟7هنع ٌفك وأ هلتاق نم

 ةوهيلا براحو نيكرشملا نم ةيزجلا ذخأب هرمأي ملو هدهعي هل يقينأ
 مهنم ةيزجلا ذخأب ٌرمؤي ملو ءاّرارم

 لثتماف «ةيزجلا اوطعي وأ اوملسي ئَّنح مهّلك باتكلا لهأ لاتقب هرمأ مث

 .يبا هت «س يف تسيل 3
 .عوبطملا يف تسيل ()

 .ن يف تسيلو ««ةعبرألا» :ةيدنهلا ط ءز ءثم (9)

 .«هلاتق نع فك وأ» :عوبطملا )00

 .(هضقني) :ى(وشثءدءز (0)
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 مهضعب ٌرمتساو «ةيزجلا مهضعب ئطعأو ءمهضعب ملسأف ؛مهلتاقف هّبر ّرمأ

 .برعلا ئراصن نم مهو ةّلّْيأو نارجن لهأ نم ِةِكَي اهذخأف «هتبراحم لع

 لهأ نمو ءسوجملا نم اهذخأو .ٌبرع مهرثكأو «لدنجلا ةمود لهأ نمو

 .(١)[ًدوهي اوناكو «نميلاب باتكلا

 نم الإ ذخؤت ال :ٌيعفاَّشلاو دمحأ لاقف .برعلا يكرشم نم اهذخأي ملو

 دوهيلا :مهو ءمهنم ِلي هللا لوسر اهذخأ (7)1نيذلا ثالّثلا فئاوّطلا
 .لتقلا وأ مالسإلا الإ مهنم لبقي الف مهادع نمو .سوجملاو ئراصتتلاو

 نيباتكلا ٌلهأ ؛مهنم تبق ةيزجلا اولذب اذإ اهَّلك ممألا يف :ٌةفئاط تلاقو
 هش لعأ نموجملا نآل ؛مهب ٌقحلم مهادع نّمو ةنّسلاب ٌسوجملاو نآرقلاب

 مل امّنإو ءنيكرشملا عيمج نم اهذخأ ئلع ليلد مهنم اهّدخأف ءمهل ٍتاتك ال

 ةبآ لوزن لبق مهلك اوملسأ مهّنأل ؛برعلا نم ناثوألا ةدّبع نم ديلي اهذخأي

 لاتق نم غرف دق ِةكَي هللا لوسر ناكو «كوبت دعب تلزن امنإ اهّنإف «ةيزجلا

 نيذلا دوهيلا نم اهذخأي مل اذهلو «مالسإلاب هل اهّلك "””تقسوتساو «برعلا
 نمو برعلا ئراصن نم اهذخأ تلزن اًملف دعب تلزن نكت مل اهّنأل ؛هوبراح

 اهلبق امك ءهنم اهلبقل اهلّذبو ناثوألا ةّدبَع نم ٌدحأ ٍئنيح يقب ولو «سوجملا

 فكاولعلا ضعي رقك ليال يئات الو قر الو هكا ريثلاو تايليطلا ةديع نم

 .نيونت نودب «دوهي» :ن ادع خسنلا ةماع يف (0)

 ...يتلا» :عوبطملاو س يفو ««ةثالثلا» :د ءس «ز «ي (؟)

 .تعمتجا :«تقسوتسا» ئنعمو .خسنلا فالخ «تقثوتساو» :ةلاسرلاو يقفلا ط (9)

 ١180(. /5) :«ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا»و «(7”7” 5 /7) :«ةغالبلا ساسأ» رظني

 .«ظلغل» :ن يفو ؛««ظلغتل» :ث د يفو .ةيدنهلا ط «ي «ب «ز ء«س يف اذك )0
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 ؟(1١)سوجملا رفك نم ظلغأ ناثوألا ةّدَّبع رفك َّنأ مّلس نَم مث .ضعب ئلع
 دايو ءظلغأ سوجملا فك ليآ؟ناقوألاو ناريلا ؟؟9ةفايغ نيييقرف ئأو

 امّنِإ مهّنأو «هللا الإ قلاخ ال هّنأو ةّنبوبّرلا ديحوتب نوّرقي اوناك ناثوألا

 ؛مّلاعلل نيَعِناَصب نورقي اونوكي ملو «هناحبس هللا ىلإ مهبّرقتل مهتهلآ نودبعي

 اونوكي ملو .سوجملا هلوقت امك ٌرُشلل رخآلاو ,ريخلل ٌقلاخ :امهدحأ
 نيد نماياقب نلعارئاقو هكارعألاو تانبلاو تايكألا ساكت نرأعسب

 .هيلع همالسو هللا تاولص ميهاربإ

 نم ٍدحأ نيدب اوناد الو ءالصأ باتك ئلع اونوكي ملف سوجملا اّمأو

 ٌباتك مهل ناك هّنأ هيف يذلا رثألاو .مهعئارش الو مهدئاقع يف ال «ءايبنألا

 ّحص ولو «1”2ةّتبلا حصياال ءهتنبا ئلع مهكلم عقو اّمل مهتعيرش تعِفرو عِفَرَ

 اوقبي ملف تّلطب مهتعيرشو عفر مهب .اتتك ّنِإف .باتكلا لهأ نم كلذب اونوكي مل

 اهنم ٍءيش لع

 ٌفحص هل ناكو ؛مالّسلا هيلع ميهاربإ نيد ئلع اوناك برعلا نأ ٌمولعمو

 ظلغأ سيل ناثوألا ةدبع رفك نإ مث» :ئلإ ةلاسرلاو يقفلا يتعبط يف ةرابعلا رّيغ )١(

 .2...نم

 .«ةدبع» :ةيدنهلا ط ءد ءس (؟)

 يف يقهيبلاو )07٠1(« «دنسملا» يف ئلعي وبأو «(5 /١ /0) :«مألا» يف يعفاشلا هجرخأ (*)

 :«دئاوزلا عمجم» يف يمئيهلا لاق ُكَنَعَهنَِبَر يلع ئلع افوقوم (188 /9) :«ئربكلا»

 نيعم نباك .داقنلا لج هفعض دقو ««كورتم وهو «لاقبلا دعس وبأ هيف» )١37/7(:

 .ديبع يبأ نع هفيعضت لقنو ءربلا دبع نبا ثيدحلا فعضو .يئاسنلاو يراخبلاو

 .(779 /7) :«ريبحلا صيخلتلا» رظني
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 نم مظعأب هتعيرشو ميهاربإ نيدل ناثوألا ١2)ةّردَّبع رييغت سيلو «ةعيرشو

 كشمتلا مهثع فّرعي ال هنإف ءحص ول مهبانكو مهيبن نيدل سوجسلا ربيغت
 نيذلا سوجملا لّعجُي فيكف ءبرعلا فالخب «ءايبنألا عئارش نم ٍءيشب

 يف ٌحصأ لوقلا اذهو .برعلا يكرشم نم الاح ّنسحأ نايدألا حبقأ مهنيد

 ئرت امك ليلدلا

 الإ رفاك لك نم ذخؤت :اولاقف .مهريغو برعلا نيب ثلاث ٌةفئاط تقّرفو

 قبي مل اًشيرق نإ «هل نعم ال اذهو ,مهريغو شيرق نيب تقّرف : :ةعبارو
 لإ ل يللا بتك دقو ةّنبلا هنم ةيزجلا ذخأو هلاتق ئلإ جاتحي ٌرفاك مهيف

 ئلإ مهوعدي فئاوطلا كولم ئلإو ءئواس نب رذنملا ئلإو ءرجه لهأ
 .هريغ الو ئبرع نيب قّرفي ملو «ةيزجلا وأ مالسإلا

 لك نم ذخأي نأ هرمأو «نميلا ئلإ اًداعم ثعب ِهَّنإف ءاهرذَق يف همكح اّمأو

 رمع اهيف داز َّمث .نميلاب ةفورعم ٌبايث يهو «2")رفاَعَم هتميق وأ اًرانيد ملاح

 .«هذه» :ن )١(

 نباو )7155٠0(« يئاسنلاو .(57) يذمرتلاو .(51/7١7078:1)دواد وبأ هجرخأ (؟)

 ظوفحملاو «هلاسرإو هلصو يف فلتخا دقو ُهْنَعْةَيلََِر ذاعم ثيدح نم )١1857( هجام

 .(58 /5) :ينطقرادلل «للعلا» رظني اب .ذاعم نع قورسم نع لئاو يبأ قيرط نم هلصو

 يف ظفاحلا لاقو ؛«هماكحأ» يف قحلا دبع هتبثي مل ؛فالخ ذاعم نم قورسم عامس يفو

 نبا مهنم ؛هلاصتا ىلع روهمجلاو !«رظن هتحصب مكحلا يف» :(77 5 /7) :!حتفلا»

 ؛ناطقلا نباو «ربلا دبع نباو . هيلوق رخآ مزح نباو ءلاطب نباو «ينيدملا

 دوراجلا نبا هجرخأ اذكو .هيلع لسرملا حّجرو «يذمرتلا هنسح دقو «يناعنصلاو

  رظني )75987/١(. :مكاحلاو ؛(5885) نابح نباو ,((7774) ةميزخ نباو «(7 5)
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ئلع اًمهرد نيعبرأو ءبهّذلا لهأ ئلع ريئاند ةعبرأ اهلعجف
 010 قرّولا لهأ 

 لهأ ئنغ مِلَع رمعو :نميلا لهأ فعض مِلَع كي هللا لوسرف ؛('اهَّئُس ّلكو

 .مهتوقو ماشلا

 لصف

 اهضقني امو ةندهلا يف ِةِكَي همكخ يف

 «نينس رشع مهنيبو هنيب برحلا عضو ئلع ةّكم ّلهأ حلاص هنأ هنع تبث

 ًءافلح ثّدعف ؛هعم ةعازخ نم هؤافلحو ,مهعم ركب ينب نم مهؤافلح لخدو

 كلذب مهلعجف ؛هركنت ملو شيرق ُثّيضرف «مهب اوردغف هئافلح ئلع شيرق

 اوراص مهّنأل ؛مهيلإ مهدهع ذّبَن ريغ نم مهّوزغ حابتساو «دهعلل نيضقان
 ردغلا ئلع مهئافلحل مهرارقإو .مهاضرب هدهعل نيضقان هل نيبراحم
 .مهرشابُمب كلذ يف مهأذر قَحلأو «هئافلحب

 اوضقنو هب اوردغف «ةنيدملا مدق امل مهّدهاعو دوهي ٌحلاص نأ هنع تبثو

 ئلع ربيخ َدوهي ٌحَلاَص ام رخآو ؛مهب رفظيو مهبراحي كلذ ّلكو ءاًرارم هدهع

 ةّجح هنم مهيف مكحلا اذه ناكو ءءاش ام هل اَلاَّمع اهيف مهٌرقيو هل ضرألا نأ

 :("5577/1) :«ةيارلا بصن»و:(5/١١٠١):«'ئلحملا١و ؛(؟76/7؟):«ديهمتلا) -

 .ةعطقنم اهلكو ,ذاعم نع ئرخأ قرط نم يور دقو .(71 /1) :«صيخلتلا»و

 نباو ءدوعسم نيا نع بابلا يثو .هنع سواط قيرط اهنم يقهيبلاو يعفاشلا ححصو

 -87577/65) :«رينملا ردبلا» رظنا .لاقم نم ولخت الو ,مزح نب ورمعو «سنأو «سابع

 )١508(. «مألا - دواد يبأ حيحصلا .( 185 4 45

 .جيحسع هدنسو «هنغ ملسأ نبع عقاخ قيرط نه (/810) ةلعوملا» يف كلام هجيرعخأ 012(

 .«ةنس يهوا :دو !فيرحت وهو «ةَنَس لك يف» :عوبطملاو «ن (؟)

 م ١



 هْخسف هل اًرئاج دقعلا نوكيف «ةّدملا نم ءاش ام هّردعل مامإلا حلص زاوج ئلع

 ال يذلا لي هللا لوسر مكح بَّجوم وهو ءباوَّصلا وه اذهو ؛ءءاش ئتم
 .هل خسان

 لصف

 هدقعو ()ءدهع ق لغدي نأ ّبحلا نم نأ ةكم لهأل هحلص يف ناكو

 مهءاج نم َنأو ءلخد مهدقعو شيرق دهع يف لخدي نأ ٌبحأ نّمو «لخد
 لباقلا ماعلا لخدي هّنأو ؛مهيلإ هَّدر مهنم هءاج نمو ةهبلإ هقوذري أل دتدص نم

 مّدقت دقو ؛حالّسلا ")ناّئْلُجِب الإ اهلخدي الو ءانالث هل ")اهولْخُيف ةكم ئلإ

 .(4!هعضوم يف اههقفو ةّصقلا هذه ركذ

 .خسنلا فالخ «دمحم دهع» :عوبطملا )١(

 .«اهنولخي» :عوبطملا يفو ءخسنلا يف اذك 00

 هطبض يفو .هوحنو طوسلاو اًدومغم فيسلا هيف عضوي «بارجلا هبش :ناّبلُجلا (6)
 .فيفختلاو ماللا نوكسو ميجلا مضب ناَيْلُجو «ءابلا ديدشتو نيتمضب َناّبْلُج :ناهجو
 1١0(. /0) :«يرابلا حتف»و )١/ 7١857(, :«ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا» رظني

 .(7/ همز (:2)
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 هعباوتو حاكنلا يف هماكحأو هتيضقأ ركذ

 لصف

 امهوبأ امهجّوزي ركبلاو بّيثلا يف همك يف

 يهو اهوبأ اهجّوز مادخ تنب ءاسنخ نأ» :؟72١نيحيحّصلا» يف هنع تبث
 تت ا ا رشرابس جو 6 011 ُ 5 28

 .(اهحاكن درف هيلع هللا لوسر تذاق هانين تناكو .ةهراك

 هللا لوسر تنأ اًركب ةيراج َّنأ» : سابع نبا ثيدح نم ("7(ننَسلا ١ يو
 ريغ هذهو . اك ْيَِنلا اهرّيخف ٌةهراك يهو اهجّوز اهابأ َّنأ هل ٌثَركذف

 ئرخألا يف ئضقو ءبّينلا ريبختب امهادحإ يف ئضق ناتّيضق امهف ءءاسنخ

 يفوهو .ءملسم هجرخي ملو ءءاسنخ ثيدح نم (51959 659155 ,5178) يراخبلا )١(

 046/11 «فارشألا ةفحت» رظني ءيذمرتلا ادع نئسلا

 :لاسرألاب قيدحلا اذه لعأ دقو «(141/5) هجام نباو ؛.(597١7) دواد وبأ هجرخأ (؟)

 نع ديز نب دامح هاورف :لاسرإلا امأ ؛هب ريرجو يزورملا دمحم نب نيسح درفتبو

 هعبات دقو «ةقث وهو ؛هلصوف مزاح نب ريرج هفلاخو ءالسرم ةمركع نعع بويأ

 ّحصو .دّرفتلا عفتراف :برح نب ناميلس اًئيسُح عبات امك ؛نابح نب ديزو .يروثلا

 يف لاقو ظفاحلاو .فنصملاو «ينامكرتلا نباو .ناطقلا نبا هاوق دقو .ثيدحلا

 ةديربو ؛ةشئاع نع بابلا ينو .«هل لينعم ال ثيدحلا يف نعطلا» نيس

 بيذدبهت»و ١١1(, /1/) :«يقنلا رهوجلا»و (؟6 )١/ :«ماهيإلاو مهولا هاد

 (مألا - دواد يبأ حيحص»و ٠١(« 5 /7؟) :«نيعقوملا مالعأ»و ؛(5 ٠ /7) :«ننسلا

 )/١1871(.

١١ 7/ 



 .«نذأتسُت تح ركبلا حّكنُت ال» :لاق هَّنأ 0)1حيحّصلا» يف هنع تبثو
 .«ثتكست نأ» :لاق ؟اهنذإ فيكو «هللا لوسر اي :اولاق

 .«اهتامص اهنذإو ءاهسفن يف نذأتسُت ركبلاو» :©272ملسم حيحصاا يفو

 الإ جّوزت الو ءحاكتلا ئلع غلابلا ركبلا رّبجت ال هنأ مكحلا اذه بجومو

 ئدحإ ىف دمحأو ةفينح ىبأ بهذمو ءفلّسلا روهمج لوق اذهو ءاهاضرب

 وهو .هاوس دقتعن الو «هب هللا ٌنيدن يذلا لوقلا وهو «(؟0هنع 7تاياوّرلا

 هلا عاصم يونا ذهاوفو ينبهنا 44 ذوسر مكن لقوم

 اذه ةياور سيلو .ةهراكلا ركبلا رييختب [تب مكَح هّنإف ؛همكحل هتقفاوم ان

 :ءايتتلا لوقب اعلق نإف الس رسو اًدنسم ىو لق هّنإف فيق لهب ةلسرم ثيددحلا

 يف مهفّرصت اذهو ءٌرهاظف .هلسرأ نم ئلع ٌمّدقم هَّلَّصو نّمو ٌةدايز لاصتالا نإ
 لاسرإلاب انمكح نإو !؟هلاثمأ مكُح نع جرخ اذه لاب امف .ثيداحألا بلاغ

 ةحيحّصلا ٌراثآلا هْئَدَصع دق ّيوق لسرم اذهف «نيثّدحملا نم ٍريثك لوقك

 .هب لوقلا نّيعتيف ة :هركذنس امك «عرّشلا دعاوقو «سايقلاو «ةحيرّصلا

 ةمأ اذهو .«نذأتسّت ركبلاو» :لاق هنإف .هرمأل لوقلا اذه ةقفاوم اّمأو

 مهقورلو هن ريترو م 200 حف : ارلخ لاّدلا ريخلا ةقيصب ةرودتأل ؛ٌدكؤم

 .هْنَعهَنِآََيَر ةريره يبأ ثيدح نم )١519( ملسمو )0١77(( يراخبلا هاور )١(

 .اًهَنَعْمَتاَدَص سابع نبا نع )١157١( ثيدح (؟)

 .«نيتياورلا» :ي ءىس (9)

 :(ئواتفلا عومجم»و 0744 /4) :«ينغملا»و «(87 )7/8/١9- :«ديهمتلا» رظني (5)

 ١91(. /4) :«يرابلا حتف»و .(74و 78 /5)

 .ةيدنهلا ط نم تبثملاو ««قيقحت» :خسنلا يف (5)
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 .هفالخ لع ٌعامجإ مقي مل ام بوجولل نوكت نأ هرماوأ يف لصألاو

 .ئبنو ٌرَمأف «نذأتست ئتح ركبلا حكت الا :هلوقلف .هيهنل هتقفاوم امو

 .قرطلا غلبأب مكتمل ٌثايتإ اذهو :رييخّتلاب مكخو

 ال نيفكا(1)ةعغلابلا ةلفاعلا ركبلا نإف .هعرش دعاوقل هتقفاوم اَمأو

 جارخإ ئلع اهربجي الو ءاهاضرب الإ اهلام نم ٍءيش ّلقأ يف اهوبأ فّرصتي
 ريغب اهنم اهعضُب جرخيو ءاهقري نأ زوجي فيكف ءاهاضر نودب هنم ريسيلا

 ءيش ضغبأ نم وهو «هيف سائلا ةركأ هي ييكو وع « ديري نم لولإ اهاضر

 :هددق ٌةريسأ اهلعجيو ١ ”اهاضر ريغب اًرهق 7"2هاّيإ اهحكنيف اذه عمو ؟اهيلإ

 .ئرسأ :يأ (؟)«مكدنع ٍناوع َّنهّنِإف ءءاسّنلا يف هللا اوقّنا» كي ْيَِّنلا لاق امك

 ال نمب اهجيوزت نم اهيلع لهسأ اهاضر ريغب هلك اهلام جارخإ نأ ٌمولعمو
 نّيسو هس اوقع تع اذإ اهنإ :لاق نت لظبأ دقلو اعاضر ريكي هراغت

 يفو .«ةلقاعلا غلابلا» :ث ,ب يفو .«لقاعلا غلابلا» :ن «ز يفو .ي د ءس يناذك 46

 .«ةلقاعلا ةغلابلا)» :عوبطملا

 .ةيدنهلا ط نم تبثملاو ءاهل هجو الو «امأ» :خسنلا يف )١(

 .ميقتسم اهنودب ئنعملاو «.خسنلا يف اهل دوجو الو «هديري نم ىلإ :عوبطملا يف هدعب (9)

 نع «يشاقّرلا ةّرمخ يبأ ثيدح نم )3١75465( «دنسملا» يف دمحأ ظفللا اذهب هجرخأ (:)

 هفعضو دواد وبأ هقثو ةرح وبأو ,فيعض وهو ناعدجج نب ديز نب ىلع هيفو ؛همع

 )١١517, يذمرتلا هوحنب هجرخأو .(75077/7) :(دئاوزلا عمجم» رظني هريغ

 ؛لوهجم هدنس يفو .صوحألا نب ورمع ثيدح نم )١801١((: هجام نباو 4(“ ٠ ما/

 نم 1714 حاسس وغرس نسع# ؛يفمرتلا لاق دعنا اهدل ذهشبو

 ء1991/) «ءاورإلا» :رظني .«مكدنع ناوع نهنإف» :هلوق نود «ليوطلا رباج ثيدح
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 .ةقلخلا َحيبق اهل اًضيغب ناك ولو هنييعتب ةربعلاف ءاوفك اهوبأ

 اهجيوزت يف 21)تدبلا ةحلصم ئفخت الف ةّمألا حلاصمل هتقفاوم اّمأو

 كلذ ٌّدض لوصحو «هب اهل حاكنلا دصاقم لوصحو ءهاضرتو هراتخت نمب

 لوقلا اذهب ةحيرّصلا ةحيحصلا ةْنّسلا ٍتأت مل ولف ؛هنع رفنتو هضغبت نمب

 .قيفوتلا هللابو ءهّريغ يضتقت ال ةعيرشلا دعاوقو حيحَّصلا سايقلا ناكل

 الد :لافو ءبّيتلاو ركبلا نيب ىرغلاب 2 هللا لوسر مك دقف :ليق نإف

 ميألا» :لاقو :(0)25«نذأتسُت ات تح ركبلا حّكْنت الو ,رمأتست ئتح ُمُيألا حكت

 اهسفنب ٌقحأ َمِّيألا لعجف .©7«اهوبأ اهنذأتسي ركبلاو اهّيلو نم اهسفنب قحأ

 صيصختل نكي مل اّلِإو ءاهسفن نم اهب قحأ ركبلا يلو ّنأ مِلُعف ءاهّيلو نم
 .ئنعم كلذب ممّيألا

 نذإو .قطنلا لا نذإ لعجف «نذإلا ةفص يف امهنيب قّرف هّنإف اًضيأو

 عم اهل نحال اهّنأو ءاهاضر رابتعا مدع ئلع لدي هّلك اذهو ءتمّصلا ركبلا

 .اهيبأ

 مم اهاضر ريقب اهجيوزت زاوج لع لدي ام كلذ يف سيئ هلأ :باوجلاف
 ءاًوفك ناك اذإ اهيلإ قلخلا ضغبأب اهجؤزي نأو ءاهدشٌّرو اهلقعو اهغولب

 مكعم سيلو «لوقلا اذه لاطبإ يف ةحيرص اهب متججتحا يتلا ثيداحألاو

 .موهفملا ق قيرطب لدي امّنِإ اذهو «اهّيلو ني اهسفنب قحأ مّبَألا» :هلوق نم لئوقأ

 .«بيثلا) :ب ءث يف 0010

 .ُهَنَعْدَلاَهَكَر ةريره ىبأ ثيدح نم «نيخيشلا دنع هجيرخت قبس )١(

 .اَهْنَعَدَيَدَو سابع نبا ثيدح نم )١57١( ملسم هجرخأ (”)
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 هميدقت زوجي الف ٌةَّجح نأ مُلَس ولو ةَّجح هنوك يف مكنوعزاني مكوعزانمو

 ءاّمومع موهفملل نإ :تلق اذإ لدي امن اذهف اًضيأو «حيرّصلا قوطنملا ئلع

 دب ال روكذملاب صيصختم٠تلا نأ ىلإ عجرت هتلالد ذإ .هل مومع ال هنأ باوّصلاو

 تباث ئلإ هادع ام ماسقنا نأ ٌمولعمو «هادع اًّمع مكحلا يفن يهو ءقدئاف نم هل

 نكي مل نإو ٌةدئاف هنع توكسملل رخآ مكح تابثإ ْنأو ٌةدئاف هيفتنمو مكحلا

 سايقلل ٌفلاخم ٌموهفم اذهو فيك ٌةدئاف هليصفت َنأو «قوطنملا مكح ّدض

 ؟ةروكذملا صوصتلا فلاخيو دقت امك نيلوألا سايق لب سيرّصلا

 عا مِّيألا» :هلوق بيقع «اهوبأ اهنذأتسي ركبلاو» :ِكَي هلوق لّمأتو

 الو اهاضر ريغب ٍجّوَّرت ركبلا نأو ءلوقلا اذه مهوتل اًعطق «اهّيلو نم اهسفنب
 هيف اع يولي نيتسجلا وجا لصرلا كي اهلا لاعا لح او نيا

 هبا يح اهسفن يف ركبلل نوكي

 .(17لاوقأ ةّنس لع رابجإلا طانم يف ءاهقفلا فلتخا دقو

 .ةياور ىف دمحأو كلامو َيعْفاَشلا لوقوهو :ةراكبلاب ريجي هّنأ :اهدحأ

 .ديحأا رع ةثلاثلا ةيلوألا وهو اكس ام ريجي هلأ :كلاغلا

 .هنع ةعباّرلا ةياوّرلا وهو ءدجُو امهّيأب ربجي هّنأ :عباّرلا

 ةضوراو 5-55(2 1؟ )١7/ :«بلطملا ةياهنالو :(589 /84) :«ىنتغملا) رظني (2١)

 رهاوجلا دقعا»و 77-2758 /55؟) :«ئواتفلا عومجم»و ((0 5 - 07 /1/) :«نيبلاطلا

 .(87؟-/١1 /7؟) :«ةنيمثلا
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 ليعامسإ يضاقلا هاكح «غلابلا بّيْلا ربجتف «داليإلاب ريجي ِهَّنَأ :سماخلا
 نم نسح هجو هلو :لاق .عامجإلا فالخ وهو :لاق :؛ىرصضبلا نسحلا نع

 !؟«7١لظملا دوسألا هجولا اذه ام يرعش َتيل ايف .هقفلا

 .ملعأ هّللأو .بهاذملا هذه نم حجارلا كيلع اىفخي الو

 تقطن نإف «مالكلا ٍبّيَلا نذإو ءتامّصلا ركبلا نذإ َّنأب لَو ئضقو
 اذهو «تامّصلاب الإ جّوّرت نأ ٌحصي ال :مزح نبا لاقو دكآ وهف نذإلاب ركبلا

 .هتّيرهاظب قئاللا وه

 كلذ لدف ,"7مالتحا لعب مكي الو ءاهسمن 2 ردا ؟؟ةميكللا نأ ئضفو

 ريختف «ةدالولاو لسانتلا حاكنلاب دوصقملا :لاقي نأ هلعلو» :هصن قيلعت ن شماه يف )١(

 .«هدعب ريخت الف دوصقملا لصح دقف تدلو لىتمو دلت لت

 !«تنبلا» :ن ()

 هدنس فعضو .ُةَنَعُدَيَإَعَو بلاط يبأ نب يلع ثيدح نم (741/7) دواد وبأ هجرخأ (*)

 نب دلاخ نب هللا دبع ةلاهجل ؛مهريغو ّيرذنملاو ناطقلا ٌنباو قحلا دبعو ٌىليقعلا

 قرط ثيدحللو ؛ىطخي قودص وهو «ينيدملا دمحم نب ئيحي هيفو «هيبأو ءديعس

 ثيدحو «نسح دنسب هلج نع ةفينح نب ةلظنح ثيدح هل دهشيو «ةفيعض ئرخأ
 ؛نقلملا نباو ءيوونلا هنسح دقو .ناتبثي الو اَهْنَعَدَتآَوو كلام نب سنأو «رباج

 :«صيخشلتلا او وأ ؟ + /1/) :ةربيعلا ردبلالا رظني .هلظاوشن ينابلألا هحح صو

 )١555(. «ءاورإلا»و )*/ 55١(.
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 نآرقلا لدي هيلعو ةشئاع سهذم اذهو .غولبلا لبق ةميتيلا حاكن زاوج ئلع

 ا

1 

2 
 مي امو نهيف / َكَنوُمفس سو :ىلاعت ل لاق

 ها وم م يو ض يف بتحملايف

 ءاهيلو رجح يف نوكت ةميتيلا يه» :ةشئاع تلاق ..0 :ءاسنلا] ب

 نأ الإ ّنهحاكن نع اوهنف ءاهِقادَص َةْنُس اهل طيقُي الو ءاهحاكن يف بغريف
 1 قادص 5 ؟يلاوطمل

 تتمص نإف ءاهسفن يف رمأتسُت ةميتيلا» :ِكَي هنغ 2)ةعبرألا ننّسلا ىفو

 .«اهيلع زاوج الف تبأ نإو ءاهنذإ وهف

 لصف

 ّيلو الب حاكنلا يف كي همك يف

 نذإ ريغب اهّسفن تحكن ٍةأرما امّيأ» :ةشئاع ثيدح نم هنع (47«ننّشلا» يف

 .(518/5) :«عئانصلا عئادبا»و ؛.(5 5٠7 - ١7 /9) :«ينغملا» رظني 6

 )7١14(. ملسمو ((0 11١07 5945) يراخبلا هجرخأ (؟)

 ملو )771١(  يئاسنلاو )23١1١9(. يذمرتلاو 7١. 5١045(. 9: دواد وبأ هجرخأ (9)

 يبأ نع «ةملس يبأ نع «ةمقلع نب ورمع نب دمحم قيرط نم هجام نبا دنع هّرأ

 امك نيخيشلا دنع ريثك يبأ نب ئيحي هعبات دقو «ماهوأ هل قودص ٌدمحمو «ةريره

 .(1717 /؟) :مكاحلاو :(4 )١/4 نابح نبا هححصو «ٌيذمرتلا هّئيدح نّسحو «قبس

 ؛«قرط نم (14179١)هجام نباو )231١7(. يذمرتلاو )35١87(« دواد وبأ هجرخأ (4)

 ئرخأ قرط هلو «ةشئاع نع ةورع نع يرغزلا نع ئسوم نب ناميلس اورام :اهّلكمَأ
  يبأو «نيعم نباك ؛ظافحلا لج هدهاوشو هقرط عومجمب هححصو ؛لاقم نم لخت مل
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 اهلف ١2)اهباصأ نإف ؛ٌلطاب اهحاكنف ٌلطاب اهحاكنف لطاب اهحاكنف اهّيلو
 لاق .«هل تلو ال نم ٌئيلو ناطلّسلاف اورجتشا نإف ءاهنم باصأ امب اهرهم

 .ةرسح يداعب :يذمرتلا

 .«ٌيلوب الإ حاكن ال» :هنع "70«ةعبرألا ننّسلا» يفو

 :«ةفرعملا» يف يقهيبلاو )١18/5(. :مكاحلاو «(57٠5)نابح نباو «ةناوع

 نباو ءرمع نباو ءسابع نباو ءيلع نع بابلا يفو .يذمرتلا هنسحو )4/ 77٠١(«

 ئرخأ دهاوش هلو .تَعَهَيَو مهريغو نيصح نب نارمعو «سنأو ءرباجو ؛دوعسم
 :(دئاوزلا عمجم)»و «7 ل :«ريعلا رعبلا# رظي .قآلا تيدحلا قركشت

 )٠-١185(. «ءاورإلا»و .(؟581//-؟86 /5)

 .ثيدحلا تاياور نم ءيش يف سيلو «اهلبحأ» :ب 01(

 ئسوم يبأو «رباجو «ةريره يبأو «سابع نباو «ةشئاع نع ظفللا اذهب ثيدحلا ءاج (1)

 نباو (١؟0٠710777) دمحأ امهجرخأ دقف سابع نباو ةشئاع ثيدح امأ .فَتَعَدَِِضَ

 نع ةمركع نعو «ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا قيرط نم دحاو دنسب )188٠( هجام

 هدئس ححصو «عبوت دقو «سلدم وهو «ةاطرأ نب جاجحلا ةنعنع هيفو .سابع نبا

 ام :اهلثمأ قرط هنع هلف ةريره يبأ ثيدح امأو .«دنسملا» ئلع هقيلعت يف ركاش دمحأ

 وهو .متسر نب حلاص :هدنس يفو ؛هنع نيريس نبا قيرط نم (١؟51) نابح نبا هاور

 )5494١(., «طسوألا» يف يناربطلا هاور ام :اهدوجأ «قرط هنع هلف رباج ثيدح امأو

 سيلا :يدع نبا لاقو ؛ينطقرادلا هنّيل «عيزب نب هللا دبع هيفو «هنع ءاطع قيرط نم

 .ةدييحتب

 هجام نباو )3١١1(« يذمرتلاو )7١405(« دواد يبأ دنع وهف ئسوم يبأ ثيدح امأو
 يبأ نع قاحسإ يبأ قيرط نم 17١( /؟) :مكاحلاو «(5 01/7) نابح نباو «.«1881)

 ةبعش هلسرأف ؛هلاسرإو هلصو يف قاحسإ يبأ ئلع فلتخا دقو .ُهَنَعُدَباَِكَر هنع ةدرب

  نباو .ءيدهم نباك ؛داقتلا ل لصولا حجرو «؛هريغو ليئارسإ هلصوو «يروشلاو
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 ةيناّزلا َّنِإف ءاهَسفن ًةأرملا جّوزت الو ةأرملا ٌةأرملا ٌحّوزت ال١ :هنع (١)اهيفو

 2 2 26- هل ني
 اذإ لجّرلا نآو ءامهنم لوالل يهف نايلولا اهجوز اذإ ةأرملا نأ مكَحو

 انيك لول عيبلاف '"7نيلجرل عاب

(010 

00 

 امهريغ فالخب .دحاو سلجم يف ثيدحلا يروثلاو ةبعش عامسل ؛يراخبلاو ؛ينيدملا

 نبا هلاسرإ حجرو .تبثأ قاحسإ يبأ يف ليئارسإو «دكآ ناكف ؛ةفلتخم تاقوأ يف هوعمس

 رّكَّدو ؛هقرط دْرَس يف مكاحلا لاطأو .نيهجولا نابح نبا حّحصو .ٌيواحطلاو ءيدع

 ِلِلَج يبنلا جاوزأ نع هيف ةياورلا تحص)» :لاقو ءايباحص نيثالث نم رثكأ نع هدهاوش
 *1/1-١10(, /7) :(ةيارلا بصنا رظني .«شحج تنب بنيزو «ةملس مأو «ةشئاع

 .(4*181) «ءاورإلا» يف ينابلألا هدهاوشو هقرطب هححصو «(777 /7) :«صيخلتلا»و

 ,(70175) ينطقرادلا هجرخأو «ننسلا يقاب يف سيلو (1887) هجام نبا هجرخأ

 نسحلا نب ليمجب ّلعأو كنَعهَيََِي ةريره يبأ ثيدح نم 1١١( //) :يقهيبلاو
 :هلوق نأ الإ ؛اعوفرم ثيدحلا ٌمصف ءاعبوت دقو ,ناقودص امهو «ناورم نب دمحمو

 :حيحص ٍدنسب هريغو ينطقرادلا دنع امك ؛هفقو حيحصلا «اهسفن جوزت ةينازلا نإف»

 :«رينملا ردبلا» رظنا .«ةينازلا يه اهسفن حكتت يتلا نأ ثدحتت انك» :ةريره وبأ لاق
 )١1851١(. «ءاورإلا»و ,.(هكو-ه 57 /0)

 .«نيلجرلا» :ثو .«نيلجرلل١ :ي «س

 هجام نباو «(5787) يئاسنلاو )١١١1١(« يذمرتلاو ؛.(4١73/) دواد وبأ هجرخأ
 ُهَنَعْةَللاَ ةرمس نع نسحلا ثيدح نم )75١90( للا 3ع سبع 00-1

 ؛ينيدملا نبا لاق امك «هنم عمسي ملو «رماع نب ةبقع نع هنع رخآ هجو نم يورو

 10 /؟) :مكاحلاو ءمتاح وبأو ؛ةعرز وبأ هححصو «يذمرتلا هنسح ثيدحلاو

 .(1861) «ءاورإلا» يف ينابلألا هفعضو ١765(. /7) :«صيخلتلا» رظني «؛ 6

 ءروهشم فالخ هنم هعامس و «

١ 



 لصف

 ملو ؛اقاذص اهل ضرفيملو ةأرمأ جّوزت لج يف ئشق هلل :ةلع تس

 اهلو ءططّس الو ٌسكَوال ءاهناسن !١ هايل :تام ئتح اهب لخدي

 1774| ةشعو رهشأ ةعبرأ ةّدعلا اهيلعو «ثاريملا

 :لاق .«؟ةنالف 0 نأ ' نئضرتأ)» :لجرل لاق هنأ هنف ؟* 7يذمرتلا يفو

 امهدحأ جوزف «معد :تبلاق ا ؟اًنالف 55 نأ نيضرتأ) :ةأرملل لاقو معن

 2 - 2 ه ك5 نا
 ناك املف ءائيش اهطعي ملو ءاقادص اهل ضرفي ملو «لجرلا اهب لخدف «هبحاص

 .ربيخب هل اًمهس اهقادَص نِم اهضّوع هتوم دنع

(010) 

00 

(0 

 ٌراوجو ءٍقادَص ةيمست ريغ نم حاكنلا ٌراوج ماكحألا هذه تنّمضت دقو

 فالخ «اهلثم رهم» :عوبطملا يفو .«رهم» :امهشماه يف بتكو «ثاريم» :ي ءس

 .خخسنلا

 هجام نباو «(77554) ىئاسنلاو )21١45((. يذمرتلاو )23١15(« دواد وبأ هجرخأ

 مكَحف ةلأسملا هذه نع لئس هنأ» :هيفو كَنَعُهتَإَدِيَر دوعسم نبا ثيدح نم (1841)
 ٍتنب عورَب يف كي هللا لوسر ئضق :لاقف يعجشألا نانس نب لقعم ماقف ءرِكذ امب اهيف

 ثيدحلاو .«همالسإب الإ ذئموي هتحرف حرف هللا دبع يئر امف .تيضق ام لثم قشاو
 :رظناو 18١(. /؟) :مكاحلاو )5٠٠١(« نابح نبا هجرخأو ءيذمرتلا هححص

 )١979(. «ءاورإلا»

 ُفنَعُدَتأََيَر رماع نب ةبقع ثيدح نم )/7١١1( دواد وبأ هجرخأ امنإو «خسنلا يف اذك

 18١(. /7؟) :مكاحلاو «(5 *1/7) نابح نبا هححصو «ملسم طرش ئلع حيحص وهو

 .(37 577 /5) :«مألا - دواد يبأ حيحص» رظنا
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 ,231)هب لخدُي مل نإو توملاب لّْمِولا رهم رارقتساو «ةيمسّنلا لبق لوخّدلا
 نبا "'”ذحخأ اذهبو ءجوُرلا اهب لخدي مل نإو توملاب ةافولا ةّدع بوجوو
 دحأ يف ٌنعْفاَشلاو .دمحأ :مهنم ءثيدحلا ©”ءاملعو قارعلا ءاهقفو ٍدوعسم
 .«4)هيلوق

 لهأ ذخأ هبو ."*'اهل قاَدَص ال :ٍتباث نب ديزو بلاط يبأ نب ٌيلع لاقو
 .«1)رخآلا هلوق يف ٌنعفاَّشلاو كلامو ةنيدملا

 ْ ا . 2 0 0 3 كف

 يلو وأ ؛نيفرطلا نم ليكوك دقعلا يفرط لجّرلا يلوت ٌزاوج تنّمضنو
 شل ا خا سا 5 مم 3 5 7 م ع ,

 تجوز :لوقي نأ يفكيو ؛ٌيلولا هلكو جوز وأ ءجوزلا هلكو يلو وأ ءامهيف

 اذهو ءجوّرلا وه ناك اذإ ةنالف تجّوزت وأ ءكلذ ئلع اًرصتقم «ةنالف اًنالف

 نمك «ربجملا ئلولل الإ كلذ زوجي ال :ةيناث ةياور هنعو .دمحأ بهذم رهاظ

 .(جوزلا» :ةدايز د 010)

 .«لوتفأ) :ب

 .ةيدنهلا طو ن نم
 )١1597/1١(. :«ينغملا»و )191/1١6(« :«بلطملا ةياهن» رظني

 يف روصنم نب ديعسو )1١897. 3٠١895(.« قازرلا دبع ُهَتَعْدَيَلََر يلع ٌرثأ جرخأ

 يلع نع قرط نم «(7 47 /1) :«ئربكلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو «(47 5) «هنئسا

 اهجرخأ ةصق يفف تباث نب ديز رثأ امأو .اهعومجمب حيحص وهو ُكْنَعَدَئإَدَو
 ,(79460 /7) :ةبيش يبأ نباو «(470) روصنم نب ديعسو )١١8/889(« قازرلا دبع

 )١١55(. دانسإ ريغ نم يذمرتلا امهدروأو .هيلإ ةحيحص ديناسأب

 (7"7 4 //) :«ينزملا رصتخم»و ((016 /7) :«مألا»و .(54/7) :«ةنودملا) رظني

 ةيابن»و .(44 /5) :«ليصحتلاو نايبلا»و -581١(. 51/4 /4) :«ريبكلا يواحلا»و

 )١59/51١(. :«ينغملا»و )١6/”١97(. :«بلطملا

 ع ١



 ئضر ربتعي ال هنأ ةياوٌرلا هذه هجوو ءرّبجملا هدبعب ةرّبجملا هتنبا وأ هَتَمَأ جوز

 .نيفرطلا نم ٍدحاو
 ا ا ا

 .ملعأ هللاو . )هيف نيفرّطلا ماكحأ ٌداضتل «نيفرّطلا يّلوت

 لصف

 ٍلّبَحلا يف اهدجوف ًةأرما جوزت نميف ِلَي همك يف

 مثكأ خب غري ةريش ايوسسلا خت ذيعيس عع :(5):فتصملا#و (ننّسلا» يف

 ٌنبْنلا لاقف «ئلبح يه اذإف ءاهيلع ٌتلخدف ءاهرتس يف اركب ٌةأرما تجّوزت :لاق

 تدلو اذإو كل ٌدِصَدّلولاو ءاهجرف نم َتَلَلحتسا امب قاذّصلا اهلا هلك

 .امهنيب قّرفو «اهودلجاف

 لهأ لوق وهو ءاّنز نم لماحلا حاكن نالطب :مكحلا اذه نّمضت دقو

 :«يشكرزلا حرشاو :.(45//) :«فاصنإلا»و 07375 - 117/17 /4) :«ينغملا» رظني ()

(6/ 58-55). 

 هيأ ةنعتع :للع ثا ّلعأ دقو: ):/4١1١9 قازرلا فيغو 49113 دواد وبأ هجيرخأ (9)
 امنإ جيرج نبا نأب /١1617( /1) :«ئربكلا» يف يقهيبلا مزج لب ءسلدم وهو جيرج

 كورتم ميهاربإو 37١ ٠١ 5) قازرلا دبع دنع امك «ئيحي يبأ نب ميهاربإ نم هعمس

 ظوفحملا نأب (4 18 )١/ :«للعلا» يف متاح واوا 184 راع وب هلعأو .مهتم لب

 ءاهقفلا نم اًدحأ ملعأ ال» :(717/5 /؟) :«ملاعملا» يف يباطخلا لاق ءديعس نع هلاسرإ

 .بارطضالاب (507 )١/ :«نئسلا بيذبت» يف فتصملا هلعأو .«لسرم وهو «هب لاق
 دواد يبأ فيعض» يف ٍينابلألا هفعضو 425947 /7 21417 /7) :مكاحلا هدانسإ ححصو

 .(") «مألا -

 رك ١



 .©7١ءاهقفلا روهمجو ءدمحأ مامإلاو «ةنيدملا

 نم حيحّصلا وه اذهو .دسافلا حاكنلا يف ئّمسملا رهملا بوجوو

 :ثلاّثلاو .تعفاَّسلا لوق وهو ؛لثملا رهم بجي :يناّملاو .ةئالّثلا لاوقألا

 ؟1برمألا اقآ بجي

 لّبَحلاو ؛فارتعا الو ةنّيب مقت مل نإو لّبَحلاب ٌّدحلا َبوجو : :تدعضتق

 يف دمحأو .ةنيدملا لهأو هباطخملا كب رمع بهذم اذهو «تاتيبلا ائوقأ نم

 ان نيياورلا ئدحإ

 بأ ال اًنز دلو ناك امل ِهَّنِإ :ليق دقف «جوّرلل اًدبع دلولا نوكب همكح اّمأو

 ةلزنمب هل هّلعجو ءاهّدلو هّمّدخأ اهقادص مِرَعو ءاهسفن نم هتّرغ دقو هل

 نأ لمتحيو . زمهادسو هكأ ةكيسل امين اذ دتحلا هلاك قرأ هلأ 8 ديعلا

 يبنلاب اًصاخ اذه نوكيو ءجوّرلل اهرورغو اهانز لع ِهّمأل ةبوقع هقرأ نوكي

 .هريغ لإ مكحلا ئذعتي ال ءدلولا كلذبو لكي

 .ملعأ هللاو .«؟7هنيد يف قَّرسل ِةِكَي هعيب لمح هيلعو «نيّدلا يف ٌرحلا قرتسُي 6 3 ٠ هم يؤ و ركااتع يف و َ . 2 7 وع

 )١( :«ينغملا» رظني )9/ 057 25571١(« :«عدبملا»و )/1/ 17(.

 :«(عورفلا»و ١1١6(« /5) :«طوسبملا»و ,(5 5 /7) :«مألا»و ,(0787 /4) :(ىنغملا» رظني (؟)

 1١07/7(. /ا/) :«عدبملا»و ,(5946 /6)

 .4568/5) :«:ثسلا :بيليعااو ,(1137// )1١7/ :«ينغملا)و ,(91/ /71) :«ديهمتلا» رظني (9)

 سيلو «ةنيادم سانلا نم يرتشي ناكو «ةنيدملا مق الجر نأ :اهّلصاح ٍةصق يف كلذو (4)

 حابأو ««(قَّرُس تنأ» :لاقف كي يبنلا لإ هوّكّشف .مهلاومأ كلهتساف ءيضقي لام هل

 )1١17/60(:- :«راثآلا لكشم» يف يواحطلا هجرخأ .هنعاوّمع مث ءهّعيب مهل

16 



 لصف

 حاكنلا يف طورشلا يف ِةِكَي همك يف

 متللحتسا ام ")اهب اوفوت نأ طورشلا ٌّقحأ َّنإ) :هنع 217 "نيحيحّصلا» يف
 ينام غرفتستل اهتخأ ٌقالط ٌةأرملا لأست ال» :هنع )ام هيفو .«جورفلا هب

 .«اهل رّدُق ام اهل امّنِإف ؛(؟)اهتمْحَص

0 

000 

00 

0 

(0) 

03) 

 .«اهتخأ قالط ةأرملا هك ئهن)) هنأ :(6)امهيفو

: 2 
 .«نئرخأ قالطب ةأرما حّكنت نأ لحيال» : هنع ك6 لدرس 2

 .لاقم هدنس يفو «قَّرُس نع ملسأ نب ديز ثيدح نم )7١717(« ينطقرادلاو

 هقرطب هنسحو 5١((: /7) :«ئربكلا» يف يقهيبلا هفعضو «(77 /7) :مكاحلا هححصو

 َُنَعَُنْإَدَوو ديعس يبأ ثيدح :هدهاوش نمو )١514٠(. «ءاورإلا» يف ٍنابلألا هدهاوشو

 يزملا ظفاحلا هححص ء««هنيد يف سلفأ ارح عاب ِةْيِكَي يبنلا نأ» :هريغو ينطقرادلا دنع

 ١19(. /7) :«حيقنتلا» يف هلقن امك

 .ُهَنَعُدَياَوَر رماع نب ةبقع ثيدح نم )١514( ملسمو «((0 10١ 071/71) يراخبلا

 .(هب) :ل «س ءد

 .هَنَعلاََيَر ةريره يبأ ثيدح نم )١508( ملسمو «5 )5١657., ٠ يراخبلا

 ظافلأ ضعب يف تناك نإو خسنلا يف تسيلو «حكتتلو» :ةدايز ةلاسرلاو يقفلا ط

 .ثيدحلا

 .ةنَعُهَيَإَََر ةريره يبأ ثيدح نم )١4151417( ملسمو )7١50(« يراخبلا

 ئسوم نب نسح قيرط نمو اَْنَعهَيَِوََي ورمع نب هللا دبع ثيدح نم (1751) مقرب
 دهشي نكل .مهمكح يف نمو ةلدابعلا هنع وري مل ام فيعض ةعيهل نباو «ةعيهل نبا نع

 نر ل سا هس

 )55 /4(. «ءاورإلا»و )١10((.

 و١6



 اذإ دقعلا يف تطرش يتلا طورشلاب ءافولا بوجو :ُمكحلا اذه نّمضتف

 .هلوسرو هللا مكحل اًرييغت نّمضنت مل

 نهّرلاو نيمضلاو هليجأت وأ رهملا ليجعتب ءافولا بوجو الع قفتا دقو

 .رهملا نع ولخلاو «قافنإلاو ءءطولا كرت طارتشاب ءافولا مدع ئلعو ءهب

 ال نأو ءةجوّرلا راد طرشو «ةجوّرلا دلب يف ةماقإلا طرش ىف فلتخاو

 يفي مل ئتمو هب ًءافولا هريغو دمحأ بجوأف ءاهيلع جّوزتي الو ءاهيلع ئّرستي

 .7١2لمحأ دنع خسفلا اهلف هب

 بويعلا نم ةمالّسلاو لامجلاو ِسَسْنَلاَو ةراكبلا ظارتشا ىف فلعتاو

 .ٍلاوقأ ةثالث ئلع ؟هخْسَف يف اهُمدع رّثؤي له «حاكُلا اهب ")خسفي ال يتلا
 .(47ةصاخ بسلا مدع دنع خسفلا (72هل :اهقلاث

 بجي أل هّنأو ءايدخأ قالظ ةأرملا طارتشا نالطب :هل6 هتك نّئضنو

 .هب ءافولا

 ئتح اهيلع جّوزتي ال نأ اهطارتشا نيبو اذه نيب قرفلا امف :ليق نإف

 ؟ةَّرّضلا قالط طرش متلطبأو اذه متحّحص

 حرشاو ((504/8-70175) :«عورفلا»و :.(5865 - 5817” /4) :«ينغملا» رظني 000

 ١51١-١157(. /6) :«يشكرزلا

 .«(حصيل :ن )30

 :ن هد نه عز نم (0)

 :«نيبلاطلا ةضور» ١60/8- /1/) :«عدبملا»و :.(5 54/4) :«ينغملا» رظني 250

 1/51١(. /7) :«نافهللا ةثاغإ»و .( 186 - ١م )/١/
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 رشكو ام زارسفألا نم ةجورلا قالط طارتشا ىف نأ اميقيب قرقلا 4 لبق
 حاكن وأ اهحاكن مدع طارتشا يف سيل ام اهئادعأ ةتامشو اهتيب بارخو اهبلق

 ةساف رعآلا ةراغ امهدحأ سارقل ءامهنير صنلا ق8 كقو ءاهريق

 لصف

 .ةعتملاو لّلحملاو .راغشلا حاكن يف كي همك يف

 ةينازلا حاكنو .مرحملا حاكنو

 .ةيواعمو ةريره يبأو رمع نبا ثيدح نم هنع هلا ٌمصف ءراغشلا اّمأ

 .«مالسإلا يىنراغشالا :اعوفرم رمع نبا نع و لمم حيحصاا فو

 نو ِع هس يلا 0 7 0-1 ,

 هج وزي نأ يلع هّنبا لجرلا جوزي نأ :راغشلاو» :رمع نبا ثيدح يفو

 .7(فادص امهنيي سبلاو هبا

 ينجوز :لجّرلل لجّرلا لوقي نأ :راغشلاو» :ةريره يبأ ثيدح يفو

 .(؟7(ىتخأ كجوزأو .كّتخأ ىنجّوزو «ىتنبا كجوزأو «كتتتبا

 العج اناكو ءهّتنبا نمحرلا دبع هحكتنأو ءهّتنبا مكحلا نب نمحرلا دبع

 راقشلا اذه» :لاقو ءامهنيب قيرقتلاب هرمأآي ناورم خيلإ ةيواعم بتكف ءاَقادَّص

 )١( قيىدحم )1858(:

 .«رخآلا» :رياغم ملقب ز شماهو ةيدنهلا ط يف هدعب (؟)

  0يراخبلا هجرخأ )51١7(: ملسمو )١5١15(.

 )5( ملسم هجرخأ )١517(.

١ 



 .(17 هع هللا لوسر هنع ئهخ يذلا

 نأ لطابلا راغشلا :(27دمحأ مامإلا لاقف .كلذ يف ءاهقفلا فلتخاف

 نبا ثيدح ئلع امهنيب ٌرهم الو هيلو رخآلا هجّوزي نأ ئلع هتيلو هجّوزي
 .هدنع ئّمسملاب دقعلا مص اًرهم كلذ عم اوّمس نإف ءرمع

 .ةيواعم ثيدح ئلع اًرهم اوّمس ولو ٌحصي ال :©)َيقّرِخلا لاقو

 اوّمس نإ :ذمحأ باحصأ نم هريغو ؟؟7ةّيمبت نبا تاكربلا وبأ لاقؤ

 مل نإو «ٌمصي مل *7ئرخألا ٌرهم ةدحاو لك ْعْضْبو :كلذ عم اولاقو ءاّرهم
 .ٌحص كلذ اولوقي

 اًطرش نيدقعلا نم ')دحاو ّلك لْعَج يه :ليقف يَهّنلا ةّلع يف فلُتْخاو
 اًرهم ةدحاو لك عضُْب لْعَجو ءعضُملا يف كيرْشَنلا ةَّلعلا :ليقو ءرخآلا يف

 وهو َيلولا ىلإ رهملا داع لب رهملا اهيلإ عجري ملف هب عفتنت ال يهو ئرخألل
 نم ٍةدحاو لكل ٌجلظ اذهو .هتيلوم عضبل هكيلمتب هتجوز عضبل هكلم

 ...سابعلا نأ جرعألا ثيدح نم (12١١)دواد وبأو .(131867) دمحأ هجرخأ )١(

 .هسيلدت ةهبش تفتناف ؛ثيدحتلاب حرص دقو قاحسإ نبا هيف ؛نسح هدانسإو «هركذف

 رباجو رمع نباو ةريره يبأ ثيدح نم حيحصلا يف ءاج ام راغشلا نع يهنلل دهشيو

 .اهضعب قبس دقو نضَتَعْةَنَلََو سنأو

 .(47 )1١/ :«ينغملا»و ((747 )١/ :«ةيادهلا» رظني (؟)

 ٠١(. :ص) (هرصتخم» يف (9)

 .(77 /7؟) :«ررحملا» يف )0(

 .«ئرخألل» :ني.سءدءز (45)

 .ن هب «د ءز ف تسيل (1)
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 .هب عفتنت رهم نع امهحاكنل ءالخإو ؛نيتأرملا

 ٌرادو ءريمأ نم ٌرغاش ٌّدلب :نولوقي مُهَّنإف .برعلا ةغلل قفاوملا وه اذهو

 اذإف .اهناكم ئلخأو هلجر عفر اذإ :ٌبلكلا رَعَّشو ءتلخ اذإ :اهلهأ نم ٌةرغاش

 رخآلا ولع ٍدحاو ّلك طارتشا الإ قبي ملو ءروذحملا لاز كلذ عم اًرهم اوّمس
 .دمحأ صوصنم اذهف ءدقعلا داسف يف رثؤيال اًطرش

 ٌرهم ةدحاو لك عضُْب نإ :ةيمسّنتلا عم اولاق نإ :لاقف ءقّرف نم اَّمأو

 .قحتسملا ريغل 7١2اهعْضُي راصو اهرهم اهيلإ عجري مل اهنأل ٍ؛َدَّسف ئرخألل
 .حص كلذ اولوقي مل نإو

 هولوقي مل نإو كلذ ئلع اودقع ئتم مهنأ هلصأ ئلع ءيجي يذلاو

 افرع طورشملاو «ٌةربتعم دوقعلا يف ")دوصقلا ّنأل ؛ٌحصي ال هنأ :مهتنسلأب
 ىّمَس نإف هنو هيلع ْوُطاوَتلاو كلذ ٍطرشب دقعلا لطييف ءاّظفل طورشملاك
 يف ثيداحألا قافتاو يهّتلا ةمكح رهظت اذهبو «َّمص اهلثم ٌرهم ةدحاو لكل

 .باوصلل قفوملا هللاو .بابلا اذه

 ئواتفلا» رظنيو .تبثأ ام باوصلاو «هضعب» :ةيدنهلا طو لوصألا عيمج يف )١(

 :«ئربكلا )7/ 5 ٠١(.

 .(دوصقملا» :للإ ةيدنهلا ط .ن .ث يف تفحصت )١(

 يئاسنلاو )١١170(.: يذمرتلاو «(5785 «47417) «دنسملا» يف دمحأ هجرخأ ()

 ُكَنَعْهَيإََر دوعسم نبا نع ليزهلا نع سيق يبأ نع نايفس نع قرط نم «(317)
  نباو .ديعلا قيقد نباو ,ناطقلا نباو ءيذمرتلا هححصو «بابلا يفام حصأ وهو

١ 



 ةيدمس اه :يذمرتلا لاق . ؛هل لّلَحُملاو لّلَحُملا للي هللا ٌلوسر َنعلا :لاق

 .حيحص نسح

 لّنَحُملا هللا ّنعلا :اًعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم :(1)«دنسملا» يفو

 7 داتسإو ءامل لذُخملاو

 .هلثم لكي ئبْثلا نع قلع نع 220ه

 هللا لوسر لاق :لاق رماع نب ةبقع ثيدح نم (؟7«هجام نبا نئس» فو

 نع بابلا يفو .(77/7 /”) :«صيخلتلا»و 4225017 /1/) :«ريئملا ردبلا» رظني .نقلملا -

 .يتأيس امك ُفْنَعهَبَلَدَو سابع نباو ءرماع نب ةبقعو رباجو .ىلع

 هرادمو «ةبراقتم ظافلأب 73١4( /1) :«ئربكلا» يف يقهيبلا هجرخأو :(871/8) مقرب )١(

 .قودص وهو .دمحم نب نامثعو ؛هب سأب ال ؛ىمّرخملا رفعج نب هللا دبع ئلع

 انس تالَسملاو (41 10 :ستمزتلا للعا قالمك ىراشبلا ةتريح كيدسلاو
 .(585) «لئقتنملا» يف دوراجلا نبا هجرخأو

 .(ديج» :ب ()

 )١976(, هجام نبا هجرخأف ؛هلاسرإو هلصو يف فلتخا دقو «(570) «دنسملا» يأ (9)

 ثراحلا نع قرط نم )5٠١7( يئاسنلاو )١١14(« يذمرتلاو )7١1/7(« دواد وبأو

 لاق ءفيعض وهو «ثراحلا ئلع هرادمو ءاَعوفرم اًلصتم ُهْنَعََتََوِيَر يلع نع روعألا

 للعلا» رظني .هدهاوشب حصي نكل ؛««لولعم ثيدح رباجو يلع ثيدح»» :يذمرتلا

 .(07 16 /5) :«مألا - دواد يبأ حيحص» يف ٍينابلألا هححصو ١59(« /7) :«ةيهانتملا

 امك اعوفرم حص دقف ؛رضي الو ءالسرم ثراجلا نع 51١١( 5) يئاسنلا هجرخأو

 .(7 517 )١/ :ىنطقرادلل «للعلا» رظني .قبس

 :(708/1) :يقهيبلاو )١19/7-144(: :مكاحلا هجرخأو «(195) مقرب ()
 هلصو يف ثيللا ئلع فلتخا دقو دعس نب ثيللا نع قرط نم (7714) ينطقرادلاو

 تهاورو .السرم نيج لا قيع نب ةاميلس نوع قع ربك نب يحي اورق كاضرإو
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 وها :لاق هللا لوسر اي ئلب :اولاق ,««؟راعتسملا (7١سيتلاب مكربخأ الأ» :ِْك
 .«هل ٍلَّلَحُملاو لّلَحُملا هللا ّنعل ءلّلَحُملا

 الع هل هللا لوسر ئلع اودهش دقو «ةباحّصلا تاداس نم ةعبرألا ءالؤهف

 أ وهوه اق[ اة هرعت لتسسلاو لاسعلا :مهو «ليلحتلا باحصأ هنعلب

 نم هّنأ ديفي اذهو ءاّعطق ٌباجتسم ٌءاعد وهف ٌءاعد اًّمإو ءقدص ربخ وهف

 مهئاهقفو ثيدحلا لهأو ةنيدملا لهأ دنع قرف الو ءاهّلعاف نوعلملا رئابكلا

 دوقعلا يف )دوصققلا َّنإف .دصقلاو وطاوَُتلاِب وأ لوقلاب كلذ طارتشا
 هيلع لخد يذلا هيلع أطاوتملا طرّشلاو ء«تاّيئلاب لامعألاو «ةربتعم مهدنع

 ئلع ةلالّدلل لب اهنيعل دارت ال ٌظافلألاو .مهدنع ظوفلملاك نادقاعتملا

(١) 

000 

 حّجرو ءالصتم ةبقع نع ناعاه نب حّرْشِم نع هنع حلاص نب نامثعو حلاص وبأ

 ؛حرشم نم ثيللا عامس مدع :يرمأب لصتملا لِعأو متاح وبأو ةطرؤ ربأ ةلأسرإ

 دنع هنم عامسلاب هحيرصت تبث هنأ الإ ؛يراخبلا هيلإ لامو ءريكب نب ئيحي كلذب مزج

 هب حرْشم درفتب ّلعأ امك. نقلملا نباو ٌيعليزلا هعامس ئوقو !مكاحلاو هجام نبا

 :نابح نبا لاق «مالسإلا خيشو يليبشإلا قحلا دبع هنّسحف ؛هثيدح يف فلتخا دقو

 نم درفنا ام كرت هرمأ يف باوصلاو ءاهيلع عباتي ال ريكانم ثيداحأ ةبقع نع يوريلا
 سيتلا ةلمجب انه درفنا دقو .عّياتي ثيح:يأ «لوبقم» :ظفاحلا لاقو ««تاياورلا

 هدانسإ ححص ثيدحلاو .هدهاوشب حيحصف نعللا امأ «ةفيعض يهف ؛راعتسملا

 فسح و !82 /13 :«ةيعانسلا لاملا» ينييزوجلا نبأ ةقسضو ل1801 :مقاسلا

 :«ةيارلا بصن»و )47/8/١(« :يذمرتلل «للعلا» رظني )١18941(. «ءاورإلا» يف ينابلألا

 ' هده انين

 ءيش يف هدجأ ملو ءتحلصأ مث ن يف كلذك تناكو «سميتلا ام» :ي ءد ءز ءس يف عقو

 .ثيدحلا ظافلأ نم

 .«دوصقملا» لإ ةيدنهلا طو ءن .ءب .ءث يف تفحصت
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 دقو ءلئاسو اهنذل ظافلألاب ةربع الف دصاقملاو ناعملا ثرهظ اذإف ءيناعملا

 .اهماكحأ اهيلخ تك رتق اهتاياغ يعتدي

 لصف

 ئمن ِهَّنأ هنع تبثو «حتفلا ماع اهّلحأ نأ كك هنع تبثف :ةعّنُملا حاكن اّمأو

 «نيلوق ئلع ؟ربيخ موي اهنع ئهن له فِلّتخاو .217حتفلا ماع اهنع
 ناك امْنإ ربيخ موي يَّنلا َنأو .حتفلا ماع ناك امَّنِإ اهنع ىَّنلا َّنأ :حيحّصلاو

 موي لمن ِلكَك هللا لوسر َنإ) :ساّبع نبال ٌيلع لاق امّنِإو :ةّيلهألا رّمُحلا نع
 يف هيلع اًجتحم (؟7ةّيلهألا رجلا نع نيهنو هءاسّتلا ةمْن نع ربيع
 هاورف «نيلصفلا ئلإ ٌعجار ربيخ مويب دبيقّتلا نأ ةاوّرلا ضعب نظف «نيتلأسملا

 نايب مّدقت دقو ءربيخ مويب هدّيقو نيلصفلا َدحأ مهّضعب درفأ مث «نعملاب

 .("7حتفلا ةازغ يف ةلأسملا

 انك» :هنع (17(:يحيحصلا] ف نإف ءاهتحابإ دوعسم نبا مالك رهاظو

 ؟يصختسن : الأ هللا لوسر اي :انلقف ءٌءاسن انعم سيلو ِةِِكك هللا لوسر عم وزغن

0 
- 5 2 7 0 

 اود اول هدأ َلَحَأآَم ٍتبيطْأوُمَ كحل أ 1 ع اء ترين هيي فلنا كيع

 لوسر انرمأ» :ُهْنَعَهَنلَِيَر ينهجلا دبعم نب ةربس ثيدح نم )١4057( ملسم كلذ جرخأ )١(

 .«اهنع اناهن ئتح اهنم جرخن مل مث ؛ةكم انلخد نيح «حتفلا ماع ةعتملاب ِةِْكَو هللا

 )/١5017(. ملسمو )57١7(: يراخبلا هجرخأ (؟)

 .(ةهالء -هكال /") (")

 )١505(. ملسمو ((0 01/6 2601/1) يراخبلا هجرخخأ (:)

 ا/ ١



 حص صلا» يف نكلو ء[41/ : :ةدئاملا] * َندَحَعْمْلا تنال َهَّأ 3
 يسع أ 109 ص

 .؟ءاسّنلا ةعتم مّرح كي هللا لوسر ألا :ي

 ملو «نيتّرم خسّنلا هنم مزل اّلِإو «ةحابإلا دعب ناك امّنإ ميرحّتلا اذهو
 لئم ٌميرحت وأ ٍتاتب ٌميرحت وه له :رظْلا ًّنكلو ءٍساَّبع نبا ")ىلع هب ٌجتحي
 فومخو ةرورّضلا دنع حاييف ملا حاكن ميرحتو لاو !ةتيملا ميرحت

 عّسوت اّملف :ةرورّصلل اهَّلحب ئتفأو . سابع نبا هظحل يذلا وه اذه ؟تنَعلا

 عجرو هايتف نع كسمأ «ةرورّضلا عضوم ىلع اورصتقي ملو ءاهيف ساّنلا
 .اهنع

 لصف

 نب نامثع ةياور نم (؟!«ملسم حيحصا يف هنع تبثف :مرُحُملا حاكن اّمأو
 .(حكُنب الو ٌمرحملا حِكَْي ال» :ِكي هللا لوسر لاق :لاق نافع

 :ِساّبع نبا لاقف ؟اًمارح وأ الالح ةنوميم جّوزت له كو هنع فلتخاو

 .2)امهنيب َلوسَّرلا ٌتنكو ءالالح اهجّوزت :عفار وبأ لاقو «2*)اًمرحم اهجّوزت
 :هجوأ ةّدعل حجرأ عفار يبأ لوقو

 بيرق هجيرخت قبس (1)
 .خسنلا فالخ «...ئلع ٌيلع» :عوبطملا يف ()

 .«(ةرورض» :س شماه يفو ي يف هدعب ()

 :(5+255) قيتح (5)

 .هجيرخت قبس (0)

 .هجيرخت قبس (0)
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 غلب نّمم ٍذئنيح نكي مل سابع نباو ءاغلاب كاجر ناك كاذ ذإ هنأ :اهدحأ

 .هنم ظفحأ ناك كاذ ذإ عفار وبأف «نينس رشعلا وحن هل ناك لب ءمّلُحلا

 هل ققحب ةراشإ اذه لإ هسفح راشأ دقو كش الب (١)هلعأ وهف «ثيدحلا

 .هسفنب هرشاب لب ؛هريغ نع هلقني مل هِّقِتمو
 ةرمع تناك اهَّنإف .ةرمعلا كلت يف هعم نكي مل ساّبع نبا َّنأ :ثلاثلا

 نم هللا ِمعَرْدَع نيذلا نيمعفتعسملا نم كاذ ذإ سابع نبا ناكؤو ةّيضقلا

 .اهل هنم روضح ريغ نِم 2')ةَّصقلا َعمس امنإف «نادلولا

 افّصلا نيب ئعس ّمث «تيبلاب فاوّطلاب أدب ةكم لخد نيح لك هنأ :عبارلا

 .لح ّمث ٌقلحو «ةورملاو

 فاوطلا لبق جيوزتلاب أدب الو «هقيرط يف اهب جّوزتي مل هنأ مولعملا نمو
 يبأ لوق ًّحصف «عقي مل ِهَّنأ مولعملا نم اذه «هفاوط لاح يف جَّوزت الو «تيبلاب

 .انيقي عفار

 .عفار ابأ اوطّلغي ملو ءساّبع َنبا اوطّلغ ةباحّصلا َّنأ :سماخلا

 مرحُملا حاكن نع هلي بنلا يهنل قفاوم عفار يبأ لوق نأ :سداّسلا

 اًّمإو .هخسن اّمِإ .نيرمأ دحأل ٌمزلتسم وهو .هفلاخم ساّبع نبا لوقو

 لصألل ٌفلاخم نيرمألا الكو ءاّمرحم حاكنلا زاوجب لي تبْنلا صيصخت

 مق

 .(هنم ملعأ» :ةيدنهلا طو «اهب ملعأ» :ن )١(

 .ز «د يف ةلمتحمو .«ةيضقلا» . يي « س )00
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 اهجّورت كي هللا لوسر نأ دهش ٌجصألا نب :.ةيزي اهمتأ ةربا نأ :عباّسلا

 .21'هلسم هركذ .ساّبع نبا ةلاخو يتلاخ تناكو :لاق لل ذاج

 لصف

 :روذلا ةروس يف هميرحتب مكحلاب هناحبس حرص دقف :ةيئاّزلا حاكن اًمآو

 هناحبس همكح مزتلي نأ ام هَّنإف ٌكرشم وأ ٍناز اّمإ وهف اهحّكن نم نأ ربخأو
 همزتلا نإو ,كرشم وهف هدقتعي ملو همزتلي مل نإف ءال وأ هيلع هبوجو دقتعيو

 لعقد َمَرُحَو# :لاقف هميرحتب حّرص مث ءٍناز وهف هفلاخو هّيوجو دقتعاو

 .[7' :رونلا] 4 َنِنِمَؤمْلا

 7*0 :رودلا] 4 جيتي أوُحكنَأَو# :هلوقب ةيآلا خسن ئوعد ّنأ ئفخي الو
 ئنعم ريصي ذإ ءانّزلا ئلع حاكتلا لْمَح هنم ٌفعضأو .لاقُي ام فًعْضأ ني

 كرشم وأ ناز الإ ابي يزيل ةيئاّرلاو ءةكرشم وأ ةينازب الإ ينزي ال نارا :ةيآلا
 .اذه لثم نع ناصُي نأ يغبتي هللا مالكو

 اهظفل نع دعبلا ةياغ يف ةكرشم يغب ةأرما ئلع ةيآلا لْمَح كلذكو

 طرشب ءامإلاو رئارحلا حاكن حابأ امّنإ هناحبس وهو فيك ءاهقايسو

 طبعا قفا بنبأ ِنْذِاِبَنهَوُححْنَأَد# :لاقف «ةّفعلا وهو ءناصحإلا

 امَّنإف «[768 :ءاسنلا] نادهأ ناديك ل ونام كم ٍفوُدَعَمْلَاِ

 ةلالد باب نم اذه سيلو ءاهريغ نود لاحلا 7"2هذه يف اهحاكن حابأ

 ام ئلع اهتحابإ يف رصتقيف ؛ميرحتلا ىلع لصألا ين عاضبألا نإف ؛موهفملا

 )١( ثيدحت 7)١1511(.,

 .(«(اذه» :نءودءز (؟)



 .ميرحّتلا لصأ ئلعف هادع امو ءعرَّشلا هب درو

 4 ِتئيِحَلنْيَِحَْ َنيِديِيَحْلل كَتِبيَحْلا» :لاق هتاسبس هّنإف اّكسيأو
 .نهلثم ٌثييخ وهف نهب جّوزت نم َّنأ يضتقي اذهو .يناوّزلا :تائيبخلاو .[17 :رونلا]

 يف ٌرقتسم اذه حّبقو «ئْغب جوز ُلِجَّرلا نوكي نأ حئابقلا حبقأ نمف اًضيأو

 .ةّبسملا ةياغ مهدنع وهو «قلخلا رّطِف

 هيلع قّلعتو ءهّسارف (17هوزلا ىلع دِسفت نأ نّمؤي ال ّىغبلا َنِإف :اًضيأو
 .اذه نودب تبثي ميرحتلاو «هريغ نم اًدالوأ

 نم ىلْبُح اهدجو يتلا ةأرملا نيبو لجّرلا نيب قّرف لَك ّيبنلا نإ :اًضيأو
 ,(©؟0انّدلا

 قانع جوزتي نأ كي يبنلا نذأتسا يوتغلا دئرم يبأ نب ؛ لفرع نإف اشيأو

 .(470)«اهحكنت ال» :لاقو «روثلا ةيآ لكي هللا لوسر هيلع أرقف ءائغب تناكو

 .«لجرلا» :ةلاسرلا طو ءي )١(

 لجر نع «بيسملا نبا ثيدح نم (147 /7) :مكاحلاو )7١71(« دواد وبأ هجرخأ (؟)

 .ئلبخ يه اذإف ءاهيلع تلخدف ءاهرتس يف اًركب ةأرما تجوزت :لاق «ةرصب :هل لاقي

 تدلَو اذإف «كل دبع دلولاو ءاهجرف نم تللحتسا امب قادصلا اهل» :ِِلَي ىبنلا لاقف

 .هجيرخت قبس لفو «فيعض ثيدح وهو .«اهودلجاف

 ثيدح نم (77174) يئاسنلاو «(7111) يذمرتلاو .(١356801)دواد وبأ هجرخأ (9)

 :يذمرتلا لاق .ئرخأ قرط هلو ههْنَعَهََلَعَو دئرم نع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع
 يبأ حيحص)» يف ينابلألاو )١17/7(« :مكاحلا هححصو ء(بيرغ نسح ثيدحا»

 .(197 /5) :«مألا - دواد

 بتكلا راذ اتكست أدبتو .(ث) ثلاثلا دمحأو ؛(ي) يتبرتسشت يتخسن يهتنت انه لإ )5

 .(ح) يكملا مرحلاو «(م)
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 لصف

 نيتخأ اىلع وأ ةوسن ةعبرأ ع نم رثكأ ئلع ملسأ نميف رف لَو همكح يف

 لاقف ءؤوسن ٌرشع هّحتو ٌملسأ َناليُغ َنأ) :رمع نبا نع 217 يذمرتلا يف
 7 ا _ 3 * هَ م م ءهشاايتم و 2

 .«نهرئاس قرافو» :ئرخأ ٍقيرط يفو .«اًعبرأ نهنم ("0)زخ» :ةللكي ئبنلا

 امهتّيأ رتخا» :ِهِلَي ثلا هل لاقف «ناتخأ هّتحتو يمليدلا زوريف ملسأو
 20 سامع ظل

0010 

0) 

 نم ءاش نَّم راتخي نأ هل هّنأو ءرامكلا حاكن ةّحص مكحلا اذه نّمضتف

 رمعم قيرط نم )١9067(« هجام نباو .(5 755 94) دمحأ هجرخأو )١١78(« ثيدحلا

 هر رمع نبا نع ملاس نع يرهزلا نع
 ؛ةعرز وبأو متاح وبأو ملسمو يراخبلا لاسرإلا حجرو ءالوصومو السرم يرهزلا

 ,(51557) نابح نبا لصولا ححصو ءٌمهو اهب هثيدح يفو «ةرصبلاب هثيدح لصولا نأل
 ةدايزل الوبق ؛(5465 /*) :ناطقلا نباو «(187 /1/) :يقهيبلاو ١97(« /؟) :مكاحلاو

 «طسوألا» يف يناربطلا دنع هرمعم قيرط ريغ نم لصولا تبث دق هنأو اميسال «تاقثلا

 : ظفاحلا لاق ءاَغْنَعَدَت رمع نبا نع ملاسو عفان نع بويأ قيرط نم هريغو( 21)

 نب لفونو .دوعسم نب ةورع ثيدح نم دهاوش ثيدحللو .«تاقث هدانسإ لاجرو)

 .(18/817) «ءاورإلا» يف ينابلألا هححصو .رُهَتَعَمَناََيو سيق نب ثراحلاو «ةيواعم

 .ثيدحلا تاياور يف ءاج نإو .خسنلا فالخ (رتخا» :ةلاسرلاو ىقفلا ط

 يفو «(9651١)هجام نباو )١١701١179(.« يذمرتلاو ؛(717 51) دواد وبأ هجرخأ

 امهلهجو «نابح نبا ريغ امهقثوي مل ؛زوريف نب ةاكيقلاو «يناشيجلا بهو وبأ :هدنس
 يف» :يراخبلا هيف لاق ثيدحلاو .«لوبقم») :امهنم لك يف ظفاحلا لاقو «ناطقلا نبا

 يف امك .هريغو ٌييليقعلا ِهّلعأو ءيقهيبلا هححصو «يذمرتلا هنّسحو ««رظن هدانسإ

 )١1116(. «ءاورإلا» يف هدهاوشب ينابلألا هنّسحو .(1177 /) :«صيخلتلا»

 علام

 نع ثيدسلا اذه رسم ئوردنو اتا
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 لاقو .رويمجلا لوقاذهو فيلإ ةربلا لعج هلك :يساوللاو قئاوكلا

 نهجّوزت نإو «عيمجلا حاكن ٌدسف ٍدحاو ٍدقع يف نهجّوزت نإ :ةفينح وبأ

 .«1)ريبخت الو ّنهدعب نَم ٌحاكن دسفو «عبرألا ٌحاكن تبث ِتاَّبرتم
 لصف

 لاق .")ٌرهاع وهف هيلاوم نذإ ريغب جَّوزت اذإ دبعلا ّنأ لي مكحو
 .ةسح فيدح :ىذمرتلا

 لصف

 يبأ ةنبا بلاط يبأ نب , ّيلع اوجّوزي نأ ةريغملا نب ماشه ونب هنذأتساو

 ينبا قّلطي نأ بلاط يبأ نبا ديري نأ الإ" :لاقو هكا نق يف ناأي ملف :لمج

 يْنإ ءاهاذآ ام ينيذؤيو اهبار ام ينبيري ءيّئم ٌةَعِضَب ٌةمطاف امّنإف :مهتنبا حكنيو

 ,7ئارح ٌلحأ الو الالح مردحأ ٌتسن ىّنِإو ءاهنيد يف ٌةمطاف نفي نأ فاخأ

 .«اًدبأ ٍدحاو ناكم يف هللا ودع تنبو هللا لوسر تنب عمتجت ال هللاو نكلو

 سس هس . 1 5 5 ع م8 نم م ع نر 3

 يندعوو ينقذدصف ينثدحا :لاقو .هيلع ئنثأف هل اًرْهِص ٌركذف :ظفل يفو

 :«بلطملا ةياهن»و (759-2505 /5) :«مألا»و (( )٠١/ 15-١16 :«ينغملا» رظني 001(

 .(5 16 -1711 /؟) :«عئانصلا عئادب»و «(386 )15/58١-

 نب هللا دبع قيرط نم )/١1١78:611١1(.« يذمرتلاو )5١1,8(« دواد وبأ هجرخأ (؟)

 ريغت :لاقيو :خيل هقيدح يف «قودص هللا ديعو 84:18 رباع نع ليقع نب دمحم

 :مكاحلا هححصو «يذمرتلا هنسح ثيدحلاو «هب دّرفت دقو  ظفاحلا لاق امك  ةرخأب

 .0717/5) :؛مألا - دواد يبأ حيحص»و ,(58”7 /7) :«صيخلتلا» رظنا ١46(. /؟)

 .«الالح مّرحأ الو اًمارح لحأ تسلا :ن (5)
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 :اًرومأ مكحلا اذه نّمضتف

 ءافولا همزَل اهيلع جّرزتي ال نأ ")هتأرمال طّرَش اذإ لجّرلا نأ :اهدحأ
 هنأ :كتذل فيدحلا عكقق هجوو .خسفلا اهلف اهيلع جّوزت ئتمو ءطْرّشلاب

 اًعطق اًعطق ٌمولعمو «هبيرّيو كي هيذؤي هّنأو ءاهبيريو ةمطاف يذؤي كلذ نأ ربخأ

 الو ٍةِكَك اهابأ يذؤي الو اهبيرّيالو اهيذؤي ال نأ ئلع ةمطاف هجّوز امّنإ هنأ

 ةرورّضلاب مولعملا نم هّنإف .دقعلا بلص يف اًطرَتْشُم اذه نكي مل نإو «هبيِري

 هيلع لحد امنإ هلأ

 وقوف هدعوو ءهقّدصف هئّدح هّنأب هيلع هئانثو ءرخآلا هرهص ِةكَي هرْكذ فو

 دق هاب رعشي الهر سب ءادفلالا زيلس هل خيرر ةلافإلا بو يلعب يرعت -ل

0 

 نمي هعدع ّنأو كلا لو كملا# اًنرع طورشملا نآ اذه نه ده دف
 نم مهءاسن نوجرخي ال مُهَّنأ موق ةداع نم ضرف ولف ءهطِرَمْشُمل ٌحسفلا

 ناك د -كلذب مهثداع تّرمتساو ههّنبلا كلذ نين مهَجاوزأ نونكمي الو مهرايد

 .اًظفل طورشملاك

 يفرعلا طرّسلا َّنأ :دمحأ دعاوقو «ةنيدملا لهأ دعاوق ئلع ٌدرَّطم اذهو

 ةمرخم نب روسملا ثيدح نم (7 549) ملسمو 79/79 )271١١ يراخبلا هجرخأ 01(

 .ُهْنَعُدَاَد

 .خسنلا فالخ «هتجوزل» :عوبطملا يف ()
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 وأ ءراّصق وأ ٍلاَّسغ ئلإ هبوث عفد نَم ىلع ًةرجألا اوبجوأ اذهب «ًءاوس ٌيظّللاك

 وأ ماّمحلا لخد وأ .ةرجألاب نولمعي خاّبط لإ هّماعط وأ ا ىلإ هنيجع

 مهل طرشي ملو «كلذ وحنو ةرجألاب لسغي هتداع نّمم هلسغي نم مدختسا

 مهئاسن ئلع لجّرلا جّوزتي ال ٍتيب نم ةأرملا نأ ضرف ولف ءاذه ئلعو

 .اًظفل طورشملاك ناك .كلذب ٌةّرمتسم مهتداعو «كلذ نم هنونكمي الو ٌةَّرِض

 اهيلع ةَّرَّصلا لاخدإ ')”نكمت ال اهّنَأ ملعي نّمم ١2)تناك ول كلذكو

 طورشملاك اهيلع ؟؟7جوزتلا كرت ناك ءاهتلالجو 7'2اهبّسَحو اهفرشل ةداع

 .ةاوساظفل

 ءاسنلا قحأ نيعمجأ مدآ دلو دّيس ةنباو «نيملاعلا ءاسن ةدّيسف اذه ئلعو

 .اًسيسأت ال اًديكأت ناك دقعلا بلص يف ٌلع هطرش ولف ءاذبم
 م د 5 "*.

 .ةعيدب ةمكح لهج يبأ تنب نيبو ةمطاف نيب عمجلا نم يلع عنّم يفو

 ٍةجرد تاذ اهسفن يف تناك نإف .هل ٌعبت هتجرد يف اهجوز عم ةأرملا نأ يهو

 نأش اذهو ءاهجوزبو اهسفنب ٍةيلاع ةجرد يف تناك .ءكلذك اهجوزو «ةيلاع

 عم لهج ىيبأ ةنبا لعجيل لجو زع هللا نكي ملو اَْنَعْدَبَرَوَو ٌئيلعو ةمطاف
 ملف ءامهنيب ام قرفلا نم امهنيبو ءاّعبت الو اهسفنب ال ةدحاو ٍةجرد يف ةمطاف

 .«ناك»:ن )١١(

 .«نكميا :م 66

 .«اهتسحو» :سءز (0)

 بتكو «جوزلا» :نو ؛«حاكتلا» :بو ««جيوزتلا» :د ءز ينو .ةيدنهلا ط م .ح يف اذك (5)

 .ةجوزلا يأ :اهقوف
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 راشأ دقو ءاّرَدق الو اعرش ال انّسُحتسم نيملاعلا ءاسن ةدّيس الع اهحاكن نكي

 ناكم يف هللا ودع تنبو هللا لوسر ٌتنب عمتجتال هللاو» :هلوقب اذه لولإ هب

 .هتراشإ وأ هظفلب ةرخآلا ةجرد لوانتي نأ اّمِإ اذهف .«اًدبأ دحاو

 لصف

 لَك هيبن ناسل لع ءاسنلا نم هميرحتب هناحبس هللا ِمَكَح اميف
5 2 
 .ةوبآلا وأ ةمومألا ةهج نم ٌداليإ هنيبو كنيب نم لك ّنهو .تاهّمألا مّرح

 .نولع نإو ءاستلاو لاجّرلا ةهج نم هدادجأو هئابآ تاهّمأو هتاهّمأك

 هتانب تانبو ءهبلُص تانبك ءداليإب هيلإ بسنُي نم لك ّنهو .تانبلا مّرحو
 هو 5

 .نلَمَس نإو (7١هئانبأو

2 . 5 5 
 .ةهج لك نِم تاوخألا مّرحو

 هتّمعف ّمأل ناك نإو «هيبأ ةّمع يهف بأل معلا ناك نإف معلا ةّمع اّمأو

 امك هتاّمع ين ةلخاد يهف ّمألا ةّمع اَّمأو ءتاّمعلا يف لخدت الف هنم ةّيبنجأ
 .هتاكع 2 هنأ ةمع تلخد

 امو .نولع نإو هئابأ تاهّمأو .هتاهّمأ تثاوصخأ رهو .تالاخلا مّرحو

 اهتلاخف ّمأل تناك نإو «ةّيبنجأ اهتلاخف بأل ةَّمعلا تناك نإف ةّمعلا ةلاخ

 نإو 6-0 اهتّمعف مل ةلاخلا تناك نإف .ةلاخلا ةعغ امأو لا اهّنذل ؛مارح

 .مالا ع اننا مارح اهتّمعف سأل تناك

 .«نهئانبأو» :عوبطملا يفو ««هئانبأ تانبو» :ب )١(
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 :ةيج لك قم كألاو حألا معيف .تخألا تانبو «خألا تانب مّرحو

 .ُنهتجرد تيل نإو امهتانبو

 نإو تاهّمألاو ءابآلا لبق نم اهتاهّمأ هيف لخديف «ةعاضّرلا نم ّمألا مّرحو

 دّيَّسلا وأ ٍجوَّزلا وهو  نبَّللا بحاص راص هّمأ ةعضرملا تراص اذإو «نولع
 )١( وه ىتلا نبّللا ةبحاص ةعضرملاب هّبنف ءهدادجأ هؤابآف «هابأ  ةيراج تناك نإ

 هئطوبو هل نبّللا َّنأل ,ئلوألا قيرطب ")بأ هنوك ىلع ءبألل اهيف عّدوم

 صنلاب تبثف ««؟”لحفلا نبل ميرحتب كي هللا لوسر مكح اذهلو .©"7باث
 دق هّنأو .ةعاضّرلا نم هيبأو عضترملا ٌّمأ ئلإ عاضّرلا ةمرُح راشتنا هئاميإو

 امهتاوخأو امهتوخإ نوكي نأ كلذ نم مزلف .هل نيوبأ اراصو ءامهل اًنبا راص

 :هلوقب هّبنف .تاوخأو هل ًةوخإ امهتانبو امهؤانبأو ٍتاّمعو هل ٍتالاخ

 ىلإ عاضّرلا ةمرح راشتنا ئلع [77 :ءاسنلا] 4 ِةَع 1 تر و

 ةوخإ اوراص امكف ءامهدالوأ 'يلإ امهنم ترشتتنا امك ءامبتاوخأو امبهتوخإ

 ٌمامعأو هل ٌتالاخو لاوخأ امهتالاخو «*)امهلاوخأف عضن ةرملل تاوحتأو

 .«ىه» :ةلاسرلاو ىقفلاط )١(

 ْ .«مأ» :ب )2

 «علطملا» :رظني ءعمتجا يأ باثو «تبثأ امك ن ينو ««راث» :خسنلا ةماع يف (*)

 :(871 ضر

 ةشئاع ثيدح هيف دروأو ؛.«لحفلا نبل ٌباب» :«حيحصلا» يف يراخبلا مامإلا مجرت (54)

 نم اهمع وهو ءاهيلع نذأتسي ءاج سيعقلا يبأ اخأ حلفأ نأ :هيفو ( 0٠١1 اَهتَعْدَيَدِي

 لكك هللا لوسر ءاج املف هل نذآ نأ تيبأف :تلاق ءباجحلا لزن نأ دعب «ةعاضرلا

 .(؛هل نذآ نأ ينرمأف» تعنص يذلاب هتريخأ
 .«امهتاوخأف» :ةيدنهلا طو «ن ءد ءحوم (5)
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 ٌمألا ئلإ راشتتالا َّنأ امك ؛ههيبنتب رخآلاو ءٌّصّنلا قيرطب لّوألا هل ٌتاّمعو

 .ههيبنت قيرطب بألا ئلإو ّصنلا قيرطب

 ل

 ةّيلجو ةّيفخ . 0 نالالد ةلالّدلا ًنكلو «2(بسُتلا نم م 6 ّدلا

 ةّيلجلا ةلالّدلا ئلع ٌعقيو ءسابتلالا لوزيو نايبلا تيل ةَّم الل امهعمجف

 .ةيتخلا هع دقيق رشق نت رعاذتلا

 وأ بسن نِم تّلع نإو ةأرملا أ كلذ يف لخدف ءءاسُنلا تاهّمأ مّرحو
 .نهَّلك ءالؤه ئلع مسالا قدِصل ءاهم لخدي مل وأ ةأرملاب لخد ءعاضر

 لوخدملا مهئاسن تانب ْنهو «جاوزألا روجح يف يتاّللا بئابّرلا مّرحو
 تالخاد ٌدهّنِإَف 24 0ةرهئانبأ تانيو «ًرمعاتب تانبو «ٌنيغاتي كلذب لوائتيف نهم

 يي سيل كا ديل

 .صنلا اوضتقم سال هال رأ ترمب ةقرثلا تكبسم

 هتال الد هوجوو هيناعم

 توم نأ ئئلإ :هنع ٍةياور يف دمحأو .هقفاو نمو ءِتباث نب ديز بهذو

 .«هتلالد» :دءز )١(

 2١55 5) ملسمو ,(07174755777545) اهنم عضاوم يف يراخبلا هجرخأ (؟)
 .رهتعُةَللاور ةشئاعو سابع نبا ثيدح نم (؟ 7١65 0

 .«نيمسف 5 اولع» :ب 00

 .د هب يف تسيل «نهئانبأ تائبو» (5)
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 ةّدعلا بجويو «قادَّصلا لمكي هّنأل ءابب '١)7لوخّدلاك ةبيبّرلا ميرحت يف ّمألا
 لوخدم ريغ ةّيملا :اولاقو «كلذ اوبأ روهمجلاو ءلوخّدلاك راصف «ثراوّتلاو

 مدع دنع هيفنب حّرصو «لوخّدلاب ميرحّتلا دّق لاعت هللاو ءاهتنبا مرحت الف اهب
 .(0لوخّدلا

 دب ميرحتلل اًديرقت ال هّركذ كلذ بلاغلا ناك اّملف هرج يف اينوك امو

 دم ناك انملو [1 :ءارسإلا] 4َقَلَمِإَةَين ينحدر لو :هلوق ةلزنمب وه لب

 هناكف ءاًراوجو اًعوقو جوزلا رجح يف يهف اهّمأ دنع نوكت نأ ةأرملا تنب نأش

 يهو «ةفيرش ٌةدئاف اذه رْكِذ يفف .مكروجح يف نكي نأ ٌنهنأش نم ياللا :ليق
 :اهنتكاؤم بتجتو ينع اهداعإ هيلع يجيب ال هلو ىرشس ىف ايلثج زاوج

 .كلذ نم عانتمالا مدع فصولا اذه دافأف ءاهب ةوُلَخلاو رفّسلاو

 نأ ةبيبّرلا ميرحت يف طّرَش ؛ ")رهاّظلا لهأ ضعب ئلع اذه يفخ اّملو

 ةأرملا 3 ميرحت قلطأو ءاهّمأب لوخّدلاب اهميرحت دّيقو .جوزلا رْجِح يف نوكت
 ملا نإ : :مهدعب نّمو ةباحّصلا نم ءاملعلا روهمج لاقف ءلوخدلاب هدّيقي ملو

 الإ تنبلا مرحت الو ءلخدي مل وأ اهب لخد «تنبلا ئلع دقعلا دّرجمب مرحت
 .هللا مهبأ ام اومهبأ :اولاقو «ٌمألاب لوخّدلاب

 ُففصو [77 :ءاسنلا] * َنهبمْحَأَحَم لأ :هلرق نأ ايلإ ةفئاظ تيهذو

 .«لوخدملاك»:بءز )١(

 ةياهن»و ءلاطب نبال )/35١57/1( :«يراخبلا حرش»و «(9//0117) :«ينغملا) رظني (؟)

 عومجملاو )1١18/0-١١9( :«نيعقوملا مالعأ»و )7715/١7(: :«بلطملا

 :«لءواتفلا )١6/ 5 7٠١(.

 )0( :«نلحملا) رظني )9/ ١51١-١56(.
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 اذهو (237تنبلاب لوخّدلاب الإٌمألا مرحتال هَّنأو «ةيناثلاو ئلوألا مكئاسنل
 لعج عانتماو ءفوصوملاو ةفّصلا نيب فوطعملا ةلوليحو «مالكلا ٌمظن هدري

 مالغب تررم» :تلق اذإف «نايبلا دنع الإ فاضملا نود هيلإ فاضملل ةفّصلا

 تررم» :كلوقك «سبللا لاوز دنع الإ ديزل ال مالغلل ةفص وهف «لقاعلا ٍديِز

 يّملتخم نيفوصومل ةدحاو ةفص 27لعج اًضيأ هذريو . (ةبتاكلا ٍدنه مالغب
 .نآرقلا اهب لزن يتلا ةْغّللا يف فّرعُي ال اذهو «لماعلاو َقّلعَّتلاو مكحلا

 راجلاو ."7هراوجل اهب ئلوأ ةفّصلا يلي يذلا فوصوملا نِإف اًضيأو

 .دعبألا لإ هاّيِإ اهيطخت وأ هنع اهلقن ئلإ ٌةرورض عدت مل ام ؟؟9هبقَصب قحأ

 اهب لمخد يتلا هتيراج تنب يه يتلا هتبيبر متلخدأ نيأ نمف :ليق نإف

 ؟هتاسن نم تسيلو

 راسا 'هنوأ يف تاب املا هدام ةلدمج يف لالا د ةقاسلا ؛انلق

 َّلِحُأ# :هلوق يف تلخدو ةرقبلا] 4 ٌرْمْتْس نوير وأقر ٌثَرَح

 :هلوق يف تلخدو [1417 :ةرقبلا] 4 مكان َلِإُدَقَنلار اَيَضلأ َة[لرْح
 .[7؟ :ءاسنلا] 4ِكَسنْل َنممُكْؤاَبا ءَدجُناَم أاوحصحنَتالَو»

 « ركب( ُتَكَهّْأَو» :هلوق يف اهلاخدإ اذه ئلع مكمزليف :ليق نإف
 ؟هتيراج َمَأ هيلع مّرحتف [؟7 :ءاسنلا]

 )١( :«نآرقلا ماكحأل عماجلا» رظني )6/ 01١5 ١١7(.

 )١( .ن يف ةررحم ريغو .«(هلعج» :بءد

 .أطخ .«هزاوجل» :ز ءح (*)

 .أطخ .«هتفصب) :بءز (5)
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 .اهتنباو اهّمأ هيلع تمّرَح :هتمأ ئطو اذإ لوقن كلذكو «معن :انلق

 اهّمأ ميرحت يف تنبلاب لوخّدلا طرتشي ال هّنأ مترّرق دق متنأف :ليق نإف

 ؟انهاه هنوطرتشت فيكف ُ

 اكو :دقحلا د ةجمب هئامسث نع تراض ةعبوألا نا قاف نع ريصنا :انلق

 هئانسن نم تراص اهئطو اذإف ءاهأطي 'ىّدح ةهئاسن نم ريصت الف ةكولمملا
 .اهتنباو اهّمأ هيلع تمرَحف

 يف اهولخدت ملو ميرحتلا ةيآ يف هئاسن يف ةّيٌرُسلا متلخدأ فيكف :ليق نإف
 ؟ءاليؤلاو راهّظلا ةيآ يف هئاسن

 هّلحم امَّنِإو ءاًقالط مهدنع ناك راهّظلا َّنِإف .كلذ ئبأي عقاولاو قايّسلا :ليق
 هليزت يذلا ميرحّتلا ئلإ قالّطلا نع هناحبس هللا هلقنف «ءامإلا ال جاوزألا

 َنأ ين ٌحيرصف ءاليإلا اأو كة ولديم :قبآو هك اقنف هّلحم ارقبأو قراقكلا

 وكن ير ْهْشأِةَحَرإ ضن ِهإَْض ندوب َنرٍَ :اولاعت هلوقل تاجورلا ةلدوب

 .[؟ ١ ؟ا/- ةرقبلا] © ٌرميِلَععَِِسمَل ممم نق قطا اوم عنيك 8 ٌمِحَتروُمْعَهَلل نو

 كنعوأ ماقتيءادبألا تاوطرم نمو ىاديألا لئالح هلاحبس مومو

 نباو هنب ناو هبُص نبا كلذ يف لخديو للحم ئنعمبًليلح اه نب مب

 مهلوقب لاق نّمو ةعبرألا ةّمئألا ّنِإف ءءاضّرلا نم هنبا ةليلح اًّمأو

 ئقبأو همكح لقنو «ةرافكلا هليزت» :اهيفف ةيدنهلا طو ءب ئوس خسنلا يفاذكه )١(

 .(هلحمم
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 اهنوجرخي الو [7 : ءاسنلا] (ٌمُكحِرَن و9 :هلوق يف انولخدي

 نم اومّرح١ :ِكي يملا لوقب نوّجتحيو < سي نيملا) :هلوقب
 نبال تناك اذإ مرحت ةليلحلا هذهو :اولاق ,70)22بسّنلا نم مّرحَي ام عاضَرلا

 ال ىتبَتلا نبا جارخإل دييقّتلاو :اولاق .عاضّرلا نبال تناك اذإ مرحتف ءبسُنلا

 .بسّشلاب مرحي ام ريظن رهّصلاب عاضّرلا نم اومّرحو «ريغ
 هّنَأل ةعاضّرلا نم هنبا ةليلح مرحت ال :اولاقو نورخآ كلذ يف مهعزانو

 عاضّرلا نبا ةليلح جرخي يئَّتلا نبا ةليلح جرخي امك دبيقتلاو هبلُص نم سيل

 مرحي ام عاضرلا نم مرتسيا :كَك ئبنلا لوق اّمأو :اولاق .امهنيب قرف الو ٌءاوس
 ءابآلا لئالح ميرحت نإف «ةلأسملا يف انتدمعو انتّلدأ ريكأ نم وهف «بسشلا نم

 ئلع عاضرلا مي رحت (')ًرَّصق ِلكَب ٌيبْنلاو ءبسّسلاب ال رهّصلاب وه امّنإ ءانبألاو

 ئلع ميرحّتلاب راصتقالا بجيف ءرهّصلا نم هقيقش ئلع ال بسّنلا نم هريظن
 - .ّصنلادروم

 ميرحت ئلعال بسلا ميرحت ئلع ٌعرف عاضّرلاب ميرحّتلاو :اولاق ٠
 هباتك يف صني مل هناحبس هللاو «هتاذب ٌمئاق لصأ ةرهاصملا ميرحتف ؛ةرهاصملا

 ةهج نم هب ميرحّتلا ئلع هّبني ملو ءبستلا ةهج ةهج نم الإ عاضّرلا ميرحت ئلع
 مرحي ام هب مّرحي نأ رمأ كي ئبْنلاو ءةراشإ الو ٍءاميإ الو ٌصنب ال «ةتبلا رهّصلا

 ءرهّصلاب مرحي ام هب مّرحيال هَّنأ ئلإ ٌةراشإو ٌداشرإ كلذ يفو ءبستلا نم
 نم مرحي ام عاضّرلا نم اومّرح :لاقل كلذ ئلع راصتتقالا دارأ هّنأ الولو

 ةشئاع ثيلح نم )١8446( ملسمو :(118748115 :41/45) يراخبلا هجرخأ 6

 .اهْنَعةَللاَو

 .ةرابعلا يف ريخأتو ميدقتو بارطضا حيف عقوو صن رصقا 1 )0
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 ..هضااودوسلا

 وهو هماكحأ نقع هنم لخأ اذهلو تيستلاب ةكشع عاش لا اًضيأو:اولاق
 وهف ءبسّنلا ماكحأ رئاسو قافنإلاو ثراوّتلا نود طقف ةّيمرحملاو ةمْرُحلا

 رئاس ئلع ّوقي ملو ءبسّشلا ماكحأ ضعب هفعض بسحب ذخأف «فيعض ٌبسن

 ماكحأ ذخأ لع ئّوقي فيكف ةرهاصملا نم ١2)هب قصلأ وهو ءبسّشلا ماكحأ
 ! ؟ ةقيقش ةيقس و ٍةهبشُم ماكحأ نع هروصق عم ةرهاصملا

 الو سن 0 الو اهني بسن هن ؟عاضّرلاو ةرهاصملل امو

 هللا هنّيبل اًنباث '؟7ةّيرهّصلا ميرحت ناك ولو :اولاق :كاسنا لوك  ةةيطص

 هلوسر ئلعو «نايبلا هللا نيف ءّرذعلا عطقيو ٌةَّجحلا ميقي يفاش ُنايب هلوسرو

 .دايقنالاو عيلستلا انيلعو .غالبلا

 اهيلإ دشريلف 20)ةّبَحبب اهيف رفظ نمف ءةلأسملا هذه ىف رظنلا لوهنتم اذهف

 .تارشلا ققردتا هاو هةردسمب اير قرماعتم اهث 8 ابيلخ ديل

 نيمي كلمب مهتاحوكنم لوانتي اذهو «ءابآلا ّنهحكن نَم حاكن هناحبس مّرحو

 ز يف «قصلأ» تفحصتو .«يهوا :ن «م د «ز يفو .ب ؛ح يف تسيل هب قصلأ وهوا 010

 .تبثم وه ام ئلإ شماهلا يف اهحلصأو «ةيوضعلا» ئلإ م ينو «قهصلا» لإ
 .«ةهبشاا :د ءز حا )0

 ءيشلا نوك وهو ««ضعب» نم ّىعانص ردصم ةيضعبلاو ,««هضعب» :لوصألا يف اهمسر (*6)

 .«هب رهصلا» :دءز (5)

 .«ةجحلاب اهدعب» :س (4)
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 :هلوقب ءانثتسالاو .نولع نإو تاَهَّمألا ءاباو ءابآلا ءابأ لوانتيو .حاكن دقع وأ

 َ سَ ع نسر 5-98 “

 مزلتسملا ميرحتلا وهو .يهنلا ةلمج دومضم ْنم [ 757 ءاسمقلا] «فلَس دقامالا 9

 .باتكلاو لوسّرلاب ةّجحلا ةماقإ لبق فّلَس ام هنم لىنثتساف «ةبوقعلاو مْ

 لصف

 دقع يف امهنيب عمجلا لوانتي اذهو «نيتخألا نيب َعمجلا هناحبس مّرحو
 نمو ةباحّصلا روهمج لوق اذهو «ةيآلا تامّرحم رئاسك نيميلا كلمو حاكتلا

 ةضراعمل نيميلا كلمب هميرحت يف ٌةفئاط ْتَفَقوتو ءِباوّصلا وهو ,217يهدعب

 لعالم توُظِفَِحءهِجوُوُمِ ره َن دلو :هناحبس هلوق مومعب مومعلا اذه

 لاق اذهلو «[5- 5 :نوسوؤملا] 4 َنِموُمْدع م إَدْوهُمْمَي 3كم ارا تيعلوا

 .63يآ امنيتم حو هثيآ امهتلحا) :ناّدع نب ةامثع نينمؤملا ريمآ

 "7ئهنن نكلو «ٌمارح وه لوقأ ال :هنع ٍةياور يف دمحأ مامإلا لاقو

 مل هَّنأ حيحّصلاو .هنع ًةياور هتحابإب ٌلوقلا لعج نَم هباحصأ نمف ؛(؟)هنع

 )١( :«نآرقلا ماكحأل عماجلا» رظني )١١7/05-١١94(( /؟) :«يناعمسلا ريسفت»و ١911(,

 :«؛زيجولا ررحملا»و )7/ 777(.

 ةبيش يبأ نباو )١17774(« قازرلا دبعو «(1557) «أطوملا» يف كلام هجرخأ ١)

 يف رازبلا هجرخأ اذكو ُكنَعْدَنَإَوَو نامثع نع ةصيبق نع يرهزلا نع,(777١)

 يمثيهلا هححصو ُكنَعْهَنلََوو يلع نع ١77( 01) ةبيش يبأ نباو «(7/10) «دنسملا»

 .(72378 /7) :«صيخلتلا» رظني .(5/,.35759) :«دئاوزلا عمجم) يف

 .جسوكلا ةياور يف عقو اذكو .اهدعب يتلا يف اذكو .«لئهنيا :م ءد هي

 :«ينغملا» رظنيو 1١605٠-1001١(« /5) :جسوكلا روصنم نب قاحسإ ةياور يه (4)

 .(ةه78/9)
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 هيف فّقوت رمأ ئلع مارحلا ظفل قلطُي نأ ةباحّصلا عم َبّدأت نكلو ءهخبي

 نم ميرحتلا ةيآ اوحّجر هميرحتب اومزج نيذلاو .هنع ئهنن :لاق لب «نامثع
 :هوجو

 كلمو حاكُتلا يف ٌءاع تامّرحملا نم اهيف ركذ ام رئاس ّنأ :اهدحأ
 ةيضتقم ةحابإلا ةيآ تناك نإف ءاهنم جرخي ئّتح هدحو اذه لاب امف «نيميلا

 ةءوطوملو كلملاب هتءوطوم ّمأ لحل ةيضتقم نكتلف ؛كلملاب عمجلا ّلِحل
 .لئاق اذهب مّلعُي الو ءةّتبلا امهنيب قرف ال ذإ ءكلملاب هنباو هيبأ

 ال ةديدع روصب اًمطَق ةضوصخيم نيميلا كلمب ةحابإلا ةبآ نأ :ىناشلا

 علك لب ةعاضألا نم هتلاغو ةدكمو تعاو تنرار تاغ قفا اهيف فلعتي

 «تعفاَسلاو كلامك كلملاب ٌَنهقتع ئري ال نم دنع بَسّنلا نم هتلاخو هتّمعو

 مومعل اًضراعم [» :ءاسنلا] « مَنْ َكَلَماَمْرَأٍِ :هلوق مومع نكيملو

 .ًءاوس نيتخألا مكح اذهف .كلملاو دقعلاب ٌنهميرحت

 الو هببسو ّلحلا ةهج نايب نم رثكأ هيف سيل كلملا لح نأ :ثلاثلا
 نم ّلحلا عناوم نايب اهيف ميرحّتلا ٌةيآو «هعناومل الو ّلحلا طورشل هيف ٌضّرعَت

 لك ناكالإو «ةّنبلا امهنيب ضراعت الف «هريغو رهّصلاو عاضّرلاو بسن

 لطاب اذه ؛لحلا ئضتقمل اًضراعم (1)هعنامو ّلحلا ًارش هيف ركُذ عضوم
 .عئاوملاو طورشلا نم ٌلحلا ليلد هتنح تكس امل ثايب وه لب ءاّمطق

 عمجلا زاج ءطولا يف نيتكولمملا نيتخألا نيب ٌعمجلا زاج ول هنأ :عباّرلا

 اًلومش نيتروّصلل ٌلماش ميرحُتلا صن َّنإف :نيتكولمملا اهتتباو ٌمألا نيب

 .خسنلا فالخ (هعناومو» :عوبطملا يف )١(
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 .اهتتباو َّمألا تّمع نيتخألا تَّمع نإ تاكولمملا ةحابإ نأو ءاّدحاو

 عمجبي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نَم» :لاق كي ّيبنلا نأ :سيمازكلا

 حاكُتلا دقعب نوكي امك ءاملا عْمج نأ بير الو .(0)1نيدتخأ مِحَر يف هءام
 .هنم عنمي ناميإلاو «نيميلا كلمب نوكي

 لصف

 ةأرملاو اهتّمعو ةأرملا نيب عْمَجلا ميرحتب ٍةَِي هللا لوسر ىئضسقو

 قيرطب نكل نيتخألا نيب عمجلا ميرحت نم ذوخأم ميرحّتلا اذهو .(")اهتلاخو
 ةلالد نم طبنتسم وه نكلو «هللا همّرح ام لثم ِلِكَي هللا ٌلوسر همّرح امو «قيفخ

 .باتكلا

 نم ِةِلَي هللا لوسر ثيداحأ طابنتسا ئلع ٍءيش صرحأ ةباحّصلا ناكو

 ةرطفب هب ئنتعاو «هيلإ هّبلق هّجوو هاب عرقو «كلذ هّسفن ًمزلأ نّمو «نآرقلا

 .هتلالدل اًنييبتو ءنآرقلل اليصفت اهّلك ةّنُّسلا ئأر ؛ئيكذ بلقو :2")ةحيحص

 لاقو ؛«ةريثك بتك يف هيلع تشتف نأ دعب اًدنس هل دجأ مل» :يداهلا دبع نبا لاق )١(

 رظني .«هل لصأ ال» :اًضيأ لاقو «هدجأ مل» :ظفاحلا لاقو ؛«بيرغ ثيدح» :يعليزلا

 امأ .(686 /7؟) :«ةياردلا»و ,.(7 57 /7") :«صيخلتلا»و ١778(« /7) :«ةيارلا بصن»

 اهنأ اَهتَعدَلَدََر ةبيبح مأ ثيدحبو «ةيآلا صنب تبث دقف نيتخألا نيب عمجلا ميرحت

 )6١١5(. يراخبلا هج رخأ .«يل لحت ال اهغإ) :لاق .يتخأ حكنا «هللا لوسر اي :تلاق

 )١559(. ملسمو

 ملسمو( )0٠١١9. ١ يراخبلا دنع ُهنَعَهَيَلََوي ةريره ىبأ ثيدح يف كلذ تبث 000

 )١1104(« يراخبلا دنع ُهَنَعَهَنَلَوََر رباج ثيدح يفو )5٠١8(.
 اذن

 .خسنلا فالخ «ةميلس» :عوبطملا يف (9)

 1/١



 نمو هللا دمحيلف هب رْفَظ نمف «ملعلا بتارم ئلعأ اذهو «هنم هللا دارمل اًنايبو

 .هّرجعو هّتّمهو هّسفن الإ ًثرمولي الف هتاف

 اهنيبو اهتّمعو ةأرملا نيبو نيتخألا نيب َعمجلا (1١)هميرحت نم ديفتساو

 ىلع مّرَح ءاركذ امهُدحأ ناك ول ٌةبارق امهنيب نيتأرما ّلك َّنأ :اهتلاخ نيبو
 مل نإف ءةدحاو ةروص اذه نم ئنثتسُي الو ءامهنيب ٌعمجلا مرحي هّنِإف -رخآلا

 اذهو .نيلوق ئلع ؟هركي لهو ءامهنيب عمجلا مّرحي مل ةبارق امهنيب نكي
 .اهريخ نع ةتنياو لجو ةأرما نيب عمجلاك

 ةأرما لك نأ :ةروكذملا تامّرحملا هناحبس هميرخعت مومن نم ديفتساو

 نهحاكن نإف باتكلا لهأ ءامإ الإ ءنيميلا كلمب اهؤطو مّرَح اهحاكن مّرَح

 ءامهنيب ةفينح وبأ ئّوسو «زئاج نيميلا كلمب ّنهؤطوو «نيرثكألا دنع ٌمارح
 .«27كلملاب ٌّنهؤطو حابي امك نهحاكن حابأف

 فصوب ءامإلا حاكن حابأا امن هتادديس هللا ّنأب ةديلع ارجتسأ ريهيمجلاو

 ِتَدَصَخمْلا يس ا عير نمو :نلاعت لاقف .ناميإلا

 رك هَ ا تسمم 1 ا - نأ قدح 8 ام نم ِتمِمْؤُمْلأ

 4 ا :ئئلاعت لاقو :ءاسنلا] « مك نهيب

 لفو «ميرحتلا ةيضق ىلع ءامإلا يقب .باتكلا لهأ رئارحب كلذ ٌصخ ١. :ةرقبلا]

 .«ميرحت» :ةيدنهلا ط «ح ءد )010(

 ٠5١٠١((, /0) :«طوسبملا»و ,(755 -59"17 /") :«ةنيدملا لهأ ئلع ةجحلا» رظني (؟)

 :«ينغملا»و («(6 /17) :«لاطب نبا حرشالو .(515--7777/15) :«راكذتساللا»و

 .(ه م” -همه7/9)

 ا/ا/ ١



 ملعأ ال» :لاقف ةيآلا هذه يف تاّيباتكلا لاخدإ ةباحّصلا نم هّريغو ؟١"ر مع نبا مهف

 .27«اههلإ حيسملا نإ :هٌدبع لوقي نأ نم مظعأ اكْرِش
 ءامإلا حاكن حيبأ "9امّنِإو :ةمزُحلا عاضبألا يف لصألاف اًضيأو

 نم اًدافتسم ٌنهميرحت سيلو «ميرحّتلا لصأ ئلع ٌنهادع نمف .تانمؤملا
 .موهفملا

 الإ اهتنبا تَمرَح تمّرح ٍةَأرما لك نأ :اهلولدمو ةيآلا قايس نم ديفتْساو
 براقألا لك نأو ةَجورلا ٌمأو بألا ةليلحو نبالا ةليلحو ةلاخلاو ةَّمعلا

 مامعألا تانب ّنهو «بازحألا ةروس يف تاروكذملا ةعبرألا الإ ٌمارح

 .تالاخلاو لاوخألا تانبو تاّمعلاو

 لصف

 كلذ نم ئنثتساو .تانصحملا ّنهو تاجّوزملا حاكن صّنلا همّرح اًّممو

 ةسودملا ةقالا إف .سانلا نم ريثك ئلع ءانثتسالا اذه لكشأف «نيميلا كلم

 ؟ءانثتسالا لحم نيأف ءاهكلام ئلع اهؤطو مرحي

 اًظفل اذه درو .مكناميأ تكلم ام نكل :يأ «ٌعطقنم وه :ةفئاط تلاقف

 ريغ هّبابو «غيرفّتلا عقي ثيح عقي امّنِإ عاطقتالا َنِإف ظفّللا امأ ءئّتعمو
 اًمأو .عاطقنا عضوم عضوملا سيلف «ماهفتسالاو يهنلاو يفثلا نم باجيإلا

 .خسنلا فالخو أطخ وهو ««رمع» :ةلاسرلاو يقفلا ط يف )١(

 لوقت نأ نم ربكأ ائيش كارشإلا نم ملعأ الو» :هظفلو ((2786) يراخبلا هجرخأ 60

 .(هلإ» :ب ءف«اهلإ» :د ءز يف عقوو . «هّللا دابع نم دبع وهو «ئيسيع امر :ةأرملا

 .ةيدنهلا طو ن نم «امنإ) ()
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 جرخي ثيحب هنم ئنثتسملا نيبو هنيب طبار نم هيف َّدب ال ٌعطقنملا َّنِإف :ئنعملا
 ئلع ّلد «نحأ عع راذلاب ام» :ّتلق اذإ كّنِإَف ءام هجوب هيف هلوخد يو

 .«يناثألا الإ وأ اًرامح الإ» :تلق اذإف «مهتعتمأو مهّياودب اهب نَم 2")لاقتنا

 .هنم نثتسملا مكح يف ئنثتسملا ٍلوخد مهوت تلزأ .ءكلذ وحنو

 4 :ميرم] املس اوملاَهِفر روُمَمسيال» :ئلاعت هلوق اذه نم نيبو

 نأ زوجي وغّللا عامس مدع َّنإف «ٌماعلا عامّسلا يفن مهوت لازأ مالّسلا ءانثتساف

 حاكن ميرحت يف سيلو ؛هريغ عامس عم نوكي نأو ءام مالك عامس مدعل نوكي

 .هجرخي ئَّنح نيميلا كلمب ءامإلا ءهطو ميرحت مهوي ام ةجّوزملا

 ةجّوزملا ةّمألا لجّرلا كلم ئتمو «هباب ائلع ٌءانثتسالا لب :ٌةفئاط تلاقو

 نوكي له ةّمألا عيب ةلأسم يهو ءاهؤطو هل ٌلحو © )اًقالط اهل هكلم ناك

 هل جتحيو اًقالط هاري ٍساَّبع نياق :؟؟7ةياحّضلل نايهذم هيف ؟أل وأ ايل اقالط

 قحاللا حاكتلل قباّسلا كلّملا عماجي امك :لوقيو كلذ بأي هريغو «ةيآلاب

 دقو ةارلاق قاتلا 0 كلذك «نافانتي الو اًقافتا

 :اولاق .اهرّيخي مل اهُحاكن خسفنا ولو «220تعيبي امل ةّريرَب هك هللا لوسر رّبخ

 .خسنلا فالخ «مهوت اما :ةلاسرلاو يقفلا ط )١(
 .خسنلا فالخ «ءافتنا» :عوبطملا يف (؟)

 .«اهل اقالط» :عوبطملا يف (9)

 نبا حرشاو .(1417/77-1854) :؛ديهمتلا»و 5٠(( 5 /94) :«يرابلا حتف» رظني (:4)

 ةثاغإ)و 40١(.« /5”):«دئاوفلا عئادب»)و «5 //0( :؛مألا»و 5١(. 107 /ا7) :«لاطب

 )١/ 6١0(. :«نافهللا

 .هجيرخت قبس (9)
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 َيِباحَّصلا ةياورب ذخألاو ثيدحلا يوار وه هّنِإف .ساّبع نبا ىلع ةّجح اذهو

 ا .هيأرب ال

 مل اهّنأل ,حاكتلا خسفني مل ًةأرما يرتشملا ناك نإ :ةثلاث ةفئاط تلاقو
 عاتمتسالا كلم هّنأل خسفنا الجر ناك نإو «ةجوّزلا عْضبِب عاتمتسالا كلمت

 نود حاكتلا لطبي كلملا اذهبو .حاكتلا كلم نِم ئوقأ نيميلا كّلِمو هب
 .ةريرب ثيدح يف لاكشإ الف اذه ئلعو :اولاق ء.سكعلا

 عضبب عاتمتسالا كلمت مل نإو ةأرملا َّنأب :اذه نع نولّوألا باجأو
 كلمك كلذو اعرهم لغو ا يجيوزلو ةيلم ةضراعملا كمل يبن اهنا

 .عضبلاب عتمتست مل نإو لجّولا

 لح تيبس اذإ ةّيبسملا َّنإف «تاّيبسملاب ةّصاخ ةيآلا :ئرخأ ٌةقرف تلاقو
 دحأو َيعفاّشلا لوق اذهو «ةجّوزم تناك نإو ءاربتسالا دعب اهيباسل اهؤطو

 يف ملسم ئورامك حيحّصلا وهو ١7 دمحأ باحصأل نيهجوسلا
 ئلإ اًشيج تعب كي هللا لوسر ْنأ :ٌيردخلا ٍديعس يبأ نع (176هحيحص)

 نم اًسان ْنأكو ءايابس اوباصأو .مهيلع اورهظف مهولتاقف اًودع يقلف ساطوأ

 نم نهجاوزأ لجأ نم نهنايشغ نم اوجّرحت ِةِككَو هللا لوسر باحصأ

 امل قسنلان م تك صبا وو# :كانذ ىف اجو دع هللا لزنأف «نيكرشملا

 .ًنهتدع تضقنا اذإ ٌلالح مكل رهف :ىأ :[؟ 4 :ءاسنلا] « 1 سات

 يمة عا رم15)

 .(5١ه5) (؟)



 .رامكلا نم جوز اهل ناك نإو ةّيبسملا ءطو ةحابإ :مكحلا اذه نّمِضتف

 ءِباوّصلا وه اذهو «هتأرما عْضُب ةمضِع لاوزو هحاكن خاسفنا ئلع لدي اذهو

 اهبجل اهيباس راصو .هتجوز ةبقر ئلعو هّقح لحم ئلع ئلوتسا دق هّنأل

 .سايق الو 2١ ضن : ال لوقلا اذهف !؟هيلع اهعْضُب مرحي فيكف «هنم

 تيبس اذإ حابي مّن اهأطو َّنِإ :مهريغو دمحأ باحصأ نم اولاق نيِذَّلاو
 .مودعملاك لوهجملاو ءالوهجم هؤاقب نوكي جوّرلا َّنأل :اولاق .اهدحو

 .هئاقب عم اهؤطو زجي مل اهعم ٍجوَّزلا ناك اذإف «ءاربتسالا دعب اهؤطو زوجيف

 :برحلا راد يف اهجوز ءاقب اًنَقيِتو اهدحو تيس ول ام مهيلع درْوَأف
 .اهأطو 27نوزّوجت مكُنإف

 .بلغألا ٌمعألاب درفلا قاحل لصألا :اولاقو ءائيش يدجي ال امب اوباجأف

 .ٍتادرفنم نيبُس اذإ تاكسملا جاوزأ ءاقب بلغألا معألا :مهل لاقيف

 اكلم هكالمأو اهجوز ةبقر تراص اذإ :لاقي مث ؛ ءاذج ٌردان هلك مهتومو

 بوبا بجيوملا ابق ءديقر نحو هكالمأ رئابس نع ةيصملا تلازو «يباشلل

 ؟يِباَّسلل امهكالمأو وهو يه تراص دقو «ةّصاخ هتأرما جرف يف ةمصعلا

 ةنيسيلا كالمب تاّيقولا ءامإلا ءظو زاوج لع يملا ةاضقلا اذه ّلدو

 ٌنهئطو يف كي هللا ٌلوسر طرتشي ملو ؛ِتاّيباتك نكي مل ساطوأ ايابس نإف
 نع نايبلا ٌريخأتو ءطقف ءاربتسالا الإ هنم عناملا لعجي ل و .20ةرهمالسإ

 .«سايق الو هيف صن ال لوقلا اذهف» :ن )١(

 .خسنلا فالخ «نوزوجي مهنإف» :عوبطملا يف )١(

 .هجيرخت قيس (9)
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 مهيلع ١ 'ئفخي نيذلا مالسإلاب دهعلا وثيدح هعمو ٌعنتمم ةجاحلا تقو

 .ٍفالآ ةّدع اوناكو ءايابّسلا عيمج نم مالسإلا لوصحو .ةلأسملا هذه مكح

 .دعبلا ةياغيف هنأ ملي امم ٌةدحاو ٌةيراج مالسإلا نع مهنم فّلختي مل ثيحب

 لسا ةيظزلاو ةوعيلا نم نه نقي مد «السنلا ئلع هزي لانو

 اذهو نك نيد يأ ئلع تاكولمملا ءطو ٌراوج هدعبو كي هلل لوسر دهع يف

 هللأبو هتلدأ حّجرو .هيف (")( ىنغملا» بحاص هاوقو .هريعو سواط بهذم

 .قيفوتلا سَ

 "7ةهسماجا يف يذمرتلا ئور ام :نهمالسإ طا رتشا مدع ئلع لدي اكيهو

 يفام نعضي ئتح ةح ايابّسلا ءطو مّرح ِكَي ّىبنلا نأ :ةيراس نب ضابرع نع

 اًقّقوتم ناك ولو ءلمحلا عضو يهو ًةدحاو ةياغ ميرحّتلل لعجف .ًنبنوطب

 .ءاربتسالا نايب نم ّمهأ هنايب ناكل مالسإلا ىلع

 مويلاو هللاب نمؤي ئرمال لحيال» :هنع 2؟7«دنسملا»و «ننّسلا" يفو

 .خسنلا فالخ «يفخ ئتح مالسإلاب دهع وثيدح مهنأ عم» :عوبطملا يف )١(

 .(هم5-ه6ه7/4) (0)

 ضابرعلا تدب ةبيبح مأ ىلع هرادمو )١71757( دمحأ هجرخأو .(1075 141/4) 2

 لاق «عّباتت ثيح يأ «ةلوبقم» :ظفاحلا لاقو ؛ةلوهجم ةبيبح مأو ُكنَعْةِيَدراهيِبَأ نع

 دهاوش ثيدحللو ««ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو ءبيرغ ثيدح» :يذمرتلا

 )١515١(. ملسم دنع ُهَنَعَهَتَلََيَو ءادردلا يبأ ثيدح اهنم ءاهب حصي

 تباث نب عفيور ثيدح نم ( 6“ )٠ دمحأو )/7١0(.: دواد وبأ هجرخأ (5)

 تفتناف ؛ثيدحتلاب حرص دقو «قاحسإ نب دمحم هدنس يفو ُكنَعْدَنََوِو يراصنألا
 )١1١1(  يذمرتلا هجرخأو )5865٠(« نابح نبا هححص ثيدحلاو .هسيلدت ةهبش
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 .ملست ئتح لقي ملو «اهئربتسي ئتح يبّسلا نم ٍةأرما ئلع عقي نأ رخآلا

 ئّتح ايابّسلا نم اًيش حكني الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نَم» :١)7دمحألو
 .ملستو :لقي ملو «ضيحت

 .عضت لىتح 7 اوّتح لماح أطوت الد :ساطوأ ّبَس يف لاق هنأ هنع (1)(ننّسلا» ينو

 ملف؛ 21 لاسناو :لقي ملو :«2”ةدحاو ةضيح ضيحت ْئّنح ٍلماح ريغالو

 .ةّثبلا ٍدحاو عضوم يف ةّيبسملا مالسإ طارتشا هنع ئجي

 لصف

 رخآلا لبق امهدحأ ملسُي نيجوزلا يف ِةِلكَي همك يف

 َ ٍّ 6 رس اس لن » هَ
 عيبرلا نب صاعلا يبأ ئلع هتنبا بنيز هلي هللا لوسر در» :سابع نبا لاق

 فو 503 3 سرقلاو دواد وبأو ا م ةاور بذي ثدحي ملو لّوألا حاكنلاب

 نع بابلا فو . ؛181/8) جالا - دوط يبأ حيحبصت :رظناو .هنّسحو ءاّرصتخم هوحنب <

 .ضنَعَهَيلَََو ديعس يبأو «ةيراس نب ضابرعلاو ء«سابع نباو ؛ءادردلا يبأ

 نكل «مهبم وار هيف ؛فيعض هدنسو ءاًضيأ عفيور ثيدح نم )/١1199(« «دنسملا» يف 010

 .هلبق امب تباث ثيدحلا

 كيرش هدنس يفو ُهَنَعَهَنلَدَو' يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم )7١51( دواد وبأ هجرخأ (؟)

 هححص ثيدحلاو ءءاضقلا يلو ذنم هظفح ريغت ءاّريثك ئىطخي قودص وهو «يعخنلا

 .هلبق ام هل دهشيو ١95(« /7) :مكاحلا

 .ةيدنهلا ط «ن نم «ةدحاو» ()

 .ب .د يتخسن نم طقس انه لإ «...نئنسلا يفو» (5)

 )١١57(. يذمرتلاو «.(75750) دواد وبأو ,(77940 7557 1/41/57) دمحأ هجرخأ (6)

 نع قاحسإ نبا قيرط نم 3٠١( /7) :مكاحلاو )73١١9( هجام نبا هجرخأ اذكو

 اا



 هدانسإب سيل :يذمرتلا لاق «'70٠اًحاكن ثِدْحَي ملو نينس تس دعب» :ظفل

 ثدحي ملو «نينس تسب همالسإ لبق اهمالسإ ناكو» :؟''ظفل يفو ءٌسأب
 .«اقادص الو ًةداهش

 «تج ٌَرزتف ِهلكَي هللا لوسر دهع ىلع ًةأرما ٌتّملسأ» :ٍساّبع نبا لاقو

 َتَمِلَعو ءٌتملسأ تنك يّنِإ هللا لوسر اي :لاقف ِلي ّيبنلا ىلإ اهّجوز ءاجف
 اهجوز ئلع اهّدرو ءرخآلا اهجوز نم ِةِِكَي هللا لوسر اهعزتناف ءيمالسإب
 دواد وبأ هأآور .(لّوألا

(010) 

(030 

(0 

0 

 تءاج مث هِي هللا لوسر دهع ئلع اًملْسُم ءاج الجر ّنِإ» :اًضيأ لاقو

 دنع ثيدحتلاب قاحسإ نبا حرص دقو «سابع نبا نع ةمركع نع نيصحلا نب دواد

 نع هتياور يف نأ الإ ةقث ناك نإو نيصحلا نب دوادو ءهسيلدت ئفتناف «هريغو يذمرتلا

 :لاقو ءيراخبلاو دمحأ هححص دقو «ةلسرم دهاوش ثيدحلل نكل «ةراكن ةمركع

 نع «هيبأ نع ءبيعش نب ورمع ثيدح نم بابلا اذه يف حصأ سابع نبا ثيدح"١
 ديدج رهمب اهدر هنأ) :هيفو .يذمرتلاو وه هاور يذلا ورمع ثيدح ديري .«هدج

 «للعلا» :رظني .سلدم وهو هنعنع دقو جاجح هيف ؛فيعض هدنسو «(ديدج حاكنو
 )١9757(. «ءاورإلا»و ,.(3 57 ص) يذمرتلل

 ال نكلو ءسأب هدانسإب سيل ثيدح اذه» :همالك مامتو )١١57(, يذمرتلا دنع

 .«هظفح لبق نم نيصح نب دواد لبق نم اذه ءاج دق هلعلو ءثيدحلا اذه هجو فرعن

 .هلبق اميف هجيرخت قبس دقو
 .مدقت دقو ,(7755) (دنسملا» يف دمحأ دنع

 ىلع هرادم ؛فيعض دنسب )/7١٠٠(( هجام نباو ,(791/7) دمحأ هجرخأو .(2779)

 نباو :(1/51/) دوراجلا نبا هاور ثيدحلاو «ةبرطضم هنع هتياورو «ةمركع نع كامس

 «ءاورإلا» يف هدانسإ ينابلألا فعضو 3٠٠١(. /7) :مكاحلاو )5١159(.« نابح

 )١1914(.
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 ,277(هيلع اهَّدرف يعم ْتّملسأ اهَّنِإ هللا لوسر اي :لاقف «هدعب ةملسم هتأرما

 .ٌحيحص ثيدح :يذمرتلا لاق

 موي تملسأ ماشه نب ثراحلا تنب ميكح مأ َنِإ ”يذمرتلا لاقو

 «نميلا مدق ئتح مالسإلا نم لهج يبأ نب | ةمركع اهُجوز برهو ةكمب حتفلا
 مدقف ملسأف مالسإلا ئلإ هتعدف خميلاب هيلع تمدق ارتع ميكح ّمأ تلحتراف

 بثو ِةِِكَب هللا لوسر "7 ئلع مدق اًملف «حتفلا ماع كي هللا لوسر دهع ئلع

 .(47كلذ امهحاكن الع اتبثف ؛هعياب لوح ٌءادر هيلع امو احرف هيلإ

 يقم رقاك اهجوزو هلوسرو هللا ئلإ ترجاغ الرمان ادغلي ملو :لاق

 اًرجاهم اهجوز مّدقي نأ الإ اهجوز نيبو اهنيب اهترجه ْتَق م راكد

 .«2)«ًطوملا» يف كلام هرقاك د اهتّدع يضقنت ةنت نأ لبق

 ءاضيأ ةمركع نع كامس قيرط نم )١١45( يذمرتلاو «(751774) دواد وبأ هجرخأ )١(

 .هقباسك هيف مالكلاو

 برقأ نيسحتلاو .هحيحصت وأ ثيدحلل هنيسحت يف يذمرتلا خسن تفلتخا :هيبنت

 .دانسإلا لاحل

 يف فئصملا هيلع صنيس امك :(كلام) باوصلاو «ةيدنهلا طو ةيطخلا خسنلا يف اذك )0

 .همالك رخآ

 يلا مد دم. 5

 /1١41( /1/) :«ئربكلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو )١1574(.« «أطوملا» يف كلام هجرخأ (5)

 ب و ام ا ا

 ةلسرم ئرخأ دهاوش هلو .«كلذ امهحاكن الع اتبثف» :هلوق نود كاَقْنَعَدَيلَوِصَو ريبزلا

 .(7586 /9) :«دئاوزلا هيوم قلل هش نماكيمج راقت قلبت

 )5745(:  يراخبلا دنع اَهْنَعُمّيَاَدَكَ سابع نبا رثأ هل دهشيو .باهش نبا نع )5( )١16748(
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 الو ءامهحاكن ىلع امهف اًعم املسأ اذإ نيجوَّرلا نأ :ُحكحلا اذه نّمضتف
 نكي ملام ؟ال وأ اًحيحص عقو له «مالسإلا لبق هعوقو ةّيفيك نع لأسُي

 وأ .هريغ نم ٍةَّدع يف يهو ١7 اهحكن دقو املسأ اذإ امك ءاًمئاق لطبملا

 ءعاضر وأ بسنب هل اّمّرْحَم ةس# اذإ امك ءاَدّيوم وأ هيلع اًعّمِجم ؟!اًميرحت

 .ةفلتخم اهُماكحأ روص ثالث هذهف ٌنهقوف امو

 تناك وأ رهص وأ عاضَر وأ ٍبَسَن نم ةّيمرحم (؟!امهنيبو املسأ اذإف

 امهنيب قّرُف اهنيبو اهنيب عمجلا مرحي نم وأ اهتلاخ وأ اهتّمع وأ ةجو لا ثخأ

 كاسمإلا نيب رّيخ عْمَجلا لجأل ميرحتلا ناك نإ نكل ةَّم مالا عامجإب

 ناوةررممجلا دمع اق امينمرق ف1001 نم دعب تناك ذإو ناش اريل

 يف يهو امهّدحأ ملسأ نإو ءافافتا امهنيب قّرف انّرلاب بستلا ٌتوبث دقتعي ناك
 .اًقافتا امهنيب قّرف هدقع ىلع ٍةمَّدقتم ملسم نِم ِةَّدع

 مل هيلع عامجإلا وأ دسفملا ًماود انربتعا نإف رفاك نم ةّدعلا تناك نإو

 ةحكنأ ٌلطبي نم دنع حاكُتلا عنمت الو «مودت ال رفاكلا ةّدع نأل ءامهنيب قّرفي
 ه

 .انّرلا ٌمكح اهّمكح لعجيو رافكلا

 ْترُهط اذإف رُهطتو ضيحت ئتح بطخت مل برحلا لهأ نم ةأرما ترجاه اذإ ناك» -

 .«هيلإ تدر حكنت نأ لبق اهجوز رجاه نإف «حاكنلا اهل لح

 .ةيدنهلا طو «ن يف رطسألا نيب ةقحلم «اهحكن دقو» 010

 .ةيدنهلا طو «ن يف رطسألا نيب ةقحلم «اميرحت» (؟)

 .(هعمال :ةيدنهلا ط ءد ماس 0(

 .«هنيبو اهنيبو» :عوبطملا ()

 .«امهتيأ» د «بسو .«كاسمأإ) ا ب 5 )00
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 ئلع ناّيتبم نالوقف دقعلا لبق اًنز نم ئلبح يهو امهّدحأ ملسأ نإو

 .هيلع اًعّمَجم هنوك وأ دسفملا مايق رابتعا

 وأ ءتضقتنا دقو ٍةَدع يف وأ دوهش الب وأ يلو الب هادقع دقو املسأ نإو

 رهق نإ كلذكو «هيلعاّرق وأ كلذك ٍةسماخ ئلع وأ ؛تتام دقو تحأ ئئلع

 .هيلعار دق املسأ مث اًحاكن هادقتعاو ةّيبرح قيبرح

 .همالسإب حاكذلا خسفني مل رخآلا لبق ملسأ اذإ نيدو الا دحلا نأ : نكضشتو

 اكن هد كو هلل لوسر نأ فرعُي ال هّنإف «قّرفت مل وأ امهنيبأ ةرجهلا تقّرف

 ُلِجّرلا ٌملسي ةباحّصلا لزت ملو لق همالسإبٌرخآلا امهُدحأ (1)ّْبَس نيجوز
 وه همالسإب ظفلت هّنأ ةّنبلا مهنم ٍدحأ نع فرعي ملو ءهّلبق هتأرماو هتأرما لبق
 ٌّيبنلا در دقو .ةّثبلا عقي مل هّنأ مّلعي امم اذه ءيفرحب ارح هيف اقواستو هتأرماو

 ةيهلاحلا مز ملسأ امَّنِإ وهو :7'2عييّرلا نب صاعلا يبأ نئلع بنيز هبا لك
 ةنس "7 ةرشع ينامث نم رثكأ امهمالسإ نيبف «ةثعبلا لَّوأ نم تملسأ يهو

 كهوف ««نينس تس همالسإو اهمالسإ نيب ناك" :ثيدحلا يف هلوق اّمأو

 .همالسإو اهترجه نيب دارأ امَّنِإ
 دّدجي مل فيكف ةَّدملا هذه يف يضقتت ةّدعلاف كلذ ئلعو :ليق نإف

 ؟(1)اكاك<ن

 .«قبسب)ا :م 010

 .هجيرخت قبس (10)

 ام باوصلاو .ارشعأاا :ن «ح ادع خسنلا ةماعو «(«ةينامث) :خسنلا ةماعو «(«نامثال :ن ()

 .ن يف

 .«اهحاكن» :ةيدنهلا ط ءس (5)
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 ال ةيبيدحلا حلص دعب لزن امّنِإ نيكرشملا ئلع تاملسملا ميرحت :ليق

 ءاهيف مكحلا اذه ةّيعرش مدعل ةّدملا كلت يف حاكنلا خسفني ملف ءكلذ لبق

 .هيلع تَّدٌرف صاعلا وبأ ملسأ نيكرشملا لع ّنهميرحت لزن اّملو

 ركذ دقو «عامجإ الو ّصن نم هيلع ليلد الف ةّدعلا نمز ةاعارم اّمأو

 لاق ةيلالع ىبأ نب قلع نأ ةيّدسلا نه ديعس نرغ الفان نع ةملس رب داع

 راد يف تمادام اهعضبب كلمأ وه» :امهذحأ ملسُي نيّرفاكلا نيجوزلا يف
 .(170|هترجه

 س 3 َ هذ و 4 * 8

 .7"2«اهرّصِم نم جرخت مل ام اهب قحأ

 :يرهزلا نع ؟)رمعم نع ناميلس نب رمتعم نع 7"2ةبيش يبأ نبا ركذو ع ' ا 2 "ل ع 1 .0| تو
 .ناطلس امهنيب قّرفي نأ الإ امهحاكن ئلع امهف اهجوز ملسي ملو تّملسأ نإ

 لأسي ِةلِككَي ٌيِبْتلا ناك الو ؛ثيداحألا نم ءىش ىف ةّدعلا رابتعا فرعُي الو

 مل ٌةقزُف هدّرجمب ناك ول مالسإلا ْنأ بيراالو ءال مأ ِكتَّدع تضقنا له ٌةأرملا

 عنم يف اهرثأ امَّنإو ,حاكتلا ءاقب يف ةّدعلل رثأ الف «ّةنتاب لب ةَّيعجر ًةقرف نكت

 ع

 هائلا

 .نسح دنسب )0171/١( «راثآلا يناعم حرش» ين يواحطلا هجرخأ )١(

 نم اهيجرخُت مل اماج قحأ رعد :هظنلو 183519 31 :4:4) قازرلا ذيغ هجرخأ 45)

 .حيحص فوقوم وهو ««اهرصيم
 نع رمعم نع )١75659( قازرلا دبع هوحنب هجرخأو ((187777) «فنصملا» يف (0)

 .حيحص عوطقم وهو «يرهزلا
 .ز نم (رمعم نع تطقسو ««رمعم» ئلإ ح يف ؟رمتعما تفرحت (4)
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 يف اهب ٌّقحأ نكي مل امهنيب ةّقرفلا زّجن دق مالسإلا ناك ولف «ريغلل اهحاكن
 لبق ١2)املسأ نإف «ٌفوقوم حاكُنلا نأ لكي همكح هيلع َّلد يذلا َّنكلو «ةَّدعلا
 نإو ءتءاش نّم حكنت نأ اهلف اهتّدع تضقنا نإو .هتجوز يهف اهتّدع ءاضقنا

 .حاكن ديدجت ىلإ ٍةجاح ريغ نم هّتجوز تناك ملسأ نإف «هتّرظتنا تّيحأ

 اَّمِإ :نيرمأ دحأ عقاولا ناك لب «ةّنبلا هحاكن مالسإلل دّدج اًدحأ ملعن الو

 امأو .همالسإ وأ اهمالسإ رخأت نإو هيلع اهؤاقب اّمإو .هريغ اهحاكنو امهقارتفا
 عم امهنم ٍدحاوب ئضق كي هللا لوسر نأ ملعن اللف ةّدعلا ةاعارم وأ ةقرفلا زيجنت

 نم نيجوزلا دحأ مالسإ برشو مهجاوزأو لاجّرلا نِم هدهع يف ملسأ نم ةرثك
 مالسإ رخأت نإو امهحاكن ئلع نيجوّرلا كي هرارقإ الولو ءهنم هدعُبو رخآلا

 مالسإلاب ةقرفلا ليجعت انلقل جوسي كنب ةيبيدحلا حلص دعب رخآلا نع امهدحأ

 ٠١[ :ةنحتمملا] < ]نورها َرجرمال» :اىلاعت هلوقل ةَّدع رابتعا ريغ نم

 .ةقرفلا ببس مالسإلا نأو 111+ ةعشملا] 'رفاوحلا مصعب أ! كسي او :هلوقو

 اكو «قالّطلاو عْلُخلاو عاضّرلاك ةقرفلا "هب هيدت ةقرفلل اًيسناك ام

 بهذم وهو ؛27هزح نباو 7*2رذنملا نباو ؟7هبحاص ركب يبأو لالخلا رايتخا

 .«ملسأ» :ةلاسرلاو يقفلا ط يفو ءخسنلا عيمج يناذك )١(

 ةربن مسرت مل نكل «لكك» اهنأ رهاظلاو .«لكل» :ةيدنهلا ط ءب ءد .ح .«لكف» :ز (؟)

 .«لكل» تاعبطلا ف تمسرف .خاسنلا ضعب , ةداعك فاقلا

 .تبثأ ام هلعلو ««هتبقعم» :ز «(ةبيقعت) :م «(«هتبقعت» :ةيدنهلا ط «ن ءد ءح (9)

 )8/١1١(. :«ينغملا) رظني (4)

 .قباسلا عضوملا «ينغملا» يف هركذو )7194/1١-770(, :«طسوألا» يف (6)

 7١1(. /ا/) :«ئلحملا» يف (5)
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 .(0) ىحلاو (4)ةداتقو (؟7ةمركعو )١( سواطو )١( سحلا

 هللا دبع نب رباجو أ "7 باَّطخلا نب رمع لوق وهو :("”مزح نبا لاق

 لأ !ديبج نب ذيعصو يت نب مكمملاو فيز نب داّمح لاق هيون 1/ٍساّبع نباو

 277 ةيعشلاو عننا يتعب ىلخعو 11 ؛يزعلا دبع وهو
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 نب ديعسو (18707018794) ةبيش يبأ نباو )١1101( قازرلا دبع هجرخأ )١(

 .حيحص هدئسو )١9177( روصنم

 )1487٠٠(. ةبيش ىبأ نبا هجرخأ (؟)

 .(1880/4) ةبيش يبأ نبا هجرخأ (6)
 .حيحص هلدنسو )٠١١177( قازرلا دبع هجرخأ (:)

 .حيحص هدنسو ٠ ”1117 ١1814٠( 5) ةبيش يبأ نبا هجرخأ 4

 .(114 517 /ا/) :«نلعسملا» ىف (0)

 ةعبرأ ُهْنَعُدَلَدَوو رمع نع مزح نبا لقن دقو .(17"9 //) «نئلحملا» يف مزح نبا هجرخأ (1)

 نأو ءرمع نئلإ قيرفتلاب لوقلا ةبسن فنصملا داعبتسا يتأيسو «ةلأسملا هذه يف لاوقأ

 .هفالخ هنع روهشملا

 يف مزح نباهقيرط نمو )11773061770761٠0١87(.« قازرلا دبع هجرخأ (4)

 ١5 3١(. /ا/) :«لىلحملا»

 .قراخملا يبأ نب ميركلا دبع هدئس يفو 2٠١١ 2١١8٠(« 1/7) قازرلا دبع هجرخأ (9)

 .(7 ١5 /1/) :«لولحملا» يف مزح نبا دنع ينايتخسلا بويأ هعبات نكل .,فيعض وهو

 ب «ز «ح يف (ةبيتعا تفحصتو .حيحص هدنسو )147٠5( ةبيش يبأ نبا هجرخأ )9١(

 .«ةنييع» :اولإ

 )١١( قازرلا دبع هجرخأ )١770٠( ةبيش يبأ نبا دنع هوحنبو )181777(.

 .ُمسُي مل وار هدنس يفو )١7178٠0( قازرلا دبع هجرخأ )١6(

 نم )147٠١( ةبيش يبأ نباو )١91/4( روصنم نب ديعس هجرخأ ام وه هنع تباثلا )١1(

 )١1985(  ديعس جرخأ لب ؛(رصملا يف تناك ام اهب قحأ وه» :لاق هنع ةحيحص قرط
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 .مهريعو

 هلوق هيلع لرنأ ىذلا كلو :2('ةذمحآأ نع نيتياولا دجأ ونهو :تلق

 ورم ٌلِجّرْماَل# :هلوقو ٠١[ :ةنحتمملا] 4 فاول مَصِعب أوُكسَمتاَلَو# :ئلاعت
 يف كلام ئورف «ةقرُقلا ليجعتب مكحي مل ٠١[ :ةنحتمملا] 4 ننكر

 مالسإ نيبو ةّيمأ نب ناوفص مالسإ نيب ناك» :لاق باهش نبا نع 217 (هنطوم»
 ناوفص يقيو حتفلا موي تملسأ ءرهش نم ٌوحن ةريغملا نب : كيل ولا تدب ةتأرما

 ءامهنيب كي ئيبنلا ق ٌرفي ملو «ءملسأ مث : ٌرفاك وهو فئاطلاو اًينح دهش َّح

 .«حاكنلا كلذب 7 هذئع تّرقتساو

 .هدانسإ نم ئوقأ ثيدحلا اذه ةرهشو :©"”ريلا دبع نبا لاق

 ةمركع اهجوز برهو حتفلا موي ميكح ٌمأ تّملسأ :باهش نبا لاقو

 ئلع ايقبف م يبنلا عيابف مدقو ملسأف مالسرلا الأ هتعلف «نميلا اوتأ لوتح |!

 .؟اييحاكل

 َيِبَنلا لوخد لبق حتفلا ماع ملسأف جرخ نايفس بأ َّنأ اًيقي مولعملا نمو

 .«ادهع هل نأل ؛هدنع رقت» :لاق هنع فرطم نع ناحطلا دلاخ قيرط نم -

  6:«ينغملا» رظني )٠ ١/« :«فاصنإلا»و )8/ ١١١(.

 :«ئربكلا» ين يقهيبلاو 77٠١(.« /1/) :«مألا» يف يعفاشلا هقيرط نمو «(1575) )١(

 .هلاسرإل فيعض هدنسو (181/-185790/)

 وهو «.حيحص هجو نم لصتي هملعأ ال» :همالك مامتو )١14/17(. :«ديهمتلا» يف ١

 ثيدحلا اذه ةرهشو ءاهلهأ مامإ باهش نباو «ريسلا لهأ دنع مولعم روهشم ثيدح
 .«هللا ءاش نإ هدانسإ نم ئوقأ

 .هجيرخت قبس (4)
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 ئلع ايقبف «ةّكم هك هللا ٌلوسر حتف ئّتح ًح هنأرما دنه ملست ملو «ةّكم كي

 م0

 ثراحلا نب نايفس وبأ جرخو 000 ميكح ملسأو

 نيبو ملسأ نّئم ٍدحأ نيب ق ف ل يبل نأ لمي ملو .0©(”7امهجاوزأ

 .هتأرما

 (1)لوقلاو «نالطبلا ةياغ يف ملسأ نم م حاكن ديدجتب باجأ نم باوجو

 اًعم مالسإلا ةملكب ظْفلّتلا يف نيجوّزلا قافّتاو «ملع الب كي هللا لوسر ئلع
 .ءافتنالا مولعم ةدحاو ٍةظحل يف

 ,20هيفام عم ةّدعلا ءاضقنا ئلع ةقرفلا فقتي نَم بهذم لوقلا اذه يليو

 .اهريغب ٌلوقلا زجي مل تّحص ولو «ًةعطقنم تناك ولو ٌراثآ هيف ذإ

 يراخبلا دنع همالسإ ةصق رظناو :(77 /7) :«ملاعملا» يف يباطخلا هوحن ركذ )١(

(578). 

 .(177 /0)و (741/ /5) :«مألا» رظناو )578٠5(« يراخبلا دنع همالسإ ةصق (")

 .ةيدنهلا طو «ز ادع خسنلا ةماع نم تطقس «يبأ» 2

 لبق» :ةدايزو رييغت عوبطملا يفو ««امهئاسن لبق» :ن يفو ««امهحاكن لبق» :ب ءد م 62

 .ح «ز نم تبثملاو .«امهحاكن ئلع ايقبف امهيتحوكنم
 عمجم) يف يمثيهلا لاقو «(27715) «ريبكلا» يف يناربطلا اهجرخأ امهمالسإ ةصق )0

 «ةحيحصلا» يف ٍنابلألا هركذو .«حيحصلا لاجر هلاجر» :(1117/-1756 /5) :«دئاوزلا

 )47١/4(. :«حتفلا»و «(1717/5 /5) :«باعيتسالا» رظنيو .(”741)
 .خسنلا فالخ «لوقلا نمو» :ةلاسرلاو يقفلا ط يف (5)

 .«هيف امعملا :م ؛د ءز ««ةبقاعم» :ن (/)
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 لبق ٌلِجّرلا مِلْسُي كي هللا لوسر دهع ئلع ساّنلا ناك :ةمربش نبا لاق
 .هتأرما يهف «ةأرملا ةّدع ءاضقنا لبق ملسأ امهّيأف ءلجّرلا لبق ٌةأرملاو «ةأرملا

 لّوأ يف يذمرتلا ٌلوق مّدقت دقو ءامهنيب حاكن الف ةَّدعلا دعب ملسأ نإو

 ؟هاكح نيأ نم يردأ امف ءرمع نع مزح نبا هاكح امو «'١"لصفلا

 بويأ نع ةملس نب داّمح قيرط نم هنع تبن هَّنإف هفالخ هنع فورعملاو

 نارصت نأ :ّيمْطَخلا ديزي نب هللا دبع نعع ؛نيريس نبا نع امهالك ةداتقو

 تماقأ تءاش نإو «هتقراف تءاش نإ باطخلا نب رمع اهريخف ءءء تيعلسا

 نوكتف ملسي نأ ئلإ هراظتنا نيب اهرّيخ امّْنإ هنأ ةرورّضلاب ٌمولعمو .21)هيلع
 .هقرافت وأ يه امك هتجوز

 نإ :ُنَعهَيِإََو رمع لاقف «هتأرما تملسأ اًينارصن ْنأ :هنع مص كلذكو

 ."”)امهنيب قّرفف ءملسُي ملف ؛امهنيب قّرف ملسي مل نإو هتأرما يهف ملسأ

 .ملست نأ اَّمِإ :هتأرما ٌتَملسأ دقو يبلغَتلا نامعنلا نب ةدابعل لاق كلذكو

 ؟)هنم اهعزنف لىبأف «كنم اهُتْغزن اّلِإو

 )١( )صس١1868(.

 ا اا )2

 ةنَعهَلَْو رمع كردي مل نسحلاو ءنسحلا نع هوحنب
 قاس نر نامل سب هاسع نوه قاسم اا ري هيالسسلا# ىف نسبا هيبرغا 2

 نع .يروشلا نع )٠٠١81( قازرلا دبع هوحنب هجرخأو «كورتم وهو يئاطلا دواد

 هيلع ضرع نيح رمع امهنيب قرف يتلا ةأرملا نبا ينأبنأ» :لاق ينابيشلا ناميلس
 .(3 01 /1") :«راثآلا يناعم حرش رظني .«امهنيب قرفف بأف ,مالسإلا

 يفو «(27794) «راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلاو )١ ١1871(( ةبيش يبأ نبا هجرخأ )5(

  نابح نبا امهركذ نإو ؛نالوهجم امهو ءسودرك نب دوادو «رطم نب حافسلا هدنس
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 هنع مزح نسب دمحم وبأ هاكح ام فالخ يف ةحيرص راثآلا هذهف

 َّنأ اهيف راثآب دمحم وبأ كّسمت امّنإو ءرخأ ٍتاياور اهلعجو اهاكح وهو

 ٌراثآ يهو «مالسإلاب هتأرما نيبو لجّرلا نيب ؛ اوقّرف 217اًرباجو سابع نياو ره

 ام رمع نع مص دقف ءتَّحص ولو ةقرفّتلا ليجعت يف ةحيرصب تسيل ةلمجم

 قيفوتلا هللابو ,مّدقت ام يلع نعو «هانيكح

 لصف

 لزعلا يف ِةِكَي همكخ يف

 ارسال ايتام مسعف وبسبب روبأ

 يا و

 لدضأ انأو ةيراج ىل نإ هللا لوسراي :لاق هاو نأ :هنع 2170 ِنَّسلا» قو

 0711 /1/) :«ئلحملا» يف مزح نبا هفعض رثألاو .(35177/5 .475 /5) «تاقثلا» يف -
 .(*45/117) :«راكفألا بخت يف ٌينيعلا هححصو

 .اًبيرق مهنع راثآلا جيرخت قبس )01(

  030يراخبلا )17507 26 7١١((, ملسمو )١578(.

 يبأ تيدج نه( 1 «ئربكلا» يف يئاسنلاو :(711/1) دواد وبأ هجر 2

 مل ريتك يب نبب نييحوي ئيلع ديف فلا دنا يرطب عأو 76 ديس

 ىف يواحطلاو 14٠( ايف ل باد ليس حم ةبابآ بكر نومسرلا دع

 :ىقهيبلا دنع ُهَنَعَُبْلَوَر ةريره يبأ ثيدح نم دهاش هلو ؛ /7) : (راثآلا لكشم»

 يف ينابلألاو .يأيس امك فنصملا هححص ثيدحلاو .نسح دئسب ( /10

 )/١8/1(. «مألا -دواد يبأ حيحص»

1 



 نأ ثّدحت دوهيلا ّنِإو «لاجّرلا ديري ام ديرأ انأو ءلمحت نأ هركأ انأو ءاهنع

 ام هّقلخي نأ هللا دارأ ول ٌثوهي ْتَيَّدَح١ :لاق ءنعرفصلا ٌةدوعوملا ٌلزعلا

 .«هفرصت نأ تعطتسا

 سالم 1 -
 هو هللا لوسر دهع ىلع لزعن انك» :لاق رباج نع (17(نيحيحّصلا» يو

 .«لزني نآرقلاو

 خلبف هل هللا لوسر دهع ئلع لزعن اك :هنع (17«ملسم حيحص" يفو
 .«انهني ملف كي هللا ٌلوسر كلذ

 نإ :لاقف لكي ّىبنلا ٌلجر لأس :لاق هنع اًضيأ "7«ملسم حيحصا يفو
 ايش ائيش عنمي ال كلذ نإ :ٍلِلكَع هللا لوسر لاقف ءاهنع لزعأ انأو «ةيراج يدنع

 ٌتنك ىتلا ةيراجلا نإ هللا لوسر اي :لاقف لجّكا ءاجف :لاق .«هللا هدارأ

 ْ .«هلوسرو هللا دبع انأ» :للك ثا لوسر لاقف هْتَدَمَح كل اهتركذ

 ىلإ ءابج أجبر نأ ةلبؤ نب ةماسأ نع اًضيأ ؟7(ملسم حيحصا# يفو

 لعفت َمِلِ» :ِِلكَي هللا لوسر هل لاقف «يتأرما نع لزعأ ين :لاقف لَو هللا لوسر

 هللا لوسر لاقف ءاهدالوأ ئلع وأ ءاهدلو ئلع قفشأ :لجّرلا لاقف .«؟كلذ

 .«موُرلاو ٌسراف َّرض اراض ناك ولا :ِلكي
  هياطققلا نب رمع قيلس نس! ةدجلع نيا عتس ١و (دمحأ دنسم) يفو

 )١( يراخبلا )/070966708267١1(. ملسمو )١550(.

.)١55:0( )60( 

.)١5594( )*( 

.)١55( )5( 

 يبأ نب ررحم قيرط نم ؛(474١) هجام نباو «(7517) (دنسملا» يف دمحأ هجرخأ (4)

  هنع وري مل ام فيعض وهو «ةعيهل نبا ىلع هرادمو هُةْنَعهَنْلَوِيَر رمع نع هيبأ نع ةريره

١6 



 .«اهنذإب الإ ةّرحلا نع لّرعُي نأ ٍةِلَي هللا ٌلوسر اوبن» :لاق

 ةدعوةعيهل نبا كيدح 4ةهللا ديغابأ تعمس:ةءواداوبأ لاقو

 :لاق ةريره يبأ نع «ةريره يبأ نب رّرحملا نع ءيرهزلا نع «ةعيبر نب رفعج
 .هرّكُنَأ ام :لاقف «اهنذإب الإ ةّرحلا نع لّرْعُي ال» :ِِلكَي هللا لوسر لاق

 نع هيف ةصخّلا تموز دقو .لزعلا زاوج ىف ةحيرض ثيداحألا هذهف

 20يووبا نب أ ع !١ٍصاّقو يبأ نب دعسو «")َيلع :ةباحّصلا نم ةرشع

 رمع ىلع هفقو حيحصلاو .هفقوو هعفر يف هيلع فلّدخا دقو ,مهمكح يف نّمو ةلدابعلا 0-

 هفعضو .ةيوقتلل ضهنت ال ةفيعض دهاوش ثيدحللو .هدعب يذلا يف يتأيس امك «هنبا وأ

 )35١٠١1(. «ءاورإلا» يف ينابلألا

 ئلع هاورف ؛ثيدحلا اذه يف ةعيهل نبا طلخ دقو )١879(« «دمحأ مامإلا لئاسم» يف )١(

 هيبأ نع رمع نب هللا دبع نب ةزمح قيرط نم لكَ يبنلا ئلإ ةرات هّعفر :هجوأ ةسمخ
 هجولاو ءيرهزلا طاقسإ عم هيلع وأ ؛هيبأ ئلع وأ ءرمع نبا ئلع هَمَقَو ةراتو .هدج نع
 نم اذه» :(8/5"7) :«للعلا» يف متاح وبأ لاق ءانه امك ررحملا قيرط نم سماخلا

 رمع ئلع افوقوم اًعطقنم وأ هْنَعَِيََدَو رمع نبا ىلع هّمقو حّجرو ««ةعيهل نبا طيلاخت
 .(97 /7) :«للعلا» يف ٌينطقرادلا ٌريخألا راتخاو َُنَعَدَنلعِي

 يفو ءاهنع لزعي ناك هنأ :ةنامج ئمست ىلعل ةيراج نع )/١7581( قازرلا دبع جرخأ ع

 نأ ورمع نب هلاهتملا قيرط نم (1/781) روصتم ني ديعس جربخأو .ةلاهعو ريل ةدكس

 ءاًضيأ عنملاب ٌلوقلا هنع دروو .ماهبإو عاطقنا هدنس يفو ؛هيف هل صخرف هلأس الجر

 .يتأيس امك ؛نسح ٍدنسب
 نأ :دعس نب بعصم نع ميشه قيرط نم )١7604, ١70706( قازرلا دبع هجرخأ ()

 يف روصنم نب ديعس دنع زاوجلا هنع دروو .حيحص هدنسو .هدلو مأ نع لزعي ناك هابأ

 77١(. /1) :يقهيبلاو )١5596( ةبيش يبأ نباو (11577) «نئسلا)

 - ءاقللاو ءلزعي ناك بويأ ابأ نأ ديز نب ةجراخ نع )١17051/5( قازرلا دبع هجرخأ (:5)
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 كعلعوب نَسَححلاو ,"7ساّبع نباو 50 ناصسو ماب ءاث ٠ نب ديزو

 دوعسم نباو 2 10ٌيردخلا ٍديعس يبأو 2002 ب ترآأألا نب باّيخو

010 

000 

0 

 نباو رباج نع 07 لزعلل ةحايإلا تءاجو يأ س ريس لاق

 قرط هلو .اهدعب وأ (20) ةنس بويأ وبأ فوتو «نامثع نمز كردأ ةجراخف ؛نكمم

 .فعض نم ولخت ال ئرخأ

 «حيحص هذئسو ؛هنع ورمع نب جاجحلا ثيدح نم )١17505( قازرلا دبع هجرخأ

 ىف يلغي وبأ ةهورو :(7119/) روصتم نب ديعس دقع ةيف اكلأم نايفس ة فلام رقتألو

 رمع نباو رمع ناك» :لاق لزعلا يف يردخلا ديعس يبأ ثيدح يف )1١65٠١( «دنسملا»

 :(دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا لاق .«نالزعي دوعسم نباو ديز ناكو .لزعلا ناهركي

 .(تاقث هلاجرو» :(98/5)

 نباو ,((7577/) روصنم نب ديعسو ١7076((« 170057 1705261) قازرلا دبع هجرخأ ()

000 

(2) 

)0 

(17) 

00) 

 .ةحيحص ديناسأب «(4 ١ /7) :«راثآلا يناعم» يف يواحطلاو «(1504/) ةبيش ىب

 .ليهاجم هيف .ءفيعض دنسب ؛«(706١/) قازرلا دبع هجرخأ

 نأ :دابع نب ئيحي ةريبه يبأ قيرط نم (7775) «نئسلا» يف روصنم نب ديعس هجرخأ

 .حيحص هدنسو «هيرارس نع لزعي ناك ترألا نب بابخ

 نب ةريبغ نأ دابع نب نيحي) :ليلإ «ديعس نكس» ىف داتسإلا اذه فحضت :هيبنك

 ةينك (ةريبه وبأف) ؛(...بابخ نأ «ةريبه ابأ دابع نب ئئيحي) باوصلاو «(...بابخ

 .الضأ (ةريبف) ةمسا نيا بايخل سيل ذ] ءايحب

 )77171١(2 («هنلس) يف روصنم نب ديعسو )/١70782176551(« قازرلا دبع هجرخأ

 امك كلذ فالخب لوقلا هنع درو دقو ءحيحص هدنسو «هنع يعخنلا ميهاربإ قيرط نم

 17٠(. /1/) :يقهيبلل «ئربكلا»و .(70 1٠١- /) :«راثآلا يناعم» رظنا .يقأيس

 )87١/١١(. :«ئلحملا» يف
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 .حيحّصلا وه اذهو .دوعسم نباو ٍتباث نب ديزو صاّقو يبأ نب دعسو ِساّبع

 ا):ريغو مزح نبا دمحم وبأ مهنم ةعامج همّرحو

 تناك نإو «مرحيف نذأت ال وأ حابيف «ةّرحلا هل نذأت نأ نيب ةفئاط تقّرفو

 ةنمحأ صوصنم اذهو .هنذإ نودب حبي ملو ءاهديس ندإب حيبأ ةمأ هتجور

 مهنمو .لاح لكب حابي :لاق نم مهنمو .لاحب حابي آل :لاق نم هباحصأ نمو

 تناك َةَّرح اهنذإ نودب حابي الو ةمأ وأ تناك َةَّرح ةجوّزلا نذإب حابي :لاق نم
 ةمأ وأ 001

 يف ةأرملا ٌّقح َنأبو .ثيداحألا نم انركذ امب ّحتحا اقلطم هحابأ نمف

 يف ملسم هاور امب ٌٌجتحا اًقلطم همّرح نمو «لازنإلا ينال ةليّسُْعلا ٍقوذ
 ةشاكع تخحأ بهو تن ةمادج نع هشئ ةشئاع ثثيدح نم 7سم 00

 هللا لوسر لاقف «لزعلا نع هولأسف سانأ يف ِكي هللا لوسر ٌتْرضح» :تلاق

 2 :ريرفتلا) # كليش ةةرائَمْل اداوم 1 يفهو .ٌئفخلا دأولا كلذ» :ِةيَي

 )( :«؛ئلحملا)» يفامك )٠١٠١/ 1٠١ 17/1١(.

 )'"( :(ملسم حرشاو ( -58١/):«ديهمتلا) رظني )٠ ٠ -5١(عو)افتح

 :«يرابلا )35:4/64-1١١( :«ينغملا)و )١١/ 11١ 7171(,

.2)١1525( 6 

 :«ةباصإلا» يف اهتمجرت رظني .«ةماذحو «ةمادحو .ةماذج» :ئلإ خسنلا يف فحصت (:4)

 :(فلتخملاو فلتؤملا)»و 1٠6(« //7١؟) :«بيذهتلا بيذبت»و ( 067/0

 دقف لاذلاب اهركذ نمو ؛ةمجعملا ريغ لادلاو ميجلاب» :لاق ينطقرادلل 44 /5)

 .«ةمجعملا ءاخلاب لاقيو» :ظفاحلا لاق .«فحخحص

 .«ئلاعت هلوق يهو» :ةيدنهلا طو ءن (5)

١ 



 ةحابإلا ثيداحأو ءلصألا نع ّلقان هَّنِإف ةحابإلا رابخأل حسان اذهو :اولاق

 لوقو :اولاق 3 1ةراربلا نع ةلقان عرّشلا ماكحأو ةّيلصألا ةءارملا قلو لع

 .«نآرقلا هنع ائهنل هنع ئهني ءيش ناك ولف «لزني نآرقلاو لزعن انك» :رباج

 «يرغصلاةدوعوملا هّنإ» :هلوقب ٌنآرقلا هيلع لزنأ نَم هنع ئبن دق :لاقيف

 يبأ ثيدح نم يهنلا يرصبلا نسحلا مهف دقو :اولاق . ةارسسدلك ةآرلاو

 اولعفت ال نأ مكيلعال» :لاق ٍدِكَع هلل هللا لوسر دنع لزعلا رِكْذ امل ّيردخلا ٍديعس

 نأكل هللاوف :لاقف ّنسحلاهب تيدعيف :نوع نبا لاق .(ارّدقلا وه امنإف .مكاذ

 يا 017

 عطقو ةرشعلا ءوسو حاكُتلا نم بولطملا لسّنلا عطق هيف َّنألو :اولاق
 .اهل ةعيبطلا ءاعدتسا دنع ةذّللا

 ئدلو نم اًدحأ نأ تملع ول :لاقو :لزغي آل رمع نبا ناك اذهلو :اولاق
 .("9هتلكنل لزعي مم ا

0 

 نع ّحِصو .(؟)هنع رز نع مصاع نع ةبعش هرّكَذ لزعلا هركي ٌيلع ناكو

 .خسنلا فالخ «ةيلصألا ةءاربلا» :عوبطملا يف )١(

 .«نأكل هللاو» :«حيحصلا»و ةيدنهلا طو «ن يفو )١5178(. ثيدح يف ملسم هجرخأ )٠(
 نب هللا ديبع نع ةملس نب دامح نع اَقّلعم ١1( 5 /9) :«لحملا» يف مزح نبا هجرخأ ()

 نع يلع قيرط نم )١١18/9( :«طسوألا» يف رذنملا نبا هلصوو «عفان نع رمع

 .حيحص هدانسإو «هب دامح نع جاجح

 هدئسو )73١5/٠١١(( :0ةفرعملا» يف يقهيبلاو )١15707(« ةبيش يبأ نبا هجرخأ 0(

 .حيحصلا لاجر نم امهو ؛ءيش امهظفح يف .ناقودص هخيشو ةبعش ؛نسح

|] 



 يبأ نع مِصو .(")ئرغّصلا ةدوءوملا )2١ يه :لزعلا يف لاق هنأ دوعسم نبا

 نبا نع عفان لاقو .20هلعفي اًملسم ئرأ تنك ام :لاقف .هنع لئس هّنأ ةمامأ

 .«؟!هينب ّضعب لزعلا ىلع ٌرمع ٌبرض :رمع
 رمع ناك :لاق بّيرملا نب ديعس نع ىراصتألا ديعس نب نييحي لاقو

 .220لرعلا نع نآيهني قامشعو

 اَّمأ ءاهتَّحصو اهتحارص عم ةحابإلا ثيداحأ ضراعي ام اذه يف سيلو

 قةفقاجألاا نإف .ملسم هاوردق ناك نإو هَّنِإف «بسهو تنب ةمادج ثيدح

 انثدح ليعاسسإ نب اسوم انثلج :©0وواد وبأ لاق لقو فقال لرلع ةريثكلا

 .(وه» :ةيدنهلا ط و «ح )010

 (7/017) «طسوألا» يف رذنملا نباو ؛(7777) «ننسلا» يف روصنم نب ديعس هجرخأ (1)

 ورمع يبأ نع هيبأ نع ناميلس نب رمتعم قيرط نم (47575) «ريبكلا» يف يناربطلاو
 هلاجر» :(5//75917) «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا لاق .حيحص هدنسو .هنع ينابيشلا

 .«هنع عجر دقو .حيحصلا لاجر

 قيرط نم اًقّلعم 1١/٠١( :«نولحملا» يف مزح نباو )١1477( ةبيش يبأ نبا هجرخخأ ()

 ُكنَعَيَدَبَو ةمامأ يبأ نع «رماع نب ميلس نع «ريمخ نب ديزي نع «ةبعش نع «ردنغ
 .حيحص هلئسو

 نع ؛نوع نبا نع ؛ميشه قيرط نم (7777) «هنئس# يف روصنم نب ديعس هجرخأ (:4)

 .نيخيشلا طرش لىلع حيحص هدنسو .اًهْنَعَدَنَزَيَرو رمع نبا نع «عفان

 نع ديعس نب يحي نع ميشه قيرط نم (7770) (هننس» يف روصنم نب ديعس هجرخأ (0)

 .ةجح اهنأ الإ ؛ةلسرم هنع هتياورو رمع نمز يف دلو بيسملا نباو «بيسملا نبا

 رمع نع ٌديعس لبقي مل اذإو .هنم عمسو رمع ئأر دق» :لاقو «هريغو دمحأ اهلبقو

 .(! لبقي نمف
 ١9(. 5 ص) هجيرخت قيس (0)



 هقلس مارا لمس نازل نم قضم رلا دع هي دمحم لأ ةيعبب اهذح عاقابأ
 لِزْعَأ انأو ةيراج يل َّنِإ هللا لوسر اي :لاق الجر نأ :ٌيردخلا ٍديعس يبأ نع
 نأ تدست درهبلا نإو ولاجلا ديرب اع ديرآ انو ء لست نآ هركآ انأو ءاهدغ
 ام هلق نأ هللا دارآ ون ىوبب فوت :لاق .قيرتصلا ةدوعوملا لوعلا
 .(«هفرصت نأ تعطتسا

 .ظافُح ٌثاقث مهّلكف ٌةّكص دانسإلا اذهب كبسحو

 روب سيزر د تح جير ينم يبن حب

 60 ةئاسّتلاو يذمرتلا هجرخأ ى قيرّطلا هاه مو

 يبأ نع :ليقو «ةعافر يبأ نع :ليقو «ةعافر نب عيطُم يبأ نع :هيف ليقو

 ؛ئيحي دنع نوكي دق هْنإف .ثيدحلا يف حدقي ال اذهو «ةريره يبأ نع ةملس

 يبأ نع «نابوث 17 نبا نع هدنعو «رباج نع «نمحرلا دبع نب دمحم نع

 .ديعس يبأ نع ةعافر نع «نابوث '" )نبا نع هدنعو «ةريره يبأ نع «ةملس

 .ةعافر لاحب ملعلا عم ٌرضي ال اذهو ؟247 عيطم

 هيلع مالكلا قبس دقو «(4070) «ئئربكلا» يف يئاسنلاو )١١57(. يذمرتلا هجرخأ )١(
 .افعض هدنس يف نأو

 .«نبا» :خسنلا ةيقبو (يبأ» :د حا 010

 .«يبأ» :ةيدنهلا ط ءم حن (*)

 رخآ لإ «...ةعافر وبأ وه له» :هلوق دعب د نم طقسو ؛«عيطم وبأ وأ ةعافر وبأ» :ن (5)

 7١(. /8) :«ئنكلا - ريبكلا خيراتلا»و ٠١"73(., /75) :«لامكلا بيذبت» رظنيو .ةرقفلا
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 لاقدقو «لوملا زاوس ل ةسرح م سيرصس راج تيداجأ نأ بيرآلو

 يف اوصحر مهن لكي ٌيَِللا باحصأ نم ٍددع نع يورن نحنو :(!)ُيمِفاَّشلا
 دس كعب درع هدف ضخ انيوز دقو :("7 يقهيبلا لاق .اًسأب هب اوري ملو كلذ

 ؟”ههريغو ٍساّبع نباو ٍتباث نب ديزو ّيراصنألا ٍبوُيأ يبأو صاقو يبأ

 .(؟)هلعلا لهأ روهمجو ةفوكلا لهأو َيِعِفاَّشلاو كلام بهذم وهو

 «ةفئاط هتفًّكضو ءهيزنتلا قيرط ئلع ِهّنأب ةمادج ثيدح نع بيجأ دقو
 هب ربخي مث كلذ (20نع دوهيلا بَّذك هِي ُيَِّنلا نوكي نأ ٌحصي فيك :تلاقو
 .نيبلا لاحملا نِم اذه !؟مهريخك

 ٌبارطضا هيف مهبيذكت ثيدح :اولاقو ,ئرخأ ةفئاط هيلع تّدرو

 .«حيحصلا» يف ةمادج ثيدحو

 نإ :لوقت تناك دوهيلا نإ :تلاقو «نيثيدحلا نيب ئرخأ ةفئاط تعمجو

 هيلع لديو ؛كلذ يف لكي هللا لوسر مههّذكف :؛ لضآ لممسدعم ةوكيألا لوحلا

 دأولا هنإ» :هلرقو :اهقرضل نأ تعطتسا امل هقلباي نأ هللا ذارأ يلا :ِهلِلَكَع هلوق

 .هليلقت يف ٌرّثؤم وهف ءطولا كرتك ةّيّلكلاب لمحلا عنمي مل نإو هّنإف «ٌئيفخلا

 )١( :«ةفرعملا» يف ىقهيبلا هلقن )6/ 75 7(.

 .(1 /0) :«راثآلاو ننسلا ةفرعم# يف )غ0

 .مهنع ةدراولا راثآلا جيرخت قبس (')

 :«ليصحتلاو نايبلا»و 47١(« /8) :«مألا»و )178/١١-5194(. :«ينغملا» رظني (:4)

 )1١4/١5١(.

 .«يف» :ةلاسرلاو يقفلا ط يفو .««ئلع» :ن ادع خسنلا عيمج يفاذك (5)
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 ميرحتلا ثيدح نكلو «ناحيحص نائثيدحلا :ئرخأ ةفئاط تلاقو

 نع لقان هّنأل :اولاق .هريغو ١2)ءهزح نبا دمحم يبأ ةقيرط هذهو .خسان
 جاتحت ءالؤه ىوعدو .ةحابإلا ئلع ميرحّتلا لبق تناك ماكحألاو .لصألا

 !هب مهل نأ ءرخآلا نع نيثيدحلا دحأ رخأت نّيبي ٍقّقحم خيرات ئلإ

 تاراّتلا اهيلع ّدمت اّتح ًةدوءوم نوكت ال اهّنأ نئلع يلعو رمع قفت 21 دقو

 هيبأ نع ةعافر نب ديبع نع هدانسإب 27هريغو ئلعي وبأ يضاقلا ئورف «عبّسلا
 كو هللا لوسر باحصأ نم رفن يف دعسو ٌريبزلاو ٌييلع رمع ىلإ سلج :لاق
 ةدوءوملا اهَّنأ نومعزي ممّن :ٌلجر لاقف .هب سأب ال :اولاقف «ٌلزعلا اوركاذتف
 عبَّسلا تاراّثلا اهيلع ّرمت ئّتح ةدوءوم نوكت ال :يلع لاقف .ئرغّصلا

 نوكت مث ةقلع نوكت مث ؛ةفطن نوكت َّمئ ءنيط نم ٍةلالس نم نوكت تح
 :رمع لاقف ءرخآ اًقلخ نوكت مل ءاّمحل نوكت ّجث .2")اًمظع نوكت َّجث «ةغضم
 لجّرلل ءاعدلا زاوج ئلع ٌجتحا نم ٌجتحا اذهبو .كءاقب هللا لاطأ ٌتقدص

 .ءاقيلا قوطب

 )١( :«ائلحملا» رظني )٠١١/ ٠/١ 1/1١(.

 وهو «ينطقرادلل )١157/١( :«مولعلا عماج» يف بجر نبا هازع دقو «هدنع هدجأ مل ١)

 يا عا

 نب ديزي نع «ةَعيهَل نبا نع «ءاقرزلا يب نب ديز انثدح ءبرح نب ىلع انثدح هدّلخَم
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 لبق هنم عمس نم هنع وري مل ام فيعض وهف «ةعيهل نبا ريغ تاقث هلاجرو .ُهْنَعةَنِلوصَ

 .طالتخالا

 .«اًماظع١ :ةلاسرلاو ىقفلا ط م 002

 الو



 ىح لجّرلل امك دلولا يف قح ةأرملل :لاقف ةّرحلا نذإب هزوج نم اّمأو

 قحح ال اهلل هين ةيرسلا نذإ ربي ملو: اولاق :تتابقحب قحأ تناكا يلو ىف

 بلوطل ءطولا يف ّقح اهل ناك ولو .ةئيفلاب ١)بلاطُي ال اذهلو مُسَقلا يف اهل
 .ةئيفلاب اهنم يلوملا

 نع هدلول ةنايص اهنذإ ريغب اهنع لزعي نأ هلف ةقيقّرلا هتجوز اّمأو :اولاق
 لزعلا يف ِهّنذإ رُباف ,دلولا يف ")اًمح هل ّنأل ؛اهدّيس نذإ ربتعي نكلو قل
 نأ هنكإ نادت كسلا لسسي امك كلا لسحب مهلا قلب قالو فّرسلا#

 .ةّرحلا نذإك لزعلا

 ىنعي ءاهلهأ نذأتسي :اهحكت اذإ ة ةّمألا يف بلاط يبأ ةياور يف دمحأ لاق

 ال هتيميدككمو دولا ديرت ساهل كرملاودنولا ةوديري ملال هلزعلا ف

 .اهتذأتسي

 .هتمأ :ينعي ءاهنذإ ريغب ةمألاو ءاهنذإب ةّرحلا نع لزعي :يذوّرملاو دايز

 عم دلولا نوكي دق ءدلولا همزل اهنع لزع اذإ :؟؟7ىناه نبا ةياور يف لاقو

 ةياور يف لاقو .لزعلا نم الإ دلو يلام :لاق نم ضعب لاق دقو .لزعلا

 .«هبلاطت ال» :عوبطملا يف )١(

 .نأ مسا هنأل باوصلا وه ةيدنهلا ط نم تبثملاو .«قح» :خسنلا يف (0)
 :روصنم نب قاحسإ ةياور رظنيو .ةعوبطملا «حلاص لئاسم» يفهدجأ مل (0)

 )٠١١/ 77١(, :(ينغملا» رظنيو .(7750 ص) اًضيأ دواد يبأ ةياورو «17/9)

 )//1758-١59(. :«فاصنإلا»و

 .ةعوبطملا «عئيناه نبا لئاسم» يف هرأ مل (4)
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 ؟كل لحي ال :©0هل تلاق ١2)نإف ءءاش نإ :دلولا ٌّمأ نع لزعلا يف يذوّرملا

 .كلذ اهل سيل
 لصف

 ةعضرملا ءطو وهو «لّيغلا ىف كي همكح يف

 نع نيهنأ نأ تيس دقل» :لاق 5 :(06ءلتسم حيحصاا ِق هتيح تين

 .«مهدالوأ ٌرضي الف كلذ نوعنصي سرافو موُرلا َّنأ ٌتركذ ئّتح ةلْيِغلا

 اولتقن ال» :ديزي تفي ءامسأ ثيدح نم هنع؟7«دواد ىبأ نئساا يفو

 ام :تلق :لاق .«هرِئْعَديف سرافلا كرديل هْنِإ هديب يسفن يذلاوف ءّرس مكالوأ

 .عضرت يهو هتأرما لجّرلا يتأي ةلْيِخلا :200تلاق ؟ينعي

 نّمضت دقو ءبهو تنب ةمادج ثيدح وهف لوألا ثيدحلا اّمأ :تلق

 نع نئهنأ نأ ٌثممه دقل» :مّدقت يذلا وه هٌرُدَصف ءٌضراعم امهنم لكل نيرمأ

 :لاقف ءلزعلا نع هولأس َّمث :هزجعو .ءامسأ ثيدح هضراع دقو «ةلّيِغلا

 .تبثأ ام اهلعلو «ن يف ةلمتحم يهو ؛«لاق» :ةيدنهلا طو خسنلا ةماع يف اهمسر )١(

 .ةيدنهلا طو ح يف تسيل (؟)

 )0( )؟١551(.

 (17١١٠)هجام نباو هل ظفللاو (71/5/865) «دنسملا» يف دمحأ هجرخأو «((7881) (5)

 .اهْنَعَدَيلَعمَو ديزي تنب ءامسأ هتالوم نع ءملسم يبأ نب رجاهم نع قرط نم مهريغو
 اذه هنع ئورو .«تاقثلا» يف نابح نبا هركذ رجاهمف «نيسحتلل حلاص هدانسإو

 .(09/5) نابح نبا هححص دقو «ةعامج ٌتيدحلا

 وه هل لئاسلاو ءملسم يبأ نب رجاهم يأ «لاق» :«دنسملا» ظفلو .لوصألا يفاذك (0)

 .حلاص نب ةيواعم هنع يوارلا
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 دقو ؛(دوهي تّيذك» :ديعس يبأ ثيدح هضراع دقو .«يفخلا دأولا كلذا

 هّبش هّنإف .كلذ ئلإ بّبستي نأ خيبن : «اًرس مكدالوأ اولتقتال» :هلوق ْنِإ :لاقي

 نيرق تاكو رئابكلا نم ناكالاو ةقيقح لقي يلو دنولا لعقب ليحل

 .هللاب كارشإلا

 لولا لع رثسوو :عرلبلا هب ٌةمتالأم مِضارملا طرت بيوالو

 نم اًمولعم ناكل اًمارح ّنهؤطو ناك ولو ءعاضّرلا ةّدم هتأرما نع َربَّصلا
 حّرصي الو ءنورقلا ريخو ةّمألا هلمهت ملو ءرومألا ٌمهأ نم هنايب ناكو «نيّدلا

 طايتحالاو داشرإلا هجو ئلع ءامسأ ثيدح نأ مِلُعف ؛هميرحتب مهنم ٌدحأ

 ةداغ ناك اذهل «هيلع عراطلا لمسلاب نبللا داسنفل هضمي ال نآو :دلولل

 نم نوكي نأ هتياغ هنم عنملاو .مهتاهّمأ ريغ مهدالوأل اوعضرتسي نأ برعلا

 دس باب ةدعاقو دلولاب رارضإلا ئلإ يضفت دق يتلا عئارّتلا دس باب
 ءاًرارم هنايب مَّدقت امك هيلع تمّدَق ٌةحجار ٌةحلصم هضراع اذإ هنأ :عئارّذلا

 .ملعأ هللاو

 لصف

 تاجوزلا نيب ماودلاو ءادتبالا مْسَق يف ِةِلَي همك يف

 لجّرلا جّوزت اذإ ةنُسلا نم» :لاق هنأ نسا درع :2!!«نيحيحّصلا يف تبث

 اهدنع ماقأ ءبّيتلا جّوزت اذإو ءمَسَقو اًعبس اهدنع ماقأ ءبّيثلا ئلع ٌركبلا

 .دَلِكَك ئبنلا ئلإ هعفر اًسنأ نإ تلقل تئش ولو :ةبالق وبأ لاق .«مَسق مث ءانالث

 .عفرلا مكح هل «ةنسلا نم :هلوقو )١551١(. ملسمو «64 )05١١, يراخبلا ()

 .(715 /9) :«حتفلا» رظناو .حالطصالا لهأ دنع ررقم وه امك
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 رازبلا هاور امك ءسنأ نع هب اًحّرصم ءاج دق «ةبالق وبأ هلاق يذلا اذهو

 يبنلا نأ سنأ نع ةبالق يبأ نع ينايتخّسلا ٍبوُيأ قيرط نم 2170هدنسما يف

 .اًنالث بّيثللو اًعبس ركبلل لعج يك
 ؛سنأ نع ةبالق يبأ نع امهالك ءاَّذحلا ٍدلاخو بويأ نع ٌئروُتلا ىورو

 بّيثلا جّوزت اذإو ءاّمبس اهدنع ماقأ ركبلا جّوزتت اذإ» :لاق ِلي هللا لوسر َّنأ

 .1(2)(اًمالث اهدنع ماقأ

 لخدف ِةِئكَي هللا لوسر اهجّؤزت امل ةملس مأ نأ :©7(ملسم حيحص») فو

 0 3 7 ا 14 َ ع

 تئش نإ .ناوه كلهأ لع ِكب سيل هنإ» :لاق مثاثالل اهدنع ماقأ اهيلع

 .«يئاسنل تعّبس ِكل تعّبس نإو .ِكل تعّبس

 كندر تكش نإلا :لاقف هبوب ثّدخأ جرخي نأ دارأ امل :؛؟*7ظفل يف هلو

 .«ثالث بّيثللو ٌعبس ركبلل هب ِكُئبساحو

 .قاحسإ نبا ةنعنع هيفو (177177) ةبيش يبأ نباو )١917(.« هجام نباو .(5781) )١(

 .يتأالا قيرطلا يف يروثلا هعبات نكل ؛سلدم وهو

 رضي الو )١17//51«« :(ديهمتلا» يف ربلا دبع نباو ((767 /1) :يقهيبلا دنع )00

 هعفر تبث دقو «عفرلا مكح هل انه فقولاف ؛هفقوو ثيدحلا اذه عفر يف فالتخالا

 هجام نبا دنع هعفرب حيرصتلا يور لب رم امك امهريغو «نيحيحصلا» يف اًمكح

 نع دهاوش هلو .ربلا دبع نباو «يقهيبلاو 57١(« 4) نابح نباو «رازبلاو ه6,

 عمجملاو ((147 /8) :«رينملا ردبلا» رظني .فْنَعَنلَ ورمع نب هللا دبعو سابع نبا

 .(5 77 /5) :«دئاوزلا

452142 3 

 215 بق قييدسلا (8)



 :لوقيو لدعيف مسقتي كو هللا لوسر ناك ةشئاع نع :2170ننّسلا" يفو

 .بلقلا ينعي «كلمأ الو كلمت اميف ينملت الف ءكلمأ اميف يِمْسَق اذه َّمهّللا»

 ٌنهتّيأف هئاسن نيب عرقأ اًرفس دارأ اذإ ناك ِِكَو ِهَّنأ) :27(نيحيحّصلا» يفو

 .«هعم اهب جرخ اهمهس حرخ

 دع يلا ناكو «ةشئاعل اهّموي ٌثَّبهو ةدوس نأ» :©9(نيحيحّصلا» يفو

 .ةذوس ةويو اهتري ةشئاعل مسقي

010 

00 

00 

05 

 ضعب ئلع انضعب لّضفي ال كي ٌيبنلا ناك :ةشئاع نع 2؟7(نِّسلا» يفو

 هجام نباو ؛.(739497) يئاسنلاو )١١17/7(( يذمرتلاو ؛(؟ ١١ 5) دواد وبأ هجرخأ

 ءاَهْنَعْدَنلاََر ةشئاع نع ديزي نب هللا دبع نع ةبالق يبأ نع بويأ قيرط نم «(217)

 هاورو ءالوصوم ةملس نب دامح هئع هاورف ؛هلاسرإو هعفر يف بويأ ئلع فلتخا دقو

 ححصو «السرم ةبالق يبأ نع هنع (طبضأو ظفحأ امهو) ةيلع نباو ديز نب دامح

 .ىئاسنلاو .يذمرتلا هلاسرإ حّجرو )١1417/7(« :مكاحلاو )57١45(, نابح نبا هعفر

 هلدعل دهشي معن ,ظوفحملا وهو ؛متاح يبأ نباو «ةعرز وبأ هيلإ لامو ءينطقرادلاو

 اًلسرم انه دراولا ءاعدلا ئقبي نكل ؛هٌريغو  ينآلا  ةشئاع ثيدح مُسَقلا يف كي
 .(84 /5) :متاح يبأ نبال «للعلا»و 277/8 /1/) :ينطقرادلل «للعلا» رظنا .اًميعض
 )7١١(. «ءاورإلا»و

 .اَهنَعُدَبََكَر ةشئاع ثيدح نم (7555) ملسمو ؛(70557) يراخبلا

 .اهْنَعْدَلاوض ةشئاع ثيدح نم )١55777( ملسمو «(7597) يراخبلا

 .دانزلا ىبأ نب نمحرلا دبع هدنس يفو ((75770) دمحأو (71725) دواد وبأ هجرخأ

 لاعر هلادجر ةيقيو تمذقملا يف لسمو قيلعت يراشسبلا هل نيور هظفح ريغت قودس
 -ةوأآد يبأ حيحصا يف ٍينابلألاو .(20877/0) :ومكاحلا هححص ثيدحلاو «نيخيشلا

 .(7789) يذمرتلا دنع اَهْنَعْدَيلَدَو سابع نبا ثيدح نم دهاش هلو .(7207 /7) :«مألا
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 ونديف ءاًعيمج انيلع فوطي وهو الإ ٌموي لق ناكو ءاندنع هئنْكُم نِم مْسَقلا يف

 .اهدنع ٌتيبيف اهموي يف وه يتلا ىلإ غلبي َّتح سيسم ريغ نم ٍةأرما لك نم

 يتلا تيب يف ٍةليل لك نعمتجي نك َّنِهَّنإ) :(372ملسم حيحص» يفو

 .«اهيتأي

 اَهَِمَبْنم تفاح كارم ناَول 0 ينو

 لوطن لجرلا دنع قولا ةأرملا يف تكن ١78[: :ءاسنلا] # اَض وأ اًروُشُن

 ةقفّتلا نم لح يف تنأو ءينكسمأو ىنقّلطت ال يوب

 اَمُهَنْيَب "0اًحَلصَي نأ م هّيبَعَم ءاَمِجالَف# هليل كاان ين شناا

 اذإ ِهّنأ نعد د بلاط يبأ نب يلع هّمع نباو دشاّرلا هتفيلخ ئضقو

 .(4”نيتليل ةّرحللو هليل ةمألل مسق ةمألا ئلع ةّرحلا جّوزت
 ىلع هبوجو يف هئاضقك وهف .هئاضقل اًيواسم نكي مل نإو هئافلخ ًءاضقو

15500 

 )7١7١(. ملسمو ؛(550١) يراخبلا (؟)

 يف ةدئاس تناك يتلا يهو «ءالعلا نب ورمع يبأ ةءارق ئلع خسنلا يف امك «احلاّصي» ()

 .كاذنآ ماشلا

 ءا/١0١5) (طسوألا» يف رذنملا نباو )1775١: ١77757(.« ةبيش ىبأ نبا هجرخأ (:4)

 نع ءٌرْز نع «لاهنملا نعع نيقيرط نم (9"ا/717) «نئسلا» يف ينطقرادلاو 2,251

 فعضب يناثلاو ءسلدم وهو ؛ةاطرأ نب جاجحلا ةنعنعب لوألا ّلعأو ُكنَعُهَيَِو ىلع

 «ءاورإلا» يف ينابلألا هفعضو ءانه امك فنصملا هححص رثألاو «ئليل يبأ نبا

7), 

 ا



 د: هس وبل دلو هيل نع اشك انج دعست مادإلا جيم دقي ما

 اتقث امهّنإف ءائيش عنصي ملو «ئليل يبأ نبابو ءورمع نب لاهنملاب ؟!'مزح

 يفام ءيش ئولع ئليل يبأ نيا نوحي سات لزي لو «ذاليلج تاظفاح

 ريغ وهف الإو بساتلا نعي هت اهو تابثألا هيف« فلاش ام هنم هوكي هظفح

 .قدصصلاو ةنامألا نع عوفدم

 :اًرومأ ءاضقلا اذه نّمضتف

 ماقأ «بِّيث ىلع اًركب جّوزت اذإ هّنأ وهو «ءادتبالا مْسَق بوجو :اهنم

 اهدنع ميقي نأ نيب اهرّيخ ابيت تناك نإو «''7امهنيب ئّوس مث اًعبس اهدنع

 اذه ,"0اهب اهبساحي الو اًنالث اهدنع ميقي نأ نيبو «يقاوبلل اهيضقي ّمث ءاّعبس يس

 ال :اولاقو «2؟) رهاّظلا لهأ مامإو يأَّرلا لهأ مامإ هيف فلاخو ءروهمجلا لوق

 امهنيب ةيوسّلا هيلع بجيف «هدنع يتلا هقحتست ام ريغ ةديدجلل ٌقح

 اهيلع بستحاو ؛يقاوبلل ٌرهاضق َمبّسلا تراحغااذإ بْن :اهنمو

 حمو نمف اذه ئلعو ءاهب اهيلع بستحي مل ثالثلا تراتخخا ولو ؛ثالْلاب

 .هب حماسي مل يذلا يف ُثالّثلا تلخد ءاهنم رثكأ لعفف اهقوف ام نود ِثالثب

 هلي ْيَِلا صخر امك اذهو .عيمجلا ئلع )هت ٌّمْنِإ هيلع بترت ول ثيحب

1723-3 1 

 .ب «د يف تسيل «امهنيب وس مث» (؟)
 .م ءح ءز نم 00

 :«طوسبملا»و 7941١-597(. /5) :«طيسولااو :(5877/75):«سبذهملا» رظني ()

 .(18-56 )١١/ :«ائلحملا»و .(797 /6)

 اهنأ رهاظلاو .«ئلع مثإ» :ن ينو .«مثإ مثإ» :ةيدنهلا ط ءم ءح يفو .«متأ مت» :بءز د (5)

 .ملعأ هللاو ءتبثأ ام

 لل



 .اهّلك ةماقإلا ئلع ّمُذ اًدبأ ماقأ ولف .١2)اًنالث هكسن ءاضق دعب ميقي نأ رجاهملل

 تفناقو بفلتزتاب اهنإف ةّيحملا يف ءاسنلا نيب ةيوستلا بحت ال هنأ :اهنمو

 هطولا ىف دهني ةيوسكلا بجتال هّنأ اذه نم طخأو .هيلإ هئاست بحأ ةقئاع

 .بولقلا بلظم ديب ىغو + ليملاو ةّيسعلا ةرلع تفوق هّنأل

 وهف راشتنالا مدعو هيلإ يعاّدلا مدعل هكرت نإ ِهَّنأ وهو :ٌليصفت اذه يفو

 امم اذهف ءئوقأ ةَّرَّضلا ئلإ هيعاد ّنكلو «هيلإ يعاّذلا عم هكرت نإو ءٌروذعم

 .هب ةبلاطملا اهل هئم بجاولا كرت نإو :ةيوستلا همذلي

 .ةعرقب الإ "”ٌنهادحإب رفاسي نأ هل زجي مل رفّسلا دارأ اذإ :اهنمو

 .يقاوبلل

 :7بهأذم ةئ الث ا!له قو

 .كلامو ةفينح وبأ لاق هبو ءعرقي مل وأ عرقأ ٌءاوس يضقي ال هنأ :اهدحأ

 .رهاظلا لهأ بهذم اذهو عرقي مل وأ عرقأ يقاوبلل يضقي هَّنأ :يناثلاو

 ملسمو «(7917) يراخبلا دنع ُهَنَعََنَدَيو يمرضحلا نب ءالعلا ثيدح يف كلذو )١(

 .(765١؟)

 .«نهنم ةدحاوب» :ب (؟)

 20177 /1) :«نيبلاطلا ةضوراو ١507(. 015949 /9) :«ريبكلا يواحلا» رظني (9)

 :(ينغملا»و «(١5١ص) «ةيهقفلا نيناوقلا)و «(3505 /0) :«ةيادهلا حرش ةيانبلا»و

 )56252/1١-©56١6(.
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 دمحأ لوق اذهو ءئضق عرقي مل نإو ءضقي مل عرقأ نإ ِهّنأ :ثلاثلاو
 .يعفاشلاو

 ريغل اهلْعُج هل زوجي الف ءاهتَّرضل اهتليل به نأ ةأرملل نأ :اهنمو
 َنأ :امهنيب قرفلاو «َنهنم ءاش نمل اهلْعَج هلف ءجوّزلل اهتبهو نإو «ةبوهوملا
 اهتلعج اذإو ءاهل تّّعت اهتَّرضل اهتلعجو اهْنطقسأ اذإف «ةأرملل قح ةليللا

 ةليل يلت ةبهاولا هليل نوكت نأ مّن اذإف «هئاسن نم ءاش نمل اهلعج جوّ
 ئلإ اهّلقن هل لهف اهيلت ال تناك نإو «نيتيلاوتم نيتليل اهل مسق «ةبوهوملا
 يفامهو ءاهقفلل نيلوق ئلع ؟نيترواجتم نيتايّللا لعجيف "١)هرواجم
 .(7كعفاّشلاو دمحأ بهذم

 ٌنهادحإ موي يف ّنِهّلك هئاسن ئلع لخدي )نأ هل لجّرلا نأ :اهنمو
 .اهتيون ريغ يف اهؤطي ال نكلو

 نأ ئلإ نثّدحتي ةبوّتلا ةبحاص تيب يف نعمتجي نأ َنهّلك هئاسنل نأ :اهنمو

 .اهلزنم لإ ةدحاو لك بوؤتف «موّنلا تفو ينعي

 هع وش وأ مخفت اهنتهركو هنأ رما نع او اضهاذإ قجالا نأ ؛اهنمر

 اهل نجس لو هةكدع تيمالأ تءاش قز اه شي هلو ءاهقلطي نأ هلق ءايق تع

 اذإف «هيلع ناحلطصي ام بسحب كلذ ضعب يف وأ «ةقفتلاو ءطولاو مْسَقلا يف

 .ائضرلا دعب هب ةبلاطملا اهل سيلو .مزل .كلذب تيضر

 .«اهترواجم» :عوبطملاو ز 60

 .(179 /117) :«بلطملا ةياهناو )501١/٠١(« :«ينغملا» رظني (5)

 .«نأ لجرلل» :ز (©
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 لوقو .هٌريغ غوسي ال يذلا باوّصلا وهو ءاهاضتقمو َهَّنُِّسلا بجوم اذه
 اذه َّنِإف ٌّدساف تءاش ئتم كلذ يف عوجّرلا اهلف .دّدجتي اهّقح َّنِإ :لاق نم
 ام مزلي امك مزليف ءاًَحلَص :هناحبس هللا هاًّمس دقو ةضواعملا جرخم جرخ

 .كلذ دعب اهقح بلط نم تنّكُم ولو «لاومألاو قوقحلا نم هيلع حلاص

 برقأ نِم ناك لب ءاَحلُص نكي ملو «هيتلاح لمكأ ىلإ ررّصلا ريخأت هيف ناكل
 اذِإ هنأ قفانملا تامالع نمو «كلذ نع ةهّرتم ةعيرشلاو ةةاداعملا بابسأ
 .اذه دري ّيوبتلا ءاضقلاو ءردغ دهاع اذإو فّلخأ دعو

 يلهب رشق امكةعلا نم يقصُتلا ىلع ةسسورملا ةمآلا نأ :اهنمو

 ءاهقفلا روهمج لوق وهو .,فلاخم ةباحّصلا يف هل فّرعُي الو ءٌيلع نينمؤملا
 وه روهمجلا لوقو .« )رهاَظلا لهأ لاق اهبو ءٌءاوس امهَّنأ كلام نع ةياور الإ
 «قالّطلا يف ال ةمألاو ةّرحلا نيب ٌوسي مل هناحبس هللا َنإف «لدعلا هيضتقي يذلا

 الو ٌجحلا يف الو ؛ثاريملا ين الو .كلملا يف الو ءَّدحلا يفالو «ةَّدعلا يف الو

 اهحاكن لعج لب  حاكنلا لصأ يفالو ءاّرابنو اليل جوُزلا دنع نوكلا ةّدم يف
 نم رثكأ جّوزتي ال دبعلا نِإف .:تاحوكنملا ددع يف الو  ةرورّضصلا ةلزنمب

 نب رمع نع هدانسإب "”دمحأ مامإلا ئورو .روهمجلا لوق اذه «نيتتثا

 :«(عاذبملا»و .(١350617/1):«(ينغملا»و )56/1١-2655(, :«نئئلحملا» رظني 6

(70/ 187). 

 :«مألا» يف يعفاشلا دنع وهو «يتأيس امك انهم ةياور يف هلعلو «دنسملا» يف هدجن مل (1)

 نب ديعسو )١71/7(« قازرلا دبعو «(598١ص) «دنسملا»و .(66 5-667 /6)

 :«ينطقارادلا للع» رظنا .هرضي ال امب ّلعأ دقو .حيحص هدنسو ُكَنَعْةَيَدَو رمع نع
 )/7١51(. «ءاورإلا» يف ينابلألا هححص ثيدحلاو )158/1١«.
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 .نيتضيح هتأرما دتعتو 2١7 نيتنث قلطيو نيتنث دبعلا جّوزتي :لاق باطخلا

 بلاط يبأ نب يلع نع ""زيزعلا دبع ركب وبأ هاورو ."'' دمحأ هب جتحاو

 .(؟9ناتنث الإ ءاسّلا نم دبعلل لحي ال :لاق

 رمغ لاس :لاق نيريس ةب دّمحم نع هدانسإب '*7دمحأ مامإلا اءورو

 .نينتنث هقالطو نيتنث :فوع نب نمحرلا دبع لاقف ؟دبعلا جّوزتي مك ساّنلا
 عم «ةباحّصلا يف فلاخم مهل فّرعُيالو ءنمحرلا دبعو ّيلعو رمع اذهف
 قيفوتلا هللابو .سايقلل هتقفاومو هروهظو لوقلا اذه راشتنا

 لصف

 ئطاولا ريغ نم ىلّبحلا ةأرملا ءطو ميرحت يف ِةِلَي هئاضق يف

 ّرم بِ يبنلا نأ : ءاذودلا يبا ثثيدح نم: :؟؟!يلسفه حيحصاا ٍِق تيب

 .معن :اولاقف . (اهب ملي نأ ديري هّلعلا :لاقف ءطاطسف باب ئلع ّحِحُم ٍةأرماب

 .؟:نيتقيلظتا غب 41)

 .(؟ 5177) مقر «رفاسملا داز» يف لالخلا مالغ هنع هلقن امك انهم ةياور يف (؟)

 داز» هباتك يف دانسإ نودب هركذو .لالخلا مالغل «يناشلا» يف اذنسم هنأ رهاظلا (9)

 .ىلع نع ئوزيو :لاق ١( 577) مقر «رفاسملا

 :«ئربكلا» يف يقهيبلاو )2١170756(« ةبيش يبأ ةرباو .(1175795 قازرلا ديعديس ريغ (2)

 هدنسو «ةبراقتم ظافلأب .هنع رقابلا دمحم هيبأ نع قداصلا رفعج قيرط نم )١168/0(

 .هنَعُدَتإَي اًيلع كردي مل رقابلا ؛هعاطقنال فيعض
 ,(41/ /9) :«ينغملا» يف هنع هلقن اميف  دمحأ هقيرط نمو «قازرلا دبع هجرخأ 2(

 نع رمعم نع (164 /1/) :«ئربكلا» يف يقهيبلاو 20١ /؟) :يشكرزلا حرشو

 .ةَنَْهَيإَدَيَر ٌرمع كردي مل نيريس نباو «هب نيريس نبا نع بويأ
 )١/ 5٠ ١(. :«ةياهنلا» .اهتدالو تبرق يتلا لماحلا :حجملاو )5( )١551(.
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 هئّروي فيك «هربق هعم لخدي انعل هنعلأ نأ تممه دقلا :355 هللا لوسر لاقف

 .4؟هل حيال وهو همدختتسي قيك ؟هل اسي أل رهو

 "ا 0 0 / 1 #ب و

 .هتنا .اذه

 . ياسر رص 2 ع و ع

 يف لاق ِةَِكَي ّىبنلا نأ :ديعس ىبأ ثيدح نم 2؟")0ننّشلا» لهأ ئور دقو

 ضيحت اتح لماح ريغ الو :عضت تح لماح أطوت ال» :ساطوأ ايابس
 مه

 .(ةضصح
 دهني

 هنأ لَك ئبنلا نع ٍتباث نب عفيوُر ثيدح نم هريغو ؟" ”ىذمرتلا فو

 لاق .هريغ دلو عام يقسي الذ رخالا عويلاو هللاب سلب ناك نشل :لاق

 يس يدع :يذمرتلا

 سَ

 : ئّتح ايابّسلا ءطو مّرح ِِكي ّىبنلا نأ :ةيراس نب ىضايرعلا نعأ؟؟ويفو

 .نبنوطب يف ام نعضي

 لحي ال وهو همدختسي فيك ؟هل لحب ال وهو هئّروي فيك» :ة55 هلوقو

 همدختسيو هنع اًنوروم اًدبع هلعجي فيك هانعم :220هيف لوقي انخيش ناك «هل

 )١( :«ئلحملا» )7١/١١(.

 .هجيرخت قبس (0)

 ةنسح قرط نم )/7١5947١0( دواد وبأو )١159940((. دمحأ هجرخأو )( )١١71(.

 دوراجلا نبا هححصو «فنصملا ركذ امك يذمرتلا هنسح ثيدحلاو ءاهعومجمب

 )/5١127(. «ءاورإلا» :رظناو )5865٠(. نابح نباو «(/”" )١

 .هجيرخت قبس دقو ««يذمرتلا عماج» يف :يأ 0

 .حصأ اهيف امو .خسنلا فالخ «يف» :عوبطملا يف (5)
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 7 2 داز هأطو نذل ؛هللو وهو ديبعلا مادختسا

 ئرتشا نميف لاق .هرصبو هعمس يف ديزي ءطولا :©07دمحأ مامإلا لاق

 الو يرتشملاب قحلي ال دلولا َّنإف :اهعضو لبق اهئطوف هريغ نم الماح ةيراج

 نع ئوُ دقو .7"2دلولا ىف ديزي ءاملا نأل هيف كرش دق هّنأل هقتعي نكل «هعبتي

 هّلعلا :لاقف هطاطسف باب ىلع ّحِحُم ةأرماب ّرم هنأ :ِكب َتَنلا نع ءادرّدلا يبأ
 .هثاريم يف هّكرَشو هقحلتسا نإ هنأ : : ينعي .ثيدحلا ا ركذو '* "اهب ملي نأ ديري

 دق هّنأل هل لحي مل ؛همدختسي اًكولمم هذخأ نإو ؛هدلوب سيل هّنأل هل لحي مل

 .(27دلولا يف ديزي ءاملا نوكل هيف كرش

 نم اهلمح ناك ٌءاوس لماحلا حاكن ميرحت ئلع ٌةرهاظ ةلالد اذه يفو
 نم لُمَحلا ناك اذإ اميف الإ هيف فالخ ال اذهو ءانز وأ ةهبش وأ ٍديس وأ جوز

 .كلامو دمحأ بهذم وهو هنالطب :امهدحأ ,نالوق دقعلا ةّحص ىفف ءاّنز

 اين وبأ عمت اهلععت مث ,ئيفالاو ةلبنس يبأ بخلم وحو خس :أثلاو
َ 

 (1)هرحيال :هباحصأ لاقو «ٌنعْفاَّشلا ههركو .ةَّدعلا يضقنت تح #2 ءطولا نم

 رصتخملاو ((7759 /7) :«ةيرصملا ئواتفلا»و 07١ /؟5) :«ئواتفلا عومجم» رظني )١(

 1١١(. ص) «ةيرصملا ائئواتفلا

 )581١/1١1١(. :«ينغملا» رظني (؟)

 )١957/7(. :حلاص هنبا ةياور ()

 .هجيرخت قبس (؟)

 تقل ملل (555-515 /1):« ةيسلا بيذدبع» رظني (6)

 ةيسشاح)و ١59(: /5؟) :«عئانصلا عئادباو ,(6531/9-057):«ينغملا» رظني (0)

 .(50 14-1507 )1١/ :«ننسلا بيذهت)و )57/١/7(« :«يقوسدلا
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 لصف

 اهقادَص اهقتع لعجيو هتمأ قتعُي لجرلا يف هلي همك يف

 ليق .اهقادّص اهقتع لعجو ًةيفص قتعأ هّنأ :(270حيحّصلا يف هنع تبث

 نب ىلع كلذ زاوج ئلإ بهذو .«اهّسفن اهقدصأ» :لاق ؟اهقدصأ ام :سنآل

 مهدّيسو نيعباَّتلا ملعأ بهذم وهو ءِكللام نب ُسنأ هلمَقو بلاط يبأ

 .يرهزلاو ٌيرسبلا نسيلاو نمملا دبع نب ةملس ىبآو هبّيسملا نب ديعس

 حا و نمحأو
 ا

 نإف ءاهنذإب اهحاكن فنأتسي اوتح حصي ال هَّنأ ئرخأ ٌةياور دمحأ نعو

 250 تمبق اه 1 13 آ

 7 هجوزي الجر لكوي هنأ ةثلاث ةياور ةعبج و

 .سايقلاو ةباججسلا لاوقأ و ةنثلل قفاوملا لّوألا لوقلا وه حيحّصلاو

 كلم ئقبأو اهتبقر نع هكلم لازأف «2اهتعفنمو اهتبقر كلمي ناك هّنِإف
 دقو .اهتمدخ ئنئثتساو اهقتعأ ول امم زاوجلاب ئلوأ وهف «حاكنلا دقعب ةعفنملا

 .هْنَعْدَياَََو كلام نب سنأ نع (17586) ملسمو ؛(١٠57 «451/) يراخبلا هجرخأ )١(

 (روصنم نب ديعس ننسالو 011/7374 -1717/1771) «ةبيش يبأ نبا فنصم» رظني )١(

 1 /79) :«ئواتفلا عومجم»و «.(4 51 /9) :«ينغملا»و .(419-914)

 .فيحصت ««تنذأ) :ةيدتهلا ط (9)

 )8//75١/8(. :«عورفلا» رظني (5)

 ١7(. 5 /5) :«يشكرزلا حرشا» يف امك هنع يذوّرملا هلقن (5)

 .عوبطملا نم تطقس 00(

5 1/ 



 .(1)ربيخخ ةازغ يف كلذ ريرقت مدقت

 لصف

 ةزاجإلا ئلع فوقوملا حاكنلا ةحص يف ِةِكَي هئاضق يف

 نأ تركذف كي ّىبنلا ترثأ هك ةيراج نأ ؟يساجع نيا وه 90 يتاو ق

 د يتلا اهرّيخف ةهراك يهو اهجّوز اهابأ

 ()-لاص ةياور يف لاقف ءاذه ئضتقمب لوقلا ئلع دمحأ مامإلا ّصن دقو

 مل نإو زاج تاقوألا نم ٍتقو يف هب يضر نإ :لاق هّمع هجّوز ٍريغص يف
 .خسف ضري

 .رايخلا اهلف تغلب اذإف «ةميتيلا تجّوز اذإ )هللا ٌدبع هنبا هنع لقنو

 تجوز ةميتي يف نايغفس لوق هل ئكح دنع ؟*”روضنم نبا لقن كلذكو

 اهب تراسخأ نإق و شن :لاق دعب جوزلا دنع تضاح مث «ُجوّزلا اهب لخدو

 دهشيلف ءيجوز ترتخا :تلاق نإو ءاهسفني لح يهو .جيوزّتلا عقي مل

 .ديج :دمحأ لاق .امهحاكت ارلص ؟""امهو

 دْيَسلا ملع مث هديس نذإ ريغب جوزت اذإ دبعلا يف لبنح ةياور يف لاقو

 .«نينح» :ةخسن يف هنأ نئلإ ز يف راشأ )١(

 .هجيرخت قيس )١0(

14772505 0 

 )4( :«لئاسملا» )”/ 77 ٠١(.

 ١“1١54-١1587(. /5) :«هلئاسم» يف (5)

 .«اهودهشيلفا :د يفو .جسوكلا ةياورو خسنلا فالخ «اودهشيلف# :ةلاسرلاو يقفلاط ()
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 قهن نذأ اذإو هدّيّسلا ديب قالطلاف هيلع 17 قدسي ةأءاش نإف :كنتب

 .("2دبعلا ديب قالّطلاف «جيورّتلا

 هلَّوأ اذكه .هتزاجإو هذيفنت عنميو دّقعلا لطبي : أ .«(قلطي» هلوق ئنعمو

 يلع كلامو ةقيند ىبأ بحذم اًدهو ءا77 مثلا رهاظ لالش وهو.« يقاقلا

 زاج اذإ نذإلا ّنِإف ءلوقلا اذه ةَّحص يضتقي سايقلاو ««؟”هبهذم يف ليصفت
 ع 3 ِ
 .هنع ئخارتي نا زاج باجيإلاو لوبقلا مدقتي نا

 ةزاجإلا ىلع هفقو زوجي خسفلا ئلع هفقو زوجي امك هنإف :اًضيأو
 يف هلوصحك لاحلا يناث يف هلوصحو ىضارتلا وه ربتعملا نألو ةّيصولاك

 ئلع ةقيقحلا يف دقعلل ٌفقو وه عيبلا دقع يف رايخلا تابثإ َنألو ءدّوألا

 .قيفوتلا هللابو «هذرو ٌرايخلا هل مق ةزاجإ

 لصف

 حاكنلا يف ةءافكلا يف لي همكح يف
 رمق

 نورتي لابو ابوعْس يكونو كد نحف ساَنلآاهّأتَي» :ئلاعت لاق يب
 5 |َنوُِمَقُمْلأ امَنِإ © :الاعت لاقو ١[« :تارجحلا] 4 فن هيلا 1 نعوم ركحأ

 .«قلطيلف ءاش» :نو ««قلطي ءاش نإف» :عوبطملا 000

 ١) :«فاصنإلا»و .( 57737 -475 /9) :«ينغملا» رظني )1057/8(.

 هرْهظأ ئلع دمحأ مالك ردان لمحي نأ (ئلعي ابأ ينعي) انخيش بأد» :ليقع نبا لاق (9)

 نم .«حيحصلا حّحصيو «ةياور ظفل لك :لاقي نأ بجاولاو .هرهاظ نع هفرصيو

 .(76 /1/) :«عورفلا»

 :(«ةيادهلا حرش ةيانبلا»و .(7379 /4) :«ينغملا»و ١95(( /4) :«ريبكلا يواحلا» رظني (:؟)

 .(0 55 /5) :«تادايزلاو رداونلا»و «.(6١ا/ /7؟) :«ةنودملا بيذبت»و «(317/6)
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 0 ا 55 مؤفلاو) :ل :لفر نها ةتارهجلا]
 0 نأ

 دنا ضان نس ريس لمع 0 هس

 ء.1156 ١ هه ةنارمع لل 4 يي م

 الو .ةربرع ئيلع ءرمجعل الو ؛ٌةرمجع ئيلع ئيبرعل ٌلضفالا 215 لاقو
 مدآو ءمدآ نم سانلا .ىوقتلاب الإ ضيبأ للع دوسأل الو .دوسأ 'ولع ضيبأل

 رش
 1 سو 4

 ثيح نوتملا يئايلوأ نإ .ءايلوأب يل اوسيل ٍنالف ينب لآ ن١ :َِي لاقو
 .('2(اوناك نّمو اوناك

 :هوحكنأف هَقَلُخو هتيد ّنوضرت نَم مكءاج اذإ كي هنع :©7يذمرتلا يفو

 (77585) دمحأ دنع وهو «قيرشتلا مايأ يف عادولا ةجح ةبطخ نم ءزج ثيدحلا اذه ()

 لكك يبنلا باحصأ نم لجر نع «ةرضّن يبأ نع «ٌيِريَرجلا نع «ةيلع نبا قيرط نم
 عمجم) يف يمثيهلا لاق .لودع مهلك ةباحصلا ذإ ؛يباحصلا ةلاهج رضت الو

 اهضعب يف  ئرخأ قرط ثيدحللو .«حيحصلا لاجر هلاجر» :(85 /8) :«دئاوزلا

 .(88 /7) :«بعشلا» يف يقهيبلاو « )٠/ ٠ :«ةيلحلا» يف ميعن يبأ دنع_لاقم

 نب ةبقعو :ةريره يبأو ءرمغ نبأ نعديابلا يتو .(41/41) ةطسوألا# يف يناريطلاو

 رمت هَل ةفيذحو «رذ يبأو «رماع

 2110185 ضاعلا ني ورمع كيذح نما# 153 يلسمو (8:4) يراشبلا هجرعلا )2

 حلاصو هللا ييلو امنإ ؛ءايلوأب يل اوسيل ءانالف ينعي «يبأ لآ نإ الأ» :هظفلو

 نم عيضاوم يف ةيميت نب هركذو هيلع فا يل فلؤملا ءركذ يذلا ةظفللاو .ةنينمؤملا

 :«لئئوواتفلا» رظني .«نيحيحصلا» ئلإ (857/1) : «لئاسملا عماج» يف هازعو هبتك

 .هنع رداص فئلؤملا ٌلعلف (؟ا7 9و عام /710/)

 - هدنس يفو «ينزملا متاح يبأ ثيدح نم (47 /1) :يقهيبلا هجرخأو ««23085) د
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 ناك نإو هللا لوسر اي :اولاق .«ٌريبك ٌداسفو ضرألا ىف ةنتف نكت (١)ولعفت الإ

 .تاارم كلا (هوحكنأف كلكو هتيد نوضرت نَم مك ءاج اذإ» :لاقف ؟هبف

 .اًماّجح ناكو 7'2(هيلإ اوحكنأو دنه ابأ اوحكنأ» :ةضايب ىنبل لاقو

 وخل و قرأ نب ديز نم ةيشرقلا شحج تنب بنيز ْةِلَي ٌئيبنلا جّوزو

 نب 7-5 عيال“ زا ةسأ نو ةيشرقا يالا ريما كنب دلل جّوزو

 نو“

 يللا

 از

00 

(0 

 ةلئاض

1 

 عع ل ةقاس للا لاقو «[75 :رونلا] عم وبل

 ا ءاسلا] 4“ سل

 دهشيو ؛نالوهجم امهو ؛ديبع ينبا ديعسو دمحمو ,فيعض وهو «زمره نب هللا دبع

 يف فلتخا دقو )١14717(« هجام نباو ٠ /5) يذمرتلا دنع ةريره يبأ ثيدح هل

 مجرو ؛يبغذلا هيقعتو :(154/5) :مكاحلا هّدانسإ ححصو ؛هلاسرإو هلصو

 نم اًضيأ تيدحلا ءاجو«ظوفحملا وهو «ئذمرتلاو هواذ وبآو ىراشبلا لسرملا

 ؛يذمرتلا هدهاوشب ٌتيدحلا نّسح دقو .ظوفحمب سيل لطاب دنسي هرمع نبا دئسم
 )/١1857(. (ءاورإلا» يف ينابلألاو

 .(هولعفت» :ةيدنهلا ط ءن

 ةريره يبأ نع ؛ةملس يبأ نع ءورمع نب دمحم قيرط نم 7١١( 7) دواد وبأ هجرخأ

 تكابح ويف هححص ثيدحلاو .ثيدحلا ْنَّسح ماهوأ هل قودص ايحعمو فْدَعْةَنلو

 َهْنَعْدََلكَوَر ةشئاع نع دهاش هلو «هدانسإ ٌظفاحلا نَّسحو )١154/7(.: :مكاحلاو «(5 ١510

 .(1 457) «ةحيحصلا»و ,(7707 /) :«صيخلتلا» رظناو .ينطقرادلاو يناربطلا دنع

 )595701١58٠0(. ملسم هجرخأ 0

 .(؟31791/) ينطقرادلا هجرخأ 60
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 الف الامكو دكاصأ ةءافكلا ْق نيدلا رابتعا يدع ة هيضتقفي يذّناف

 ةءافكلا يف ُةَنّسلاو ُنآرقلا ربتعي ملو هرجافب ٌةفيفع الو «رفاكب ةملسم جّوزت
 اًبسن ربتعي ملو «ثيبخلا ينازلا حاكن ةملسملا لع مّرح هّنإف «كلذ ءارو ادع

 ةبيسنلا ةّرحلا حاكن نقلا دبعلل زوجف ةئرح الو: تغالو ةعاتصضالو

 ريغلو «تاّيشرقلا حاكن نيّيشرقلا ريغل زّوجو ءاّملسم اًفيفع ناك اذإ :١2)ةّينغلا

 .تارسوملا حاكن ءارقفللو «تاّيمشاهلا حاكن نيّيمشاهلا

 اهّنِإ :هبهذم رهاظ يف كلام لاقف «ةءافكلا فاصوأ يف ءاهقفلا عزانت دقو

 .(0بويعلا نم ةمالّسلاو ةّيّرحلاو نيّدلا :ةثالث اهّنِإ :هنع ةياور يفو «نيّدلا

 بستلا اهيف رصغا اذإو .27لاملاو ةعادّصلاو هي حلاو بسلاو نيذلا :ةييمسخ

 نأ :ةيئاكلاو .ٌءافْكأ ضعبل مهضعب برعلا نأ ةمغادحا :قاكاور دق هحعق

 .2*”ٌيمشاه الإ مهئفاكي ال مشاه ونبو ؛ٌيشرق الإ مهئفاكي ال اًشيرق

 د

 .ب د يف تسيل (0)

 7١1-5١7(. /5) :«ةريخذلا)»و 4٠- 4١(. /؟) :«رهاوجلا دقع» رظني (0)

 )١/ ١926-/١917(. :«ةيادهلا»و ,(7 1117-194 /7) :«عئانصلا عئادب» رظني ()

 :«فاصنإلا»و ((748/5-594) :«يشكرزلا حرش»و «(94/١391):«ينغملا» رظني (:)

 .(١١م-١١وا//4)

 .(؟97 /9) :«ينغملا» رظني (5)
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 لهأ يف هرابتعاو «هؤاغلإو ءامبف ةراثعا : 1 وأ ةثؤلت راسيلا يف مهلو

 ريغ "الو قيرسلت اقف" هدد ىلا نجلا ؛يداوبلا لهأ نود ندملا

 ءاملعلا 'يلإ ةبستنملا ريغالو «ةيمشاهلل حمشاهلا ريغالو :ةيشرفلل عيشرقلا

 قدح افك ديعلا الو ءاسيبلا اًسحع سيل نمل اث16 ةيوومشملا ءاسلملاو

 اهّسمي مل نمل اًئفك هئابآ ّدحأ قٌّرلا سم نَم الو ءلصألا ةّرحل اًئفك قيتعلا الو

 ٌبيع هب نّمالو ,ناهجو تاهّمألا ٌقر ريثأت يفو ءاهئابآ نم (؟)اًدحأ الو «قر
 ئمعلاك اًرُقنم ناكو خسفلا تبغي مل نإف «هنم ةميلّسلل اًئفُك خسفلل ٌتبثم
 .يفكب سيل هبحاص نأ ٍنايوّرلا راتخاو :ناهجوف «ةقلخلا هيوشتو ءعّطَقلاو

 الو ءامهوحنو طاّيخلاو رجاّتلا تنبل اًنفك سراحلاو كئاحلاو ماّجحلا الو

 .ةّينسلل عدتبملا الو «ةفيفعلل اًنفك قسافلا الو «ملاعلا تنبل 20فرتحملا

 نا اوقع مث ©9!ءايلوألاو ةأرملل ٌّح روهمجلا دنع ةءافكلا نكلو

 ٌّقح : :ةياور يف دمحأ لاقو .لاحلا يف ةيالو هل نمل يه :قيداقلا بامسا

 )١( :«يلطملا ةياهن» رظني )؟١/ ١57 :(طيسولا»و .(اهدعيب امو )0/ '7/-8/8(.

 /ا/) :«نيبلاطلا ةضور»و 87-8٠(.

 )1١7/ "1601-١65(. :«بلطملا ةياهن)و :((7415 /4) :«ينغملا» رظني (')

 .2«...سيل مهدنعا :ب (9)

 .(دحأل :م هب «د «ز 0

 .انههو انهه نم هلايعل بسكي يذلا وهو «عناصلا :فرتحملاو «ةعانصلا :ةفرجلا (6)

 .(١57ص) «علطملا»و ١7(. 57 /5) :«حاحصلا» رظني

 ةضورلاو ؛(77/5) :«يشكرزلا حرشاو -19/89/9):«ينغملا» رظني )١(

 .(86 -85 /1/) :«نيبلاطلا
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 لاقو .خسفلا هلق مهتم ضرب مل نسف :معفيعبو مهيبرش :ءايلوألا عيمجل

 هذه ئلع نكلو ؛هطاقسإب مهاضر ٌحصي الف .هلل لح اه :ةثلاث ةياور يف دمحأ

 ريجعي امنا هسسنلا الو ةعانّصلا الو «راسيلا الو ةّئّرحلا ربستال ةباودلا

 ةرسوملل ريقفلا حاكن نإ :ءاملعلا نم ٌدحأ الو دمحأ لقي مل ِهّنإف .طقف نيّدلا

 ريغل ةّيمشاهلا حاكت نإ :ٌدحأ الو وه لوقي الو .تيضر نإو ءلطاب

 نم اًريثك ّنأل اذه ئلع انهّبن امَّنإو «لطاب ّيشرقلا ريغل ةّيشرقلاو 2١7 ّيمشاهلا
 نوقلطيو ؟ّيمدآلل وأ هلل ٌقح يه له «ةءافكلا يف فالخلا نوكحي انباحصأ
 مدعو لهاسّتلا نم اذه يفو ؛ةروكذملا لاصخلا يه ةءافكلا َّنِإ مهلوق عم

 .ملعأ هللاو ,2")هيف ام قيقحتلا

 ليف

 دبعلا تحت ةقتعملل رايخلا توبثب ٌةدَلَي همكح يف

 تءاجو ءاهلهأ تيتاك بره نأ 936 نكلاشو (نيحيحّصلا» يف تبث

 نوكيو مهل اهّدعأ نأ كلهأ ّبحأ نإ :ةشئاع تلاقف ءاهتباتك يف هك ّيبنلا لأست

 لاقف .ءالولا مهل نوكي نأ الإ اوبأف اهلهأل كلذ ثّركذف ءٌتلعف يل كؤالو
 مث .««قتعأ نمل ءالولا امَنإف .ءالولا مهل يطرتشاو اهيرتشا» :ةشئاعل كي يلا

 .ب ءد ء«ز يف تسيل «يمشاهلا ريغل» )١(
 باحصألا نم نيرخأتملا ضعبل هبسنو (75 /8) :«عورفلا» يف لوقلا اذه ركذ (؟)

 )//١٠١/8(. :«فاصنإلا» بحاص هلقنو !لاق اذك :لاق مث (فلؤملا دصقي)

 يذمرتلاو «هدعب امو )١771( دواد وبأو )١5١5(« ملسمو «(507) يراخبلا هجرخأ (*)

 ثيدح نم (١67١)هجام نباو )570577561١(. يئاسنلاو )5١22316511(.
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 نَم هللا باتك يف تسيل ًطورش نوطرتشب ؛ ماوقأ لاب اما ناضل عام
 هللا "7ًءاضق ءطرش ةئام ناك نإو «ٌلطاب وهف هللا باتك يف سيل اًطرش طرتش

 نيب لَو هللا لوسر اهرّيخ مث .«قتعأ نمل ءالولا امْنِإو قثوأ هللا طْرَّشو «قحأ
 هنإ» :اهل لاقف ءاهّسفن تراتخاف .هخسفت نأ نيبو اهجوز حاكن لع ئقبت نأ

 انأ امْنِإ ال» :لاق ؟كلذب ينرمأت هللا لوسر اي :تلاقف .«ُكِدلَو وبأو ِكجوز

 .«كل رايخ الف كبرق نإ) :اهرّيخ ذإ اهل لاقو «هيف يل ةجاح الف :تلاق ««عفاش

 اهيلع وها :لاقو 000م د

 .(ةّبده انلو ةق ودق

 بتاكُملا عيب زاوجو «ةأرملا ةبتاكُم زاوج :هقفلا نم ةريرب ةّصق يف ناكو

 .هصوصن رثكأ هيلعو .هنع روهشملا دمحأ بهذم اذهو «هدّيس هرَجَعُي مل نإو

 اذهبو .اهعيبي نأ ردقي ال هّنأ ئرت الأ «هتبتاكم أطي ال :بلاط ىبأ ةياور يف لاقو

 .2) كعفاّشلاو ةفينح وبأو كلام لاق

 :لأسي ملو ءاهعيب ئلع اهّلهأو ءاهئارش ئلع ةشئاع ّرقأ كي يتلا

 عيب يف سيلو ءاهزجع مزلتسي ال هتبادت يف نيعتسل اهليجسو .ال مأ تّرَجعأ
 ناك امك يرتشملا دنع خوقبي هّنإف :هتباتك لطي ال هّميب نإف ٌروذحم بتاكملا

 امك ٌقَّرلا ئلإ هديعي نأ هلف ءادألا نع ْرَجََع نإو َىَتَع هيلإ ئَّدأ نإ «عئابلا دنع
 هيضتقي سايقلا ناكل هعيب زاوجب ةنّسلا ِتأت مل ولف «هعئاب دنع ناك

 :اولاق .بتاكملا عيب زاوج ئلع َميدقلا ًعامجإلا ٍدحاو ٌريغ ئعّدا دقو

 .«ءاضقف» :سءدءز (0)

 )55١/١9(( :«بلطملا ةيابن»و ,(579/0) :«مألا»و ,(010 )١5/ :«ينغملا» رظني 0(

 )5787/١0(. :«ليصحتلاو نايبلا»و ١« /0) :«عئانصلا عئادب»و
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 كلذ فرعي مل نم ةنيدملاب قبي ملو ققاكلا لقنب تدرو ةريرب ةّسقّنأل
 ,ةريرب يلاوم مهو «ةباحّصلا ضعب نيبو نينمؤملا ّمأ نيب ْتّرج ٌةقفص اهّنأل
 الو «ةبطخلا تقو ريغ يف ةبطخ اهعيب رمأ يف سانا كي هللا ٌلوسر بطخ مث

 ةقزأ يف اّيكاب اهفلخ اهجوز ىمَم نِم ناك مث ءاذه نم رهشأ يش نوكي

 ٌعامجإ هّنأ ائيقي رهظف :اولاق ءنايبّصلاو ءاسنثلا دنع ٌةرهش ّرمألا داز ام ةنيدملا

 اذه لغم ِهللكَي هللا لوسر ةئس نِم فلاخي هّنأ بحاصب ْنظي ال ذإ «ةباحّصلا نم

 ةباحّصلا نم ٍدحأ نع انودجوت نأ نكمي الو :اولاق ..شيفتسملا رهاذلا رمألا

 .©97ةانسإ اهل فرعي ال ساَّبع نبا نع ٌةَداش ًةياور الإ بّتاكملا عيب نم َمنملا

 :نيرذعب هعيب عنم نَم رذتعاو

 .يعِفاّشلا باحصأ رذع اذهو «تّربع دق تناك ةريرب نأ :امهدحأ

 رذع اذهو ءاهتبقر ئلع ال ةباتكلا لام ئلع درو عبيلا نأ :يناثلاو
 .كلام باحصأ

 ٌحصي الو ,ثيدحلا نم امهنع رْذَتْعُي نأ ئلإ جوحأ نارذعلا ناذهو

 اهدعش دقو :ةبينملاب تناك ةّضقلا هله نأ بمر اللف :لوآلا انآ ءامهتع دحاو

 نكت ملو ةّيقوأ ٍةنس لك يف نينس عسن ةباتكلا تناكو هللا دبع هنباو سابعلا

 ةكم حتف دعب ةنيدملا انكس امّنإ هّباو ٌسابعلا َّنأ فالخ الو هائيش ٌدعب تّدأ

 لولحو زجعلا نيأف ؛ثلاثلا ضعبو نيماع الإ كلذ دعب كي ُييَدلا شعي ملو

 ! ؟موجنلا

 )١( :«(ئلحملا» يف مزح نبا اَلَّوطُم هركذ ةلأسملل جاججلاو عامجإلا ةياكح )9/ 7"

 ااا 0
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 الو ؟ِتْرَجَعَأ :ةشئاع اهل تلاق الو «تّزّجبع :لقت مل ةريرب ْنإف :اًضيأو
 الو هب اهفصو الو ءاهزجعب كي هللا لوسر مكح الو ءاهزجعب اهلهأ فرتعا

 !؟هتابثإ نع نوزجعت يذلا زجعلا اذه مكل نيأ نمف «ةّنبلا اهنع ربخأ

 ٍةنس لك يف ٍِقاوأ عست ئلع يلهأ ٌتبتاك :ةشئاعل تلاق امّنِإ اهّنإف :اًضيأو

 ّيلع تضم الو ءاًئيش ١2)ههل ٌدؤأ مل :لقت ملو «ينينيعت نأ ٌبحأ ىىّنِإو ةّيقوأ

 .يلهأ ِينزَّجع :تلاق الو ءاهيف ءادألا نع ترجع ٌةّدع ٌموجن

 : . ] #2« و َ ةيع إو
 يف ئعستل ٍلئنيح نكت ملو ءقّرلا يف تداعل اهوزجع ول مهنإف :اضيأو

 .لطب دق رمأ ئلع ةشئاعب نيعتستو اهتباتك

 نأ كلهأ ّبيحأ نإ :ةشئاع ٌلوق اهزجع ئلع ٌلدي يذلا :لبق نإف
 :ةشئاعل ِةِلكَي يبنلا لوقو .ٌتلعف يل كؤالو نوكيو ءكقتعأو كيرتشأ

 بتاكملا قتعو «ةشئاع نم قدع ءاشنإ الع لدي اذهو .«اهيفتغأف اهيرتشا»

 ] تملا نم ءاشنإب ال ءادآلاب

 .ةباتكلا نالطبب لوقلا مهل بجوأ يذلا وه اذه :ليق

 هّسفن هزيجعت وأ بئاكملا زجعب الإ لطبت ال اهّنأ مولعملا نمو :اولاق

 .بتاكم ئلع ال قيقر ئلع عيبلا درو امَّنإف «ٌقّرلا يف دوعيف ٍلئنيحو

 هّنإف هئاشنإ نيلع لدي أل ءارشلا لع قععلا بيرت نأ :انه تاونجو
 اهتباتك لكس نأ تدارأ اكل ةففاع ناف ابوسالو هيس لع يكسلت ثروت

 ال» :ِِلَك ئبتلا لوق نإ :متنأ متلق دقو ءاهقاتعإ يف اًببس اذه ناك ٌةدحاو ًةلمج

 .(مهيلإ) .م د ََْح 010

11 



 نم اذه نإ '')(هقتعيف هيرتشيف اًكولمم هدحي نأ الإ '١)هّدلاو دلو يِْرَحَي

 ءاشنإ نئلإ جاتحي ال هيلع قِتعَي ءارّشلا سفنب هّنأو ءهببس ئلع بّبسملا بيترت

 نينمؤملا َّمأ نِإف .هلطبي ةّصقلا قايسو ءرهظأ هرمأف :يناثلا رذعلا اّمأو
 ؛لاملا رتشت ملو .هيف بيرال اًّمم اذهو ءاهل اهؤالو ناكو ءاهتقتعأف اهترثشا

 لاملل ضّرعتت ملو ًةدحاو ًةلمج مهل اهتّدعف ةمّحنم قاوأ عست ناك لاملاو

 ءارش يف ضرغ ةشئاعل ناك الو ءام هجوب اهّضرغ ناك الو اهتّمذ يف يذلا

 .ًةلاح اهددعب ةلّجؤملا مهارّدلا

 .اهرادقم فلتخي مل اذإ اًددع دوقتلاب ةلماعملا زاوج :ةّصقلا ينو

 طرش رخآلا 'رلع طرتشي نأ نيدقاعتملا نم دحأل روسي آلهلأ :اهيقو

 سيل :يأ ««هللا باتك يف سيل» :هلوق نعم اذهو .هلوسرو هللا مكح فلاخي

 هيلع لديو ؛ةتحابإو هركذ نآرقلا ف سيل هنأ دارملا سيلو :هزاوج همكح ىف

 .«قثوأ هللا طرشو قحأ هللا باتك» :هلوق

 لطبي ملو ءٌّدساف طرش هيف طرُّش يذلا َدقعلا حّحص نم هب ٌلدتسا دقو
 .ثيدحلا ئنعم نييبت يف هنم ٍباوَّصلا رهظي ٌليصفتو ٌعازن هيف اذهو «هب دقعلا

 .«قتعأ نمل ءالولا َّنِإف .ءالولا مهل يطرتشا» :هلوق سائلا ئلع لكشأ دق نإ
 ةظفّللا هذه يف نعط ُيعِفاَّشلاو .ديفي ال هنأ ربخأو «طارتشالا اذه يف اهل َنْذَأف
 ملو ٌيعفاشلا اهَّدرف .هريغ هفلاخو اهب درفنا ةورع نب ماشه نإ :لاقو

 .أطخ .4«هدلو دلاو» .م هج )010(

 .هَنَعدَلإَعَو ةريره يبأ ثيدح نم )١5٠١١( ملسم هجرخأ (؟)
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 ءاهيف اونعطي ملو اهوجرخأ مهريغو «نيحيحَّصلا» باحصأ ّنكلو «' "اهتبثي

 .ملعن اميف َيعِفاّشلا اوس دحأ اهلّلعي ملو

 يه لب ءاهباب ئلع تسيل «ماللا» : ةفئاط تلاقف ءاهانعم يف اوفلتخا مث

 4 اهلئدمأَسأ ناو ؟ شال ف دس ظن سا قإ» :هلوقك «ئيسلع» ئينعمب
 َسأ ّنَمَو ء2سشَللاَحِلَصَلَِعْنَمل :لاق امك ءاهيلعف يأ [ :ءا رسإلا]

 .[47:تلصف] «يتَعَق

 .فرحلا عوضوملو ةّصقلا قايسل هفالخب ٌراذتعالا اذه ٌةفئاط تَّدرو

 :هلوق فالخب ءاهيلع ام نيبو سفنلل ام نيب تقّرف دق اهّنإف «ةيآلا ريظن سيلو
 .(مهل يطرتشا»

 :هريدقت ٌفوذحم مالكلا يف نكلو ءاهباب ئلع ماّللا لب :ٌةفئاط تلاقو
 .هللا باتكل هتفلاخمل اًئيش ديفي ال طارت رتشالا َّنإف ءيط رتشت ال وأ مهل يطرتشا

 هب ملعلاو ؛هيلع ليلد ال ام رامضإ همازلتسال راذتعالا اذه مهٌريغ درو

 .بيغلا ملع عون نم

 اَمأوُلَمْعا## :ئلاعت هلوقك ٍةحابإ ال ديدهم رمأ اذه لب :ئرخأ ةفئاط تلاقو

 امف ءاّداسف رهظأو «هلبق ام سنج نم نالطبلا يف اذهو 4٠[. :تلصف] 4 َرّثَدِشس

 ّقحأ مه معن ؟اهل ديدهَّنلا ىضتقي ام قايّسلا يف نيأو ؟انه ديِدهّنلل امو ةشئاعل

 .نينموملا "761 1 ديدهتلاب

 نئسلا ةفرعملو «(7579/5) :«مألا»و «.(57١؟ص) «ثيدحلا فالتخا» :رظني )١(

 .(0605 هه /ا/) :« راثآلاو

 .أطخ ,«مأل» :ن ءب ءح (؟)
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 ءاذه لكم طارتشا زوجي هّنأو «نذإو ةخابإ رمآ وه لب :ةفئاط تلاقو
 ام عيمج نم دسفأ اذهو ,ةّيعفاّشلا ضعب هلاق «عئابلل بّتاكملا ءالو نوكيو

 .هدرو (1)هنالطب يضتقي ثيدحلا حيرصو ءمّدقت

 نالطب روهظ لإ ةليسو نوكيل طارتشالا يف اهل نذأ امّنِإ :ةفتئاط تلاقو
 دق موقلا ناكو كي همكح رّرقتو هب ٌماعلاو ٌصاخلا مّلِعو ءطرّشلا اذه
 نذأ نأب مهبقاعف ءمهل ءالولا نوكي نأ نود اوعنقي ملف «كلذ يف همكح اوملع

 ءطرّشلا اذه نالطبب مهيف نذأف ّساّنلا بطخ مث ءطارتشالا يف ةشئاعل
 طِرُش اذإ لطابلا طرّشلا نأ وهو «ةعيرّشلا ماكحأ نم ")امهم اًمكح نّمضتو

 َّنِإف كلذ مِلُعامل طارتشالا يف نذإلا الولو .هب ءافولا زجي مل دقعلا يف
 .قتعملا ريغل ءالولا نوك وهو ءمكحلا اذه داسف نّمضت ثيدحلا

 دعب هنالطبب لي بنا حيرصت نم ديفتشا امَّنإف ءهطرش اذإ هنالطب اّمأو
 فالخ ناك نإو «هب ًءافولا ٌديفي هطارتشا نأ اودقتعا موقلا لعلو «هطارتشا و 2ع س

 .طرّشلا نودب هلطبأ امك طرش نإو كي يلا هلطبأف ءقلطملا دقعلا ئضتقم

 نأ ام هّنإف هطرشلا قالطيب (”طرتشملا ٌةوصقم تاف اذِإَف ؛ليق إف
 لكي ْيَِئلاو هضرغ نم تاف ام ردقب شرألا نِم ئّطعُي وأ ءخسفلا لع طّلَسُي

 .نيرمألا نم ٍدحاوب ضقي مل
 ملع اذِإ اّمأف .طرّشلا داسفب اًلهاج طرتشملا ناك اذإ تبثي امَّنِإ اذه :ليق

 .«هنالطبب» :م «.ب(ءود(ءزو (2١ ىضفي) م ءب 210

 .ةلاسرلاو يقفلا ط نم تطقس (؟)

 .«طورشملا» :ج هز )0

 ار



 خسف الف ؛هطارتشا ئلع همادقإب اّمثآ اًيصاع ناك .هللا مكحل هتفلاخمو هنالطب

 .©17هلعأ هللاو «ةريرب يلاوم يف نيرمألا رهظأ اذهو ءشْزأ الو هل

 لصف

 قتعأ نمل هتوبث يضتقيام مومعلا نم قدع أ نمل ءالولا امنا :هلوق يفو

 ةفينح ىبأو َيعفاَشلا لوق اذهو ءبجاو قتعوأ ةرافك وأ ةاكز يف وأ 7"2ةبئاس

 يف لاقو «هيلع ءالو ال :ئرخألا ةياوّدلا يف لاقو ؛تاياوّرلا ئدحإ يف دمحأو

 نأ يف هقفاو نّمو دمحأ همومعب ٌجتحيو .()هلثم قتع يف هؤالو دري :ةئئاّثلا
 نم صخأ مومعلا اذهو «ءالولاب هثرو قيتعلا تام م ايم اًدبع قتعأ اذإ ملسملا

 كلامو ُنِعْفاَّشلا لاقو هدّيقي وأ هصّصخيف (؟)(رفاكلا ٌملسملا ثريال» :هلوق

 نإ :اولوقي نأ هيلو .؟"ةاغنسم دبعلا توميذأ الإ الواي هئريال :ةقينح وبأو
 .«رفاكلا ملسملا ثريال» :هلوقب صوصخم «قتعأ نمل ءالولا» :هلوق مومع

 )١( :«ننسلا ملاعم» هانعمو ثيدحلا اذه يف فالتخالا يفرظني )5/ 17-55 ”(

 :«ماكحألا ماكحإ»و ءيباطخلل )١177/5( لاكشإلا ئلع مالكلا» :هلوقب هحتتفاو

 :(ديهمتلا»و ««ثيدحلا اذه يف ميظعلا )77/ 18٠-181١(« :«يوونلا حرش)و

 )٠١/١10(« :«يرابلا حتف»و )0/  2١91-194٠:«بيرثتلا حرط»و )1126/5-

 مالعأا»و .(51*7 -"الالو 179-100 /19) :(ئواتفلا عومجماو «؛75

 :«نيعقوملا )4/6 "8184-7 (.

 )١51/١١(. :«يوونلا حرش» .هيلع هل ءالو ال نأ ئلع :يأ (؟)

 11١(. /94) :«ينغملا»و )١15/5(, :«عئانصلا عئادب»و ااا /ه) :«مألا» رظني 2و

 .هَنَعْهَلاَعََر ديز نب ةماسأ ثيدح نم )١515( ملسمو «(5175) يراخبلا )0

 :«عئانصلا عتادباو «(511/9) :«ينغملا»و «(601/و ؟81/-785 /0) :(مألا» رظني 060

 .(8557/5-817/1) :«ةمذلا لهأ ماكحأ»و «(5141/؟)
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 دبع اهجوزو ١١2تّقَتَع اذإ ةجّوزملا ةمألا رييخت :هقفلا نم ةّصقلا يفو

 ؟اًرح وأ اًدبع ناك له «ةريرب جوز يف ةياوٌّرلا تفلتخا دقو

 لاقو هرب ؛مل ارح ناك ولو اًدبع ناك :ة ةشئاع نع مساقلا لاقف

 «كسيغم هل لاقي دوسأ اذبع ناك: ساّبع نبا لاقو .(0اًديع ناك : اهنع ةورع

 انه زكو..' ؟7ةنيدملا ككس يف اهءارو فوطي هيلإ رظنأ ين تين يباذب

 .«تقتعأ» :ن ءز «م 010(

 نب ةيرع قديرط نم (1-17 18 * هذ اهذيإ ههيريعأو 4001 [18 !ل) ملسم هجر 0

 صن وه امك ؛ةورع مالك نم «...اًرح ناك ولو» :هلوق نأ ريغ .اَهتَعدَتَلَََر اهنع ريبزلا

 .(0115 .5595) «ئربكلا» يف يئاسنلا ةياور

 اميفو «نيتفلتخم نيئياور هنع ليكحو )٠١/ ١554((, :«للحملا» يف مزح نبا هجرخأ ()

 لاق امك اًدبع ناك هنأ ةقئاع نع ةورع ئلع فلتخُي مل هنأ قحلا ةإ ؛رظن هلاق
 امنإ ةيرحلا نأ باوصلاو «يأيس امك افالخ فنصملا ئئكح نإو ؛هريغو ينطقرادلا

 يع دقو 410/88 تال 19 راشيللا دع فام نعد وألا قيرط نم كءاج
 لاق» :يراخبلا لاق اذل ؛هنود نّم وأ دوسألا مالك نم ابغأ حيحصلاو «جاردإلاب

 (ادبع هتيأر) :سابع نبا لوقو .عطقنم دوسألا لوق ؛(اًرح اهجوز ناكو) :دوسألا

 ناك) :لاق نم ةياور حّجرتف ؛الوصوم نوكي نأ ريدقت ئلعو» :ظفاحلا لاق . (حصأ
 ءاهدهاوشب اًضيأ حجرت امك «هثيدحب فرعأ ء ءرملا لاق اهقيآودقمكلاب نبع

 :ينطقرادلل «للعلا» رظنا ,رج» نحف: ٌئيعأ نملا رابغنلا كرت ايثار اهكقفاوسلو

 6٠١ 1 51١(. /4) :«حتفلا»و «(81- -7/649)

 .هنع ةمركع قيرط نم (017417 20787 )678٠0: 2578١ يراخبلا هجرخأ (:5)
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 اهرّيخف :لابوجأ نوت لآل اذبع ناك :(؟)هنع (1١)(دواد هنأ ننسا قو
 2 ِ >- 58 00 و

 .«كل رايخ الف ِكَبَرَق نإ» :اهل لاقو ِةْيكلَي هللا لوسر
 7 2 ظ : :
 املف «دبع تحت تناك ةريرب نأ ةقئاع نع 7دمحأ ديسم#ل قو

 اذه تحت ىثكمت نأ تكس نإف .يراتخا» دلع هللا لوسر اهل لاق 24 )اهتقتعأ

 .«هيقرافت نأ تئش نإو دبعلا

 هَّنأ :اهرثكأو تاياوُرلا حصأو ارح ناك هنأ :©200حيحّصلا» يف يور لقو

 اًمأف .مساقلاو ةورعو دوسألا :ةقذاث ةغفاه نع ءاور ريشلا اًدهو ءاّدبع ناك

 ناتياور هنعف ةورع اّمأو ءاّرح ناك هَّنأ ةشئاع نع هنع فلتخي ملف دوسألا

 هاورف ؛الوصومو اللسرم قاحسإ نبا نع (”1/17/5) «ىنطقرادلا نئس»و ,.(575) )١(
 هعبات دقو ءسلدم وهو هنعنع هنأ ريغ ؛ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع الوصوم

 نب لضفلا ثيدح هل دهشيو .مهتُم هيف ؛واو ٍدنسب «ينطقرادلا دنع قاحسإ نب بيعش

 ءامهيلع افوقوم رمع نباو ةصفح نع بابلا يفو ؛هجيرخت يتأيسو ءاعوفرم نسحلا

 )١110(. «ءاورإلا» يف ينابلألا هفعض ثيدحلاو

 نبا ىلع دئاع هيف ريمضلاو ««هنع هللا يضر» :اهيف دازو ةيدنهلا طو لوصألا يف 5 6

 امأو ,ءسابع نبا ال ةشئاع نع دواد يبأ دنع ظفللا اذهب وه ذإ !ملق قبس وهو «سابع

 .اًبيرق قبس دقو ««نيحيحصلا) ىفف هثيدح

 نم (77 ٠ /1/) :«ئربكلا» ين يقهيبلاو «(5 577) «دنسملا» يف ئلعي وبأو «(756578) (*)

 جرخأو «ثيدحلا ٌنسح ةماسأو «ةشئاع نع ءمساقلا نع «يثيللا ديز نب ةماسأ قيرط
 «ءاورإلا» :رظناو .قبس امك نيحيحصلا يف ةريرب رييخت تبث دقو «ةعباتم ملسم هل

8070 ). 

 ! «اهقتع |( س )ع(

 .هنايب قبس امك اَهْئَعَْناََر ةشئاع لوق نم ال «هنود نم وأ دوسألا لوق نم (4)

 امرك



 اقأو دبع نام نأ :ةيناثلاو كس ناك هنآ :امهادجإ :ناعضراعتم ةاتحيحبف

 اح ناك هّنأ :امهادحإ :تاتسيدس نادياور هنعف مساقلا نب ندحرلا ذيع

 ٍساّبع نبا نع ةياوٌّرلا فلتخت ملو :21)لتاقم نب دواد لاق .ُكَّشلا :ةيئاّكلاو

 .اًديع ناك هنأ

 اذإ اوفلتخاو ءٌّدبع اهجوزو تّمِتعأ اذإ ةّمألا ريبخت ئلع ءاهقفلا قفّناو
 نيرا ال :هنع نيتياوٌرلا ئدحإ ف دمحاو كلامو ٌيعَفاّسلا لاقف ءاّرح ناك

 ةيكديم ناحباوزلا تسيل و." 73 يلع :ةيئاثلا ةياوّدلا ىف دمحأو ةفيتح وبأ لاقو

 ءاهل رايخلا تابثإ يف طانملا قيق قيقحت ىلع لب ءاّرح وأ اًدبع اهجوز نوك ئلع

 :«ءاينققلل لمتآم 257غر لك هقو

 .صقان تحت تّلّمك :مهلوقب هنع رّبعملا وهو «ةءافكلا لاوز :اهدحأ

 :ضايي م د يف اهناكمو د ح يف تسيل «لتاقماو ءب يف تسيل «لتاقم نب دواد لاق» (1)
 ئمسي سابع نبا نع اًيوار دجأ ملو .ةيدنهلا طو «ن يف «لتاقم»و .«اذك» :م يف بتكو

 لهأ نم لتاقم نب دواد ركذ (7817/7) :نابح نبال تاقثلا» يفو ««لتاقم نب دواد»

 .لاله نب نابح هنع ئور يرصبلا نسحلا نع يوري ةرصبلا
 .(ربيخت ال» :عوبطملا يف 000

 :«يرابلا حتفاو .(0 65٠-١ /7) :«(ديهمتلا»و ءرذنملا نبال (79ص) «عامجإلا» :رظني (؟)

 )1617/١١-١16084(, :«ئلحملا)و ((١17-١١/58):«ينغملا»و ,.(515-17/4)

 :«ةريخذلا»و .(١/١١5):«ةيادهلا»و .(«5750-5١/555):«؛بلطملا ةيابن»و

 55٠-555(. /:غ)

 .هجولا وهو «ةثالثا :ةيدنهلا ط يفو ,خسنلا عيمج يف اذك (:4)
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 قالّطلا نأ :مهلصأ ئلع (١)هوئبو ,ةفيتح يبأ باحصأ دَتَأم اذهو ءدقعلاب

 .لاجّرلاب ال ءاسنلاب ريتعم

 .ذخآملا هذه يف ام نّيبن نحنو «2')[اهسفن اهكلم :ثلاّثلا]

 ٌةريتعم ةءافكلا نأ ئلإ عجري اذهف ءصقان تحت اهلامك وهو :(")لّوألا
 اذإ رّيَحت امك «ةأرملا ترّيخ تلاز اذإف «ءادتبالا يف ٌةربتعم ىه امك ماوّدلا يف

 :نيهجول فيعض اذهو .اهل ٍءفك ريغ ٌحوّرلا ناب
 هعباوت كلذكو ءاهرارمتساو اهّماود ربتعي ال حاكّنلا طورش ّنأ :امهدحأ

 ريغ ةجوّرلا ئضر َّنِإف «ماوَّدلا يف عباوت نوكت نأ مزلتسي ال هدقعل ةنراقملا
 كلذكو «نادهاشلاو ٌيلولا كلذكو ؛ماوَّدلا نود ءادتبالا يف طرش ةربجملا

 دقعلا ءادتبا عنمي امّنإ «ةيناّزلا حاكن عنمي نم دنع انّزلاو ةَّدِعلاو مارحإلا عنام

 اهرارمتسا 27 طارتشسا ٌءادعا ةءافكلا طارتشا نه مزلي الف «هتمادتسا نود

 .ايفاودو

 بيع ثودح وأ ءجوَّرلا قْسِفِب حاكنلا ءانثأ يف ةءافكلا تلاز ول هنأ : يناثلا

 ءامدق رايتخا وهو ءبهذملا رهاظ ىلع رايخلا تبثي مل .خسفلل بجوم
 همزليو .ءثداحلا بيعلاب رايخلا يضاقلا تبثأو .كلام بهذمو ءباحصألا

 .«اونبو» :ةيدنهلاط )١(

 ئلع صنلا حرشلا يف يتأيسو .ذخآم ةثالث اهنأ فلؤملل قبسو «ةيدنهلا ط نم ةدايز (؟)
 .ثلاثلا ذخأملا اذه

 .«لوألا امأ» :ن (8)

 هب ودق كسلا 3
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 .210جوّزلا قسف ثودحب هتابثإ

 ىلعف ةجوّزلاب ٌتّدح نإو ءرايخلا تبث ٍجوَّزلاب ٌتّدح نإ :ٌيعفاّشلا لاقو
 ميلر

 ٍةلاث ٍةقلط كلم اهيلع جوّزلل َّبجوأ اهقْنِع َّنأ وهو :يناثلا ذخأملا اًمأف
 رابختا توبت نيبو ققلات ةقلط توق نيب ةيساتم ىأف كذج يعض لحامف

 مّهوتي امو .خسفلا كلمل اًبس ةئلاثلا ةقلّطلا كْلِم ٌعِراَّشلا بصن لهو ؟اهل
 ِكاسمإ ةدايز وهو  ةثالئب الإ نيبت ال تراصف نيتنثاب هنم نيت تناك اهّنأ نم

 اهكسميو «ةّتبلا اهقرافي ال نأ كلمي هّنإف ءدساف  دقعلا هضتقي مل سبحو
 ةمادتسا كلمي وهف «رمعلا ةَّدم ئلع ٌدقع حاكنلاو ءامهنيب توملا قّرفي ئّتح

 ةقلط اهيلع هكلم هاّيإ هبلسي فيكف «كلملا اذه هيلسي ال اهقتعو ءاهكاسمإ

 وه نمبر يتعم ِهَّنَأ حيحَّصلاو فيكف ف «ءاسّسلاب اريتعم قالّطلا ناك ول اذه ّةثلاث

 ! ؟هبناج يف عورشمو هيلإو هديب

 لاا رقأو ءلعتاملا حجرأ وهف ءاهسفن اهكلم وهو :ثلاّثلا ذخأملا اّمأو
 اهيلغ دفع دّيسلا نأ :ةغاملا اذه سو «ىضقادتلا نم اهدعبأو .عرّشلا لوصأ

 ةبقّرلا كيلمت يضتقي قتعلاو ءاهعفانمو اهتبقرل كلام ناك ثيح كلملا مكحب
 تكلم اهتيقر تكلم اقف هشسكسو قدعلا ةوصقم اذهو قكتسلل عقاتملاو

 ءاهرايتخاب الإ اهيلع كلميالف :عضبلا عفانم اهتلمج نمو ءاهعِفانمو اهعضُب

 تكلم دق ذإ ؛هحاكن خسفت نأ نيبو ءاهجوز عم ميقت نأ نيب عراشلا اهرّيخف

 :«ةريخذلا»و .(586 /8) :«عورفلا)و «.(40و 5٠-5١ /١١٠):«يسنغملا» رظني (0)

 .يلبنحلا ئلعي وبأ وه يضاقلاو )223١8-1037/6(.

 .(5 77-577 )1١1/ :«بلطملا ةيابغ» رظني (0)

 ع



 ٍتكلم» :اهل لاق كَ ِهَّنأ ةريرب ثيدح قرط ضعب يف ءاج دقو ءاهعضُي َعفانم

 .17(2(يراتخاف كسفن

 َكّلم دق يرتشملا ّنإف ءاهعاب مث اهجّوز ول امب ضقتتي اذهف :ليق نإف

 .حاكتلا خسف ىلع هنوطّلست الو «هعفانمو اهعضْيو اهتبقر

 هل اًكولمم ناك ام يرتشملا ئلإ لن عئابلا ْنإف ءاّضقن اذه دري ال :انلق

 ئلإ هكلم نع عضّبلا ةعفنم َجرخأ اهجّوز امل وهو «هتفيلخ يرتشملا راصف

 هّدِبع رجآ ول امك راصف نبا ةمطع يرام يونا يل هلقن ل يبل
 هعاب ّمث ّةَدَم

 لن رضا يما يعاب يادي ردك تنس بالسأأل يب للا

 ؟اهقَتَع مث اهرجآ ول امك ءعضُملا ةعفنم ةبولسم اهّسفن ْثّكلم اهّنأو ءاهقتعأ
 .ذخأملا اذه مكيلع ضقتني اذهبو

 نم ئوقأ ةّعفاتمو هكبقر قيتعلا كيلمت ىف ققعلا نأ امهنيي قرفلا :ليق

 هترهش لوفنو ١6(« 5 /117/) :«راكذتسالا»و «(01/ /) :«ديهمتلا» يف ربلا دبع نبا هركذ )١(

 يف دعس نبا هوحنب هجرخأ دقو ١19١(. /117) :(مهفملا» يف ٌيبطرقلا هتوبثو لب
 ه

 كعم ِكعض قتعأ دق» :هظفلو ءالسرم يبعشلا نع )١09/8( :«تاقبطلا»

 كعم قّتع دقف يبهذا» :ظفلب (77770) «ننسلا» يف ينطقرادلا هلصوو .«يراتخاف

 :لصاحلاو .سلدم وهو قاحسإ نبا ةنعنع هيفو «ةشئاع نع ةورع قيرط نم «كعضب

 .لاقم نم قيرط هل لخي مل ثيدحلا نأ

 ءينارحلا غبصألا وبأ ينثدح» :ئلإ ينطقرادلا ةعوبطم يف دانسإلا اذه فحصت :هيبنت

 (زيزعلا دبع غبصألا وبأ» :باوصلاو ؛نالجر هنأ مهوأف «ئيحي نب زيزعلا دبع ان

 كارو لجو
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 ؛عيبلا فالخب ءكيِرّشلا ةّصح يف يرسيو هُقِتْعُي مل اميف ١2)ذفني اذهلو «عيبلا

 كلذو ءارّرحم ")هلل هلعجو «هقيتع نم هكلمي دّيّسلا ناك ام طاقسإ قتعلاف

 .ايلك ؟دمقاتمو هةيقت كلم طاقس]إ ىضتقي

 ؛ةّتبلا هيف هل قح ال يذلا ضتحملا ريغلا كلم يف يرسي قتعلا ناك اذإو

 بيصن لىلإ ئرس اذإف :جوَّرلا ّقح هب قّلعت يذلا هكلم 5! نىلإ يرسي ال فيكف
 ٍجوّزلا ّقح هب قّلعتي يذلا كلم ئلإ هنايرسف هيف قْعملل ٌّقح ال يذلا كيرّشلا

 .حيحّصلا سايقلاو لدعلا ضحم اذهف ءئرحأو ئلوأ

 كيِرَّشلا فالخب ةعفنملا هذه نم ٍجوَّرلا ٌّقح لاطبإ هيف اذهف :ليق نإف

 .ةميقلا ئلإ عجري هّنإف

 طِقْسُي ال اهّماود ليزي ام نايَرَطف «ءطولاب ةعفنملا فوتسا دق جوَّزلا :ليق

 لاوز وأ بيع ثودح وأ عاضَرِب هخسفي وأ هدسفي ام أرط ول امك ءاّمح هل

 .هب خسفي نم دنع ٍةءافك

 نع ءبَّمْوَم نبا ثيدح نم 9 ”كئاسّنلا هاور اميف نولوقت امف :ليف نإف

 .فيحصت ««دفني) :ب مح )١(

 .خسنلا فالخ «هل» :عوبطملا ()

 .«اهعفانمو» :عوبطملا (9)

 .(يف» :ب (4)

 فلتخم ءٍبَهْوَم نبا هدئس يفو :«(7“7017) هجام نباو .(7771/) دواد وبأو .(557) (0)

 نسح هنأ حيحصلاف .ةعامج هنع ئورو .هحّْرَج ٌببس نّيِبُي مل هحرج نّمو «هيف
 هفعضو )47١١(« نابح نبا هححص ثيدحلاو ءيدع نبا لاق امك ؛ثيدحلا

 ضرلا



 نأ تدرأف :تلاق «ةيراجو ٌءالغ ةشئاعل ناك :لاق ءدّمحم نب مساقلا

 .«ةيراجلا لبق مالغلاب يئدبا» :لاقف ِةِكي هللا لوسرل كلذ تّركذف ءامهقتعأ

 مالغلا قتعب ةءادبلل نكي مل ارح ٍجوّرلا ناك اذإ ١2)عنتمي رييخّتلا ْنأ الولو

 .رايتخا اهل نوكي الف رح تحت تَقَتع هب تأدب اذإف ءةدئاف

 تناك ٍةمأ امّيأ» :لاق كي هللا لوسر َّنأ :اًضيأ 2)«تئاسّنلا نئسا يفو
 .(اهجوز اهأطي مل ام رايخلاب يهف تّقَتَعف دبع ثحت

 ريخ اذه ؛9واور دقو ٌٌيليقعلا رفعج وبأ لاقف لّوألا ثيدحلا امأ :ليق

 :فيعش وهو هسكؤق زب ةيمعبرلا دبع نب ؟27هللا ديبعب الإ فرعي آل

 هنأل ؛ةّجح هيف نكي مل ٌّحص ول مث .حصي ال ربخ وه :(*)هزح نبا لاقو

 .خسنلا فالخ «عنمي» :عوبطملا يف )١(

 ثيدح نم (471) «راثآلا لكشم» يف يواحطلا هقيرط نمو :(54717) «ئربكلا» يف (؟)

 ةلاهجل ؛فيعض هدنسو هِككَو يبنلا باحصأ نم لاجر نع «ةيمأ نب ورمع نب نسحلا
 ةلسرم ثيدحلا يورذقو .امه فضلا هقعض اذل «ةعميهل نبا فعضو نسحلا

 لكشما» يف يواحطلا دنع ءاج هنأ الإ ؛ةعيهل نبا ئلع لوصوملا رادمو ؛الوصومو

 عمجم) رظنا .هنم عامسلا حيحص وهو «هنع بهو نبا قيرط نم (4787) «راثآلا

 .(" 5١ /5) :«دئاوزلا

 :«ئلحملا» يف مزح نبا نع رداص فلؤملا نأ رهاظلاو «( 37١ /7) :«ءافعضلا» يف ()

 ] )١166/1١(.

 :((86 -84 /9١):«لامكلا بيذبت» يف ركذو .«هللا دبع» :ةيدنهلا طو خسنلا يف (5)

 انه خسنلا يف ام نأ رهاظلاو «هللا دبع :همسا يف لاقي هنأ (18 /1/) :«بيذهتلا بيذبت»و

 (ئلحملا»و يليقعلا باتك نم تبثملاو .باتكلا نتم يف هتبثن ملف «خاشنلا نم فيحصت

 17 /0) :«ليدعتلاو حرجلا»و .(784 /0) :«ريبكلا خيراتلا» :لاجرلا بتكو

 )5( :«ئلحملا» يف )١١/ ١156(.
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 نيجوز اناك ول مث .ةيراجو ٌدبع اهل ناك :لاق لب ءنيجوز اناك امهّنأ هيف سيل

 سيلو ءّرحلا تحت ةّقّبعملا ٌرايخ طقسي ام اَلَّوُأ دبعلا قتعب اهل هرمأ يف نكي مل

 نأب اهرمأ هّنأ رهاظلا لب ؛ئنعملا اذهل جوَّزلاب ءادتبالاب اهرمأ هنأ ربخلا يف

 . 77مم حيحَّصلا ثيدحلا يف امك

 ةيمأ نب ورمع نب نسح ةياور نم هّنأل فيعضف :يلأشلا ثيدحلا اّمأو

 ءاهل رايخلا تابثإ يف َعِرَّشلا ٌمكح ٌرهظو اذه رّرقت اذإف .ٌلوهجم وهو يرمضلا
 رايخلاب يهف ةمألا تقتعأ اذإ» :ِكَي َيَِنلا نع هدانسإب ")دمحأ مامإلا ئور دقف

 .«هقارف عيطتست الو اهل رايخ الف اهئطو نإو هتَقراف تءاش نإ ءاهأطي مل ام

 :ناتّيضق اذه نم دافتسيو

 بهذم اذهو ءاهئطَو نِم هنكمت مل ام يخارّتلا ئلع اهرايخ نأ :امهادحإ

 .«ءادتبالاب» :ن و ««ئدتبت» :ةيدنهلا ط ف 010(

 بعك ثيدح نم )١185059( دمحأو ,(7077؟) هجام نباو ((7971/) دواد وبأ هجرخأ (؟)

 نسح :لاقو ةمامأ ىبأ ثيدح نم )/١5151( يذمرتلا هجرخأو .فعض هيف «ةرم نب

 .بيرغ حيحصص
 ؛ةيمأ نب ؤرمع نب لضفلا ثتيدح نم 19170917519 15514)نيسملا» ىف (95)

 نكل .هيف برطضا دقو «ةعيهل نبا هيف ؛فيعض هدنسو دلي ىبنلا باحصأ ضعب نع

 ةيمأ نب ورمع نب نسحلا نب لضفلا نع .رفعج يبأ نب هللا ديبع نع هنم عامسلا

 الإ هوحت ركذف ؛قوثدحتي 6 هللا لوسر باحصأ نم الاجر تعمس : لاق «ئرمقلا

 قلطمل دهشيو .اًضيأ فعض نم ولخت ال ئرخأ قرط هلو ءدبع تحت اهنوكب هدّيق هنأ

 .هلبق ام رييختلا
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 ا

 هْنأ لكاو هذهنس اذ ياو لبق يشار .(7١دمحأو ةفينح يبأو كلام

 .(10هاّيأ ةثالث ىلإ هنأ :ثلاّثلاو ,روفلا ئلع

 ة كله اق اذه ءكهزايع فس ءاهط ل اهسنف يشم 5/3 : ةيناّثلا

 .ءطولا نم نيكمتلاب اهرايخ طقسي مل امهتاهج ولف «هب رايخلا توبثو قتعلاب

 اذإ لب « .خسفلا كلمب اهلهجب رّدعت ال اهنأ : :27ةيئاث ةياور مج نيضو

 .خسفلا اهل نأ ملعت ملولو اهثايخ طقس «*)اهثطو نم هتَكمو قتعلاب تملع
 .حصأ لوألا ةياوّرلاو

 رح تحت ةّقّبعُملل رايخ ال هّنإ :انلقو راتخت نأ لبق ُحوَّزلا ّقّتع ْنِإف

 .خسفلا لبق ةءافكلا لوصحو ءاهل ٍجوَّزلا ةاواسمل اهرايخ لطب

 اهل : .ةياسصأ دع روصغملا وه سيلو ب ؟"1هيلوق دحأ يف ٌنعفاَّشلا لاقو

 لاوزل سّيْفأ لّوألاو ««3”هلطبي الف «قتعلا ئلع رايخلا كلم مّدقتل خسفلا
 هب خسفلا لبق حاكنلاو عيبلا يف ٌبيعلا لاز ول امكو «قتعلاب خسفلا ببس

 .هب ٌحسفلا ٍةِجوُزلا كلم نمز يف "”راسعإلا لاز ول امكو

 حرش ةيانبلا»و «(7/١7371):«ةنودملا بيذهت»و )7١/١١(« :«ينغملا» رظني )١(

 .(7 77 /0) :«ةيادهلا

 لاوقألا رهظأ وه يناثلا لوقلا نأ ركذو )545777/1١7-5717( :«بلطملا ةياهن» رظني 000

 .(55 5 /7) :«بذهملا»و ,ءباحصألا دنع

 .(89-/8/ /ا/) :«عدبملا»و ,(7/7 )١١/ :«ينغملا» رظني (©)

 .«اهئتطوو اهسفن نم» :ب (4)
 .(57/1- 817٠١ /117) :«بلطملا ةياهن» رظني (0)

 .«لطبي» :د ()

 . فيحصت .«رابتعالا) 4 ب )؛,72(



 اسبر اقالط اهتلط نزف هكالذل رفأ ةلف ايست اهكلب ةّلعلا اعلق اذإو

 هعم ماقملا تراتخا نإو ؛ةعجّرلا تلطب مسفلا تراتخاف ءاهتّدع يف تّقَبعف

 .ةدحو لاك ةسجلا نأ ؛خسفلل اهرايتخا طقسو ّحِص

 تيضر اذإ اهُرايخ ٌطقسي ال :(7)2دمحأ باحصأ ضعبو ُنِعفاَّشلا لاقو

 اهرايتخا ٌحصي الو ؛عاجترالا دعب اهسفن راتخت نأ اهلو .ةعجّرلا نود ماقملاب

 . عنتمم ٍةنونيب ىلإ ةرئاص هيف يه نمز يف ٌرايتخالا َنِإف ءقالّطلا نمز 2

 .ةجوز تراص اهّنأل ؛هعم ميقتو هراتخت نأ ٍلئنيح مص اهعجار اذإف
 هيلع الأ بنتو هلك ةاينعالا ليقو

 هدرا نمز يف تَّقََع مث ءلوخّدلا دعب ةّمألا جوز درا اذإ اذه ريظنو
 اهكلم طقس ملسأ م هتداتا نإف همالسإ يق رايقلا اهل لوألا لوقلا ؛رلعف

 دقعلا نأل ؛همالسإ لبق ٌرايخ اهل ٌحصي اال :(3)كعفاّشلا لوق ئلعو «خسفلل

 .اهرايخ ٌحص ملسأ اذإف .نالطبلا ئلإ ٌرئاص

 ؟ال مأ قالّطلا عقي له خسفت نأ لبق اهقّلط اذإ | نولوقت امف :ليق نإف

 فقوي :مهريغو دمحأ باحصأ ضعب لاقو «ةجوز اهّنأل .عقي معن :ليق ظ

 .(؟)هعوقو اًنيبت اهجوز تراتخا نإو ؛عقي مل هنأ ")اًّنيبَت تخسف نإف «قالّطلا

 )١( :«ىنغملا» رظني )٠١٠١/ /7؟) :«بذهملا»و ,((7/8-ا/ا/ 5 50- 500(.

 .(7917-87/8/ /11) :«بلطملا ةياهخاو «(171/ /5) :«مألا» رظني 030

 .نيعضوملا يف «انينب» :مح (6)

 نأ» :(8/5*57) :«مألا» يف يعفاشلا صن وهو )١17//47/1(« :«بلطملا ةياهن» رظني (5)

 .«طقس حاكتلا تخسف نإو «عقو هدنع تتبث نإف ءفوقوم قالطلا
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 ؟خسفلا تراتخا اذإ رهملا مكح امف :ليق نإف

 طقسي مل هدعب تخسف نإف .هدعب وأ لوخّدلا لبق خسفت نأ ١2)ّمإ :ليق
 امه نالوق هيفف هلبق تخسف نإو «تماقأ وأ تخسف ٌءاوس اهدّيسل وهو ٌرهملا

 بجي :ىناثلاو ءاهتوج نم ةقرقلا ْنأل رهم ال ةامهدحأ هدمحأ نع ناثزاور

 .اهل ال اهدّيسل نوكيو ءهفصن

 .نالوق هيف :لبق ؟ٌرايخ اهل له اهفصن قّتْعملا يف نولوقت امف :ليق نإف

 اهريغ كلمي ال هل َةرّيَدُم '؟7َجّوزف "0اهل رايخ ال :انلق نإف «2")ناتياور امهو

 لبق ّحسفلا كلمت ملو تّقّتع ,تام مث اًرهم نيتئام ئلع 9*2دبعب ةئام اهتميقو

 ثثلا نم جرخت ملف ,©7فّضنت وأ رهملا طقس هتكلم ول اهّنأل ءلوخّدلا

 نم جرخت اهّنِإف .هكلمت مل اذإ ام فالخب .©"9خسفلا عنتميف ءاهضعب ٌقريف

 .اهعيمج قتعتف ثلثلا

 لصف

 .«عفاش انأ امْنإ ذل :لاقف ؟ينرمأتأ *:تلاقف .(هتعحار ول» د هلوق قو

 (...امإ رلخي الا هي 9
 .ةيدنهلا ط يف الو خسنلا يف اهل دوجو الو «دمحأ نع» :ةدايز ةلاسرلاو يقفلا ط يف (؟)

 ءاهديسل ناكو «هباسحب بجو رايخلا اهل :انلق نإو .رهم الف اهل رايخ ال» :ةدايز ب (9)

 (...ةرّبدم جوزت ولو

 !«جوزك» :ةلاسرلاو يقفلا ط يفو .«جوزت» :بو ««جوزيف» :ز (:5)

 يقاب نم باوصلاو ««دقعف» :ةلاسرلاو يقفلا طو .«دتعيا :ةيدنهلا ط ؛«دبعتا :ز (6)

 .(774 /4) :«عورفلا»و .(77 /7) :«ررحملا» رظنيو «خسنلا

 .«فصتنا» :عوبطملاو .«فصنب» :ح (5)

 .خسنلا يف اهل دوجو الو «لوخدلا لبق» :ةدايز ةلاسرلاو يقفلا ط يف (0)
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 :اياضق ثالث 50110 ل ةجاح ال «تلاقق

 الو هفتعافشو هرمأ نيب قّرف اذهلو «بوجولا ئيلع هرمأ نأ :؟”اهادحإ

 .تاّحتسملا مظعأ نم هتعافش لاثتما نأ بير

 لبقت مل ذإ اهيلع ركني ملو «ةريرب ئىلع بضغي مل ِهِلَي هّنأ :ةيناثلا
 ءاش نإ هيلإ كلذو .هّقح هدنع عوفشملا طاقسإ يف ةعافّشلا نأل ؛هتعافش
 نايصع مرحيو دلو هتعافش نايصع مرحي ال كلذلف ءهاقبأ ءاش نإو هطقسأ

 .هرمأ

 حاكُتلا دقع لاوز عم نوكي دق َعِراّشلا ناسل يف ةعجارملا مسا نأ :ةثلاثلا
 يمس كقو .اًكاسمإ نوكيف ءهتْعشت عم نوكي دقو ءدقع ءادتبا نوكيف «ةّيَلكلاب

 حانج الف «يناثلا اهقلط نإ يأ 77٠[ :ةرقبلا] 4أَعَجاَرَينأ اَمِهَيِلَع احل اَهَقْلَط

 .افنأتسم اًحاكن اعجارتي نأ لّوألا 'يلعو اهيلع

 اهيلع وه» :لاقو ةريرب ئلع هب قّدّصت يذلا محللا نم ِِْكَي هلكأ يفو
 2 ا 7 7 031

 مرحت نم لكو مشاه ينبو ينغلا لكأ زاوج ئلع ليلد 2؟7«ةّيده انلو ةقدص

3 

 و اذ

 .ةيدنهلا ط يف ترركتو .ةيدنهلا ط و ءن ءب نم «هيف» ()
 .(07/17) يراخبلا هجرخأ 00

 .«اهدحأ» :ب مود (9)

 ةشئاع ثيدح نم )١0١501١15( ملسمو «.(1590:/2041) يراخبلا هجرخأ (5)
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 .لوكأملا ةهج فالتخال ؛ةقدّصلا نم ريقفلا هيلإ هيدهي امم ةقدّصلا هيلع

 .هلامب هنم هيرتشي نأ هل زوجي كلذكو هّلحم غلب دق ِهّنألو

 اهيرتشي نأ هل زجي مل هتقدص تناك نإف ءهّسفن هّتقدص نكت مل اذإ اذه

 ال) :لاقو هتقدص ءارش نع َرمع ِهِيِكَو ١7 ئمن امك .ةّيده اهلبقي الو اهبهيالو
 ." ”(مهردب اهكاطعأ ولو '"”اهرتشت

 لصف

 حاكنلا ةحصب هئاضقو .رثكو لق امب قادّصلا يف كي هئاضق يف

 نآرقلا نم جوزلا عم ام ئلع

 هجاوزأل لي يِبْنلا قاَدَص ناك» :ةشئاع نع :(147(يلسم حيحصا يف تبث

 .(227يهرد ةئامسمخ كلذف ءاشنو ةّيفوأ ةرشع ىنتث

 اًئيش حكنأ الو هئاسن نم اًئيش َحكن كي هللا لوسر تملع ام» :رمع لاقو

 2,255 :يذمرتلا لاق .1016ةيقوأ ةرشع ىننث نم رفكأ يلع هتاثب حرم

 .ةةنع 'وبخلا 3 ()

 ال :«نيحيحصلا» يف هظفلو ؛«اهيرتشت» :م ءز ,ح يفو «ةيدنهلاط ءن «ب ديف اذك (؟)

 .ة سه رتشت

 ال» :هظفلو ءرمع ثيدح نم )١1770( ملسمو )7577701١5940(.« يراخبلا هجرخأ ()

 .«مهردب هكاطعأ نإو هعتتبت الوأ  هرتشت

2127500 5 

 .عوبطملا يف تسيل «(مهرد» (5)

 نباو «(7759) يئاسنلاو .هل ظفللاو )١١١5( يذمرتلاو )23١١5« دواد وبأ هجرخأ (5)

 - ُكَنَعَهَيإََي رمع نع ءافجعلا يبأ نع نيريس نبا قيرط نم (18417) هجام
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 ا[ نوعيرأ ةيقوالاو

 لاق ِكك ّيبنلا نأ ٍدعس نب لهس ثيدح نم 2")ٌيراخبلا حيحص" ينو
 .(ٍديدح نم متاخب ولو جّوزت» :لجرل

 لئطعأ نَم» :لاق ِةِِلكَي ّىبنلا نأ رباج ثيدح نم 27«دواد ىبأ ننس» فو

 .(ّلحتسا دقف اًرمت وأ اًقيوس هيّمك ءلمي ٍقادَص يف

010 

03 

02 

 لاقف ؛نيلعن ئلع تجّوزت ةرازَق ينب نم ةأرما نأ :؛؟7يذمرتلا يفو

 .يذمرتلا ثيدحلا ححصو «ينطقرادلاو نابح نباو نيعم نبا هقثو ءافجعلا وبأو

 .هرضي ال افالتخا هيف داقنلا ركذو .(117/0-175 /؟) :مكاحلاو :«(57170) نابح نباو

 .(786) «دنسملا» ئلع ركاش دمحأ قيلعتو «(7 5 ؟ )١/ «للعلا» :رظني

 .ح نم تطقس ةلمجلا هذه
 )١570(. ملسم اًضيأ هجرخأو 20 مهم5؟9)

 يبأ نع «نامور نب ملسم نب حلاص قيرط نم هريغو )١15875( دمحأو «((51)

 نوراه نب ديزي ًأطخأو) حلاص فعضل ؛فيعض هدنسو ُهَنَعَهَيإَوِيَو رباج نع «ريبزلا
 .لاقم نم قيرط هل ملسي ملو .هفقوو ثيدحلا عفر يف فلتخا دقو .(ئسوم :هاًّمسف

 .اهميرحت لبق ةعتملا حاكن قادص يف كلذ نأ ئئلع لدي ام هظافلأ ضعب يف ءاجو

 75١11١(. /7) :«مألا-دواد يبأ فيعض» يف ينابلألا هفعض ثيدحلاو

 :«ئربكلا» يف يقهيبلاو )١571/4(« دمحأو )/١188(.: هجام نبا هجرخأو )١١١(.

 وهو «هللا ديبع نب مصاع هدنس يفو ؛ُهْنَعْهَنلَيَ ةعيبر نب رماع ثيدح نم (778 /0)

 نم ثيدحلا اذه اودع لب ,(9/5"7 -7ا/4 /5) :«قيقحتلا حيقنت» رظني .ءفيعض

 ركذ امك يذمرتلا هححصو «متاح ىبأ نبال (17 5 )١1/ :«للعلا» يف امك هتاركنم

 .فنصملا
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 .هزاجأف .معن :تلاق .«؟نيلعنب ِكِلامو كسفن نم ٍتيضر» :ِِلَي هللا لوسر

 )١ خيحص ٌثيدح :يذمرتلا لاق

 نإ :لكَع بنلا نع ةشئاع ثيدح نم :(7(دمحأ مامإلا دئسما فو

 .«ةنوؤم هرسيأ ةكرب حاكنلا مظعأ

 لوسر اي :تلاقف هب َيِبَنلا نئىلإ تءاج ٌةأرما نأ :"70نيحيحّصلا يفو
 هللا لوسر اي :ٌلجر لاقف ءاليوط تماقف ءكل يسفن ٌتبهو دق ىّنإ هللا

 ءيش نم كدنع لهف» :َِِي هللا لوسر لاقف «ةجاح اهب كل نكت مل نإ اهينجّوز
 نإ كنِإ» كي هللا لوسر لاقف ءاذه يرازإ الإ يدنع ام :لاق :«؟هاّيإ اهقِدْضُت
 :لاق ءائيش دجأ ال :لاق .«اًئيش سمتلاف كل َرازإ الو ٌتسلج كرازإ اهتيطعأ

 :ِةاَك هللا لوسر لاقف ءاًئيش دجي ملف ٌسّمتلاف .«ديدح نم اًمتاخ ولو سمتلاف»

 ِرَوُسل ءاذك ةروسو اذك ةروس .معن :لاق .«؟نآرقلا نم ءيش كعم له»

 .«نآرقلا نم كعم امب اهّكتِجوَز دق» :ِدَِكَي هللا لوسر لاقف ءاهاّمس

 (حيحص نسحا) :ئلإ ةلاسرلاو يقفلا ط يف حلصأو «ةيدنهلا ط و خسنلا عيمج يف اذك )01(

 .اهريغو (0 )٠75 «فارشألا ةفحت»و «عماجلا» تاعوبطم يف تباثلا وهو

 نب ليفطلا نبا قيرط نم (775 /1) :يقهيبلاو «(178/7) :مكاحلاو «(55679) (؟)

 نإف «ليفطلا نبا ئلع هرادمو اَهنَعَةَنِلَوِعَر ةشئاع نع «دمحم نب مساقلا نع «ةربخس

 د ةتكيطصلا ترركبلا تاريلاو نيم نيود عوام املا نوميم نب ئسيع وه ناك

 :«دئاوزلا عمجم) يف يمئيهلا هّلعأ هبو ءلاح لك ئلع فيعض ثيدحلاو «لوهجمف

(56060/5). 

 يدعاسلا دعس نب لهس ثيدح نم )١470( ملسمو :(05070) يراخبلا هجرخأ ()
 ربوس 2

 .َُنَعُدلا

 ال 5١



 اي كلثم ام هللاو 'تلاقف ياش مأ بطخ ةحلط ابأ َنأ» :217 يئاسّنلا ينو

 نأ ين لعيالو ٌكملسم ةارما انأو فاق لجو ف كنتو ثري ةحلطابأ

 كلذ ناكف ملسأف .هّريغ كلاسأ "1 يرهم كاذف لشن نإف «كجودتأ

 لخدف «ميلَس ٌّمأ نم ادهم مركأ تناك طق آر ماب انعمس امق :تباث لاق . اهرهم

 .هل تدلوف "7س

 متاخو قيوّسلا ةضبف أو هلق رّدقتي ال قاددلا نأ : ” نسبت

 هدير اياب باكل قس رس روستا لفلان اوك ١

 هر
 نم هضعب وأ نآرقلل هظفحو ٍجوّرلا ملعب تيضر اذإ ةأرملا نأ نّمضتو

 ءاهقادَص وه ملعلاو نآرقلاب اهعافتنا نم اهل لصحي ام ناكو كلذ زاج اهرهم
 رول نإ ل

 وه اهتبقرل اهكلمو اهتّيّرحب اهعافتنا ناكو ءاهقاَدَص اهقْنِع دّيَّسلا لَعِج اذإ امك

 نع تباث نع ناميلس نب رفعج قيرط نم (0517/) «ئئربكلا»و (73751) «نبتجملا» )١(

 «ةراتخملا» يف ءايضلا هركذو «27/141/) نابح نبا ثيدحلا ححص دقو ُكَنَعْهَنلَوََو سنأ

 الو» :اهّلوق لعَأ دق (717 /7) :«بيرثتلا حرط» يف يقارعلا ظفاحلا نأ الإ )3١«.
 رخأتم رافكلا ئلع تاملسملا ميرحت ذإ ؛ةفلاخملاو ذوذشلاب «كجوزتأ نأ يل لحب

 .ةطقلا هته عع
 االول :بود عز (0)

 وه امك ثيدحلا رداصم عيمج يفو ءكهب تلخدف» :ةيدنهلا ط و خسنلا عيمج يف فق

 .خسانلا وأ فلؤملا نم ملق قبس هلعلف «تبثم

 يفو .(مكحلا» بتكو تّكُح مث ئرخأ ةملك اهناكم اًيوتكم ناكو «مكحلا اذه» :ن (:)

 .«ثيدحلا اذه» :عوبطملا

1 



 اهلذبو «ةحلط ىبأ مالسإب اهعافتنا نم ميلّس مأ هتراتخا يذلا وه اذهو ءاهقادص

 .جوّرلا هلذبي يذلا لاملا نم اهيلإ ّبحأ ١2)اذهو «ملسأ نإ هل اهسفن

 ملعلاب تيضر اذإف .هب عفتنت ةأرملل اقح لصألا يف عرش قادّصلا ّنإف

 اهعفنأو روهملا لضفأ نم اذه ناك -نآرقلل هتءارقو جوُرلا مالسإو نيّدلاو
 وأ مهارد ةئالثب رهملا ريدقتب ٌمكحلا نيأو ءرهم نع ٌدقعلا الخ امف ءاهّلجأو

 اضن انركذ ام رهملا نوك ةَّحصب مكحلا ئلإ سايقلاو ٌّصنلا نم ٍةرشع
 !؟اشاقو

 اهّسفن تبهو يتلا ةبوهوملا نيبو ةأرملا هذه نيب ')اًيَوسم اذه سيلو
 به اهّسفن تبهو كلت نإَف «نينمؤملا نود نم هل ةصلاخ يهو نلَع تبلل

 نإو ءقادّصو يلوب حاكن هَّنإَف هيف نحن ام فالخب ءقادصو ّيلو نع َةدّرجم
 ؛هعفن نم اهيلإ عجري امل لاملا نع اًضَوِع هتلعج ةأرملا َّنِإف «يلام ريغ ناك

 ةبوهوملا فالخب ءاهلام نم ٍءيش ةبهك ًةدّرجم ةبه جوزلل اهّسفن ببهت ملو
 .ثيداحألا هذه ئضتقم اذه .هلوسر اهب هللا ٌصخ يتلا

 عفانم نوكت الو ءالام الإ قادّصلا نوكي ال :لاق نَم هضعب يف فلاخ دقو

 ٍةياور يف دمحأو ةفينح يبأ لوقك ءاَقادَص هميلعت الو همْلِعالو "9ٌرُحْلا
 بع

 .«اذه ناكو» :سب )1١(

 .«ايوتسم) :ةيدنهلا ط مود (؟)

 .فيحصت ««لئرخأ» :ةلاسرلاو ىقفلا طو ««رخأ» :ةيدنهلا ط (*)

 :«فاصنإلا»و )١١7/١١(« :«ينغملا»و 011/6 -710/1/ /؟) :«عئانصلا عئادب» رظني (:)

 )/-77١(,
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 يبأك 7١2ههارد ةرشعو «كلامك مهارد ةثالث نم لقأ نوكي ال :لاق نمو

 عامجإ الو ِةَّئس الو باتك نم اهيلع ليلد ال ٌةّداش رخأ ٌلاوقأ هيفو «21)ةفينح

 .بحاص لوق الو سايق الو

 وأ لَك تيَّلاِب اهّصاصتتخا اهانركذ يتلا ثيداحألا هذه يف ئعَّذا نمو

 اهيلع موقي ال ئوعدف ءاهفالخ ئلع ةنيدملا لهأ َلَمَع نأ وأ :ةخوسنم اهّنأ
 ذب كيعس ةيعياتلا نم ةقوقملا لهآ ديس جوز دقو .اهّدري لصألاو «ٌليلد

 هبقانم يف كلذ دع لب ءٌدحأ هيلع ركني ملو (©7نيمهرد ئلع هتنبا بّيسملا

 .مهارد ةسمخ قادَص ئلع ٍفوع نب نمحّرلا دبع جّوزت دقو .هلئاضفو

 بحاص ةهج نمالإ ريداقملا تابثإ ئلإ ليبس الو .«ة)هِكَي يلا هّرقأو
 .ملعأ هللاو .عرّشلا

 .«ةرشع وأ» :م ءح )١(

 رداونلا»و 1١1-١775(., /6) :«ةيانبلا»و )1١55/6-/١517(. :(«طوسبملا» رظني (0)

 .(189 /7) :«ةنودملا بيذبت»و 55٠(. - 5 59 /5) :«تادايزلاو

 «ينزملا باتك ئلع تادايزلا» يف دايز نب ركب وبأو (570) روصنم نب ديعس هجرخأ (9)

 نبا نع ةلوبقم قرط نم )7//١717(« :«ةيلحلا» يف ميعن وبأو :.(017:-578ص)

 يف ئلعي ىبأ نباو :(1417/5) :«لماكلا» يف يدع نبا هجرخأ اذكو «بيسملا

 ْ .(141/1) :«تاقبطلا»
 نب سنأ ثيدح نم )١471( ملسمو 7١(« 1/) اهنم عضاوم يف يراخبلا هجرخأ (5)

 دنع كلذ ريسفت ءاجو .بهذ نم ةاون نزو اهقدصأ هنأ :امهيف يذلاو ُهَنَعْدَيَاََْرو كلام

 .«مهارد ةسمخ ةاونلا :حيجن يبأ نبا لاق» )07١5(: «ئقتنملا» يف دوراجلا نبا

50 



 لصف

 اَصَرَب هبحاصب دجي نيجوزلا دحأ ىف هئافلخو ِةكَي همكح ُْق

 ائيْنع جوزلا نوكي وأ اًماذج وأ اًنونجُج وأ

 لوسر نأ :ةرجع نب بعك نب "ديزي ثيدح نم :(0١)7دمحأ دئسمل يف

 ىلع دعقو هبوث عضوف ءاهيلع لخد اًّملف ءرافِغ ينب نم ةأرما جّوزت كي هللا

 كيلع ىذخ» :لاآق مث ء«شارفلا نع (؟99 داماف ءاضايب اهحشكب رصبأ شارفلا

 .اًثيش اهاتآ امم ذخأي ملو «كبايث

 وأ نونس ام جر اب غوأ رما امثأد لاق هنأ رمع نع :(؟)«ًًطوملا» يفو

 .(هّرغ ْنَم ىلع لجّرلا قادصو ءاهنم باصأ امب رهملا اهلف نصري وأ ٌماذج

010 

0,0 

00 

0 

 روصنم نب ديعسو «(777 /1/) :«ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا هجرخأو )3١777((.

 ديز نب ليمج الع هرادم ؛فيعض وهو ؛("“ ؛ /4) :مكاحلاو «(859) (هننسا ف

 نباو 19١(« /17) :«للعلا» يف ٌينطقرادلا ٌتيدحلا ّلعأ هبو «هفعض ئلع قفتم يئاطلا
 ((5/07" /ا/) :«رينملا ردبلا» يف نقلملا نباو .(7381377/6) :«حيقنتلا» يف يداهلا دبع

 .بارطضالاب هلالعإ (7464 /7) :«صيخلتلا» يف دازو

 يف روكذملاو ثيدحلا رداصمو «دنسملا» يف يذلاو ؛تاعوبطملاو خسنلا يف اذك

 نب دعس :لاقيو .ديز نب بعك :لاقيو .يراصنألا ةرجع نب بعك نب ديز) :هتمجرت

 .(051 /7) :«ناسللا»و 591١((« /7) :«ةباحصلا مجعم» رظنا .(ديز

 .«دنسملا» خسن ضعب يف كلذك وهو «زاحناف» :ب

 7١( 175) «ينطقرادلا ننساو )81١8(( (روصنم نب ديعس نئس) يفو:.(546١)

 نع مالكلا قبس دقو «رمع نع بيسملا نبا نع ديعس نب بحي قيرط نم «هل ظفللاو
 عاطقنالل هفّعضو «يتأيس امك فنصملا يأر وهو «لوبقم هنأو ءرمع نع ديعس لسرُم

 .(077/8 /57) :«ءاورإلا» يف ينابلألا
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 لخد اذإ ةنونجملاو ءامْذَجلاو ءاصربلا يف رمع ئضق» :١2ةرخآ ظفل يفو

 .«اهّيلو ئلع هل وهو ءاهاّيإ هسيسمب اهل قادٌصلاو امهنيب قّرف <اهب

 قّلط :ساّبع نبا نع ةمركع ثيدح نم 2")دواد يبأ ننس ينو
 نئثإ تءاجف ءقنيزم نم ٌةأرما حكتو ةناكر مآ. (؟ويوخإو ةئاكر وبأ - ديزي ٌديع
 نم اهتَّدخأ ةرعشل  ةرعّشلا هذه ينغت امك الإ نع ينغي ام :تلاقف ِةِكَي يتلا
 هلآ هيفو هثيدسلا ركذق ...ةيمبح 25 يتلا تدخألا «هنيبو ,ينيب قّرقق- اهسأو

 80و هن ُر َّمأ كتأرما عجارا :لاق [ مث ] ؛لعفف .«اهقّلط» :هل لاق ديدي

 .هلبق يذلاك (717/) ينطقرادلا دنع )١(
 :سلدمربعو بيرج نبا ةمعتعي لعأ دهوب4١*1) قاورلا ديعاذكو 6418 (9)

 نب دمحم هنأو 54١( /7) :مكاحلا دنع همساب حيرصتلا ءاج دقو ءانه هخيش ماهمإبو

  عامسلاب اًحّرصم  هاورف قاحسإ نبا هعباتو ءادج فيعض وهو «عفار يبأ نب هللا ديبع

 فًّعضو ؛ةراكن ةمركع نع دواد ةياور يف نأ الإ .ةمركع نع نيصحلا نب دواد نع

 هقفاوو ءدمحأ اهدّوجو ١ ١0(« /7) :«ةيهانتملا للعلا» يف يزوجلا نبا ةعباتملا هذه

 .(586 5و 7" /”) :«لئواتفلا) يف امك مالسإلا خيش

 ئلع هقيلعت يف ركاش دمحأ خيشلاو ءانه فنصملاو ءمكاحلا هححص ثيدحلاو

 .(794 /7) :(مألا - دواد يبأ حيحص» يف ينابلألا هئنسحو 941١(« /7) :«دنسملا)

 فعضي لبنح نب دمحأ ناكو» :لاقو «(7777/7) :«ملاعملا» يف يباطخلا هفعضو

 يبأ دنع ةناكر تيب لآ ٌتيدح دمحأ فّعض لب :تلق .«اهلك ثيداحألا هذه قرط

 خيش هنغ لقت اسك :هجيرتات يابو ؟...ةنبا كارما قلط ةتاكرنأت :01750 دود

 ,(5 17 /7575؟) :(ئواتفلا» رظنا .(ءىشب سيل ةتبلا يف ةناكر ثيدح) :هلوق مالسإلا

 00 /10) :«ينغملا»و «(86 ءالال ءالا ال /9)و

 .«ننسلا»و خسنلا نم تبثملاو ؛«هتجوز» :عوبطملا يف رولا

 .«ننسلا» نم نيفوكعملا نيب امو .ةلاسرلاو ىقفلا ط نم تطقس («هتوخإ» (5)
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 :التو ,«١١2اهعجْزأ ُتملع دق» :لاق .هللا لوسر اي اًنالث اهتقّلط نإ :لاقف

 ١[. :قالّطلا] 4 َنهْتَّرِعل َنهوفْلْطَف وملف ءاَسْيلامُسقلط ادت اهيأَي»

 ؛عفار يبأ ينب ضعب نع هل ٍجيَرُج نبا ةياور الإ ثيدحلا اذهل ةّلعالو

 ؛لودعلا تاقّثلا ةّمئألا نم جيرج ُنباو «ٌيعبات وه نكلو ءٌلوهجم وهو

 بذكلا نكي ملو «ٌحرج هيف مّلْعُي ملام هل ٌليدعت هريغ نع لدعلا ةياورو

 لوسر ىلاوم امّيس الو «ةنيدملا لهأ نم نيعباتلا امّيس الو «نيعباتلا يف اًرهاظ

 ال ءاهيلإ '”نيملسملا ةجاح ٌدتشت يتلا ةّنّسلا هذه لثم امّيس الو هلك هلل
 .هلاح نّيبي ملو هدنع ٍةقث ريغ نعالو ٍباَّذك نع اهّلّمح هنأ جيرُج نباب ٌنَظَ

 (*)دوعسم نب هللا دبعو 2؟7نامثعو ")رمع نع ةّنْعلاب قيرفّتلا ءاجو

 .«اهعجار» :«نئسلا»و ءن )١(

 .خسنلا فالخ «سانلا» :عوبطملا ()

 نبا قيرط نم )1١/”( «ننسلا» يف ينطقرادلاو )١70057(.« ةبيش يبأ نبا دنع (*)

 ةبيش يبأ نبا هجرخأو ««ةنس لججؤي نأ نيثعلا يف رمع ئضق» :لاق بيسملا

 قرف الإو اهيلإ لصو نإف ةنس نينعلا لَجؤي» :هنع نسحلا قيرط نم )١1495(
 نأ حيرش ئلإ بتك رمع نأ» :يبعشلا قيرط نم )07-١1190017/8170( يفو ««امهنيب

 .«اهريخف الإو اهعاطتسا نإف ؛هيلإ عفري موي نم ةنس نينعلا لجؤي
 هرثأ جرخأ دقو ؛(يلع) :هباوص ملق قبس هلعلو «هيلإ هازع نم ئلع الو هيلع فقأ مل )5(

 نب مكحلا نع ةرامع نب نسحلا قيرط نم فيعض دنسب )1١7/70( قازرلا دبع
 ةبيش يبأ نبا هجرخأو .اًيلع كردي مل مكحلاو «كورتم فيعض نسحلا ؛هنع ةبيتع

 :«ةياردلا» يف ظفاحلا هفعضو .هنع محازم نب كاحضلا قيرط نم )١16(

 .سلدم وهو .ءقاحسإ نبا ةنعنع هيفو ءيلعو كاحضلا نيب عاطقنالل (777/؟)

 .روتسم وهو «ئناه نب ئناه قيرط نم )79١70( روصنم نب ديعس هجرخأو
 - (ريبكلا» يف يناربطلاو )١159٠(.« ةبيش يبأ نباو )١١17/77(« قازرلا دبع هجرخأ (5)
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 وبا نب هللا .كينع درب ثراحلاو ؟7١نايفس يبأ نب ةيواعمو بدنجج نب ةرُّمَسو

 7 هولا ةريغعلاو ةوعس تياو رمع ركل .؟؟1ةيحش نب ةريغملاو (17ةعببر

 ةعيبر يبأ نب هللا دبع نب ثراحلاو ءهولجؤي مل ةرَّمَسو ةيواعمو نامثعو

 . رهشأ ةرشع هلخأ

 نع ؛22)نوع نب هللا دبع انأبنأ ءميَشُه انثّدح :«؟7روصنم نب ديعس ركذو

 لّجؤي» :لاق هنع ةصيبق نب نيصحو «هيبأ نع «عيبرلا نب نيكرلا قيرط نم (404) -
 عمجم» يف يمشيهلا لاق ««قادصلا اهلو ءامهنيب قرف الإو اهيلإ لصو نإف «ةنس نْينعلا
 .«ةقث وهو «.ةصيبق نب نيصح الخ حيحصلا لاجر هلاجر» 7١١(: /15) :«دئاوزلا

 :«ئربكلا» يف يقهيبلاو «(558/8) :«؛طسوألا» يف رذنملا نبا امهّرثأ جرخأ )1١(

 ةأ رسما تتأف ةنلاق هيبأ نبع يشوع نب نمحرلا دبع نب ةتبع قرط. وس 497 /)

 هنأ معزو .كلذ ركنأف اهّجوز اعدف ءاهيلإ لصي ال اهجوز نأ تضّرعو تركذف ًةرمس
 :ةرمس لاق اهرخآ فو ...ةصق ركذو «ةيواعم ئلإ كلذ يف ةرمس بتكف ءاهيلإ لصي

 .يئاسنلاو نيعم نبا هقثو ةنبيعو :نسح هدنسو .«ضخضخم اي اهليبس لخ
 ةريغم نع ميشه قيرط نم )١7591( ةبيش يبأ نباو )3١17(« روصنم نب ديعس هجرخأ (1)

 ؛هدنس لاصتا رهاظلاو .«رهشأ ةرشع هلهأ ئلإ لصي مل الجر لجأ هنأ» :هنع يبعشلا نع

 .(هال )٠ ةنس ليبق ثراحلا يفوتو «رمع ةفالخ نم تلخ نينس تسل دلو ىبعشلاف

 يبأ نع «نيكرلا قيرط نم دّيج دنسب (7815) ينطقرادلاو ؛(١71/5١) ةبيش يبأ نبا هجرخأ 02١

 هقثو ةلظنح نب نامعنلاو «(نبا :باوصلا لعلو ؛.«فنصملا» يف اذك) .هنع نامعنلا ةلظنح

 )١1911١(. «ءاورإلا» :رظناو ءينيدملا نبا هل ثيدح دانسإ نّسحو «نابح نباو يلجعلا

 ؛عطقنم وهو «نيريس نبا نع نيقيرط نم )١١7155( قازرلا دبع اذكو )4( )2305١«.

 نع اًقّلعم (7 01 /4) :«نئيلحملا» يف هاور مزح نبا نأ الإ ءرمع كردي مل نيريس نباف
 اًظوفحم ناك نإف ءرمع نع سنأ نع نيريس نبا نع نوع نبا نع ميشه نع ديعس
 .حيحص هدانسإف

  نئساا يف امك باوصلا وه تبثملاو .فيحصت ««فوع» :تاعوبطملاو خسنلا يف (5)
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 ًةأرما جّوزتف «ةياعّسلا ضعب ئلع الجر ثعب باَّطخلا نب رمع نأ :نيريس نبا
 قلطناف :لاق ءال :لاق ؟ٌديقع كّنأ اهتْمّلْعأ :رمع هل لاقف ءاًميقع ناكو
 ريخ مث أ ةلعأف

 .«؟)هتآرما نييو هنبي قف الإو قافأ نإف نس اًقوتبسم لّجأو

 اي :امهقفاو نمو ؟" "مزح نباو دواد لاقف ؛كلذ يف ء ءاهقفلا فلتخاف

 ةّنْعلاو ٌبَجلاب الإ خسفيال :ةفيتح وبأ لاقو «ةَّنبلا بيعب اكنلا خَسْفُي

 .(7ةصاخ

 نّرَقلاو صّرَبلاو ماذُجلاو نونجلاب حّسْفُي :(:7كلامو ٌيعفاَشلا لاقو

 ةْنَف ةأرملا نوكت نأ :؟20امهيلع دمحأ مامإلا دازو «ةّصاخ ةّنْعلاو ٌبَجلاو

 ::نيلمسلا نيب أم ةقرخنم

 يف ّينملاو ٍلوبلا يجرخم قارخناو جْرُملاو مهلا نتن يف هباحصألو

 يرصبلا نوع وبأ ءينزملا نابطرأ نب نوع نب هللا دبع وهو .«ئّلحملا»و «اديعس -
 بيذهتاو ((788/6) :اريبكلا خيراتلا» رظني .ءاملعلا تاداس نم (١16١تر)

 7-0028 1:5 7/6) :«بيذويعلا

 )١( :«ئلحملا» يف مزح نباهركذ )1١١/1١(.

 )1١/5١(. :«نئلحملا» رظني )2

 1757-0177 /؟) :«عئانصلا عئادب» (؟)

 بيذهت7و :((4:8-5١/504):«بلطملا ةياهن»و «(7177/7) :«مألا» رظني (4)

 .ربلا دبع نبال ١7/( /؟) :«يفاكلا»و )7//١0/1(« :«ةنودملا

 .(10-66 )٠١١/ :«ينغملا»و ءباطخلا يبأل (795 ص) «ةيادهلا» :رظني (5)
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 .ةضاحتسالاو روصاّتلاو ؟١)روسابلاو هيف ةلاّيّسلا حورقلاو .جرفلا

 ُلَّسلا وأ 7 ”نيتضميا عطق وهو ءاصخلاو ءوجنلا وأ "7لوبلا قالطتساو
 ءالكشم وكن امهدحأ نوكو ءامهشر وهو أَجّولاو ,نيتضيبلا 2 وهو

 دقعلا دعب ثداحلا بيعلاو ؛ةعبّسلا بويعلا نم هلثم هبحاصب يذلا بيعلاو

 .ناهجو

 ةيراجلا هب ٌدَرَت بيع لكب ةأرملا ٌدر ىلإ :ٌيعفاشلا باحصأ ضعب بهذو
 ءاكتس نّكمو .هلاق مالو هّظحالو هدعولا اذع فرعي ال ضرتكأو عيبلا ف

 لوقلا اذهو «00*2عفاَّشلا باحصأ تاقبط» باتك يف (؟7يداّبعلا مصاع وبأ
 .هقفاو نمو ؟''مزح نبا لوق وأ سايقلا وه

 اهنم ئلوأ وه ام نود ةينامث وأ ٍةعبس وأ ٍةتس وأ نيبيع ئلع راصتقالا اًمأو

 ديلا ةعوطقم اهخوكو ءشرّطلاو سّرّخلاو ئمعلاف ؛هل هجو الف ءاهل واسم وأ

 هتارملا مظعا ني مدةلذق لجألا ةوكوأ ءامهدحأ وأ نيلجرلاوأ

 .داصلاو نيسلاب :روسابلاو .«ريساوبلا» :ةخسن يف هنأ ئلإ ن يف راشأو «ةيدنهلاط )١(

 :«برغملا» رظني .ةدعقملا يف ليمامدلاك فورعم ضرم ىهو «ريساوبلا دحاو ءبّرعم

 .(089 /5) :«حاحصلا»و .(75 /)

 .طئاغو حير نم نطبلا نم جرخي ام :وجنلاو !«لوبلاب نطبلا قالطتساو» :ب (؟)

 .«نيتيصخلا» :م .ح 2

 فيحصت ««ينادابعلا» :عوبطملاو  بادع  خسنلا ةيقب ينو .فيحصت ««يرافغلا» 5 (8)

 ١٠١- 5 /5) :«ةيعفاشلا تاقبط) يف هتمجرت رظنتو ءد نم «يدابعلا» :هباوصو ءاًضيأ

0 

 .يعفاشلا باحصأ تاقث نم دوراجلا يبأ نب ئسوم نع هاكح ١0١( ص) (5)

 1-13 )2 نلحملا7 ف (5)
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 امّنِإ قالطإلاو ءَنيَّدلل ٍفانم وهو ءٌشغلاو سيلدّتلا حبقأ نم هنع توكّسلاو

 نب رمع نينمؤملا ريمأ لاق دقو ءاقرغ طورشملاك وهف «َةمالَّسلا 'ولإ فرصني

 تيس هيو :هل دلوي ال وهو ٌةأرما جَّوزت نمل باّطخلا

 صقن ال لامك اهدنع اذه يتلا بويعلا يف ُهئَعهَ هر لوقي اذامف

 ٌدوصقم هب لصحي الو هنم رخآلا َجوَّزلا ٌرُفني بيع ّلك نأ سايقلاو

 نأ امك ءعيبلا نم ئلوأ وهو ,رايخلا ُبجوي ةمحّرلاو ةّدوملا نم حاكُتل

 هللا مزلأ امو «عيبلا طورش نم ءافولاب ئلوأ حاكُتلا يف ةطّرتشملا طورّشلا

 دصاقم رّبدت نمو هب نبغو هب رع امب اًنوبغم الو طق (؟)اًرورغم هلوسرو

 مل ؛حلاصملا نم هيلع لمتشا امو هتمكحو هلدعو هدراومو هرداصم يف عرّشلا

 .(7ةعيرشلا دغاوق نم هبرقو لوقلا اذه ناحجر هيلع خي

 رمع لاق :لاق بّيسملا نبا نع ٌيراصنألا ٍديعس نب لئيحي ئور دقو

 لع عطا : ءاهب لخدف صَرَيوأ ٌماذج وأ نونج اهبو تجّوُر ةأرما امي

 .(4).ةغامق سلد امب قادصلا لولا ئلعو ءاهاّيإ هسيسمب اهّرهم اهلف .«كلذ

 درابلا نايذهلا باب نِم رمع نم عمسي مل بّيسملا َنبا َنأب اذه درو

 (2/لبقُي مل اذإ :دمحأ مامإلا لاق «ةبطاق ثيدحلا لهأ عامجإل فلاخملا

 .هجيرخت قبس )١(
 .«اًروذعم» 14 030

 نساحمو ةعيرشلا دعاوق نم هيلع لمتشا اممو» :يهو ةدايزو طقس اهيف ب يف ةرابعلا (*)

 !«كلذب مزج مكحلا

 .هجيرخت قبس (؟)

 .(لبقن) ن6 )060

 " ها/



 (1).هروهمج مالسإلا ةّمئأو !؟لبقي نمف ءرمع نع بّيسملا نب ديعس
 نع هتياورب فيكف :هلكي هللا لوسر لاق» :بّيسملا نب ديعس لوقب نوّجتحي
 يتفيف «رمع اياضق نع هلأسي ديعس ئلإ لسري رمع نب هللا دبع ناكو !؟رمع

 ءالسإلا يف هل نّمم مهدعب نم الو هرصع لهأ نم طق ٌدحأ نعطي ملو ءابب

 .مهريغب ةربعالو هرمع نع بّيسملا نب ديعس ةياور يف ربتعم ُلوق

 ماد وأ نونج وأ ٌصرب اهبو تحكن ةأرما امّيأ :يلع نع ُيبعشلا كورو
 نإو ءَقَّلَط ءاش نإو كسمأ ءاش نإ ءاهّسمي مل امرايخلاب اهجوزف هْنَرَق وأ

 .("”اهجرف نم لحتسا امب رهملا اهلف اهّسم

 نب ديعس نع ءٍديعس نب ئيحي نع «ٌيروثلا نايفس نع :ٌعيكو لاقو

 قادّصلا اهلف ءاهب لخدف «ءايمع وأ ءاصرب اهجّوزت اذإ :لاق رمع نع .«بّيسملا
 " هوغ نم ئلع هب عجريو

 ئلع ةمّدقتملا بويعلا كلت ركذي مل ُهَنَدَإوي 6 مع ذأ لع لدي انهو

 مالسإلا يسفاق مكان كلذكر ءاهادع ام نود رصحلاو صاصتتخالا هجو

 .حيرش : :همكحو هنيدو هملعب لثملا برضي يذلا انقح

 مس نيريس نسا نع باولا قع ؟رسعم نع : انغ :لاآتق يروم هبا :هعوب رثأ نع و رمعم عع 190 قا3 لإ دبع لاق

 .«(مهروهمجو) :يقفلا طو ب )0010

 نم «(7 165 /1/) :«ئربكلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو )87١(« روصنم نب ديعس هجرخأ (؟)

 مل يبعشلاف ؛عاطقنالل فيعض هدنسو «هنع يبعشلا نع فرطم نع نايفس قيرط

 .هْنَعهَيَِيَر هنع كاحضلاو مكحلا نع ةعطقنم ئرخأ قرط هلو ءايلع عمسي
 .هجيرخت قبس 09

 .حيحص هدنسو )٠١786( «فنصملا» يف )0
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 : ساّثلا نسحلا كحك كانا :يل اولاق ءالؤه نإ :لاقف ؛حيرش ئلإ لجر
 لّمأتف ءزجي مل ٍبيعب كل سّلد ناك نإ :جيرش لاقف باكمم ةأرماب ينوءاجف

 بيع ّلك نأ يضتقي فيك ءبيعب كل سّند ناك نإ :هّلوقو ءءاضقلا اذه

 .هب ُدّرلا جوّرللف ةأرملا هب تَسّلُد

 .7١2لاضع ءاد لك نم حاكُتلا ٌدري :ىرهزلا لاقو

 نود بيعب ّدَّرلا اوّصخي مل مهّنأ ملع فلّسلاو ةباحّصلا ئواتف لّمأت نمو

 نونجلا :ةعبرألا بويعلا نم الإ ءاسّنلا ُدّرَت ال :رمع نع تيور ةياور الإ بيع
 رثكأ اًدانسإ اهل ملعن ال ةياوّرلا هذهو .7"2جرفلا يف ءاَدلاو صّرَبلاو ماذُجلاو

 .«يلعو رمع نع بهو نبا نع غبصأ» نم

 نب ورمع نع نايفس هّركذ ءلصتم ٍدانسإب كلذ ٍساّبع نبا نع يور دقو
 ل رانيد

 :(ديهمتلا»و )55١/6(« :«راكذتسالا»و )١١5/٠١(. :«ئيلحملا» يفدهركذ 6

(649//15). 

 ؛فنصملا هركذ ام ريغ اذانسإ هل ركذي ملو )١١7/٠١(« :«ئلحملا» يف مزح نباهركذ (؟)

 .عطقنم وهو

 نع «ةبعشو ؛مساقلا نب حور قيرط نم 7١15( /1/) :«ئربكلا» يف يقهيبلا هجرخأ (')

 «بلاط يبأ نب ئيحي هدنس يفو .هنع «ديز نب رباج ءاثعشلا يبأ نع «رائيد نب ورمع

 .تاقث هلاجر ةيقبو ««ةجحب دحأ هيف نعطي ملو «يدنع هب سأب ال» :ينطقرادلا لاق

 نبال اًعبت فنصملا هركذ يذلا ةنييع نبا قيرط نم سابع نبا رثأ ىلع فقن مل :هيبنت

 دنع امك ءاعوطقم ءاثعشلا يبأ نع ورمع نع نايفس ةياور تباثلاو ءّرهس هلعلو ؛مزح

 .(116 /ا/) :«ئربكلا» يف يقهيبلاو )١٠١717/6(« قازرلا دبع
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 تنابف ٌلامجلا طّرش وأ َةَمالَّسلا طّرش اذإ اّمأو «ٌحوّرلا قّلُطأ اذإ هلك اذه

 ءاضيب اهطّوش وأ ىاطمش اًروجع تناف ةرشلا ةثيدح ةّياش اهطّرش وأ «ءاهوش

 .هلك كلذ يف خسفلا هلف ءاّبيث تنابف اًركب وأ ءءادوس تنابف

 ئلع مْ وهو ءرهملا اهلف هدعب ناك نإو ءرهم الف لوخّدلا لبق ناك نإف
 نإ هب اهيلع عجر وأ اهّرهم طقس ةّراغلا يه تناك نإو ءهّرغ ناك نإ اهّيلو

 يهو «(١)هنع نيتياوٌرلا ئىدحإ ين دمحأ اذه ئلع ٌصنو هْتَّضبق تناك

 .طرتشملا وه َجوَّزلا ناك اذإ اميف هلوصأب امهالوأو امهسّيقأ

 يف الإ اهل رايخ الف اهفالخب نابف ةفص هيف ٌتّطرش اذإ :هباحصأ لاقو
 :قالقب ناياكإ سبتلا طرش قو .رايخلا اهلف ءاًدبع ناب اذإ ةّيّرحلا طرش
 ءاهطارتشاو هطارتشا نيب قرف ال هلأ :هدغاوقو هيهذم هيضتقي ىذّلاو :ناهجو

 ةقراقملا نه نكممت ذل اهّنأل ؛ئلوأ هتَطرتشا ام تاف اذإ اهل رايخلا تابثإ لب
 اهل زرجي نألاف ريقي قارقلا نيم هنكمت عم خسفلا هل زاج اذإف «قالّطلاب

 .ئلوأ اهنكمت مدع عم خسفلا
 هنيد يف هنيشت ال ةئيند ةعانص اذ ٍجوُزلا رهظ اذإ '27”خسفت نأ اهل زاج اذإو

 نابق هتلعتش : اذإف ؛هب ")اهتَّذل و اهعاتمتسا لامك عنمت امّنِإو .هضرع يف الو

 مّرلت فيكف ,دوسأ سرخأ شرطأ ئمعأ اًمّوشم اًخيش نابف ءاًحيحص اليمج

 سايقلا نع دعبلاو ضقادّتلاو عانتمالا ةياغ ين اذه !؟خسفلا نم نم عّتمتو هب

 قيفوتلا هللابو .عرشلا دعاوقو

 .(10 -515 )١١/ :«ينغملا» رظني ()

 .«خسفلا» :ةلاسرلاو يقفلا طو ءد 02

 .«اهعاتمتساو اهتذل لامك" :عوبطملا يف ()
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 الو ءصَرَّبلا نم ةسدعلا رْدَقب خسفلا نم نيجوَّزلا دحأ نكمي فيكو

 كلذ هيقادعإ ةيئاوسو 277 نكمتسملا مكحتسملا برجلاب هنم نّكمي
 ! ؟لاضعلا ءاَّدلا عاونأ نم هريغ كلذكو «ريسيلا صربلا

 نم لع مّرحو .هتعلس بيع َنامتك عئابلا ئلع مّرح ب ٌيبنلا ناك اذإو
 لك ْيَِتلا لاق دقو «حاكتلا يف بويعلاب فيكف ءيرتشملا نم همتكي نأ هملع
 ةيواعم اَمأ» :مهجلا يبأ وأ ةيواعم حاكن يف هتراشتسا نيح سيق تنب ةمطافل

 .(9«هقتاع نع هاصع عضي الف '”مهج وبأ امأو ءهل لام ال كرلعضت

 هثامتك نوكي فيكف ءبجوأو ئلوأ حاكُتلا يف بيعلا نايب نأ مِلُعف

 قنع يف اًمزال الغ بيعلا يذ لْمَجو هموزلل ايس هب مارحلا ٌشغلاو هٌسيلدتو

 !؟هفالخ طْرَشو «هنم ةمالّسلا طْرََش عم امّيس الو «هنع هترفُن ةَّدش عم هبحاص

 هللاو .هابأت (؟!اهمّكِحو اهدعاوقو ةعيرّشلا تافٌّرصت نأ اًنيقي مّلْعُي امم اذه
 .ملعأ

 نم ةمالَّسلا طرتشا اذإ ٍجوّرلا ْنأ ئلإ ("0ءزح نبا دمحم وبأ بهذ دقو
 رايخ الو ءدقعنم ريغ هلصأ نم ٌلطاب حاكّتلاف ءناك بيع ّيأ دجوف بويعلا
 يتلا ريغ هيلع تلِخْذَأ يتلا (00َنأل :لاق .ثاريم الو ةقفن الو ةزاجإ الو هيف

 .«نكمتملا» :ةيدنهلا ط ءم .ح )010(

 .«مهجلا وبأ» :حوز (؟)

 .اَهَنَعُدَنإَو سيق تنب ةمطاف ثيدح نم )١50( ملسم هجرخأ 2

 !واولا نودب «اهمكح» :ب .د ««اهماكحأو» :عوبطملا (5)

 )4( :«ئلحملا» يف )1١/ ١١5(.
 .«ئلحملا»و م شماه نمو خسنلا يقاب نم تبثملاو ««نإ» :ةيدنهلا ط ءم ءنءز ءح (5)
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 ةّيجوز الف اهجّوزتي مل اذإف «ٌكش الب ةبيعملا ريغ ةملاّسلا (1)نأل جّوزت
 .امهنيب

 لصف

 اهجوزل ةأرملا ةمدخ يف كَ هللا لوسر مُكُح يف

 يبأ نب ّيلع نيب يلا مكحا :(1!ةحضاولا» يف بيبح نبا لاق
 ةمطاف الع مكَحف «ةمدخلا هيلإ ايكتشا نيح ةمطاف هتجوز نيبو بلاط
 لاق ّهث ««ةرهاّظلا ةمدخلاب ّيلع ئلع مكحو «تييبلا ةمدخ ةنطابلا ةمدشملاب

 تيبلا سنكو شرفلاو خيبّطلاو نيجعلا :ةنطابلا ةمدخلاو سيح ةبأ

 هلك تبلا لمعو «ءاملا ءاقتساو

 يف ئقلت ام هيلإ وكشت ِةِكَي ّيبنلا ت تأ ةمطاف نأ :(00نيحيحّصلا» ىفو

 ءاج اًملف ؛ةشئاعل كلذ تّركذف .هدجت ملف ءاّمداخ هلأستو ئحّرلا نم اهيدي

 «موقن انبهذف ءانعجاضم انذخأ دقو انءاجف :ئلع لاق .هّتربخأ كي هللا ٌلوسر

 :لاقف «ينطب ئلع 2؟0همدق درب تدجو تح اننيب دعقف ءاجف ءامكناكم :لاقف

 احبسف امكعجاضم امتذخأ اذإ ؟امتلأس اًّمم امكل ٌريخ وه ام يلع امكلدأ الأ

 ٌريخ وهف :نيئالثو اًعبرأ ارّبكو «220نيئالثو اًنالث ادمحاو «نيثالثو اًنالث هللا

 تبثأ ام امهيف نإف «ئلحملا»و ب ادع «نا» :خسنلا يف )١(

 251١ /5):«تادايزلاو رداوتلا# رظني (0)

 نب يلع ثيدح نم (71/71/) ملسمو «©< 0 5 ايرب هجرخأ (9)

 َنَعَُنلََو بلاط يبأ

 هيمو ماس دتعنذفرلالابو :يراخيلا ظفلوخو ةديمدقل :ةريطملا ل 0(

 3 نم تطقس «نيتالثو اثالثادمحاو» (8)

 املا



 الو :لاق ؟نيفِص ةليل الو :لبق ءُدْعِب اهّتكرت امف :يلع لاق .«مداخ نم امكل

 ,(1)هّلك ٍتيبلا ةمدخ َريبزلا مّدحأ ٌتنك :تلاق اههَّنأ ءامسأ نع ٌّمصو

 .()هيلع موقأو هل ("7شحأ تنك ءهّسوسأ تنكو ٌسرف هل ناكو

 ىلّدذلا زرختو «ءءاملا يقستو ءهّسرف فلعت تناك اهّنأ اهنع ّمصو

 247 خسرف يثلث ئلع هل ضرأ نم اهسأر ئلع ىوّنلا لقنتو ءنجعتو
 هل اهّتمدخ فلخلاو فلَّسلا نم ةفئاط بجوأف «كلذ يف ءاهقفلا فلتخاف

 .ءيش لك يف اهجوز مدخت نأ اهيلع :روث وبأ لاقو «تيبلا حلاصم يف

 كلذ ئلإ بهذ نّممو ءءيش يف اهيلع هتمدخ َبوجو ةفئاط تعنمو

 ئضتتقا امن حاكُتلا دققع نأل اولاق «2"2رهاظلا لهأو ةفينح وبأو 22)ٌتعفاّشلا

 ٌلدت امن ةروكذملا ثيداحألاو :اولاق «عفانملا لذبو مادختسالا ال عامصمألا

 ؟اهنم بوجولا نيأف «قالخألا مراكمو عّوطَتلا ئلع

 .ثيدحلا رداصم يف «هلك» ةملكل دوجو الو ,عوبطملاو خسنلا يفاذك )١(

 :ةلاسرلاو ىقفلا طو ثيدحلا رداصم ىفو «ةيدنهلا طو ةيطخلا لوصألا ىفاذك (؟0)

 )5١1857(. ملسم هجرخأ (9)

 .(075/7147) ملسمو ((0775 )7١6١: يراخبلا هجرخأ (5)

 .ةيدنهلا ط الو خسنلا يف «كلام» ل دوجو الو «يعفاشلاو كلام» :ةلاسرلاو يقفلا ط (5)

 (...يعفاشلاو ةفينح وبأ» :ةريخألا يف عقوو

 )5719/١١(( :«ينغملا»و )777/١65(., :(«طوسبملا»و :.(6 0/8 /4) :«نايبلا» رظني (5)

 .«ينغملا» يف هيلع صن دمحأ لوق وهو .(77 )٠١/ :«لئلحملا»و
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 هللا مهبطاخخ نم دنع فورعملا وه اذه َّنأب ةمدخلا بجوأ نم ٌجتحاو

 هنجعو (7١هخبطو هسنكو جوّرلا ةمدخو ةأرملا هيفرت اّمأو .همالكب هناحبس

 :لوقي ئلاعت هللاو «""”ركنملا نمف تيبلا ةمدخب همايقو هشرفو هليسغو
 لعوب لاجل :لاقو «[714 :ةرقبلا] «فوُردَمْلاب هيلع ىِداٌل مم َنهَلَول

 يهف اهل مداخلا وه نوكي لب ةأرملا همدخت مل اذإو 4*5 :ءاسنلا] 4ِهَسْنِلأ

 .هيلع ةماّوَقلا

 نِم هّرطو يضقي نيِجوَّزلا نم ٌلكو «عضبلا ةلباقم يف رهملا َنإف :اًضيأو

 هعافتنا ةلباقم يف اهنكسمو اهتوسكو اهتقفن هناحبس هللا بجوأ امّنِإف .هبحاص
 .جاوزألا ةداع هب ترج امو ءاهتّمدخو اهب 7عاتمتسالا يف

 ةمدش فرشلاو 129 رشلا الع لقت امّنإ ةقلطملا دوقعلا إف اًضيأو
 ءامسأو ةمطاف ةمدخ ّنِإ :مهلوقو .ةلخاّدلا تيبلا حلاصمب اهمايقو ةأرملا

 .ةمذخلا نِم ئقلت ام يكتشت تناك ةمطاف ذأ دري -19 نانو اهرت تناك

 يف يباحيال ِةيلَي وهو ءكيلع يه امّنإو ءاهيلع ةمدخ ال :يلعل لقي ملف
 :هل لقي مل .هعم ٌريبزلاو اهسأر ئلع فلعلاو ءامسأ ئأر اّملو ءاذحأ مكحلا

 ٌرئاس ّرقأو ءاهمادختسا ئلع هَّرقأ لب ءاهل ٌدلظ اذه َنأو :«7اهيلع ةمدخ ال

 .«هنحطو» :عوبطملا )١(

 .مهفرع يف فورعملا ريغ سانلا دنع ركنملا نم لجرلا ئلع هباجيإ ينعي ()
 .خسنلا فالخ «اهب هعاتمتسا ةلباقم يف :عوبطملا ()

 .«ةداعلا» :س (:)

 .«اًياستحاو» :س (6)

 .خسنلا رئاس يف تسيلو «كيلع يه امنإو) :بءد يثهذعب (5)
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 اذه َةيضاَّرلاو ةهراكلا َنهنم ّنأب هملع عم .مهجاوزأ مادختسا ئلع هباحصأ

 .هيف بير ال ْرمَأ

 ءاسن فرشأ هذهف «ةّينغو ةريقفو ةئيندو ةفيرش نيب قيرفتلا ٌحصيالو
 ءاهِكْشُي ملف .ةمدخلا هيلإ وكشت دلل هتءاجو ءاهجوز مدخت تناك نيملاعلا

 يف هللا اوقّنا» :لاقف «ةيناع َةأرملا حيحّصلا ثيدحلا يف كب ُيِبّنلا ئّمس دقو

 .2170يكدنع ناوع ّنهْنِإف ءءاسنلا

030 

 نأ بيرالو هدي تحت وه نم ةمدخ ريسألا ةبترمو «ريسألا :يناعلاو

 ع 2 ب رمي م هل

 مكذحأ رظنيلف قر حاكنلا :؛0فلّسلا ضعب لاق امك قولا نم عون حاكنلا

 «نيليلذلا نم ئوقألاو نيّبُّهذملا نم حجاّرلا فصنملا ئلع ئفخي الو

 .©"7هلعأ هللاو

 .هجيرخت قبس )١(

 لمح نع ىنغملا» يف ىقارعلا لاق فْنَعْهَنلَدِيَر رمعو ءامسأو ةشئاع ايولإ بسُن ()
 :قعاق وق رس ؛نيلهألا ةرشاعم» يف يناقوتلا رمعوبأ هاورد :(57/5ص) «رافسألا

 .«حصأ فوقوملاو ءاعوفرم كلذ يورو :يقهيبلا لاق ءركب يبأ ئتنبا ءامسأو ةشئاع

 تلاق :لاق رسولا نب ةورع قيرط نم ؟641) روصقم نب ديعس هاوو ءامسأ ثيدحو
 نم دلئع مكدحأ زظنيلف بقر حاكتلا اذه نإ + يريم يتب ايا :رككي يبأ كدب ءامسأ انن

 يف مالسإلا خيش هازع دقو .فيعض وهو «ةعيهل نبا هدلنس يفو ««هتميرك قري
 .رمع ىلإ (185 /"7و 1١85 /79) :«؛ئواتفلا»

 "ا /1) :«نيعقوملا مالعأ»و 9٠-41١(., /75) :«ئواتفلا عومجم» رظني ('*)
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 « ا( هه ع هَ 5 0 سوو
 امهنيب قاقشلا عقي نيجوزلا نيب كي هللا لوسر ١7 كحخ

 لهس تنب ةبيبح ْنأ :ةشئاع ثيدح نم (1)«هننسا يف دواد وبأ ئور

 :لاقف .«اهقرافو اهلام ضعب ذخ» :لاقف اتيان لِي ٌيبنلا اعدف «حبّصلا دعب

 امهو «نيتقيدح اهَتقَدصْأ يّنإف :لاق ؛«معن» :لاق ؟هللا لوسر اي كلذ حلصيو

 .لعفف .«اهقرافو امهذخ-» كي يتلا لاقف ءاهديب

 ٌرِيْفِح ْنِإَو# :هلوقب امهنيب قاقّشلا عقي نيجوُزلا نيب ب ىلاعت مكَح لقو

 احالضإ ًاًديِرُينِإاَمِلَهَأ َنَم 1اس ا | َنِماَمكَحْمِصَب امني َقاَقش

 .[176 :ءاسنلا] # اَربَخاَمِيِلَع نا هنأ كراكيب هَ قو

 وأ نامكاح امه له :َنيَمَكَحلا ف فلخلاو فلّسلا فلتخادقو

 :تيلوق اولع ؟نالليكو

 .ٍلوق يف َيعفاَّشلاو «ةفينح يبأ لوق اذهو «ناليكو امهّنأ :امهدحأ

 ."7ةياور ف دوج و

 (...مكح يف لصفا» :ب )١(

 نب دمحم نب ركب يبأ نب هللا دبع قيرط نم ١04( /1) :يقهيبلا اذكو «(375028) (؟)

 نم «يأتس دهاوش هلو .حيحص هدنسو ءاَهْنَعَهَنلَوَي ةشئاع نع ةرمع نع مزخ نب ورمع

 .نَعهَإَوَو سابع نباو ءذّوعم تنب عّيِبَرلاو ءلهس تنب ةبيبح ثيدح
 -7817/17) :«بلطملا ةياهنالو ,(1519/5) :«مألا»و (/ )٠ :«ينغملا» رظني (9)

 ا از :«عئانصلا عئادب»و 2(
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 يف و الار اجنيلال لونأ الجو "نات حاسي را

 بابا وا
 اناك ولو فيسورتا؟17 يف الإ ابيبصت .]عجبو بيدك امهكقن دق لام

 .اهلهأ نم اليكو ثعبتلو هلهأ نم اًليكو ثعبيلف :لاقل نيليكو

 .لهألا نم انوكي نأب اًصتخي مل نيليكو اناك ولف :اًضيأو

 هلأ قوي احلصِإأَديِر بْنِ :لاقف امهيلإ مْكُحلا لعج هّنِإف :اًضيأو

 .اهيهيلكاوم ةدارإب نافٌرصتي اهلا امهل ةدارإ ال ناليكولاو «[ 6*7 ءءانمكلا] 4

 .صاخلا الو ٌماعلا فرعلا يفالو

 نم ٌءيش ليكولل سيلو ؛مازلإلاو مكُحلا ةيالو هل نَم مكحلاف :اًضيأو

 .كلذ

 ٌةَّلاد ءلعافلا مساب ٌةهّبشم ٌةفص هّنأل ؛مكاح نم غلبأ مّكَحلا َنِإف :اًضيأو

 ال مكاحلا مسا ناك اذإف .كلذ يف ةّيبرعلا لهأ ديب قاطع الو نحيوبثلا راع

 !؟هنم غلبأ وه امب فيكف ضحملا ليكولا ئلع قّدصي
 .«نامكحا :ةيدنهلا ط و خسنلا يقاب يفو .ب «ن نم )010(

 (091577/5) :«يناكلا»و 5٠5(« /؟) :«ةنودملا بيذبت»و ءعجارم نم قبس ام رظني (؟)

 .ربلا دبع نبال

 .«نامكح# :ةيدنهلا طو خسنلا يقاب يفو .م ءب نم ()

 .ئنعملا حصي ال هبو «ريخت» :خسنلا ةيقب يفو «ةيدنهلا طو ب نم )0(
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 لكوي نأ ٌحصي فيكو ءنيِجوَّزلا ريغ كلذب بّطاخ هناحبس هَّنِإف :اًضيأو

 ' نإو» :اذكه ةيآلا ريدقت ئلإ ٠7 ٌخوحي اذهو ؟امهريغ ةأرملاو لجّرلا نع

 نم اليكوو هلهأ نم اليكو :نيليكو الكوي نأ امهورمف امهنيب قاقش متفخ

 يلع لدقال ايتو يملا اذه دع اهامدعو آلا لفل دعب مولعمو .«اهلهأ

 ."”9كضاو هللا دمحب اذهو ءهفالخ ئلع ٌةّلاد يه لب ")وجوب

 يبأ نب  (؟9تلع نيب نيَمكَح ةيواعمو ساّبع َنبا نافع نب ُنامثع ثعبو

 اقدم ٌرفت نأ امتيأر نإ :امهل ليقف «ةعيبر نب ةبتع تنب ةمطاف هتأرماو بلاط

 مي

 6 ل :نأ امهارّذإ

 نيَمكَحلا ىلإ مكُحلا ""7اولعج ةيواعمو ِساّبع نباو ّيلعو نامثع اذهف

 .حصأ وهو «ب «م نم تبثملاو .(جرخي :ن ءح «د «ز 00

 .(هوجولا نم هجوبل :ب (؟)
 .(رهاظ») :سب ()

 .رثألا رداصم يف امك «ليقع» :هباوص ؛ملق قبس وهو ؛ةيدنهلا طو خسنلا عيمج يف اذك (5)

 دنسب (171-778 /) :«هريسفت» يف يربطلاو )١١8865(. قازرلا دبع هجرخأ 60

 .نيخيشلا لاجر هلاجرو «اَهْنَعُهَيَلَعَي سابع نبا نع دلاخ نب ةمركع قيرط نم حيحص
 يف يئاسنلاو )١18417(« قازرلا دبعو «(5477/7) :«مألا» يف يعفاشلا هجرخأ (5)

 نع «نيريس نبا قيرط نم( ؟(قربكلا» ل يقوسلاو ء(8511) ةئريخلال

 .حيحص هدنسو «هركذف ...بلاط يب أ نب يلع تدهش :لاق ٍنامْلَّسلا ةديبع

 الرحل :ز شماهو حو .«العج» :ن م 68|

 نما



 نمف نيعباّتلا نيب فالخلا فّرعُي امّنِإو .فلاخم ةباحّصلا يف مهل فّرعُّي الو
 .ملعأ هللاو .مهدعب

 ةقزفلا يف ٍحوَّزلا ليكوت ئلع ناجوَرلا رَّبجُي لهف «ناليكو امهّنإ :انلق اذإو
 ئلع ؟ناربجي ال وأ ضّوِعلا لذب يف ةجوّرلا ليكوتو ؛هريغو ٍضَوِعِب

 نيمكحلا ئلإ كلذ ٌمكاحلا لَعَج ءالّكوي ملف ,ناربجي :انلق نإف ,7١2نيتياور

 .نيجوَّزلا ئضر ئلإ جتحي مل نامكح امهّنإ :انلق نإو ءنيجوُزلا ئضر ريغب
 امِهّنِإ :ليق نإف ءامهدحأ وأ ناجوَّزلا باغ ول ام ينبني عازتلا اذه ئلعو

 مدعل امهرظن عطقنا نامكح :ليق نإو ,نيمكحلا رظن عطقني مل «ناليكو

 نافرصتي امهنأل ؛نيلوقلا ئلع امهرظن ئقبي :ليقو .بئاغلا ئلع مكحلا

 .نيرظاّتلاك امهف (")امهّظحل

 امهّنأل ؛ناليكو امهَّنِإ :ليق نإ نيمكحلا ٌرظن عطقنا ناجوُزلا َّنج نإو

 ئلع يلي مكاحلا ّنأل ,نامكح امهَّنإ :ليق نإ عطقني ملو «"7نيلّكوملا عرف
 الو ,ناليكو امهّنأكف امهنع نابوصنم امهّنأل اًضيأ عطقني :ليقو .نونجملا
 نيف .مكحلل نابوصنم ناليكوو «ةلاكولا ةبئاش امهيف نامكح امهنأ بير

 نم مهنمو «ةلاكولا بناج حّجر نم مهنمو ؛مكحلا بناج حجر نّم ءاملعلا
 .ملعأ هللاو .؟؟”نيرمألا ربتعا

 .(515 /8) :«عورفلا» رظني ()

 .خسنلا نم يأ يف سيلو .ءاطلاب «نافّرطتي» :ةلاسرلاو يقفلا طو ««نافرصني# :م ءح (؟)

 .«امهظفحل» :نو

 .ةيدنهلا طو ن نم تبثملاو ««نيليكولا» :ب ءم«دءز (9)

 .(70 5 /0) :«يشكرزلا حرش»و «.(5 517-1١5 ص) «ةيادهلا» رظني (:5)
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 حربا سيف خب تباث ةأرما نأ :ساّبع نبا نع 217 «ٌيراخبلا حيحص» يف :

 يف هيلع ٌبيعأ ام سيق نب تباث «هللا لوسر اي :تلاقف الب يبنلا ثنا ساكس

 نيدرَتَأ ١ :هلللك هللا لوسر لاقف .مالسإلا يف رفكلا هركأ يّتكلو «نيد الو قدح

 اهقلظو 3 ةقيدحلا لبقا» :ّْيِكَي هللا وسر لاق .معن :تلاق .(؟هتقيدح هيلع

 .«ةقيلطت

 ساّمشش نب سيق نب تباث نأ :ذّوعم تنب عّيبّرلا نع 7 «َييئاسّنلا ننس» يفو
 هيكتشي اهوخأ ىتأف «َيبَأ نب هللا دبع تنب ةليمج يهو ءاهّدي رسكف هّأرما برض

 :لاق .«اهّليبس لَو كيلع اهل يذلا ذخا :لاقف هيلإ لسرأف لكي هللا لوسر ىلإ
 .اهلهأب قحلتو ًةدحاو ةضيح صرت نأ كي هللا ٌلوسر اهرمأف .معن

 نب سيف نب تباث ةأرما نأ :ساع نبا نع 27«دواد ىبأ نئس» قو

 .ةضيح ٌدتعت نأ ِةِكَو ٌثيْنلا اهرمأف ءاهجوز نم تعلتخا ساّمش

 .(ه7ا/") )١(

 (ناذاش) نامثع نب زيزعلا دبع هدنس يفو «يراخبلا لاجر هلاجر ,حيحص وهو ("4917) (؟)

 .«لوبقم' :هنع ظفاحلا لوق هرضي الو .نابح نبا هقثوو ؛«(هحيحص» يف يراخبلا هل جرخأ

 دقو «سيق نب تباث ةأرما ةيمست يف تاياورلا تفلتخا دقو .اهركذ قبس دهاوش ثيدحللو

 ٠ 5٠(. -79/ /4) :«حتفلا» رظني .ةصقلا ددعتب ظفاحلاو يقهيبلا اهنيب عمج

 .يدنجلا ملسم نب ورمع هيف ؛فعض هدنس يفو )١١85( يذمرتلا اذكو .(5559) ()

 نكل «ماهوأ هل قودص :رجح نبا لاقو «نابح نبا هقثوو «نيعم نباو دمحأ هفعض

 )١١86(, يذمرتلا دنع ذّوعم تنب عّببرلا ثيدح نم حيحص دهاش ثيدحلل

 5١(. 0/) هجام نبا ؛(3 59/) يئاسنلاو
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 هيلع نيّدرتأ» :ِهِكَج يبا لاقف :ةّصقلا هذه ف (1)( عبطقرادلا ننسا يفو

 الف ةدايزلا اَمأ» :ِِك ٌيِبْنلا لاقف .ًةدايزو معن :تلاق .«؟كاطعأ يتلا هتقيدح
 نب تباث كلذ غلب اًملف ءاهليبس ئاخو هلام ذخأف .معن :تلاق .«هتقيدح نكلو

 .حيحص هدانسإ :ٌينطقرادلا لاق .ِةِِكَي هللا لوسر ءاضق تلبق دق :لاق سيق

 :ماكحأ ةّدع ّيوبتلا ")ءاضقلا اذه نّمضتف

 © رف يا وم -1 5

 د :ئلاعت لاق «نآرقلا هيلع اءاص عكا ةارج :اهدجا

 امنيتي الأرت رح نوهت ِدوُدَح اَميقيالأ اناني يأ لايك نه ومْسيَتََء اَءآَسم وحل

 .[179 :ةرقبلا] هوب ّتَدَ تأ زاير

 و ."7عامجإلاو ٌّصنلا تفلاخ ساّنلا نم ٌةذاش ٌةفئاط َّعلخلا ّمّمو 1 1 2 1 ا

 لاق ءالسرم ريبزلا يبأ نع جيرج نبا نع (715 /7) :يقهيبلا هقيرط نمو «(7579) )١(
 اًضيأ اذهو» :يقهيبلا لاق نكل ؛«(دحاو ريغ نم ريبزلا وبأ هعمسا :هرخآ يف ينطقرادلا

 ضععب يف عقو دقو «تاقث هدانسإ لاجرو» :(5 ٠7 /9) :«حتفلا» يف ظفاحلا لاق ««لسرم

 دضتعيف الإو ء.حيحص وهف ؛يباحص مهيف ناك نإف ءدحاو ريغ نم ريبزلا وبأ هعمس :هقرط

 نبا هاورف سابع نبا ثيدح امأ .ءاطع لسرمو «سابع نبا ٌتيدح كلذب ىنعي «قبس امب

 نع يهنلا ةدايزبو ؛هلصوب ةبورع يبأ نب ديعس نع ئلعألا دبع درفت دقو ؛(57١7) هجام

 .(7 1 5 /1) :«ئربكلا» يف يقهيبلا هاورف ءاطع ٌلسرم امأو .ةدايزلا

 .خسنلا فالخ «مكحلا» :عوبطملا يف (6)

 :امهريغو (117/0-727776 /77) :«ديهمتلا» يف ربلا دبع نباو «((788 /7) :ريرج نبا ركذ ()
 ب 4

 جود َلاَدَبِيَس همها 5 ذوقي وسم لاو علخلا عنم يزمتا ل دبع نيب ركب ذل

 7٠١[. :ءاسنلا]* اًكَجَش همم هأوُدُخَأ تالق راق َنيدَرَع | ٌمَثَيَتاَءَو جف َناكحَم

 )93/6/1١(. :«ينغملا و .(1 ) :«ليلحملا» رظناو
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 فنذإ ثودي ةفئاط ةعتمو ىريغو ناطلّشلا نذإب اقلطم هزاوج ةرلع ايلد ةيآلا

 ,2(7١هقالعش اراع روهمجلاو ةعبرألا ةّمثألاو

 ولو ةيدف :هاكس هناسيس هّنأل هيائوتيبلا لوصح- دلع ايثد ةيآلا قو

 امي جورلا نم ءاددقالا ةأرملل لضحي مل ساّنلا ضعب هلاق امك ايعجو ناك

 امب هزاوج ئلع 4و ُتَدَفأًَميِفاَمِهيَلَعََ (َنببكَم# :هناحبس هلوق ّلدو «هل هتلذب

 اهاطعأ ادم ردكأ اينم لسأب نأ هل نآوبءرتكو لق

 نأ ليقع نب دِّمحم نب هللا دبع نع ءرّمعم نع «("7قازرلا دبع ركذ دقو

 ؛هكلمت ٍءيش ّلكب اهجوز نِم تعلتخا اهّنأ هتثّدح ءارفع نب ذّوعم تنب عّيبَرلا

 اهسأر صاقِع ذخأي نأ هرمأو هزاجأف نافع نب نامثع ىلإ كلذ يف مصوخف

 .هنودامف

 ©. تف ا ْ ِء ص ع مسالا
 نيا نأ :عفان نع «ةبقع نب ئسوم نع «جيرجج نبا نع اًضيأ ' ) كذو

 )١( :(ديهمتلا» رظني .نيريس نباو ريبج نب ديعسو دايزو نسحلا هعنم نمم )77/ 377 7(.

 :«ئلحملا»و )١١/77737(, :«ينغملا»و )١١/ ١514(.

 يف ريرج نبا هقيرط نمو ««سأرلا صاقع نود :تلاقوأ» :هظفل يقابو(1186:0١) (0)

 ئلع هرادمو ءالوطم (16/1 : (ئربكلا» يف يقهيبلا هجرخأو «(078/5) : (هريسفتاا

 يراخبلا هقّلع دقو فعضو ْنيِل هثيدح يف قودص وهو «ليقع نب دمحم نب هللا دبع

 هلصوو ««اهسأر صاقع نود علخلا نامثع زاجأو» :ظفلب (201717) ثيدح دنع هب اًمزاج

 .هرئافظ :سأرلا صاقعو .هدانسإ نّسحو 57١( /5) :«قيلغتلا» يف ظفاحلا

 لاجر هلاجرو (121/1) :4:لحملا» ف هقيرط نمو ١18890(: قاؤرلا فبع 20

 يف كلام هجرخأ ام هل دهشي نكل ءسلدم وهو «جيرج نبا ةنعنع الول ؛حيحصلا

 نم تعلتخا اهنأ :ديبع يبأ تنب ةيفصل ةالوم نع عفان نع هريغو )١70( «أطوملا»

 .اهعْدَعُدَيَإَو رمع نب هللا دبع كلذ ركني ملف ءاهل ءيش لكب اهجوز
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 ١ تح اهل بوث لكو اهل ٍءيش ّلك نم ْثَحلتخا هتأرمال ٌةالوم هتءاج رمع

 ,(١)هكيقن

 5 ا 52 4 ع
 ولو اهعلخا :لاقف اهجوز نع تزشن ةأرما باطخلا نب رمع لإ تعفرو

 .هنع ريثك يبأ نب ريثك نع «بويأ نع «ةملس نب داّمح هركذ .؟"92اهطْرَق نِم

 نع «(9!ةبيتع نب مكحلا نع ؛ثيل نع ءرمعم نع ؟"7قازرلا دبع ركذو

 .اهاطعأ ام قوف اهنم ذخأي ال :بلاط يبأ نب يلع

010) 

0030 

00 

(0) 

(0) 

0) 

 .(©0اهاطعأ امم رثكأ اهنم ذخأي نأ هل لحي ال :ٌسواط لاقو

 ,(1)اهيلإ ةدودرم ةدايزلاف ءاهقاذص لع ةدايو لأ نإ : ءاطع لاقو

 .«لئئلحملا»و ةيدنهلا طو .د ,.م نم تبثملاو ««اهسفن» :ب ءز .حو «فنصملا» ف

 «ثيدحلا بيرغ» رظني .ةأرملا هب رزتأت بوث :ةبقنلاو .ن نم «اهتبقن ئتح» تطقسو
 51١6(. /7) :يباطخلل

 :«ريسفتلا» يف يربطلاو «(18857) ةبيش يبأ نب ءاو )١١86١((« قازرلا دبع هاور

 (؟١1/٠1) :؛ئلحملا» يف هقّلعو 010 /1/) :«ئربكلا» يف يقهيبلاو ,(017/)

 .يندملا ديزي وبأ هعبات دقو .رمع نم عمسي مل ريثكو «ريثك نع بويأ نع ٍقرط نم
 .اضيأ ةعطقنم مهديناسأو ؛حابر نب هللا دبعو ءنمحرلا دبع نب ديمحو

 وهو ءميلس يبأ نب ثيل هيفو )١8/7٠(« ةبيش يبأ نبااذكو 23845 11855)

 ال اذهو» )٠١/ 14٠(: :(ئلحملا» يف مزح نبا لاق ءاّيلع كردي مل مّكَحلاو .فيعض

 .«ثيل هيفو «عطقنم هنأل ءيلع نع حصي
 .فيحصت ««ةنييع» :ةيدنهلا ط «م ءد «ح ءز

 نع (18/177) ةبيش يبأ نبا هقيرط نمو )/8114011*١147(« قازرلا دبع هجرخأ

 .حيحص هدنسو «هيبأ نع سواط نبا نع رمعم

 .حيحص هدنسو «هنع جيرج نبا قيرط نم )٠ ١١85( قازرلا دبع هجرخأ
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 .(١)هاطعأ امم رثكأ اهنم ذخأي نأ هل لحي ال :ٌيرهزلا لاقو

 حّرَسَي مل اهاطعأ امم رثكأ اهنم ذخأ نم :نارهم نب نوميم لاقو

 1 1قاسحساب

 قاس ام الإ اًئيش اهنم ذخأي نأ زيجت ال ةاضقلا تناك :ٌععازوألا لاقو

 .؟9اهبلا

 هوعنم نيذلاو :ةباحصلا راكأو نارقلا رهاظب اوجحأ ا نيذْلاَو

 هتأرما عْلَح دارأ امل ٍساِّمش نب سيق نب تباث نأ :ريبزلا يبأ ثيدحب اوُجتحا

 :لَك ٌئيبنلا لاقف .ةدايزو معن :تلاق .«؟هتقيدح هيلع نيِدَرَتَأ» :ِةِكَي ئيبنلا لاق

 هدانسإو :دَحاو ريغ نم ريبزلا وبأ هعمس :ُنطقراّدلا لاق .(0)4الف ةدايّرلا اَمأ)
5 

 ميرحت هنع يوُر نم مهنمف «ةفلتخم ةباحّصلا ")نع راثآلاو :اولاق

 ع 00007 يد 5
 ئور امك ءاهتهارك هنع يور نم مهنمو ءاهتحابإ هنع يوُر نَم مهنمو «ةدايزلا

 نع .(01/4 /5) :«ريسفتلا» يف يربطلا هقيرط نمو )١١815(« قازرلا دبع هجرخأ )١(

 نب دمحم قيرط نم (18/175) ةبيش يبأ نبا هجرخأو ءحيحص هدنسو «هنع رمعم

 .يرهزلا ريغ يف ةقث نايفسو .هنع نيسح نب نايفس نع ءديزي
 .هنع ناقرب نب رفعج نع «بويأ نب رمع قيرط نم ٠ ١1884( ةبيش يبأ نبا هجرخأ )30

 .حيحص هلنسو

 مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحم قيرط نم (51/5 /5) :«ريسفتلا» يف يربطلا هجرخأ ()
 )/17/8/1١1(. :«راكذتسالا» رظناو .حيحص هدنسو .هنع ركب نب رشب نع

 .هجيرخت قبس (5)

 .«نم» :دءح (6)

537 



 : ىلع نع «هيبأ نع «ينادّمهلا 2١7 نارمع نب رامع نع «ةفينح يبأ نع .عيكو

 لوقلا اذهب ذخأ دمحأ مامإلاو ««')اهاطعأ امم رثكأ اهنم ذخأي نأ هرك هنأ

 ٌدرت :لاقو ةدايزلا مرح هباحصأ نم ركب وبأو «”ةهاركلا ئلع ٌّصنو
 .(؟9اهيلع

010 

00 

0 

0 

 يتأيس امك ««هللا دبع نب رامع» باوصلا لعلو ؛ةعوبطملاو ةيطخلا خسنلا يف اذك

 .هجيرتت يق هفيقفحت
 هيف ٍبَّسّنو «(2070) «ةفينح يبأ دنسم يف وهو )١18414١(« ةبيش يبأ نبا هجرخأ

 يف نارمع نب رامع همسا نم ىلع فقأ مل ينإف ؛باوصلا هلعلو هللا دبع نلإ اًرامع

 نم (17١٠ص) «دنسملا" يف ميعن وبأ هّدع دقف هللا دبع نب رامع امأ «ةفينح يبأ خويش
 نب ةرامع وأ رامعا 7١(: /7) :«ةعفنملا ليجعت» يف ظفاحلا لوق هدكؤيو «هخويش

 «كلذك انه وهو «ةفينح وبأ هنع ئور «هيبأ نع ئور «يفوكلا ّينهجلا راسي نب هللا دبع

 هدانسإب (91/85) ةبيش يبأ نباو «(807/4) قازرلا دبع دنع ٌرخآ رثأ ئلع ٌتفقو مث

 باوص رهظف «(راسي نب هللا دبع نب رامع) الماك همساب هتيمست عم هسفن اذه
 ةنحللا ار ةييرصلا
 يف نابح نبا هركذو !اًئيش لقي ملف دمحأ هنع لئسو «ةعامج هنع ئور اذه ٌرامعو

 تبثو «ةقث يعباتف هوبأ امأو .بقعُي ملو ظفاحلا هقيثوت لقنو «(784 /1) :«تاقثلا»

 .(7377/17) :«لامكلا بيذب#ت» يف امك «هنع هنبا ةياورو «ئلع نع هتياور هتمجرت يف

 .حيحص رثألاف اذه ئلعو

 وه لهف !هتمجرت يف امك (ٌىنهج) وهو (نادُمه) ئلإ رامع ةبسن هجول ٍدتهأ ملو اذه

 وأ ؟ةهبتشملا ءامسألا يف بَسْنلا لخادت باب نم وأ ؟ِفْلِح ءالول وأ ؟مهلزانم هلوزنل

 !فيحصت
 )١91/1١/5(. :«جسوكلا لئاسم» رظني

 نب زيزعلا دبع وه ركب وبأو )3514/٠١(. :«ينغملا»و «(5 5١ص) «ةيادهلا» :رظني

 .لالخلا مالغ رفعج

 ؟1/0



 ٌةأرما تتأ :ءاطع يل لاق :لاق جير نبا نع 7١2قازرلا دبع ركذ دقو

 :لاق «هّقارف ٌبحأو يجوز ضغبأ ين هللا لوسر اي :تلاقف ِةيِكَ هللا لوسر

 لاقف .يلام نم ًةدايزو معن :تلاق .«؟ِكقَدْصَأ ىتلا هتقيدح 2"هيلإ نيّدرتف»

 ئضقف .معن :تلاق .«ةقيدحلا نكلو الف (7كلام ةدايز اَمأ» :ِةئلَع هللا لوسر

 هاور دقو «هل ٌرَقُم ريبزلا يبأ ثيدحف السرم ناك نإو اذهو .جوَّرلا ئلع كلذب

 .امهنع جيرج نبا
 لصف

 اذهلو ؛ةضواعملا منعم هيف َّنأ ئلع ٌليِلد ًةيدف ٌعلُخلا هناحبس هتيمست يفو

 ءاهنم ذخأ ام اهيلع درو 4” هلخلا الياقت اذإف ءنيجوُزلا ئضر هيف ربتعا

 :اولاقو «220ههريغو ةعبرألا ةّمئألا هعنم ؟كلذ امهل لهف .ةّدعلا ين اهعجتراو

 .علخلا سفنب هنم تناب دق

 هَّنَأ بّيسملا نب ديعس نع «ةداتق نع «رّمعم نع ؛(217قازرلا دبع رّكَذو
 .ةّدعلا يف اهنم ذخأ ام اهيلع 9"2َةريلف اهعجاري نأ ءاش نإ :ةعلتخملا يف لاق

 .هجيرخت قبس دقو )١١1847(. «فنصملا» يف ()

 .(ةيلع) :ز م 030

 امأ» :«فنصملا»و ؛«كلام نم ةدايزلا امأ» :ةيدنهلا طو ««كلام ةدايزلا امأ» :د ءحءز (؟)

 .ن «ب م نم تبثملاو .«كلام نم ةدايز

 ١7(. 5 /5) :«ةياهنلا» رظني .هنع اعجر يأ :علخلا الياقت )5(

 نايبلا»و )355/٠١١(. :«ريبكلا يواحلا»و )718/1١١-77/4(. :«ينغملا» رظني (5)

 .(؟ 55 /0) :«ليصحتلاو
 .حيحص هلنسو )/١11/417((. «فنصملا» يف (5)

 .«فنصملا»و د .,ب نم تبثملاو .«ددريلفا» :ن«م «ح ءز )00
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 ناكو :ةدانق لاق .كلذ لوقي ٌيرهزلا ناكو :رّمعم لاق .اهتعجر ىلع دهّشُيِلو
 .7١2ةبطخب الإ اهعجاري ال :لوقي نسحلا

 .ذخأملا فيطل هقفلا نم ٌقيقد ٌهجو ٌيرهزلاو بّيسملا نب ديعس لوقلو

 .هفالخ ىلع لمعلا َّنأ ريغ هيف ةراكن الو لوبقلاب هّلوصأو هقفلا ٌدعاوق هاقلتت
 زّجنملا هقالط ٌحيرص اهقحليو ءهسْبَح يف يهف ةَّدعلا يف تماد ام ةأرملا َنإف
 هيلع انكم نين اسبورت لاا ليال ةماعلا نس 1211 طم

 دقابأو ليلا دب اهدا بار تالق عرطلا ةدارلا تت ئادبسابا
 أ دن دادس لع لديو باطللا ىه ثظاع رين لقسم نبا هنب تراس

 .هريغ فالخب هنم اهَّدع يف اهجّرزتي

 لصف

 :نيمكح ئلع ٌليِلد ٍةدحاو ةضيحب ٌدتعت نأ ةعلتخملا ِةكَي هرمأ يفو

 اذهو ٌةدحاو ةضيح اهيفكت لب ضّيِح ثالث اهيلع بجيال هنأ :امهدحأ

 نب هللا دبعو اقع نب نامثع نينمؤملا ريمأ بهذم وهف هلا ٌحيرص نأ امك
 ءالؤهف ةباحّصلا رابك نم وهو اهّئعو ءذّرعم تنب يولاو «باطخلا نب رمع

 (7ههنم فلاخم مهل فرعُي ال (©"7ةباحصلا نم ةعبرألا

 تنب عّيبّرلا عمس هّنأ» :رمع نبا ئلوم عفان نع هلعس نب ثيّللا هاور امك

 ئلع اهجوز نم تعلتخا اهَّنأ رمع نب هللا دبع ربخت يهو ءارْفَع نب ذّوعم

 .حيحص هدنسو «هنع ةداتق نع رمعم قيرط نم )١117/45( قازرلا دبع هجرخأ 60

 .ةلاسرلا ط نم تطقس «ةباحصلا نم ةعبرألا ءالؤهف» (؟)

 ,(18 8-1897 )1١/ :«ارلحملا رظني (0)
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 ذوعم ةنبا نإ :لاقف نافع نب نامقع ىلإ اهحءابف ناذع :يب قامفع دوغ

 الو امهنيب ثاريم الو لقتنتل :نامثع لاقف ؟لقتنتفأ مويلا اهجوز نم تعلتخا

 .لّبَح امهنيب نوكي نأ ةيشخ ةضيح ضيحت تح حكتت ال اهّنأ الإ ءاهيلع ةّدع
 .”انملعأو انويخ نامثعف ة رمع نو هللا قبع لاقف

 ةياور يف دمحأ مامإلاو هيوهار نب قاحسإ بهذملا اذه ئلإ بهذو

 .(7ةيميت نبا مالسإلا خيش اهراتخا «277هنع

 نباو «(471/ /7) :«ةنيدملا خيرات» يف ةّبش نباو «(7/7) «هتزج» يف مهجلا وبأ هجرخأ )١(

 هدنسو ؛(54 5 /1/) :«ئربكلا» يف يقهيبلا هوحنبو 22777 )٠١/ :«ئلحملا» يف مزح

 3 تت
 دتعت اهنأ (194١٠و 410) جسوكلا قاحسإو (19 /5) :مامإلا نبا حلاص هاكح يذلا (؟)

 نع )1178/١٠١( :«ئئلحملا» يف مزح نبا لقنو «ةقلطملا ةذعك ضّيِح ثالثب

 هيلإ راشأو .اقالط سيل علخلا نأ سابع نبا لوق ئلإ بهذي ناك هنأ دمحأ نب هللا دبع

 يف فلؤملاو (””*6 /77) :ةيميت نبا ركذو :.(578/7) :«ملاعملا» يف يباطخلا

 .هنع مساقلا نبا ةياور اهنأ (0 )١/ 5١ :«ننسلا بيذبهتل

 .دمحأ بهذم رهاظ اهنأ *١61( /77) :«ئواتفلا» يف ةيميت نبا ركذو

 )051/1١( :«ننسلا بيذبت» يف فلؤملاو مزح نباو يباطخلا هنع لقن دقف قاحسإ امأ

 :(عماجلا» يف يذمرتلا هنع لقن نكل .ةضيح اهتدع نأ -هنع فورعملا هنإ :لاقو

 اهتلع نأ :(13945-31164و 1707-1707 /5) :«هلئاسم» يف جسوكلاو ( 587 /)

 يبنلا رمأ ام ئلع ةضيح اهتدع نأ :رخآلا بهذملا ركذ مث «ةقلطملا ةدع ضّيِح ثالث
 .(هيلإ بهذأ انأو» :رخآلا عضوملا يف لاقو ءٌّيوق بهذم هنإ :لاقو «تباث ةأرما هِي

 «تارايتخالا»و ١867(. //#و ١6# 784 /950) :(ئواتفلا عومجم» رظني (9)

 .(7 57 /6) :«عورفلا»و 35١(., ص)

 ةرخأتملا لاوقألا دمحأ نع يوري ام اًريثك مساقلا نب دمحأ نأ مالسإلا خيش دافأو

  ءاهيلإ عجرف ةعلتخملا يف هدنع تتبث دمحأ نوكي دق اذكهو :لاق .اهيلإ عجر يتلا
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 امنا ةدسلا نإف ةديرشلل عارف :يشكتم وه :لوقا اذه رصق عت لاق

 ةعجّرلا نم نكمتيو ٌحوُرلا ئّورتيف «ةعجّرلا نمز لوطيل ضّيِح ثالث تلعج
 نم اهمحر ةءارب دّرجم دوصقملاف «ةعجر اهيلع نكي مل اذإف «ةَّدعلا ةّدم يف

 انيلع اذه ضقتني الو :اولاق .ءاربتسالاك ةضيح هيف يفكي كلذو «لمحلا

 .ةّيعجرو ٌةنئاب اًدحاو هيف ةّدعلا مكح لِعُج قالّطلا باب َّنإف ءاّنالث ةقّلطملاب

 نبا بهذم وهو هقالطب سيلو سف علخلا نأ لع يلد اذهو :اولق
 هنأ ٌيباحص نع حصيالو ؛")اهّمعو عّيبّرلاو رمع نباو نامثعو ِساّبع

 نع «نايفس نع ءديعس نب ئيحي نع '7دمحأ مامإلا ئورف هةّنبلا ٌقالط
 .قالطب سيلو ٌقيرفت علخلا :لاق ِهّنأ ساّبع نبا نع «سواط نع ءورمَع

 نب ميهاربإ نأ سواط نع «ورمع نع «نايفس نع ("7قازرلا دبع ركذو

 نبا لاق ؟اهحكتيأ هنم تّعلتخا مث «نيتقيلطت هتأرما قلط لجر نع هلأس دعس

 .كلذ نيب علخلاو ءاهرخآو ةيآلا لّوأ يف ّقالَّطلا هللا رّكَّذ معن : سابع

 دقو «ةباحَّصلا نم متركذ نمل فلاخم ال هّنإ :نولوقت فيك :ليق نإف

 عجري مل هدنع تتبث اذإو .ءثيدحلا هدنع تبث اذإ الإ نوكي ال «ةضيح اهتدع» :هلوقف 5-9

 قيرط نم اًبيرق مدقت دقف عّيَبَرلاو رمع نباو نامثع رثأ امأو «يأيسف سابع نبا رثأ امأ )١(

 .عفان نع ثيللا

 «ننسلا» يف ينطقرادلا اذكو )778/٠١(« :«نيلحملا» يف مزح نبا هقيرط نم هجرخأ (؟)

 «فارشإلا» رظنا .«هنم حصأ بابلا يف سيل» :دمحأ لاق ءحيحص هدنسو «(”"879)

 )١717/6(: :رذنملا نبال

 ةبيش يبأ نباو )١505(. روصنم نب ديعس اذكو «(117/17/1) «فنصملا» يف (0)

 .حيحص هدنسو ,(717/1/) :«ئربكلا» يف يقهيبلاو هو,
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 نأ :ناهْمُج نع «هببأ نع :ةورع نب ماشه نع ؛ةملس نب داّمح ئور

 امهنق هدم ٌثَعلعْعاَو ديشأ نب هللا دبع تحت تناك ةيملسألا '7١ةركب مأ

 نوكت نأ الإ ٌةدحاو يه :لاقو «كلذ زاجأف نافع نب نامثع ئلإ اعفتراف

 .210عّ عساع نلع وهقاكش تس

 0 ' ةيش يبأ مو

 - .اليإوأ ل

030 

0 

00 

 .ةباحّصلا اس نم ةثالث ءال وهف ,(57)بلاط يبأ نس ٌىلع نع يورو

 نودب اهبتك فلؤملا نأ رهاظلاو ءفيرحت وهو «ةدلب مأ» :ةيدنهلا طو خسنلا يف عقو

 ءرثألا رداصم رظنيو !لاد ئلإ ءارلا اوفحص مثاّمال خاسنلا اهنظف فاكلا ةربن

 )559/١(. :دعس نبأ تاقبط)»و

 )١517(., اًضيأ يبنعقلاو «(077) «أطوملا» نم هتياور يف نسحلا نب دمحم هجرخأ

 ةلكفو ,(781/57) ينطقرادلاو )١18474( ةبيش يبأ نباو )١11/55(. قازرلا دبعو

 تبثي ءيشب ةركب مأ الو ناهمج فرعأ الو» :يعفاشلا لاق ءناهْمَج ةلاهجل ؛فيعض

 اهكول مجأ هلعأ ةايدجو:(517 6534 يبلا ةفرعم) .(هذرن الوامهربخ هب

 «تفتضملا ركل

 ردبلا» يف نقلملا نبا ئليل يبأ نبا فعضب هّلعأ دقو «(187/49) «فنصملا» يف
 انه فضتملاو :(5 را «ريثملا

 نع يثراحلا نيصح نع ةاطرأ نب جاجحح قيرط نم )١1755( قازرلا دبع هجرخأ
 ةبيش يبأ نبا هجرخأو .نيصح ةلاهجو .جاجح فعضل ؛فيعض وهو «هنع يبعشلا

 رثآلاو .ةعرز وبأ لاق امك «هنم عمسي ملو «هنع دهاجم قيرط نم (18401*181767)

 .(5 ١7 /7) :«صيخلتلا» رظناو .انه فنصملا ركذ امك مزح نبا هفعض
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 مامإلا هيف نعطف «نامثع رثأ اّمأ 2 1).هنم ٍدحاو نع اذه ٌحصي ال :ليق

 ال وهو نامثع نع ٌحصي فيكو :؟")انخيش لاق ءامهريغو يقهيبلاو دمحأ

 اًقالط هدنع ناك (9ولف ؟ةضيحب هيف ءاربتسالا ئري امَّنإو «ٌةّدع هيف ئري

 رثكأب هفرعن ال نامثع نع ةّصقلا هذهل يواّرلا ؟2ناهْمَجو .ةّدعلا هيف بجوأل

 .نيملسألا "لوم هنأ عم

 نم هانيٌور :(27هزح نبا دمحم وبأ لاقف بلاط يبأ نب يلع رثأ اّمأو

 .يلع نع حصي ال ٍقيرط
 ناك نإ هتياغ مث ءئليل يبأ نبا ظفح ءوس ئلع ٍدوعسم نبا رثأ اهلثمأو

 اًفالط نوكي علُخلا ّنأ ال ًةنئاب عقت علُخلا يف ةقلّطلا َّنأ ئلع ّلدي نأ اًظوفحم

 .ٌرهاظ قرف نيرمألا نيبو ءائئاب

 دعب قالّطلا ئلع بّتر هناحبس هللا نأ :قالطب سيل هنأ ئلع لدي يذّناو

 .عّلُخلا نع ٌةيفتنم اهّلك ماكحأ ثالث هددع فوتسُي مل يذلا لوخذلا

 .هيف ةعجّرلاب ّقحأ جوّرلا َّنأ :اهدحأ

 3 2 جوز دعب ال[ هدعلا ٠ ءاقيحسا دسي زعل الق هبالثلا نم برسم هللا :ق

 .ةباصإو

 نباو ةميزخ نباو لبنح نب دمحأ فّعضا) :(167 /77) :«ئواتفلا» يف ةيميت نبا لاق )١(

 .«ةباحصلا نم كلذ يف يور ام عيمج مهريغو رذنملا

 ,(11730 -1777 791 /5737) :«لىواتفلا» يف هوحنب رظني (")

 .(ولو» :بو ءاول ذإ) :ح (9)
 .يملسألا ناهمج هنأ مدقت دقو «ملق قبس «ناهمج نباو» :ةيدنهلا طو خسنلا يف عقو 0(

 )1178/١١(. :«ئلحملا» يف (5)
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 .ءورق ةئالث هيف ةَّدعلا َّنأ :ثلاّثلا

 لاوقأو قلاب تحيلو ,عّلخلا يف ةعجر ال هنأ عامجإلاو ضصنلاب تكيف دقو

 عوقوو «نيتقلط دعب هزاوج ٌّصّنلاب تبثو «ٌةدحاو ٌةضيح هيف ةَّدعلا نأ ةباحّصلا

 ٌقلَّطلا# :لاق هناحبس هّنإف «قالطب سيل هنوك يف اًدج ٌرهاظ اذهو .هدعب ثلاث

 يك ٌنخرفشتاءاقم أول ليحل قست طير نوتات
 20 اميقي لأ ششي نوفل ؟ودخاَميَقِ 2 نأ هل

 هن «ةيتقيلطت ةللطلاب صصتخي مل نإو اذهو «[؟؟9 :ةرقبلا] 4« ٌتَدَفا

 هنم ئلخيو ءرّكذُي مل نم ىلإ ريمّضلا دوعي نأ زوجي الو ءاهريغو ١2)اهلوانتي

 .(7هريغو هلواثتي وأ قياّسلاب ٌصتخي نأ اّمإ لب هروكذملا

 صحت لا حتا د

 نم لوانتي اذهو [776 :ةرقبلا] 4«ُدَكيْنِِرمَلَجاَلَماَهَقَلَط ناَّو# :كاقّون
 اهلوخد نم َّدب الف «ةروكذملا يه اهّنأل اًعطق 27نيتقلطو ةيدف دعب تقّلُط
 همّلعي نأ كب هللا ٌلوسر هل اعد يذلا نآرقلا نامجرّت مهف اذهو ءظفّللا تحت
 .ٌكش الب ةباجتسم ٌةوعد يهو ءنآرقلا ليوأت هللا

 .«امهلوانتي)» :سءد )١(

 .«هريغو وه) :ب (؟)

 :شماهلا يفو م يف ضايب «ةيدف» ناكمو ««نيتقلط ةيدف) :ب ««نيتقلطو هيف» :ح ()

 .(ةيدف :هلعلاا
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 اًحْسَف َعلخلا دعي اهظافلأ نود اهدصاقمو دوقعلا قئاقح لإ رظن نم ّمئ

 وهو دمحأ باحصأل نيهجولا دحأ اذهو «قالّطلا ظفلب تح ناك ٍظفل أب

 .هباحصأو سابع يش مالكو يسع مالك رهاظ اذهو *لاق .* ايش راما

 سابع نبا ئلوم ةمركع عمس هنأ رانيد نب ورمع ينربخأ :جيرج نبا لاق

 .(7قالطب سيلف لاملا هزاجأ ام :لوقي

 .ساّبع نبا لوق ئلإ بهذي ناك يبأ تيأر :!7دمحأ نب هللا دبع لاق

 0 0# ع ل وي 2 1
 سيلو قيرفت علخلا :يسابع نبا نع ءسواط نع ءورمع لاقو

 .(47قالطب

 اقالط ءادفملا نقرب ذل يبأ ناك :سواط نبا نع جيرجج نبالاقو

 . كايينب دو

 )١( :«ئئواتفلا» رظني )87/ 5 595-1794(.

 نم (717 /1) :«ئربكلا» يف يقهيبلاو )١١77/٠١111/54(« قازرلا دبع هجرخأ (؟)

 .حيحص هدنسو «هنع ةمركع نع «رانيد نب ورمع نع نيقيرط

 .(2...بهذي هنأك» :هيفو ١١(. 07 /7) :«لئاسملا» يف (8)

 .هجيرخت قبس (:5)

 «هريخيو» :ةلاسرلاو يقفلا ط ينو .«ريخيو» :ةيدنهلا طو ««هريخيو» :ب«دءز (4)

 .«ئلحملا»و «قازرلا دبع فنصم»و خسنلا يقاب نم تبثملاو .«امهنيب» تطقسو

 دنسب )777/1١١( :«ئيلحملا» يف مزح نبا هنعو )١1777( قازرلا دبع هجرخأ (1)

 .هسيلدت ةهبش تفتناف ؛عامسلاب اًحًرصم جيرج نبا قيرط نم .حيحص
 .ةيطخلا خسنلا عيمج نم تبثملاو ««يف اهربتعاو» :عوبطملا يف (0)
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 هوقعلا قا ةارملا نأ دهشت هلوصأو.ةقفلا دعاوقو ءاقالط قالطلا

 .قيفوتلا هللابو ءاهظافلأو اهروص ال اهيناعمو اهقئاقح

 يف هتأرما قّلطي نأ سيق نب َتباث رمأ لب ّيبنلا َّنأ اذه ئلع لدي اًممو

 ولو «خسف هنأ يف ٌحيرص اذهو .ٍةضيحب ٌدتعت نأ اهرمأ اذه عمو ةقيلطت عّلخلا

 .قالّطلا ظفلب عقو

 نأ ٌمولعمو ٌةيدف هنوكب ةيدفلا ماكحأ هيلع قّلع هناحبس هّنإف اًضيأو
 ءادغلا قالطو ءاّنّيعم اظفل اهل هئاحبس هللا نعي , ملو ءظفلب ٌصتخت ال ةيدفلا

 يف اهتحت لخدي مل امك «قلطملا قالّطلا ماكحأ تحت لخدي الو ٌدّيقم قالط

 .قيفوتلا هللابو ةتباتلا ةئّسلاب ءو رق ةثالثب دادتعالاو ةعجّرلا توبث

 .«(يعرملا» :عوبطملا (0)
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 قالطلا يف ِدِْدَنَع هللا لوسر ماكحأ ركذ

 يف قيلطتلاو هركملاو لقعلا لئازو لزاهلا قالط يف ِِكَي )همك رْكِذ
 . ةسفن

 و َ و . 2

 5-12 05 دج ثالالث» :ةريره بنا 0 ل ا
- 

 .«ةعجّرلاو قالطلاو حاكتلا
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00 
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 أطخلا يتّمأ نع عضو هللا نإ : .() ةققاع ثينح وم هنعأ'اهيقو

 .(هماكحأو هيده)» :ى

 هدنس يفو «79١23)هجام نباو )١١184(« يذمرتلاو «(945١5)دواد وبأ هجرخأ

 نبا هقثوو «ناطقلا نبا هلهجو ««ثيدحلا ركنم» :يئاسنلا لاق ءبيبح نب نمحرلا دبع

 هححصو .ظفاحلاو «يذمرتلا هنسح ثيدحلاو رجح نباو يبهذلا هنّيلو ءمكاحلاو نابح

 00 اا ا اف فيعلوا

 علا هلو يلعو رمع نعو ءالسرم نسحلا نعو «فيعض ٍدنسب رذ يبأو ةدابع

 4 041 «ءاورإلا»و «(5 5:8 /7”) :«صيخلتلا»و ((795 /7) :«ةيارلا بصن# :رظنا

 يف ينطقرادلاو «(40 /7) :«راثآلا يناعم» يف يواحطلاو 7١(« 55) هجام نبا هجرخأ

 دقو «سابع نبا نع ريمع نب ديبع نع حابر يبأ نب ءاطع قيرط نم ؛(4101) «نئسلا»

 يبن نكل ,عاطقنالاب ثيدحلا ّلِعَأف ؛هجام نبا ةياور يف اًديبع ملسم نب ٌديلولا طقسأ

 هّلعأف متاح وبأ دّرفتو .ديلولا ماهوأ نم وه وأ «نيهجولا ئلع هعمس ًءاطع لعلف هٌريغ

 :مكاحلاو 07/7 )١9 نابح نبا هححص ثيدحلاو ,ءءاطعو يعازوألا نيب عاطقنالاب

 نباو ءرذ يبأو «ةريره يبأ نع دهاوش هلو .رجح نبا هرقأو «يوونلا هنّسحو «(«(28/5)

 هححصو .لاقم نم اًعيمج لخت ملو .ءادردلا مأو «نابوثو «ةركب يبأو «ةبقعو «رمع

 .(857) «ءاورإلا»و «(7175 )١/ :«صيخلتلا» :رظني .هدهاوشو هقرط عومجمب نابلألا

 قبس امك «سابع نبا :باوصلاو «ملق قبس وهو ؛ةيدنهلا طو ةيطخلا لوصألا يف اذك
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 .«هيلع اوهركتسا امو نايسثلاو

0 

20 

050 

(002) 

 .0"2(قالغإ ىف قالط ال» :ِةْبِلَع هنع خيو

 .(200؟د ونج ٌكبأ» :انّرلاب ٌرقملل لاق هّنأ هنع ٌحصو

 11323 نأ هيب رمأ هلأ هلع كيبقاو

 نأ ملعت ملأ» :رمعل لاق هّنأ يلع نع 22)(هحيحص» يف ّيراخبلا ركذو

 نيف( ١ درعا ندع الك مال » 4 7) هجام نباو «(75191*) «دواد يبأ نئس » يف

 .حلاص يبأ نب ديبع نب دمحم هدنس يفو هنَعََنَزَعََو ةشئاع نع ةبيش تنب ةيفص قيرط

 (794/9) ينطقرادلا دنع عبوت دقو «نابح نبا هقثوو ءرجح نباو متاح وبأ هفعض

 نع ءاطع نع رخآ قيرط نم (17/7 )١1/ :«خيراتلا» يف يراخبلا هركذو ءفيعض دنسب

 .(هبشأ ةيفص ثيدح» ١١١(: /5) :«للعلا» يف امك متاح وبأ لاق نكل «ةشئاع

 هقرط عومجمب ِهنّسحو «يبهذلا هبقعتو )١1918/7(( :مكاحلا هححص ثيدحلاو

 3١(. 5/) «ءاورإلا» يف ينابلألا

 بس نمددع ق اج اذه#و «قادع الرذ حيلوق ةودب ةيلمهلا طو لوألا قاذك
 ,(١77ص) «نيسبحملا ةضور»و «(6177 /7) :«نيعقوملا مالعأ»ك فلؤملا

 .ةلاسرلاو ىقفلا ةعبط يف «قاتع الو» تديزو . )7577/١( :«جرادملا»و

 .ةْنَعُدَلَإَدَو ةريره يبأ ثيدح نم )١1191( ملسمو «(5815) يراخبلا هجرخأ

 دنسب (5/857) «طسوألا» يف يناربطلاو (5 55/) رازبلا دنع هاكنّتشسالاب رمألا تبث

 يا ا يلا هر, بيصحلا نب ةديرب ثيدح نم حيحص

 (...ههكنتساف لجر ماقف ؟ارمخ برشأا :لاق لَك يبنلا نأ هثيدح نم

 يفرش كر قوس أ صوف فظقرو هسقر قف فلا دقو 441713 تيبح- عم اقعم

 نبا نع نايبظ يبأ نع شمعألا قيرط نم «(4799) دواد وبأو «(541) «تايدعجلا)

 يذمرتلاو ( )414٠١ 14٠7 دواد وبأو 5١( 17) هجام نبا اعوفرم هجرخأو .سابع

 - نابح ٌُنباو )23٠١7« ةميزخ نبا ٌعوفرملا ححصو ؛يلع نع ةّلعُم قرط نم )١57(

 ارك



 نعو «كردي ئتح َيِبَّصلا نعو «قيفي ئتح نونجملا نع :ِثالث نع َعِفُر َملقلا
 .«ظقيتسي تح مئاثلا

 اهّسفنأ هب ثّددِح اّمع تمل زواحت هللا نإ :هئلَع هنع (17(حيحّصلا» قو

 ."هب لمعت وأ ْمّلكت ملام

 وأ ٍقاتع وأ ٍقالط نم ناسّللا هب قطني مل ام نأ :نئّسلا هذه تنّمضتف
 لوق اذهو ءدصقلاو ةِّينلاب مزال ريغ ٌوفع -كلذ و حنو رذن وأ 1)نيمي
 :نارخآ نالوق ةلأسملا يو ءروهمجلا

 نيريس نبا لثُس :رمعم نع ©7قازرلا دبع لاق ءاهيف فقوتلا :امهدحأ
 الف :لاق .ئلب :لاق ؟كسفن يف ام هللا ملع دق سيلأ :لاقف ؟هسفن يف قّلط نّمع
 .اًئيش اهيف لوقأ

030 

 ةنقأ
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 يورو ؛(؟؛/كلام نع بهشأ ةياور اذهو «هيلع مزج اذإ هعوقو :يناثلاو

 0/7 10/) :«ئربكلا» يف ٌيئاسنلا تفقولا حجرو )508/1١((. :مكاحلاو « )

 :«حتفلا» يف عفرلا مكح ظفاحلا هل لعجو )33717/١(. :«للعلا» يف ٌينطقرادلاو
 .نَعدَيإَوَو دادشو نابوثو ةداتق يبأو ةريره ىبأو ةشئاع نع بابلا يفو )19/١3١١(. 1

 .ُهْنَعدَللاََو ةريره يبأ ثيدح نم )/١77( ملسمو :(7557/) يراخبلا هجرخأ

 .بيرق «نيمياو «يهمن» نيب هعوقوو .فيحصتت هنأ رهاظلاو «يهمنوأ» :خسنلا يف

 ءاهدعب امو 087 /7) :«نيعقوملا مالعأ» :رظناو ءاهريغو ةيدنهلا ط نم تبثملاو

1--587). 

 .حيحص هدنسو )١١517(( «فنصملا» يف

 ١865(. /5) :«تادايزلاو رداونلا» رظني

 ا



 .()ٌيرِهزلا نع
 يف رَّمَك نم َّنأو :2")(تاّيئلاب لامعألا امّنإ) :ِِكَي هلوق لوقلا اذه ةّجحو

 ون رتحريقأ فاَمأوُد م نإو# :'رلاعت هلوقو عرفك وهف هسفن
 لخاؤم ٌقساف ةيصعملا املع ًءصملا ْنأو «[184 :ةرقبلا] © ُهّللأ دي مكَبِساَحي 2 0 8

 .حراوجلا لامعأك باقعلاو باوثلا يف بولقلا لامعأ نأبو ءاهلعفي مل نإو

 لّكوّتلا ئلعو «هللا يف ةاداعملاو ةالاوملاو ضغبلاو ٌّبحلا ئلع بائُي اذهلو

 ُكَّشلاو بْجُعلاو دسحلاو ربكلا ئلع بّقاعيو «ةعاّطلا ئلع مزعلاو ئضّرلاو

 .ءايربألاب ءوَّسلا نظو ءايزلاو

 نم ةّييلا دّرجمب قانعلاو قالّطلا عوقو ئلع اذه نم ٍءيش يف ةّجح الو

 .ظفلت ريغ

 لمعلا َّنأ هيف ربخأ ِهَّنأل ؛مهيلع ٌةَّجح وهف «تاّيئلاب لامعألا» ثيدح اّمأ
 .اهدحو ةّينلا ال «ربتعملا وه ةّينلا عم

 يذلا ناميإلا لاوزل ٌرفاك ")اذهف كش وأ هبلقب ٌرفكلا دقتعا نم اّمأو
 لف ءاًرفك هلاوز سفن ناك مزاجلا دقعلا لاز اذإف «رارقإلا عم بلقلا دفَع وه
 وهو هدض لصح بلقلاب مقي مل امف .بلقلاب ٌمئاق ٌتباث يدوجو ٌرمأ ناميإلا

 لك كلذكو ءلهجلا لصح ملعلا دِقُم اذإ لهجلاو ملعلاك اذهو ءرفكلا

 )١( :«ةنسلا حرش» يف يوغبلاو «.(758 /7) :«ملاعملا» يف يباطخلا هركذ )711/9(.

 .دانسإ ريغ نم (79 5 /9) :«حتفلا» يف ظفاحلاو

 .ةنَعُدَيإََوَر باطخلا نب رمع ثيدح نم )/١901(« ملسمو )١(« يراخبلا هجرخأ )2

 .«وهف» :عوبطملا (9)
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 .رخآلا هقلخ امهدحأ ٌلاز نيضيقن

 ف دماكسارهمازلا ٌديعلا هيقفيامب ةبساعملا نأ اهيف سيلع ةيآلااكآو
 رآ هل رقم وه مش هيقخي وأ هينياسب هتبساحس اهيف امّنإو.017عرشلا

 !؟ةّيلاب قالّطلا عوقو نم اذه نيأف تدعم

 انع هعيش وبغاملا ١1 يق لسا وم ساق ةيصعملا 1ع حلا نأ 37و
 وه اذهف ؛هتدواعم ئلع مزعلا هب لصتا لمع انهف ءاهيلع ّرصأ مث ةيصعملا
 ال نأ اَّمِإ :نيرمأ نيب وهف اهلمعي ملو ةيصعملا ئلع مزع نم اّمأو ءٌّرصملا

 . لجو ّرع هلل اهكرت اذإ ةنسح- هل (2)بّتكت نأ اّمإو «هيلع بّتكت

 َنّسلاو ُنآرقلاو ءقحف بولقلا لامعأ ئلع باقعلاو باوُشلا اّمأو

 نع ٌجراحخ ّرمأ ٍظشلت ريغ نم لاب قاتعلاو قالّطلا عوقو نكلو «هب نا ءولمم

 لامعأ نم هيلع بقاعي ام إف ءنيرمألا نيب مزالت الو ءباقعلاو باوُلا

 يصاعملا ئلع هقحتسي امك ءاهيلع ةبوقعلا ٌقحتسي بق صاعم وه بولقلا

 ءوَّسلا ّنظو ءايّرلاو بُجُعلاو ربكلا َنإف .بلقلا ةّيدوبعل ةيفانم يه ذإ ةّيندبلا

 جيرقسلا عسسل ءانيباعسا نكي ة راجعا ةوهأ ىعو «بلقلا ةرلع راه

 :بلقلاب ةمئاق اهتايّكسم 29 قاعمل ءامسأ ىهو ءاهلعف ليلع

 هنع باث ام وأ ةةاسللاب نيمفاق ديكس نامساف قاجعلاو قالطلا اكأو
 .قطنلا نع اذ جم. بلقلا فاعل نيمسا اسيئو ءةياتك وأ ةراشإ نم

 .خسنلا فالخ «عرشلاب» :عوبطملا يف )١(
 .نيعش سلا ف «سكيل ةم هع 48)
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 اهيل حالا وأ حاكُتلا وأ قالّطلاب لّزَم اذإ فّلكملا َّنأ 17 تنّمضن تتدّكقتو

 مئانلا مالك رّبَتعُي مل نإو ربتعم لزاهلا مالك نأ ئئىلع كلذّلدف .هب لَّزَه

 ظفّلل ٌّدصاق لزاهلا َّنأ :امهنيب )قرفلاو ءهّرُكُملاو لقعلا لئازو يساّنلاو

 امو هيبايسألا فلكملا خلإ ؟!امّنإف هديل[ سيئا كانو سكت ليرم ريغ
 .هذصقي مل وأ ٌفّلكملا هّدّصق ة عراشلا ئلإ وهف اهماكحأو اهتابّيسم بت رق

 ٌعراشلا ّبتر هدّصق اذإف «هفيلكتو هلقع لاح يف اًرايتخا ببسلل هدصقب ةربعلاو

 ةودجملاو 2 .تتزيعلاو مئانلا فالخب اذهو ءلّرَم وأ هب ٌدَج هّمكح هيلع

 .نيفّلكم اوسيلو «ٌحيحص ٌدصق مهل سيل مُهَّنإف «لقعلا لئازو ناركّسلاو
 .هلصقي الو اهانعم لقعي ال يذلا لفطلا ظافلأ ةلزنمب ّوغل مهظافلأف

 .هّمكح دري ملو هب ٌدلاع وهو ظفّللا ّدّصق نم نيب قرفلا :ةلأسملا ٌرسو
 ٌعِراشلا اهربتعا يتلا بتارملاف «هانعم ملعي ملو ًظفّللا دصقي مل نَم نيبو
 7 ِع

 :ةعبرأ

 .هب ظّفلتي 21)ملو ّمكحلا دصقي (*)نأ :اهادحإ

 .«ندسلا هله تدمضتفال 7(2؟0/ىص) هلوقب قلعتم (1)

 .«قرفملاو» :د (؟)

 .ح نم (مئلإ) تطقسو ««امنإو» :ب (©)

 ريغتيف عامدلا بيصي فورعم ضرم وهو «برعم  ءابلا رسكب  ماسربلا ضرم هب نم (:)
 «علطملا»و )5١/١(. :«رينملا حابصملا» رظني .يذهيو ناسنإلا ل قعهنم

 .(7 607 ص)

 أطخ وهو .«دصقي [ال] نأ» :ةلاسرلاو ىقفلا ةعبط يف دازو .«اهدحأ» :م بون (6)

 .خسنلا فالخو
 .(«الو» :ةيدنهلا ط و ءن (5)
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 يك الو اففللا دست أل أ ةةيئاثلا

 .ةيكح قود اكنللا دصقي نأ :ةغلاثلا

 .مكحلاو ظْفّللا دصقي نأ :ةعباّرلا

 عومجم نم ديفتسا يذلا اذه .؟ اجركم نات عقلاو وعل نايل رألاف

 لد دقو ءهب ةربعال ٌوغل هلك هركملا مالكف اذه ئلعو ؛هماكحأو هصوصن

 ئلع هِركَأ نمو رفكي ال رفكلا ةملكب مّلكَتلا ئلع هرْكَأ نم َّنأ ىلع ُنآرقلا

 نع زواجت هناحبس هللا نأ ئلع َّنُِّسلا تَّلدو ءاّملسم هب ريصياال مالسإلا

 .اًعطق همالك هب داري اذهو «هيلع هركأ امب هّذِخاْوي ملف هركملا

 لكألاك هنع ٌرَّواجتم وهف هاركإلاب اهنم حيبأ امف «ٌليصفت اهيفف «هلاعفأ اّمأو

 امو .كلذ وحنو «مارحإلا يف طيخملا سبلو «ةالّصلا يف لمعلاو .ناضمر راب يف

 هيف فلتخا امو .هلام فالتإو موصعملا لتقك هب ٌدخاؤم وهف هاركإلاب حابي ال

 كلذ حابي له 7'2فالتخاللف ؟ال وأ هب دَحُي له ةقرّسلاو انّزلاو رمخلا برشك

 نالوق هيفو .هّدحي مل هاركإلاب هحابأ نمو «هب هّدح هحبي مل نّمف ؟ال وأ هاركإلاب

 2 ليما (”7مامإلا نع ناتياور امهو .ءاملعلل

 عفترت مل تعقو اذإ لاعفألا َّنأ :هاركإلا يف لاعفألاو لاوقألا نيب قرفلاو
 اهلعجو اهؤاغلإ نكمي اهَّنإَف لاوقألا فالخب ءاهعم اهتدسفم لب ءاهتدسفم

 .«ناربتعم ناريخالاو» :ةيدنهلا طو ««ناريتعم نايرخألاو» :سءز )١(

 .«فالتخ الاكف :هلعل» :م شماه يفو .«فالتخالاف» :ب .ح (؟)

 .ةيدنهلا ط «ن .م ,.ح يف تسيل (9)

 .(50 /9) :«عدبملا»و )51١/١١(« :«عورفلا» رظني (5)
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 ةتباث هاركإلاب حابي ال يذلا لعفلا ةدسفمف «نونجملاو مئاّنلا لاوقأ ةلزنمب

 .هل اًراتخم هب اًملاع هلئاق ناك اذإ ؟7١تبفتامّنإ اهّنإَف ؛:لوقلا ةدسفم فالخب

 نسع (7"2ةبيَّتع نب مكحلا نع «ئليل يبأ نبا نع «عيكو ئور دقو
 ,((0ةيبَّظلا اهاّمسف ىنّمس :اهجوزل ٌةأرما تلاق :لاق ءنمحرلا دبع نب ةمثيخ
 .(*!قلاط ةّيلخ ينّمس : تلاق ءهب كيّمسأ ام ٍتاهف :لاق ءائيش تلق ام :تلاقف

 :ينقلط يجوز نإ :تلاقف باّطخلا نب رمع تنأف «ٌقلاط ةّيلخ ٍتنأف :لاق

 اهديب ذخ :اهجوزل لاقو ءاهّسأر ٌرمع َعجوأف ءةّصقلا هيلع ّصقف اهجوز ءاجف

 .'“'اهسأر عجوأو

 َظفّللا ٌجوَّرلا دصقتي مل اّمل عوقولا مدعب نينمؤملا ريمأ نم مكحلا اذهف

 نبع لا 3 مل امك هت كقالطلا هب ديرب ال اظل دبل لب ءقالطللا هب قي يلا

 تنأ :هتأرمال لاق وأ ؛ةرجافب تسيل اهّنأ دارأو .ةّرح اهْنِإ :همالغ وأ 217هِتَمأ

 الو هقتع عقي ال اذهف كلذ وحنو رعّشلا حيرست هدارمو .كتحّرس وأ ٌةحّرسم

 ,«تحفا و5 (؟)

 . فيحصت («(ةنيبع نب نايفساا حا 0050

 رداصمو حيد ءب ف باوصلا ئلع ىهو .«ةبيطلا» ا م ص ءز ف تفحصت 2

 .ةثالا تيدحلا

 وهو «اًقلاط» اهريغو ةيدنهلا ط يفو «عفرلاب «قلاط» :«نيلحملا»و خسنلا عيمج يف اذك (4)

 .ةعيبر ةغل الع هانلمح نإ الإ هجولا

 نب ديعس هجرخأو .هنع رداص فلؤملاو )٠١/ 2٠ «نئلحملا» يف مزح نبا هجرخأ )0(

 :يقهيبلا هقيرط نمو «(1/4"7 /7) :«(ثيدحلا بيرغ# يف ديبع وبأو )١١97(« روصنم

 .هيف ملكتم ئليل يبأ نبا هدانسإ يفو «(351/10)

 .«....هتمأل لاق) :ةيدنهلا طا وذ. (5)
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 .هب عقي مل مكحلا يف اقداصت وأ ٌةنيرق تماق نإو «ئلاعت هللا نيبو هنيب هقالط

 نأ أ ٌمولعمو «ةعبرأ بتارملا متلعج مكّنإف ؟ماسقألا ّيأ نم اذهف :ليق نإف

 ؟ظفّللا مكحل ٍدصاق الو «لزاه الو «لقعلا لئازالو ورْكمب سيل اذه

 هدارأ ام مكح همزلف :هيينعم ّدحأ (١)هب ٌديرم ظفّللاب ٌمّلكتم اذه :ليق

 ,ارأ امن اقلام ناكتاذإ ظفثلاب دوي مل امي جراي الف مرو مل ام توه هلق
 :لاق .4؟ٌتدرأ ام» :لاقف ةّملا هت :أرما قّلط اّمل ةناكُر كي يلا فلحتس ! دقو

 .()(تدرأ ام وه» :لاق .هللآ :لاق .«هللا» :لاق .ًةدحاو

 ٌدلاط تنآ :لاق اذإ كلام لاق دقو .. لمتحملا ظفللا يف هني هنم لبقف
 ؛اقلاط تسيلف نيميلا كرتف هل ادب مث : «ءيش لع فلحي ن نأ ةيري وهو قتيلا

 ئَّتح دمحأ مامإلاو (ةلدبعس نب ثيَللا ئتفأ اذهبو «”)اهقّلطي نأ دري مل هنأ

 :«ليريالا هل ()

 قيرط نم )7١51(., هجام نباو )/١١117/1(« يذمرتلاو )357١8(« دواد وبأ هجرخأ (؟)

 عبرأ هيفو .هدج نع «هيبأ نع «ةناكر نب ديزي نب يلع نب هللا دبع نع ديعس نب ريبزلا
 بارطضالاو ؛ديعس نب ريبزلاو «يلع نب هللا دبع فعضو «ديزي نب يلع ةلاهج :للع

 00377١ /717١1(( 5) دواد ىبأ دنع رخآ قيرط هلو .يراخبلا نع يذمرتلا هلقن امك

 اهلك قرط# لاقو ةنحا ةيدسلا فسخ دقو رجه نب عقات ةلاهجل قيم دنسر

 يف ةيميت نباو )111/٠١(« :«ئئلحملا» يف مزح نباو «يراخبلاو ؛«ةفيعض

 )077/١- :«نئسلا بيذبت» يفو «قأيس امك فنصملاو 271١ /7) :«ئواتفلا»

 هححصو 7١(« 71) «ءاورإلا» يف ينابلألاو ١١(.« /1/) :«لينلا» يف يناكوشلاو «7

 )07١/١١(. :«ملسم حرش#) يف يوونلاو ١19(( /7) :مكاحلاو «(1771) نابح نبا

 .(1917 /7) :«ةنودملا» يف هركذ (*)

 مالعأ» رظنيو .هنع رداص فلؤملاو ءامهنع )٠١/ 3٠١١( :«ئلحملا» يف مزح نبا هركذ (5)
 .(5778-0794 /7) :«نيعقوملا
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 .مكحلا يف كلذ هنم لبقي هنع ةياور يف دمحأ َّن

 :روص ثالث اهل ةلأسملا هذهو

 قلطتال (")اذهف «هدارم زيجدتلا دركي ملو هنيمي نع مجري نأ :(١)اهادحإ

 .اًملاح نوكي الو لاحلا يف هيلع

 .ٌقلاط تنأ :لوقيف ءزيِجَّتلا ال نيميلا هدوصقم نوكي نأ :ةينأّثلا
 :اًديز ثْملك نإ ؛ :هدوصقمو

 يف نيميلا نع عجري مث ,همالك لَّوأ نم نيميلا هدوصقم نوكي نأ :ةعلالا

 .عاقيولا ةبولي مل هن ؟هب عمي ا اذهف ا قالطلا لعجيو .مالكلا ءانثأ

 دعب ٌريجنتلا ئون اذإف ءزّجنملا عوقو نع اًرصاق ناكف «قيلعتلا هب ئون امّنإو
 ا

 ,[1 8 :ةرقبلا] 70

 .ةقدلشب نيف ةديلع لس امك هنلظي ءىشلا لع قاسي نأ ءامهدحأ

 .«هللاو ال»ك فلحلل ٍدِصق ريغ نم هناسل ئلع ٌنيميلا يرجت نأ :يناّثلا

 دصفق مدعل هب ةذخاؤملا هللا عفر امهاللككو «همالك "8 8 (هّللاو لئلب»و

 .«(اهدحأ)» :م ب ءح ءز )1

 .«هذهفا) :عوبطملا )0(,

 .(511-518/ /5) :«يشكرزلا حرشاو ,(ا/7 257 /7؟) :«ررحملا» رظني (9)
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 ال نأ هدابعل هناحبس هنم عيرشت اذهو .اهتقيقحو نيميلا دقع ئلإ فلاحلا

 ءاّهيناعمو اهقئاقح اهب ُمّلكتملا دصقي مل يتلا ظافلألا لع َماكحألا اوبّتري

 .اًمكحو ةقيقح لزاهلا ريغ اذهو

 هّنأ رمع نع ّحصف «هرارقإو هركملا قالط عوقو مدعب ةباحَّصلا ئتفأ دقو

 .(7هعقثوأ وأ هتبرض وأ (7١هتْئَجأ اذإ هسفن ىلع ٍنيمأب لجّرلا سيل :لاق

 :تلاقف هتأرما تتأف ءالسع (”7راتشيل لبحب ئّلدت الجر ّنأ هنع ٌحصو

 كلذ ركذف دمع لتأف :اهقلطف تياف هللا اهدشانف :يئقلطتل وأ لبحلا ًنعطقأل

 .227قالطب سين اذه نإف «كتأرما ئلإ م عجرا :هل لاققف «هل

 11 كيلا قالط زيجي ال ٌئلع ناكو

 .«هتعجوأ» :عوبطملاو ن يف 0010

 :«ئربكلا» يف يقهيبلاو )3588915١(2« ةبيش يبأ نباو )١١575(« قازرلا دبع هجرخأ (؟)

 يف ظفاحلا هدنس ححصو «رمع نع هيبأ نع ةلظنح نب يلع قيرط نم ("08/0)

 )5١15/11(. :1حتفلا»

 .ةينجي :لسعلا راتشي 6)

 «ميهاربإ نب ةمادق نب كلملا دبع قيرط نم (9 51 /1) :«ئربكلا» يف يقهيبلا هجرخأ (5)

 لمآ اذار ءرغ ةاردو مر «لويقم هوي فرعه كلدلا دع فيسك وسو .هيبأ نع

 0 صيخلتلا» يف ظفاحلاو :(78//1117) :ةريعلا ردبلا# ف نقلملا نبا

 .عاطقنالاب

 :(ئربكلا» يف يقهيبلاو «2148771) ةبيش يبأ نباو )١١415(« قازرلا دبع هجرخأ (0)

 0 يا

 .هْنَعْهيَفَو يلع نم عامس نسحلل حصي مل
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 الاقف .هركملا قالط نع ريبزلا َنباو رمع نبا تلأس :جرعألا تباث لاقو

 .217يشب سبيل :اًعيمج

 ني ناوفص نع :ةلجج نب '"راغلا ءاورامب نوعنصت امف :ليق نإف

 تسلج جر :ةلك هللا لوسر باحصأ نم لجر نع ءمصألا "' 'ورمَع
 وأ يفقلط: هل تلاقو ؛هقلح ئلع َنيّكّسلا تلعجو ؛هردص ىلع هّنأرما

 ال :لاقف لكي تبتلل كلذ ركذف ءاّنالث اهقّلطف «ْتَبَأف هلل هللا اهدشانف ؛كتحبذأل

 .247(هننس) يف روصنم نب ديعس هاور «قالّطلا ىف ةلوليق

 ,(١١51١١)قازرلا ديف ةلضوو ه(189:)فيدح دمعاقيلعت يراخبلا هركذ (0010

 (ئربكلا» يف ٌيقهيبلاو . 2164 /7١؟) :«حتفلا» يف هاكح امك  («هعماج» يف يديمحلاو

 .حيحص هدنسو ءامهنع جرعألا تباث نع رانيد نب ورمع قيرط نم

 يف نيدلا رصان نبا هدّيق هبو ؛.هرخآ يف ةروسكم يازب ةيدنهلا طو خسنلا يفاذك (؟)

0 

 رّيغو ؛لاجرلا بتك يف كلذك وهو .ضاقك وهو :لاق (5 ٠5 /7) :«هبتشملا حيضوتا

 .ءايلاب «يزاغلا» لإ ةلاسرلاو ىقفلا ط يف

 خيراتلا» رظني ءريثك بارطضا همسا يف عقوو ««رمع» :ن يفو ءلوصألا ةماع يف اذك

 نئنسا يف عقوو «((577 /15) :«ليدعتلاو حرجلا»و «هيلع قيلعتلاو )3١77/5( :«ريبكلا

 فلؤملاو «ورمع نب» :«ئلحملا» يفو ««تارمع نب ناوفصا) :«روصنم نب ديعس
 .«نارمع نب» :ئلإ ةلاسرلاو يقفلا ط يف ريغو .هنع رداص

 لجر نع مصألا ناوفص قيرط نم ١70(. /”) :«ءافعضلا» يف يليقعلاو ء«(١٠)

 ةلبج نب زاغلا ئلع هرادمو .هلاسرإو هلصو يف فلتخا دقو لَك يبنلا باحصأ نم

 اًضيأ ثيدحلا فعضو «يراخبلا لاق امك ركتم امهثيدحو ءمصألا ناوفصو

 رّكَّذو ءانه فتصملاو ,يداهلا دبع نباو ءناطقلا نباو ءيزوجلا نباو «قحلا دبع

 مهولا نايباو «(١5؟ /5) :«حيقنتلا»و )2١519/5« :«ةيهانتملا للعلا :رظني .هللع

 .(5177/5؟) :«ماهيإلاو
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 غ8 يبنلا نع ءٍساّبع نبا نع «ةمركع نع ءنالجع نب ءاطع كورو

 .©7«هلقع نيلع (١!١بولغملا هوتعملا قالطالإ ٌرئاج قالّطلا لك :لاق

 نب ورمع ينثدح «ةلاضَف نب حَرَف انئّدح : 0 ”روصنم نب ديعس ئورو

 :تلاقو اهجوز نطي مرلع هحضوف انيس تّلدسا ةآرما نأ ءيرفاعملا ليحارش

 باّطخلا نب رمع ئلإ كلذ 2؟عفرف ءاًنالث اهقّلطف ءىتقّلطتل وأ كّنذفنأل هللاو

 .اهقالط ايضمأف

(010 

 ع(

0 

 .«©)هوتعملا قالط الإ ٌرئاج قالّطلا لك :ٌيلع لاقو

 وهو «بولغملاو» :عوبطملا يفو .فطعلا واو نودب (بولغملا) :خسنلا عيمج يف

 خسنلا يفامك (7737 /8) :«ئيلحملا» يف عقوو ءءايضلاو يدع نبادنع يذلا

 . ةييخ رداص فلؤملاو

 قيرط نم )45٠0( «ئقتنملا» يف ءايضلاو «(7/8 /1/) :«لماكلا» يف يدع نبا هجرخأ

 دنسم نم )١١941( يذمرتلا هجرخأو .سابع نبا نع ةمركع نع نالجع نب ءاطع

 هلعأ هبو .«ثيدحلا بهاذ فيعض ءاطعو «بيرغ ثيدح اذه» :لاقو «ةريره يبأ

 يلع ئلع هفقو ظوفحملاو ءانه فنصملاو «(77" /4) :«حتفلا» يف ظفاحلا
 . قأيس امك ُهَنَعَدَتديَ

 هلعآ آمل ؟فيعض ةددسو ءاثلعم (9 ١ أ (ئلحملا» يف مزح نبا هنعو )3١719((.

 .انه فئصملا هب

 .«عجرفاا : ص شماهو مح )0(

 يقفيبلاو 6911 111183 روصتتم نب يعيب ةلكضوو ةهياقزاج يراخببلا يع هقلع (06

 مو سباع نع «ىعخنلا نع .هنع :شيعألا باحصأ نع (" 69/50 : «؛ئربكلا» ىف

 .(55١5؟) «ءاورإلا» :رظناو .حيحص هدنسو .افوقوم يلع نع «ةعيبر
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 لثمو .هنع يواّرلا ةّيقب سيلدت :ةثلاثلاو «ةلّبَج نب زاغلا نْيِل :ةيناثلاو ءورمع

 .طوقّسلا ةياغ يف ٌربخ اذهو :7١2هزح نبا دمحم وبأ لاق ؛هب ٌحتحي ال اذه

 نب داطع ةياور وع ريق راج قاوطلا لق :ساّبع نبا ثيدح اّمأو

 ريخلا اذهو :؟2'هزح نبا لاق .بذكلاب يمر دقو ٌنوهشم هفعضو «نالجع

 .لوألا نم رش

 ةرصاعم ملعن الو «2)هّدقت امك ؛هفالخ هنع حيحّصلاف رمع رثأ اًّمأو

 .فعض هيف ةلاضق نب جّرقو رمعل ّيرفاعملا

 هّركُملا ٌقالط زيجي ال ناك هَّنأ ساّنلا هنع هاور يذّلاف ءيلع رثأ اَمأو

 :نسحلا نع «ديمح نع «ةملس نب داّمح نع ,يدهم نب نمحّرلا دبع ئورو

 متركذ ام هنع ّحص نإف .(؟)هركملا قالط زيجي ال ناك بلاط يبأ نب يلع نأ

 .اذبهب ٌصوصخم ماع وهف

 مزح نب دمحم وبأ ظفاحلا ريزولا لاق» :ب يف عقوو )2207/1١١(. :«ئلحملا» يف )١(

 . (هنلل

 .(9١5*/١١):«نئلحملا» (؟)

 )9( )ص١590(.

 نبا هركذو «هب ةملس نب دامح نع عيكو قيرط نم (1“”147) ةبيش يبأ نبا هجرخأ (:)

 .هب دامح نع يدهم نبا قيرط نم )٠١/ 3١7( :«ئلحملا يف مزح
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 لصف

 َةراَصل اوفا امم َء تن ايي :لىلاعت لاققف «ناركّسلا قالط اًّمأو
 لوق هناحبس لعجف ؛[47 :ءاسنلا] 4 تروأوُقَتاَمْأ ومد َقَحيَرَكَحُس تلو
 نأ انّزلاب ٌرقملاب ٌرمأ هّنأ هنع ٌّمِصو .لوقي ام ملعي ال هّنأل ؛ربتعم ريغ ناركّسلا

 .ئغلي وأ هب ٌرفأ يذلا هلوق ربتعيل «١2)هكتسُي
 6 ص ع 9

 ءاجف ٌيلع يّريعب رّمع امل ةزمح ةّصق يف ")ٌيراخبلا حيحص# يفو
 :لاق مث ناركس وهو هّبّوصو ٌرظْتلا هيف دًّمصف «همولي هيلع فقوف كي ُييبنلا

 ريغ هلاق ول لوقلا اذهو .هيبقع ئلع كَ ٌنِبْنلا ٌصكنف «يبأل ٌديبع الإ متنأ له

 .ةزمح كلذب ذخاؤي ملو ءاّرفكو َةَّدِر ناكل ناركس

 .«ٌقالط ناركس الو ٍنونجمل سيل» :لاق هَّنأ نافع نب نامثع نع ّحصو

 نب نابأ نع .ٌيرهّزلا نع «بئذ يبأ نبا نع «عيكو نع :©"7ةبيش يبأ نبا هاور

 :هيبأ نع سواط نبا لاقو .(*7زوجي ال ناركّسلا قالط :ءاطع لاقو

 .(5875ص) هجيرخت قبس دقو ء«بيصخلا نب ةديرب ثيدح يىفامك ()

 .ُهنَعُدَََر يلع ثيدح نم (19194)ملسم اذكو )73٠91.7706. "4٠٠0 (؟)

 :رظنا .هب اًمزاج ءيراخبلا هنع هقلع دقو ,حيحص هدنسو (18776187094) (*)

 )41١/9"(. :«حتفلا»

 يبأ نب حابرو ةاطرأ نب جاجح قيرط نم )1871781877٠0( ةبيش يبأ نبا هجرخأ 0(

 نكل ؛(7 54 /1) :«ئربكلا» يف يقهيبلا هيلإ هازعو ؛حيحص هدنسو .هنع فورعم

 _ جيرج نبا نع )١77957( قازرلا دبع دنع امك «هقالط عوقوب لوقلا هنع روهشملا
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 ,1(2)هقالط زوجي آل :دّمحم نب مساقلا لاقو ل ناركسلا قالط

 يذلا هللاب هفلحتساف .قّلط ناركسب نأ هنأ زيزعلا دبع نب رمع نع ّحصو

 هةيربشو فتارفاهبلإ ةرفوقلحف لقوال وهو ايقاط دقت ىهالا لإ أل

 .ةرحلا

 «نمحرلا دبع نب ديّمَحو «يراصنألا ٍديعس نب ئئيحي بهذم وهو

 .هيوهار نب قاحسإو ؛ءنسحلا نب ؟؟7هللا ديبعو ءٍدعس نب ثيّللاو «ةعيبرو
 م
 2 ")ةّيعفاّشلا نم هريغو ينزملا (20هراتخا هيلوق دحأ يف َيِعفاَّشلاو ءروث يبأو وج انا

 ؛هبهذم اهيلع ّرقتسا ىتلا ىهو «ةهنع تاياوُزلا ئدحإ ىف دمحأ بهذمو

 ,(7577/0) :«فارشإلا»و 76١(. /4) :«طسوألا» يف رذنملا نبا هيلإ هازعو ءهنع -

 11١(. /7؟) :«ةياردلا» يف ظفاحلاو «(777 /4) :«ةنسلا حرشا يف يوغبلاو

 هاورو ,حيحص هدنسو «هنع سواط نبا نع رمعم نع )١177204( قازرلا دبع هجرخأ )١(

 .هنع رخآ هجو نم (18171/9) ةبيش يبأ نبا

 قيرط نم حيحص دنسب )١١١1١( روصنم نب ديعسو «(14071/1/) ةبيش يبأ نبا هجرخأ 00

 .هريغو )٠١/ 75١١( «ئلحملا» يف مزح نبا هيلإ هازعو «هنع ديعس نب يحي نع ميشه
 .مهبم وأر هيف ءفيعض دنسب (01*177/) قازرلا دبع هجرخأو

 )٠١/ 5١١( (ئلحملا» يف مزح نبا هركذ اذكو )١١١١( روصنم نب ديعس هجرخأ (')

 قالط زيجي رمع ناك دقو .هنع ديعس نب يحي نع ميشه قيرط نم حيحص دنسب
 .(1871/5) ةبيش يبأ نبا دنع امك «عجرف نامثع ثيدحب نابأ هثدح ئتح «ناركسلا

 نب نسحلا نب هللا ديبع وهو ««ليلحملا»و خسنلا ةيقب نم تبثملاو ««هللا دبع» :م ءد (5)

 :«ليدعتلاو حرجلا يف هتمجرت «(18١ت) اهملاعو ةرصبلا يضاق يربنعلا نيصحلا

 .(5 59/5) :«مالسإلا خيرات»و «(0717 /5)

 .«هراتخاو» :ةيدنهلا طو «ب (4)

 ٠١/ 5١١(. 59 /8) :«(ئئلحملا» رظنيو «(55/8*7) :«ينزملا رصتخم» (5)

 “وو



 قالطلاب رمأي ال يذلا :(3)بلاط يبأ ةياور يف لاقف ءاهيلإ هعوجرب حّرصو
 هيلع اهم« ماس نيكأ دق قالطلاب رمأي ىذلاو :ةدحاو دل نرتآ امن
 .اميمج قنا انآ و هاذه نم ةيغ اقيفءيكايلحلاو

1-0 

 را نس

 ردح زوجي ناركشلا قالط نإ لوقأ تدك دق :ينوميعلا ةياور يف :لاقو

 مل عاب ولو .همزليملّرق أول هّنأل ؛هقالط زوجي ال هّنأ ىلع َبّلغف ههتّيبت

 .همزلي الف ءكلذ ريغ نم ناك امو «ةيانجلا هّمزْلأو : :لاق شيب 10 ني

 .لوقأ اذهبو :©"”زيزعلا دبع ركب وبأ لاق

 رفعج وبأ ةّيفنحلا نم هراتخاو ,(©9.هّلك رهاظلا لهأ بهذم اذهو

 0110 علا «٠ سلا وبأو ,(0) ٌيواحّلملا

 ز يفو «ةيدنهلا طو «ن ءب «ح نم ةطقاسو ءاذك :بتكو م ءص يف ضايب «بلاط يبأا (010)

 مالعأ»و ؛.(735ص) «ةثاغإلا» يف فلؤملا هركذو .د نم تبثملاو !«لصفا اهنم الدب
 .(51/5 /5) :«نيعقوملا

 ) .زجن مل ...همزلن ملا :ز

 591١(. /7) :«رفاسملا داز» يف

 :«نئلحملا» رظني )8/ 59 ٠١/ 5١١(.
 .صاصجلل( ١ /؟) :«ءاملعلا فاالتخا رصتخم) رظني

 264560 :«عئانصلا عئادب»و 4 ا :(طوسيملا» رظني

 مامإ رايتخا هنأ (737ص) «نابضغلا قالط مكح يف نافهللا ةثاغإ) يف فلؤملا ركذو

 )1١١57/١5-١١1(, :«ئواتفلا عومجم» رظني .ةيميت نبا مالسإلا خيشو نيمرحلا

 فسوي يبأ رايتخا هنأ (5175 /5) :«نيعقوملا مالعأ» يف ركذو 1١37-2٠١4 /87)و

 .رفرو

1 



 :ذخآم ةعبس مهل هوعقوأ نيِدّلاو

 .هتايانجب ذخاؤي اذهلو «فاكم نأ -اهدحا

 .هل ةبوقع قالّطلا ًعاقيإ 3 :يناثلاو

 ءاهبابسأب ماكحألا طبر باب نم قيلطُتلا ئلع قالّطلا بترت ّنأ :ثلاّثلاو

 .ركّسلا هيف رّثؤي الف
 اذإ :اولاق مهَّنِإف .همالك يف يحاّصلا ماقُم هوماقأ ةباحّصلا َّنأ :عباّرلاو

 .©20نونامث يرتفملا ٌدحو .ئرتفا ئذه اذإو ءئذه رِكَس اذإو ءرِكَس برش

0010 

 .مّدقَت لفو .«قالطلا ُْق ةلوليق ال :ثيدح :سماخلاو

 .مّدقت دقو «هوتعملا قالط الإ ٌرئاج قالط لك» :ثيدح :سداّسلاو

 ءرمع نع ديبع وبأ هاورف «قالَّطلا هيلع اوعقوأ ةباحّصلا َّنأ :عباّسلاو

 امك فيعضف يلع رثأ امأ هاْنََديإَعيَر فوع نب نمحرلا دبعو يلع ئلإ اذه بسُت
 ؛ذتسملا# يف يعقاشلا همعو 4111/9: كلام هسرغأ دقو هلك سلا هركتيس

 «ةب رمع 'يلعراشأ اًيلع نأ (176547) قازرلا دبعو :(5 48 /1/) :«مألا»و (8١ص)

 «ننسلا» يف ينطقرادلاو )207١٠١( «ئربكلا» يف يئاسنلا هلصوو .عطقنم هدنسو

 نيلولعم نيقيرط نم «سابع نبا نع (1376-70371 /5) :مكاحلاو (5”737 5 )71١”,

 :«صيخلتلا» :رظنا )/177/١1(. «ملسم» يف هنع تبث امب ضراعم وهو «ةلاهجلاب

 .(71/4) «ءاوراإلا»و )3١9/5(.

 «ملسم حيحص) يف هنع تباثلا لب «قايسلا اذهب هنع تبثي ملف نمحرلا دبعامأو

 نأ ئرأ» :نمحرلا دبع لاقف ءرمخلا يف راشتسا رمع نأ :سنأ ثيدح نم )17١(

 .«نينامث ٌرمع دلجف «دودحلا فخأك اهلعجت

 ل



 خب قيزي انثذج :؟؟ةيرييع وبأ لاق .١2)ٍساّبع نبا نع هريغ هاورو «ةيواعمو

 نأ ءٍديبل يبأ نع 7تيّرخلا نب ريبزلا نع مزاح يوب ريرج نع «قوراخ
 عبرأ هيلع َدهشو «باّطخلا نب رمع ىلإ عف 334 اركس وعو هنأ رمإ قّلط ةلجو

 .امهنيب رمع قّرفف ةوسن
- 5 0 / 5 - : 
 نب رفعج نع 220 ركب نب ةيجان نع ءميرم يبأ نبا انثدحو :“ )لاق

 .ناركسلا

 .اًبيرق هجيرخت قبس دقف سابع نبا رثأ امأو ءامهجيرخت يأيسف ةيواعمو رمع ارثأ امأ )١(
 هجرخأو ءاقلعم ديبع يبأ نع 73١9/٠١( 741 /4) :«(ئلحملا» يف مزح نبا هركذ (؟)

 ديبل وبأ ؛عطقنم هدنسو .هب ريرج نع عيكو قيرط نم هوحنب (77111) ةبيش يبأ نبا
 ظ 7561١(. /75) :«لامكلا بيذبت» :رظنا .رمع قلي مل

 !فيحصت وهو ««(ثراحلا» :عوبطملا يف 0

 يف يقهيبلا هجرخأو )35١9/٠١(. «ئلحملا» يف مزح نبا هركذ «ديبع ابأ ينعي 0(

 ةيواعم باتك نم «ةويح نب ءاجر نع «يرهزلا قيرط نم (759 /1/) :«ئربكلا»

 .حيحص هدانسإو .زيزعلا دبع نب رمعل
 ركب يبأ نب ةيجان» )١٠١/ 94 7١(: :«نلحملا» يف عقوو «ةيدنهلا طو لوصألا يفاذك (5)

 يبأ نبا نأ اوأر مهنأل ؛ةراشإ نود «ديزي نب عفان» :ئلإ ةلاسرلاو يقفلا ط يف رّيُغو

 ام باوصلاو .افيرحت لوصألا يف عقو ام اونظف ديزي نب عفان نع ةياورلاب روهشم ميرم
 :«خيراتلاو ةفرعملا» يف يوسفلا نأ ريغ ةمجرت هل دجأ ملو ءلوصألا يف عقو

 لاق (ركب نب ةيجان مهنم ةعامج نع لئّس نأ دعب) ريكب نب لئيحي نأ ركذ )١77/1(

 بهو نبا :مهو .هنعاوور دق ةثالث تدجوو .«عرولا لهأ نم «مهب سأب ال» :مهيف

 ؛(يدنكلل 777 ١/ :«ةالولا» يف امك) ريفعو 1١7/ 758٠١(« :«لامكلا بيذبت» يف امك)
 5١9/٠١(. :«ليلحملا» يف امك) ميرم يبأ نباو

 ا



 عومجم اذهف .الصأ ٌةَّجح هنم ٍءيش يف سيلو «هب اوجتحا ام 0

 نأ ئلع ٌدقعنم عامجإلا ذإ «ٌلطابف .فّلكم هَّنأ وهو ءلّوألا ذخأملا اًمأف
 .ٍفّلكمب سيلف لوقي ام لقعي ال نّمو ؛لقعلا فيلكُتلا طرش

 ءاهبرش ئلع اًمّركم ناك اذإ هقالط عقي نأ بجول هاّمّلكم ناك ولف اًضيأو

 .هب نولوقي ال مهو ءٌرمخ اهنأب ملاع ريغ وأ

 .ائهنُي الو رمؤُي الف لقعي ال نم اّمأو ءةالَّصلا دارأ اذإ ركّشلا نع ىمم هّنأو

 :(1) ثَّكبلا نامثع لاقف «قافو لحم ال عازن لحمف «هتايانجب همازلإ اأو

 نيتياوّرلا ئدحإ اذهو ءطقف رمخلا ّدح الإ ءّدح الو ٌعيِب الو ٌدقع همزلي ال

 .()لقعلا هل ربتعُي لعف لك يف نونجملاك هنأ دمحأ نع

 طاقسإ نأ : امهدحأ «نيقرفب اوقّرف «هلاوقأ نود هلاعفأ اوربتعا نيذّلاو

 ةقرّسلا وأ انّزلا وأ هريغ لتق دارأ نم لك ذإ :صاصقلا ليطعت ىلإ ٌةعيرذ هلاعفأ

 أدإف ءادجأو اًمرج اوتأ اذإ ّدحلا هيلع ماقيف .«كلذ لعفو ركس «بارحلا وأ

 ةعيرشلا دعاوق كبأت اقم اذه ؟دصلا نع طقس فيك ركشلاب هكرجب فعامت
 قالط ئري نم ضعبو :كلذ لاق نم الع اًركتم (؟*7دمحأ لاقو ءاهلوصأو

 .خسنلا فالخ «عيمج اذه» :ةلاسرلاو يقفلا ط )010

 7٠١(. /0) :«ةيادهلا حرش ةيانبلا» يف هنعو )٠١١/ ٠١( :«اىلحملا» رظني (0)

 )75/87/١١(. :«ينغملا»و ؛(7707) «(جسوكلا لئاسم) رظني ()

 .لالخلا مالغل ١191١( - /؟) :«رفاسملا داز» يف امك ءثراحلا يبأ ةياور يف (4)
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 كرت وأ ءاّدح ئتأ وأ «ةيانج ئنج ول اًناركس َّنأ معزي زئاجب سيل ناركّسلا

 ١)ءوس مالك اذه ,نونجملاو ِمَسّرَبُملا ةلزنمب ناك ءةالّصلا وأ مايّصلا

 دّرجملا (1)هالكلا َّنأل ؛ًةدسفم نّمضتي ال هلاوقأ ءاغلإ نأ :يناثلا قرفلاو
 اهقاقلا فمي ال اهدساتم ثا «لاعقألا قاللشي ديف ةدسقم ال لقاعلا ريغ نم

 ٌّحص نإف «هلاوقأ فالخب ٌرشتنم ٌةاسفو ضحم ٌررض هلاعفأ ءاغلإف «تعفو اذإ

 هلاعفأو هلاوقأ نيب ةيوسّتلا تناك اًحصي مل نإو «قاحلإلا لطب ناقرَملا ناذه

 م
 امي

 .فعّضلا ةياغ يفف «ٌةبوقع هب قالّطلا عاقيإ َّنأ وهو :يناثلا ذخأملا امأو
 ّدحلاب ةبوقعلا هذه نم هناحبس هللا ئضر لصح دقو ٌةبوقع هيفكي ّدحلا َنإف

 .نيجوََّرلا نيب قيرفتلاو «قالّطلاب ةبوقعلاب ةعيرّشلا يف انل دهعالو

 .بابسألاب ماكحألا طبر نم هب قالّطلا عاقيإ نأ :ثلاّثلا ذخأملا اننأو

 ءاّمركم ركس نمب قالّطلا ٌعاقيإ ُبجوي اذه َّنإف ءطوقٌّسلاو داسفلا ةياغ ىفف

 تبث لهو :لاقي مث .مئاتلابو لب ءمَسْرَبُملاَو نونجملابو ءٌرمخ اهّنأب الهاج وأ
 ؟كلذ يف الإ عازّتلا لهو هب ٌمكحلا طبرُي ئّتح ٌببس ناركّسلا قالط نأ مكل

 اذإ :مهلوق يف يحاّصلاك هولعج ةباحّصلا نا رهو :عباّرلا ذخأملا امو

 .ةتبلا حصي ال ربخ وهف .ئّذه رِكَس اذإو ءرِكَس بر

 .«فاوسا اهمسر ناك نإو «فأ ءوس» :ةيدنهلا ط «ن «م ,ح يفو ءب «ص «د يف اذك )0010

 .«ءوس مالك اذه وأ فأ ءوس» :«رفاسملا دازا يفو

 .«لوقلا» :م .ح د )0

 م.



 اًيلع هللا هّرن دق ٌبوذكم ربخ وهو ١(: 'مزح نب ٍدَّمحم وبأ لاق

 (؟)باجعيإ هيف َّنِإف «هنالطب ىلع لدي ام ةضقانملا نم هيفو هنع نمحّا دبعو

 .هيلع ّدح ال يذاهلاو ئذه نم ئلع ّدحلا

 ال يخف ««قالّطلا يف ةلوليق الا :ثيدح وهو :سماخلا ذخأملا اّمأو

 .لقعي ال نم نود لمعي فلكم قالط ئلع هّلمح بجول مص ولو «ٌحصي

 .يبصلاو مَسَربُملاو نونجملا قالط هيف لخدي مل اذهلو

 .«هوتعملا قالط الإ ٌرئاج قالط لك» :ريخ وهو :سداّسلا ذخأملا اّمأو

 نأ :ٌتلاث ٌباوجو «فّلكملا ين ناكل مص ولو ؛ٌحصيال ٌءاوس هلئثمف
 هَّنأ ةفئاط تعَّدا دقو .هب ٌّقحلم اّمإو «ةوتعم اّمإ لقعي ال يذلا (©0ناركّسلا

 .هب مّلكتي ام يردي الو هل لقع ال يذلا :ةغّللا يف هوتعملا :اولاقو .ٌةوتعم

 ةباحّصلاف «قالّطلا هيلع اوعقوأ ةباحّصلا نأ وهو :عباّسلا ذخأملا اّمأو
 .هنع هانيكح ام نامثع نع ٌحصف «كلذ يف نوفلتخم

 امهادحإ يف «نيقيرط نم هّنأل .هنع ٌحصيالف 24 ”ساّبع نبا رثأ امو

 :ةنزاهيهو © ارمع اأو «ئيحي يبأ نب ميهاربإ ةيناّتلا فو «ةاطرأ نب جاّجحلا

 .نافع نب نامثع امهملاخ دقف

 )١( :«ئلحملا» يف )1١/5١١(.

 .ن ىف تسيلا ()

 .(ركسلا» :د ءص (0)
 .اًبيرق راثآلا هذه جيرخت مدقت (:4)

 دقو باوصلا وهو ؛رمع» :ةيدنهلا طو .«رمع وبأ) :م ,ح .«رمع نبا) :ب ءص ءدءز (5)

 ١7 1١(. ص) هثيدح مدقت

0. 



 لصف

 ثيدحو :لبنح ةياور يف دمحأ مامإلا لاق دقف ,7١2)قالغإلا قالط اأو

 : ينعي (170قالغإ يف ٌقاتِعالو ٌقالط ال» :لوقي لي ّيبنلا تعمس ةشئاع
 .بضغلا

 دازهو :«يفاشلا) ف ركب وبأو :لالخلا ةئعدهاكح دمحأ ٌصئاذه

 دمج ريسقت [لهف 71 رفاسملا

 قالّطلا باب :هيلع مجرتو «بضغلا هنظأ :(4)(هنئس) يف دواد وبأ لاقو

 وه :ليقو «نونجلاب امهريغ هرّسفو «هاركإلا هنأب هريغو ديبع وبأ هرّسفو
 ئقبي ال ىَّنح قالّطلا هيلع قلغيف ٌةدحاو ةعفد ثالّثلا تاقلّطلا عاقيإ نع كين
 21ه كيبع وبأ هاكح ءنهّرْلا قلغك ءىش هنم

 قالط مكح يف نافهللا ةثاغإ» فلؤملا ةلاسر يفهانعم ين لاوقألا رظنا )١(

 611١-2511 /5) :«نيعقوملا مالعأ» ينو .(17:8-19-”ص) «نابضغلا

:75-1 5). 

 .هجيرخت مدقت ()

 .لالخلا مالغ زيزعلا دبع ركب يبأل (510 /7) ()

 يفو ؛««ظيغ» نع ةفحصم اهنظأو «ءاظلاب «ظلغ ئلع» :ن ءب «ح يف عقوو .(2191) )5

 :«ننسلا» رظني .«ظيغ» خسن ةدع يف عقوو «ءاطلاب «طلغ» :«ننسلا» خسن رثكأ

 .ليصأتلا ط ( 185 /)

 .(755-1506 /5) :«نيبيرغلا» يف (6)

١ 



 دصقي الف .هبلق لجّرلا ئلع قلغي نأ قالغإلا ةقيقحو :؟١)انخيش لاق

 .هتدارإو هدصق هيلع قلغنا هّنأك .هب ملعي ال وأ .مالكلا

 ريصلا ةّلقو ءردَّصلا قيض :قلغلا :3«2)دّربملا ساّبعلا وبأ لاق :تلق

 لاز نّمو ؛نونجملاو هركملا ٌقالط كلذ يف (؟!لخديف :(")انخيش لاق
 .لاق امب هل ةفرعم الو هل دّصَق ال نم لكو ءبضغ وأ رْكّسب هلقع

 :22”هاسقأ ةثالث ئلع بضغلاو

 الب هقالط عقي ال اذهو «لاق امب هبحاص رعشي الف «لقعلا ليزي ام :اهدحأ

 .عازن

 .هقالط عقي اذهف .هدصقو

 عوقولا مدعو ءرظن لحم اذهف «لاز اذإ هنم طّرف ام ئلع مدني ثيحب هتّين نيبو
 .ملعأ هللاو ءهّجوتم ّيوق ةلاحلا هذه يف

 )١/ ١5(. :«لماكلا» يف (0)

 )١(. مقر ةيشاح رظني ()
 .«لخ دف» : ص م «ح 00

 :«نيعقوملا مالعأ» يف فلؤملا ركذ امك «ةيميت نبا مالسإلا خيشل ميسقتلا لصأ (5)

 7١- 5١(. ص) «مئئرغصلا ةثاغإلا» رظنيو «© 0

 م.



 حاكنلا لبق قالطلا يف ِِكب هللا لوسر مكح

 :لاق هل نع هينأ نع « بيعس نب ورمع ثيدح نم 176 يلا ف

 .كلمي ال اميف هل قتِعالو .كلمي ال اميف َمدآ نبال ٌرذن ال» :ِكَي هللا لوسر لاق

 .«كلمي ال اميف هل قالط الو

 :بابلا اذه ف ءىش نسحأو هو :2')”ٌنسح ثيدج اذه :يذمرتلا لاق
 ؟حاكنلا لبق قالطلا يف حصأ ٍءيش يأ :تلقف «ليعامسإ نب دمحم تلأسو

 .هلج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع ثيدح :لاقف

032 

(١ 

02 

 .«كلمي اميف الإ رذن ءافو الو .كلمي اميف الإ عيب ال١ :©7دواد وبأ ئورو

 7 م ل

 :لاق هلك هللا لوسر نأ ةمرخم نب رّوْسملا نع :57«هجام نبا نئسا يفو

 نبا هححصو ٠١(« 51/) هجام نباو )١1١81(« يذمرتلاو )75١945(« دواد وبأ هجرخأ

 (785 /4) :«حتفلا» يف ظفاحلا هّلعأ دقو ؛(705 /؟) :مكاحلاو «(7/47) دوراجلا

 .هيف عَجاريلف ههجو لّصف مث .«فالتخالا ةلع هيف نكل ؛يوق وهو" :لاقف هرضيال امب

 .فَْعََيَدَو مهريغو
 .(718/57) :«ةفحتلا» يف يزملاو )١٠١85( «ماكحألا رصتخم) يف يسوطلا لقن اذكو

 يف نقلملا نبار, ١" /7) :«ةيارلا بصنا# يف ىعليزلا هلقن امو تاعوبطملا يفو

 .؟حيحص نسحاا :مهريغو (45 /) :«رينملا ردبلا)

 نع دعس نب ماشه قيرط نم )72١7(« «طسوألا» يف يناربطلا اذكو )3١54(«
 ٌلوصوملا نّسحو .هلصوو هلاسرإ يف ماشه ئلع فلتخا دقو «هنع ةورع نع يرهزلا

 هححصو «(777/5١؟) :«هدئاوز» يف يريصوبلاو .(5 55 /7”) :«صيخلتلا» يف ظفاحلا

 .(؟١ 754١-85 /4) :«حتفلا» يف اهرظنا .هدهاوش تقبس لقو 0 )١٠/١ «ءاورإلا» يف
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 .«(ِكلِم لبق ّقتعالو «حاكنلا لبق ٌقالطال»

 نبأ نب ءاطعو .ردكنملا نب دمحم نع «بئذ يبأ نبا انثّدح :عيكو لاقو

 ."١"«حاكن لبق ٌقالطال» :هعفري هللا دبع نب رباج نع امهالك «حابَر

 نبا لاق :لوقي ءاطع تعمس :لاق «جيرج نبا نع «©7قازرلا دبع ركذو

 ملام قلط نإ :لوقي "”دوعسم نبا نأ ٍساّبع َنبا غلب :جيرُج نبا لاق 0 5 ك١ 2 د ل 5

 اذإ# :لوقي لجو رع هللا ْنِإ ءاذه يف أطخأ :ساّبع نبا لاقف .ٌزئاج وهف حكتي

 متقّلط اذإ :لقي ملو (4 :تادحخألا] كنه 0 مد تاكو ملا

 )١( ةبيش يبأ نبا هجرخأ )١181١4(« طسوألا يف يناربطلاو )8775(« والبزار)١599-

 :مكاحلاو «(راتسألا فشك )7/  )47١«دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا لاقو .هححصو

 ) :)775 /5هلصوو «هفقوو هعفر يف فلتخا دقو .«حيحصلا لاجر رازبلا لاجرو»

 نيبو بئذ يبأ نبا نيب عاطقنالاب ناّيزارلا هلعأو .هّلاسرإ ينطقرادلا حجرو ءهلاسرإو

 نم ينثدح» :لاق بئذ يبأ نبا نع (17,817) يسلايطلا هاور دقف ؛ردكنملا نباو ءاطع

 درو يتلا قيرطلاو ؛.«ءاطع نع لجر نعا :(041/) «تايناليغلا» يفو .«ءاطع عمس

 :«حتفلا» يف ظفاحلا لاق امك ةنعنعلا هيف ظوفحملا لب ؛ةفيعض عامسلاب هحيرصت اهيف

 ) .)"86 /9يبأ نبال «للعلا» :رظنا .هلبق ام هل دهشيو «ةَلَعُم ئرخأ قرط ثيدحللو

 ينطقرادلل «للعلا»و .(75 /5) متاح )١/ /59(. :«قيلغتلا»و )5/ 51 5(.

 :«ئربكلا» يف يقهيبلاو )1811١57(« ةبيش يبأ نبا اذكو )١١58(. «فنصملا» يف (0)

 .(9١5/؟)اًضيأ مكاحلا هجرخأو 57١(. /؟) :مكاحلا هححصو ؛(١7 /0)

 ءاعوفرم سابع نبا نع ءاطع نع رخآ هجو نم (5 5٠ /5) :«قيلغتلا» يف ظفاحلاو

 .هفقو موقألاف ««فرعُي ال نم هيفا 71١(: /7) ::صيخلتلا» يف لاق نكل «هنع تكسو
 .«قازرلا دبع فنصم١ نم بيوصتلاو «ملق قبس «جيرج نبا» :لوصألا يف (*)
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 10 نهومتحكن مث : تانمؤملا

 نإ :لاق لجر نع لْئُس هّنأ بلاط يبأ نب يلع نع :0"2ديبع وبأ ركذو
 .ُكلم دعب نم الإ قالط سيل :يلع لاقف «ٌقلاط ىهف ةنالف تجّوزت

 لوق اذهو ."' "اهاّمس نإو حاكن دعب نم الإ ٌقالط ال :لاق هنأ هلع تبثو

 دوادو .مهباحصأو .فاحسإو :كيمحأو ٌنعفاّشلا بهذ هيلإو 1 ةشئاع

 .2620ثيدحلا لهأ روهمجو «هباحصأو

 و

)0 

00 

00 

(0) 

 ؛عطقنم هدنسو «(7 71 /9) :«ريبكلا» يف يناربطلاو )١١5574(.« قازرلا دبع هجرخأ

 دهشيو ريبج نب ديعسو سواطو ةمركع هعبات نكل «سابع نبا كردي مل جيرج نب

 )/81١"(. : ' حفلا ر 4/50 :«دئاوزلا عمجم» :رظنا .هلبق ام هل

 قايرتا ديعدج خاووا لع( 0/٠ :)::ةنناسملا يق سس نيف ةشع هردكت

 عمسي ملو «يلع نع نسحلا قيرط نم ؛((70١١) روصنم نب ديعسو )١١565(«

 (ةربَس نب لازنلا هعبات دقو ؛(73287 /9) :«حتفلا» يف ظفاحلا هلعأ اذهبو «هنم

 نع ةملس نب دامح قيرط نم ءاقّلعم )٠١/ 3١6( :«نولحملا» يف مزح نبا هجرخأ
 قازرلا دبع هوحنب هجرخأو قبس امك «هنم عمسي ملو ؛هنع نسحلا نع ديمح

 نيسحو ةةيبأ نع ةريهسش ني هللا دبع نب نيسح هف ةالج قيعض دنس )١15850(

 .فرعي مل هوبأو مهتم لب كورتم

 ,(7١ه /؟) :«راثآلا لكشم» يف يواحطلاو 71954350(1) ةيبسش ئبأ فا هجرخأ

 ةورع نع يرهزلا نع دعس نب ماشه قيرط نم )1١7١/1( :«ئربكلا» يف يقهيبلاو

 يراخبلا حجرو .هفقوو هعفر يف هيلع فلتخا دقو «ماشه لع هرادمو ءافوقوم اهنع

 قرط هلو .هل متاح يبأو دمحأ لالعإ رضي الو ؛فوقوملا قيرطلا اذه ٌيذمرتلاو

 .(م / ؟) متاح يبأ نبال «للعلا»و )١/ /١07(.« :«يذمرتلا للع» :رظنا .ةيهاو لئئرخأ

 .هنع رداص فلؤملاو(١٠ ٠ 0/١ ) :«ئلحملا» يف مزح نبا مهبهاذم ركذ
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 خلطم هللا يبغ ةنالق تعيلرت نإ : لئاقلا نأ :لوقلا اذه ةجمس نمو

 رهو بعلاو ذيج قلدملا قالطلا هيح اهئاف لاسم كتذورت ةيجأل
 كلذ نوكي امّنإف ,تقتلط ول هنأ ملف ءاالط نوكي ل حاكتلا ءاهحاكن
 9 تكلا ةةسكو كيج كاذ ذإ يهو ءاّمّلعم مّدقتملا قالّطلا ئلإ ١)اًدانسإ

 ريغ حاكتلل ٌراتخم اهدوجو دنع َِّنإف ءاهدوجو دنع قالّطلاب اًمّلكتم هلعجي

 :«(ٌقلاط ِتنأف راّذلا تلخد نإ» :ةّيبنجأل لاق ول امك ٌحصي الف .قالّطلل ديرم

 .يفالخ ريغب قّلطت مل .هتجوز يهو تلخدف

 3| ؛لاق ول هنا ؟ ىلا يلو قالطلا قلعت ت نيب قرفلا امف :ليق نإف
 .كلملاب قتعو :قيلعتلا ٌحص رح وهف اًنالف تكلم

 هنع امك «2"”دمحأ نع ناتياور امهو «نالوق قتعلا قيلعت يف يلق

 ؛هصوصن رثكأ هيلع يذلا هبهذم نم حيحّصلا يهو «قالّطلا قيلعت يف ناتياور

 .قاولطلا ةود ىلا قلعت ةّكَض - هباحصأ هيلعو

 هّنإف .كلملا ©9هذوفن دمتعي الو «ٌةيارسو ٌةَّوق هل قتعلا نأ :امهنيب قرفلاو
 (؟)ااقع قتعلاب هلاوزل اًيبس كلملا نوكي نأ ٌحصيو «ريغلا كلم يف ذفني
 ول امكو ؛هئاوشب مرحسلا همر يذ نع قعلاب هكلم لوزي امك ءاعرشو

 عِرشُي اذه ٌلكو «قتعلا طرشب هارتشا وأ ءرذن وأ ٍةرافك يف هقتعيل اًدبع ئرتش 2

 .«اًدانتسا» :عوبطملاو نءد )١(

 )١( :(ينغملا» رظني )٠١/ :)0796/170570:(يشكرزلا حرشاو )١١77/1((,

 :«فاصنإلا»و )/5١9-518/1(.

 .(ذوفن» :عوبطملا يفو ,.خسنلا عيمج يف اذك (9)

 .«ادقع» :ب م ءص (:4)

5505 



 ٍلّسوتلا هناحبس هللا َعّرشف هلل ةبوبحم برق هّنإف «قتعلل اًببس كلملا لْعَج هيف
 لإ شيعي تاق «قالألا كاذق سلو ءةيرحم لإ ةيبقفا 7 ةليسو لكي هبلإ

 هتلازإل اًببس حاكنلاب عضبلا كلم لعجي ملو ؛هيلإ لالحلا ضغبأ وهو هللا

 .ةّنملا

 تاعاّطلاو ِبّرُقلا رذن باب نم كلملاب قتعلا قيلعت نأ :ٍناث ٌقرفو
 دجُو اذإف ءاذكو اذكب َنقَّدصتأل هلضف نم هللا ينانآ نئل :هكوقك رريكلاو

 ئلع قالّطلا قيلعتو نول اذهف «ةدوصقملا ةعاّطلا نم هب هقّلع ام همزل ءطرّشلا

 ,رخآ نول كتملا

 ةلمج ثالثلا عاقيإ ميرحتو ءاهرهط يف ةءوطوملاو

 0 نأ : وسيعمل يل

 كاسل هاف خا يه 25 نضيست 20 رهطم نس اهناسميأ لا اهسبا ريا

 قلطي نأ هللا رمأ ىلا ةدعلا كلف ء سعي نأ لبق 2")قلط ءاش نإو .كلذ دعب

 .«ءاسنلا اهل

 ع هيد دا و ء هو
 .«لماح يهو وأ «ترهط اذا اهقلطيل من ءاهعجاريلف هرم :©0هيلسعلو

 .اًهْنَعُدَتلََر رمع نبا ثيدح نم )١41/١( ملسمو ؛(0177 :0701) يراخبلا هجرخأ )١(

 .«قلطي» :م ءح (؟)

 ظفلو .نيخيشلا طرش ئلع هدانسإو ءرمع نبا ثيدح نم )١١41( دواد يبأ ظفل اذه ()

 ط يف رّيغو .«الماح وأ ءاّرهاط اهقلطيل مث ءاهعجاريلف هرم (5 )١5171/ :ملسم

 !ةراشإ نود ةلاسرلا
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 قالّطلا كلذف ءّسمي نأ لبق اًرهاط اهقّلط ءاش نإ مث» :©١)ظفل يفو
 .«نولاعت هللا رمأ امك ةّدعلل

 .«اهتّدع لبق يف اهقّلطي مث اهعجاريلف هْرُم١ :")ٌيراخبلل ٍظفل يفو
 قلُظ :لاقق رسع نبا نمي" ٌيئاسنلاو .دواد يبأو .دمحأل ظفل يفو

 هدب ملال 3
 اهري ملو ِةكلَي '40هللا لوسر ىلع اهَّدرف ءضتاح يهو هتأرما رمع نب هللا دبع

 2 هَ

 .«كسميل وأ قلطيلف ترهط اذإ» :لاقو ءاّئيش

 ءاسّنلا متقّلط اذإ حنا اهُيأ ايا :ِلكب هللا ٌلوسر أرقو :رمع نبا لاق
 ١ مه 2 4# 2 مك

 .2نهتدِع لبق يف نهوقلطف

 نادل ناهعو 5)ءجوأ هعبرأ ئلع ٌقالَّطلا نأ مكحلا اذه نّمضتف

 )١( ملسم دنع )١541/1١/5(.

 )١5171( ملسملو ««اهتدع لبق نم قلطي مث ءاهعجاري نأ هرمأف» :هظفلو (07") (؟)

 .(751/5) دواد يبأ ظفل وه فنصملا هركذ امو «هوحن

 ,(7 3177 /1) :«ئربكلا» يف يقهيبلاو «(75186) دواد وبأو .(260174) دمحأ هجرخأ ()

 ؛رمع نبا لأسي نميأ نب نمحرلا دبع عمس هنأ ريبزلا يبأ قيرط نم «حيحص دنسب
 هرم امعريظر [7477 يئابتلاو 14:1 1917 علسم هدبرهتو :هسيلفذت' ةهبش تفتناق

 ؛ريبزلا وبأ اهب درفني مل نإو ةدايزلا هذه روهمجلا فعض فعض اذل اعيش اهري ملود :هلوق

 تبسحا» :(0761) يراخبلا يف هلوق كلذ نم «رمع نبا نع تاياورلا ٌلُج اهتفلاخمل

 دقو «(اًميقتسم وأ اًباوص ائيش اهري مل) :ئنعم ىلع لّوؤت اهنأ وأ ««ةقيلطتب ىلع

 «ءاورإلا»و ,(178017-7014 /9) :«(حتفلا» :رظناو .يتأيس امك فنصملا اهححص

 )5١69(.

 «...هللا لوسر اهّدرف» :ن ««...هللا لوسر هيلع اهذرف» :ز (:)

 .هجيرخت يتأيسو «سابع نبا نع اًّرثأ كوري (4)
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 .(١!ةارح ناهجوو

 كراح اهقلطي وأ ؛عامج ريغ نم اًرهاط هتاآرما قلطي نأ :(27لالحلاف

 ايا يع

 يف اذه .هيف اهعماج رهط يف اهقّلطي وأ ءٌضئاح يهو اهقّلطي نأ :مارحلاو

 .اهمم لوخدملا قالط

 ردا 41ص 2 ها نس
1“ 

 َقصهوُملطَرُش بتيؤفلا خكت و َونَماءَيزاهنَيط :ئلاعت لاقو
 لع ليو يا يوكو نب نويل امك َيئوطمت م

 هيلع هنلووافل ةذعالل هدهووأت :قالطلا] نهتم نهوُمْلطَق» :اولاعت هلوق اذه

 الولو :©0«ءاسّنلا اهل قّلطي نأ هللا رمأ ىتلا ٌةَّدعلا كلتف» :هلوقب كي هللا لوسر

 ال نم قالط نم عنمل «ل وخّدلا لبق قالّطلا ةحابإ امهيف ناتّللا ناتيآلا ناتاه
 .(4)اهل ةَّدع

 :ةخسن يف هنأ ئلإ شماهلا يف راشأو «نامارح ناهجوو «نالالح ناهجو» :ةيدنهلا ط )١(

 .امهيف دارفإلاب ينعي «مارح ...لالح»

 .خسنلا فالخ «نامارحلاو ...نالالحلاف» :ةلاسرلاو يقفلا ط (؟)
 .هجيرخعت قبس ()

 .خسنلا فالخ «اهيلع هل» :ةلاسرلاو يقفلا ط (5)
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 ربخأ :لاق ءِديِبَل نب دومحم ثيدح نم «١)هريغو «يئاسّنلا ننس يفو
 .نابضغ ماقف ءاًعيمج ٍتاقيلطت ثالث هتأرما قّلط لجر نع هو هللا لوسر

 لوسر اي :لاقف ٌلجر ماق َّنح «!؟مكرهظأ نيب انأو هللا باتكب بَمْلُيأ» :لاقف
 .هلتقأ الفأ !هللا

 اَمأ :لاق قالّطلا نع لكس اذإ ناك ِهّنأ :رمع نبا نع ('7«نيحيحّصلا١ فو

 تنك ّنإو ءاذبب يرمأ للي هللا لوسر َنإف نيتّرم وأ ٌةدم كارما ٌتقّلط ّتنأ

 اميف هللا تيصعو :كريغ اًجوز حكنت ََّثح كيلع ْتَمّرَح دقف ءاّنالث اهتقّلط

 .كتأرما قالط نم كرمأ

 ٍلوخدم ريغو اهب ٌلوخدم :ناعون ةقلطملا نأ صوصنلا هذه تنَّمضتف

 ل وهدملا ريغ ئيلطت زاوسبو ةعوممم اثاث ايقيلطت زوجي آل امهالكو ءاب

 .اًضئاح وأ اًرهاط اهم

 تناك نإو ءاهقالط مرح .ءاسفن وأ اًضئاح تناك نإف ءابب لوخدملا امو

 تناك نإو «هلبقو ءطولا دعب اهقالط زاج .لمحلا ةنيبتسم تناك نإف ءارهاط

 )١( يئاسنلا هجرخأ ) »)75٠1يف مزح نبا هنعو ؛.(20075) «ئربكلا» يفو ١المحلئ(:

 )١1717/1١( هححص دقو «ديبل نب دومحم نع «هيبأ نع «ريكب نب ةمرخم قيرط نم
 هلاجر» :(777 /9) :«حتفلا» يف ظفاحلا لاقو «هّدانسإ ريثك نبا دّوجو ءانه فنصملا

 هل تناك نإو اًدومحم َّنأبو ههب هدّرفت عم «هيبأ نم ةمرخم عامس مدعب هّلعأ مث ««تاقث

 :«ئلحملا» يف مزح نبا هفّعضو ءافيعض السرم نوكيف «ةياور يعبات وهف ؛ةيؤر
.)١1١8/31١( 

 ملسمو ؛نايصعلا ةلمج نود الوصومو اًقلعم (07727:20775) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .ثيدحلا ظفلو لوصألا فالخ «تنأ نإ امأ» :عوبطملا يف رّيغو .هل ظفللاو )١511(
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 .هلبق زوجيو «ةباصإلا رهط يف ءطولا دعب اهقالط زجي مل اًلئاح

 عمجأو «قالّطلا نم كي هلوسر ناسل ئلع هللا هعرش يذلا اذه

 ٍفَّلكم نم ناك اذإ هحابأو هيف هللا نذأ يذلا قالّطلا عوقو لع نوملسملا

 .هل (١١ٍيصاق ءظْفَّللا لولدمب ملاع «راتخم

 :ناتلأسم هيفو .كلذ نم مّرحملا عوقو يف اوفلتخاو

 .هيف اهعقاو يذلا رهطلا يف وأ ءضيحلا يف قالّطلا :ئلوألا ةلأسملا

 .ثالّثلا عمج يف :ةيناثلا ةلأسملا

 ركذنو اريوصن امهانركذ امك ؛اٌيمرقتو اريرحت نيتلأسملا ركان نحنر

 ال بّصعتملا دّلقملا َنأب ملعلا عم ؛ نيتفئاّطلا مادقأ ئهتنم ةنمو «نيقيرفلا ججح
 الو وسب أيل يذلا بلاط أو لك نءاجولو هد نم وق كري

 رِذَع دقلو هاّطختي ال ٌليبسو «هاّدعتي ال ٌدروم ساّنلا نم ٌلكلو ءهاّيإ الإ مّكحي

 .هأطخ تهتنا ثيح لولإ اوعس و «هاوق هيلإ ت تهتنا ام لّمَح ْنَم

 لزي مل مَّرحملا قالّطلا عوقو يف فالخلا َنِإف «"”ئلوألا ةلأسملا اًمأف
 لاقو .هعوقو ئلع ًٌعامجإلا ئعّدا نم مهو دقو .ءفلخلاو فلّسلا نيب اتباث

 مامإلا لاق دقو «هريغ هيلع علّطا ام فالخلا نم هيلع يفخو «هملع غلبمب

 .”)اوفلتخا ساّنلا لعل هيردي امو ءٌبذاك وهف ًعامجإلا ئعّدا نَم :دمحأ

 .«اًدصاق» :دءب ءص )١(

 .("07ص) لإ اهيف ثحبلا قرغتسا (؟)
 :«لخدملا» رظنيو ١715--١7165(. /7) :«هلئاسم» يف دمحأ نب هللا دبع هلقن (”*)

 6١0(. /هم .؟ < /9)
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 نيِمَّدقتملا نع توبثلا مولعم ةلأسملا هذه يف سائلا نيب ١2)فالخلاو فيك

 ؟نيرخأتملاو

 انثّدح ِراَّشب نب دّمحم انثّدح :يَشْحْلا مالّسلا دبع نب دمحم لاق

 يلو عقان نعءرحم نب هللا ديبع انئّدح «ُيفقُتلا ديجملا دبع نب باّهولا دبع

 لاق :ٌضئاح يهو هتأرما قّلطي لجرلا يف لاق هنأ رمع نبا نع ءرمع نبا
 هدانسإب (5)«هّلحملا» ِق مزح نب لا يع وبأ هركذ «كلذب لعب ا .رمع خب
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 نع «سواط نبا نع ءجيرج نبا نع :©70هفتصم» يف قازرلا دبع لاقو
 :لوقي ناكو .ةدعلا هجوو قالّطلا هجو فلاخ ام اًقالط ئري ال ناك هن :هينأ

 .اهلمح نابتسا اذإو ؛عامج ريغ نم اًرهاط اهقّلطي نأ قالّطلا هجو

 ب نمعالا ديعاش بيسو لقيا مي دعس ذى 017 ماشا لاققو

 .«قالطلا عوقو يف» :ةدايز ص «د )١(

 يف هدانسإ ظفاحلا ححصو :«(518/1) :«ئربكلا» يف يقهيبلا اذكو )17/1١(« (؟)

 وه (كلذب دتعي ال) :هلوق يف يفنملا نأب حيرصتلا ءاج نكل «(577 /7) ::«صيخلتلا»
 رمع نبا نع هِسفن قيرطلا نم ١1١( 5 9) ةبيش يبأ نبا دنع كلذو «قالطلا ال ةضيحلا

 هركذ ام ئلع ٌةلالد ثيدحلا يف ُدْحَي مل ةدايزلا هذهبو ««ةضيحلا كلتب ٌدتعت ال» :لاق
 .هعوقوب نيلئاقلا دنع ء«ضيحلا يف قالطلا عوقو مدع نم فنصملا

 .تاقث هلاجرو :خنييرثألا نم فلم 05 ١٠كم ١ةو#) 40

 قعاوصلا» يف فلؤملا هححصو )177/1١(« :«لئلحملا» يف مزح نباهجرخأ (:)

 وه (اهب دتعي ال) :هلوق يف يفنملا نأب حيرصتلا ءاج نكل «(774/7) :«ةلسرملا
 ديعس نع هسفن قيرطلا نم )١18٠5/4( ةبيش يبأ نبا دنع كلذو «قالطلا ال ةضيحلا

 .اًبيرق رمع نبا مالك يف هٌريظن قبس دقو ؛«ةضيحلا كلتب ٌدِتعَت ال» :الاق سالخو
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 يف لاق هَّنأ ورمع نب سال نع «ةداتق نع «ئيحي نب ماّمه انئّدح «ٌيدهم
 .اهب دتعي ال :لاق ٌضئاح يهو هتأرما قّلطي لجّلا

 ئلع ًعامجإلا ئعَدا نَم ةأرج نم بجعلاو :؟' 'مزح نب دمحم وبأ لاق

 يف وأ ضيحلا يف قالّطلا ءاضمإ يف هّلوق قفاوي اميف دجي ال وهو ءاذه فالخ

 رمع نبا نع ةياور ريغ رهدَعدتََِر ةباحّصلا نم ٍدحأ نع ٌةملك هيف اهعماج رهط
 نامثع نع نيتطقاس نيتياؤرو ءرمع نبا نع اهنم نسحأ وهام اهضراع دق
 :تباث نب ديزو

 ريخأ لجر نع «ناعمس نبا نع ءبهو نبا قيرط نم اهانيٌوُر :امهادحإ
 هنأ شناح يهو اهجوز اهقلطي يتلا ةرملا يف يضقي ناك ناَذع نب نامنع ذأ
 )و دو ةثالث اهدعب ٌدتعتو «؛كلت اهتضيحب ٌدتعت ال

 هاور دقو «باذكلا ناعمس نب دايز نب هللا دبع وه ناعمس نباو :تلق

 .فرعي ال لوهجم نع

 نب ماشه نع ,("7قازرلا دبع قيرط نم ئرخألاو :دمحم وبأ لاق
 نب ديز نع «هاّمس لجر نع «ةمقلع يبأ ئلوم دعس نب سيق نع ءناَّسح
 ثالث ٌدتعتو ءقالّطلا همزلي :ٌضئاح يهو هّنأرما قّلَط نميف لاق هَّنأ ٍتباث

 .ةضيحلا كلت ىوس ٍضَيِح

 )١1( :«نئلحملا» يف )154-15/1١(.
 فئصملا هفّكضو .اًقَّلعم بهو نبا نع )١155/٠١( :«ئلحملا» يف مزح نبا هركذ (؟)

 .انه
 .هلالعإ يف فلؤملا مالك يتأيسو )2٠١94757( «فنصملا» يف (9)
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 ب ب و بيسو

 وأ ضيحلا يف ٌقالّطلا نأ يف كلذ يف انل نيفلاخملا عيمج مهتلمج نمو «ةبطاق

 نوزيجتسي فيكف ئمهدنع اذه يف )كش الّذِإف علو هيف اهعماج رهط يف

 ةدهاشملا مكحب سيلأ «ةلالضو ةعدب اهّنأ نورقي يتلا ةعدبلا زيوجتب ٌمكحلا

 ؟ةعدب اهّنأِب نيلئاقلا عامجإل اًفلاخم ةعدبلا زيجُم

 عيمج ْئلع ٌعطاقلا ناكل ,فالخلا انغلبي مل ول ئتحو :دمحم وبأ لاق

 مهحيمجج يلع اهنا مهجيسج- نع هخلب الو هلنع نبقي أل امب مالسإلا لمت

 هل نيعملا ماكل لازال :مّرحملا قالَّطلا عوقو نم نوعناملا لاق

 هذه نم اًدحاو انومتدَجَوأ اذإف .ٍنقيتم عامجإ وأ نس وأ باتك نم هلثم ٍنيقيب

 .كلذ ريغب هعفر ئلإ ٌليبس الو ههب حاكتلا مكح انعفر ةثالّثلا

 قالَّطلا اذه َّنِإف .هعوقو مدع ئلع ٌلدت ةرثاكتملا ةّلدألاو فيكف :اولاق
 هذوفتب لاقُي فيكق ءهعرش نم سيلف هيف َنِذَأ الو.ةتبلا هللا هعرشي مل
 ؟هتحصو

 هب عقي ال اذهلو «قّلطملل هللا هكّلم ام ")قالّطلا نم عقي امَّنإو :اولاق

 مّرحملا قالّطلا هكّلمي مل هنأ مولعملا نمو هاّيإ ")اهكلمي مل ِهّنأل ؛ةعبارلا

 اذإف .هرمأل ةفلاخم لكَ هللا لوسر اهنع ئبهن] ةعدب هيف» :ةدايز ةلاسرلاو يقفلا ط يف )١(

 ط يف الو خسنلا يف اهل دوجو ال «ئلحملا» نم ةمحقم ةدايز يهو «...كش اال [ناك

 .ةيدنهلا

 .ةيدنهلا ط الو خسنلا يف اهل دوجو الو «مرحملا قالطلا» :ةلاسرلاو يقفلا ط 000

 .(هكلمي ملو» :ةدايز ب يف هذعب (2)
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 .عقي الو ٌحصي الف «هيف هل َنِذَأ الو

 اًقالط ١2)قّلطف ءاٌرئاج اًقالط هتأرما قّلطي نأ اليكو لّكو ولو :اولاق

 يف اربشعم قولخمملا نذإ ناك فيكف :هيف هل ٍنوذأم ريغ هثأل :عقي مل اًمّرحم

 اهلا فلكملا نأ مونسيلا نمو !؟عراشلا ندإ لود قالّطلا عاقيإ ةّحص

 .ةّنبلا فّرصتلل الحم نوكي ال هلوسرو هللا هب نذأي مل امف «نذإلاب فّرصتي

 وأ ضيحلا لاح يف قّلطي نأ جوّرلا لع رجح دق عِراّشلاف اًضيأو : اولاق

 ناكو «ئّتعم عِراَشلا رْجَحِل نكي مل هقالط مص ولف« نييلعلا قدط ولا د

 لطيب يح مراشلا رشح نم زرقا فاصُألا همم نك خلع ىضاقلا رش

 .هرهجب فّرصتلا

 ٌعِراَّشلا رجح ٌعييب هّنأل ؛ةعمجلا موي ءادّنلا ّتقو َعيبلا انلطبأ اذهبو :اولاق
 و

 هحيحصتو هذيفنت زوجي الف ءتقولا اذه يف هعئاب ئلع

 تهنملا ًداسف ىضتقي ")0 ىهنلاو .هنع ٌّىهنم مّرحم ٌقالط هنالو :اولاق

 ةهج نم هيف نوذأملاو هنع يهنملا نيب قرف ال ناكل هانحّحص ولف .هنع

 .كاسقلا :ةخيرعلا

 ٌبحيالو .هضغبي ِهّنأل همّرحو هنع ئمن امّنإ عراَّشلاف اًضيأو :اولاق

 يفو .ههركيو هضغبيام عقي اًلئثل همّرحف «هيلإ ٌةوركم هعوقو لب ءهّعوقو

 .دوصقملا اذه دض هذيفنتو هحيحصت

 هنيب قرفلا امف «يهنلا لجأل حصي ال هنع ٌيهنملا حاكُتلا ناك اذإو :اولاق

 .«قلط ولف» :ةيدنهلا طو .«قلطو» :ن « ص د 6

 .«يهنلاف» :ةيدنهلا طو «ح د )30
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 همّرح ام متحّحصو ؛حاكتلا نم هنع هللا ئبن ام متلطبأ فيكو ؟قالّطلا نيبو
 ؟نيعضوملا يف نالطبلا يضتقي يهنلاو «قالطلا نم هنع لئبنو

 هيف صيصخت ال يذلا ماعلا ٍِي هللا لوسر مكح اذه نم انيفكيو :اولاق

 ثيدح نم ؛هنع (70١حيحّصلا١ يف امك هئاغلإو و

 المع لِمَع نم١ :(")ظفل يفو ار وهف انرمأ هيلع سيل ٍلمع ّلكا :ةشن

 سيل يذلا مّرحملا قالّطلا اذه نأ يف ٌحيرص اذهو 5

 اذه نيأف ؟ٌذفان مزال ٌحيحص هَّنإ :لاقي فيكف «لطابو دودرم ديك هرمأ هيلع
 ؟هّدرب مكحلا نِم

 قالطك اًلطاب اًدودرم ناكف ءاّدبأ هللا هعرشي مل ٌقالط هَّنإف اًضيأو :اولاق
 فالخب قالّطلل الحم تسيل ةّيينجألا َّنأب قرفلا مكعفني الو ؛ةّينجألا

 هكّلم اًمموهالو مّرحملا قالّطلل الحم تسيل ةجوّزلا هذه َنِإف «ةجوّرلا
 .هاّيإ عراشلا

 02 وسأ الو ءناسحإب حيرسُّنلاب رمأ امّنإ هناحبس هللا ٌنِإف اًضيأو :اولاق

 اَّمِإ :نيرمأ دحأ حاكتلا دقع بّجومو «هلوسرو هللا همّرح يذلا حيرستتلا نم

 ثلاث ٌدمأ مّدحملا حيرسُنلاو ءناسحإب ٌحيرست (؟)امإو هيفورعمب كاسمإ
 .ةّنبلا هب ةريع الف ءامهريغ

 )١( ملسمو ؛(75741/) يراخبلا هجرخأ )1718(.

 .(«ةياور) : عوبطملا 00

 .(«اًءوس أوسألا وأرق رشأ* اع اهنأ يل رهظيو د ءب «ص يف ةررحم ريغ 02

 .(وا) :ةيدنهلا ط ءب ؛ح د 0(
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 هن نونو سلطوي ينل هناي :نيلاعت لاق دقو ءاولاف

 قالّطلا نأ «همالك نم هدارم هللا نع نّييملا لي يلا نع ٌحصو ١« :قالطلا]

 دعب وأ هيف عَماجُي مل يذلا رهّطلا نمز يف قالّطلا وه هيف نوذأملا عورشملا

 الف ءاهب لوخدملا ٌّقح يف ةّدعلل قالطب سيلف امهادع امو «لمحلا ةنابتسا

 ؟هب ٌةأرملا مّرحت فيكف ءاقالط نوكي

 دارأ امّْنِإ هّنأ ٌمولعمو :[114 :ةرقبلا] «ناَيمكقَلْطلا# :'لاعت لاق دقو :اولاق

 نم سيل ادع ام نأ الع لدف :ةّدعلل قالّطلا وهو ءهيف ٌقوذأملا (17قولّطلا
 يف ةعجّرلا هب كلمي يذلا هيف َنوذأملا ٌعورشملا ٌقالَّطلا رّصحح هَّنإف ءقالّطلا

 ال مِهَّنِإ :نولوقي ةباحّصلا ناك اذهلو :اولاق .اقالط هادع ام نوكي الف «نيتّرم
 نب ريرج نع بهو نبا ئور امك ؛مّرحملا قالّطلا يف ئوتفلاب مهل ةقاط

 هلا مَّدب دقق ءهللا هرمآ امك قلط دق :لاق ٍدوعسم نبا نأ ءشمعألا نع ؛مزاح

 ,2"(2هفالخ قيطن ال انإف قلاع عود

 نكي ملو مهل يفاطم ريغ هب ءاتفإلا نكي مل فلاخملا قالط عقو ولو
 .نيّدفان نيَعقاو تاعوتلا ناك ذإ مّثعم قيرفتلل

 .«(قالط» :د ءص )١(

 قازرلا دبع هجرخأو .هب بهو نبا نع )177/٠١( :«نئلحملا# يف مزح نبا هقّلع (؟)
 نبا نع نيقيرط نم ؛هوحنب (4519:94757/) «ريبكلا» يف يناريطلاو( 2)

 انلعج سّبَل نمو .هل نيب دقف هللا هرمأ امك قلط نم» :هظفلو «هنع ةمقلع نع نيريس

 يمئيهلا لاق ««نولوقت امك وه ,مكنع هلمحتنو مكسفنأ ئلع نوسبلت ال هللاو ءهسْبَل هب

 يف كلام هوحنب هركذو .«حيحصلا لاجر هلاجرو» :(773728/54) :«دئاوزلا عمجم) يف

 .دوعسم نبا نع اغالب )١687( «أطوملا»
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 هللاوف الإو .هل نيب دقف ههجو لئلع ّرمألا ائتأ نم :اًضيأ دوعسم نبا لاقو

 .(00نريدخت ام لكب ةقاطانل ام

 قلط نم :ةعومجم ثالثلا قالطلا نع لئس دقو ةباحّصلا ضعب لاقو

 .©"7هّسيبلتو هانكرت سبل نّمو هل نّيُب دقف رمأ امك

 :تباثلا حيحّصلا دن دنّسلاب ")دواد وبأ هاور ام هّلك كلذ نم يفكيو : :اولاق

 ينربخأ :لاق «جيرجج نبا انثّدح «قازرلا دبع انئّدح ؛حلاص نب دمحأ انثّدح

 لاق -رمع نب لأسي ةورع زلوم نميأ نب نمحرلا دبع عمس هلأ .ربزلا وبأ

 00 ا و نا

 نا «يّشئاحس ىهو هتاآرما قلط رمع ني هللا ذيع نإ :لاقق لل هللا لوسو كلذ

 0 ا يطع دوو

 .«ّنهتّدع لبق يف : ّنهوقّلطف ءاسّنلا متقّلط اذإ ّبنلا اهي ايا :ِاِلَع هللا لوسر أرق

 ظفحلا نع عوفدم ريغ رييزلا ابأ إف «ةحّصلا ةياغ يف انسإ اذهو :اولاق

 روذدخم لاو ءيتثّلح وأ ٌتعمس :لاق اذإف «هسيلدت نم ئّتخُي امّنِو «ةقثلاو

 :لاق اذا هي ةوتكسسي فيدحلا لهأ دفكأو «ةمهوتملا غلا تلاؤو .سيلدتلا

 حّرص اذِإ اًّمأف .هثيدح نِم كلذ ححصي ٌملسمو «عامّسلاب حّرصي ملو (نعا)

 .ةّجحلا هب تماقو ؛ثيدحلا ٌٌّمصو «لاكشإلا لاز دقف «عامّسلاب

 يف وهو .هظفح لبق نم هيف ملكتم «ي دومسملا هيلو وعش( 1150 يسرادلا هجرحخأ 01(
 .هلبق روكذملا هرثأ انعم

 .اًبيرق هجيرخت قبس دقو ؛دوعسم نبا رثأ ئنعم ينوه (؟)
 .هجيرخت قبس ()
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 3 اهناو مدر بوب امنذز اذه ريبدلا بأ * ريب ملعن الو :اولاق

 ىكحن نحنو «ةحيحّصلا كيداحألا فالغ هّنأ اًذاظتعاو اًداعشسا هَقَر نك

 .دَّرلا بجوي ام هيف سيل هّنأ نّيبنو هدر نَم َمالك

 .ريبزلا ويأ لاق ام فالخ ارلغ اهلك ثيداحألاو :075واد وبأ لاق

 نم تبثألاو «ريبزلا يبأ نم رمع نبا نع تبثأ عفانو :2؟7ُتِعفاّشلا لاقو

 .هفلاخ أذل هب لاقي نأ ايلوأ نيثيدحلا

 :هلوق ينعي ءاذه نم تبثأ 21)ريبجج نب سنوي ثيدح :27يباطخلا لاقو
 .(همف :لاق ؟قمحتساو زّجَع نإ تيأرأ» :هلوقو .(اهعجاريلف ِهّْرَم)

 هاور دقو «ريبزلا يبأ ريغ دحأ هنع هلقي مل اذهو :9"2ٌدبلا دبع نبا لاقو

 اميف ٍةَّجحب سيل ريبزلا وبأو ءمهنم ٌدحأ كلذ لقي ملف ,20ةّلج ةعامج هنع

 .هنم يثأ ىه نك فالخب فيك بالكم يف هثلاخ

 .(ربخ يف) : عوبطملاو «ن ءد 010

 .هل بجوم ال فرصت وهو «بجوي ام اذه» :ةلاسرلاو يقفلا ط (؟)

 )1١805(. مقر ثيدحلا بقع ()

 :(راثآلاو ننسلا ةفرعم» يفو «(7777/1) :«مئربسكلا ننسلا» يف ىقهيبلا هلقن (4)

 6. يرقح)
 .«نئسلا» شماهب (1771/7) :«ننسلا ملاعم» يف (6)

 )1١41/1/ /1-1٠١(. ملسمو :((5757) يراخبلا هجرخأ 000

 .(15-56 )١6/ :«ديهمتلا» يف (0)

 .ةيدنهلا طو خسنلا فالخ «ةلجأ» ئلإ ةلاسرلاو يقفلا ط يف ترّيغ (4)
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 .١2)اذه نم ركنأ اثيدح ريبزلا وبأ وري مل :ثيدحلا لهأ ضعب لاقو

 الو 3: بجوي ال لّماثلا ذفع وهو ءرييزؤلا ىبأ ٌديخ هيدر ام ةلمج الهف

 ٠ .هئالطب

 ئوس مكيديأب سيلف ؛«هفالخ ئلع اهّلك ثيداحألا» :دواد يبأ لوق ام

 .مكبناج نم ةَّجحلا نأ نومعزتو ءكلذ نوضرت ال متنأو «دواد يبأ ديلقت

 يبأ ثيدمس باغي ام ةسيمشلا ثيداحألا يف نيأ انوربعتأو ةيلقتلا ارمدن

 كلف ةيلغ :ستخت هك دل كلا لوسر نأ هيف دحاو ثيدح اهيف لبق ؟ ويقول

 ٌجيرص ٌفالخ اذاه هللاو معتف هكلذ ناك نإف ؟اهب دعي نأ هرمأو :ةقلّطلا

 .اليبس كلذ ئلإ نودجت الو «ريبزلا يب أ كيدحل

 ؛قالّطلا َعوقو مزلتست ةعجّرلاو «اهعجار يلف هُرُم١ :مكيديأب ام ةياغو
 ةجَق نإ كيارأق :لاقف ؟ةقيلطتلا كلت دنا ؛ لش دقو رمع نبا لوقو

 ءارو سيلو .«اهقالط نم تّبسحف) :هنود نمو أعقان لوقو .«قمحتساو

 هذه ةَّحص يف بير الو ءاهب دادتعالاو اهعوقو ئلع لدي ٌدحاو فرح كلذ

 اهَّدرف» :هلوقل اهتضراعم يف نأشلا لك نأَّشلا امَّنِإو ءاهيف نعطم الو .ظافلألا

 ىتلا ةمّدقتملا ةّلدألا كلتل اهتضراعمو هيلع اهميدقتو ؛اًئيش اهري ملو يلع
 يف ام ركذن نحنو «ةمواقملا مدعو «توافّتلا رهظي ةنزاوملا دنعو ءاهانقس
 :اهنم ()ةملك ةملك

 .ةقباسلا ةلاحإلا رظنت «ملاعملا» يف يباطخلا هلقن (0)

 هل 2م ءر «ح نم )30

 .«ةملك ةملك كلذ يف ام) :ن ؛«ةملك لك يفام) :ب م ()

 قرم



 هلوسرو هللا مالك يف تعقو دق ةعجارملاف .«اهعجاريلف ِهْرَم» :هلوق ام

 :لاعم ةثالث الع

 هلع يبس لع ل لس ايف 7 رس رست رس نس آ 2 ِِع نيني" نيب

 َمِيتَقَحُدعَبْنممَل لج اد اَهَقَلَط نو :ئلاعت هلوقك «حاكنلا ءادتبا :اهدحأ
 0 © مر عر رتيببجلا ا ع مابا يعودون تع وحلا سدا رجس كس

 # هللا َدوُدَح اَميِقُي نأ اَنَظ نإ اَعَجاَرَي نأ اَمِهيِلَع حاَنْجالَف اهقلَط نإ ءوَرْيَعاَجَفَ
 :انهاه قّلطملا ْنأ نآرقلاب ملعلا لهأ نم ٍدحأ نيب فالخ الو «[78 :ةرقبلا]

 .ًادتبم ٌحاكن كلذو ءلّوألا ٍجوّرلا نيبو اهنيب عجارّتلا َّنأو يناثلا ٍجوّزلا وه

 يبأل هلوقك ءالَّوأ اهيلع ناك يتلا ةلاحلا ئلإ ٌيّسحلا دَّرلا :اهيناثو

 ذر اذهق :210وه5ُرَ» هدلو نودب هّصخ اًمالغ هّنبا لكن اكل ريشب نب قامعتلا

 ال اهّنأ ربخأو ءاّرْوَج :ِكَي هللا لوسر اهاّمس يتلا ةرئاجلا ةبهلا هيف مت ملام

 .هللا ءاش نإ هريرقت يتأيس امك ءلدعلا فالخ اهّنأو ,حلصت

 درو ءكلذ نع هاهنف «عيبلا يف اهدلوو ةيراج نيب قّرف نمل هلوق اذه نِمو

 در وه لب «©ٌلطاب عيب ِهّنإف عيبلا ةّحصل اًمزلتسم ّدَّرلا اذه سيلو «2"تيبلا
 هتأرما رمع نبا ةعجارمب ٌرمألا اذكهو ءاناك امك امهعامتجا ةلاح لإ نيئيش

 ام كلذ يف سيلو «قالَّطلا لبق اناك امك عامتجالا ةلاح ئلإ ٌدرو ٌحاجترا
 .ةتبلا ضيحلا ف قالّطلا عوف و يضتقي

 .هَنَعْهَيَوَِر ريشب نب نامعتلا ثيدح نم (1777) ملسمو :«(70/87) يراخبلا هجرخأ )١(

 قيرط نم (١١7؟59) هجام نباو )0”١77(« يذمرتلاو ((35597)دواد وبأ هجرخخأ (؟)

 .«عيبلا درو ءكلذ نع ِةِكَي يبنلا هاهنف ءاهدلوو ةيراج نيب قّرف هنأ» :ىلع نع نوميم

 يبأ ثيدح نم دهاش هلو 06-١170(( /1) :مكاحلا هححصو ءاّيلع كردي مل نوميمو

 .هجيرخت قبس دقو «بويأ
 .ةدودرماا :ةدايز ب )20
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 اذه يف نايبلا نيأ هللا ناحبس ايف ««قّمحَتساو زَّجع نإ َتيأرأ» :هلوق اّمأو

 لثمب ذخؤت ال ٌماكحألاو ؟ِِلب هللا ٌلوسر هيلع اهبّسَح ةقلّطلا كلت ّنأب ظفّللا
 نع لِْعَي مل اهب هيلع ٌدتعاو هيلع اهبّسَح دق كي هللا لوسر ناك ولو ءاذه
 ةتيبارأ هيلإاه هركأ رمع نبا ناكو ««تيأرأ» :ئلإ هعرشو هلعفب باوجلا

 نم عون ئلع ةّلاَدلا «تيأرأ» ةظفل ىلإ نسل حيرص نع لئاّسلل ليعي فيكف

 هللا نذأ يذلا هجولا ئلع قالّطلا عاقي دإ نع همسو قاطملا رجع هيبس ىذا

 ! ؟همف هل

 نال لعاف زق نم طقاس هّنآو :هبدحيأل هنأ تفص هذه اميف رهظألاو
 نأ الإ ءرمألا لاثتما نع ٌقمحلاو ٌرجعلا هببس دفان ٌمكح ئلاعت هللا نيد يف سيل
 ئلع اهدّمَع نم يتلا ةمّرحملا دوقعلا فالخب ءهّدر نكمي ال العف نوكي

 يذلا لم لدأ اذه : لايف دتيحو :قمحتساو زججع دقق محملا هجولا

 هللا "'"رمأ ام فالخ ئلع قمحأ زجاع دْفَع هَّنإف ءموزَّللاو ةَّحّصلا ئلع

 قالظ نالطب ئلع ّلدأ سايفلاو ىألا اذهف .الطاب اًدودرم نوكيف ءهلوسرو

 .هرابتعاو هتّحِص اولع هنم قمحتساو زّجع نم

 اذإف هّلعاف مسي مل امل ٌينبم ٌلْعِفَف «اهقالط نم تّبيُحف» :هلوق امأو

 يف سيلو ؟ال وأ ٌةَّجح هنابْسُخ يف له ؛( ")وه نم نّييتو ءرهظو .هلعاف ىّمس

 رمع با تكفا لئاقلا ناك ةاوسو .ةّثبلا ٌليلد لوهجملا لهافلا نابسح
َ 

 : ئّتح اهبسح يذلا وه كي هللا لوسر ْنأ ُنايِب هيف سيل -هنود نم وأ اًعفان وأ

 .(رمأ فالخا :ةيدنهلا ط «ح«م 2١0

 :ب «ص يفو «(...رهظ وه نم نيبتو هلعاف» :ح .(له نيبتو ءرهظ «هلعاف» :عوبطملا 6

 .واولا نودب (نيبتا
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 فلاخت ال ثيداحألا رئاس َّنأ نّيبت دقف ؛هتفلاخم ٌمرحتو .هب ةّجحلا ٌمزلت

 رئاسو ءائيش اهري مل ِةِككَي هللا لوسر نأ يف ٌحيرص هّنأو ءريبزلا يبأ ثيدح
 .اهفاايي ال ةلمجبم كيداحألا

 قالط ٌرثكأ متلطبأو ءاّبعص ئقترم نوعناملا اهّيأ متيقت را دقل :نوعِقْوُملا لاق

 (١)اوَساَحَت ملو :ةّمئألا فالخب مترهاجو «ٌيعدب ٌقالط هبلاغ َنِإف ءنيقّلطملا
 مهنمي نو ةباعسعلا ةرهسج نتا يذلا لوقلا انيب متلو ءروهمجلا فالح

 م كس

 ْنسرُدللَكحَناَهَقَلَط اَهَقْلطنِإَفل :ئلاعت لاق ؛هنالطب لع ٌلدت ننسلا و نآرقلاو ففالخب

 هرقل قو زال ل لد عدي انهو .ةرقبلا] 4رفَرغافََدككَقَحُدَكب

 :هلوق كلذكو «قّرفي ملو 105+ :ةرقبل] 4و لكي نييك
 هذهو[ 0١ :ةرقبلا] علم ”تاقاطمللو» :هلوقو 2: ةرقبلا] نأ موصل

 .عامجإ وأ ٌصنب الإ اهصيصخت زوجي ال ٌتامومع يهو ةَقَّلطُم

 :هوجو نم مّرحملا قالَّطلا عوقو ئلع ٌليلد رمع نبا ثيدحو :اولاق

 عوقو هثعش امّنإو ؛حاكنلا ْثَعََش مل يهو «ةعجارملاب رمألا :اهدحأ

 .قالّطلا

 .«اهقّلط يتلا ةقيلطُتلا اهل تبسحو اهتعجارف» :رمع نبا لوق :يناّنلا
 ةايتالط نمايسعي هه لور فلاشي هنآ دمع ةبابي ارت شيكو

 .اًئيش اهري مل لَو هللا لوسرو

 هنم تفذح «اوشاحتاو «ةيدنهلا طو خسنلا فالخ «اوشاحتت» :ةلاسرلاو ىقفلا ط )١(

 .أ وبنجتت

 5ظ8



 :لاق ؟(١١ةقلطلا كلتب بسنحيأ :هل ليق امل رمع نبا لوق :ثلاثلا
 مدع يف هل اًرذع نوكيا ال هقُمُحو هرجع :يأ «قمحتساو ْرَجَع نإ تيأرأ»

 م ةباستحلا

 هنم ٌراكنإ اذهو ؛70"2؟اهب ّدتعأ نأ ينعنمي امو» :لاق رمع نبا نأ :عباّرلا
 ريك هرديزلا يرأ هتعاعاوم يتلا ةقاعثلا كلف لياقه يب داضسألا عامل
 اهّدر دق ِةكك هللا لوسر ئري وهو ؛؟ابم ٌدتعأ نأ ينعنمي د امو» :رمع نبا لوقي

 .اًئيش اهري ملو ؛هيلع

 بحاص وهو ؛ضيحلا يف قالّطلاب دادتعالا رمع نبا ّبهذم نأ :سماخلا
 .«)اهتفلاخم نم اجٌّرحتو «نئّسلل اًعاَبتا مهذشأو ءاهب ساّنلا ملعأو ءةّصقلا
 مهربخأ اًعفان نأ :بتذ يبأ نبا انئّدح :(؟)(هعماج» يف بهو نبا ئور دقو :اولاق
 كلذ نع لك هللا لوسر ٌرمع لأسف ءٌضئاح يهو هتأرما قل هل رم تيا نع

 ءاش نإ مث .رهطت مث ضيحت ّمث رهطت ئتح اهكسميل مث ءاهعجاريلف هرم م" :لاقف
 نأ هللا رمأ ينلا ةّدعلا كلتف ءّسمي نأ لبق قّلط ءاش نإو ءكلذ دعب كسمأ

 .هثيدح ظفل اذه «ٌةدحاو يهو ءاسّسلا اهل (20َقّلَطُت

 .«ةقيلطتلا» :ةيدنهلا ط ءم )١(

 .2؟اهب دتعأ ال يل ام» :ظفلب )١١/15171( ملسم هجرخأ (5)

 .«اهتفلاخمل» :ص ءىدءح (9)

 .هب بهو نبا نع )٠١/ ١74( مزح نبا هقّلعو «هنم ةعوبطملا ةعطقلا يف هدجأ مل (5)
 .«قلطي» :صءدءح (5)

 قيرط نم .يقهيبلل (4 07 /5) :«ننسلا ةفرعم» يف امك يعفاشلا اذكو ©« 0 00

 .هب جيرج نبا نع دلاخ نب ملسم
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 ةقيلطت ٌتبِسُح له :ءاطع عم نحنو «ةنيدملا لإ اًبهاذ ةودّتلا راد يف لّجرتي

 سنأ نع ءٍبيهص نب زيزعلا دبع نع ءديز نب ُداَّمح ئور '١'دقو :اولاق

 نب يقابلا دبع هاور . (هتعدب هانمزلأ ٍةعدب يف قّلط نما :هاِللَع هللا لوسر لاق :لاق

 ,("0هركذف داّمح انثدح 20 عِراَّذلا ةيمأ نب ليعامسإ انثدح عناق

 امهاوتف يف ٍتباث نب ديزو ءناّفع نب نامثع بهذم مّدقت دقو :اولاق
 .عوقولاب

 نم ٌركنم ِهّنإف راهّظلاك هيلع همكحو هرثأ بن بترت عنمي ال هميرحتو :اولاق

 ىلإ ةجوُرلا ميرحت وهو رثأ هيلع َبّنرتو كش الب ٌمّرحم وهو ءٌروزو لوقلا

 .عجاري نأ ىلإ هرثأ هيلع ٌبّترتيو !هرخي ٌيعدبلا قالّطلا اذكهف ءرّمكي نأ

 .امهنيب قرف الو

 حكنت تح كيلع تمرح :اًنالث قّلطملل لوقي رمع نبا اذهو :اولاق

 .ز «د .ح يف تسيل 010

 ميهاربإ نب ثراولا دبع) وهو «(عناق نبا) خيش طاقسإب «ةيدنهلا طو لوصألا يفاذك (؟)

 مزح نبا دنع (يجاسلا ايركز ئيحي وبأ) وأ «(235515) ينطقرادلا دنع (يركسعلا

 نم يقهيبلاو ينطقرادلا دنع وهو «سنأ دنسم نم هلعج مزح نباو )315/1١((.

 .مزح نبا نع رداص فلؤملاو .يتأيس امك ,ذاعم دنسم

 :«ئربكلا» يف يقهيبلاو «(5 07١6507١ 27945 5) «نئسلا» يف ينطقرادلا هجرخأ 00

 يبأ نب ليعامسإب ينطقرادلا هّلعأو «لبج نب ذاعم نع سنأ نع قرط نم «(3717 /10)
 .عضولاب هيلع مزح نبا ٌمكح يتأيسو ؛««ثيدحلا كورتم» :لاقف «ةيمأ

 .(مرحما :ةيدنهلا ط ءب «م (:5)
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 هيلع عقوأف .١2”كنأرما قالط نم هب كرمأ اميف كّبر تيصعو :كريغ اًجوز

 .لجو َّزع هّبر ٌقّلطملا هب صع يذلا ٌقالّطلا

 ةدايقلاةرو معلا :ى مثلا هيلع تث ثو ٌمَّرحم فذقلا كلذكو :اولاق

 .امهربقو

 ٌدقع حاكُتلا نأ :مّرحملا قالّطلاو مّرحملا حاكُتلا نيب قرفلاو :اولاق

 هيف نوذأملا هجولا ئلع الإ نوكي الف ءاهعضُب كلمو ةجوّرلا لح نّمضتي
 هحابأ امالإ اهنم حابُي الو «ميرحّتلا ئلع لصألا ين عاضبألا ّنإف ءاًعرش
 فققوتي ال كلذو .هكلمل ٌةلازإو هّمحل ًطاقسإ هّنإف ءقالّطلا فالخب .عراَّشلا
 ةيغلا نع هكلع لوزي امك ءاعرش هيفاثوذاع ليزملا :ببكلا خوك ليلع

 هنأ ملعي نمل اهتبهك ؛مّرحملا عّرَِتلابو ءبذاكلا رارقإلابو مّرحملا فالتإلاب
 .ماثالاو يصاعملا ىلع اهب نيعتسي

 اذإ مّرحملا مالكلاب لوزي ءاهفرشأو ايلعتو درتعلا لصأ ناميإلاو :اولاق

 .هتلازإل عضو يذلا مّرحملا قالّطلاب حاكلا ٌدقع لوزي ال فيكف ءاّرفك ناك

 عم عقي ِهّنِإف ءلزاهلا قالط الإ ةلأسملا يفانعم نكي مل ولو :اولاق

 لابام» :هلِلكي ُيِبْنلا لاق دقو هللا تابآب 7لوهي تأ هل لسبأل هنأ عب عت

 اذإف .©"0(كّتعجار كّنَقَّلط ءكّبعجار كُدَمّلط :اًوُرُه هللا تايآ نوذختي ماوقأ

 .هجيرخت قبس )١(

 .«لزهي نأ لحي ال» :نو .«لزهلا هل لحي ال١ :عوبطملا يف (؟)
 يف يقهيبلاو ١74(« /0) :«ريسفتلا» يف يربطلاو )235١17. هجام نبا هجرخأ (6)

 ٌلوصوملا نّسحو .السرمو الوصوم ءئسوم يسبأ نسع (7377 /7) :«ئربكلا»

 يف ركاش دمحأو ؛(5770) نابح نبا هححصو ؛(171/1) :«دئاوزلا» يف ٌيريصوبلا

 سدس



 7 ١ ىلا أ ًي 586 0 اكل ل . +

 نأ ١2)زوجيف «ةمقن هكلم نع عضبلا جورخو هتلازإو ,تامّرحملاب حابتسي الف

 .اًمرحم اهببس نوكي

 «قالَّطلا ًعوقو يضتقي طايتحالاو ءاهل طاتحُي جورفلا َّنِإف اًضيأو :اولاق

 نم ؛ديكأتلاو ديدشتلاب الإ هيف لخديال حاكنلا اندذهع دقو :اولاق

 ءاهاضر ربتعملا ةجوَّرلا ئضرو «نيدهاّشلاو ّيلولاو ءلوبقلاو باجيإلا
 زيد نمي نايدخ رولا والف نيشرسمت هك جري

 ؟هلع

 .كةعدب قالطو لكس قالط :ناعون قالّطلا»و :«ضناح يهو هه

 ةلايسوو نواس انا وسو :هجوأ ةعبرأ زئلع ٌقالَّطلا» : سابع نبا لوقو

 1105 ٌقالط مهدنع هنأ يلع ٌليلد ميسفتلاو قالطإلااذهف ."70ةارح

 نبا ةنعنع لجأ نم )5547١( «ةفيعضلا» يف ينابلألا هفعضو .يربطلا ئلع هقيلعت

 .سلدم وهو «قاحسإ

 .أطخ ءازوجي الف»:ز )١(

 )784٠, «ننسلا يف ينطقرادلا هقيرط نمو )٠١1650(« قازرلا دبع هجرخأ )2

 ةمركع نع عفان نب بهو قيرط نم (775 /1) :«ئربكلا» يف يقهيبلاو 2,27

 .«تاقثلا» يف نابح نبا هركذ دقف بهو ريغ تاقث هلاجرو «هنع
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 ل :ليق الو «ةقيقح هل نكي مل

 27)هيلإ قالّطلا مّسقي الو ««قّلط» هيف لاقي ال اذه لشمو همدعك هدوجو

 ناعم اهل سيل يتلا ةيغاللا ظافلألا ْنإف ؛عقاولا ئلإو هيلإ  عقاو ريغ وهو -

 .اًظفل ةتباثلا ةقيقحلا نم اًمْسِق اهيناعمو يه نوكت ال ٌةتبا

 مدعل ًعامجإلا مهضعب عدا امّبرو ءنوعِقْوُملا هب كّسمت ام ئصقأ اذهف

 نيبتسي اهب ٍتاماقم ثالث يف مكعم مالكلا :عوقولا نم قوعتاملا اخ

 .ةلأسملا يف ّقحلا

 ئلإ مكل ليبس ال هّنأو .عامجإلا نم متمعز ام نالطب :لّوألا ماقملا

 .ٌمولعم هئافتناب ملعلا لب «ةّتبلا هتابثإ

 لوقو .هتكص 'ئيلعٌلديال لوقلاب روهمجلا ئوتف نأ :يناّثلا ماقملا

 .ةجحب سيل روهمجلا

 قالّطلا صوص تحي 'لخديال مّرحملا قالّطلا نأ :ثلاثلا ماقملا

 تاماقملا هذه انل تتش ةث لاف .قالّطلا ءاكحأ اهيلع عراّشلا 57 يتلا ةقلطُملا

 .ةلأسملا يف مكنم باوّصلاب َدعسأ انك ثالّثلا

 نالطب هعم مّلْعُي ام عازنلا ةياكح نم مّدقت دقف ءلّوألا ماقملا اّمأ :لوقنف

 تابثإ ئلإ ليبس مكل نكي مل كلذ مّلعُي مل ولو ءفيك ؛عامجإلا ئوعد

 .عوبطملا يف تسيلو .لوصألا عيمج يفاذك )١(

 ا



 0و

 كا ف نوُدجْوأ :كوقلا اذه :لخوويمجلا نآ رهو ف 9 اًمأو
 م ش 3 300 هلل ع ا اك

 عامجإو .هلوسر ةنسو «هللا باتك لإ ةفاضم ةجح روهمجلا لوق نأ ةيعرشلا

 .هتّمأ

 .نآلا ئلإو ةباحّصلا دهع نم اًثيدحو اًميدق ءاملعلا َبهاذم لّمأت نَمو

 دجوو روهسبلا فالخ غيوست ئلع نيعمجسم معدعجو *'/مهلاوقأ ئرقتشاو

 ام كلخ نم ئيتسُئالو :روهمجلا نع اهي درا ديدع الاوت مهنم لك

 ام اوعّبتت (47مث ةّمئألا نم 0هوّمس متئش نّمف ٌرثكتسمو ٌلقتسم نكلو طق
 لاطل «هانددعو كلذ انعّبتت ولو ءروهمجلا اهيف فلاخ ىتلا لاوقألا نِم هل

 ءاملعلا بهاذمل ةنّمضتملا بتكلا ئىلع مكليحن نحنو ءاّدج هب باتكلا

 كلذ ئلع مهعامجإ ذخأي مهقئارطو مهبهاذمب ٌةفرعم هل نمو «مهفالتخاو
 .مهفالتخا نم

 سلا اهعفدت الو ؛داهتجالا اهيف غوسي يتلا لئاسملا يف اذه نكلو

 هراكنإ ئلع نيقفتملاك مهَّنِإف «هليبس اذه ناك ام اًمأو «ةحيرّصلا ةحيحّصلا

 .نيعضوملا يف مهبهاذم نم مولعملا وه اذه هّدرو

 نوكيل اهيلع برضي ينعي (ئلإ ال) ص ين اهيلع بتك «عامجإلا ...ولو ءفيك» (1)
 (...هب موقت يذلا عامجإلا ئوعد» :قايسلا

 .ةيدنهلا طو خسنلا فالخ «مهلاوحأ» :ةلاسرلاو يقفلا ط (؟)

 .«هومتيمس# :عوبطملا 2

 .ةلاسرلاو يقفلا ط نم تطققس 0(

 م



 صوصن تحت مّرحملا قالّطلا لوخد مكاوعد وهو :ثلاثلا ماقملا اّمأو

 نميف نولوقت ام :مكلأسنف :مكمالك رخآ ئلإ نيعونلل اهلومشو «قالّطلا
 عيبلا صوصن تحت مّرحملا حاكنلاو مّرحملا عيبلا عا اوثأ لوخه ئعأا

 ؟ءاوس ٌدسافلاو كلذ نِم ١7 حيحّصلا مسالا ٌلومش :لاقو «حاكُتلاو

 دوقعلا ظافلأ تحت اهلوخد عَّذا اذإ ةمّرحملا دوقعلا رئاس كلذكو لب

 تحت اهّلوخد اىعَّذا اذإ اهنع ٌيهنملا ةمّدحملا ثادابعلا كلذكو ةّيَعرْشْلا

 ءارغد ةردت له اهل وسألا لومشل ةكضَلاب اهل مقتو «ةيحرشلا ظادلألا

 ؟ةلطاب وأ ةحيحص

 داسفلا ٌمولعم الوق ناك «كلذ ئلإ مكل ليبس الو ةحيحص :متلق نإف
 ام ئلإ متعجرو مكلوق متكرت «ةلطاب هارعد :متلق نإو «نيّذلا نم ةرورضلاب

 ٍناقرفب انل اوقّرفف :مكل ليق «عضوم يف ًذرتو ؛عضوم يف لبقت :مدلق نإو فانلق
 دوقعلا نم لخدي ام نيب هللا نم ٌناهرب هب مكعم ؛سكعنم ٍدرَّطم حيحص

 لخدي ال ام نيبو ةَّحّصلا مكح هل تبثيف ءصوصنلا ظافلأ تحت ةمّرحملا

 سيل هّنأ اوملعاف ءكلذ نع متزَجع نإو ةالطبلا وظععلا كيثيأ + ءاهتحت

 ئلع دامتعالا وأ .اهلثمب اهتلباقم ٍدحأ لك نمي يتلا ئوعّدلا ئوس مكيديأب
 .هلوقب ال هلوقل ٌجتحي نم

 لحم ريع دجُو قيرطلا هذه ىف هرمترٌرفاّمع ءاطغلا فشك اذإو

 ئلع ةرداصسملا نيع كلذو «ليلّدلا ين ةمّدقم هومتلعج (')عازشلا

 .ةيدنهلا طو خسنلا فالخ «حيحصلل» :ةلاسرلاو يقفلا ط )١(
 اهنودب صنلاو «ةيدنهلا ط الو خسنلا ين اهل دوجو الو «دقف» ةدايز ةلاسرلاو يقفلا ط (0)
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 هنع ّيهنملا مّرحملا قالّطلا لوخد يفالإ عاّنلا عقو لهف «7١بولطملا

 ٌتقلطُمْلا 5 :هلوق تحتوء[14: ةرقبلا] علم ِتَقَلَطْمْلِلَو# :هلوق تحت

 موكل مَّلس لهو «هكتللذ هدوم 4 ٠ ةرحبلا هكون

 مكيلع ةّجح نوكي نأ ئلإ وهف ءرمع نبا ثيدحب مكلالدتسا اًمأو :اولاق

 :هوجو نم مكل ةّجح نوكي نأ ئلإ هنم برقأ

 0 يك هلو خيرمم اعمل

 ملم ف قش ابك

 دقو ؛«كلذب "دعي ال» :لاق ءٌضئاح يهو هتأرما قَّلطي لجّرلا يف «هنع عفان

 دّرجم ئلإ هنع ٌلّدع امل «هب دادتعالا يف اًحيرص ناك ول هَّنأ :ثلاثلا

 .«؟تيأرأ» :لئاّسلل هلوقو ءىَأَّرلا

 ءاديدش اًيارطضا كلذ يف رمع نبا نع تبرطضا دق ظافلألا نأ : عباّرلا

 نم ٌييرسع عت هلدع نكي مل هّنأ نيلع لدي ادعو هع ا مومس اهلك

 «فيقوتلا» رظني .ظفللا يف رييغتب ةمدقم ةجيتنلا لعج :يه بولطملا ئلع ةرداصملا 010

 )1١//١41(. :«رصتخملا نايباو ,(7"7١/ص)

 .ا(لتعتا :م « ص «د )3
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 كلت تضراعت اذإو ءاهب دادتعالاو ةقلطلا كلت عوقو يف ِِكَك هللا لوسر

 .عوقولا مدع يف اًحيرص هاندجوف «هاوتفو رمع نبا بهذم لإ انّرظن .ظافلألا

 هاوتفو هتياور ٌحيرص عمتجا دقف «كلذ يف اًحيرص هثيدح ظافلأ دحأ اندجوو

 .هنايب مَّدقت امك «ةبرطضم ٌةلمجم ظافلأ كلذ يف فلاخو «دادتعالا مدع ىلع

 وجع نإ تيارأ) :هلوقو هاج دمعأ ال يل اهوا :رمع نبا لوقاّكأو

 هنع نوكيو «عوقولاب هنع ةحيرص ةياور نوكت نأ اذه ةياغف .««قمحتساو
 .ناقاور

 هيلع اهّدر دق كي هللا لوسر نأ ملعي وهو عوقولاب يتفي فيك :مكلوفو

 نم هريغب هلو «هيوار هفلاخ ٍثيدح لّوأب اذه سيلف ؟اهب هيلع ٌدتعي ملو

 َيباحَّصلا ةياور ميدقت ")يف ةنسح ٌةوسأ 7١2اهيوار اهفلاخ يتلا ثيداحألا

 .هيأر الع هدعب نمو

 ئتفأو ءاهقالطب سيل ٍةَمألا عيب أو «ةريري ٌتيدح سابع نبا ئور دقو

 ةياوّرلا ّنِإف ءباوَّصلا وه اذهو «هيأر اوكرتو «هتياورب ٌساّنلا َدحَحأَف «"7هفالخب

 هتقفاوم هنع نيتياوّرلا حَّرصأو فيك ءاهفالخب يأّرلاو .موصعم نع ةموصعم
 .عوقولا مدع نِم هاور امل

 .«اهتاور اهفلاخ» :ن شماه الع ةخسنو ءس )١(

 .(ميدقت يف ةوسأ» :ب (؟)

 يف يواحطلاو )١41417( روصنم نب ديعس اهجرخأف هاوتف امأ «ةريرب ثيدح مدقت 4

 وه» :ةمألا عيب يف لوقي ناك هنأ هنع ةمركع قيرط نم ؛.(11/١14١) :«راثآلا لكشم»

 :(حتفلا» يف ةلأسملاو .ةريرب ثيدح يف تباثلا رييختلا فلاخي اذهو ؛«اهقالط

(1:5/9). 
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 ةباحّصلا لاوقأ ئلع ٌروَغ هل نَم هفرعي امّنإ اًقيقد اًهقف اذه يف َّنأ ئلع
 اًبيرق هارت كّلعلو «ةّمألل مهطايتحاو هلوسرو هللا نع مهمهفو ؛مهبهاذمو
 .ةلمج ثالّثلا قالّطلا عاقيإ يف كو همكح ئلع مالكلا دنع

 (ةدحاو يهو» :هرخآ يف بئذ يبأ نبا نع بهو نبا ثيدح يف هلوق اّمأو

 ءاًئيش اهيلع انمَّدق ام كب هللا لوسر مالك نم ةظفّللا هذه تناك ول هللا ٌرْمَعَل

 "00 ل ا ا كال

 هَّنأ نف نَميتي ال ام د85 هللا لوسر ئلإ فاضي نأ زوجي الف ؟عقان ١" 'وأ ءبئذ يبأ

 لا دنع نم اذه :لاقيو ,ماكحألا هيلع بترُتو ؛هيلع هب دَهْشُيو همالك نم

 نأ اهب هدارمو ءرمع نبا نود نَم لوق نم اهّنأ رهاظلاو ؛لامتحالاو مهولاب

 بأ قّلط يأ ءانالث هنم كلذ نكي مل ٌةدحاو ©")ةقلط اهقّلط امّنِإ رمع نبا

 .هركذف دللي هللا لوسر دهع لولع ٌةدحاو هتأرما رمع

 تسي هللا كيع ةنقيلطت نأ :عفان نع ؛ءاطع نع «جيرج نبا ثيدح اّمأو

 وهأ ءاهبّسَح يذلا نم فّرعُي الو ؛عفان مالك نم نوكي نأ هتياغ اذهف «هيلع

 00 دهشي نأ زوجي الو ؟ِهيِكَي هللا لوسر وأ ءرمع هوبأ وأ .هسفن هللا دبع

 اهري ملو» :هلوق حيرص ضّرراعي فيكو «نابّسَحلاو مهولاب ِةِكَك هللا لوسر

 لوسر نأ اًنقيت (؛)ول  اًديهش هب يفكو - دهشي هللاو ؟(0لمجملا اذهب (اًئيش
 .هاوس ئلإ بهذن ملو «كلذ ٌدعتن مل هيلع اهبّسَح يذلا وه كي هللا

 (مأ» :ةيدنهلا طءن )١(

 .«ةقلط اهنإ لاق رمع نبا» :ز (؟)

 .«لمحمل اذ :ز د حا )030

 .اول اَنأ» :ةلاسرلاو يقفلا طو ؛«ولو» :ةيدنهلا ط 200
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 ئلع ّلطاب تينا (هّتعدب هانمزلا ةعدب ىف قّلط نَم» :سلأ ثيدح اًمأو

 نم دحأ هوري ملو ؛هيلع لطاب ثيدح هنأ هللاب دهشن نحنو كلو هللا لوسر

 ةيمأ نب ليعامسإ ثيدح نم وه امّنإ ءٍديز نب داّمح باحصأ نم تاقّثلا
 نب يقابلا دبع هنع هل يواّرلا مث ءلّصفيو عَرْذَي يذلا 21)باّذكلا َعاّرّذلا

 لاقو .هرمع رخآ يف طلتخا دق ناكو «هريغو يناقربلا هفعض دقو «عناق
 .ةّجح هثيدح نكي مل ٍثيدحب دّرفت اذإ اذه لثمو .(1)ريثك ىطخي :ٌئنطقراَّدل 2

 الو كلذ مص ولف ,عوقولاب ٍتباث نب ديزو نافع نب نامثع ءاتفإ اّمأو
 هّلاح الو هّنيع فرعي ال لوهجم نع ٌباَّذك هيف نامثع رثأ َنإف  اًدبأ ٌحصي
 :لوهجم نع ٌلوهجم هيف ديز رثأو .لجر نع «ناعمس نبا ةياور نم هّنإف

 نيتاه نيأ ءبجعلا هلل ايف .ديز نع هاًّمس لجر نع دعس نب سيق
 هللا ديبع نع «تْفقُثلا ديجملا دبع نب باكولا فيعةيارر بات بيلو

 اذه ناك ولف .(4)(اه ٌدتعي ال» :لاق هلآ ريع نبأ نع .عفان نع «ةّمألا ظفاح

 .متلجو هب متْلَصَل مكلبِق نم رثألا

 ليعامسإو ءعوضوم سنأ ثيدحاا )٠١/ 1715-١110(: :«ئلحملا» يف مزح نبا لاق )١(

 لاقو «ثيدحلا عضي ناك ثيدحلا كورتم» :ينطقرادلا لاقو ؛«كورتم فيعض

 ي(81ا/ 87 /١):4«قرتفملاو قفتملا» رظني .«ةركنم ثيداحأ هل» :ييطخلا

 1١١5-/1١17(. /؟) :«نازيملا ناسل»و ءيزوجلا نبال )١١9/١( :«ءافعضلا»و

 .(07 6٠- /4) :«نازيملا ناسل» رظني (0)

 يف تحلصأو .«ناتياورلا ناتاه» :هجولاو «ةيدنهلا طو لوصألا عيمج يناذك (*)

 .ةقحاللا تاعبطلا

 .اهجيرخت قبس (:4)

1 



 :الّوأ لاقيف «راهّظلاك هيلع هرثأ َبّنرت عنمي ال هميرحت َّنإ :مكلوق اأو

 .هنم حجرأ يه ىتلا ةّلدألا كلت ٌرئاسو ءّصّتلا نم هانركذ ام هعفدي ٌسايق اذه

 هميرحت :لاقي نأب بلقلا ةضراعم ٌءاوس هلثمب ضّراعم اذه :اًيناث لاقي م

 اسوم ناعيس رابطلل مل اكل لاقبو .حاكُتلاك هيلع هرثأ بّترت عنمي

 مسقني نأ نكمي الف ءٌروزو لوقلا نم ٌركنم ِهّنإف ٌمارح هّلك لب «ةمرح ةهجو

 اذإف ءةّدّرلاو ٌيبنجألا نم فذقلا ةلزنمب وه لب «لطاب مارحسو ءزئاج لال لإ

 ؛ٌحيحص الح هنم لاقي نأ رّوصتي الف «هتدسفم عمالإ دجوي مل دجُو

 لامقألا ظن رابظلاق عيبلاو قالّطلاو حاكتلا فالخب ءلطاب ٌمارحو

 ءاهُماكحأ اهيلع ْتَبَترتف ءاهدسافم (١)اهُئَئَراَق تعقو اذإ يتلا ةمّرحملا

 ٍلالح ئلإ ةمسقنملا دوقعلاو «ةراجإلاو عيبلاو .حاكُتلاب قالّطلا قاحلإف

 :لياوأ لطابو حيسو مارحو

 هب جرخي ٌدقع قالّطلاو ءعضُبلا هب كلْمُي ٌدقع حاكُتلا َّنِإ :مكلوق اَنأو

 مكح رابتعا يف نيدقعلا نيب قرفلاب هلوسرو هللا نم ناهرب مكل نيأ نِم «معنف
 ؟هلاطبإو رخآلا ءاغلإو «هذيفنتو هب مازلإلاو ءامهدحأ

 ءاّسح لاز دق كلم كلذف «مّرحملا فالتإلاب نيعلا نع هكلم لاوز اّمأو

 هانقّدص اّنإف ,دعبأو دعبأف .بذاكلا رارقإلاب هلاوز اّمأو .لحم هل قبي ملو

 .اًيذاك ناك نإو هيف قدصملا رارقإلاب هكلم انلزأو «هرارقإ يف اًرهاظ

 يف سيل هّنأو .هباوج مّدقت دقف ءٌرفك وه يذلا مالكلاب ناميإلا لاوز اّمأو
 .ٌءارحو لالح رفكلا

 .«اهتبراق» م 0010
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 مل ٌرهط وهو ؛١2)الحم فداص ِهّنأل «عقو امّنإف ءلزاهلا قالط اّمأو
 سيل كلذو ؛هيلع هٌرثأ َبترتي ال نأ هنم ةدارإ هب لّرَم هنوكو ذَمتف هيف عماجي

 ملف «هببس نوكي ال نأ دارأو ٌماَتلا بيدناب نق دق وهف «عراّشلا ئلإ لب «هيلإ

 يذلا ببّسلاب ِتأي مل هّنإَف «قالّطلا نمز ريغ يف قّلط نم فالخب «كلذ هعفني

 :هدنع نم ببسب ئتأ امّنإو «قالّطلا عوقو ئلإ اًيضفُم هناحبس هللا هّبَصَت
 .هيلإ سيل كلذو .همكح لإ اًيضفم وه هّلَعِجو

 ؛قالّطلا فالخب ًةعاط الإ هببس نوكي الف «ٌةمعن حاكتلا ْنِإ :مكلوق اأو
 .ةيصعم هببس نوكي نأ زوجيف «معتلا ةلازإ باب نم هَنإف

 نِم ّلغلا قّلطملا اهب كفي ىتلا معلا ربكأ نب قالّطلا نوكي دقو :لاقيف

 هدابع ئلع هللا ةمعن مامت نم لب «ةمقن قالط لك سيلف ؛هلجر نم ٌديقلاو هقنع

 وأ ءجوز ناكم جون لادبتسا مهدحأ دارأ اذإ قالّطلاب ةقرافملا نم مهنكم نأ

 الو ءءاكثلا لقم نيياحسملل وب ب ملف ؛ ءاهمئالي الو اهُّبحي ال نّمم صّلخّتلا

 .قالّطلا لثم نيضغابتملل

 يقطن كحيبَعَماَ جل :لوقي ئلاعت هللاو ''”ةمقن نوكي فيك مث

 4 نونه ولف كن َسيلآمسقْطاَدِإ تل اهبأَيِل :لوقيو «[775 :ةرقبلا] سيل

 ؟[١ :قالطلا]

 دادس ا لازم انف اذكر ساق مايا لاي يرتادا :مكلوق اأو
 انأطخأ نإف «نيقيب هليزي ام يتأي ئتح ةح حاكنلا نيقي ئلع نيِجوّرلا انيقبأو

 .(هلحيم)» .بس « ص ؛د )010

 .فيحصت «(ةمعن# :ةيدنهلا طو نادع لوصألا يف (0)
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 ءلّوألا جوزلا ةهج «نيتهج يف ائباوصف انبصأ نإو ٍةدحاو ٍةهج يف انّوطخف

 هل الالح ناك نَم ىلع ٍجْرَملا ميرحت :نيرمأ نوبكترت متنأو يناثلا ة ةهجو
 ائلوأ اّنأ نّيبتف .نيتهج نم ًأطخ وهف ًأطخ ناك نإف «هريغل هلالحإو «نيقيب

 ناركسلا قالط يف بلاط يبأ ةياور يف دمحأ مامإلا لاق دقو ءمكنم طايتحالاب

 ةلصخ يئأامّنإ قالطلاب رمأي ال يذلا :لاقف ءءاوس طايتحتالا اذه ريظن
 اذهف «هريغل اهّلحأو هيلع اهمّرح ؛نيتلصخ تأ قالّطلاب رمأي يذّلاو ةدحاو

 هنم ٍجّرْخُُيو ؛طايتحالاو ةميزعلاب هيف لدي حاكْلا َّنِإ :مكلوق اّمأو

 .ءيش ندأب

 هيف نذأو «هنم هب جرخي اًببس هللا هّبصن امب الإ هنم جّرْخُي ال نكلو :انلق
 .الكف هنم جورخلل اًببس وه هلعجيو «هدنع ")نم ٌءرملا هبَّصَن ام اّمأو

 ةرعولا ,كرتعملا ةقّيّضلا ةلأسملا هذه يف نيتفئاّطلا مادقأ ئهتنم اذهف
 ةعاجش اهتلوَص ئدل لءاضنتو «ُناسرفلا اهّلدأ َةّنِعَأ بذاجتي يتلا كّلْسَملا
 نم هتعاضب يذلا ()ةغلا ملعيل اهتّلدأ و اعزمأم الله انيقاملاو هتامجشلا

 يف رّصَق نّمم ناك اذإ ِهَّنأو «هدنع ام ءارو رخآ (؟)اًئيش كانه َّنأ :ٌةاجزم ملعلا
 رذعيلف «هعارذ هرامث ينج نع ٌرصاقتو «ليلّدلا فلخ فْعَضو «هعاب ملعلا

 7١(: ٠؟"رس) اهركذ قبس 0010

 (هيصني)ا :ح(ءد«ز يف عقوو .خسنلا ضعب يف ةهبتشم يهو !«نمؤملا» :عوبطملا يف )0

 .(هبصن) نم الدب

 .(ريغلا» :ئلإ م ء« ص د يف تفحصت ()

 ,ةانيبسلا #ه (4)
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 ءاهميكحتو ِةِلَو هللا لوسر راثآ لوح ماحو ؛همزع قاس نع رِّمش نَم

 .ٍةَّمه لكب اهيلإ مكاحّتلاو
 جا
 .ديعبلا ْنأَّشلا اذه نع هتبغرو هروصق يف هعزانُمل رذاع ٌريغ ناك اذإو ّّ

 عم رظنيلو ديلقّتلا ضحم نِم هسفنل هاضترا اًمع هتبغر يف هٌعِزانم هْرٌذَعيلف

 .روكشملا ىعّسلا وه نوكي نأب ٌقحأ نييعّسلا ّيأو ءروذعملا وه امهّيأ هسفن

 هَباب َّمأ نمل حتافلا ءباوّصلل قفوملا وهو «نالكتلا هيلعو ناعتسملا هللاو

 .باب لك ريخلا نِم هتاضرمل اًبلاط

 لصف

 ةدحاو ةملكب اًنالث قلط نميف كي همكح يف

 هللا باتكب بَعلُيَأ :لاق مث «نابضغ ماقف ءاًعيمج ٍتاقيلطت ثالث هتأرما قلط

 نع هاور دق بهو نبا نِإف ءملسم طرش ىلع هدانسإو ؛«!؟مكرهظأ نيب انأو

 .هركذف ٍديِبل نب دةومحم ٌتعمس :لاق هيبأ نع ؛جشألا نب ريكُب نب ةمرخم

 .هيبأ نع هثيدحب (")(هحيحص» يف ملسم ٌجتحا دقو «كش الب ٌةقث ةمرخمو

 .ٌباتك وه امّنِإو ؛هنم عمسي مل :اولاق هوّلعأ نيذلاو

 وه :لاقف ؟ريكُب نب ةمرُخُم نع لبتح نب دمحأ تلأس :بلاط وبأ لاق
 :يوميملا نسحلا وبأ لاقو .هيبأ] باتك وه امّْنإ «هيبأ نم ع يسن ملو «ةقث

 2 ا" ىعل 010

 .(اهريغو 715٠ 7١7.540 ,7*717) مقر ثيداحألا رظني (؟)
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 هيف رظنف نبكث نب ةمرخق ؟١)7[تانك كلام لخأ لوقو للا ةبعابأ تغمس

 راتبا باتك نم وهف ««ٍراسي نب ناميلس نع ينخلبا 0 يش اي

 "يروا سابع ةياور يف لاقو هعمسي ملو هيأ باتك هيلإعقو جشألا بك

 .هنم هعمسي ملو «ٌباتك هيبأ نع هثيدحو ؛فيعض وه

 .رتولا ٌتيدح ءاّدحاو اًثيدح الإ هيبأ نم عمسي مل :دواد وبأ لاقو

 ةمرخم تبا :ةيلس وب ْئىئسوم هلاخ نع ميرم ىبأ نم 5 لاقو

 , ("7هشك هذه نكلو .يبأ كردأ مل :لاقف 4 وبأ كتدحا؛ - |[

 :نيهجو نم اذه نع ساوحلاو

 مايق يف قرف الف ءاطوبضم اظوقحم هلدع قاك هريآ بانك نأ ةامحدحل

 ةخسنلا نع ذخألا لب «هباتك يف هآر وأ هب هثّدح ام نيب ثيدحلاب ةّجحلا

 ةباحّصلا ةقيرط هذهو ءاهنيعب ْخيَّشلا ةخسن اهَّنأ يواّرلا نّقيت اذإ طوحأ

 اهب مهيلع موقتو «كولملا ئلإ هّبتك ثعبي ٌةَي هللا لوسر ناك دقو .ءفلّسلاو

 ءاهب اوجتحاو اهب اولمعف «مالسإلا دالب يف هلاّمع ئلإ هّبتك ّبتكو «ةّجحلا

 امنيح فلؤملا نم نوكي دقو ءرظن لاقتنا وهو ءلوصألا نم طقس نيفوكعملا نيبام )١(

 نيب لخادتلا لوزي هبو :(776-777 /71/) :«لامكلا بيذبت» نم لاوقألا لقن

 .مامإلا نع نيتياورلا

 يف ةمرخم يف دمحأ مامإلا لاوقأ ةيقبو «(3777* /8) :«ليدعتلاو حرجلا» :رظني (؟)

 .رداصملا نم نيفوكعملا نيب امو .(7377 /7) :(دمحأ مامإلا لاوقأ ةعوسوم»

 .(1-87/8 75 /؟1/) :«لامكلا بيذبت) رظني (9)
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 تلمعو هّلمحف كلام نب سنأ ئلإ «'اِكي هللا لوسر ٍباتك َقيّدّصلا عفدو

 ناك يذلا تاقدّصلا يف "7 هباتكو مزح نب ورمع نئلإ هباتك كلذكو ملا هب

 ئلإ مهضعب باتكب نوُّجتحي فلخلاو فلسا لزيملو ءورمع لآ دنع
 لطب ولو «هربخأ اًنالف نأ ٌنالف ٍّيلإ بنتك هيلإ بوتكملا لوقيو ءضعب

 وه امّنإ دامتغالا نإف ىريسيلا رسيأ الإ ة مالا يديأب قبي مل بتكلاب ٌجاجتحالا

 ظفحي الو .نوخت ال ٌةخسنلاو ناَّوخ ظفحلاو «ظفحلا ئلع ال خسْنلا ئلع

 تباعا عمم الاي اعلا لعل نم لسأ 2 ةمئل دامرلالا نم يمر يف

 . .هباتك هنأ دنع خص اذإ هب لمعلاو 0

 نم لوقب صضرانعم (هيبأ نم عمسي مل» :لاق نم لوق نأ : يناثلا باوحلا

 :©"”متاح يبأ نب , نمحّرلا دبع لاق «تابثإو ملع ةدايز هعمو ءهنم عمس :لاق

 يبأ نبا لاقو :لاق .ثيدحلا حلاص :لاقف ؟ريكُب نب ةمرخَم نع يبأ لكس

 :ةبأ نع هي ثدحي اًمع ةمرخم ثلأس :كلام باتك رهظ ىف تدجو :سيوأ

 سمس طيمسسلا ىتعي ب بلا ثوم رو: فاس ؟هيث م اهموش

 :ىأ نم

 نم عمس ةمرخَم :لوقي ئسيع نب نْعم تعمس :ّينيدملا نب يلع لاقو
 ٌنظأ الو :يلع لاق «راسي نب َناميلس يأَر نِم ًءايشأ ةعيبر هيلع ٌضرعو «هيبأ

 .خسنلا يف اهل دوجو الو «ةاكزلا يف» :ةلاسرلاو يقفلا ط يف اهدعب داز 6

 .ةلاسرلاو يقفلا يتعبط نم تطقس (0)

 .(7715 /8) :«ليدعتلاو حرجلا» (*)

 .«ليدعتلاو حرجلا»و ءز .ح نم 00
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 دجأ ملو «ريسيلا ًءيَّشلا (١)عمس هّلعل ؛ناميلس َباتك هيبأ نم عمس ةمرْخَم
 :هثيدح نم ٍءيش يف لوقي ناك هنأ ريكُب نب ةمرخم نع ينربخي ةنيدملاب اذحأ

 أ , 0 همرخمو يب تعب

 تانكو ,2؟)(هئّطوم» يف هب ٌجتحاو هيف رظنف «هّباتك ذخأ اًكلام َّنأ يفكيو

 تلأس :متاحوبأ لاقو .اًحلاص الجر ناكو ؛ةمرخم ىنئدح :لوقي
 ةقثلا ينئّدح :سنأ نب كلام لوقي يذلا اذه :تلق ءسيوأ يبأ نب ليعامسإ

 ةمرخم ناك :يرصملا حلاص نب دمحأل ليقو .ريكب نب ةمرخم :لاق ؟وه نم

 نب نعمو بهو نبا نع :يدع نبا لاقو .معن :لاق 920 سانلا تاقث نم

 .21)هي سأب ال هنأ وجرأو «ةميقتسم ناسِح ثيداحأ :ةمرخم نع مىسيع

 ئتح كيلع ْتَمّرَح :اثالث قلطملل رمع نبا لوق (")(«ملسم حيحصا) يفو

 .«هنم عمساا :ةيدنهلا ط «ن 010

 .(1 3717 /71/) :«لامكلا بيذبت»و «.(5748 /5) :«لماكلا» رظني (0)

 رداصملا رظني .ةقباسلا ةياورلل ةعبات تسيلو لوطأ قايس نم ةرصتخم ةياورلا هذه (9)

 .ةقباسلا

 :كلام لوقي امنإو همساب حيرصتلا اهيف سيلو (71/577559780) مقر رظني (5)

 رثكأ» :(5 57 /0) :«راكذتسالا» يف ربلا دبع نبا لاق .(هللا دبع نب ريكب نع ةقثلا نع

 كلام باحصأ لاقو «جشألا نب ريكب نب ةمرخم وهف «ةقثلا ينثدح» :كلام لوقي ام

 رظنيف هنبا ةمرخم نم اهذخأي هنإف ريكب بتك نم كلام هذخأ ام لك :هريغو بهو نبا

 5١(. 7 /7 5) :(ديهمتلا» رظناو ء«اهيف

 .خسنلا فالخ «لاجرلا» :عوبطملا (5)

 .اهيلإ ةلاحإلا تقبسو «لامكلا بيذبت»و «لماكلا»و «ليدعتلاو حرجلا» رظني ()

 .هجيرخت قبس (0)
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 اذهو .كتأرما قالط نم هب كرمأ اميف كّبر ٌتيصعو «كريغ اًجوز حكنت

 وه :(!)بكاحلا لاقو .ٌةّجح عِباحَّصلا ريسفتو «هب رومأملا قالّطلل هنم ٌريسفت
 .عوفرم اندنع

 عورشملا قالّطلا نأ فرعو ؛كلذ هل نّيت ءلُمَلا ٌقح َنآرقلا لّمأت نمو

 عاقيإ هناحيسدللا عرشي منو :ةمجلا هب كلمي ىذلا قالّطلا وه لوختلا داعب

 لقعت الو «[774 :ةرقبلا] 4«نمقكلتلا ::لاعت لاق ءةّتبلا ٌةدحاو ةلمج ثالثلا

 هللا حّبس نَم١ :ِكَ ٌيِبَنلا لاق امك «نيتبقاعتم الإ نيتّرملا عوقو اهتغل يف ٌبرعلا

 اًعبرأ يشكو .نيثالثو اذالث (1!كةموخو .نيثالثو اًنالث الص لك رْثُذ

 ٍلاوتم ٌريبكتو ٌديمحتو ٌحيبست الإ كلذ نم لَقْعُي ال هّنإف .هرئاظنو 7"2«نيثالثو
 ثالث هلل دمحلاو :ةيثالثو انالث للا ناحبسا :لاق ولق ءاضعب هضعب ولت

 .طقف ِتاَّرم ثالث ناكل ؛ظفللا اذهب «نيثالثو اًعبرأ ربكأ هللاو «نيثالثو

 5 وجور َنوُمْريَندْلاَو# :هناحبس هلوق اذه نم حّرصَأو
 هللاب دهشأ :لاق ف 3 ينل هايج مي اقبال لادم

 اَهْنَعاؤرذيو# لوقف كلذكو أ )5م تناك ؛نيقداّصلا نمل آ تاداهش عبرأ

 دعشأ :تلاق ولف م: :رونلا] * َنيِيِذَكْل هيلو 0 َباَنَمْل

 .ةدحاو تناك ؛نيبذاكلا نمل هنأ هللاب تاداهش عبرأ

 ١(. 5 5ص) «ثيدحلا مولع ةفرعم)ا 60

 .«هللا لمحو :بءضصءود (0)

 .(091/) ملسم ظفل اذهو .هجيرخت قبس 0

 .«ةلحاو» :ةدايز س (:)
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 اذهف 151[4 ؟ةبوعلا] 4 قون يزتنسو :ئلاعت هلوق كلذ نم حّرْصأو

 :بازحألا] # ِنْيَيَرَماَه هر 3 :ةرئاعت هلوقب اذه قاب الو كم دعب كم

 ايهاتح بتكملانإق '”«نينرس مهرجأ نوتؤي ةنالث» :كلكك هلوقو لا

 هل فَعَصي :ئلاعت هلوقك رْذَقلا يف نالثي امهو «نالثملا امهو «نافعٌضلا

 :ةرقبلا] # ِنيَفَعِض ماهل كانق» :هلوقو ٠ :بازحألا] 4 ِنيَمَعِض ثادعلا

 هيك اذه ندرلاو يتؤت تناك ام يّمْعِضو ءاهريغ هب بدعي ام ىَمْعِض وأ يدب

 ؛نيتقرفو نيتقش :يأ (270نيتّرم كي هللا لوسر دهع ئلع رمقلا ٌّقشنا» :سنأ
 .2)«نيتقلف رمقلا ٌّقشنا» :رخآلا ظْفّللا ىف امك

 ام نيب ٌمولعم قرفلاو «ٌةدحاو ةَّرم ؟)ّقشنا امّنإ هنأ اًعطق اًعطق ٌمولعم ٌرمأ اذهو

 .ةفعاضملا يف نيتّرمو نيأزجو نيلثم نوكي ام نيبو ءنامّرلا يف نيتّرم نوكي

 هيف رّوصتي ال لّوألاو ءٍدحاو ٍنآ يف 0©2نيتّرملا عامتجا هيف رّوصتي ٍناّثلاف

 كلذ

 :لاق ئلاعت هّنأ :ةلمج ثالثلا عرشي مل هللا َنأ ئلع لدي اًّممو

 لجرلا» :مهركذو ءئسوم يبأ ثيدح نم )١104( ملسمو )770١١(« يراخبلا هجرخأ 0

 ءاهجوزتيف اهقتعي مث ءاهبدأ نسحيف اهيّدؤيو ءاهميلعت نسحيف اهملعيف «ةمألا هل نوكت
 هللا قح يدؤي يذلا دبعلاو كك يبنلاب نمآ مث ءاثمؤم ناك يذلا ءباتكلا لهأ نمؤمو

 .(هديسل حصنيو

 .هل ظفللاو )١8٠١7( ملسمو (7771) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .ُةَنَعَُلِلَوَر دوعسم نبا ثيدح نم )7١8٠6١( ملسم دنع (')

 .خسنلا يف تسيلو «رمقلا» :ةدايز عوبطملا يف (5)

 .«نيترمل عامتجا» :م «ج )0

84 



 سا
 يسع

 َنِهدَرِب وح َنهماوعُيَو# :لاق نأ ئلإ * ع 00 9
 كح قّرطملاف لرختلا دعب قالط اك نأ ولع د اذهف «[778 :ةرقبلا] كلذ

 ياهل :نلاست هلوق كلذكر :اذاه دعب ةروكذملا ةئلاثلا عوس ةحجكلاب هيف

 نهم هَل َنْمَلَب ذو :هلوق ىلإ 4َنِهتَيِوإَنُهوُعْلْطَف كَسْنِل مقلط

 دقو ؛عورشملا قالّطلا وه اذهف «[1-1:قالطلا] 4ٍِفورعَمَْشْفرَمَوَِفِوُرعَمِب
 راندا ءاهماكحأ رّكَّذو .نآرقلا يف اهّلك قالّطلا ءاسقأ ئلاعتو هناحبس هللا ركذ
 عت اهنأو ةقئاثلا ةقلطلا ركذو ديف ةّدِه ال هلو هلوختلا يق قالطلا

 هادا قاف 1 ناد درر 2 مور مكتَيَح قّلطملا ئلع ةجوّزلا 0001
 ركذو «77مّدقت امك ثالثلا نم هبسحي ملو «ةيدف هاّمسو ؛عّلُخلا وه يذلا

 ءاسقألا هذه ادع اموهو ؛ةعجّرلاب هيف ٌقحأ قّلطملا يذلا ّيعجّرلا قالّطلا

 .ةثاللا

 ةقلط َعرَّشلا يف سيل هّنَأ ئلع امهريغو "؟0ٌيِعفاَشلاو ٌدمحأ ٌجتحا اذهبو

 ةقلط ٌقلاط تنأ»:اهل لاق اذإ هنأو «ةلئاب ضو ريثب لوخدلا ةعب ةدحاو

 .ضّوعب الإ اهتنابإ كلمي ال هّنأو «ةنونيبلاب اهفصو وغليو «ةّيعجر تناك «ةنئاب

 ةيطقسأ فاو سل قدح ةعج رلا نأ كلذب نيت :لاقف «©"7ةفينح وبأ امأو

 اهتوسكو ةّيعجّرلا ةقفن :ن نكل هل اًّمح ةعجّكا تناك نإو نولوقي روهمجلاو

 1 ام يع“

 ا

 . نضل 1

 :(اريبكلا يواحلا»و )7١177/1١١(. :«؛نيلحملا»و .(574/5) :«مألا» رظني (؟)

 )١١//751(. :«ينغملا»و .((©"85 /)

 .(95-97 /5؟) :«عئانصلا عئادب)و )١18/5(« :«طوسبملا» رظني (9)
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 نأ اهلاؤس وأ ءضّوِعلا اهلذبو ءاهرايتخاب الإ هطاقسإ كلمي الف ؛هيلع ّقح

 .ضوع ريغب عْلُخلا زاوج وهو «نيلوقلا دحأ يف ٍضَوع ريغب هنم اهّسفن ّيدتفت
 :ضّوعلا اهلقبالو اهلاؤس ريقي ةقفتلاو ةوسككلا خم ايتح ةطاقسإ انقأو

 .سايقلاو ّصنلا فالخف

 اهعفنأو هوجولا لمكأ ئلع ٌقالَطلا َعّرش : هلاحبس هللاف اًضيأو :اولاق

 مهُّدحأ قّلطيف ,ددع ريغب ةّيلهاجلا يف نوقّلطي اوناك مهّنإف ةأرملاو لجّرلل

 ةرمفإ هيف :لجؤلاب ذو هي ةاك نو اذهو ءاهسبارير +: املك اوملا

 سب لعب ءايرطم جرزلا خلو جلال ب.قانق كاسب شاف هآرعلا

 .هيلع تَّمَرَح هَكَّلُم يذلا ددعلا قوتسا اذإف ءاهتّدع ضمن ةنت مل ام ةعجّرلاب

 مل ثيح ةأرملابو ءٍةقلط لّوأب هيلع مّرخت ملذإ لجلب قفر اذه يف ناكف

 ِثالث نم رثكأ هيلإ لعجي
 لّواي هيلع تمرح ولف «هدابعل الح را قدح و دش كو هش قابل

 ةلمج ثالثلا عاقيإ َكّلَمُي مل وهو ؛هتمكحو هعرش فالخ ناك اهقّلطي ٌةقلط

 .هيف هل ٍنوذأم ريغ اهيلع دئاَرلاف ٌةدحاو َكّلُم امَّنإ لب

 ام فالخ وه ذإ ةدحاو ٍةقلطب اهتنابِإ كّلَمُي مل ِهَّنأ امك اذهو :اولاق

 .هعرش فالخ وه ذإ «ةعومجم ٍثالثب اهَتنابإ كلَمُي مل .هعرش
 يف الإ طق اّنئاب اًقالط ةّمألل لعجي مل هناحبس هللا َّنأ :ةلأسملا ةدُكُنو

 :نيعضوم

 ظ .اه لوخدملا ريغ ٌقالط :امهدحأ

 هيف ٍجوَّزلل لعج دقف ءقالَّطلا نم هادع امو «ةئئاَثلا ةقلّطلا :يناّملاو
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 نردد اها كلميال 'اولاق را لمأو مالو« :ةيحلا ءامإل

 .عّلخلا يف الإ ثالثلا

 ال ةقلط قلاط ِتنأ» :لاق اذإ اميف 2')لاوقأ ةثالث كلام باحصألو
 :(اهيف يل ةعجر

 «ةعجَّرْلا نم # عطق هن ؛نوشجاملا وفا هلاق ثالث هنأ :اهدحأ

 .ًةرورض ثالثلا تءاجف «ثالثب الإ ءطقنت ال يهو

 كلمي هّنأل ؛مساقلا نبا لوق اذهو «لاق امك «ًةنئاب ٌةدحاو اهّنأ :يناثلا
 .قالط هدنع عْلُخلاو «هنودب اهكلمف ءضوعب ٍةقلطب اهتنابإ

 هضعتي ىذلا وهو هيهو نبا لوق اذهو :ةّيعجر ٌةدحاو اهنأ :ثلاثلا

 ةيراك ا هيلصو :سفيللاب 82و هيا

 )1١( :«ينغملا» رظني )١١//7”51(, :«نلحملا»و )5١57/51١(.

 )١( :«ئلحملا» يف مهبهاذم رظني )١1١157/51١( .هنع رداص فلؤملاو
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 لست

 ساّنلا فلتخاف ءةدحاو ٍةملكب ثالّثلا عوقو يهو :ةيناّثلا ةلأسملا امو

 :بهاذم ةعبرأ ىلع اهيف

 نم ريثكو «نيعباتلا روهمجو «ةعبرألا ةّمئألا لوق اذهو .عقت اهّنأ :اهدحأ

 .ةباحصلا

 هلوقل ؛ةدودرم ةعدبلاو يه ميم علب هنأ هيث لب .عقت ال اهّنأ : يناثلا

 هاكح بهذملا اذهو .21)ٌّدر وهف انرمأ هيلع سيل المع ََّلِمَع نم» :ِلليي

 لوق اذه :لاقو .هركنأف دمحأ مامإلل يِكُحو .''2هزح نب دّمحم وبأ

 .ةضفا كلا
 هر د «ساّبع هربا نع ٌتباث اذهو «ةّيعجر ٌةدحاو هب عقي هّنأ :ثلاقلا

 فلاخ :لوقي ,قاحسإ نبا بهذم اذهو :دمحأ مامإلا لاق .22هنع دواد وبأ
 نيس

 وهو ,(1)ةمركعو 0 الط لوقوهو .. سيتا فهنا ايلإ ٌدرِيف يلا

 .هجيرخت مدقت )١(

 )1١١//١717(. «لئلحملا» يف (؟)

 نبا ئلع هفقو يف بويأ ىلع فالتخالا هيف ركذو «(71917) ثيدح رثإ «ننسلا» يف (*)

 .هنع ةّيورملا راثآلا نايب يتأيسو .ةمركع مالك نم اعوطقم هلعج وأ سابع

 )١//601(. «نافهللا ةثاغإ» يف فلؤملا هنع ركذ اذك (5)

 ةذع هنع (1811/418011/1) ةبيش يبأ نباو ( 011١ ١١1١81 80) قازرلا دبع جرخأ )0(

 اموهو ءاهريغو ركبلا نيب هقيرفت ىلع ٌلدت اهلكو دعب آلا رثألا اهنم مص ءراثآ
 ١1654(. /9) «طسوألا»و ١188(.« /60) «فارشإلا» يف رذنملا نبا هنع هاكح

 .هنع بويأ نع ميهاربإ نب ليعامسإ قيرط نم (7191/) ثيدح رثإ دواد وبأ هنع هاكح (1)

  :لاقف ...ةمركع لكس :لاق سواط نبا نع رمعم نع )١١١81( قازرلا دبع جرخأ نكل
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 ءاهب لوخدملاب ثالثلا عقتف ءاهريغو اهب لوخدملا نيب قّرَُي هنأ :عباَرلا

 بهذم وهو «ساّبع نبا باحصأ نم ٍةعامج لوق اذهو «ةدحاو اهريغب عقتو

 بانك قف ئزؤورملا رن ني دمحم هنغ ءاكح اميق هيوهار ني قاحسإ
 ,©“'0(ءاملعلا فالتخا»

 ةعدبلاو ٌمَّرحم ٍةعدب قالط هّنأب اوُجتحاف .ةلمج اهعِقوُي مل نم اّمأف

 ةمّرحم ةعدب تناك ول اهّنأب "”هزح نب ل رحم وبأ فرتعا دقو «ةدودرم

 7 3 2ع - 7 , 7 را سا ي#ا

 :سايقلاو ّصنلاب ٌجتحاف .ٌةدحاو اهلعج نم اّمأو

 2 ِء ىلا دو # ِع
 نأ :هيبأ نع سواط نبا نع جيرج نباو رمعم هاور امف صنلا اما

 م و ىلا 0 ِع ًَ 5 ِء
 ئلع ةدحاو لعجت تناك ثالثلا نأ ملعت ملأ :سابع نبال لاق ءابهصلا ابا

 ملسم هاور .معن :لاق ؟رمع ةرامإ نم اًردصو ركب يبأو دك هللا لوسر دهع

 ,(1!(هحيحصال ُْق

 ؛ءيشب ناتنثلا تسيلو «ئلوألاب تناب دقف ...اهقرف ناك نإو ؛..هل لحت مل اهعمج ناك نإ -

 .«لاح لك ئلع ةدحاو يه .ءاوسا :لاقف «يبأل كلذ تركذف :لاق

 (ئواتفلا عومجم» :رظنا ءاًريثك اهيف بتكو اهل رصتنا يتلا ةروهشملا هلئاسم نم )010(

 .(١ج) «لئاسملا عماج)و 0737 ج)

 27 6: ؟نص) (9)

 )١١//١517(. «ئلحملا» يف ١)

 .(14175) مقرب (5)
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 هلك هللا لوسر دهع ئلع تناك ثالّدلا َّنأ ملعت ملأ :()ظفل يفو
 .معن :لاق ؟ةدحاولا لإ درت رمع ةفالخ نم اًردصو ركب يبأو

 نريخأ «قاؤرلا دبع انكلح « ءحلاص نب ديبحلا اثر :؟؟2وواد وبأ لاقو

 «ةمركع نع كلو هللا لوسر ئلوم مقار يبأ ينب ضعب ينربخأ :لاق جييرعس نبا
 حكنو ؛ةناكُرَّمأ  هّوخإو ةناكُر وبأ - كبدي دبع قلط ؛ لاق «ِساّبع نبا نع

 هذه يِنغت امك الإ ىَّنع يِيْعُي ام :تلاقف ِةي ّىبنلا تءاجف «ةئيّرُم نم ٌةأرما

 :ةّيمح ِهِككَي ّيبنلا ٍتِّدخأف «هنيبو ينيب ٌقّرفف ءاهسأر نم اهتذخأ ةرعشُ «ةرعّشلا

 اذكواذك هنم هبشُي انالف 3 (7نوركآ» :هئاسلجل لاق م .هتوخإو ةناكرب اعدف

 :ديزي دبعل ِلِكَي يبنلا لاقف «معن :اولاق ««؟اذكو اذك هنم اًنالفو «ديزي دبع نم

 اهُئقَلَط يّنِإ :لاقف .«هّيوخإو ةناكر َّمأ كّتآرما ْعجار» :لاق .ّلعفف .اهْفَ

 هتَقْلطاَ سلم اهنأَي## :التو .«اهعجار ءتملع دق١ :لاق «هللا لوسر اياّنالث

 .[١:قالطلا] نهي َنهوعْلطف هآَسْن
 نع «يبأ انثذح :لاق «ميهاربإ نب دعس انثّدح 0

 نبا يلوم ةمركع نم «نيصُخلا نب دواد ينثّدح :لاق «قاحسإ نب دمحم
 بلطملا ىئب وخأ ديزي دبع ني ةناكر قّلُط :لاق ساّبع نب هللا دبع نع «ٍساّبع

 هللا لوسر هلأسف :لاق ءاّديدش اًنزح اهيلع نزحف ءٍدحاو سلجم يف اناث هتأرما

 ,«؟دحاو سلجم يف :لاقف :لاق ءانالث اهّيقلط :لاق :«؟اهتقلط فيك١ :ِهِلكَع

 .مدقت دقو )75١947(« مقرب (؟)
 .«ننسلا»و خسنلا فالخ «نورت الأ» :عوبطملا يف (*)

 . مدقت دقو )/١5130(. مقرب )0

 هم



 .اهعجارف :لاق .«تئش نإ اهعجراف ٌةدحاو (7١كلت امّنإف» :لاق .معن :لاق

 ةعدبلاو «ةعدبو ٌمَّرحم ثالثلا عمج نأ مّدقت دقف «سايقلا امأو :اولاق

 .هللك هللا لوسر رمأ اولغ تسيل اهنأل ؛ٌةدودرم

 هلأ دهَمْمَي رهرَحأ ُهَدهَنْفل نات هلق الإ انعم نكي مل ولو :ا لاق

 :اولاق .[4 :رونلا] 4 تدهس مَبرَأَدَهْمَت نأ بَ لَمْ اَهدَع اؤرديو# لوقو ء[؟ووخلا]

 يملا لاق دقو .ةداهش وأ رارقإ وأ بفلح نم راركتلا هل رتب ام لك كلذكو

 :اولاق ولف ,©"7(مكبحاص ّمد نوقحتستو ءانيمي َنيسمخ نوفلحت» :ِِك
 .ةدحاو انيمي تناك ىلتف اةكلف نإ اًئيمي ةيسمع ؟20هاب فلست

 لاق ةباحّصلا ضعب نأ ثيدحلا ىفامك ءانّرلاب رارقإلا كلذكو :اولاق

 نوكت نأ لّمعُي ال اذهف .1*2ِكَي هللا لوسر ٌكَمجر اًعبرأ تررقأ نإ :زعامل
 .داحاو مهب ٌةعومجم هيف عبرألا

 .أطخ ؛(«كلمت» :ح ءص .د 0

 .اًيفاك ناكل :يأ ءقايسلا نم موهفم وهو ءفوذحم طرشلا باوجو .ز يف تسيل «ول» (0)

 .ةماسقلا ثيدح يف هجيرخت مدقت 0,2

 .د يف تسيل «هللابا (5)

 )5٠( «دنسملا» يف ئلعي يبأو (5 1) دمحأ دنع ءاج نكل ءظفللا اذهب هدجأ مل (5)

 (َكّمَجَر ةعبارلا ٌتفرتعا نإ» :هل لاق هنأ قيدصلا ركب يبأ ثيدح نم امهريغو

 .قبس امك «نيخيشلا دنع هلصأو .فيعض وهو .يفعجلا رباج لع هرادمو
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 :ناتّجح مهلف ءاهريغو اهم لوخدملا نيب اوقّرف نيذلا اّمأو

 لاقي كاسر نأ ءسواط نع حيحص ٍدانسإب ١2)دواد وبأ هاور ام :امهادحإ

 لجل َّنأ ٌتملع امأ :©0لاق ءساّبع نبال لاؤّسلا ريثك ناك ءابهصلا وبأ :هل

 لوسر دهع ئلع ٌةدحاو اهولعج اهب لخدي نأ لبق اًنالث هتأرما قّلط اذإ ناك

 اًملف 7[ ئلب :سابع نبا لاق] ؟رمع ةرامإ نم اًردصو ركب يبأو ِِكي هللا

 .مهيلع َّنهوزيجأ :لاق ءاهيف (؟7اوعياتت دق ساّنلا رمع ئأر

 يهو ثالثلا كد اهفداصُيف .ٌقلاط تنأ :هلوقب يي اهْنأ : ةيناثلا ةحيحبلا

 ْ .وغلتف ناب
 ءاهب لوخدملا ٌّقح يفوه ثالثلاب رمع مازلإ ركِذ نأ ءالؤه ئأرو

 ةقفاوم قيرفتلا اذه يفف :اولاق .اهب لوخدملا ريغ يف ءابهصلا يبأ ثيدحو

 لاوقألا هذه نم لوق ّلكب لاقو .سايقلا ٌةقفاومو «نيبناجلا نم لوقنملا
 مدع نكلو «هريغو مزح نب دّمحم وبأ هاكح امك «ئوتفلا لهأ نم ةعامج

 .تيبلا لهأ نم ٍةعامج نع هوكحو «ةّيمامإلا بهذم وه ًٌةلمج عوقولا

 سواط نبع قرط نم (77728/1) :«ئربكلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو )75١199(« مقرب 0010(

 هدنس يف فلوخ دقو ءيسودسلا لضفلا نب دمحم نامعنلا ىبأ طالتخاب لعأو ءهب

 هريغو )١417/7( ملسم يف هلصأو )١14(. «ةفيعضلا» يف ينابلألا هفعض اذلو ءهنتمو

 .ةذاش ةدايز يهف ؛«اهب لخدي نأ لبق» :هلوق نود نكل ؛قبس امك

 .«نئسلا»و خسنلا فالخ هل لاق» :عوبطملا يف )١(

 .سابع نبا مالك نم اهدعب ام نوكيف «قايسلا ميقتسيل «نئسلا» نم ةدايز (*)

 ئلع دراوتلاو ةعباتملا :ءايلاب اهانعمو .«ننسلا» خسن ضعب يف اذكو .«اوعباتت) : ف 450

 (ملسم حيحص ئلع يوونلا حرش» :رظناو .ةيور الو ركف ريغ نم رشلا يف عوقولا

 )77/1٠١(,

 هذ/



 ميرحت : هدعل نياش يف مكس رالكلا :(١١ثالثلل نوعقوملا لاق

 مكعم ملكتن نحتو . .ةمّرحم تناك ولو ةلمج اهعوقو :يناثلاو .ثالّثلا عمج

 .نيماقملا يف

 ئدحإ يف لبنح نب دمحأو روث وبأو ُيعفاَشلا لاق دقف لوألا اّمأف

 هيلع اوّجتحاو نس ثالثلا عمج نإ :رهاظلا لهأ نم ةعامجو هنع تاياوّرلا

 77٠[ :ةرقبلا] 4 بردا مت َقح عيديات اَهَنَلْط نا :نيلاعت هلوقب

 ام نيب قّرفُي نأ زوجي الو ةقّرفم وأ ةعومجم ثالثلا نوكت نأ نيب قّرمُي ملو

 َنوُمْحقْلَط نول :ئلاعت لاقو .هنيب قّرف ام نيب عّمجُي ال امك «هنيب هللا عمج
 نامكحْيلعَمَت دبل :لاقو .قّرفي ملو «[77 :ة ةرقبلا] 4 نهم نأ لق نم

 تَقاطَمْلِلَو# :لاقو .قّرفي ملو 01775 :ةرقبلا] ةيآلا # َّنُهوُسَمَت مص داَمَةَيلاَقْلَط

 هل ِتئِمَوَمْلا دكت اذ أوسم ' اء اهياي» :لاقو «[؟١15 :ةرقبلا] قدُومَمْعَ
 ية

 .قّرفي ّ 8 :بازحألا] 4 َنُهوّسَمَت نأ لت نِمَّنُهوُمّحَن ممن

 قولت هتأرما قّلط ينالجعلا 00 ن أ ")0 :ريحيحّصلا» يتو :اولاق

 ثالثلا عمج ناك ولف :اولاق .اهقالطب هرمأي نأ ّلبق كي هللا لوسر ةرضحب

 يهو عقو دق نوكي نأ اهقالط ولخي الو كَ هللا لوسر هيلع ّرقأ امل ةيصعم
 نإو هن رعاظ هم دكسلاو لوألا تاك نإف .ناعللا هيلع تمرح ءيح وا وهتارما
 لاهل انارع ناك ولف فتآرما اهتظيروهو اهقلط نأ كش الف قالا ناك

 .هيلع تمرح دق تناك نإو ِهِِلكِي هللا لوسر

 ,#ثالقلا»7 :ن وح )١1(

 .كعس خرب لهس ثيدح نم )١5947( ملسمو (57 08:67 96) يراخبلا هجرخأ ١)

 .ارميوعلا :ص اد (9)

 ع



 نع رمح نب مساقلا ثينس نم * 1" يراشبلا ميحسس# يو :اولاق

 هللا لوسمو لعُسف "1 قلطن تدير قالت قلط الجر ألا نينموملا مآ ةداع

 ركني ملف . «لّوألا ٌقاذ امك اًهتليسُع ٌقوذي لوتح ”ال» :لاق كوذلل ٌلحتأ : يع

 عقت مل ول ذإ ءاهعوقو ئلعو ءثاانلا عمج ةحابإ ئلع لدي اذهو كلذ لك

 .اهتليشع يناثلا قوذ ئلع لّوألا ئلإ اهعوجر فقوُي مل

 نأ نمحّرلا دبع نب ةملس يبأ ثيدح نم 7(نيحيحّصلا# يفو : :اولاق

 اهقّلط يموزخملا ةريثملا نب صقل انآ اهصرز نأ هل رعأ سيف تن ةمطاق

 هللا لوسر اوتأف ءرفن يف ديلولا نب دلاخ قلطناف «نميلا ئلإ قلطنا مث ءانالث

 [هف ءانالث هنأ رمإ ىلط صقخ ابآَّذإ :اولاقف «نينمؤملا مأ ةنوميم تيب يف لكي

 .(ةَّدعلا اهيلعو «ةقفن اهل سيل» :وع هللا لوسر لاقف ؟ةقفن نم اهل

 هللا لوسر تستأف :ةمطاف تلاق :ةصقلا هذه يف '؟1«ملسم ٍحيحصا يفو

 :«ةقفث كل سيل ءٌقدصا :لاققف امال :تلق «؟ِكقّلط مك» : لاقف ِدِدكَع

 نار طا يسال يسبون لا لرسول نسلاخ اهل 201 قفا يب

 .ّيلع محتقي ةن نأ فامخأ

 )١( ملسم هجرخأ هوحنيو «(0771) مقرب )١577(.

 نم حضاو ئنعملاو . 'تقلط» ئلإ عوبطملا يف رّيغو ؛يراخبلاو خسنلا يف اذك )0

 يناثلا اهجوز اهقّلط :يأ «قايسلا

 ةلأسم ئلع (0711) يراخبلا رصنقاو «(04/1 44 ملسم دنع قايسلا اذهب وه م

 .ةقفنلا

 ):( مقرب )١5/80/58(.

 )5( مسلم)١5875(.
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 :دكش اهل سيلا :امدلث ةتاطيلا ف لاق ع ىبنلا أ :اهنع اة ظفل يفو
 ول

 .(ةّققن الو

 نع «ءالعلا نب 'ييحب نع ('06هفدصم» ىف قازرلا دبع زور دقو :اولاق

 نب ةدابع نب هللا ديبع نب ميهاربإ نع ءفاّضولا ديلولا نب "هللا ديبع
 هل ًةأرما ىّدج قّلط :لاق :240[تماصلا نب ةدابع نب دواد نع] ءتماصلا
 :ةللكك يلا لاقف ءكلذ هل ركذف كي هللا لوسر ئلإ يبأ قلطناف «ٍةقيلطت َفلأ
 ٌناودعف نوعستو ٌعبسو ِةئامعست اّمأو ؛هلف ثالث انأ ءكّدج هللا ىفّتاام»
 .(هل رفغ ءاش نإو ؛هبَّذع هللا ءاش نإ ٌبلظو

 خرب هللأ :كيبع نب ميهاربإ نع «نارمع يبأ نب ةقدص نع 29”! بهضعب هاورو

 )١( مسلم)١580/545(.

 مقرب (؟) ١١73252(. هوحنيو «(051/1/) ريثك نبال «ديناسملا عماج» يف امك يناربطلا اذكو

 هتاورا) :لاقو «(79775) «نئسلا» يف ينطقرادلاو ء.(577 /50) «لماكلا» يف يدع نبا ئور

 فيعض وهو «هللا ديبعبو ءاًياذك ناكو ئيحيب ثيدحلا ّلعأ دقو .«ءافعضو نولوهجم

 .(7728/5) «دئاوزلا عمجم» :رظناو .هيف فنصملا مالك يتأيسو ءلوهجم هخيشو ءاذج

 .أطخخ ««هللا دبع» :سءز (6)

 .هدانسإ يف بارطضالا نايب يتأيسو .«هدج نع هيبأ نع» :ب يفو .«فنصملا» نم ةدايز (5)

 يف هللا ديبع برطضا دقو .هجيرخت قبسو «(75157) «ننسلا» يف ينطقرادلا هاور (4)

 نع تماصلا نب ةدابع نب هللا ديبع نب ميهاربإ نع ةرم هاورف :ثيدحلا اذه دانسإ

 نب دواد نع اًضيأ هاورو ءقبس دقو «قازرلادبع دنع امك تماصلا نب ةدابع نب دواد

 نع دواد نب ميهاربإ نع هاورو ءيدع نبا دنع .ءتماصلا نب ةدابع نع ميهاربإ

 نب هللا ديبع نب ميهاربإ نع رخآ هجو نم هاورو «يناربطلا دنع امك ءتماصلا نب ةدابع

 هيلع هقفاوو ءينطقرادلاو يناربطلا دنع ؛.هدج نع هيبأ نع تماصلا نب ةدابع

 .انه امك ءنارمع يبأ نب ةقدص

 8م



 قلطناف هت أرما يئابآ ضعب قّلط : :لاق ا نع هيبأ نع «تماصلا ٠ نس ةدابع

 نم هل لهف ملأ انّمأ قّلط انابأ ْنِ ! هللا لوسر اي : :اولاقف 295 هللا لوسر ئلإ هونب

 لئلع ثالثب هنم تناب ءاًجرخم هل لعجيف هللا قتي تب مل مكابأ َّنإ» :لاقف ؟جرخَم

 .«هقنع يف ٌمثإ نوعستو ٌمبسو ةئامعستو هنا ريغ

 نب بيعش نع «روصنم نب (1) ناعم نع «ناذاش نب دمحم ئورو :اولاق
 نب هللا ديغ انثدح :لاق :نسحلا نع مهثّدِح ياسارخلا ءاظع نأ ("7قيو
 دنع نييرخأ نيشقيلطتب اهعبتي نأ دارأ مث ؛:ششئاخ ىهو هتآرما نَلَط هنأ رمغ

 كارمأ اذكم ام ءرمع نبا ايد :لاقف كي هلل قوسر كلذ غلبف «نيبقابلا نيل

 تنك وت فال وسراي :تلقف :هيقو هثيدحلا ركذو «.. .ةنّسلا تاطغلا فلا

 .©)«ًةيصعم نوكتو نيت تناك ءال» :لاق ءاهعمجأ نأ يل ناكأ اًنالث اهتقّلط

 نب ريّجع نب عفان نع (*!(هننس# يف دوادوبأ ئور دقو :اولاق

 ريخأف لكلا ةئيّوش هتارما قلط دم دبع نب ةناكت نأ ناكل نم كيوي دبع

 .فيرحت ««لعي» :خسنلا يف )١(

 65٠(. /5) «لامكإلا» :رظنا .فيحصت وهو «يازلا ميدقتب «قيرزا : عوبطملاو خسنلا يف (0)

 قرط نم (778 /1/) «ئربكلا» يف يقهيبلاو 20 «ننسلا» يف ينطقرادلا هجرخأ (9)

 : [سريو سادي وهو قاسارتلا ءاطع ةدستعي لأ دقو «هب قيزر نب بيعش نع

 هقيادر ريق نم هثيلح رعي نابح نبا لاقو ؛مزح نبا هفعض دقو قيزر نب بيعشبو

 .هل مّلسي الو ؛عاطقنالاب نابح نبا ِهّلعأو ءينطقرادلا هقثوو ؛ئناسارخلا ءاطع نع

 ةدايز هيفو «قايسلا اذهب ركنم هنكل ءقبس امك حيحص هلصأ ثيدحلا نأ :لصاحلاو

 يتأيسو ««...هللا لوسراي :تلقف» :هلوق يهو ؛يقهيبلا لاق امك ؛هريغ يف تسيل

 57١(. /7) «ةيارلا بصن»و «(5 ٠7 /5) «حيقنتلا» :رظناو .اهل فنصملا فيعضت

 .قبس دقو )5١١7(. مقرب (:؟)
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 :ةلك هللا لوسر لاقف ,١2)ًةدحاو الإ ثدرأ ام هللاو :لاقو «كلذب لِي جتا

 اهّدرف .("7ًةدحاو الإ تدرأ ام هللاو :ةناكر لاقف ««؟ةدحاو الإ تدرأ ام هللاو١

 .نامثع نمز يف ةثلاثلاو ءرمع نمز يف ةيناّثلا اهقّلطف كي هللا لوسر هيلإ

 .ةناكر نب ديزي نب يلع نب 247هللا دبع نع :(70يذمرتلا عماج يفو

 مق :لاقف هلع كلا لوسر :راش هقكبلا هفآرما قلطمدّنا هّدَج نع هعببأ نع
 لاق .«تدرأ ام الع وه» :لاق .هللآ :لاق ,.«؟وللآ» :لاق ءةدحاو :لاق .«؟تدرأ

 :لاقف ثيدحلا اذه نع اًدّمحم تلأسو .هجولا اذه نم الإ هفرعن ال :يذمرتلا

 .ٌتارطضا هيف

 لد ةدحاو ةّثلاب دارآ هلأ هفلشأ هلك هنآ فيدحلاب لالدعسالا هوو

 .هفلحُي مل لاحلا قرتفي مل ولو «هدارأ ام عقول رثكأ اهب دارأ ول ِهّنأ يلع

 نع «عفار يبأ ينب ضعب نع جيرج نبا ثيدح نم حصأ اذهو :اولاق

 ءلجّرلا دلو مهّنأل :2*)دواد وبأ لاق .اًنالث اهقّلط هنأ ساّبع نيا نع ؛ةمركع

 بلا اهقّلط امّنإ ةناكر َّنأ هب ُجلعأ هّلهأو

 (17هللا دبع ناك نإف .عفار يبأ يتب ىضعب نع هاور امن جيرج نباو :اولاف

 .ةجح هب موقت ال «ةلادعلا لوهجمف هتوخإ نم هريشدلاك نإو قو عم ثق ىون

 .عوبطملا نم ةطقاس «ةدحاو الإ تدرأ ام هللاو :لاقو2» 01(

 .ز نم ةطقاس «ةدحاو الإ تدرأ ام هللاو :ةناكر لاقف» (؟)

 .قبس دقو )١177(. مقرب (9)

 .أطخ «(هللا ديبع» :ب ءص (:4)

 )١5١197(. مقر ثيدحلا بقع (5)

 .أطخ ««هللا ديبع) :عوبطملا ءب ءص (5)
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 هيف مالكلاو .ءقاحسإ نبا اهيفف ,ءدمحأ مامإلا قيرط اّمأو :اولاق

 اذه قرط فًعضي ناك دمحأ مامإلا نأ '1)يباطخلا ئيكح دقو «ٌفورعم
 .ايلك فيدحلا

 لاق دقو ءساّبع نبا نع ءابهصلا يبأ ثيدح مكعم ام ٌحصأو :اولاف

 هجرخأف ءملسمو ّيراخبلا هيف فلتخا ام دحأ ثيدحلا اذه :(”ىقهيبلا

 نبا نع تاياوّرلا رئاس )هتفلاخمل هّكرت هنظأو «ٌيراخبلا هكرتو ملسم
 نب ديعس ةياور هذهف :لاق مث ءثالثلا عوقوب هنع تاياوٌّرلا قاس ّمث . سابع

 نب ورمعو «'"!ةمركعو ؛'"'دهاجمو «*”حابر يبأ نب ءاطعو «(؟”ريبج

 )١( «نئسلا ملاعم» يف )١77 /7(. «ننسلا بيذبت» يف فلؤملا هشقانو )078-0557/1(.

 .(557 /0) «راثآلاو نئسلا ةفرعم) :رظنيو .(7777/ /1/) «ئربكلا ننسلا» يف (؟)

 .«ةفلاخمب» :ز ءص ()

 .اًبيرق اهجيرخت يتأيس (4)
 نع «جيرج نبا نع ديج دئسب (7 7037 /1/) يقهيبلاو )١١754( قازرلا دبع اهجرخأ (5)

 :ةئام هتأرما قلط لجر :سابع نبال لاق الجر نأ :ءاطع نع «عفار نب ديمحلادبع

 ةبيش يبأ نبا هجرخأو .«نيعستو اًعبس عديو ءاثالث كلذ نم ذخأي» :سابع نبا لاقف

 .هنع رخآ هجو نم (11)

 قازرلا دبع اذكو :(25057) «ئربكلا» يف يئاسنلاو )7١917( دوادوبأ اهجرخأ (7)

 (79475) «ننسلا» يف ينطقرادلاو (28 /7) «راثآلا يناعم» يف يواحطلاو (15١١؟)

 ححصو «سابع نبا نع دهاجم نع قرط نم (71 /1) «ئربكلا» يف يقهيبلاو
 هتأرما قلط لجر نع لئس هنأ :هيفو ؛دواد يبأ دانسإ (57/9) «حتفلا» يف ظفاحلا

 .4...كتأرما كنتم ثتارو هكير تيصع» :لاقق ...اثاللق

 .اًبيرق اهجيرخت يتأيس (0)
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 :”ةلاق 0 يلا نب سايإ نب دمحتمو (70قيراحلا نب كلامو 10

 هَّنَأ سابع نيا نغ هاك (؟7يراصنألا شاّيع يبأ نب ةيواعم نع هانيؤرو

 ."نهاضمأو ثالعلا ذاجأ

 دع ظفحي هلأ سامع نبا ّظُي نأ 217[ دئابس] ريغف 220 رذتملا نبا لاقو
 ها : 3 # 4 لوم 5
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 تناك ثالّثلا نإ :ساّبع نبا لوق لاىلعم ناك نإف : .01/) ٌتيعفاَشلا لاقو

 يذّناف دللي َيَِئلا رمأب هّنأ ينعي «ٌةدحاو هلي هللا لوسر دهع ئلع بَسْحُت

 .خسنف اًنيش ناك هنأ ملع دق ساَّبع نبا نوكي نأ  ملعأ هللاو - هبشُي

 نع حيحص دنسب (7701 /1) «ئربكلا» يف يقهيبلاو (178011) ةبيش يبأ نبا اهجرخأ

 ددع هتأرما قلط لجر نع لئس سابع نبا نأ :رانيد نب ورمع نع بويأ نع ةيلع نبا
 .«ءازوجلا سأر كيفكي امنإ» :لاقف ,موجنلا

 ةبيشث يبأ نباو )5١/4( روصنم نب ديعسو )1١1/79( قازرلا دبع اهجرخأ

 يف قاحسإ نب ليعامسإ يضاقلاو (01/ /) «راثآلا ئناعم» يف يواحطلاو )18١84(

 نع قرط نم (الالا/ //) «ئربكلا» يف يقهيبلاو (8١"1ص) «نآرقلا ماكحأ»

 يمع نإ :لاقف ءسابع نبا ئلإ لجر ءاج» :لاق .ثراحلا نب كلام نع .ءشمعألا

 هل لعجي ملف ناطيشلا عاطأو هللا همدنأف هللا ئصع كمع نإ :لاقف ءاثالث هتأرما قلط
 م هدلئسو ءاكاجرخم

 ءاج نيح ةصقلا ةيواعم دهش دقف ءامنآ اهيلإ راشملا سايإ نب دمحم ةياور يه هتياور
 .اًبيرق اهجيرخت يتأيسو «ثالثلا قالط نع لأسي سايإ نب دمحم
 )١108/94(. (طسوألا» يف

 .مالكلا ميقتسيل (طسوألا» نم تديزو «خسنلا يف تسيل ازئاجا

 .(101/ )1١/ (مألا» باتك عم «(ثيدحلا فالتخا يف
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 اذه ةَّحصل ٌديكأت اهيف ٍساّبع نبا نع ةمركع ةياورو :١2)يقهيبلا لاق

 لوق يف ةمركح تيد نم !!.ةناتلاو دواد ويآ ءارراع ىقيببلا ديرب .ليوأتلا

 نأ كلذو ,( ةرقبلا] ةيآلا 4و رف يأن ري تفل او# :'لاعت

 ؛كلذ خنق ءانالث اهقّلط نإو ءاهتعجرب ّقحأ وهف هتأرما قط اذإ ناك لجّرل

 .[؟18 :ةرقبلا] نر كندا # :لاقف

 ئنعمب ؛تقولا اذه نم ٌةدحاو لعجُت تناك ثاهّنل نأ لمتحيف :اولاق

 دعي (17ةعج ةعجارملا نم نكمتي امك ءاهدعب ةعجارملا نم نكمتي ناك جزل

 .كلذ خمسين َّمث «ةدحاولا

 نم ٌصاخ عون يف ءاج امّنِإ كلذ نوكي نأ نكمي :2؟)جيَرُس نبا لاقو

 تن ءٌقلاط تنآ :لوقي هنآك ءظافلألا نيب قفين أ وهو هكالثلا قالّطلا
 مهقدص ئلع ٌساّنلا ركب يبأ دهعو ِِكَي يبنلا دهع يف ناكو ءٌّقلاط تنأ ءٌقلاط

 هب اودارأ مهّنأ نوقَّدصُي اوناكف ءعادخلاو ٌّبخلا مهيف نكي مل ءمهتمالسو

 )١( «ئئربكلا ننسلا» يف )1/ 1778(.

 (ئربكلا» يفو (7005) «نئبتجملا» يف ىئاسنلاو (771/7 ؛465١7) دواد وبأ هجرخأ (؟)

 يتابع نأ ويعمل لاح مسمي نسعدللاو عويس يلع قي نيا

 نب ائيحي هلسرأو ءانه امك نيسحلا نب : ىلع هلصوف «.هلاسرإو هلصو يف فلتخا دقو

 .ءنسحلاو ةمركع لوق نم هلعجف ؛(071/5) («هريسفت) يف ريرج نبا دنع حضاو

 ءايضلا لوصوملا ححص دقو «ريسي لاقم هيبأو يلع ظفح يفف ؛ئيلع نم قثوأ ئيحيو

 .هدهاوشب )7١/0( «ءاورإلا» يف ينابلألاو «(3 55) «ةراتخملا» يف

 . ب «ص نم ةطقاس «ةعجارملا نم نكمتي امك اهذدعب) 0

 ١1717(. /7) «ننسلا ملاعم» يف همالك رظناو .فيرحت ؛«جيرج نبا)» :بءز .ءص (5)
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 اًرومأ هنامز ىف هنداوي هيي رمع ىأر اًّملف ؛ثالثلا هب نوديريالو ءديكأتلا
 دلل يمرر ءراركتا نع افلا لمس نم تسد ثنا رحل تروق

 هللا لوسر دههع ئلع مهُداع تناك سانا نأ ثيدحلا ئنعم :ةفئاط تلاقو

 َتالثلا قالّطلا اودانعا مث ءاتّدع يضقنت ىَّنح اهْعَدَي مث «ةدحاولا َعاقيإ كي

 ار اس

 وهف ٌةدحاو ركب يبأو ِةِكي هللا لوسر دهع ئلع هعِقوُي اًنالث نآلا قّلطملا

 .عورشملا نع ال عقاولا نع رابخإ

 ناك يذلا وه ِةكَي هللا لوسر نأ ْنايب ثيدحلا يف سيل :ةفئاط تلاقو
 اميف الإ ةّجح الو ؛هيلع ّرقأف كلذب (1).لعأ هّنأ الو ٌةدحاو ثالثلا لعجي
 يف رومألا هذه نم ةدحاو ةَّحص ملعن الو «"7هيلع ّرقأف هب َمِلَع وأ هّلعف وأ هلاق

 .ءابهصلا يبأ ثيدح

 يبنلا باحصأ هيلع ام ئلإ انرظن ثيداحألا انيلع تفلتخا اذإو :اولاق

 ال يذلا ٍباَّطخلا نب رمع نع تباٌلا اذإف انرظنف ههتّئسب ملعأ مهّنف كِل

 نب ةملس نع «ٌيروشلا نايفس نبع ؟!قازرلا دبع هاور ام :هريغ هنع تبثي
 ءاقلأ هتأرما قّلط ّلجر باّطخلا نب رمع ىلإ عفر هنأ بهو نب ديز انث ليه

 ةثدلاب رمع هالعف هبعلا ثدكافلإ :كاقق ؟كناآرما كقلطأ : رم هذ لاقل

 .(هعقوأ) :د )١(

 .«(ملع» :ص (؟)

 .ب «ز «ص «د نم ةطقاس ؛هيلع ّرقأف هب ملع وأ هلعف وأ هلاق اميف الإ ةجح الو» ()

 ,(77" 4 /1//) «ئربكلا» يف يقهيبلاو )٠ ١18١١(« ةبيش يبأ نبا اذكو )١1740(« مقري 6

 .حيحص هدنسو «هب ليهك نب ةملس نع ةبعشو نايفس قيرط نم

 نسب



 ثلث فلذ دره فايقكو امّنإ :لاقو

 لجر ءاج :لاق هتان يبأ نب بيبح نع ية را

 .ائيحي يبأ نب : ةيوامم نع كارب نم رفعسب نم اضيأ "ميكو نيورو

 تناب :لاق ءافلأ يتأرما ٌتقّلُط :لاقف نافع نب نامثع ىلإ لجر ءاج :لاق

 نضالايط نم ري عيشي يللا 0ايام نع“ لؤولا د نم

 هَ

 1؟اًرزه هللا تايآ َتذخنأ يو كيلع اهتّيقبو «كيلع اهمدحي ثالث سليم

 يف يقهيبلاو «(07957) «ننسلا» يف ينطقرادلاو )١ 18٠١(2« ةبيش يبأ نبا هنع هجرخأ )١(

 بيبحو ُهنَعَُيِلَدَ يلعو بيبح نيب عاطقنالل ؛فيعض هدنسو «(7”” © ///) «ئربكلا»
 .سيلدتلاو لاسرإلا ريثك هنكل ليلج هيقف ةقث

 ءاَقّلعم (199 /5) «ئلحملا» يف هركذو ءهوحنب ١18٠١( 5) ةبيش يبأ نبا هنع هجرخأ (؟)
 نم ىلع فقأ ملو ءرفعج ريغ هنع وري مل لئيحي يبأ نب ةيواعم ؛فيعض هدنسو

 اذه لعلو ««ليسارملا يوري» :لاقو «(574 /1/) «تاقثلا» يف نابح نبا ئوس همجرت

 :هخويش ربكأو 216١ ةنس وحن تام هُذيملتو «نامثع نم ٌعامس هل فرعي مل هنإف ؛اهنم

 .ةلسرم نامثع نع مهتياور ءالؤهو .مهتقبط يف نّمو عفانو ءاطعو ةمركع

 «راثآلا يناعم» يف يواحطلاو )١18٠١1(« ةبيش يبأ نبا هجرخأو )١1757(« مقرب (6)

 «ةرم نب ورمع نع نيقيرط نم ((7947/ :470*7) «نئسلا» يف ينطقرادلاو «(5 5481

 ,(7974) ينطقرادلاو )١١50( قازرلا دبع دنع «دلاخ نب ةمركع اًرمع عباتو .هب

 .نيخيشلا طرش ىلع حيحص هدنسو ((7731 /1/) يقهيبلاو

 ندكا



 يديم نع . م شمعألا نم نع «رمعم نع اًضيأ ”قازرلا دبع ئورو

 ب و ا

 ابأو سابع نبا نأ ءسايإ نب ديحيع نعل ؟ةيوميف لدواو وبأر كذو

 اهقّلطُي ركبلا نع اولئُس رفعت صاعلا ني ورمع ني هللا دبعو ةريرغ
 .هريغ اجور مكنت مس هل لستال لاق هلكل كالت اهعيوز

 ثالثلا اوعقوأ دق نرعمست امك لت هللا لوسر باحصأ ءال ويف :اولاق
 ب نال زا يينكت هدحو مهلكلا ثلممملا 01 مهل نكي مل راو لمع

 نّمضتي كلذو امّرحم هلعجيف «ّيعجّرلا قالّطلا نم كي ينل هعرش ام ريبغت

 لعف ولو هل لحت ال نمل هتحابإو هيلع مرحت مل نم ئلع ةأرملا جرف ٌميرحت
 زدادتع خلا وذو ةييذاارو اق نبع خلا تبادل هيلع هنأ امل رمع كلذ

 (0)يتفيو اهُفلاخي مل ٌةدحاو ثالثلا نأ لَك هللا لوسر نع ٌةّجح سابع

 لم ٠ 01) ةبيش يبأ ن نباو.(17١٠)روصنم نب ديعس اذكو )١١757(« مقرب )١(

 (ئربكلا» يف يقهيبلاو .(4170) (ريبكلا» يف يناربطلاو .( 14٠١4

 :(778/5) (دئاوزلا عمجما يف يمثيهلا لاق .هب شمعألا نع قرط نم (”7070)

 .«ةحصلا ةياغ يف ريخخ اذها مزح نبا لوق يتأيسو :«حيحصلا لاجر هلاجرف

 .«فنصملا» نم تديزو «خسنلا يف تسيل «كنم» )30

 يف يعفاشلا هقيرط نمو )7١١(« «أطوملا» يف كلام هجرخأ اذكو )275١194(.« مقرب «9)

 يقهيبلاو )١8159(« ةبيش يبأ نباو )2١١١1/1(« قازرلا دبعو 77/١(« ص) «دنسملا»

 .حيحص هدنسو «هب سايإ نب دمحم نع قرط نم (730.8705 /1/) «ئربكلا# يف
 .خسنلا يف سيلو ءعوبطملا يف (رمع» اهدعب (:)

 .موزجملا لعفلا ئلع ةفوطعم يهف ءاهفذح باوصلاو «ءايلا تابثإب خسنلا يف اذك (0)
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 نم نينثالاب ٌمألا بجحو هلوَعلا يف هل هتفلاخم ملع دقو «رمعل ةقفاوم اهريغب

 .كلذ ريغو «تاوخألاو ةوخإلا

 ملعأ مهف : لَو هللا لوسر باحصأل عَن : ةلأسملا هذه يف نحنو :اولاق

 رمألاو يفوتو ٌةدحاو ثالثلا نأ هتعيرش نم اًرقتسم ناك ولو ؛هعرشو هنّنسب

 هيلا باوبعلا اومّرْحُي ملو ؛مهدعب نم ِهُمّلعيو ؛مهيلع َفْخَي مل - -كلذ ئلع

 ٌةدحاو ثالثلا نوك ٌربخ اههيقفو ةَّمألا ربح يورّيو .مهدعب نَم هل ٌقَفوُيو
 هقااقمو

 نم ئلإ اهريغو ةلأسملا هذه يف مكاحّتلا :ثالثلا عوقو نم نوعناملا لاق
 َس

 ريش امرا يتسل تح نسون ال انأ هّربأر مسف قدصأ لجو زح هللا مسقأ

 ةربيش ميل[ ؟13 ءاّميلست مّلسُتو جرح هيف انقحلي الو «همكحب ئضرن ّمث ءاننيب

 .مكح مولع هيف كشن ال نقيتماًامججإ ةمألا عجم نأ الإ ٌمهّللا اك نم اتاك

 ةس قالع لع ةلالا عمتجم نأ هللا لي ايو بفالبع زرجي ال يذلا قدبلا ريق

 .هنودبو لب «هب ةلأسملا ثبتت ام ةّلدألا نم مكاندجوأ دق نحنو .اًدبأ هنع تبا

 ال اَّنأ ئلع هب انومتضراع اميفو «ةّلدألا كلت يف هب متنعط اميف مكرظانن نحنو
 اًنقيتم اعامجإ وأ ؛هلوسر نع اًتباث اضن وأ هللا نع اًضن الإ انسفنأ لع مكحن

0 

 روض نإو# :ئلاعت لاق دقو مكدنع انل اًقلَس ةمّدقملا هذه نكتلف ءهتزال

 لأسم لحرف مر نحت هزت قو .[54 :ءاسنلا] 4يلوُسَتل اولا لإ هود ِءْيَش

 ةباحّصلاب ٌّقحأ ان يتأيسو هّدّبلا هلوسرو هللا ريغ ئلإ اهّدر ئلإ ٌليبس الف

 .د يف تسيل «ال» )١(
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 :لوقنف ءاهيف مهب دعسأو

 ةلدألا ّنكلو «عازت ةلأسم اهّنأ بير الف «ثالثلا عمج ميرحتل مكُعنم ام
 .مكيلع ٌةَّجح ميرحّتلا ىلع َّلاَّدلا

 لب «ٍةلوبقم ريغ ىوعدف ءعمجلا زاوج ئلع لد دق نآرقلا نإ :مكلوق ا

 هٌرئاج ٌّجعي ال كلذو «قالّطلا ظفلل نآرقلا قالطإ هب متكّسمت ام ٌةياغو ٌةلطاب

 ءاهرهط يف ةءوطوملا قالطو ضئاحلا قالط هتحت لخدي ال امك هّمّرحمو
 قالَّطلا ميرحت يف ةحيحّصلا سلا ضراعع نم لثمك الإ كلذ يف مكلثتم امو
 لك زاوبج زيلع لدي مل نآرقلا نأ موطعمو هءاوس تاقالطلا هذي مرسلا

 نع نّيبملاو ؛قالّطلا ماكحأ ئلع لد امّنإو هقيطي ال ام هرباكحت نتح قالط

 ردص ىف اب امك نآرقلا رهاظب ٌدعسأ انأ بير الو ؛همارحو هلالح ني هللا

 الإ اهب ٍلوخدمل ضوع ريغب اًنئاب اًقالط طق عرشي مل هناحبس هَّنأو ءلالدتسالا
 ٌظافلأ هب متكّسمت ام ةياغو «مكتيبو اننيب هللا باتك اذهو .ددعلا ٌرخآ نوكي نأ

 .اهماكحأو اهطورش ْتّييو ْنَّسلا اهتدّيق ةقلطم

 .ِكي هللا لوسر ةرضحب اّنالث هتأرما قّلط نعالملا َنأب مكلالدتسا اًمأو
 ثالثلا قالّطلا زاوج ىلع مكلالدتسا نم هدعبأو .ءثيدح نم هّحصأ امف

 نّمم ناك نإ اذهب ٌلدتسملا مث .هماودو هؤاقب دصقي حاكن يف ةدحاو ٍةملكي

 وأ ُيَعفاَّشلا هلوقي امك ؛هدحو ٍجوَّرلا ناعل ٌبيقع تعقو ةقرفلا ْنِ دوق

 تاياوٌّرلا ئدحإ ين دمحأ هلوقي امك «مكاحلا قّرفُي مل نإو امهناعل ٌبيقع 2

 نإو .اًئيش ْدِفُي مل ٌوغل ٍذئتيح ثالّثلا قالّطلا َّنأل «ٌلطاب هب لالدتسالاف -هنع
 نأل ءاًضيأ هب لالدتسالا حمصي مل مكاحلا قيرفت ئلع ةقرفلا فِقوُي نَّمم ناك
 ُدَّبؤمو ةلازإلا بجاو وه لاب «هماودو هئاقب ئلإ ٌليبس ّقبي مل حاكتلا اذه

 ا



 نأ هجاق نإف همن قمر ناحللا ووصقمت 3ث وم تذلتلا قالّطلاف ءميرحُنلا

 .دبألا ئلع هيلع ايبرعلا ناعّللا ة ةقرفو «هريغ اًجوز مكنت تح هيلع اهمرحي

 دييبأتلا ئلع ميرحتتلا ٌقحتسم راص دق حاكت يف قالّطلا ذوفن نم مزليالو

 لاحلا اذه ين اهقلط ول اذهلو ماوّدلاو ءاقبلا بولطم مئاق حاكن يف هدو

 اذه نأل ءاّيصاع نكي مل -هيف اهعماج رهط يف وأ ء ءاسّمُن وأ ٌضئاح يهو

 ريرقتب نوكّسمتت مكنأ بجعلا نمو .ميرحُنلا ُدّؤم ةلازإلا ٌبولطم حاكلا
 هبضغو هراكنإب نوكّسمنت الو ءروكذملا قالّطلا اذه ئلع كي هللا لوسر

 مكف ؛مّدقت امك هللا باتكب اّبعل هتيمستو «نعالملا ريغ نم ثالّثلا قالّطلل

 نورقُم «قيرمالاب نولئاق هللا دمحب نحتو ؟راكنإلا اًذهو ؟7١رارقإلا اذه هيب

 .هركنأ امل نوركنم كلكم هللا لوسر هّرقأ امل

 لتسف هجر اذن ىلط جرن أ ةشئاع ثيدحب مكلالدتسا اّمأو

 اذهف ؛«ًةليسُملا قوذت نّتح ءال» :لاقف ؟لّرألل 2) ًاحتأ لكي هللا لوسر

 ؛يناثلا دقع دّرجمب ئفتكا نم ئلع ٌةَّجح وه معن هيف مكعزانُت ال ")امم
 هّنإف ءانل ةّبح ثيدحلا لب ؟دحاو مفب ثالثلا قّلط هنأ ثيدحلا يف نيا نكلو

 اذه ااا "ريل ل «اًنالث لاق»و ءاقالث كلذ هلع :لاقي ال

 الث هيلع مّلسو ءانالث

 .«رارقلا» :ز 0010

 .خسنلا نم تبثملاو .«لحت له» :عوبطملا يف (0)

 .عوبطملا يف تسيل «امم» ()
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 .باجعلا بجعلا نمف «سيق تنب ةمطاف ثيدحب مكلالدتسا امو :اولاق

 ةَقفّتلا طوقس وهو ءاًحيحص اًّليوأت لبقي ال هيف ٌحيرص وه اميف هومتفلاخ مكّنإف

 متكّسمتو هل توام ةيكرطو ام حلو «ءارصو تحس عم :نتابللا ةوسكلاو

 :«ارقإف هب كقلمت لطي امب ثيدلا سقت يق هاي لب ؛ٌلمجم وه اميف هب
 '17(حيحّصلا» يفو فيك ؛مّدقت امك لب ءاهعمج يف حيرصب سيل اانالث اهقلط١

 اهعيز نأ :ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع ّيرعزلا ةياور نم ةيفن اهريخ ف

 هنأ "”«حيحّصلا» يف ٍظفل ينو اهقالط نم اهل تيقب تناك ٍةقيلطتب اهيلإ لسرأ

 اس يكف ءسمّشلا لثم َلصّتم ٌحيحص دنس وهو .تاقيلطت ثالث ّرخ :1 اهقلط

 ؟مَّدقت امك مكيلع ةَّجح اًضيأ وهو «لمجم ٍظفلب كّشمتلا ىلإ هكرت مكل

 هاور يذلا تماّصلا نب ةدابع ثيدحب مكلالدتسا اًّمأو :اولاق

 نع ءالعلا نب اميحي :هقيرط ىف نأل ؛طوقّسلا ةياغ ف يشف «قازرلا ديع
 نع ِكلاه نع ٌففيعض «هللا ديبع نب ميهاربإ نع فاضل ديلولا نب هلل دبع
 راثآلا نم ٍءيش يف فّرعُي مل هنأ هنالطبو هبذك ئلع لدي يذلا مث ءلوهجم

 ذي ةكايعدلاو نأ اهيطتسالو ايلصتاللو يبقي ل و اهيجهسمصس د

 .كش الب لاحم اذهف ؟هّدجب فيكف «مالسإلا كردأ تماّصلا

 ةدايّزلا هذه ّنكل «ٌكش الب ٌحيحص هلصأف ءرمع نب هللا دبع ثيدح اّمأو
 :؟ىل لست ثناكأ انألث اهل ول هللا لوسر اي :تلقفا هيف يتلا ةلصولاو

 هبلقي مهضعبو ؛يماشلا وهو « قي: كب سيعمل ةباوردف تيءاحلابلا 009

 )5١/١58٠0(. ملسم هجرخأ )010(

 .(40/1485) ملسم هجرخأ (6)
 .أطخ ««قيرز» :عوبطملا يف )0
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 4 ًَ 2 5 57 ُ ى مان | دعو
 هيف نكي مل حص ولو .ءفيعض وهف ناك امفيكو .بيعش نب قيّرر :لوقيف

 تيررقأ وأ كنالث ثملس مل :«لوق ةثؤكمم ةلثاللث اهتقلط ولال :هل وق نأل دبع

 .هعمج لقعُي ال امم هوحنو ءانالث

 هتأرما ىَّلط ةناكر َّنأ :دواد وبأ هاور يذلا ريَجُع نب عفان ثيدح اّمأو

 نب عفان ميدقت بجعلا نمف «ٌةدحاو الإ دارأ ام ِةِلَو هللا لوسر هّقلحأف دبا

 ئلغ وهام الو وه نم ئردُيالو ٌهتبلا هلاح فرعُي ال يذلا لوهجملا ريجَع

 مامإ ديش دئر هارهصلا يبأ سف يف صراط نب هللا دبعو رمعمو عيرج نبا

 لاقاةكع ايارظشا هبق نأب ئراشبلا ليعامسإ نب دق ةيدسلا لشأ

 ةراتف تن طيبقم هنأ :"ارخآ عضوم يف هنع ركذو ..''ةعماجلا» يف ينمرتلا

 ماما كو .ةّببلا اهقّلط :لوتي ةراقو كدحلاو :لوقي ةراتو ءانالث اهقّلط :لوقي

 .هنع' !)يرتنملا اكس يراخبلا انيآ هفشغر كتيسع اهلك ايلرط هدسلا

 ثيدح ئلع ةياور لوهجملا برطضملا ثيدحلا اذه مّدقُي فيك مل

 .نويعبات هدالوأو ؟اذه عفار يبأ ينب ضعب ةلاهجل جيرج نبا نع قازرلا دبع

 نبا هنع ئور دقو ؛بذكلاب ٌمهَّنم مهيف سيلو مهرهشأ هللا ديبع ناك نإو

 اذهف «هل ليدعت هنع لدعلا ةياور : لوقي وأ لوهجملا ةياور لبي نمو ؛ييرج

 دبش وا ةلاهجللا دم لفي وع نع ةئاور هيلع مدقيو هفعضُي نأ امأف اج عع

 ءامقريف ةلإ لدعيو ءنيلوهجملا نيذه اعياور طقاستي نأ رمآلا ةياعف 3كم

 .دانسإلا حيحص هاندجوف «ميهاربإ نب دعس ثيدح يف انرظن كلذ انلعف اذإو

 )/١١1/1(. مقر تحت )010(

 )551١/١(. «للعلا» (؟)

 .(5"17 /7) «نئسلا رصتخم» يف (©)

١ 



 .2«نيصحلا نب , دواد ينثّدح» :هل رقي قاعها ني ةمعم سيلدق ةلع تلا فقو

 .حيحص هدانسإ :لاقو 17١2(هكردتسم» يف مكاحلا هللا دبع وبأ هاور نكلو

 دقو .("7عضاوم يف هدانسإب دمحأ ّجتحا دقو .227هل ةلع ال ثيدحلا اندجوف

 اهجوز لع بنيز در كي هللا لوسر نأ هنيعب دانسإلا اذهب هريغو وه حّحص
 .(؟)اًعيش ثدحُي ملو ءلّوألا حاكنلاب عيبّرلا نب صاعلا يبأ

 دقو «2*)هب ٌحتحت ةّمئألا لزت ملف ؛ةمركع نع نيصحلا نب دواد اّمأو

 اهريدقت نم هب مّرجُي ملو هيف كش اميف «)ايارعلا ثيدح يف هباوّجتحا
 . 3 ش كلن هنا 5 ىو 5 ب ء
 نع اهيف يهن يتلا ثيداحالا فالخ ئلع اهنوك عم ءاههود وأ قسوأ ةسمخب

 .هب نولوقي ال ام هتياور ئوس ثيدحلا اذه يف هبنذ امف «9"©2رمّتلاب بطلا عيب

 نم هب مكل َلَبِقال ام مكءاج  نولعاف مكّلعلو  ةمركع يف متْحَدَق نإو

 «نافهللا ةن ةثاغإ» يف فلؤملا هازع دقو «دانسإلا اذهب «كردتسملا» يف هدجأ مل 010(

 :لاقو (7517 757 )١11/ :هيف وهو «ةراتخملا» يف يسدقملا ءايضلا ئلإ )١/0037(
 .(مكاحلا حيحص» نم حصأ اهنإ

 .عوبطملا نم ةطقاس «هل ةلع ال ...هاور نكلو» (؟)
 ١585(. 77/41/1171 هةناسفلا نه (1)

 .هجيرخت قبس دقو .(5501417/5*77) مقر «دنسملا» (4)

 رظنا .رجح نباو .دواد يبأو «ينيدملا ن نباك ؛ةعامج ةمركع نع هثيدح فّعض دقو (4)

 بيذبتالو «(54* /6) «مالسإلا خيرات»و :(81/4 /8) «لامكلا بيذبن» :يف هتمجرت
 .(181 /5) «بيذهتلا

 بأ نع نيصحلا نب , دواد قيرط نم (1551) ملسمو( ) يراخبلا هجرخأ 00

 .روكذملا دانسإلا ريغ وهو «ةريره يبأ نع نايفس
 .(1947) ملسمو (7706 0711/1) يراخبلا هجرخأ يذلا رمع نبا ثيدح اهنم (0)
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 ٌيراخبلا ءاضتراو «هتياور نم ثيدحلا ةّمئأو متنأ هب متججتحا اميف ضقانّتلا

 .«هحيحصا) يف هثيدح لاخدإل

 لصف

 الف «ءابهصلا يبأ ثيدح يف اهومتكلس يتلا ةرِعّولا كلاسملا كلت اًّمأو

 .(١)اهنم ٌءيش ٌحصي

 .هنع ٌّيراخبلا ضارعإو هتياورب ملسم دارفنا وهو ءلّوألا كلسملا اَنأ

 ا يي ع امو ءاهّراع 2')هنع دهاظ ةاكش كلتف

 نمع ملسم هب درفني ٍثيدح لك يف اذه ثم ٌدحأ وأ متنأ نولبقت له مل

 وهف يباتك يف هْلِخدَأ مل ٍثيدح ّلك نإ طق يراخبلا لاق لهو ؟ٌيراخبلا

 ٌجراخ ٌثيداحأب يراخبلا ّجتحا دق مكو ؟فيعض وأ ةّجحب سيل وأ ءلطاب
 نع جراخ ٍثيدح نم حّحص مكو .(هحيحص) يف ٌركذ اهل سيل «حيحّصلا»

 . (هحيحصال

 ٍساّبع نبا نع نأ بير الف ءساّبع نبا نع هل تاياوُرلا رث ئاس ةفلاخم اّمأف

 ئرخألاو ءثيدحلا اذه قفاوت امهادحإ كال الب جيطيس_سديقاور

 ولو .ٌملاس هللا دمحب هنأ ئلع ءثيدحلا َمِلَس ةياورب ةياور ان انطقسأ نإف «هفلاخت

 هفلاغ ثيدح لّوأب سيلو .هلاثمأ ٌةوسأ هلق هتقلاخم ارلع هنع تاياودلا تقفتا

 :متلق نإف ؟هآر امب وأ مكدنع ٌيِباحّصلا هاور امب ذخألا له :مكلأسنف «هيوار

 مالعأ»و )١/ 601١7-241(« «نافهللا ةثاغإ» يف فلؤملا دنع كلاسملا هذه دقن رظنا )١(

 بسانيل ريمضلا رييغتب فلؤملا هسبتقا دقو .خسنلا فالخ «كنع» :عوبطملا يف (؟)

 .قايسلا
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 انومتيُمَك ءاذه ئلع ةّمألا روهمج لب مكروهمج لوق وهو «هتياورب ذخألا
 مكل ةليح ال ام مكضقانت نِم مكانيرأ هيأرب ذخألا :متلق نإو .باوجلا ةنوؤم

 ءاهرييختو ةريرب ثيدح ئور هّنإف .هسفن ٍساّبع نبا نع امّيس الو «هعفد يف

 متذخأف ءاهقالط ةمألا عيب َنأو هفالخب ئأرو ءاقالط اهعيب نكي ملو

 :متلقو هيف نحن اميف كلذ متلعف ااهف «هيأر متكرتو هتياورب - متبصأو -
 لمتحي هاور امل هتفلاخمو ءموصعم ريغ ٌيباحّصلا لوقو ؛ةموصعم ةياوُرلا

 وأ هنظ يف حجار ضراعم د هاتان وأ .ليوأت وأ «نايسن نم :ةديدع ٍتالامتحا

 ْغِوسَي فيك ةتتالامتجالا نم كاتو ريش وأ «:ضوصخم رأ حوسنم هنأ داقتعا

 لب ٍنونظمل مولعم كرت الإ اذه لهو ؟تالامتحالا هذه مايق عم هتياور كرت

 َ ؟لوهجم

 0 يم با اس ووس يل رنا

 .لاطل هاوتف نود َيِباحَّصلا ةياورب

 مواقم يفراعم توب ؛ ىلع ةفوقومف «ثيدحلا خسنل مكاوعد اّمأو :اولاق
 ؟اذه نيأف «خارتم

 قالّطلا دعب ةعجارملا خسن يف ٍساَّبع نبا نع ةمركع ثيدح اأو

 هتأرما قّلطُي ناك لجّكلا نأ هيف امّْنإ هّنإف ٌةُجح هيف نكي مل ٌحص ولف ثالثلا

 ئتفأو .(70/4) ملسمو )١77( يراخبلا هجرخأ بلكلا غولو نم عيبستلا ثيدح )١(

 يواحطلاو «(151/019457) «نئسلا» يف ينطقرادلا دنع وهو ءاثالث لسغلاب ةريره وبأ

 نبا هدنس ححصو «(407) «تايفالخلا» يف يقهيبلاو «(71 )١/ «راثآلا يناعم" يف

 .(707/ )١/ «حتفلا» يف ةلأسملا رظناو )١/ ١5/8(. «يقنلا رهوجلا» يف ينامكرتلا

 ا



 نيأف «ةعجّرلا عطقنت اهبف ءثالث ئلع رصقو كلذ خسف ءددع ريغب اهعجاريو
 دهع ئلع خوسنملا ٌرمتسي فيك َّمث ؟دحاو مهب ثالثلاب ٌمازلإلا كلذ يف
 نم وهو ةمألا هب ملعت ال ءرمع ةفالخ نم اًردصو ركب يبأو ِكَي هللا لوسر
 دق ساّنلا نإ ؛رمع لوقي فيك دك ؟جورفلا ٌلِجب ةقّلعتملا روسألا ٌمهأ

 هجوب خوسنملا يف ٌةانأ ةمألل لهو ؟(١)ٌةانَأ هيف مهل تناك ٍءيش يف اولجعتسا
 نب نيسحلا نب يلع هيف يذلا اذهب حيحّصلا ثيدحلا ضَراعُي فيك مث !؟ام

 ؟ةولعم هفعضو ءِدقاو

 تنأ «ٌقلاط تنأ «ٌقلاط تنأ :قّلطملا لوق ئلع ٌتيدحلا مكلْمَح امو
 هرخخأ ؟يلإ هل وأ نم ثيتحلا قاسف هلّوألا كعب امي ديكاتلا هذوصقمو «قلاط

 الو كو هللا لوسر ةافوب رّيغتي ال هيلع ثيدحلا متلّوأ يذلا اذه َّنإف ءهُّدري
 يف هيوني نمو «رهذلا رخآ ئلإ اًرج ٌملهو «هئافلخ دهعو هدهع ئلع فلتخي

 ؛هنّين ىلإ هذري لب ءبذاكو ٍقداصو «رجافو ّرب نيب ق 1 في ال ديكأتلا دصق

 .اًرجاف وأ ناك اَّرب اَقَلَطُم هلبقي ال مكحلا يف هلبقي ال نم كلذكو

 هيف مهل تناك ِءيش يف اوعياتتو اولجعتسا دق سّنلا نإ! :هلوق إف اًضيأو
 مهلعج ام اولجعتسا دق سّنلا َنأب رمع نم ٌرابخإ «مهيلع هانيضمأ اّنأ ولف ٌةانأ

 ةانأو اًقفرو ,مهب ةمحر ضعب نع هُضعب اًيخارتم هعرشو ههنم ٍةحْسف يف هلل

 هيلع ٌرِعَيف ةلْهَو لَّوأ نم هيدي نم هُبيبح َبهذيف ءٌّقَّلْطُم مدني التل ءمهل

 بّتَعلا هثدحأ ام لوزيو هيضرُيو اهيف هبتعتسي ةلهمو ةانأ هل لعجف «هكرادت
 اولجعتساف «فورعملاب هيلع يذلا امهنم لك عجاريو «قارفلا ىلإ يعّنلا

 هنأ ُهْنَعُدَلَعَوو رمع ئأر ف ءدحاو مفب هوعقوأو .ةلهمو ٌةانأ هيف مهل لعج اميف

 .هجيرخت قبس (0)

 اال



 هيلع مّرحَت هَنَكَسو هتجوز نأ قّلطملا ِمِلَع اذإف :مهل ةبوقع هومزتلا ام مهمزلي
 نوذأملا عورشملا قالّطلا ىلإ عجرو ءاهنع فنك َتالثلا هعمجب ٍةّرم لَّوأ نم

 امك «كالثلا قالطلا نم اورككأ امل هدّيعرل رمع بيدأت نم اذه ناككو هيف

 اذه .(1)ثالثلاب همازلإ يف ُهنَعَهَلتَر رمع نع راذتعالا دنع هريرقت ٌُديزم يتأيس
 ءركتسملا ,كتيوأت حس انه نيآف هييق هل ةجوال يذلا ثينسلا هجر

 ؟هرفاتتو هنع وبنت لب هعيدحلا ظافلأ هقفاوت ال يذلا دعبتسملا

 دهع ئلع نآلا ثالّثلا قالَّطلا عوقو ناك :هانعم َّنِإ :لاق نم لوق اًّمأو
 هللا لوسر دهع ئئلع س اَّنلا ناك :ليوُأّتلا اذه ةقيقح ّنِإف «ٌةدحاو ِِكَي هللا لوسر
 اذإ ليوأتلاو ءانالث نوقلطي اوراص رمع دهع نيلعو «ٌةدحاو نوقّلطي هلك
 .دارملا نايب باب نم ال «فيرحتلاو زاغلإلا باب نم ناك ٌدحلا اذه الإ لصو

 قّلط دقو ءاّنالثو ٌةدحاو نوقّلطُي اولاز ام ساّنلا ٌنإف هجوب كلذ ٌحصي الو
 ٍةدحاو ئلإ اهّدر نم مهنمف ءاّنالث ِكو هللا لوسر دهع ىلع مهءاسن ٌلاجر
 هّلعجو ءبضغو هيلع ركنأ نم مهنمو «ساّبع نبا نع ةمركع ثيدح يف امك

 نيكاتل هرقأ نم مهنمو هيلع هب مَكَحام فّرعُي ملو «هللا باتكب اًبعالتم

 نم هب ئتأ ام نوكل ثالّثلاب هّمزلأ نم مهنمو «ناعّللا هبجوأ يذلا ميرحتلا

 ذولا ةدحاو قوقلطُي اولاز ام ساّثلا نإ :لاقي نأ عصي الفا .ثالّثلا ٌرخآ قالّطلا

 ءيش يف اولجعتسا دق مهن :لاقي نأ حصياالو ءانالث !1وقلطف ءرمع ةقالبخ ءانثأ

 دهع نيب ٌقرفلا ٌمالكلا اذه مئالي الو ؛مهيلع هيِضْميف «ةانأ هيف مهل تناك

 .هدهع ٌدعبو هدهع ئلع مكنم ضام هَنِإف ءام هجوب هدهع نيبو ِكَك هللا لوسر

 الف قّلط نم هّنأ ْمَلَعَت ملآ» :ةسيحّصلا ثيدحلا ظافلأ ضعب يف نإ مث

 .«ثدالعلا» :د )١(

 ار



 نأ ٌتملع امأ» :2")ظفل يفو .21005نلكَي هللا لوسر دهع ىلع ٌةدحاو تلِعُج
 ديهع يلع ٌكدحاو اهولعج ايم لخدي نأ لبق اًنالث هتآرما قلط اذإ ناك لجألا
 ناك ءاولب :ساّبع نبا لاقف ؟رمع ةفالخ نم اًردصو ركب يبأو ِةِكَو هللا لوسر

 لوسر دهع ئلع ًةدحاو اهولعج اهب لخدي نأ لبق اًنالث هتأرما قّلط اذإ لجّرلا
 دق -رمع ينعي سائلا ئأر اًملف ف «رمع ةرامإ نم اًردصو ركب يبأو كك هللا

 تيجي «ثيدحلا ظفل اذه . (مهيلع 32 لاق ءاوف ارفتاك

 نم لمع هّلك اذه ّنكلو ءام وجوب ليوأّتلا نم متركذ ام لمتحي ال وهو ءِدانسإ

 اًعبت بهذملا لعج نم اأو .ٌلدتسا ٌمث دقتعاف .بهذملل اًبت ةّلدألا لعج

 .لمعلا اذه هْنِكمُي مل .دقتعا مث لدتساو «ليلّدلل

 يذلا وه ناك 486 هللا لوسر نأ تايب ثيدحلا ىف سيل :لاق نم لوق اأو
 ناتهب اذه كناحبس :لاقي نأ هباوجف «هيلع ّرقأو هب مِلَع هَّنَأ الو ءكلذ لعجي
 ٍةحابإو «هنيدو هللا عرش رييغتل نّمضتملا  مارحلا ُلْعَجلا اذه ٌرمتسي نأ ٌعيظع

 دهع ئلع  ُلالح هيلع وه نم ئلع هميرحتو ٌمارح هيلع وه نمل جرفلا
 هملعي الو .هنوملعي الو هنولعفي مهو ءقلخلا ريخ هباحصأو كي هللا لوسر

 :هملعي نكي مل كي هللا لوسر نأ ْبّهف .هيلع مهّرقُي وهو «لزني ئيحولاو وه
 هيحوي الو ءكلذ ملعي هللاو .هعرشو هنيد نولّدِبُيو «هنوملعي ةباحّصلا ناكو

 ٌرمتسيف «كلذ ئلع رمألاو كي هلوسر هللا ئفوتي مث !هب همِلْعُي الو «هلوسر لإ

 .مدقت دقو )١7/1517(« ملسم هجرخأ )١(

 .هجيرخت مدقت دقو )71١94(« دواد يبأ دنع 032

 رظنا «خسنلا فالتخا ئلع «ّنهُريِجَأ» وأ «ّنهوُريِجَأ» :دواد يبأ دنعو . خسنلا يف اذك )0

 87 /#) ةليقلا راد ةعبط

 ا



 هب لَقعُي اهلك قيدشلا ةقالع ةذه مكدنع نييملا أطخلاو ميظعلا لالّصلا اذه

 ةديص بث رملا لاليّقلا و اطخلا وعساك لينذلا نيّدٌصلا قراقالا لإ خالو

 لهف !باوَّصلاب ّساّنلا مِزلُي نأ هيأرب كلذ دعب رمع ئأر ئتح «رمع ةفالخ نم

 ؟اذه نم ٌحبقأ هئافلخو مهّيبن دهع يف هيلع اوناك امو ةباحّصلاب لهجلا يف

 اطخلا اذه نم لهسأ ناكل اًمحم أطع ٌةدحاو ثالثلا لخج ناك وث هللاتو

 ناكل اهتئيبم ةلأسملا متكرت ولو «هومتلّوأت يذلا ليوأتلاو .هومتبكترا يذلا

 .ةيوجألاو ةلدألا هذه نم اعأشل لئوقأ

 بايه الو ءبّصعتم ِدَّلقم ئلإ ةلأسملا هذه يف مكاحّتلا سيلو :اولاق
 امّنإَو .هبناج يف ٍباوَّصلا ناك اذإ دّرفتلا نم شحوتسم الو روهمجلل

 هعارذ هليثب يعيو هةهعابأا ”هيف لاط دق ملعلا يف خسار ئلإ اهيف مكاحتلا

 فرعو «لوسّرلا ةاكشم سفن نم ٌماكحألا ئّقلتو ليََّدلاو ةهبشلا نيب قّرقو

 :ةرهابلا اهّمكِحو ةعيرّشلا ٌرارسأ هّبلق ر ٌرشابو ءبجاولاب اهيف ماقو «بتارملا

 قياضملا هذه لثم يف ضاخو «ةرهاظلاو ةنطابلا حلاصملا نم هتنّمضت امو

 .نالكتلا هيلغو نامعسلا كلاو اجت هيئاجلا م نق وعسماو ايت

 ةباحّصلا هيلع اميف انرظن ثيداحألا انيلع تفلتخا اذإ :مكلوق اّمأو :اولاق

 .ناميإلا ةباصعو «مالسإلا ("ِكّريب الهّيحو هللاو معنف نعد

 .خسنلا فالخ «هنم» :عوبطملا يف )١(

 . ص نم تبثملاو ءفيحصت هلكو .«كرتب» :ب ءز .«كزني» :د .«كريب» :عوبطملا يف (6)

 ىلع قيلعتلا يف اهيلع مالكلا رظنا .شيجلا عئالط :اهانعم ؛ةيسراف ةملك كزيو

 )18/١(. «نيعقوملا مالعأ»و 01/١(« /7) «ةينونلا»
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 ا)؛هريغب ئضرَيال يبلق َنإف ُمُهَدعب ضاوعألا يل ْبلطَتالَف
 .هل فلاخمو هنع ٍرفان َلَّوَأ اونوكتو ءءيش ىلإ انوُعْدَت نأ قيلي ال نكلو

 لهف ءهنم عمسو هآر دق مهّلك ٍنيع ٍفلأ ةئام نم رثكأ نع لك يلا يفوت دقف
 رش رع وأ ءمهرْشُع ِرْشُع وأ مهِرْمُع وأ ءمهّلك ءالؤه نع مكل ٌعص

 مل دهجلا لك متدهج ولو ءاذه ؟دحاو مشب ثالثلا موزلب لوقلا ءمهِرْشُع

 "؟)دقف كلذ يف مهنع ٍفالتخا عم اًدبأ مهنم اًسفن نيرشع نع هلقن اوقيطُ

 ٌحصو ؛«موزللاب لوقلا ٍدوعسم نبا نع ٌحصو هئالوقلا سابع نبا نع عم

 مهدهع ئلع ثالثلا ناك نيذلا ةباحّصلاب مكانزّئاك ولو فلل كلا دقم

 لكي مكرئاكت نحفو هكلذ فالخ هثع اق نم قاعضأ اوناكل ةدماو

 مهريخو «مِهُمِدَقُم انيفكيو ءرمع ةفالخ نم ردص ئلإ تام ٌيباحص
 :انقدّصلو انلقل انئش ول لب ؛هدهع ىلع ةباحّصلا نم هعم ناك نمو ءمهلضفأو

 ل نكن هاادلا قيل دوم نزع هن فطن مل ايد اغا ةاكالعأإ
 لّوألا عامجإلا ٌرقتسي ملف .فالتخالا ثدح تح نيعِمجُملا رصع ض رقني

 ىلإ كلذ يف ةَّمألا نيب فالخلا ٌرمتساو «نيلوق ئلع ةباحّصلا راص ئّتح
 .(©9ءويلا

 :هيف لوألا رطشلا ةياورو «(731/5 /7) «هناويد» يف يضرلا فيرشلل تيبلا 01(

 مهدعب لادبألا يل نبلطت ال

 .د يف تسيل «دقف# 00غ

 .امهراثآ جيرخت قبس )2

 ناميلس خيشلل «ةدحاو ةقلط دحاو ظفلب ثالثلا قالطلا نأب نيتفملا ةيمست» :رظنا (5)

 . ١517/8 ةمركملا ةكمب دئاوفلا ملاع راد .ط ءريمعلا

١١ 



 تالا عسا أ ل دصلا نم دج( مص ءقاافم مل :لوقن مث

 ةّمئألل ٌعئاس اذه نأ بير الو «هيف اوعيانتو مارح هّنأ اوملع اّمل مهل ةبوقع

 1 لاسر هن ذب كر يبدأ ل ارك اس ارت

 رمع نيئمؤملا ريمأب هفيكف ءرسعلاو ةّدشلا اوراتخا لب .7١2هتصخرو هّليهستو

 فالتخاب فلتخت ةبوقعلا ٌنكلو !مهل هبيدأتو «ةّمألل هرظن ٍلامكو ُكَنَعَدَنَلََص

 هيلع ("7بّقاعملا لعفلا ميرحتب ملعلا نم َنكمّشلاو ءصاخشألاو ةنمزأل

 كي هللا لوسر نع اذه نإ :مهل لقي مل نعل ضر نينمؤملا ريمأو «هتافخو

 .ثالثلا عاقي | ئلإ عراسّتلا نع اهب مهفُكَي ةمألل ةحلصم هآر ٌّيأر وه امّنإو

 الفأ .(مهيلع رهوزيجأف» :ظفل يفو .(مهيلع هانيشمأ نأ ولف» :لاق اذهلو

 مدع امملو ؟88 هللا لوسر نم ٌرايعخإ ال ةحلصملل هآر هدم ّيأر اذه نأ ئرت

 ب ةمحرو قّلْطُجْلا لع للا نم مت ةصخألاو ةانألا كلت 1

 نم هل هّلعج امو هللا ةصخر لبقي ملو ءاهّدضب اهلباق ِهّنآو هيلإ "”ناسحإو

 .لاجعتسالاو ةَّدشلا نم همزلأ ام همزلأو ءاهنيبو هيب لاح نأب هّيقاع -هانألا

 اًردق هقلخ يف هللا ةمكحل ٌقفاوم وه لب «ةعيرّشلا دعاوقل ٌقفاوم اذهو
 هلعج ام مهيلع قّيض ءاهدنع اوفقي ملو ؛هدودح اوّدعت اذإ سانا نإ ءاَعرشو
 ةباحّصلا نم لاق نم هنيعب ئنعملا اذه ىلإ راشأ دقو ؛جرخملا نم هاقتا نمل

 ةيعسمع نبا لاق امك ءاج رقم فلق لعجل هللا كبيقتا ىل كنإ :ةلن قاطملل

 .عوبطملا يف تسيل ل «هتصخرو» )١(

 .أطخ ,.«سلاغلا» :د (؟)

 .«اًناسحإو» :خسنلا يف (©)
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 )1١( تل
 ش سابع نباو

 لل رس ني

 ريغ ُهْنعَيَعَص هّنأ ال «ةباحّصلا نم هعم نمو نينمؤملا ريمأ ٌرظن اذهف
 ريمأ لغفو صوصنلا نيب َقيفوّتلا ةياغ اذهف ءاّمارح اهلالح ّلعجو هللا ماكحأ
 اذهف .نيبناجلا دحأ ءاغلإب الإ كلذ مكنكمُي مل متنأو .هعم نمو نينمؤملا

 هللابو ءبعّصلا كرتعملاو كْنَّضلا ماقملا اذه ")يف نيقيرفلا مادقأ ةياهن

 .كلذ دعب ق قَِْي مث نيتقيلطت هتجوز َقّلطُي دبعلا يف كي هللا لوسر مكح

 ؟ةباصإو جوز نودب هل لِحَت له

 : 5١ فن 1 ب 0
 اىتفتسا هنأ :لفون ينب ئلوم نسح يبأ ثيدح نم (7ننّسلا لهأ ئور

 .كلذ دعب اقتع مث ؛نيتقيلطت اهقّلطف «ٌةكولمم هتحت ناك كولمم يف ساّبع َنبا

 اا هللا لوسر كلذب ئضق «معن :لاق ؟اهبطخي نأ هل حّلصَي له

 هيبأ نع سواط نبا نع رمعم قيرط نم )١115754( قازرلا دبع هجرخأ سابع نبا رثأ )١(
 .ةظفللا هذه هيف تسيلو ؛هجيرخت قبس دقف دوعسم نبا رثأ امأو .حيحص هدنسو «هنع

 .(نم» :ص (؟)

 دمحأ هجرخأو )7١7(, هجام نباو «(7” 47 01" 471/) يئاسنلاو «(7141/ دواد وبأ )2

 رمعو ؛هب نسحلا يبأ نع «بتعم نب رمع نع قرط نم ٠١(« 5 /؟) مكاحلاو «(”311)

 ىلع لمعلا سيل» :دواد وبأ لاقو ءرجح نبا هفعضو «يبهذلاو متاح وبأو دمحأ هفرعي مل

 (ئربكلا» يف يقهيبلاو (719 /7) «ملاعملا» يف يباطخلا هوحن لاقو .«ثيدحلا اذه

 هنسحو ((774 /7) «مألا-دواد يبأ فيعض» يف ينابلألا هفعض ثيدحلاو )0/ ٠١/17(«

 .«تاقتثلا» يف ّرمع نابح نبا ركذ ئلع دمتعا هلعلو «دنسملا ئلع هقيلعت يف ركاش دمحأ

 كل تيقب :سابع نبا لاق :ظفل يفو» :خسنلا يف تسيل ةدايز عوبطملا يفاهدعب (:4)

 .(751//) دواد يبأ دنع ظفللا اذهو .«هللا لوسر هب ئضق «ةدحاو

 لكن



 .ئهتنا «ةميظع ًٌةرخص لّمحت دقل ؟اذه نسح

 وبأ هقّنو دقو .حالصو ٍريخب ركُذ دق اذه ٍنسح وبأو : 7يىرذتملا لاق

 هيدر تزل يا اعلا ضدك

 دقو قتع نإف «ثالّثلا م هلابح يف ةجوّرلاو ٌُدبعلا قّتَع اذإو

 :ءاهقفلل ٍلاوقأ ةعبرأ اهيفف نيتنثا اهقّلط
 اذهو «ةمأ وأ تناك َةَّرح هريغ اًجوز حكنت تح هل ّلحت ال اهّن سدح

 قالَّطلا نأ 'ىلع ًءانب :2)هنع نيتياوّرلا ئدحإ يف دمحأو ععفاشلا لوق

00 

 نع نيتياورلا ةيفحن المر قلع ا
 قف لوقلا اذهلو .ةّيعفاشلل نيهجولا دحأو .ءساّبع نبا لوق وهو .دمحأ

 )١( «للعلا» يف هنبا هنع هلقن اميف )١/ 0 5 5(« ثيدح رثإ هننس يف دواد وبأو )/١١8(.

 )0( «ننسلا رصتخم» يف )7/ 17 ١(.

 .فيرحت ««بيعش نب ورمع) :ب ءص ءد ()
 .خسنلا فالخ «كلام» :عوبطملا يف (5)
 .عوبطملا يف تسيل «هنعا) )ه)

 .فيرحت ««بيعش نب ورمع) :ب ءص ءد (1)
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 يف يهو َقّتَع اذإف ءٌقّرلاب هِصقنل ناتقيلطّتلا هيلع اهَمَّرح امّنِإ (١)اهّنإف ٌقيقد
 كلمف ةيقاب ا"'حاكتلا راقأو .ثالثلا كلم ببس دجوو ءصقتنلا لاز ةذعلا

 كم كلاي انغذعءاضقتا دعب قّشم قع نإ اهتعجر هلو ثالثلا َمامت اهيلع

 .سايقلا يف ٍديعبب لوقلا اذه سيلف .ةباصإو جود نودب هل تّلحو

 جوز نودب اهدعب اهحكتي نأو ءابتّدع ين اهعجتري نأ هل نأ :ثلاثلاو

 مدع إذ بهمرسب رعاألا لعأ يعش انهي ءزجك مل مشو ءاياسإب

 نبا ئلوم ”دبعم يبأ نع «رانيد نب ورمع نع «ةنييع نب نايفس ركذو
 نأ ٍساَّبع نبا هرمأف «نيتقلط هتأرما ىّلط هل اًدبع نأ : سابع نبا نع «سابع

 .(©نيميلا كلمب اهّلِحتساف ءكل يه :ساّبع نبا لاقف «ليبأف ءاهعجاري

 نإو ؛ثالٌثلا َءامت اهيلع كلم ٌةَّرح تناك نإ هتجوز َّنأ :عباٌّرلا لوقلاو

 .ةفينح يبأ لوق اذهو «هريغ اًجوز حكنت ئّتح هيلع تمرح ٌةمأ تناك

 :ٍلاوقأ ةعبرأ ئلع فلخلاو فلّسلا هيف فلتخا ٌعضوم اذهو

 رهاظلا لمآ بهذ اذهو كاوع هلار دعا فلطألا اهيا

 .«هنإف» :ز )١(

 .م يف ريبكلا مرخلا يهتني انه (0)

 .فيرحت «(ديعس ىبأ) 3

 ,(777 )١٠١/ «ئلحملا» يف مزح نباو )8057:/١54817(« روصنم نب ديعس هجرخأ (4)

 .ملسم طرش لع حيحص هدنسو .هب نايفس نع ١017( /1) «ئربكلا» يف يقهيبلاو

١05 



 0 شمل بص ثح نيا مطر هام كالا ل

 .«؟)ةمأ تناكو «نيتقلط

 نبا نع ئور (؟7قازرلا دبع َنإف ٌرظن ٍساَّبع نبا نع (7لقّتلا اذه ينو

 سابع نبال ناك اًدبع نأ :هريخأ دبعم ابأ نأ ءرانيد نب ورمع نع ؛جيرج

 3 :ساّبع نبا هل لاقف ءاهّنبف اهقّلطف «ساّبع نبال ٌةيراج ٌةأرما هل تناكو

 .اهعجراف .كل قالط

 هربا لأس قيعلا نأ :لضفلا نب كامس نع ءرمعم انث :قاؤرلا دبع لاق

 .؟20كٌّسأر برض نإو اهيلإ ٌعجرت ال :لاقف رمع
 ام بديه ساكت نأ امك سس ديب ديعلا قالط نأ قيوقلا هذه لغآمف

 نع .يرّرَجلا ميركلا كيبيع بح «ّيروثلا نبع .يدهم نب نمحّرلا دبع ئور

 .(7عيشب هتقرف الو دبعلا قالط سيل :لاق ساّبع نبا نع «ءاطع

 )١( «ئلحملا» يف )٠١١/ 57١(.
 .قباسلا رثألا ف ©؟)

 .م يف تسيل «لقنلا» (9)

 «نيتياورلا ئلوأ يف عامسلاب جيرج نبا حرص دقو (119772017857) «فنصملا» يف (5)

 .نيخيشلا طرش ئلع هدئنسو «هسيلدت ةهبش تفتناف

 لأس دبعلا نأ ءلضفلا نب : كامس نعءرمخم قيرط نم (17 45779 قاؤرلا دبع هجرعخأ )0(

 .رمع ّنبا كامس كردي مل ؛هعاطقنال فيعض هدنسو .هركذف سابع نبا

 .هب يدهم نبا نع منثملا نبا قيرط نم )١١/ 71٠( «ئلحملا» يف مزح نبا هجرخأ (7)
 .حيحص هذنسو
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 يبأ لوق اذهو .قّرفيو امهنيب عمجَي امهدّيس :دبعلاو ةمألا يف لوقي هللا دبع

 نذإب الإ اقالط دبعلل نوريال ةنيدملا لهأ :(29ُكيعّشلا لاقو .(')ءانعشلا
 سب

 9 هديس

 ةمآ همست ناك اذإ اثالق دبعلا قالط غري هّنأ ال ءساّنع نبا ذخأم اذهف

 .كلذب لاق ةباحّصلا نم اًدحأ انملع امو

 امك «نيتنثا هّقر ببسب قالّطلا ناك قو نيجوزلا أ هنإ :يناشلا لوقلا

 :لاق رمع نبا نع «عفان نع ءرمع نب (؟/هللا ديبع نع ةملس نب داّمح ئور
 «نيتقيلطت ةّرحلا قّلطُي دبعلاو :نيتضيح ٌدنعتو «نيتقيلطت ةمألا قّلطُي ٌرحلا
 .ُيّنبلا نامثع بهذ اذه ئلإو .217)ضيح 200 ثالث ٌدتعتو

 ريبزلا وبأو جيرج نبا هيف حّرص دقو ءحيحص هدنسو )١1974(« «فنصملا# يف )١(

 .امهسيلدت ةهبش تفتناف ؛عامسلاب

 .حيحص دنسب )١59560( قازرلا دبع هنع هاور (؟)

 نب ليعامسإ نع عيكو قيرط نم اًقّلعم )11١/٠١( «نئيلحملا» يف مزح نبا هجرخأ ()

 هنع دامحل ةياور ال ذإ هفيحصت وهو ءارّبكم ؛هللا دبع» :ص ء«د «م ءعوبطملا يف (5)

 .الصأ

 .(ةثالث) :م )0(

 يبأ نبا هوحنب هاورو .هب ةملس نب دامح نع (7178 )١١/ «نئيلحملا» يف مزح نبا هركذ (7)

 رمع نبا نع عفان نع قرط نم )4٠٠٠( «نئسلا» يف ينطقرادلاو )١18065757(« ةبيش

 .حصي الو ءاعوفرم رخآ هجو نم هنع يور دقو .ظوفحملا وهو ءافوقوم

١ 



 تناك نإوانالق حلا كلمبق هلاج لاب قالطلا نإ ؟ةلاثلا لوقلاو

 كلامو ّيعفاشلا لوق اذهو .َةّرح هتجوز تناك نإو نيتنثا دبعلاو «ةمأ هتجوز

 واس مأو ")ةشئاعو 211تيراق نب كيز لوقف اذهو ؛همالك رهاظ يف دمحأو

 بهذم اذهو 057 سابع نب هللا دعو 650 نآنع نس نامثعو .نينمؤملا يم

 نب ئيحيو 3 درع نب رمعو قنة يبأو 277 ءلاسو 0هساقلا

 نب ورمعو «(١١)راسي نب ناميلسو «2؟7دانزلا يبأو «ةعيبرو «ديعس
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 1 ة) ررصق نب ديعسو «(17994584 ل 8897194550 قاورلا دبع ءاور

 .ةحيحص ديناسأب (772 /1) يقهيبلاو

 .عوفرم رخآ ثيدح اهل يتأيسو )١594154(« قازرلا دبع هاور

 .عوفرم رخآ ثيدح اهل يتأيس و «((3574 /1/) يقهيبلاو «(١؟39159) قازرلا دبع هاور

 .(185571) ةبيش يبأ نباو .(119417/617487179545) قازرلا دبع هاور

 .ةححبص دتاسأب ("ريرتأ) ئربكلا يف يقهيبلاو

 «ملاعملا» يف يباطخلا هيلإ هازعو ءلوهجم هدنس يفو )١1460( قازرلا دبع هاور

 ؛تاياور ثالث ١75( /5) «راكذتسالا» يف ربلا دبع نبا هنع ئئكحو )6/ 75٠(:

 سفن ٌّقَّرلا لضم امهيأب وأ ءاسدلاب امهقياعتوأ :ءاسدلاب ةنفعلاو لاجرلاب قالطلا
 نع ايكمأ لوألاو .هقالظ

 .(777 )١١/ «ئلحملا» يف مزح نبا هنع هاكحو 2727١ /1) يقهيبلا هاور

 .(577 )١٠١/ (ئلحملا» يف مزح نبا هنع هاكح

 .حيحص دنسب )١18071( ةبيش يبأ نبا هاور

 .(7177 )٠١/ «لحملا» يف مزح نبا (دانزلا يبأو «ةعيبرو «ئيحيو «رمع) مهنع هاكح

 (راكذتسالا»و )77/١٠١( «نئلحملا» يف هيلإ هازعو )١8054(« ةبيش يبأ نبا هاور 2

4 15 23 
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 .("9ءاطعو :7بيسعل ١ | نباو 7ع عش

 نب ثعشأ نع ةبعش ئور امك «ةّدعلاك ءاسّنلاب قالّطلا َنِإ :عباّرلا لوقلاو

 ةذعلاو قالطلا نسل :دوعسم نبا نع «قورسم نع َيبِعَّشلا نع ءراّوس

 .؟0ءاسنلاب

 .ئسيع نع ءدحاو ريغو !١ ئيحي نب دّمحم نع 2*!قازرلا دبع ئورو

 )١( «ئلحملا» يف مزح نبا هيلإ هازع )١١/77737(.

 ةيش ىبأ ةباوو(أل685 1780 دوصنم ني ليعسو (159485) قاؤرلا ديعداور ©9)

 ْ .ةحيحص ديناسأب 137١( /1) «ئربكلا» يف يقهيبلاو «((1807)

 .حيحص هدنسو «هنع جيرج نبا نع )١194505( قازرلا دبع هاور ()

 اًضيأ يناربطلا هاورو 737١(( //) يقهيبلاو «(471/8) «ريبكلا» يف يناربطلا هجرخأ (5)

 رخآ هجو نم (771/7) «ةنسلا حرش) يف يوغبلاو 077٠١(« /1) يقهيبلاو .(4519)

 وهو ؛ثعشأ نئىلع رثألا اذه رادمو .«ءاسنلاب ةدعلاو ءلاجرلاب قالطلا» :ظفلب

 ظوفحملاو ؛هلاسرإو هلصوو ءهفقوو هعفر يف هيلع فلتخاو «عبوت دقو ءفيعض

 دحأ لاجرو «يناربطلا هاورلا :(71/ /4) «دئاوزلا عمجم» يف يمغيهلا لاق .هُفقو

 (حضوملا»و «4 /0 ينطقرادلل «للعلا» :رظناو .«حيحصلا لاجر نيدانسإلا

 :رظنا .ءاسنلاب ةدعلاو قالطلا نأ :دوعسم نبا نع روهشملاو )8/١/,51(. بيطخلل

 )771١7/١١(. «'الحملا»و ,.("557/6) «فارشإلا»و ؛.(4//061) «حطسوألا»

 .(١؟ 5 /5) «راكذتسالا»و

 ؛يبرأملا سيق نبا وه نوكي نأ هبشُي ئيحي نب دمحمو )١79407(« «فنصملا» يف (5)

 .ظفاحلا هنّيلو ,مزح نبا هلهجو «يدع نبا هفعضو «نابح نباو ينطقرادلا هتثو دقو
 دمحأ هقثوو ؛همع نبا ئلوم وهو «يبعشلا نع يوري «ةزع يبأ نبا وهف ئسيع امأو

 .يتأيس ام رثألا اذهل دهشيو .ناطقلا هفعضو «نابح نباو نيعم نباو

  باوصلا لعلو ؛(دمحم نب ميهاربإو ؛ئيحي يبأ نب ميهاربإ نع» :فئصملا يف هّصن (1)
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 ةّدعلاو قالّطلا :اولاق ِةكي َيِبَنلا ةباحص نم رشع ينثا نع «َبعّشلا نع

 0ةوانقاو 17 نباو غ7 سحلا لوق اذهو .هطظفل اذه ةأرملاب

 نسب نسحلاو «ئروثلاو 10 احمو (17ةمركعو 00 ءعشلاو ؟7هيهاربإو

 هباحصأو ةفينح ىبأو .ٌيح
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 ِ ظ : سا +
 ؛مدقتملا (ئيحي نب دمحيم)هنأو 325 )٠١/ «(نئئلحملا» يفوانه تبثأام

 نم فصملا قوامه فّرحم ريق هذكي مل ]ونا عينك هنع يوري قازرلا ديف

 قازرلا دبع هنع ئورو يهتم اب كورتموهو «(ئئيحي يبأ نب دمحم نب ميهاربإ)

 مل هنأ الإ ؛(ئيحي يبأ نب ميهاربإ) ةراتو «(دمحم نب ميهاربإ) َةَّرم هيمسي دقو ؛اًضيأ

 .لّمأتيلف ءئسيع نم عامس هل فرعي
 هنع هاورو «حيحص دئسب (1777) روصنم نب ديعسو )١82551(« ةبيش يبأ نبا هاور

 .مسي مل وار هدنس يفو )١51956( قازرلا دبع

 .حيحص وهو «هنع نيقيرط نم ١/١0 2117777) روصنم نب ديعس هاور

 يف ربلا دبع ْنِباو .هحح صو )777/٠١١( (نئيلحملا» يف مزح نبا هيلإ هازع

 ١7١5(. /5) «راكذتسالا»

 هنع ئورو .حيحص هدئسو «(18557) ةبيش يبأ نباو «(31965) قازرلا دبع هاور

 .ّمسُي مل وار هدنس يفو «قيرفتلاب لوقلا )١1867( ةبيش يبأ نبا

 هنع اورو «يوقلاب سيل ثعشأو «ثعشأ قيرط نم (1777) روصنم نب ديعس هاور

 .ّمسُي مل وار هدنس يفو «ةدعلاو قالطلا نيب قيرفتلاب لوقلا )١1807( ةبيش يبأ نبا

 هازعو «حيحص هدنسو «هنع رانيد نب ورمع قيرط نم )١1771( روصنم نب ديعس هاور

 ىبأ نبا دنع قيرفتلاب لوقلا هنع يورو «(751/5) «فارشإلا» يف رذنملا نبا هيلإ

 )١86659(. ٠ ةبيش

 .حيحص هدنسو «هنع ناميلس نب فيس قيرط نم )١14557( ةبيش يبأ نبا هاور

 نباو )7077/٠١(« «ئلحملا» يف مزح نبا :ةفينح يبأو نسحلاو يروثلا ئلإ هازع

 .(11 /9) «ةنسلا حرش يف يوغبلاو ١75(« /5) «راكذتسالا» يف ربلا دبع
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 ؟ةلأسملا هذه يف لَ هللا لوسر مكح امف :ليق نإف

 ؛مصاعوبأ لح هيوعسم نب ااا

 ل اهؤرقو «ناتقيلطت ب رمال

 0 او 6 هلا لوسر لاق :لاق مع نبأ نه ةيطع

0007 

 و هّللأ دبع ّيلإ بتك :لاق جيرج 55 انثدح 5 قا دبع لاقو

 قيرط نم ؛.(١17١) يذمرتلاو ؛((5/١7) هجام نبا هجرخأ اذكو ((715) «نئسلا» يف )١(

 ثيدح ةشئاع ثيدحا :يذمرتلا لاقو .«لوهجم ةيدعلا :دواد وبأ لاق .هب مصاع يبأ

 اذه ريغ ملعلا يف هل فرعن ال رهاظمو ءملسأ نب , رهاظم نم الإ اعوفرم هفرعن ال بيرغ

 الع اعوطقم (" )1/١/ يقهيبلاو «(5 ٠٠ 5) «نئسلا» يف ينطقرادلا هجرخأو .«ثيدحلا

 ١17(. 5 /89) «للعلا» يف ينطقرادلا لاق امك ءباوصلا وهو ؛دمحم نب مساقلا

 .أطخ ««ةربس) :ص ءد م (0)

 نبا هجرخأو .هب ايركز قيرط نم (7082775 )٠١/ «ئلحملا» يف مزح نبا هاور 0

 نبب رسغ قرط يس (؟11/8) يقهيلاو 47464) ينطق رادلاو هك 743 هسبنم
 اقلاس ةنطع ةقلاغمبو :قرعلا ةيظعو ةسيدا نو رمح بعشب لعأ دقو هي يبيق

 .باوصلا وهو )١171/6(: كلام دنع امك ءافوقوم رمع نبا نع هايور دقف ؛اًعفانو

 .(5 01 /7) «صيخلتلا»و /١8(.« /1/) ينطقرادلل «للعلا» :رظنا

 ؛فيعض هدنسو «(15*) اريبكلا) يف يناربطلا هقيرط نمو )١7590607(.« «فنصملا» يف (5)

 «؛دئاوزلا عمجم» :رظنا .مهتم لب كورتم وهو ؛ناعمس نب دايز نب هللا دبع هيف

(27112. 
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 نع «عفان نع هربخأ يراصنألا نمحرلا دبع نب هللا دبع ْنأ ءناعمس نب دايز
 مأ تتفتساف «نيتقيلطت ٌةَّرح هل ٌةأرما قّلط اهل اًمالغ نأ :نينمؤملا ّمأ ةملس مأ

 .(37كريغ اًجوز حكنت ىّح كيلع ثمرح» :لاقف كي ّيبنلا "1١)ةملس

 الو . سابع نبا نع «نسح يبأ نع ءبّتعم نب "رمع ثيدح دقت دقو
 .اهرّجُبو اهرّجَع ئلع ةعبرألا راثآلا هذه ٌريغ ِِكَي يبْنلا نع فرعُي

 :(©0يذمرتلا لاقو ءٌلوهجم ٌتيدح وه :«؟)دواد وبأ لاقف ءلّوألا ام

 هل فرعي ال رهاظمو «ملسأ نب رهاظم ثيدح نم الإ هفرعن ال ٌبيرغ ثيدح
 .ائهتنا ءثيدحلا اذه ريغ ملعلا يف

 ئور :ثيدحلا ركذ دعب 7١2«هفارطأ» يف ركاسع نبا مساقلا وبأ لاقو

 .ريمألا لوسر هاتأف «هيبأ دنع اًسلاج ناك هنأ هيبأ نع ملسأ نب ديز نب ةماسأ

 ءاذه الاقف «كلذ نع 0"2هللا دبع نب ملاسو ٍدَّمحم نب مساقلا لأس هّنأ هربخأف
 هب لمع نكلو هك هللا لوسر َةّئسالو هللا باتك يف سيل اذه نإ :هل الاقو
 .ظوفحم ريغ عوفرملا ثيدحلا َّنأ ئلع ٌلدف :ظفاحلا لاق .نوملسملا

 .د يف تسيل «ةملس مأ» )00

 يذلا (77 5 )١١/ «ئلحملا» يف اذكو «مالغلل باطخلا نأ ئلع خسنلا عيمج يف اذك (0)
 .عوبطملا يف اذكو ««هريغ»و «هيلع» :«فنصملا» ينو .فلؤملا هنم لقن

 .أطخ .(ورمع) :م «ص ءد 00

 )5١/89(. ثيدحلا بقع (:5)

 )١175718(. ثيدحلا بقع (5)

 )7587/1١17(. «فارشألا ةفحت» :رظنا (6)

 .أطخ ءا(هللا ديبع» :ز ءص ءد (0)
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 لهيك نع هيرو دس تف كتس 2

 .هتلادع

 وهو ةيظع هيفو «ففيعض ىلْسُّمْلا بيب نب رمُع هيفق :يناثلا رثألا اّنأو

 تيس .اضي

2 

 امس رت

 نمحرلا دبع نب هللا دبعو ءباّذكلا ناعمَس نبا هيفف :ثلاثلا رثألا امو

 وهجم تيه
 ب

 4 مالا مل دقو هبل شعم نب 2! ريع هيقق :عبالا رثألااًمأو

 نمق .ةقلطملا فرطو «قّلطملا فرط :نافرط هيذاجتيو «سايقلا يقب

 هَقِرب فّصنتيف هديب وهو «قالّطلا كلمي يذلا وه : :لاق قلطعلا فرط ةيعار

 :لاق ةقلطملا فرظ عار ىبو نقرب تاح ركملا ثلا لاك دامك

 اهقرب فّّصنتف «"؟!امهعباوتو ميرحّتلاو ةّدعلا اهمزليو ءاهيلع عي قالّطلا

 .مدقت يذلا بتعم نب رمع ثيدح بقع هلاق 77/١(. /1/) «ئربكلا نئنسلا# يف 6(

 .أطخ ««ورمعا :م ءص د 010

 .د يف تسيل ءل «ةضراعتم» ()

 .(«اهعباوتوا) : ص «د )ع

 مو



 فمي نمو .©1ةدعلاك ّلمعأو «نيرمألا ئيعار ناك نيجوُزلا يأ قرب "7

 ..يهذلا

 ةباحصلا نع لوقتملاو ءتبقت مل راثآلا نأ ئأر اًنالث هلعجو هلّمك نمو

 قالطإب كّسمتو ؛كلذ نم ٍءيشب قّلعتي ملف .كلذك سايقلاو ءٌضراعتم

 رح نيب هللا قّرفُي ملو «ناتقلط ع ّيعَجّرلا قالّطلا َّنأ ىلع َّلاَدلا صوصنلا

 .[ 4 :ميرم] © ايست كبَر َناكاَمَو# ةمأو ةّرح نيب الو ءدبعو

 يف يع" "نانا قة ٌيعِجَّرلا قالَّطلا لِعُج اهلجأل يتلا ةمكحلاو :اولاق

 اوس كيعلاو ديلا

 كلذ ئلإ هتجاح ّنأل ٌرحلاك اًعيرأ حكني نأ هل نإ :كلام لاق دقو :اولاق
 رض نأل ءّرحلا ٍلجأك ءاليإلا يف هلجأ : :دمحأو ٌنيعْفاّشلا لاقو .رحلا ةجاحك

 اذإ ءاوس حلا قالطو هقالط َّنإ :ةفينح وبأ لاقو .« '”نيتروصلا يف ةجوزلا

 ٌرحلل اهمومعو «قالّطلا صوصن قالطإل اًلامعإ «نيت وح امهاتأ رما 27تناك

 ُمايصو اهّلك تاراّمكلا يف همايص :هعم ساّنلاو لبنح نب دمحأ لاقو .دبعلاو

 ةجاح الو «خسنلا يف تسيلو «ةدعلاك اهقرب فَّصن نمو» :عوبطملا يف ةدايز اهدعب )١(

 .قبس ام راركت يهف ءاهيلإ
 .م نم تبثملاو .أطخ ««فصو» .ب ءر «ص «د 000

 نات لوعفم اسأل ءنونلاو ءايلاب بصخنلا ةداجلاو .نونلاو فلألاب خسنلا عيمج ْق اذك )١(

 .لدفلا
 .خسنلا يف تسيلو «ءاوسا :عوبطملا يفاهدعب (5)

 .«اتناك) : ب ءصض ىي (60)
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 ةاوس لا السو 7١!بارسلاو ةقرتلا فهو اوس وبلا

 الووهيلإ ارسكسامل اناث اهضسروأ راثآلا هذه ثتاك ولو ؛؟؟0اولاق

 ال ٌّلحلا ّنِإف ءاهريغ ئلإ اهِّدْعَت مل ةباحّصلا راثآ تقفّتا ولو «هيلع انومتبلغ

 .قيفوتلا هللابو ءمهودْعَي

 يغب 1 جرار ديب قتلنا أب كك هللا لوسر مكح

 4 َنهوَمَسفْل طم تن تكمل سكت نيد اهي ::لاعتلاق

 ل أَ َنَهلَجأ َمَلَم سيل اقلطاَداَي : لاقو .[4 بارما

 ل َّنألو مكن نمل قالّطلا لمجن ١[. .ةرقبلا] 4 فور م

 دلع ّىبنلا ئتأ :لاق ساّبع نبا ثيدح نم (؟7(هنئس» يف هجام نبا ئورو
 ّ 1 رص 5 1 | قا

 ينيب قّرفي نأ ديري وهو «هّنمأ ينجٌوَر يدّيس .هللا لوسر اي :لاقف ءلجر

 .«بارشلاو» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك )١(

 .م يف تسيل «اولاق» (؟)

 .أطخ .«نهوقراف» :ب ءز ءص م )00

 هلصو يف برطضا دقو ءفيعض وهو ةعيهل نبا هيفو .هنع ةمركع قيرط نم )3١81( مقرب (4)

 وهو ؛(79441) «نئسلا» يف ينطقرادلا دنع دعس نب ْنيدشر هلصو ئلع هعباتو ؛هلاسرإو

 ٌىملسألا وهأ فرعي الو )١1١48٠٠(. «ريبكلا» يف يناربطلا دنع ئلعي نب ائيحيو «فيعض

 نب ةمصع نع اًضيأ فيعض دهاش ثيدحللو ؟ةقثلا يفوكلا ةلمرح ٌنباوأ ؟فيعضلا
 هتلعو 2( «ننسلا» يف ينطقرادلاو «( ١17١ /1) «لماكلا» يف يدع نبا دنع «كلام

 يف ينانبلالا قرط عوسجس يس حو ءامع فقضملا هاٌوق تيدحلاو .ناعفسلا نب لقفلا

 ١“ /”7) «ةجاجزلا حابصملاو « //) «رينملا ردبلا» :رظناو )5١ 7١(. «ءاورإلا»

 .(187ص) «ةنسحلا دصاقملا»و «(5 5١ /7”) «صيخلتلا»و

00 



 مكدحأ لاب ام ءسّنلا اهيأ ايل :لاقف ءرنملا ِةِلَكَي هللا لوسر دعصف :لاق .اهنيبو

 .«قاكلاب دعا نمل قالألا مّن ءامهنيب قّرفُي ب نأ ديري مث هتمأ هدبع جوزي

 ناك ِساَّبع نبا نأ ءاطع نع جيرج نبا نع ؛'”قازرلا دبع ئورو

 هل اناك اذإ ٌةدحاو يهف قّرف نإو ءزاج قّلط نإ «هدّيس ديب دبعلا قالط :لوقي

 هاك تا اسيأ ديقلا ىللع هرشل ةيألاو هل دبعلا ناك نإف ايس

 قالط سيل :هنع ءاطع نع .ٌيرزجلا ميركلا دبع نع ُيروّتلا ئورو
 . بسب ةيقرك نبا تاب (59 غب هيقرذ الو قيعلا

 كي يس ييسر يول يسم ل سرك

 نإو مدقتملا سابع نبا ثيدحو : عبي حا لك لل لوسر ءاضقر ١

 .قيفوتلا هللابو ءساّنلا لمع هيلعو ءهدّضعَي نآرقلاف «هيف ام هدانسإ يف ناك

 :ثالثلا نود قّلط نميف ِلَي هللا لوسر مكح

 قالطلا ةيقب لع اهنأ :جوز دعب اهعجار مث

 نب هيَبُت عمس هّنأ .هربخأ هّنأ ءمَسِقِم نب نامثع نع «كرابملا نبا ركذ

 نأ لَو يبنلا باحصأ نم لجر نع ؛هموق نم لجر نع ثٌّدحي ءبهو
 دعب اهعجتري مث ؛ثالّثلا ٌنود اهجوز اهقّلطُي ةأرملا يف ئضق كي هللا لوسر

 رثألاو .سلدم وهو «جيرج نبا ةنعنعل فيعض هدنسو ؛.(14750١) «فنصملا» يف )١(

 الإ قالط دبعلل سيلا :هنع (601)روصنم نب ديعس هجرخأ امبو «هدعب امب حيحص

 .نيخيشلا طرش ىلع هدنسو .«هديس نذإب

 .ابيرق هجيرخت قبس (")

 .ًابيرق هجيرخت قبس (0)
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 .7)1(2قدالّطلا نم ىيقب ام لع اهنأ : :جوز
 ٍ َن 3

 ركؤامك «ةياحشلا رياكأ هيلعق ل وهديمو تيسف هيف ناك ةاورثألا اذهو

 رس نع ؛ئرهزلا نع «ةنيبع نباو كلام نع (5)(هفّدصم» ِق قازرلا دبع

 دوعسم خب ةبتغ نب هللا دبع نب هللا كيبعو نمحرلا دبع ني ديمُكو بّيسمعلا

 نب رمع تعمس :لوقي ةريره ابأ تعمس :لوقي مهلك راسي نب ناميلسو

 اهكرت مق 27 نيدقيلطت وأ ةقيلطت اهجوز اهقلط ٍةأرما امّيأ :لوقي باطخلا

 .لّوألا اهجوز اهحكني مث .اهقّلطُي وأ اهنع ُثوميف «هريغ اًجوز حكنت َّبح ١

 .اهقالط نم يقب ام ىلع هدنع اهّنإف

 (17نيّصح نب نارمعو 7 بعك نب ّيِبأو (؟”بلاط يبأ نب يلع نعو

 هيفو :ةلاهجلا نم فلضملا هركذ امل ؛؟فيعض هدئسو «(11168) قاؤرلا دبع هجرخأ (1)
 ءكورتم :ينطقرادلاو يئاسنلا لاقو «كرابملا نباو ناطقلا هكرت « ءمسقم نب نامثع

 .(05 /1) «ناسللا» :رظنا .ركنم هثيدح :دمحأ لاقو

 )5727/5(  «مألا» يف يعفاشلا هنعو (17148) كلام هجرخأو )١١15٠0(« مقرب )2

 .حيحص هدنسو «هب يرهزلا قيرط نم مهريغو (1325 /1/) «ئربكلا» يف ىقهيبلاو

 .«نيتقلط وأ ةقلط» هج 0

 يبأ نباو )23١195((« قازرلا دبعو «(5/١١7؟) «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا هجرخأ 0(

 .٠ نب ةديزم نع قرط نم مهريغو (7160 /1) «ئربكلا» يف يقهيبلاو )١18741(« ةبيش

 ميشا ب نيعم نبا لاقو .««فورعم» :دمحأ هيف لاق ةديزمو «يلع نع هيبأ نع رباج

 .نابح نباو متاح يبأ نباو يراخبلا هنع تكس هوبأو ««ءيشب

 يبأ نبا قيرط نم :«(65”7 /1) «ئربكلا» يف ىقهيبلاو )١١١105(« قازرلا دبع هجرخأ (0)

 نباو )١571(« روصنم نب ديعس دنع رخآ هجو نم ءاجو ءحيحص هدنسو «هنع ليل

 .هضيعيف كتبي (945548) ةبيبظ بأ

 نبا قيرط نم (7765 /1) «ئربكلا» يف يقهيبلاو )23١104(« قازرلا دبع هجرخأ )١(

 خا



 .هلثم

 .َِكَك يبنلا باحصأ نم رباكألا لوق اذه :؟7١دمحأ مامإلا لاق

 لاق .ثالّثلا ئلع دوعي : سابع نب او "9رمع نباو 7دوعسم نبا لاقو

 .(؟ةٌديدج ٌقالطو ءٌديدج ٌحاكن : سابع نبا

 :كلامو ُيِِفاَّنلاو دمحأ مهيف ؛ثيدحلا لهأ لّرألا لوقلا ئلإ بهذو

 ام ئلع يهف اهْبِصُي مل نإف «يناثلا اهباصأ اذإ اذه .ةفينح وبأ يناثلا لإ بهذو
 تيل رثو ؛انالنعا اهيف عمسأ مل :يعخنلا لاق .عيمجلا دنع اهقالط نم يقب
 تناكل ةباحّصلا راثآ تقفتا ولو «ةلأسملا يف عازّنلا ّلْصَف ناكل ثيدحلا
 .اًضيأ الصف

 قيرط نم (18790) ةبيش يبأ نباو )١151١(« روصنم نب ديعس هجرخأو .نيريس -

 .ئرخأ قرط هلو .حيحص امهدنسو «نارمع نع امهالك .يبعشلا

 )017/٠١(. «ينغملا» يف امك 6

 حرصي ملو «هنع ميركلا دبع نع جيرج نبا قيرط نم )*١١١15717( قازرلا دبع هجرخأ )2

 يبأ نبا وأ ؟نقتملا ةقثلا يرزجلا وهأ فرعي ال ميركلا دبعو .هعامسب جيرج نبا

 ؛دوعسم نبا اكردُي ملو ءجيرج نبا خويش نم امهالكو ؟هفعض ئلع قفتملا قراخملا

 «ئلحملا» يف مزح نبا هنع هاكح لوقلا اذهو .لاح لك ئلع فيعض دانسإلاف

 )56١/٠١(.

 نع نيقيرط نم (148794) ةبيش يبأ نبا هوحنبو )١١175(« قازرلا دبع هجرخأ (؟)

 يف يقهيبلا هجرخأو ««ديدج قالطلاو ,ديدج حاكنلا» :لاق هنع ريبج نب ديعس

 .ئرخأ قرط هلو .ةحيحص اهديناسأو «هنع ةرّبو قيرط نم (705 /7) «ئربكلا»

 قيرط نم )*١077( روصنم نب ديعس هوحنبو )١١١77((« قازرلا دبع هجرخأ (:4)

 )١0175( روصنم نب ديعسو ءزلجم يبأ قيرط نم )١١١79( قازرلا دبعو ءسواط

 .ئرخأ قرط هلو «ةحيحص ديناسأب ءسابع نبا نع مهلك «ريبج نب ديعس قيرط نم
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 «َتالّثلا هئباصإ ْتمدَه اذإ يناثلا ٍجوَّزلا َّنإف ءٌبذاجتمف ةلأسملا هقف اّمأو
 لوألا لونلا باممصأو .ئلوأ اهنود امف ءديدج يقالطب لوألا ئلإ اهتداعأو

 دب نكي مل لّوألل انالث ةقّلطملا ٌلِح يف اًطرش ِناَّثلا ةباصإ تناك امل :نولوقي

 ملف ثالثلا نود (١)١تَّلُط نم اّمأو ءديدج قالط ئلع اهتداعإو اهمدَه نم

 ملف «لّوألل لحلا يف ٌطرش يهالو ءهليزُي اًميرحت اهيف يناثلا ٌةباصإ فداصت

 ام ئلع تداعف «هل اهلالحإو لّوألا ئلإ ةبسنلاب اهمدعك اهدوجوف ءاّئيش مدت
 هقالطو هحاكنو «لوألل الو ةّبلا اهل ٌرثأ ال هتباصإ نإف ءاهّْبِصُي مل ول امك يقب

 )هيف اهل َريثأت ال اّم وجوب اهب ٌقّلعم
 لّوألل ٌلِحَئ ال اًنالث ةقلطملا نأ يف لكي هللا لوسر مكح

 يناثلا جوزلا اهأطي ئتح

 ئلإ تءاج ىطّرَقلا ةعافر ةأرما نأ :ةشئاع نع 270نيحيحّصلا» يف تبث

 يّنإو «يقالط َّتبف ,ينقّلط ةعافر نإ هللا لوسر اي تلاقف ِةْيَِكَي هللا لوسر

 لاقف ءةبْدُهلا ٌلِثم هعمامَنإ ؛يظرقلا ريبّزلا نب نمحرلا دبع هدعب ٌتحكن
 هَتليَسُع يقوذت ئتح ال ؟ةعافر لولإ يعجرت نأ نيديرت ِكّلعلا :ِةاَع هللا لوسر

 .«ِكَتليَسَع قوذيو

 :ةليَسغعلا» :ِةِكَي هللا لوسر لاق :تلاق ةشئاع نع 2؟7«تئاسنلا ننس يفو

 .(قلط# : نص ود )١(

 اهل ريثأت الو ءام هجوب اهب قَّلعم هقالطو ؛هحاكن الو «ةنبلا اهل رثأ ال» :عوبطملا يف (7)
 .لوصألا نم تنقملاو .«هيف

 )١577(. ملسمو :(0770) يراخبلا هجرخأ ()

 - هجرخأو .ئلعي يبأو دمحأل ظفاحلا هازعو ««ءاسنلا ةرشعا) يف الو «هيف هدجأ مل 0(:

 لا



0 

 ا اي ل :ٌلجّرلا اهجوزتف ءانالث

 .«رخآلا اهعِماجُي مّ لّوألل ّلِجَئال» :لاق ءام

 :اًرومأ مكحلا اذه نّمضتف

 .اهعامج يلع ردقتال هَّنأ لجّدلا الع ةأرملا لوق لبقُي ال هّنأ :اهدحأ

 ئفتكا نمل اًفالخ «لّوألل اهّلح يف ٌطرش يناثلا جوّزلا ةباعإ نأ : يناثلا

 اهل َدَرَم ال يتلا ةّنّسلاب ٌةودرم هلوق َّنإف «"دقعلا دّرجمب

 «ننسلا» يف ينطقرادلاو .(4881) ئلعيوبأو «(51771) (دنسملا» يفدمحأ -

 .ةشئاع نع «ةكيلم يبأ نبا قيرط نم «(7177/94) «ةيلحلا» يف ميعن وبأو «("715)

 وهو .يكملا كلملا دبع يبأ ئلع نيهجولا يف هرادمو «هلاسرإو هلصو يف فلتخا دقو

 بلاطملا» :رظنا .«نعملا حيحص» :(7؟ ل «ءاورإلا» يف ينابلألا لاقو «لوهجم

 .(5 57 //) «ةيلاعلا

 .ةياورلاو خسنلا يف تسيلو ««لزني مل ولو» :عوبطملا يفاهدعب )١(

 .4ا/1/7) دمحأ هجرخأ اذكو ؛(05/) «ئربكلا» يفو ؛(3515) «نئيبتجملا» يف (؟)

 ناميلس نب نيزر نع دئرم نب ةمقلع قيرط نم (؟71/ /1) يقهيبلاو 11

 يف مّدقتملا ةشئاع ثيدح هل دهشي نكل .نيزر ةلاهجل فيعض هدنسو .هنع يرمحألا

 . سنا« سايعلا نب هللا كييف يدعو ييفحسلا
 (روصنف نب ديعس نتس# ىفامك هللا بيسملا نب ديعس نعلوفلا اذه تبث (5)

 يف رذنملا نبا هركذو .هيلإ لصتملا دئسلاب (85ص) «برح لئاسم#و «.(15489)
 ةثاغإ» :رظناو .ريثك امهريغو )178/١١( «ئلحملا» يف مزح نباو )8١1( «عامجإلا»

 .(4//571) «حتفلا»و «(585 )١/ «نافهللا

 هد



 قوذ وه يذلا عامجلا دّرجم يفكي لب «لازنإلا طرتشُي ال نأ :ثلاّثلا
 .ةليّسعلا

 ٍةبغر حاكن وه يذلا دوصقملا دقعلا دّرجم لعجي مل ٍةِي ِهَّنأ :عباّرلا

 0 اهب د ةروعشلا ةاصرإو باوبألا قالضإو هي ةرلخلا لاصتا الو لقاك

 صرغال يذلا ليلحتلا دمع ُدّرجم يفكي ال هَّنأ ئلع لدي اذهو ؛ءطولا هب

 هنإف ءئلوألا قيرطب لّوألل اهلالحإو ءدقعلا ةروص ئوس هيف ةجوّرلاو جوزلل
 فيكف «ءطولا هيف ّدِجوُي ئتح ٍفاك ٌريغ ماوّدلل ٌُدوصقملا ةبغّرلا دقع ناك اذإ

 ةيراعوه امّنِإو ءاهكاسمإ يف هل ةبغراالو ءاهْلِحُيل راعتسم ِسْيَن ٌدقع يفكي

 ؟بارضلل راعتسيلا "3ك شكلا رادع

 اهجوز قالط ئلع اًدحاو اًدهاش ميقت ةأرملا يف كي هللا لوسر مكح

 ركنم جوزلاو 2 ٠

 .خسنلا فالخ «لصتي» :عوبطملا يف 00(

 :رظناو .(45 /77) «ئواتفلا عومجم# يف امك «ثانإلا ئلع زيفقتلل ئرتكي يذلا ()

 1١(. 9 /7) «نيعقوملا مالعأ»

 هدنسو 2:5٠ 575٠( 58) (نئنسلا» يف ينطقرادلاو )7١78(., هجام نبا هجرخأ ()

 امك ءورمع نم هعامس مدعب يراخبلا مزج لب ءسلدم وهو ؛جيرج نبا ةنعنعل فيعض
 نييماشلا ةياورو ءريهز نع ئماش ٌةياور هيفو «(777ص) «ريبكلا يذمرتلا للع» يف

 (للعلا» ينامك ؛ركنم ثيدحا :متاح وبأ هيف لاق ثيدحلاو .ةميقتسم ٌريغ هنع

 هلاجر ء,نسح دانسإ اذه» ١15(: /7) «دئاوزلا» يف يريصوبلا لاقو 0©6)

 .مّلسُي الو :«تاقث

 .خسنلا نم تبثملاو .«ميرم يبأ نبا» :عوبطملا يف (5)
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 ؛هذج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع «جيرج نبا نع ءدمحم نب ريهز

 دهاشب كلذ يلع تءاحف ءاهحوز ٌقالط ة أرملا ِتعَّدا ادإ) : :لاق 2 بنل نع

 لكن نإو .دهاشلا ةداهش هنع ثلطب َفلح نإف ءاهُجوز َفلْختسا .ٍلدع ٍدحاو

 .«(هقالط زاجو رخآ دهاش ةلزنمب هلوكتف

 :رومأ 2! 1ةقالن ؛الث مكحلا اذه نّمضتف

 نيمي عماالو «قالَّطلا يف دحاولا دهاشلا ةداهشب اىفتكي ال هنأ كهدحأ

 ةّصاخ لاومألا يف نوكي امّنِإ نيميلاو دهاشلا :(2)دمحأ مامإلا لاق .ةأرملا

 دقو .لتتق الو «ةقرس الو «9"2ةقاتعالو .قالط الو .حاكن الو ءٌدح يف عقيل

 وم عاب كك

 :يأو قع هديس لأ يملا اذإ دبعلاَّنأ ئلع (ددع عرعأ ةياور يف صن
 ''ةدمحأ صتو .““ 'يقرخلا هراتخاو .اًرح راصو ؛هدهاش عم فلح ءٍدهاشب

 اناكو ههنم هّقح ٌقدعأ هكيرش نأ امهنم ٍدحاو لك ئعُدا دبع يف نيكيرش يف

 فلحيو ارح ريصيو امهنم ٍدحاو لك عم فلحي نأ دبعللف ؛نيلدع نيريعُم
 .اًرح هفصن ريصيو امهدحأ عم

 .نيميو لهاشب تّبثَي قالطلا نأ هنع فّرعُي ال نكلو

 ام اًريثكو .يتأيس امل اًرظن رشانلا رييغت نم اذهو .خسنلا فالخ «ةعبرأ» :عوبطملا يف )١(

 .هريغن الف «دادعألا يف مهولا اذه لثم فلؤملل عقي

 )١18/١5(. «ينغملا» :رظنا (0)

 .«ينغملا»و خسنلا فالخ «قاتعإ» :عوبطملا يف ()

 )١1/8/١5(. «ينغملا» يف (5)

 ةهسفنث ردضملا (6)

 ةسشث ركصملا (5)



 ٍلوكثو ٍدهاشب تبثي ِهَّنأ ئلع اذه بيعش نب ورمع ثيدح ٌلددقو
 نع هيبأ نع بيعش نب ورمع 5 نإف هللا ءاش نإ باوّصلا وهو ءجوّرلا
 نإو 7١2هّبهذم هيلع ئنبو «هب ّجتحا نم الإ مالسإلا ةّمئأ نم فّرعُي ال هّدج

 ةقث جيرج نبا نع ('7يواّرلا دمحم نب ريهزو .عضاوملا ضعب يف هفلاخ
 ٌجتحم يسيّنتلا صفح وبأ وه ةملس يبأ نب ورمعو .نيحيحَّصلا يف هب ٌحتحم

 ٌحصأ نم اذهف بيعش نب ورمع ثيدحب ّجتحا نمف .اًضيأ نيحيحّصلا يف هب

 نكل هيب ٌةأرملا مِقَت مل اذإ قالَّطلا ئوعد يف فّلحتسُي جوّرلا َّنأ :يناَّدلا نبي 8ع
 .دعاشلاب يوعذلا بناج#وق عم هفلحتسا امْنِإ

 ىف دمحجأو ,هيلع :فدملا لوكنو ٍدهاشب قالّطلا يف مكحي هنأ :ثلاثلا

 تعّذا اذإف ءدهاش ريغ نم لوكتلا دّرجمب هعوقوب مكحي هنع نيتياوّرلا ئدحإ

 يِضق - ٌلَكَنف نيتياوٌرلا ئدحإ يف اهل هانفلحأو ءقالّطلا اهجوز ئلع ةأرملا
 ءاهاوعد مدع ئلع ٍجوُرلا فلحي ملو ءاّدحاو اًدهاش تماقأ اذإف هيلع

 .ئوقأ ةروّصلا هذه ىف هيلع لوكتلاب ءاضقلاف

 ةأرملا تماقأ اذإ الإ :لوكتلاب جوَّزلا ئلع مكي ال هنأ ثيدحلا رهاظو
 دّرجمب هيلع مكحُي ال هَّنأو ءكلام نع نيتياوٌّرلا ئدحإ وه امك ءاّدحاو اًدهاش

 هني اّمإو ٌرارقإ اّمإ لوكتلا :لوقي هب هيلع يضقي نم نكل .هلوكن عم اهاوعد
 «صاصقلا ئوعد يف لوكنلاب هيلع اذه ضقتني نكلو .هب مّكحُي امهالكو

 اهقوقحو لاومألا وهو «لدبلاب حابُي اميف هب ينِغتسا ُلَدَب لوكتلا َّنأب باجيو

 .عوبطملا 2 توسل (هيهذم) 60

 . فيحصت ««يزارلا» :ب ءز ءص ء.د 2

 8ع



 .ملعأ هللا و .هعباوتو حاكتلا لود

 رطش وهو اًدحاو اًدهاش تماقأ الف بلا ةلزنمب لوكا َنأ : عباّرلا

 .اهمامت ءاقم اًمئاق لوكتلا ناك - هلا

 نب مساقلا وبأ لاقف :ةااييرسألا هده. سانلا بهاذم ركذنت نحبو

 فّلحُي مل اهجوز ئلع ٌقالّطلا ةأرملا تعّذا اذإو :(17(هعيرفت» ىف باّلَجلا

 ملو ءاهدهاش عم فّلحُت مل اًدحاو اًدهاش كلذ ئلع تماقأ نإف ءاهاوعدب

 .اهجوز الع قالطلا - تيش

 .ةعبرألا ةّمئآلا نيب ٌعازن هيف مّلعُي ال هلاق يذلا اذهو

 .اهاوعد نم ئرب َتفَلَح نإف ءاهججوز اهل فّلحُي نكلو :لاق

 :امهادحإ ,دمحأ مامإلا نع ناتياور امهو «ءاهقفلل نالوق هيف اذه :تلق

 ال :ةيئاثلاو .ةقيبس ىبأو كلامو كفاشلا يعلم ىهر ءاهاوعدل فلست هلآ

 بيعبلا نع لكتف هفلح ةادلق نإو .لاكشإ الق «فلحُي ال ةانلق نإ
 :(10قللام نح ةاعياور هيق ؟ كركتلاب هعجوز قاالطب هيلع ؛يضقت ليف

 اذهو هفيدحلا اذ لمع لوكتلاو دهاّثلاب هيلع قّلْطَت اهّنآ :امهادحإ

 نيتهج نم نايبس لوكتلاو دعاّشلا ّنأَل ؟ةٌرقلا ةياغق اذهو هبهشأ رابعا
 رثألا ئىضتقم اذهف .هل مِكُحف ءامهب يعّدملا بناج يوقف «نيتفلتخم

 .سايقلاو

125/2173 

 .(07 /؟) «عيرفتلا» يفامك (؟)
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 هّسْبح لاط نإف ءسبُح نيميلا نع لكن اذإ جوَّزلا َّنأ :هنع ةيناّثلا ةياوّرلاو
 .كرت

 ةأرملا ئوعد يف لوكذلاب ئضقُي له :دمحأ مامإلا نع ةياوّرلا تفلتخاو
 تعذأ اذإ لب ؛دحاولا دهاشلا ةماقأل هدنع رثأ الو .نيناو ر ئلع ؟قالطلا

 نكي مل فّحتسُي ال 'انلق نإف .هفالحتسا يف ناتياور هيفف ءقالَّطلا هيلع

 ب ؟نالطلاب هيلع مكحي لق أف :فادتسي :انلق ةإو: نا اهارعدل

 ٌلدب وأ ٌرارقإ وه لهو «لوكنلاب ءاضقلا يف ُمالكلا هللا ءاش نإ قأيسو .ناتياور

 .باتكلا اذه نم هعضوم يف ؟ةنيبلا ماقم ٌمئاق وأ

 هعم ماَقُملا نيب هجاوزأ رييخت يف ِِكي هللا لوسر مكح

 هل نهتقرافم نيبو
 رييختب ديل هللا لوسر رهأ اكل :تللاق ةشئاع نع (1١«نيحيحّصلا# يف تبث

 تح ىلَجعَت ال نأ ِكيلع الف ءاّرمأ ِكل ٌركاذ ينإ١ :لاقف «ىب أدب هجاوزأ

 أرق مث فتاوقب نارمأيل انوكي مل يوبأ ؛ أ مِلَع دقو :كلاق .«كيوبأ ىرمأتست

 0 ا 7 000
 لا ردو اوس هلأ رم د © كر َ 2 0-2 . ور سس لع فل

 اذه يف :تلقف .[14-19 :بازحألا] # اًميِظَع 0 اا 5 5 1

 لعف َّمث :ةشئاع تلاق .ةرغآلا راكلاو ةلوسرو هللا ديرأ يّنإف ؟ّيوبأ رمأتسأ

 .اقالط كلذ نكي ملف «ٌتلعف ام لثم كي ينلا جاوزأ

 تئاكو «تبعذف اهّسفث نهتم ةدحاو ترادغاف :باهش نياو ةعيبر لاق

 ىنمداع

 هك

 ةنبا ىهو :بيعس نب ورمع لاق .ةيودب تناكو :هباهش خبا لاق .ةّنملا

 )١( ملسمو :(57/87) يراخبلا هجرخأ )١417/0(.

 هع



 .اهب لخد ناك دق :بيبح نبا لاقو .اهلهأ ئئلإ تعجر «ةيرماعلا كاّحضلا

 انأ :لوقتو ّرْعَبلا كلذ دعب طقتلت تناكو ءاهب لخدي مل :ليقو .ئهتنا

 .(1)خةكقعلا

 ءيش نأ يف امهدجأ :نيعضوم قف :رييختلا اذه ق ساكلا هفلعتاو

 .همكح يف :يناثلاو ؟ناك

 ركذو «قارفلاو هعم ماقملا نيب ناك هنأ روهمجلا هيلع يذّلاف ءلّوألا اًمأف

 اينّدلا نيب ٌنرهرّمخ امّنِإ زلاعت هللا نأ :نسحلا نع (؟)(هفّتصم# يف قازرلا دبع
 الو هّلوق دري ةشئاع ُلوقو نآرقلا ٌقايسو .قالّطلا يف ٌنهرّيخي ملو ةرخآلاو
 اينذلا ةايدبلا نيبو ههرجألا راذلاو ةلوسرو هللا نيب ةهرّجش ةتاحيسملا تمر

 عم َماقُملا ةرخآلا راَّدلاو هّلوسرو هللا ًنهرايتخا َبّجوم لعجو ءاهتنيزو

 اًحارس نهحّرسُيو نهعتمُي نأ اهتنيزو ايندلا نهرايتخا بَجومو .هلوسر

 .عازن الو ٌكشالب قالّطلا وهو ءاليمج

 .سفنلا رايتخا مكح يف :يناثلاو ءجوزلا

 («ةباصإلا»و ١8949(.« /15) «باعيتسالا»و ١57(« /8) «دعس نبا تاقبط» :رظنا ()

 .(اهدعبامو )5/5 ١

 (5107 /٠؟١) «هريسفت» يف ريرج نبا هجرخأو ءّمَّسي مل وار هدنس يفو )١١985( مقرب )0

 هدخسو ء«رانلاو ةنجلاو ةرخ لاو ايندلا نيب نهريخ هللا نأل :هنع ةداتق قيرط نم

 .نيخيشلا طرش ئلع حيحص
 .ز يف تسيل «(مكح» 0



 مظعمو ّنهلك اك هؤاسنو كو ينل باحصأ مظعم هيلع يدّلاف لوألا اً

 ءاقالط هدّرجمب رييختلا نوكياالو ءَقّلْطَت مل اهّجوز تراتخا نم نأ :ةّمألا

 :ةسئاعغ تلاق .ةشئاعو (7ساّبع نباو 2"”دوعسم نباو ١2)ر مع نع كلذ مص

 ةملس مأ نعو .«*0اقالط «؟)هَّدَعَت ملف «هانرتخاف ِةيَِو هللا لوسر انرّيَح

 ايوا 2 يبا نس نمحرلا دبعو اهيخأ (1!ةبيرقو

030 

020 

00 

)0( 

)00 

 )ع2

 .ناذاز قيرط نم حيحص دنسب (7 40 /1) يقهيبلاو )١185٠7( ةبيش يبأ نبا هاور

 .عطقنم دنسب )١759( روصنم نب ديعسو (7777) «راثآلا» يف فسوي وبأ اذكو

 ١١910/6(, ء1191/)قازرلادبعو ,(577) «راثآلا» يف فسويوبأه نع هاور

 .ةعطقنم ديناسأب (450769761) «ريبكلا» يف يناربطلاو

 لوق لثم رايخلا يف لوقي ناك هنأ :هنع سواط قيرط نم ٠ ١185( 4) ةبيش يبأ نبا ئور

 .فيعض وهو «ميلس يبأ نب ثيل :هدنس يفو .هللا دبعو رمع

 .ةياورلل قفاوم م نم تبثملاو .«هدعي» :ح «ص د
 1 517/17/) ملسم هجرخأ

 4115 4) «ةباصإلا» يف امك «ريغصتلاب لاقيو ءهلوأ حتفب

 نم )١1١8955(« قازرلا دبع هوحنبو «(871/)- نسحلا نب دمحم ةياور كلام جرخأ

 ةبيرق ركب يبأ نب نمحرلا دبع ئلع تبطخ ابهنأ :ةشئاع نع دمحم نب مساقلا قيرط

 :- ةملس ٌمأ لئاقلا  اولاقو ءنمحرلا دبع ئلع اوبَتَع مهنإ مث .هوجّوزف ؛ةيمأ يبأ ٌتنب
 ّرمأ لعجف ؛هل كلذ ثركذف نمحرلا دبع اولإ ةشئاع تلسرأف «ةشئاع الإ انجّوز ام

 مأ تلاقف» :قازرلا دبع دنعو .اقالط كلذ نكي ملف اهجوز تراتخاف ءاهديب ةبيرق

 يفو .«تئش ام ِكرمأ نم يثدحأف ِتنأ امأو ءاهتَّدم تضق دقف ةشئاع امأ :اهتخأل ةملس

 ئرخأ ةصق يف )١577( روصنم نب ديعسو (074) كلام دنع اًضيأ ةشئاع نع بابلا

 ساق

 هاو



 نإ اهّنأ :ةباحّصلا نم ٍةعامجو 2")ِتباث نب ديزو 7١2يلع نع ٌمصو
 ِع مل ظ 5 2 ع 4 7 1

 دمحأ نع ةياورو :«©7نسحلا لوق وهو «ةّيعجر ةقلط يهف اهّجوز تراتخا

 كمي ةدحاوف امجوز تراضقا نإ :4/لاق ءروضنم نب قاحسإ هنع اهاور

 دب قاحسإ اذه درقنا:(2) ىو وبا لاق .ثالكق اهداف ترادعا إو ءةعجّولا
 .ةعامجلا هاور ام ئلع لمعلاو ءروصنم

000 

 أ

00 

2) 

(06) 

 ةقيلطتف الإو «ةنئاب ةقيلطتف اهسفن تراتخا نإ :اهرهشأ «تاياور ثالث ىلع نع ءاج
 دنسب (7 50 /1/) «ئربكلا» يف يقهيبلاو )١815٠7(( ةبيش يبأ نيا هاور .ةيعجر

 قازرلا دبعو «(777) «راثآلا» يف فسوي وبأ هاورو .هنع ناذاز قيرط نم حيحص

 )158٠(: روصنم نم ديعسو )١4754(« ةبيش ىسبأ نباو+(118107/11519/5)

 هيلع لد .ءىش الف الإو «ةيعجر ةدحاوف اهسفن تراتخا نإ :اهيناثو .ةعطقنم ديناسأب

 :اهثلاثو .لّوألا ئلإ هنع عجر مث ءرمعل ةعباتم هب لاق امنإ هنأ :هيفو «قباسلا ناذاز رثأ

 نم )١١9/01( قازرلا دبع هاور .اهيلع ءىش الف الإو «ةنئاب ةدحاوف اهسفن تراتخا نإ

 :رظنا !رمعك الوق اًضيأ رقابلا هنع لقنو .هكردُي ملو «هنع رقابلا رفعج يبأ قيرط

 .(5 5 )١١/ «ننسلا ةفرعما

 نبا هاور «ةنئاب ةدحاوف الإو ,ثالتف تراتخا نإ :امهرهشأ :ناتياور ديز نع ءاج

 هاورو .حيحص هدئسو (7 40 //) «ئربكلا» يف يقهيبلاو «(18407) ةبيش يبأ

 ديناسأب ٠ ١1814( 4) ةبيش يبأ نباو )١101( روصنم نب ديعسو )١1917/4(« قازرلا دبع

 هآور .رمع لوقك .ءىش الف الإو .ةيعجر ةدحاوف اهسفن تراتخا نإ :ةيناثلا .ةعطقنم

 .حيحص دنسب هنع ٠ ١185( 5) ةبيش يبأ نباو )١١94471191/57( قازرلا دبع

 ىهف اهجوز تراتخاف اهريخ نإ» :ظفلب )١١919461١١91/8( قازرلا دبع هاور

 :رظناو .ّمسُي مل وار هدنس يفو .«ثالث يهف اهسفن تراتخا نإو ءاهبب كلمأ وه ةدحاو

 )391١/١١(. (ىنغملا»و .(28"3) (حتفلا»و ,(7 17-1 /7) «راكذتسالا»

 .(١ا7/5ا/ /5) «هلئاسم» :رظناو )١9١/١١(. (ىنغملا» ىفامك
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 أهم لكون ةيانك رييختلا َّنأ ةياوّرلا هذه هحوو 134 مملا» بحاص لاق

 .هتايانك رئاسك اهدّرجمب عقوف «قالّطلا

 نإف :هدرو هراكذإب_ اهعم قحلاو 3 ةشئاع '!تحّرص يذلا وه اذهو
 نهعجاري ملو «ةقلَط ّنكب عقو :لقي مل هُجاوزأ هراتخا امل ِدِِلكَي هللا لوسر

 كلذ نكي مل» :تلاق اهَّنأ ةشئاع نع مص دقو .رييخّنلا نأشب َةَّم ةّمألا ملعأ يهو

 كَ هللا لوسر انرّيخ» :ظفل يفو ««اقالط "0هّدعن مل» :ظفل يفو ««اًقالط

 .20(2؟(اًقالط 2؟7ناكفأ

 كلمت الو «ُكيلمت رييخّتلا نأ هَ يجر ةقلط اهّلإ لاق نم هظسسل يذلاو
 ّىنبم اذهو .قالّطلا عوقول ٌمزلتسم كيِمّنلاف ءتقّلَط دقو الإ اهّسفن ةأرملا

 مزلتسي كيِلمَتلا نأ ةيئاثلاو «ٌكايلمت ربيِخُّتلا نأ :امهادحإ | «نيتمّدقم ئلع
 ناك ولو ءِكيلمتب رييخُتلا سيلف «ةعونمم نيتمّدقملا الكو .قالّطلا عوقو

 هكلمت نأ هرمأ ةياغ نإف كَم نم عاقيإ لبق قالّطلا عوقو مزلتسي مل اًكيلمت

 ام مص ولو .هّكلم نّم عاقيإ نودب عقي الف .هكلمي جوّرلا ناك امك ةجوّرلا

 .اهسفن كلمت ال ةّيعج لا نأل ؛اثئاب ناكل هوركذ

 ةضعبوأ ليكوت وأ «كليلمت وع لع:ريختلا ف ءاهققلا فلكعا دقو

41 041 21( 1 

 .خسنلا ةيقب يف تسيلو «هب» :اهدعب م يف (0)

 .(هذعي#) م 2« ص «د 098

 .ب «د ءص يف تسيل ماهفتسالا ةزمه 0(

 .(01577) اًضيأ يراخبلا دنع ريخألاو )/١517(« ملسم دنع ةثالثلا ظافلألا (5)
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 ' ئلع ؟ةَّنبلا هل رثأ ال ٌّوغل وأ ٌرّجنم ٌقيلطت وه وأ «ليكوت هضعبو ٌكيلمت
 ؤ .ةسمخ بهاذم

 سوؤر» يف باطخلا . وبأ لاقف وك لامو دما يهتم وع قيرقتلاو

 هيف '")2«ينغملا» بحاص لاقو .لوبقلا ئلع فقي ٌكيلمت وه :72)21لئاسملا
 كرمأ» نذل ؛ءيش عقي مل ؛تلبق :تلاقف ««يراتخا» وأ «ِكديب كرمأ» :لاق اذإ

 عقي ملف «ةلاكولا لوبق ىلإ فرصني «ٌتلبق» هباوج يف اهلوقف «ليكوت «كديب
 («يراتخا» هلوقو تبق :تلاقف كدب يتأرما ٌرمأ :ةينجأل لاق ول امك .ءيش

 ةياور. ىف دمحأ امهيلع 247 ٌصن .يرمأ "7تذخأ :ثلاق نإ كلذكو .هانعم يف

 ءيشب سيل «تلبق :تلاقف «كديب ٌكرمأ :هتأرمال لاق اذإ :يناه نب | ميهاربإ
 لاقاذإو :لاق .ءيشب سيل «يرمأ تنعخأ :تلاقاذإ :لاقو دقي تح

 .ئهتنا .َنيبأ ناك ءيسفن ترتخا وأ يسفن تلبق :تلاقف «يراتخا هتأرمال

 (ةلدس كرمأ» لعجف «(«ُكديب كرمأ» نيبو «يراتخا» نيب 5 7كلام قّرفو

 .. ايكون وهو :هباحصأ لاق .اًكيلمت ال | ريخت «يراتخا»و ءاكلمت

 ِع - _ 2 "2 ٠ - د

 ف 2ع 3

 .©17ويدقلا وهو ليكوت هنأ :يناثلاو

 )١( يربكعلا بهاوملا يبأل «لئاسملا سوؤر» :رظنا )١/ 201١57؟7/ 817(.

 )0(  8١١.(مو؟
 .«ينغملا» يف امل قفاوم م نم تبثملاو .«ترتخا» :ب ءز ءص ءد 0

 .فيرحت ««لخد» :عوبطملا يف (5)

 11/١(. /5) «ةنودملا» يفامك (6)

 .(اهدعب امو 87 )١5/ «يلطملا ةياهن) :رظنا (5)

2014 



 ,207كيلمق :ةّيفتحبلا تلاقو

 .ةزّجنم ةدحاو هب عقي ٌقيلطت وه :('7ةباحّصلا نم ةعامجو نسحلا لاقو

 .(7دمحأ نع روصنم نبا ةياور يهو .اهتعجر هلو

 ٌءاوسو «ٌقالط هب عقياال :ةباحّصلا نم ٌةعامجو رهاّظلا لهأ لاقو

 .2؟)قالّطلا عوقو يف ربيختلل رثأ الو ءاهجوز تراتخا وأ اهسفن تراتخا

 .اهيلإ ةراشإلا هجو الع لاوقألا هذه ذخآم ركذن نحنو

 ناك ءجِوَّزلل ناك ام دعب اهيلإ دوعي عضُبلا ناك امل :كيلمتلا باحصأ لاق
 .كيلمتلا ةقيقح اذه

 .ةأرملاو «هيف لَك ام ةرشابمل ليكولا ةّيلهأ مزلتسي ليكوّتلاف اًضيأو :اولاق
 يف ّحصي مل هتجوز قالط يف ًةأرما لّكو ول اذهلو «قالّطلا عاقيإل لهأب تسيل

 نأ حصي امك: (ولاق هوسحص نيذلاو .قالّطلا رشابت ال اهّنل :«يلوقلا دحأ

 .اهقالط يف هتأرما لّكوي نأ ٌحصي «هتأرما قالط يف الجر لّكوُي

 يذلا وه ليكولا َنإف ءانهاه هانعم لّمعُي ال 220 زيكّبلاف اًضيأو :اولاق

 اذهو ءاهلحلو اهسفنل ف بصق امّنإ انهاع أ ملاو ههسقل آل هلكومل قصتي

 .ليكولا فّرصت يفاني

 )١( «عئانصلا عئادب» :رظنا )/ ١١11(.

 .(هباحصأ) :ب «ص (؟)

 .(١ا/ةال /5) «هلئاسم» ()

 )١١//١١1(. «ائلحملا» :رظنا (5)

 .«لكوتلاف» :ح م 6



 هَّنِإ مهلوقو :- 2172ينغملا» بحاصل ظفّللاو  ليكوّتلا باحصأ لاق
 امَّنإو ءجوَّزلا نع لقتني الو ؛هكيلمت ٌحصي ال قالّطلا ّنِإف ٌحصي ال ()كيلمت

 .ريغ ال اليكوت ناك هيف هريغ بانتسا اذإف «هنع هريغ هيف بوني

 وهو ءاهعْضُي يف اهيلإ كلملا ٌلاقتنا هاضتقم ناكل اكيلمت ناك ولو :اولاق

 ءجوَّرلل ال اهل رهملا ناك ةهبشب تئِطّو ول اذهلو ءاهنع جرخي مل هَّنإف لاحم
 كلت ضوع ناك ٍنيع ةعفنم كلم نمك ءهَضَوِع كلمل َعِضِبلا كلم ولو

 .هل ةقتملا

 بحب دكيسو «قالطلل ةكلام ةأرملا تناك اًكيلمق ناك ولف اًضيأو ةاولاف
 اكلم هئازجأ عيمجب دحاولا ءيّشلا نوك ةلاحتسال ءاكلام جوّزلا ئقبي ال نأ
 يه نوكت الف« رييخّتلا دعب قالّطلل كلام ٍجوَّرلاو ءدحاو ٍنمز يف ٍنيكلامل

 يهو ءاّكلام جوَّزلا ناك «ةبانتساو ليكوت وه :انلق اذإ ام فالخب .هل ةكلام
 هلع ةليكوو ةقان

 تقلطف ؛قّلطُت ال نأ فلح عن .ِكسفن يقّلط :اهل لاق ولف اًضيأو :اولاق

 .قّلطملا وه هَّنأو «هنع ٌةبئان اهّنأ لع ٌلدف «ٌتْيَح اهَسفن

 وأ ءاهّسفن اهكّلم هَّنأ هب اوديرت نأ اَمِإ «ٌكيلمت هَّنِإ :مكلوقف اًضيأو :اولاق
 :اهلوق دّرجمب قالّطلا عقي نأ مكمزل لّوألا متدرأ نإف ءقّلطَت نأ اهكّلم هنأ

 (©)لوبقلا هب لصّتاو .هكلم نع اهعْضُب ٌجورخ يضتقي امب ئتأ ِهّنأل ؛تلبق
 .ةرابعلا ترّيغ نإو «ليكوّتلا نعم وهف يناثلا متدرأ نإو

 .("ما/1()16)

 .قايسلاو «ينغملا»و خسنلل فلاخم فيرحت ««ليكوت» :عوبطملا يف (")

 .(لوبقلاب» :د (*)

 ب



 لاق اذإ : كلام باحصأ مهو - صضعبو هروص ضعب نيب نوقرفملا لاق

 انز و .ٌكليلعت كلذف هلأ كتم وأ كابلز كرا تلمس وأ هادي ةقرمآ اهل

 .رييخت وهف يراتخا :اهل لاق

 :اًمكحبو ةقيقح امهنيب قرقلاو :اولاق

 اهكّلمُي مل ءاهرييخت نم رثكأ نّمضتي مل «يراتخا» َّنألف ةقيقحلا ام

 نوكيا ال هّنإف .«كديب كرمأ» هلوق فالخب .نيرمأ نيب اهرّيخ امَّنِإو ءاهّسفن
 .هتكلام يهو الإ اهديب

 لوقلاف «ًةدحاو هب تدرأ :لاقو ؛كديب كرمأ :اهل لاق اذإ هنإف مكحلا اّمأو

 ٌتدرأ لاق ولو ُثعقو هاّنالث اهَسفن ٌتقَّلطف ءيراتخا :لاق اذإو .هنيمي عم هلوق

 :اولاق .ةدحاولا 2١7 ةدارإ يف هلوق لوقلاف ءاهب لوخدم ريغ نوكت نأ الإ ةدحاو

 الإ كلذ اهل لصحي الو ءاهسفن راتخت نأ اهل اهنأ يضتقي قب رييختلا نأ

 اهب الوخدم نكت مل نإو «ثالثلاب الإ نبت مل اهب الوشم تناك نإف «ةنونيبلاب
 نيب اهرييخت يضتقي ال هنِإف .««كديب كرمأ» فالخب اذهو .ةدحاولاب تناب

 ٍثالثب ةنابإلا اهكيلمت نم معأ وهو ءاهَرْمأ اهكيلمت لب ءاهجوز نيبو اهسفن
 .هلوق لبق هّيَلمتحم ّدحأ هب دارأ اذإف ءاهتّدع اهب يضقنت ةدحاوب وأ

 ةنونيبلا راتخت نأ نم ٌمعأ هَّنإف .«يراتخا» يف مهيلع دري هنيعب اذهو
 كبالتلا كيلمت يف عرصأ ؛دديب كرما لبهابعطع ايجي ىضقنت ةدحاوب وأ ثالث

 فالخب ءاهرمأ َّمِي عيمج ٌمعيف ؛هيلإ فاضمو ٌفاضم هّنأل ««يراتخا» نم

 اذهو ؟ثالّثلا هنم دافتسُي نيأ نمف هل َءومعال ٌقلطم هَّنإف :««يراقخا»

 .«هتدارإ» :عوبطملا يف )١(
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 رثكأ ةأرملا هينكلمت آل هَّنإ :(يراتخا» يف لاق هنا 10نيحأ مامإلا صوصنم

 ؛كديب كقالطو ءِكديب ِكرمأ يف ّصنو جِوَّزلا ةّيب الإ ءةدحاو ٍةقلط نم
 ال اهّنأ :يرخأ ةياور هقعو .ثالثلا هب كلمت اهّنأ ارلع :قالطلا ىف كّتلكوو

 .هتينب الإ اهكلمت
 .هفْعَضو هلوق جو مّدقت دقف ءاّرجنم اًقيلطت هلعج نم اّمأو

 :ناذخأم مهلف ءاوغل هلعج نم اّمأو

 الو ؛لاجّرلا ديب هلعج امّنإ ءءاسُنلا ديب هللا هلعجي مل قالّطلا نأ :امهدحأ

 ُلَعجُي مل نم ىلإ قالّطلا َلُقن راتخي نأ هل سيلف «دبعلا رايتخاب هللا عرش رّيغتي
 .هّنبلا قالّطلا هيلإ

 انث ءِشاّيع نب ركبوبأ انثّدح :©7ءلس نب مساقلا دييعوبأ لاق

 تيبلا ئلإ ٌلدعلا اذه ٍتلخدأ نإ :هل ٍةأرمال لاق الجر نأ ٍتباث يبأ نب بيبح
 نم رمق ثيلإ كلذ عفرف ءٌقلاط يه :تلاق مث هتلخدأف .كديب كتبحاص ٌرمأف

 ئلإ مهب بهذف .هوربخأف ٍدوعسم نب هللا دبعب اوٌرمف «هنم اهتابأف باّطخلا

 ىلع نيماّوق لاجّرلا لعج ئلاعتو كرابت هللا َّنِإ .نينمؤملا ريمأ اي :لاقف هرمع
 :لاق ؟ئرت امف :رمع هل لاقف ءلاجّرلا ئلع ٍتاماّوق ءاسنلا لعجي ملو ءءاسنلا

 .ةدحاو اهلعجف .كلذ لئرأ انأو :رمع لاق «هتأرما اهارأ

 .«كديب ِكِتبحاص ٌرمأف» :جوَّزلا لوقب ًةدحاو ©)اهلعج هنأ لمتحي :تلق

 )1١5857/5:/١7/61(. «(حسوكلا لئاسم» :رظنا ()

 نبا الو رمع كردي مل بيبحو ءاقلعم )١١94/١٠١( «ئلحملا» يف مزح نبا هنع هاور 0020

 .د2 قوعسمت
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 «ٌقلاط يه :اهمَّرض لوقب ًةدحاو اهلعج هَّنأ لمتحيو «قالّطلا يف ًةيانك نوكيو

 اذه يف سيلف «جوّزلا ئلع ةماّرقلا يه نوكت الئل اهتنابإ ةّرّضلل لعجي ملو

 .اهيلع ةَّجح وه لب «ةقرفلا هذه هيلإ ٌثبهذ امل ٌليلد

 دب كيزي نه «ةعيمل نبأ نع هدواذ دب راثغلا دعا :(!ةنييع وبآ لاقو

 يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم تحت تناك (")ةيسرافلا ةثيَمُر نأ :بيبح يبأ

 :ناّمع نب نامثع لاقف هِتاّرم ثالث ٌقلاط َتنأ :تلاقق ءاهتأ ايكلسف ركب
 .قلطت ل ةأرملا نأ ءاهل ٌقالط ال ؛تأطخأ

 هتَئاضأ اهّنأل قالّطلا عقوُي مل امن هّنأل ؛ةقرفلا هذهل لدي ال اًضيأ اذهو
 اورام بظتاةهو .ٌقلاط كنم انأ :لقي ملو «جوّزلا وهو هّلحم ريغ ئلإ

 الجر نأ هربخأ اًدهاجم نأ ريبزلا وبأ ينربخأ ءجيرج نب انث ؟2قاورلا دبع

 نبا لاقف ءانالث ينّئقّلطف اهّرمأ يتأرما ٌتكّلم لاقف ٍساّبع نبا ئلإ ءاج

 .كيلع اهل سيلو ءاهيلع كل ُقالّطلا )اهون هلا َطت :ساّبع

 .نامثع كردي مل ديزيو ءاقلعم )٠١/ ١١١( «ئلحملا» يف مزح نبا هنعهاور )١(

 (قشمد خيرات» يف امك ءسارف ينب نم «ةيسارفلا» :باوصلاو .خسنلا يفاذك (0)

 .فيحصت («ةسيمر) :«ئلحملا» فو .«ئلحملا»و (51729 777328 /75)

 ؛عامسلاب هخيشو جيرج نبا هيف حّرص ؛حيحص هدنسو )١١918(: «فنصملا) يف 00

 08 علا يجرم نب الل دسك بل تدلل

 «قالطلا عقول اهّسفن ْتَقَلط ول :دارأ .كٌّووَت أطخأ :حجني ملف ةجاح ٌبلط نمل لاق 00

 «ةياهنلا» :رظنا .رطمُي الف ء ءوّتلا هئطخُي نمك تناكف «عفت مل اهّجوز ْتَقَّلَط ٌتيحف
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 ىسفت ثقلط دق :تلاق نإق :تلق .ٌتّضق ام ءاضتلا :ىلعو قامدع لاق :لافف
 ةأرملا :لاق ءانالث ككَمْلَط دق :تلاق نإف :تلق .ٌتَشق اه ءاضقلا :لاق ءاقالث

 هس نإ 3 ظ َ ا
 .اهءون هللا أطخ : سابع نبا ثيدحب جتحاو .قلطت ال

 لعج لجر يف سابع نبا نع ءمكسبلا نع ؛ةبعش نع «عيكو نع" ”ءأووو

 الفأ ءاهَ وَ هللا اَّطَح :ِساّبع نبا لاق انالث َكُدَمْلط دق :تلاق ءاهدي يف هتأرما رمأ

 .اهوف هللا طخ :لاقف 03 ا وأ فكس :دمحأ لاق .اهقفا تقل
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 نب هللا دبع تلأس :لاق جيرج نبا نع «؟؟7قازرلا دبع ئور نكلو

 لئاسماو «(7؟37ص) (دوأد يب ىبأ لئاسماو 14 لالا ٠١/ ) «ينغملا» :رظنا

 ١1146(. /5) «جسوكلا لئاسم»و :(77 /) «حلاص
 .هعاطقنال فيعض هدنسو «هب عيكو نع )١515( هللا دبع هنبا ةياورب «للعلا» يف دمحأ

 هاور امبو «هلبق امب حيحص رثآلا نكل ءسابع نبا نم عمسي مل ةبيتع نب مكحلاف
 ىسأ قماو 15 غ١1551)روضتم نب ديعسو )١١57511١1١91515(2 قازرلا دبع

 ئرخأ قرط نم (” 0٠ "59 /1/) «ئربكلا» يف ىقهيبلاو «(846*471817*1487) ةبيش

 خويش نم «مثيهلا نب ورمع وهو ««نطق وبأ» :«للعلا» ينو .خسنلا عيمج يف اذك

 هنأ رهاظلاف ١١5(« /8) «بيذهتلا بيذبت» يف امك «ةبعش نع ةاورلا نمو دمحأ مامإلا

 وبأ ركذو .رداصملا يف ةفحصملا هتياور دجأ ملو .فيرحت خسنلا يف امو .باوصلا

 نم ؛اهتون هللا طخلا :ئور مهضعب نأ )11١/4( ؛ثيدحلا بيرغ" يف دسيبع

 «قئافلا» رظناو .ةنيتروطمم نيضرأ نيف رّطمت ول ىفلا ضرألا يهو ؛ةطيطخلا

 .اأطخ) (رخازلا بايعلا»و مم“ )١/

 «ئلحملا» يف مزح نبا هركذو .حيحص هدئسو ( )2١١917 48 ١ «فنصملا» يف

 .هقيرط نم )١١/ ١1١1١(
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 اهسرفت كل ” نأ ٌكِلمتأ «١2)هّتأرما كّلم لجر يف لوقي كوبأ ناك فيك «سواط

 كوبأ ناك فيكف :هل ؟7تلقف .ٌقالط ءاسّنلا ئولإ سيل :لوقي ناك :لاق ؟ال مأ

 .ال :لاق ؟ايقاطت نأ لس لا كلميآ ىتارما َرمأ الجر كّلَم لجر يف لوقي

 كيامت ّنأو «ُجوّزلا الإ قّلطُي ال هنأ سواط بهذم نم ٌحيرص اذهف
 نبادمحم وبأ لاق .قالطلا ىف ءريغ هليكرت كلذكو نعل عت ةأةجورلا

 .انباحصأ عيمجو ناميلس يبأ لوق اذهو :' 77هزح

 ٍجوَّزلا ئلإ قالَّطلا رمأ لعج امّنإ هناحبس هللا َّنأ :ءالؤهل ةيناّثلا ةّبحلا
 بهذتو هْفَّسلا َنهيلع بلاغلاو نيدو لقع تاصقان (؟7؟هّنألو ؛ءاسنلا نود

 مل ٌنهيلإ قالّطلا رمأ لعج ولف ,بهذم ّلك لاجّرلا ئلإ ليملاو ةوهّشلا نب

 تضققاف «نهجاوزأب ٌميظع ٌررض كلذ ين ناكو ءّرمأ ّنهعم لاجّرلل مقتسي

 ىلإ هلعجو «قارفلا رمأ نم اًئيش َنهيديأب لعجي مل ِهّنأ هتمحرو هّنمكح
 هّتمحرو هللا ةمكح ّضقانل «ًنهيلإ كلذ َلْقن جاوزألل زاج ولف .حجاوزألا

 .جاوزألل هّرظنو

 هلوسرو هللا ةرتخل إف :طقت يفقا :له لد املا كينحلاو ةارلاق
 َنِهعَتَم ٌنهسفنأ َنرتخا نإو ٌنهلاحب هجاوزأ نك «عقو امك ةرخآلا راّدلاو

 .خسنلا يف تسيلو ؛«اهرمأ) :اهدعب عوبطملا يف )١(

 .«ئلحملا» يف امل قفاوم م نم تبثملاو .«انلقف» :ز ءص ءد (؟)

 )١١/ ١1١١(. «ئلحملا» يف )2

 .واولا نودب عوبطملا ينو .خسنلا يف واولا تابثإب اذك (5)
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 .خيرت امك روهلا ةياغف اذعو «قالّطلا سفن وه

 ,70"2)اًديدش افالتخا ةفلتخم كلذ يف ةباحّصلا نع راثآلاو :ءالؤه لاق

 هتأرما رمأ لعج لجر يف ؛"' /تيباث نب ديؤو أ" ”جوعسع نيأو رم نبع حل

 نأ : :نامثع نع ٌّحصو سر ةدحاو ةقاطاملا ؛ اموات اهشفت ٌتقلُطف اهديب

 نع هٌريغو ءرمع نبا نع ؟*”روصنم نب ديعس هاورو . !؟*”ثضق ام ءاضقلا

 نإ اهّنأ :(0ةباحّصلا نم ةعامجو (0ديزو يلع نع يورو .(7رييبزلا نبا
 نع ّمصو .ةّيعجر ةدحاوف اهّجوز تراتخا نإو «ةنئاب ٌةدحاوف اهّسفن ثراتخا

 نبا نع يوُرو .لاح لكب ثالثف اهّسفن ثراتخا نإ اهّنأ :(37ةباحّصلا ضعب

 .(١)ءيشب سيلف اهقّلطف ٌرخآ ديب هتأرما رمأ لعج نميف دوعسم

 .(اهدعب امو )١١/١١ «'ىلحملا» :رظنا )١(

 نم جيس ةئيسب (15/111) نوضتم نب ديعسو (1 151 6) قازرلا ديغ امهنغ هجرتخا )0

 نبا اهتع رمع لاس ةهمش ثقلطق اهدي هتآ ربا رمآ هج الجرف :قورسم قيرط

 .كلذ ئرأ انأو :رمع لاقف ءام قحأ وهو «ةدحاو اهارأ :لاقف ؟اهيف كرت ام دوعسم

 («ةياردلا» يف هفّعض دقو .(56 /5) ةبيش ىبأ نباو )/١١5911( قازرلا دبع هنع هجرخأ ()

 .(7١7/؟)

 يبأ نع نيقيرط نم )١148787( ةبيش يبأ نباو )١111١7( روصنم نب ديعس هجرخأ (:4)

 .حيحص امهدنسو «هنع («ةرارز نب ةعيبر) لالحلا

 .حيحص هدنسو ؛هنع عفان نع رمع نب هللا ديبع قيرط نم( )2١119 مقرب )00(

 )١١1/١١(. «ئلحملا» يف مزح نبا هنع هاكح (1)

 .اهجيرخت قبس دقو «ناتياور ديز نعو «تاياور ثالث قلع نع ءاج (0)

 )54/9"17-7107١(. «حتفلا» :رظنا (4)

 .مهنع راثآلا جيرخت قبس دقو .امهنع ةياور يف دوعسم نباو تباث نب ديزك ()
 )7١57/65(. «فارشإلا» :رظناو .(7597 /9) (ئلحملا» يف هيلإ هازع(١١)
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 سطعلا نم دع“ اود نس ايطالي“ 'مزح نبل دمعي ربأ لق |.

 ايسر يلوا يه اول يو جو

 0 "" .ةهلسذلا قرط نم اديووام

 هللا ال دل  :لاق 0 هن ؛كديب وار ل ل عسل

 مغ ةةملس ىبأ نع قرش نبا ةيلوم ريك دع ةداتق هب ىكالح ام اللا ءادَعُع

 ةما لوم ا ينك تيقلف :بويأ لاق .«ثالقا :لاق ِهِكَي تلا نع «ةريره يبأ

 .يسن :لاقف .هتربخأف ةداتق لإ تعجرف «هفرعي ملف هتلأسف (ةرمس

 )١( «ئلحملا» يف )١١19:1١18/1١(.

 .«ئلحملا»و خسنلا فالخ «انيور» :عوبطملا يف (0)

 نب ناميلس قيرط نم )١١17( يذمرتلاو )77١5(« دواد وبأ اذكو )051١. مقرب (*)

 ثيدح نسالا ةقرعتأل هتيرغ ثيدح اذههىتمرتلا لاق «نفقولاب ٌلعأو هي برع
 :لاقف ؟ثيدحلا اذه نع اًدمحم تلأسو ؛ديز نب دامح نع «برح ني ناميلس

 .فوقوم ةريره يبأ نع وه امنإو اذهب ديز نب دامح نع ءبرح نب ناميلس انربخأ
 بحاص اًظفاح رصن نب يلع اكو ءاعوفرم ةريره يبأ ثيدح دمحم فرعي ملو

 ثيدحلا هراكنإو ءريثك ةلاهجب لعأ امك. (ركنم ثيدح اذه :يئاسنلا لاقو .«ثيدح

 :لاقف )٠١77/7( مكاحلا ثيدحلا ححص دقو .فنصملا هركذيسو .هل اًنايسن

 َدَرو 4٠0"( /0) «ماهيإلاو مهولا» يف ناطقلا نبا هححصو ؛««حيحص بيرغ ثيدح»

 دحأ هفعضي ملو «نابح نباو يلجعلا هقثوو «ةعامج هنع ئور دقف «ريثك امأ .هّلالعإ

 .حالطصالا ملع يف ررقم وه امك «هرضي الف هل ريثك ناين امأو ؛:ةجحب

 .«ئلحملا»و يئاسنلاو خسنلا فالخ «يلع نب رصنا :عوبطملا يف (5)
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 ةقثلاب اًروهشم ناك ولو «ٌلوهجم ةرمس نبا ئلوم ريثك :(١)دمحم وبأ لاق
 .ئهتنا .ةريره يبأ ىلع هتاور ضعب هفقوأ دقو ء«ربخلا اذه انفلاخ امل ظفحلاو

 تراتخاف ٌترّيخ ةأرما ىف لوقت ام هللا دبع ابأ تلأس :يذوّرملا لاقو

 ةدحاو اهنإ هلك هللا لوسر باسصأ ند ةسسخ اهيف ؟1[لاك] :لاق ؟اهسقت

 ريغ لاق .رخآ ركذو «ةشئاعو رمع نباو ٍدوعسم نباو رمع «ةعجّرلا "هلو

 .؟!ِتباث نب ديز وه :يذوّرملا

 تراتخا وأ ءاهّسفن تراتخاف ةقأرما ريغ نمو :؟؟" كمه م وبأ لاق

 كلذ ٌلكو .ءيش ال كلذ ّلكف -ائيش زتخت مل وأ ءاهّججوز تراتخا وأ «قالّطلا

 روكولو ٌفكتح كلذ نم ءيشل الو «هيلع مّرَْت الو ,كلذب َقّلْطَت الو «ئاوس
 نإ كلذكو ءٍةَّرم فلأ قالّطلا ٌرايتخا وأ اهسفن ٌرايتخا يه ترّركو] ٌرييخّتلا

 قرف الو .اهديباهتمأ لمج وأ :("؟[اهضن اهكلد

 دعاألو نارقلا يف ِتأي مل ذإو كلك هللا لوسر نود ٍدحأ يف ""!ةّجح الو

 نأ بجوي «يراتخا» وأ .«كديب كرمأ» :هتآرمال لجّرلا لوق نأ لكك هللا لوسر

 )١1١5/1١(. «ئلحملا» يف ()

 .قايسلا هيضتقيو ؛خسنلا يف سيل نيتفوكعملا نيب ام ()
 .خسنلا فالخ «اهلو» :عوبطملا يف (*)

 .مهنع راثآلا جيرخت قبس (4)

 )١١7/61١5/١١(. «ئلحملا» يف (6)

 نود عوبطملا يف ديز دقو .خسنلا يف تسيلو «قايسلا ميقتسيل «نولحملا» نم ةدايزلا (1)
 5 1 ف

 .(7١؟ 5 )١٠١/ «لئلحملا» يف ةرقفلا هذه (0)
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 َءَّرَحُي نأ زوجي الف ءاّقالط راتخت نأ وأ اهّسفن قّلطت نأ اهل َّنأو ءاقالط نوكي
 ئلاعت هللا اهبجوُي مل ٍلاوقأب كي هّلوسرو هل ئلاعت هللا هحابأ حرف لجّرلا نئلع

 .همالك اىهتنا ,*17ةلوسر لو

 ضعبل اهضعب ةضراعمو اهّضقانتو نيِعِقوُملا لاوقأ ٌُبارطضاو :اولاق
 ملو ؛هعورف ُثدرَّطال اًحيحص لصألا ناك ولو ءاهلصأ داسف ئلع لدي

 .مهفالتخا نم فرط ىلإ ريشن نحنو .فلتخت ملو ضقانتت

 ؟اهسفن راتخت ئّتح عقيال وأ رييخّتلا دّرجمب قالّطلا عقي له :اوفلتخاف

 كرمأ» هلوق دّرجمب هنوعقوُي ال نيذلا فلتخا َّمث .امهتياكح مّدقت نيلوق ئلع

 وأ خسفي مل ام اهدي يف نوكي وأ ءسلجملاب اهرايتخا ٌصتخي له :«كديب

 ةفينح يبأ لوق اذهو ءسلجملاب دّيقتي هَّنأ :امهدحأ :نيلوق ئلع ؟أطي

 ئّتح اًدبأ اهدي يف هَّنأ :يناثلاو .هنع نيتياوٌرلا ئدحإ يف كلامو َيِعفاَّشلاو
 نع ةيناثلا ةياوٌرلاو ءروث يبأو رذئملا نباو دمحأ لوق اذهو ءأطيوأ خسفي .

 كلذو ءهّنكرت اهّنأ نّيبتي ىّتح لطي مل ام كلذو :هباحصأ ضعب لاق مث .كلام

 .نيرهش ئّدعتي نأب

 .نيلوق ىلع ؟ال مأ تكرت اهّنأ ٌنيمي اهيلع له :اوفلتخا ّمث
 قاحسإو دمحأ لاقف :اهيلإ َلَعَج اميف جوُزلا عجر اذإ اوفلتخا مث

 كلام لاقو .اهٌرايخ لطبّيو «كلذ هل :ءاطعو دهاجمو ٌيبعشلاو ٌيعازوألاو

 ئلع ٌيِنبم فالخ ةّيعفاشللو .عوجّرلا هل سيل :ٌيرهزلاو يروثلاو ةفينح وبأو

 سضفعب لاق مث .هكلمي الف ٌكيلمت وأ ٌعوجُدلا لّكوملا كلميف ٌليكوت هن
 .خسنلا يف تسيلو («نايبلا ةياغ يف اذهو» :عوبطملا يف اهدعب 000
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 هب لصّني مل هّنأل ؛كيلمت ِهّنِإ انلق نإو ٌعوَجّرلا عنتمي الو :كيلمتلا باحصأ
 .عيبلاو ةبهلاك هيف عوجّرلا زاجف «لوبقلا

 ٌةدحاو :ٌيعِفاَّشلاو دمحأ لاقف :اهّسفن اهرايتخا نم مزلي اميف اوفلتخاو

 (1) مع لوق وهو ةّيعجر

 :ٍتباث نب ديز نعو .ةفينح يبأ لوق وهو «ةنئاب ٌةدحاو :يلع نعو .قاحسإو

 تناك نإو «ثالفف ابي ال وعدم تناك نإ :كلام لاقو :ثيللا لوقاوهو كالت
 .ةدحاولا ئوعد هنم لبق اهب ٍلوخدم ريغ

 دمحأ لاقف ؟ال مأ ٍةَين ئلإ «ُكديب كرمأ» هلوق رقتفي له :اوفلتخاو

 .ةّين ىلإ رقتفي ال :كلام لاقو ين ئلإ رقتفي :ةفينح وبأو ٌيعِفاّشلاو

 ٌثرتخا :تلاق اذإ ةأرملا ةِّين ئلإ قالّطلا عوقو رقتفي له :اوفلتخاو
 اهنّين ئلإ قالّطلا عوقو رقتفي ال :ةفينح وبأ لاقف ؟كحاكن ٌتخسف وأ ءيسفن
 .ةيانكلاب تراتخا اذإ اهنّين نم دب ال :ٌيعفاّشلاو دمحأ لاقو .جوّرلا ئون اذإ

 مزل -يسفن تلبق وأ يسفن ترتخا :تلاق نإ :كلام باحصأ لاق مش

 ؟تدارأ اّمع ثلقش -يرمأ تلبق :تلاق نإو .هذرأ مل تلاق ولو :قكلطلا

 ا درا حسام

 ةدحاو ةقلط تدذعُف :لاقو «كديب كرمأ» :اهل لاق اذإ :ٌكلام لاق مث

 :لاق الر ماش أم فوك ذل هلل هن نكت مل أر ههنبعي مم هلوق لوقف

 لبقُي الو ءانالث ْتَقَلَط -اهّسفن ثراتخاف «ًةدحاو تدرأ :لاقو «يراتخا»

 لوف

 ديبع وبأ ةراتخخاو ا د وعسم نباو

 .ارمع نبا» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك )١(
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 باتك نم اهيلع ليلد ال .بارطضالا ةياغ ةبرطضم ٌةريثك ٌعورف انهاه ّمث

 هتمصع لاوز الع ليلد موقي ئّتح هتجوز ةجوّرلاو .عامجإ الو ٍةئسالو

 امّنإو «قالّطلا نم الو حاكلا نم اًنيش ءاسّنلا ئلإ هللا لعجي ملو :اولاق
 نإ ءءاسنلا ئلع نيماّوق لاجّرلا هناحبس هللا لعج دقو ؛لاجّرلا ئلإ كلذ لعج
 ةماّوق ةأرملا لعجي نأ لجّرلل زوجي الف ءاوقّلط اوؤاش نإو ءاوكسمأ اوءاش

 .ُتقَّلط تءاش نإو هسكسمأا تءاش نإ هيلع

 :مهَعامجإ ٌدعتن مل ٍءيش ئلع ِِكَي هللا لوسر باحصأ عمجأ ولو :اولاق

 الإ موقت : ةّجحلا دجن ملف ءاهريغ نم مهلاوقأل ةّجحلا انبلطف ءاوفلتخا نكلو
 لطبأ دقو .اًضيأ هفالخ هنع يوُر دق هنع يوُر نم ناك نإو «لوقلا اذه لع

 .هانيكح امك نيعباتلاو ةباحّصلا نيب ٌتباث عارّتلاف .كلذ يف عامجإلا ئعَّذا نم

 نإ :الاق دق نافع نب نامثعو ِساَّبع نبا اذهف .فالخلاب موقت ال ةّجحلاو

 لعج نميف لوشي خوعسم نياو .17ءيشب سيل اهّرمأ هيأرمال لجّرلا كيلمت
 هّنأرما كّلم نميف لوقي سواطو . يباب سيب :ايقلظق شقي هنا ما ربل

 كليبيأ هقارمإ ةمآ جر كلم نميف لروو هقالط ءاستلا زرقا سبل ةاعتنأ

 .20ه :لاق ؟اهقلطي نأ لجّكلا

 ادنس هيف نععطم ال .حيرص حيحصف سواط نع لوقنملا اّمأ :تلق

 .ةحارصو

 .ابيرق قيس 41)

 .اييرق قبس (9؟)

 .اًبيرق هجيرخت قبس (؟)
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 يف ٍديزو ّيلع ةقفاوم هنع لقنف ,فلتخمف ٍدوعسم نبا نع لوقنمل ١ اّنمأ و

 «يراتخا»و «كديب كرمأ» نأ :تبعشلا نع ئليل يبأ نبا هاور امك «عوقولا

 مما ةهئأرمألا لاق نمي هدع لقخو ؟" "اير ةوعسم نباو يلع لوف يف وس

 اهقلطي ملو هن أرما اينأ :تلعشف تلعفف ««تيبلا لدعلا اذه تلخدأ نإ كلذ ةنالف

 , هيلع

 ٌةأرملا تفاضأ اذإ اميف وه امّنإف نامثعو ِساّيع نبا نع لوقتملا امو

 عم كلذ نالوقي «" 'هٌريغو دمحأو .قلاط تنأ :تلاقو «جوّرلا ىلإ ٌقالّطلا

 .اهينط تقلل وأ اههنا ثراوشا اذا «قالطلا عوفوب امهلوق

 هذه الإ َةَثبلا ِكيلمَتلاو رييختتلا ٌءاغلإ ةباحّصلا نم دحأ نع فرعي الق
 ٌرابتعا ةباحّصلا نع تباثلاو ءاهفالخ هنع يِوُر دقو هدوعسم نبا نع ةياوّرلا

 .مّدقت امك ةأرملا هب كلمت اميف اوفلتخا نإو هب قالّطلا ٌعوقوو كلذ

 امّنإو هكا ةباديشلا نم دسلأ ده فتم ال هل 10 كلذ نآب لوقلاو

 بهذم اذه نكلو «نامثعو ٍساَّبع نبا نع لوقنملا يف دمحم وبأ َمِهو

 نب نع (؟!قازرلا دبع ئورف «كلذ ئلع لدي ام ءاطع نع لت دقو هيسواط

 نبا» ناكم «(رمعا :هيفو )١١191/١( قازرلا دبعو «(754/1) يقهيبلا هجرخأ )١(

 .ا(دوعسم

 .ايرق قبس (9)

 .خسنلا عيمج فالخ «كلامو» :عوبطملا يف ()

 )١1١94/51١( (نلحملا» يف وهو .حيحص هدنسو )١١1515611١9158(« «فنصملا» يف (4)
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 - :لاق ةعاسوأ اًموي اهديب اهرمأ نأ الجر اهيلإ لسرأف :تلق .ءيشب اذه سيل

 (17ةصفح ٌةشئاع ٌتكّلمأ :ءاطعل تلق .اًئيش اذه ٌررظأ ام ؟اذه ام يردأ ام

 تشرعاملإ هأل :ءاطع لاق ؟29[ايهتأآ ريزلا نس رثكملا اهكلم .يح

 .اهَرْمأ اهكّلمُي ملو ءال مأ اهَقّلطُيَأ "”ههيلع

 نكلو هلوقلا اذع نع انلّدَع امل للك هللا لوسر باحصأ ةييهالولو

 نمض يفف ءرييختلا مكح يف اوفلتخا نإو ةودقلا مه كو هللا لوسر باحصأ
 .كلذ ىف ةدسفمالو :ةلاغلإ مدعو ٍريحَّنلا رابتعا ئلع مهُقافَتا مهفالتخخا

 اهديب ناك ول نوكت امّنإ :ةأرملا ديب قالّطلا نوك يف اهومتركذ يتلا ةدسفملاو

 يف هل ةحلصملا نوكت دقف ءاهب ّلقتسملا وه جوَّزلا ناك اذإ ائأفءالالقتسا

 نإو .هعم تماقأ هتبحأ نإ نيب ىلع اهعم هلاح ريصيل «ةأرملا ئلإ اهضيوفت
 هللا عرش ٌربيغت يضتقي ام اذه يف سيلو ءاهلو هل ةحلصم اذهف ءهّنقراف هثهرك

 الو «يرينجألا ليكوتو اهسنت قالط قةأرسلا ليكوت نيب قرف الو ههتمكتسو
 .علخلاو حاكُتلا يف هليكوت ٌحصي امك «قالّطلا يف ئبنجألا ليكوت عنمل ئونعم

 نإ ءقاقّشلا دنع نيجوّرلا لاح يف َرظَنلا نيمكحلل هناحبس هللا لعج دقو

 ؛جوّرلا ريغ نم خسف وأ ٌقالط وهو ءاًعمج عمجلا ايأر نإو ءاقّرف قيرّْتلا ايأر
 دقو .نامَكَح امه :ليق نإ هاضر ريغب وأ ناليكو امه :ليق نإ هاضرب اّمِإ

 يف ةصقلا رظنا ءٌّرذنملا ًةشئاع اهّْنِجَّوز ركب يبأ نب نمحرلا دبع تنب ةصفح يه )١(
 )١595(. (أطوملا»

 .قايسلا ميقتسيل «نئلحملا»و «فنصملا» نم ةدايزلا )١(

 ملاو «اهقلطتل»و «اهيلع» :«فتصملا» يفو .فلؤملا لقن هنمو ؛«ئلحملا» يفاذك (*)

 .«اهكلمت
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 لكو اذإف مدع ابيل قبرطب يعنوم يف جرا لص قل ف مكاعنلا لسع

 يظن ءنأ نوكي دقو «هليكوب امو سقي إيفل يذلا رع سرا ذاق هيا

 ةحلصملا هجوب ٌملعأ وهام هيلإ ضوفيف .هتحلصمب َملعأو .هسفن نم لجّرلل

 كل .هتم هرق

 2 رلادلإ قلبت مل ةقيطسلا ىذه مرسي امر هتمدل امي امو :هكتسي الار

 .قيفوتلا هللابو .هليكوب اّمإو هسفنب امِإ

 وأ هنمأ مرح نميف ئلاعتو كرابت هّبر نع هنّيب يذلا كك هللا لوسر مكح

 هعاتم وأ هتجوز

 وَُعََأو كيور تام ىق 2 مَ لح امر ملل اهب هيي :نرلاعت لاق

 :(1)نيحيحّصلا» يف تبث .[؟ - ١ :ميرحتلا] 4ْخِيمبأ ليله ضم دف ربح
 ةصقسو ةفقاع هيلع تلاعجاق 297ةنوميسث يب ف لسع برش 0586 هنأ
 .(ثفلح دقو» :ٍظفل ىفو .«هل دوعأ نل» :لاق ئئّتح

 .ةشئاع ثيدح نم ؛(41/5١) ملسمو :.(57910175717/59417) يراخبلا هجرخأ )١(

 .م يف تسيل اكو هنأ» (0)

 تنب بنيز دنع ناك لسعلا برش نأ «نيحيحصلا» يف يذلاو «خسنلا عيمج يف اذك (*)

 نأ سابع نبا نع هيودرم نبا جرخأو .رمع تنب ةصفح :تاياورلا ضعب ينو ءشحج

 حتف» :رظنا .ةنوميم اهنأ تاياورلا نم ءيش يف دري ملو .ةدوس دنع ناك لسعلا برش

 .(7217/577/9) «يرابلا
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 اا هل تناك خلي هللا لوسر 3 سفنأ ف 1عمئاسلا نئسا فو

 رح أتت» لجو َّزع هللا لزنأف ءاهمّرح َّتح ةصفحو ةشئاع هب رت ملف
 .4 كدت لعلم

 يهف هتأرما لجّرلا مَّرح اذإ :لاق سابع نبا نع ؛'”"ملسم حيحص» يفو

 .[1 :باوحالا] # ةَتْرَمَح ل لور ىف نكدَمَل# :لاقو هاه رك عب

 هئاسن نم هلك هللا لوسر الأ :تلاق ةشئاع نع 7 ةسرتلا عماجا قو

 .ٌةرافك نيميلا يف لعجو ءالالح مارحلا لعجف ءمّرحو

 نع قورسم نع َِبعَسلا نع دواد نع ةمقلع نب ةملسم هاور اذكه

 للك تِبَنلا نع َِبعَّشلا نع ”[دواد نع] هريغو رهسم نب يلع هاورو «ةشئاع
"0 
0 

 .ئسيع يبأ مالك ئهتنا .حصأ وهو ءالسرم

 وهو  همّرح يذلا ءيَشلا لعج يأ ««اَلالح ًمارحلا ّلعج» :اهلوقو

 .هاَّيإ هي رجعت كعب "ل لاذع _ ةيراجلا وأ لسعلا

 «ةريبه نب هللا دبع نع .بيبح يبأ نب ١ ليزي نع دعس نب كيللا لاقو

 نع تباث نع قرط نم (497 /؟) مكاحلا اذكو «(8401/) «ئربكلا» ينو (409) مقرب )١(

 .(7317/” /4) «حتفلا» يف هدانسإ ظفاحلا ححصو ؛ملسم طرش ىلع :مكاحلا لاقو «سنأ

 )0675355:591١١(. يراخبلا دنع هوحنبو )١41/7(. مقرب (؟5)

 :ةشئاع نع قورسم نع يبعشلا قيرط نم )١١17( هجام نبا اذكو )37١1(« مقرب (5)

 نم ؛ةمقلع نب ةملسم هدئس قو :هلاسرإو هلصو ف ٌفالعخأالا قصعلا ركذيسو

 اذه هثيدح ٠١9( /5) «نازيملا» يف ٌئبهذلا دع دقو ءاّماهوأ هل نأ الإ ءملسم لاجر

 .هلبق ام هل دهشيو 2( 5 717/8) نابح نبا هححصو «هريكانم نم

 .يذمرتلا نم ةدايزلا (5)
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 :هتأرمال لاق نّمع رمع نباو ِتباث نب ديز تلأس :لاق «ٍبيؤُذ نب ةصييق نع
 ا :بعي ةرانكا [ مج الاقف مارح ىلع ِتنأ

 نع .دهاجم نع حيل يأ ف نم قي ني نم ؛(9قانرلا ديح لاق

 .اهرمكي ٌنيمي يه :ميرحّتلا يف لاق ٍدوعسم نبا

 ٌمأ ةشئاعو ؟!قيدٌّصلا ركب يبأ نع كلذ يورو :" 'مزح نبالاق

 كفا كلآم :لاق مزاح ني روج اق :لاهتع نب جاجسملا لاقو © / «هيتمؤملا

 .©9)هيلع اهمّرحُي ملو «هنيمي نع رّفكُي نأ لجو َّرع هللا هرمأف «هتيراج يك
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00 

000 

 «صيخلتلا» يف ظفاحلا هدانسإ ححصو 7 ا )٠ «ئلحملا» يف مزح نبا هجرخأ

 .( ع 177 /*)

 .حيحص هدئسو )١١/ ١1١0(: !لحملا»

 .فيرحت «(«ريرج نبا :د يفو )١755/١٠١١(. «نئلحملا» يف

 نأ :كاحضلا قيرط نم )١550( روصنم نب ديعسو «(1826 ٠1 ةبيش يبأ نبا هجرخأ

 هيلع تسيلف ؛(مارح هيلع يه) :هتأرمال لاق نم :اولاق دوعسم نباو رمعو ركب ابأ

 «فيعض اذهوا :(57/87/7) «صيخلتلا» يف ظفاحلا لاق .نيمي ةرافك هيلعو «مارحب

 مل ليق لب ؛مهكردي مل كاحضلاو ءاّدج فيعض وهو ؛ربيوج هدنس يف .«اًضيأ عطقنمو

 )7947/١١(. «ينغملا»و ,(9/7”7 /4) «حتفلا» يف هيلإ هازعو .ةباحصلا نم اذحأ كردي

 «ئربكلا» يف يقهيبلاو «(8 )/٠51 ينطقرادلاو «(1859/4) ةبيش يسبأ نبا هجرخأ

 ء(رفكت نيمي مارحلا يف» :تلاق اهنأ اهنع ءاطع نع قارولا رطم قيرط نم )90/5١”(

 .حيحص هدنسو

 «(راكذتسالا» يف وهو ءاقلعم جاجحلا نع )177/١٠١( «ئلحملا يف مزح نبا هجرخأ

 .اًقلعم 499 7/6
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 بوُيأو ٍريثك يبأ نب ئئيحي نع ءرمعم نع :417قاذرلا ديغلاقو

 ينعي «ٌنيمي يه : :لاق باّطخلا نب رمع نأ :ةمركع نع امهالك «نايتخّسلا

 : اذ .ميرحتلا

 نع ءلير نب قاع انث ءيمّدقملا ضاع .قفاحسإ نب ليعامسإلاقو

 ا ! 5000 50 - 59039 :ه

 م 'نيمي مارحلا :لاق ءرمع نبا نع «عفان نع «ةيريوج نب ' 17 تيض

 سابع نبا عمس هنأ ريبج نب ديعس نع :(؟!(يراخبلا حيحص) فو

 اذه :ليقف .ةنسح ٌةوسأ هللا لوسر يف مكل «ءيشب سيل هتأرما م ةمساذإ :لوقي

 ةراقك هيفو قالطب سيل هّنأ دارا 5 :ليفو .ٍساّبع نبا نع ئرخأ ةياور

 .رهظأ يناثلا اذهو .218 هللا لوسرب ٌّيتحا اذهلو «نيميلا

 ركلنو ءاهركذت نختو «ىماثلل اعدم ةورشع اقيق ةلاسملا ةلهو

 .هقيفوتو هللا نوعب «؟*اهنم َحِجاَّرلاو ءاهّدخآمو اههوجو

 دمحأ هاوراذكو )١15/٠١(. «ئئلحملا» يف هنعو ؛.(7750١١) «فنصملا» يف )١(

 هدنسو 70٠(« /1) «ئربكلا» يف يقهيبلاو )١7١١(« روصنم نب ديعسو ؛.(1)

 .ةفيعض ئرخأ قرط هلو ءرمع كردي مل ةمركع ؛فيعض
 .أطخ ء«ةرخص) :ز 000

 .هب قاحسإ نب ليعامسإ قيرط نم اًقّلعم (110 )٠١/ «ئلحملا» يف مزح نبا هجرخأ 00
 .تاقث هلاجرو

 .(6755) مقرب 60

 ئلع امهيف دمتعاو ءاًضيأ (اهدعب امو 017 /7) «نيعقوملا مالعأ» يف فلؤملا اهركذ (5)

 .بهاذملا بيترت يف فرصتو ءاًريبك اًدامتعا (اهدعب امو ١15/1١١١ «'ءلحملا»

 عا



 ال ءاهريغ 2١7 يف الو ةجوّزلا يف ال ءهيف ءيش ال ّوغل ميرحتلا نأ :اهدحأ

 دبلاخ يبأ نب ؛ ليعامسإ نع عيكو ور .نيمي الو راهظ الو ءاليإ الو قالط

 .©7ديِرَ نم ةعْصَق وأ يتأرما ٌتمّرح يلابأ ام :قورسم نع َيِبعَّشلا نع

 هنأ ءئبعشلا نع .ملسم نب حلاص نع ؛ٌيروثلا نع 7قازرلا دبع ركذو
 .ىلعن نم ّيلع نوهأ يهل :ةأرملا ميرحت يف لاق

 .رهثلا ءام ثم رح وأ  هتأرما ,ثعي بانهكم د ىلابأ ام :لاق هنأ «نمحّرلا لبع

 :كلذ نغ يريمحلا نمحلا دبع نب ديم لجو لأس :ةدانق لاقو

 ء18- ا/ :مرشلا] *« بان َكْيَر للك ) ٌبَصنأَف َتُكَرها و :لجوزع هللا لاق :لاقف

 ,260تعلاف بهذاف «بعلت اجو تنأو

 ل ا

 .م يف تسيل «يف» (0)

 ةبيش يبأ نباو )7881١(.« دعجلا نباو )17/١7(« روصنم نب ديعس هجرخأ (؟)

 .حيحص هدنسو .هب يبعشلا نع نيقيرط نم ©

 .حيحص هدنسو )١1777/8(«: «فنصملا» يف (9)

 )١1717/5(. قازرلا دبع يأ (5)
 نع مامه نع جاجحلا قيرط نم اًقّلعم )1717/٠١( «ئلحملا» يف مزح نبا هجرخأ 6

 .تاقث هلاجرو «هب ةداتق

 )0( «ئلحملا» يف )١١/ ١55(.
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 د 7 5
 .2!!ةييّتع نب مكحلا نع يوُرو ءئليل يبأ نب نمحّرلا دبع نب دّمحمو

 قيرط نم ")وه هاور ام رمع نباو ٍِتباث نب ديز نع تباثلا :تلق

 لأس هّنأ «ةصيببق نع" !ةريره يبأ نع بيبح يبأ نب : ليزي نع ٍدعس نب ْثيَّللا
 :اًعيمج الاقف «ٌمارح يلع تنأ :هتارمال لاق نّمغ رسمع نباو تباث ني ديز

 .كلذ فالخ امهنع ّحصي ملو .نيمي ةرامك

0 

 انآ أمه“ "يلع لاقامَّنإ يلع كلذ لاق ام هلو الو ؛هريغ امبوز حكت مح

 .زخأتف ٌتكش نإو ءْمَّدقتف ٌتئش نإ «كيلع اهمّرحمب الو اهّلِحُمب

 لك :لاقمتا هنع ةدانق قيرط درس ؟2)دبحمع وبأ ةيور دقق «درسحلا امو

 .اًبيرق مهلاوقأ جيرخت يتأيسف نسحلاو رمع نباو ديزو يلع امأ .فيحصت ««ةنييعا :م )01(

 نباو 235٠١« /5) «فارشإلا» يف رذنملا نبا امهنع هاكحف مكحلاو ئليل يبأ نبا امأو

 .(7377 /9) «حتفلا» يف ظفاحلاو )5//١7(« «راكذتسالا» يف ربلا دبع

 ١١ «ئلحملا» يف مزح نبا يأ )٠١/ 1786(.

 نب هللا دبع :وهو .«ئلحملا» يف امك «ةريبه نبا نع :باوصلاو ؛خسنلا عيمج يف اذك (*)

 («بيذهتلا بيذه» :رظنا .هريغو دمحأ هقثو ءيرصملا يئبسلا دعسأ نب ةريبه

21750 

 نع ئلعي قيرط نم )185٠9( ةبيش يبأ نبا اذكو )١177/1١(.« «ئلحملا» يف (5)

 .(017 5 /) «نيعقوملا مالعأ» يف فثصملا هححصو «حيحص هدنسو «هنع ليعامسإ
 لنسب (861171/5*1547) قازرلا دبع هج رخأ اذكو )١1777/٠١١(.: «نئيلحملا» يف (5)

 )١77/١7( «طسوألا» يف هيلإ هازعو «هنع ةداتق نع رمعم قيرط نم «حيحص

 ١١1١(. /1) «فارشإلا»و

١ 



 .نيمي يهف ٌمارح يلع ٍلالح

 امين | ةلأسم نم رمع نباو ديزو يلع ئلع طِلغ دمحم ابأ لسا

 نباو يلع نع وه :21)لاقو «ٌثالث اهَّنأ مهنع ئكح دمحأ ناف هةثيلا و ةيربلاو

 ٌرهاظ مهو وهو ««ٌمارح يلع تنأ» يف هاكحو دمحم وبأ مهوف .حيحص رمع

 اهيف اوتفأف ةّيلخلا نيبو «ٌنيمي هّنأب هيف اوتفأف ميرحتتلا نيب اوقّرف مهّنإف

 .لاح لكب ثالث ِهَّنِإ لاق اًدحأ ملعأ الو ؛ثالثلاب

 «كلذ ٌديُغ هنم لبِقُي آل ابي لوخدملا ٌّقح ىف ثالث هلأ :ثلاّثلا بهذملا

 قلطأ نإف ٍٍثالثو نيتنثاو ةدحاو نم هاون ام عقو اهب وخدم ريغ تناك نإو

 لبق هيلإ هُقرص زوجي مالك مّدقت دق ناك نإف ءاقالط ْدَِأ مل :لاق نإف .ةدحاوف

 .ءيشب سيلف هّعاتم وأ هّماعط وأ هّنمأ مّرح نإو ءلّبقُي مل ًءادتبا ناك نإو «هنم

 كلاس بهدم اذهو

 ثالثلا هب ئون نإ ٌمئ ءاًقالط ناك قالّطلا عوق نأ :عباّرلا بهذملا

 ٌةرامك اهيف ٌنيمي وهف انيمي ئون نإو «ٌةنئاب ٌةدحاوف اهنود ئون نإو .ثالثف
 ءايتفلا يف قّدَص بذكلا ئون نإف .ءاليإلا مكح هيف ٌءاليإ وهف اًئيش وني مل نإو

 ةمآلاك ةجوَّرلا ريغ فداص نإو «ًءاليإ ءاضقلا يف نوكيو ءاًئيش نكي ملو

 .ةفينح يبأ بهذم اذهو .اهتراّمك هيف ٌنيمي وهف هريغو ماعّطلاو

 نإف ءهاون ام عقيو ءاًقالط ناك قالّطلا هب ئون نإ ِهَّنأ :سماخلا بهذملا
 ءابيمي ناك نيميلا ئون نإو ءاراهظ ناك راهّظلا ئون نإو «ةدحاو ٌتعقو قلطأ

 وني مل نإو «نيمي ةراّمك هيلعف ٍراهظ الو ٍقالط ريغ نم اهنيع َميرحت ئون نإو

 .امهنع نيرثألا جيرخت يتأيسو .(7705 )١١/ «ينغملا» يف امك 000(
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 نإو .نيمي ةرامك همزلي :يناثلاو ٌءيش همزليال :امهدحأ «نالوق هيفف اًنيش

 ظفّللا سفنب همز اهميرحت ئون نإو «قتعلا عقو اهّقَتِع ئونف ةيراج فداص
 ههزاب :ليقو «ءيش همزلي ملو ّحصي مل اهنم َراهَّظلا ئون نإو «نيمي ةراقك

 :يناثلاو .ءيش همزلي ال :امهدحأ «نالوق هيفف اًثيش وني مل نإو «ٍنيمي ةراك

 هب همزلي ملو ؛مّرْحَي مل ٍةمألاو ةجوّزلا ٌريغ فداص نإو .نيمي ةرامك هيلع

 .تعفاَشلا بهذم اذهو .ع .ء يش

 ةّينلاب هفرصي نأ الإ هوني مل وأ هاون ؛هقالطإب ٌراهظ هنأ :سداّسلا بهذملا

 هدعو دمحأ بعلم رهاظ اذه ارت اع لإ فرضي بيمبلا وأ قالطلا دلإ

 «قالّطلا وأ راهّظلا ئلإ ةّيئلاب هفرصي نأ الإ ٌنيمي هقالطإب هَّنأ ةيناث ةياور

 ئون ولو ٍلاح ٌلكب ٌراهظ ِهّنأ ٌةئلاث ئرخأ ٌةياور هنعو .هاون ام ئلإ فرصنيف
 .نئاب قالط هَّنأ (هعورفا يف '1)نيسحلا وبأ اهاكح ةعبار ٌةياور هيفو .هريغ

 «قالط هّنأ :امهادحإ «ناتياور هيف هنعف «قالّطلا هب ىنعأ» :هلوقب هلصو ولو

 اهظ هنأ :ةيئاثلاو. .نيقاور خلع «ةدحلاو وأ ثالكلا همولت له اذه ئلعف

 صيخلت اذه .قالّطلا هب ينعأ ءيّمأ رهظك يلع ِتنأ :لاق ول امك ءاًضيأ
 يح

 ٌةدحاوف ٌةدحاو ئون نإو ؛ثالث يهف اًنالث ئون نإ هنأ :عباّسلا بهذملا

 اذهو .اهيف ءيش ال ةبذك يهف اًنيش وني مل نإو «ٌنيمي يهف انيمي ئون نإو «ٌةنئاب

 هل لاقيو .«عورفلا قف عومجملا) هل .(6؟5ت) «تاقبطلا» بتحاص ىلعي بأ نبا وه مثل

 .«عورفلا» يف حلفم نباو ««فاصنإلا» يف اًريثك يوادرملا هيلع دمتعا .اًضيأ «عورفلا»

 .انيلإ لصي ملو .«عورفلا ئلع هيشاوح» يف سدنق نباو
 .(اهدعي امو 5/857 //) «فاصنإلا»و «(اهدعب امو /9) حلفم نبال (عورفلا» :رظنا (0)

 ذر



 .(!7دمحم وبأ هاكح ؛ٌيروثلا نايفس بهذم

 نب داع يهذم ادهو «لاح ار ةنئاب ةدحاو ةقلط هنأ : نماثلا بهذملا

 وني مل وأ ةدحاو ون نإو .,ثالثف قذف يون نإ هنأ : عساتلا بمهذملا

 .«)هزح نبا دمحم وبأ هاكح «ميهاربإ بهذم اذهو .ةنئاب ٌةدحاوف اًنيش

 ركب وبأ هبحاصو ماسلا نبأ هادا ةيعجر ةقلظ هلأ :رشاعلا بهذملا

 .باّطخلا نب رمع نع ٌيرهزلا نع ٌيْشاَّشلا

 ءالؤه ركذي ملو ءطقف كلذب هيلع تمرح اهنأ رشع يداحلا بهذملا

 ّحص :©9مهزح نبا لاق .هميرحت بّجوم هومزلأ لب ءائيمي الو اًراهظ الو اقالط
 يبأ نعو ءاوّمسي مل ةباحّصلا نم ٍلاجرو ءبلاط يبأ نب يلع نع اذه

 مهّنأ ةداتقو ٍديز نب رباجو ورمع نب سالخو نسحلا نع ّحِصو ير
 طلق اياسج ايدو رفآ

 جوزلا ئلع يتفملا اهمّرحُب الو كلذ يف فقتل :رشع يناثلا بهذملا
 اهمدحُم الو اهّلِجُمِب انأ ام :لاق هنأ يلع نع َقيعّشلا هاور امك كل ايلستالر

 )١( «ئلحملا» يف )١١/ ١75(. قازرلا دبع هاورو )١١79٠(.

 ):/١1719(. قازرلا دبع هاورو )١١/ ١72(. قباسلا ردصملا ف ()

 )9( قباسلا ردصملا يف )١١/ ١55 ١750(.

 بئاسلا نب ءاطع نع دامح قيرط نم 77, /7) «للعلا» يف امك دمحأ مامإلا جرخأ (5)

 هدانسإو .لاق امك مارح ىلع يه :مارحلا يف لاق اًيلع نأ ةرسيمو يرتخبلا يبأ نع

 «طالتخالا لبق ناك هنم ديز نب دامح عامسف ؛ءاطع طالتخا رضي الو .حيحص

 .اًيلع كردآ ةرسيمو
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 , 12 ةنأعف تئش نإو «مدقتف تئش نإ .كيلع يا 80 ا هك ا :

 نيل اقلاع وأ ارَّجنم ميرحّتلا عِقوُي نأ نيب قرفلا :رشع ثلاّثلا بهذملا
 ئون ولو ءلاح لكب ٌراهظ لّوألاف «نيميلا َجّرخُم هجرخُي نأ نيبو ءاًدوصقم

 ةرافك هب همزلي ريمي :يناحلاو .قالطلا هب ينعأ :لوقب هلصو ولو ؛قالطلا هب

 "مارس يلع يناخ نامر لمد اذإ دأ ؟ارس يلع يلا :لاق اذإف .نيمي

 :انالخٌتمّلك وأ ماعّطلا اذه تلكأ قإ وأ :ترفاس نإ :لاق اذإ و ءرامظف

 ه ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا اذهو .ٌةرّمكم ٌنيميف -ٌمارح ىلع يتأرماف

0 

 نيرشع نم رثكأ ئلإ عّرفتتو «ةلأسملا هذه يف بهاذملا لوصأ هذهف
 .امهذم

 لصف

 ل هناحبس هللا َّنأب اوُجتحاف هيف ءيشال ٌوغل هلك ميرحّتا :لاق نم اّمأف

 لِحت يتلا بابسألا يطاعت هل لعج امنإو :اليلحت الو اًميرحت دبعلل لعجي

 ٌتمّرح :هلوق دّرجم اًمأو «قتعلاو عيبلاو حاكتلاو قالّطلاك ءمّرْحَتو نيعلا اهب

 يكل ِصئاَمِلْلوُعَت 3الَو# :اىلاعت لاق . هيلإ سيلف «ٌمارح لع وهو ءاذك

 مليئا اهي :اىلاعت لاقو ١١5[« :لحنلا] «ٌماَرَحاْده اهو ُللَحاَذَم ةقكيوفكسلا

 مّرحي نأ هلوسرل لعجي مل هناحبس ناك اذإف ١ :يرحتلا] فَ ألح امور

 ؟ميرحتلا هريغل لعجي فيكف ءهل هللا لحأ ام

 .هجيرخت ىبس )١(
 .(176 -1/ 5 68-61١ /9377 «ئواتفلا عومجم» :رظنا (؟)
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 م ل 00 ١
 ,21)در وهف انرمأ هيلع سيل لمع لك» :لكي ٌيِبْنلا لاق دقو :اولاق مث

 .الطاب اًدر نوكيف .ءكلذك ميرحتلا اذهو

 اذه نأ امكو ؛مارحلا ليلحتو لالحلا ميرحت نيب قرف ال هّنألو :اولاق

 .لّوألا كلذكف .هل رثأ ال ّوغل يناثلا

 :هماعطل هلوق نيبو ؛ٌمارح ىلع ِتنأ :هتأرمال هلوق نيب ٌقرف الو :اولاق

 .مارح ١ وه

 رابخإلا وأ اهميرحت َءاشنإ هب ديري نأ اَّمِإ مارح يلع تنأ :هلوقو :اولاق

 لحأ نم ئلإ وه امّنِإ .هيلإ سيل هّنِإف لاحم ميرحتلا ٌءاشنإو «ٌمارح اهْنأب اهنع
 اَمإ وهف .,ثذك وهف رابخإلا دارأ نإو .ماكحألا عرشو مارحلا مّرحو لالحلا

 «لوقلا نم رع امهذلكو طاب ءاشتإ وأ تذاكر يخ

 ةصضراعتم ةيرطضم الاوقأ اهاتيارق «لوقلا اذه خيوس اميف انرظتو :اولاق

 .هلوسرو هللا نم ٍناهرب ريغب اهنم ءيشب ةجوزلا مّرحن ملف ءاًضعب اهضعب دري
 ءاقب لصألاو «هريغل اهلالحإو .لّوَألا ئلع اهميرحت :نيرمأ انبكترا دق نوكنف

 نّيعتيف ؛هلاوز ئلع هلوسرو هللا نم ناهرب يتأي وأ ةّمألا عيمجت ئّتح حاكلا

 .(0قي فلا اذه ةّحح اذهف .هب لوقلا

 لأب هل ٌجَتحُيف هنع اذه تبث نإ ءلاح ٌلكب ثالث هّنإ :لاق نماّمأو

 .هجيرخت قيس )١(

 .خسنلا يف تسيلو ««َيلعا :اهدعب عوبطملا يف )١(

 .«قرفلا هذه) :د )*٠(

 ده



 ىلع لّمحُيف .ثالثلا ميرحت هعاونأ ئلعأو «قالّطلا يف ًةيانك عج ميرحتتلا

 .عاضبألل اًطايتحا هعاونأ ئلعأ
 يس

 ةراقكلا هليزت ٌميرحت وه له :انككشو «كلذب ميرحتلا اًقيت انإف اًضيأو

 ميرحتك ٌةباصإو ٌجوزالإ هليُِيال وأ ؛ .علخلاك دقعلا ديدجت هليِزُي وأ راهّظلاك

 .ٌكَّسلاب لحي الق هيف كلوكشم هنود (١)امو ٌبَّميتم اذهو ؟تالّثلا

 هامإلا لاق .ثالث اهّنأب ةّيربلاو ةّيلخلا يف اوتفأ ةباحّصلا َّنألو :اولاق

 ةّيلخلا ةياغ نأ ٌمولعمو .حيحص )ريع نباو 7 ىلع نع وه :"!ليحأ

 .اًنالث نوكت نأل ئلوأ يهف ةياغلاب حّرص اذإف ءميرحّتلا ئلإ ريصت نأ هكرلاو

 اذه نأكف ءثالثلا نودب هتأرما ٌميرحت همهو ئلإ قبسيال مّرحُملا َنألو

 .ثالّثلا عاقيإ يف ةّيفرع ًةقيقح داص ظفللا

 اهدييقت دنع وأ ءلوخّدلا لبق وأ ءضوعب الإ مّرحُت ال ةدحاولاف اًضيأو

 دّيقي ملو ميرحُتلا قلطأ اذإف .ٌدّيقم اهب ميرحّتلاف ءءاري نم دنع ًةنئاب اهنوكي
 ضوعبو ؛هدعبو لوخّدلا لبق تبثي يذلا ءَقَّلْطُملا ميرحُّتلا ئلإ فرصنا

 .ثالّثلا وهو «هريغو

 .«امأو» :د )١(

 .(7756 )١١/ (ىنغملا» يىفامك (؟)

 نب دعس :(111195 قازرلا هبعو حراك ( للحلال قابك دمعت هج عا 0

 هحيحصت قبس دقو .ةعطقنم اهلك قرط نم (7” 5 5 ///) ىقهيبلاو )١717(.« روصنم

 | .رخآ هجو نم هنع

 017177 /1) «مألا» يف يعفاشلا هنعو )1641(  «أطوملا» يف كلام هجرخأ (:4)

 ةحصلا ةياغ يف هدلئسو )١717/4(« روصنم نب ديعسو )١١1485(« قازرلا دبعو

 .ةلالجلاو
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 لصف

 اهريغ قع يف ةدااب الن حار ءايب لوعتسلا قس يل انالث هلعج نم علو
 همست اه لوشتسلا ريقو هكالكلا الإ اهم ال ايم لوشدملا نأ :هعّبسف

 اوه راع ةوزأق يوما عزاول نع تسي اي "افرح:

 مهيلع يِدَجُي ال امب اوباجأف «ةنئاب ٍةدحاوب اهتنابإ ٌحوُرلا كلمي اهب لوخدملا
 فالخب ٌةدِّيقم ٌةنابإ ٌةنئاب اهّنأب ةفوصوملا ةدحاولاب ةنابإلا نأ وهو ءاّئيش
 .ثالّثلاب الإ كلذ نوكي الو ٌةقلطم هب ةنابإلا َنِإف ميرحّتلا

 اًدييقت ٌُمظعأ ميرحّتلا ةنابإ َنِإف ,مازلإلا اذه نم مهصّلخُي ال ردقلا اذهو
 حّرص دق اذهو ءاهمّرحُت نأ ةنئابلا ةياغ َّنإف ةنئاب ةقلط ٌقلاط ٍتنأ :هلوق نم

 .ةنئاب ةقلط ٌقلاط ِتنأ :هلوق نم ةنابإلاب ئلوأ وهف «ميرحّتلاب

 لصف

 اذه ذخأمف ءاهريغو اهب لوخدملا ٌّقح يف ًةئئاب ٌةدحاو اهلعج نم اّمأو

 .ميرحّتلا اهب لصحي ةنونيب يضتقت امّنِإو ءاهعضوب اًددع ديفت ال اهَّنأ :لوقلا

 تنأ :لاق اذإ امك «يضوع نودب ةدحاوب (؟7لوخّدلا دعب اهّتنابإ كلمي وهو

 كلم اذإ هّنألو :تظقس ايطقما اذإف ىف نح ةعسالا نإف كاكا ةقلط لاط

 نألو هنارتب بيس هلا كوشي ةنابألا كلم ينم هددعأي ىعوسب ايقنابإ
5 

 .كلذ هلف اهتابأو هطقسأ اذإف «هيلع ال هل قحتسم ضوعلا

 .خسنلا نم تبثملاو .«ةدئازلاف» :عوبطملا يف )١(

 .خسنلا يف تسيلو ««اهب» :اهدعب عوبطملا يف ()
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 لصف

 ّقلطم ديفي ميرحّنلا نأ :هذخأمف ةَّيعجر ٌةدحاو اهّنإ :لاقومالاو
 الف اهيلع داز امو ةدحاولا وهو هنم نقيتملاب قُّدْصَي وهو «كلملا عاطقن

 يف ظفللا لامعإ نكمأ اذإو ءبجوم ريغب هتابثإ ٌعوُسَي الف «هل ظفّللا يف ضّرعت

 اهل تحوم ال هيلع ةدايزلاف فج ومي ةقو. دقق ةدحاولا

 ٍلشيحو «ةمّرحم ةَّيعجّرلا لعجي نم لصأ ئلع اًدج ٌرهاظ اذهو :اولاق

 داي ناس داو نب يبس رنج ةّيعجر ميرحت نم معأ ميرحتلا :لوقنف

 سيل وأ هيصخألا عزاتسي ال ةعآلا :تلق تن تقش ةإو ئسحخألا لعلدب

 .ٌصخألا جِتبُي ال ٌمعألا وأ ٌمعألا مزاول نم ٌصخألا

 لصف

 وأ مّرحم وأ ٌيعجر ٍقالط وأ ٍراهظ نم دارأ اًّمع لأسُي : :لاق نماّمأو

 قالَّطلا عاقيإل عضوي مل ظمّللا نأ :«ذمتاسف كلذ نم دارأ اع نوكيف «نيمب

 ةّينلاب اهضعب لإ هَقرَص اذإف «ءاليإلاو راهّظلاو قالّطلل | هتديم وه لب ءةّصاخ

 الو ههدارأ ام ةيلإ فرسعديف ههقينب هيلإ هقّرَصو هل خلاص وه اميق هلمعيبما ذقت

 ول كلذكو ءْتَقَبَع كلذب هتمأ ّنْبِع ع اوون ول كلذكو .هنع رصقي الو هب زواجتي

 .هاون ام هّمِزِل ةمألا نم َنيميلاو ةجوّرلا نم ءاليإلا ئون

 اًعاََتا ءنيمي ُةراَّفك ظْفّللا سفنب هّمزل اهنيع َميرحت ئون اذإ اًمأو :اولاق

 مرح اذإ :؟!7(هحيحص» يف ملسم هاور يذلا سابع نبا ثيدحو نآرقلا رهاظل
 عوق عرب 5

 # ُةَمَسَح ةوسأول أ لوس نيك َنكدَف9 :التو ءاهرفكُي نيمي يهف هن ةأرما لجّرلا

 د11 :بازحألا]

 .هجيرخت قبس (0)

 تر



 اراك دي ماكتلا هرجسسب هموايدلا :راهّظلا يف دهاجم لاق ام هبشُ ه5 !ذَهو

 ىذطُي مل اذإ ةراّذكلا بجوي هنأ ءقمفاّكلا لوق ةتيقحلا يف وهو.( ) العلا

 .روفلا ئلع هبيقع

 دقق رايخألا دارأ تإف :رابغإلاو ءاشنأإلا ]محي ظَفّللا نآلو :اولاق
 بيلا نع لس ءاشثإلا ةارأ إف: نع لبابا هذ خالسا وح اسيإ ادسنس

 ةيحالصل ءهنم لبق نيننثا وأ ًةدحاو وأ اًنالث ٌثدرأ :لاق نإف هب اهمرح يذلا

 بجومب حّرص هّنأل ؛كلذك ناك راهظلا ئون نإو .هنّينب هنارتقاو هل ظفّلا

 كلذ ئوناذإف ؛ميرحتلا هبجوُت (يّمأ رهظك ّيلع تنأ» :هلوق َّنأل ؛راهّظلا
 هلامتحا ةيلع ديزيال ةّيلاب قالّطلل هنامتحاو ءاًراهظ ناك ميرحّتلا ظفللب

 اهنم ٌعانتما ِهّنأل ؛ٌةرّمكم ٌنيمي وهف اًقلْطُم ")اهميرحت دارأ نإو .اهب راهّظلل

 .نيميلاب اهنم هعانتماك وهف «ميرحتلاب

 لصف

 ظفللا نأ :«لوق دعا ءاقالط هب يرش نأ آلإ ةاهلظ هّنإ :لاق نماكأ

 ميرحّتلا هيلإ سيل دبعلا َنِإف «ٌروزو لوقلا نم ٌركنم وهف ؛ميرحّتلل ٌعوضوم
 لحأ ام مّرح اذإف ءكلذ اهيلع بترت يتلا بابسألا ٌءاشنإ هيلإ امَّنإو «ليلحّتلاو

 اذه لب «يّمأ رهظك )لع ِتنأ :هلوقك نوكيف ءروزلاو ركنملا لاق دقف هل هللا
 ميرحّتلا ئلع ّلد هيلع مّرحَت نمب اههّبش اذإ هّنأل ءاًراهظ نوكي نأ ئلوأ

 (0١1) «هريسفت» يف يوغبلا هنع هاكح )5/ ٠ 5(« «ةنسلا حرش» يفو )9/ 57 7(.

  (0.(اًميرحتا :م

 ) )9.د يف تسيل «يلع»
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 وهف ءراهّظلا ظفل يف هيِبْشَّتلا بجومب حّرص دقف اهميرحتب حّرص اذإف مولا
 .اًراهظ نوكي نأ ئلوأ

 ين ةيانك حّلصي ِهّنأل ؛اهب هيلإ هانفرصف ّيّيلاب ًقالط ءانلمج اينإو :اولاق
 اذإو .راهّظلا ئلإ فرصنني ِهّنإف هقالطإ فاللكب ءاكلاب هبلإ فاضي «قالّطلا

 ماعّطلا ميرحت نأ لوقلا اذه بابرأ لصأ نم ذإ ءائيمي ناك نيميلا هب نون
 طفلا هل حأصي ام ئون َنيميلا ةجوّزلاميرحتب ئون ذإف فكم يمي هوحنو

 هب ينعأ :هلوقب هَّلّصو وأ قالّطلا هب ئون نإو ٌراهظ هّنِإ :لاق نم اّمأو

 هنوك نع جرخي الو ءاّراهظ هنوك ريرقت نم انركذام :هلوق ذخأمف ءقالّطلا
 وأ «قالّطلا هب ئونو ءيّمأ رهظك يلع ِتنأ :لاق ول امك «قالّطلا ةّينب اًراهظ
 دنع اًقالط ريصيو ءراهّظلا نع كلذب جرخيال ِهَّنإف ء«قالّطلا هب ينعأ :لاق

 يف هيلع رمألا ناك ام هتقفاومل ؛هيلإ تّقتلُي ال ًداش ٍلوق ئلع الإ نيرشكألا
 هب ئون اذإف .هلاطبإو كلذل مالسإلا خستو ءاقالط راهظلا لعج نم ةّيلهاجلا

 قالطإ دنع ةّياهاجلا ّلهأ هيلع ناك امم هلوسرو هللا هلطبأ ام ئون دقف قالطلا

 ٌرقتسا ام ربيغت يف هّنّيِن رثؤت الف ءاًعرش هلمتحي ال ام ئون دقو ءراهّظلا ظفل
 .هدابع نيب هب مكح يذلا هللا مكح هيلع

 كلذ عاقيإ نيب ةيوسّنلا نم هلصأ ئلع هباحصأو دمحأ ئرج من
 يف هلصأ ئيع نيبابلا نيب مالسإلا عيش قّرفو «قاتعلاو قالطلاك هب فلحلاو
 نيب امهقفاو نمو دمحأو ُيِعِفاَّشلا قّرف امك« .فلحلاو عاقيإلا نيب قيرمّتل

 هقّلعُي وأ هزجنُي نأ نيبو ٌةرّفكم اًئيمي نوكيف هب فلحي نأ نيب :رذّتلا يف نيبابلا
 نإ ناميألا يف هريرقت يتأيس امك ءءافولا مزال اًرذن نوكيف .هعوقو دصقي طرشب
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 فلحلا نيبو ميرحتلا ءاشنإ نيب اوقرفي نأ اذه ئلع مهكرابق :لاق .هللا ءاش

 ٍطرشب هقيلعت وأ هزيجنت يفو ءٍنيِمي ةراّمك هُمزلي اًقلاح هب فلحلا يف نوكيف هب
 سابع نبا نع لوقنملا ئضتقم اذهو .راهظلا ةراثك همزلي | ”ضلظع ورصتنم
 ب هلعبس أ مو ك7 يل هلعج دع هنا

 لصف

 زالسنلا مهين ان درت ذضا ضيا كب راس لسع ينل مالو
 هي بع م يا

 هع ألح امعرححَمل يتلا اهيأتي# :لاق هناحبس هللا َنإف

 نوكينأدب 7 .[1- ١ :ميرحتلا] 4م ةََجفلهَلأ لَو دَت جريحَترْوفَع
 ببّسلا لحم ٌصيصختو «هببس هّنأل ؛ضرفلا اذه تحت الخاد لالحلا ميرحت

 الَخَل ّصخ ولف ءاَلَّوأ نايبلاب دوصقملا وه ذإ ءاّعطق ٌعنتمم ماعلا ةلمج نم
 .عنتمم وهو هل

 هللا سّدق مالسإلا خيش هنع ُتلأسف «ةّرقلا ةياغ يف لالدتسالا اذه

 اهترامك «ةجوّرلا يف ئربك ”ُنيمي هنكل «ٌنيمي ميرحّتلا معن لاف عبور

 :لافق .هللاب نيميلا ةراثك اهراثك ءاعادع اميق يرغص ٌريميو هراهظلا ةراقك

 يي 2

 يف ينطقرادلاو )2١17787« ةبيش يبأ نبا هوحنبو )١١7805(  قازرلا دبع هجرخأ )١(

 قتعا :لاق مارحلا يف سابع نبا نع ريبج نب ديعس قيرط نم 70٠(  /1/) «ننسلا»
 طرش لىلع حيحص هدنسو .«انيكسم نيتس ماعطإ وأ «نيعباتتم نيرهش مايص وأ «ةبقر

 )١517(. ملسم هجرخأ (6)

 .عوبطملا يف تسيل «نيمي هنكل» (*)



 نيمي ميرحتلا نإ :مهدعب نمو ةباحّصلا نم هريغو سابع نبا لوق نعم اذهو

 الو ءالالدتسا اهريرقتو ءالقن ةلأسملا هذه يف بهاذملا ريرحت اذهف

 هيلع ينبني ام ًةرصنو َبّصعَتلا بناجو «فاصنإلاو َملعلا ٌرثآ نم ئلع  ئفخي
 .ناعتسملا هللابو .حوجرملا نم َحِجاّرلا  لاوقألا نم

 لصف

 ِبارَّشلا وأ ماعّطلا نم ةجوُرلا ريغ اًنيش مّرح نم نأ انركذ امب نّيبت دقو

 يف لالخ انه يلو :ييمي ةراشك هيلحو هاملب هيلع موسيببل تأ نأ سنبألا ا

 مرجعي :ةفينح وبأ لاقو .روهمجلا لوق اذهو مرحي ال هّنأ :اهدحأ

 اهؤطو هل لحي ال هّنإف ؛هتأرما نم ٌرهاظ اذإ امك «ةراّمكلا هليزُت اًدّيقم اًميرحت

 بجوي ام يهو هَةَّلِجَت كلذ يف ةراّفكلا نِّمس هناحبس هللا ْنألو ءرّفكي ئَّتح

 لح َمْمََححَمِل» :هّيينل لاق هناحبس هّنألو ءاهلبق ميرحّتلا توبث ئلع ٌلدف لحل

 مرح ول امك هميرحتب مرحيف «هل حيبأ امل ٌميرحت هّنألو ١ . يرحتلا] 4 كف

 .هتجور

 دض وه يذلا ّلَحلا نم َةَلِحَت ةراّمكلا تمس امّنإ :نولوقي هوعزانمو

 .اهدقع دعب نيميلا لَن يهف مهرحُلا باقم وه يذلا حلا نمال دع

 عمو ؛لسملار ا ةمألا ميرحت دارملاف 4 يغتلو هنرنخلاو

 ةو



 ولف ٌمارح يلع ِتنأ :هلوقب وأ راهّظلاب ةجوَّزلا ميرحت ئلع هسايق اّمأو
 ذإ ءراهّظلا ئلع اًسايق ثنحلا ئلع ريفكُتلا ميدقت بجول سايقلا اذه مص
 مزلي مهلوق ئلعف؛ ؛ثنحلا دعب الإ ريفكتلا زوجي ال مهدنعو «هانعم يف ناك

 مرديف# ؛ةيميلا ةلحت كلا يصرف دهنقو. هاا ره هلعف نأ اكإ :ٌدب الو نيرمأ دحأ

 الإ ةَّلحَّتلا ىلإ لصي ال هّنأل ؛ضورفملا ةرورض نم وأ اًضورفم مّرحملا نوك
 ميدقت زوجي ال هّنأل ؛اًلالح هلعف لإ هل ٌليبس ال هَّنأ وأ .هيلع فولحملا لعفب

 يف ليق ام اذه .ٌعنتمم ٌمارح وهو هيلع هُمادقإو «ٌلحلا اهب ديفتسيف «ةراقكلا
 .نيبناجلا نم ةلأسملا

 نم ةلزنمب وهف اًئيش مّرح نم َنإف :ضومغو ةقد اهيفو ٌروَغ اهلف ,دعبو
 فولحملا ةمرح ُكنه هل ْزجي مل هكرت ىلع فلح ولو «هكرت ئلع هللاب فلح
 فولحملا لعف ئلع مادقإلا هل زاج اهمزتلا اذإف «ةراّمكلا مازتلاب الإ هلعفب هب
 ام لعف ئلع َمادقإلا هل ُحيِْيال عراّشلا َنِإف ةرافكلا كرت ئلع مزع ولف «هيلع

 نم هل ضرف ام مزتلا اذإ هحيبُيو هيف هل نذأي امَّنإو هيف هل ْنذأيو هيلع فلح
 هيرحّتلا وأ فلحلاب هنم هعانتما دعب هّتحابإو هيف هل هّنذِإ نوكيف «ةرامكلا

 هل ضرف ىذلا همكحل همازتلا ببسب «هيلع هنم ةمعنو «7١2هل هللا نم ةصخر

 َنإف هيلع اًرْضإ هسفن ئلع هّدقع يذلا ٌعنملا يقب همزتلي مل اذإف «ةراقكلا نم
 نم عرش نيسبلا تناك دقو «همكح مزتلاو هاقتا نّمع َراصآلا عفر امْنإ هل

 اهل زَّوجو ةّمألا هذه ئلع هللا عّسوف ءثنحلا زوجي الو ءاهب ءافولا مّتحتي ب انلبق
 .ثدحلا يف هل ْعَسوي مل ُدعب الو لبق ال رّفكُي مل اذإف ةراّمكلا طرشب ٌثنحلا
 .رفكي ئّتح مّرحَيهَّنِإ :هلوق نعم اذهف

 .د يف تسيل «هل» ()
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 بهم يف نيلوقلا دحأ وح لب هلق ةقينسس يبأ تادرقم نم الع سيلو

 هسفن نم عنم : :ٍناعُنم هب قّلعت دق فلحلاو ميرحّتلا اذه َّنأ : : ةحسخاوو كيسا

 أ كييعحت بزر مث ىف ددراأ01 هونب تسلل عرتشلا نم عمو دلمنا

 نأ رمألا ةياغ ناك لب ُر ٌرثأ هل عراشلا عنمل الو هّسفن هعنمل نكي مل هنيمب

 ل هيلع فكوتيال اتوص وأ اًفتع وأ ةقدص عنملا اذهب هذ يف بجوأ عال

 نم ءاوّسلا ئلع هّدعبو عنملا ّلبق وه لب هدتبلا هّميرحت الو هيلع فولحملا

 ال اذهو ءنذإلا يف الو هنم عنملا يفال هَنبلا ٌرثأ ةراّمكلل نوكي الف «قرف ريغ

 .هداسق ارفقي

 .ةراكلا ميدقت زوجي ال ٌتيح هميرحت عم هيلع مادقإلاب همازلإ اّمأو
 ريفكتلا ئلع هّمزعف « ,ريفكتلا ئلع همزع دنع مادقإلا هل زوجي امّنإ هن :هباوجف

 «ةرامكلا مزتلي مل اذإ اًنبا ميرحُتلا نوكي امّنإو ؛هيلع هميرحت ءاقب نم نم

 .ميرحتتلا ٌرمتسي ال اهمازتلا عمو

 لصف

 نم لوف اذهو .نيميلا ةلؤتميوهو ءميرحُلاب ٌةرافك همزلي نأ :يناغلا
 امهّنإف ءاكلامو ٌيعفاشلا الإ ءثيدحلاو يأّرلا ءاهقف لوقو ةباحّصلا نم انيّمَس

 :كلذب هيلع ةراقكالا :الاق

 هلا نإف ءاهوطقسأ نيذلا نم ٌصّنلاب ُدعسأ ةراّمكلا اوبجوأ نيدّناو

 يرض انهو 4ك[ ام مركمل» :هلوق بقع ناميألا ةّلحت ركذ هناحبس

 هل الماش اّمإو هب اًصتخم اّمِإ ,ناميألا ةَّلحت هيف ضرف دق لالحلا ميرحت َّنأ يف

 كح نع قايشلا ف ةروكذملا ةرافكلا هببس لقت نأ ؤوسو الاق «ريغلو
 .عانتمالا رهاظ اذه «هريغب قّلَعُيو ةرامكلا

 كه



 ٌنإف ءئوقأ لب «نيميلاب هنم عنملاك ميرحّتلابهلعف نم عنملا إف اًشيأر
 كنه نّمضت ميرحّتلاف «هناحبس همسا ةمرح َكْنَم 1'ثنّمضن ةكاثإ نيمبلا

 ناك - -فّلكملا همّرحف ءالالح ءيّنلا عرش اذإهّنإف ؛هرمأو هعرش ةمرح

 .هعرش ام ةمرحل اكته هميرحت

 الو ءوسآلا ةمرح كنع نيميلا يفثدحلا نكشتي ول ةلوقن نستو

 ساق ليلعت وحر هماهقنلا نم هلوقي نم هلوقي املك هعرشلا ةمرج كلف عهرحتلا

 ةّنبلا دحأل هللا زّوج امو ءٌبحتسم وأ ٌبجاو اّمإو ٌرئاج اّمإ ثنحلا إف ءاذج

 2 ّيِبتلا ربخأو «ةراّمكلا عم ثنحلا هدابعل عرش دقو «همسا ةمرح َكِتِهَي نأ

 ئتأو «هنيمي نع رّفك اهنم اًريخ اهّريغ ئأرو «ٍنيمي ئلع فلح اذإ هّنأ

 ي حبب مل ئلاعتو كرابت همسا ةمرح َكّنه نأ ٌمولعمو .""”هيلع فولحملا

 ؛ّلَحلا نم ٌةلِعْفَت يهو هةّلِحَت ىلاعت هللا اهاّمس امك ةراّمكلا امّإو ءّطق ةعيرش

 نوكي نيميلاب نوكي امك ُدقعا اذهو الإ سيل يميل )نقع ام لت يه

 [؟ :ميرحعلا] 4م قود :ئلاعت هلوق رس رهظو ميشلاب
 .4 كهل َمَْرُعَمِلط :هلوق بيقع

 لصف

 ةمألا نيب ةجوّرلا ريغ يف ميرحّتلا (؟)يف ٌقرف ال هّنأ :ثلاثلا لصفلا

 .خسنلا فالخ «نمضت» :عوبطملا يف ()

 )١( ملسم هجرخأ يذلا ةريره يبأ ثيدح يفامك )١56٠(.

 ) )9.خسنلا فالخ (هب دّقع» :عوبطملا يف

 .خسنلا فالخ «نيب» :عوبطملا يف (5)
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 ةمألا ميرحت يف بجوأ (١)هنإف .هدحو ٌيعفاّشلا الإ ءروهمجلا دنع اهريغو

 اًضيأو . اهريغ نود هدنع عاضبألا يف ٌريثأت هل ميرحّتلا ذإ «نيميلا ًةرامك ةّصاخ

 مكحلا نع ببّسلا لحم ٌجِرْخَي الف ةيراجلا ميرحت ةيآلا لوزن ببس َنإف

 .هريغب قّلعتيو

 وهو «لالحلا ميرحتب نيميلا ةّلحت ضْرْف قّلع ّصّنلا :نولوقي هوعزانمو
 مَّدقت دقو ءاهببس دجُو ثيح ةراّمكلا بجتف ءاهريغو ةمألا ميرحت نم جعأ

 .ملعأ هللاو .هريرقت

 ٍكِلِهأب يقحلا :هترمأل لجرلا لوق يف كَ هللا لوسر مكح
 هللا لوسر ليلع تلد امل نوجلا ةئبا نأ : 506 راخببلا حيحص)) يف تبث

 ِمِقَحْلا .ميظعب ٍِتَْذُع) :(9اهل لاقف «كنم هللاب ذوعأ :تلاق اهنم اندو لكي

 / .«كلهأب

 هللا لوسر لوسر ةاثآ امل كلام نب بع نأ :(4)«نيدبيسّملا ل ف ثيقو
 .ِكلهأب ىَقَحْلا :اهل لاق هتأرما لزتعي نأ هرمأي لك

 هب عقيالو «قالطب اذه سيل :ةفئاط تلاقف ءاذه يف ساّنلا فلتخاف
 .©© رماّظلا لهأ لوق اذهو هوني مل وأ هاون «قالّطلا

 .عوبطملا يف تسيل «هنإف9 )١(

 .اهنَعََنِاَوَص ةشئاع ثيدح نم (07015) مقرب يآ

 .عوبطملا يف تسيل «اهل» (*)

 نب بعك ثيدح نم (71774) ملسمو ؛.(14١55) اهنم عضاوم يف يراخبلا هجرخخأ (:4)

 .هتءارب ةصق يف «كلام

 )١١//١181(. «نئلحملا» :رظنا (6)
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 اهيلإ لسرأ امَّنإو ءنْوَجلا ٍةنبا ئلع َدَقَع نكي مل ِةِكي ٌيبنلاو :اولاق

 .اهبل -

 نب ةزمح ثيدح نم 217 (ٌيراخبلا حيحص» يف ام كلذ ئلع لديو :اولاق
 8 ِ صلأ و تاس ا 2 ِع ء : 3

 تلزنأف «ةّينوجلاب يِتأ داقو هِي هللا لوسر عم ناك هنأ «هيبأ نع ديَسأ !" 'يب

 لخدف .("!اهتياَد اهعمو «لخن يف ليحارش نب ةآسعتلا يدب ةميمأ تيبوف

 ةقلملا بهتك لهو :تلاقف «ِكَسفن يل يِبما :لاقف ِدِلَكَي هللا لوسر اهيلع

 :كنم هللاب ةوعأ :تلاقف ءنْكْسَتل اهيلع هدي ٌعضيل ئوهأف ؟ةق ةقوّسلا اهسفن

 م نيّيقْراَر اهّسكا :ذيشأ انآ ايف :لاقف جرخ مث اذاعمب ِتْذُع دق» :لاقف

 .ةايلعأب ايقعيلاو

 كي هللا لوسرل تركذ :لاق ٍدعس نب لهس نع 7*2 0ملسم حيحصا#ا يفو

 0 3 7 ع ِِ 2 نع ع سل ع
 تيل زتف :تمدقف ءاهيلإ لسرأف ءاهيلإ لسري نأ ديّسأ ابأ رماف .برعلا نم ةارما
 0# ل ْ ١ ْ 2 ة
 :تلاق اهمّلك اًّملف «'"”اهيلع ِلِكي هللا لوسر لخدف ءةدعاس ينب 217هجأ يف

 .(0500) مقرب (0)

 .د نم ةطقاس «ىبأ» (؟)

 اهعمو» :يراخبلا دنع امل قفاوم خسنلا نم تبثملاو .فيرحت ««اهتباد» :عوبطملا يف 0(

 .«اهل ةنضاح اهَتياَد

 «يرابلا حتف» :رظنا .ةقرز اهضايب لخاد يف نوكي ءلاوط ضيب ناتك نم بايث :ةيقزارلا (5)
(709/9). 

 .(١١5ا/) مقرب (5)

 .نصحلاوه ()

 ةسكنم ةأرما اذإف ءاهيلع لخد اهءاج ئتح ِهِكَي هللا لوسر جرخف» :عوبطملا يف 0

 .خسنلا نم تبثملاو «اهسأر
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 :تلاق ؟اذه نم َنيردنأ :اهل اولاقف ««يّتم ِكُتذعأ دق» :لاق .كنم هللاب ذوعأ
 خيم ارقشأ ثتتكانأ :تلاق هكبطخيل كءاج كلك هللا لوسر اذه ءاولاق هذل

 كلذ

 :ٍحاو ماقم يف ٍةدحاو ٍةأرما يف ةدحاو ٍةَّصق نع ٌرابخأ اهّلك هذهو :اولاق

 اهيلع لمخد امّنإو دعب اهجّوزت نكي مل كل هلل لوسر نأ ةحيرص يهو

 ظافلأ نم اذه لب :_مهريغو ةعبرألا ةّمئألا مهنم_روهمجلا لاقو

 انابأ نأ (17ٌيراخببلا حيحص) يف تبث دقو :قالطلا هب رن اذإ قالطلا

 .هباب َةَبَتَع رغيف ِهيَرَم :ميهاربإ اهل لاق امل هتأرما هب قّلط ميهاربإ نب ليعامسإ
 .كلهأب يَقَحْلا ءكقرافأ نأ ينرمأ دقو «ةبّتَعلا ٍتنأ :لاقف

 امل تلاق اهَّنإف ءاهيلع َّدقع ناك لك ِهّنأ يف حيرّصلاك ةشئاع ثيدحو

 .اهنم اندو :اهلوق هدّكؤُيو .هلهأب ِحوَّزلا لوخد اذهف «هيلع ٌتلِخدأ

 ٌلديال اذهو ««ِكَسفن يل يِه١ :هلوق هيف اع ةياغف «ديشأ ىبأ تيدح اأو

 الإ لوخّدلل لَك هنم ًءاعدتسا اذه نوكي نأ زاجو ءاهل هحاكت مّدقتي مل هّنأ ىلع

 .دقعلل

 او كيرلا يف اهحرصأ وهف ءدعس نب لهس ثيدح اّمأو

 رهاذظلاو هكطخيل ِكبطخيل ءاج كي هللا لوسر اذه :اولاق اهيلإ ءاج امل هنأ هيف نإ
 :اهيلإ سري نأ ديسأ ابأ رمأف :هئيدح يف لاق الهس َّنأل ؛ةّينْوَجلا يه اهنأ

 .اهُنعْدَنلَوورو سابع نبا ثيدح نم (755) مقرب )١(

 .(«دقع يف :م 0

 ظ2ظ6آ5



 21 /هبل] لسرأت

 ينم لكق ؛لهشو دي يبأو ةشئاع ئلع تراد .7'2ةدحاو ةّصقلاف

 .«كبطخيل ءاج» :هلوق نيب ضراعتتلا ئقبيو «ةبراقتم اهيف مهظافلأو ءاهاور

 وأ ءاتعو نيظنللا دسأ نركي نأ اكإذ ةاينماندو اهيلع لضعاكلق# :هلوق نيبو
 .لمتحم اذهو ماعلا لوخّدلا لب ؛هتأرما ئلع لجّرلا لوخد سيل لوخّدلا

 نم ظفّللا اذه لزي ملو «ٌحيرص ليعامسإ ةّصق يف ٍساَّبع نبا ثيدحو

 مهّرقأ لب كي يلا هرّيغُي ملو «مالسإلاو ةّيلهاجلا يف اهب قّلطُي يتلا ظافلألا

 ِتنأ :ب_ ةودقلا مهو قالّطلا ٍِكَي هلل لوسر باحصأ عقوأ دقو .هيلع

 ٍتولح دقو «ةّيلخ ٍتنأو ءِكلهأل ِكتبهوو «يراتخاو «كديب ِكرمأو ٌمارح

 ٍِتنأو «ِكبراغ ئلع ِكلبحو ٌةآربُم ٍتنأو «"7ِكَنأَراَب دقو ةّيرب ٍتنأو ءينم

 نحأ وهو ةدحاو )ع لاقو ثالث ةيلخلا 3 ع نباو ىلع لاقف

 .د ىف تسيل «اهيلإ لسرأف» )١(

 .(704 .7 5/8 /4) «يرابلا حتف» يف ةددعتم وأ ةدحاو ةصق اهنأ ئلع مالكلا رظنا )0

 .«كتأربأ» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك ()

 .هجيرخت قبس (5)

 نع داهلا نب دادش نب هللا دبع قيرط نم )١1517١01١775( روصنم نب ديعس هجرخأ (0)

 .(1111/5) قازرلا دبع هجرخأو .حيحص هدنسو ءاهب قحأ وهو «ةدحاو ةّتبلا :رمع

 رمع نع يعخنلا ميهاربإ قيرط نم )١185455( ةبيش يبأ نباو ١514٠(.« 5) يقهيبلاو

 فيعض هدنسو ««اهب قحأ وهو «ةدحاو يه» :ةنئابلاو «ةتبلاو «ةيربلاو ةيلخلا يف

 .رمع كردي مل ميهاربإ ؛عاطقنالل
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 لاقو .7١2ةيلخ ِتنأف تجرخ نإ :اهل لاق هتأرماو لجر نيب ةيواعم ق دقو .اب

 رهر انس وبيع ارسلك .(؟7ٌثدلف اهنإ :ةّيربلا يف ديزو رسغ نياو ىلع

 دقو 6ة1:يساوا : رمع لاقو .(4)ثاالث يه :جرحلا يف يلع لاقو .©0)اهب قحأ

 .(ًمارح ٍتنأ»و «كديب كرمأ» يف مهلاوقأ ركذ مّدقت

 ا. لول سانلا 3 هلآ ميكف ءاظنك ل جيب ب ملو قالّطلا ركذ هناحبس هللو

 .ةّينلا عم قالّطلا هب عقو هب ِمهفْرَع ئرج ٍظفل ّيأف ءاقالط هنوفراعتي

 ملكت اذإف ءاهظفال دصاقم ئلع ةلكلّدلل 290 لب ءاهديعت دارتألا ظافلألاو
 عتب اذهلو همكتح هيلع بئر ”نعملا كلذ هب دصقو نعم ئلع لاد فل

 ناورم نع ةملس نب دامح قيرط نم )197/1١١( «ئلحملا» يف مزح نباهركذ )١(

 .تاقث هلاجرو .هنع رفصألا

 (ئربكلا» ين يقهيبلا هجرخأف ٍديز ٌرثأ امأو ء.هجيرخت قبس دقف يلعو رمع نبا رثأ امأ )030

 يرصبلا رماع نب رمع هيف ؛هب سأب ال هدنسو ءماشه نب ديعس قيرط نم (5"7 5 /0)
 ' ةبيش يبأ نبا هجرخأو .يوقلاب سيل :يئاسنلا لاقو ءحلاص خيش :يدع نبا لاق

 :لوقي ناك تباث نب ديز نأ ةداتق نع ديعس قيرط نم )18518٠184177.1856(

 .اديز كردي مل ةداتق ؛فيعض هدنسو «ثالث ةنئابلاو ةيربلاو ةتبلا يف

 .اًبيرق هجيرخت قبس ()
 «.حيحص هدنسو «ناسح يبأو سالخ قيرط نم (18116) ةبيش يبأ نبا هجرخأ (4)

 نم )١١709( قازرلا دبع هجرخأو )١١/ ١195(« «للحملا» يف مزح نبا هححصو

 .اًيلع كردي مل ةداتق ؛فيعض هدنسو «هنع ةداتق قيرط

 .دانسإ نود )٠١١/ ١195( «ئلحملا» يف مزح نبا هنع هاكح مه(

 .د ف تسيل «لب» (1)
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 مهفي ال امب مّلكت هنإف ءاّمطق يش هب عقي مل هانعم مهفي ملو «ةّيبرعلاب قالطلا

 اذهب عقي ال قالّطلا نأ ئلع كلام نب بعك قييدع لد دقو .هّدَصَق الو هانعم

 .ةلاب الإ هلاثمأو ظفّللا

 نيب ٌقرف الو ءاهتيانكو اهجيرص ظافلألا رئاس يف راج كلذ َّنأ باوّصلاو
 ىتمأ وأ ءشحاوفلا يتأي ال رح ٌءالغ يمالغ :لاق ولف «قالّطلاو قتعلا ظافلأ

 كلذب ْقِتِعَي مل -هاونالو ٌقتعلا هلابب رطخي ملو ,روجفلا يبت ال ٌةَّرح ٌهمأ
 ؟كتأرما نيأ :هل ليقف ءاقرتفاف قيرط يف هتأرما هعم تناك ول كلذكو .اًعطق

 .قلطت مل ءاقالط دري ملو اهتحَّرَس :لاقو اهرعش حَّرَس وأ ءاهتقراف :لاقف

 مل -ٌقلاط اهّنِإ :كلذب اهنع اًرابخإ هريغل لاقو (١)ّقْلّطلا اهّبرض اذإ كلذكو
 ٍتنأ :اهل لاقف ؛هنم تقلطأف قاثو يف ةأرملا تناك اذإ كلذكو .كلذب ٌقلطت
 ,(7قاقولا نه دارأو ءقلاط

 اع لت ايضاعيو وسلا كله نو لف دمعلاو كلاع بهذم هلك اذه

 دحأ درفنا ولف هيلع ٌلاد ظفلب يتأيو هيوني ىَّنح قالّطلا عقي الو «هيلع ّصن
 حيرص ىلإ ظافلألا ميسقتو .قاتعلا الو قالّطلا عقي مل رخآلا نع نيرمألا

 فالتخاب فلتخي نكل ءعضولا لصأ يف اًحيحص اًميسقت ناك نإو ةيانكو

 طفل .برغ ههتاذل .ظنلت اًدباث امك سيلف ءةنكمألاو ةئمزألاو صاخشألا
 ريغ يف ةيابك اكسو ئامز يف خيرمس رأ ؛نيرخآ دنع ٌةيانك موق دنع حيرص

 دحأ داكي ال ؛حارسلا» ظفل اذهف «كلذب ٌدهاش عقاولاو ؛نامّرلاو ناكملا كلذ

 هب مّلكت نم نإ :لاقي نأ ٌعوُسَي الف «ةيانك الو اًحيرص ال قالّطلا يف هلمعتسي

 .ةدالولا عجو )010(

 .(7 5 /؟) ين اذه لثم مدقت ()



 عِرّشلا فرع هل 21)تبث هنأ ئَعّدُيو «هوني مل وأ هاون هتأرما ٌقالط همز
 داكي الف لامستسسالا اكأ ةلامعقناو اًعرش ةلطاب يرصد هذع نإ :لاممتنالاو

 : :لاعق هلرقع ءقالطلا ريغ يف هلمعتسا دقف د عرشل امأو ءةّتبلا هب 3 1

 امه َنهوُسَمَت نأ تق نم َنُهوُمْسفَلطَرش ٍتسِوؤم متكامل اهني
 بارسألا * اليم اَح .اَرَس َترهوَحَيَسَو 8-5 تا ةي

 يف عرشلا هلمعتسا ها كلذكو .اًمطق قالّطلا ريغ حارّشلا اذهف 4

 اىلإ «َنهتّنِمل نُهوُمْلْطَف سي مكفلط نإ | نَنلَأ ايي :ئلاعت هلوقك «قالّطلا ريغ

 ([7؟ -١:قالطلا] ا رحم 2107 َنُهَكعَل َنْدَلَب اذه :هلوق

 الام اذه قيثاث ةقلط ءاشنإ ذل ةعجتلا كرف :ةقراقملاو قعجتلا :انه كاسمألاف

 هانعم َمِهَف .هئجوز ْثقلط هب مّلكت نم نإ :لاقي نأ زوجي الف َدَّنبلا هيف فالخ

 .قيفوتلا هللابو اوس نالطبلا يف امهالكو .همهفي مل وأ

 .2(تيبئي) :ص وق )١(

 .م يف تسيل 1 (دحأ)» 030
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 راهظلا يف د5 هللا لوسر مكح

 ةراقكلل بجوملا دولا 'رتعمو .هيف هللا لزنأ ام ناييو

 يمرس امم هي[سْ نيكس نورها :ئلاعت لاق 1 سا جذع سأل 1 و ِ
 هَل َّنِإَو !يَوُزَو ِلَوَقْل نم اَوكحُم وويل هنو َرُمْتَدَِو قل

 ع م نم ٍةَبَقَرريرَحَم أولاد: هيآَسي نم يوزر
 220012 م وهم ماه ذيول نف © ريح 2 َنوُلَمَعَت اَمِيمَشَأَو دي

 م

 ا هلأ ١ اونو كلك كشم يي 2 نر نش
 ا ع ريب

 1 :ةلداجملا] 4 ٌءِيلأ ب ٌباَذَع نير لَو

 احم

 ةضيوز نيم عالق تفاصلا هب سوا نأ(! ”دياسملاو نتثكا قدح
 تكتشاو لك هللا لوسر هيف تلداج ىتلا ىهو «ةبلعث نب كلام تدب ةلوخ

 هللا لوسر اي :تلاقف «©"”ِتاوامس عبس قوف نم اهاوكش هللا عمسو «هللا ئلإ

 «ئربكلا» يف يقهيبلاو (7570) يئاسنلاو )39١776188( هجام نبا هجرخأ )١(

 نب ميست نع شصألا نع. قرط حم !سكخسر "لرطس(94 186) دمحلو 00:7 /9)

 ةلوخ) ةلداجملا اوّمسو 581١(« /7) مكاحلا هححصو «ةشئاع نع ةورع نع ةملس

 ةصق يف درو ام حصأ اذهو٠ :(7174 /17) «حتفلا» يف ظفاحلا لاق ؛(ةبلعث تنب

 لريتجيلاب ااا 1 رتقسلاو 05111 يطوف هج رئأر كينيسلاو ةعبمل

 ةشئاع نع «هيبأ نع ؛ماشه نع «ةملس نب دامح قيرط نم (787 ٠/ ) «ئربكلا»

 1991 دس دراما تدب انوع در هدرا قر يم ةليقيملللا تخت

 هدانسإ ظفاحلا نّسحو ,.(5741) نابح نباو )١١1١6757١15( دواد يبأو

 .اًبيرق يتأيسو «سابع نبا نعو .(5 77 /9)

 .(هتاوامسل :حوم ()
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 ام» : هِللَع هللا لوسر اهل لاقف «ةهذنع هّمأك ينلعج .ينطب (021 ل (17ترقنو

 .كيلإ وكشأ ينإ َمهّللا :تلاقف 2 يش ِكرمأ يف يدنع

 ءاوعاض هيلإ (© همم نإ ءاراغص ةيبسص ىل نإ :تلاق اهّنأ "7 يورو

 .نآرقلا لزنف ءاوعاج لإ مِهتممَص نإو

 تءاج دقل ءتاوصألا هُعْمَس عسو يذلا هلل دمحلا :(2)ةشئاع تلاقو

 ّيلع ئفخَي ؛ !'تيبلا رس يف انأو كي هللا لوسر ئلإ وكشت ةبلعث تنب ةلوخ

 اًهِجَىَر ىف كارا لأ لَعُهَّم هلأ َعِمَسدَه# : :لجو رع هللا لزنأف ءاهمالك صعب

 ١[. :ةلداجملا] * رص عي سه هلاك ةَمَسيَمَووَم أَلاَ كَتْضَتَو

 نيرهش موصيفاا : :لاق ءدجي ال :تلاق .(ةبق ةر قيعُيِلا :3 دع لكي ئيبتلا (79لاقؤ

 هل ترثكأ :ترشنو .رداصملا يف امل قفاوم ز نم تبثملاو ««ترقنو) :ح «م د ءص )١(

 .دالوألا 8 ريقك ووقت ةأرما :لاقي .دالوألا

 .جيرختلا رداصم نم ةدايز (؟)

 يف يدحاولا هدروأو «(577 /”) «فاشكلا جيرخت» يف يعليزلا هركذ ظفللا اذه (0)

 ينالطسقلاو «(577/8) «طيسولا» هريسفت يف يوغبلاو «(7094 /5) «طيسولا هريسفت»

 .هلبق اميف هجيرخت مامتو ١75(. /8) «يراسلا داشرإ يف

 .رداصملاو خسنلا فالخ «مهمض» :عوبطملا يف (5)

 .هجيرخت قبس (9)
 .ةيئاج :كليبلا رسك 50

 نب رمعم نع قاحسإ نبا ثيدح نم وه لب هاَهْنَعْةَنِاََِر ةشئاع ثيدح نم سيل هدعب ام )غ0

 ةبلعث نب كلام تنب ةليوخ نع مالس نب هللا دبع نب فسوي نع ةلظنح نب هللا دبع
 - «هيلإ وكشأ كَ هللا لوسر تئجف «تماصلا نب سوأ يجوز ينم رهاظ :تلاق
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 معطيلفا :لاق ءمايص نم هب ام ٌريبك خيش نإ هللا لوسر اي :تلاق .(نيعباتتم

 07 رب فكماس زألدعي قل صديو يش نم عاما ترث بيلا ني

 . «كّبع نب لإ ي ىعجراو ائيكسم نِّيس هنع 77 ىميطأف (17 تش

(010 

000 

0 

(0 

 رهش ةذِه هتأرما نم رهاظ ىيضايبلا رخص خب ةملس نأ 20 علا» يفو

 لزن تح ٌتحرب امف ؛ءكمع نبا هنإف هللا يقت ةزا» :لوقيو هيف ينلداجي هِي هللا لوسرو

 ةيحاو 5543 هوا وبأ ةعرخلا :قينسلا رغا ارلإ هةيقر قدحي :لاقل . الارق

 نب رمعم هدائسإ يفو ءمهريغو (784 /1) يقهيبلاو (571/9) نابح نباو ("0/9)

 يف ظفاحلا هنّسحو ؛هيوقت دهاوش هلو .نابح نبا ريغ هقثوي مل «ةلظنح نب هللا دبع

 .اًدحاو اًثيدح نيثيدحلا فلؤملا لعج دقو .(477 /9) «حتفلا»
 ننس :رظنا .كلذ ريغ ليقو ءروهشملا وه اذه .اعاص رشع ةسمخ عسي لتكم :قرعلا

 ,(1197 157110107150 ةدواذ يبأ

 نإف» لدب «يبهذا» :جيرختلا رداصم يفو .ب نم تبثملاو .خسنلا يف ضايب «نإف» دعب
 ده علا ل

 اة ل

 .رداصملا ف انهل قفاوم تيشملاو .(معطأف» و ءح م د «ص

 ,١5"55؟)هجام نباو )2١١4'( يذمرتثلاو ,(؟17١57) دواد وبأ هجرخأ

 نع راسي نب ناميلس قيرط نم )١5471(: دمحأ هجرخأ |ذك( 6

 نئلع» :لاقو 8 /9): مكاحلاو :(7 4 4) دوراجلا نبا هجرخأو .رشكص خب ةملس

 ناميلس نيب عاطقنالابو «سلدم وهو قاحسإ نبا ةنعنعب ّلعأ دقو (ملسم طرش

 ؛هلاسرإو هلصو يف ناميلس ئلع فلتخا دقو ءقحلا دبعو ّيراخبلا هلعأ هبو «ةملسو

 نب دمحم لسرم هل دهشيو .جشألا نب ريكب هلسرأو ّرم امك قاحسإ نبا هلصوف
 هنّسح ثيدحلاو «يآلا سابع نبا ثيدحو «ةملس يبأو نابوث نب نمحرلا دبع

 ,(7887) لبق اَقَّلعم يراخبلا دنع هلصأو «(877 /4) «حتفلا» يف ظفاحلاو يذمرتلا
 )5١91(. «ءاورإلا» يف ينابلألا هدهاوشو هقرطب هححصو
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 اي كاذب َتنأ» :ِِلكَي ٌيِبْنلا هل لاقف .هخالسنا لبق ًةليل اهعقاو مث ءناضمر

 هللا رمأل ٌرياص اتآو  نيتّرم هللا لوسر ايكاذب انأ :تلق :لاق :24؟ةملس

 اس نحلاي ككب ىذلاو :كلق «هةيقر زد :لاق .هللا كارأ امب يف ٌمكحاف

 .!نيعباتتم نيرهش ْمِص» :لاقف ؛يتبقر ةحفص ٌتبرضو ءاهريغ ٌةبقر كلمأ

 نيب رمت نم اَقْسَو ْمِعطأف» :لاق ءمايّصلا يف الإ ٌتبصأ يذلا ٌتبصأ لهو :لاق

 ٌماعط انلام (١)نْيَّشْحَو انّيب دقل ٌقحلاب كئعب يذّلاو :تلق ««اًئيكسم نيّمس

 نيتس ْمِطأف ؛كيلإ اهْعَقديلف ءقيِرُر ينب ةقدص بحاص ىلإ قِلطناف» :لاق
 يموق لإ تعجرف :لاق ««اهتّيقب كلايعو تنأ لُكو ءرمت نم اَقْسَو اًئيكسم
 3 هللا لوسر دنع ُتدجوو ءيأّدلا ءوسو ٌقيَّصلا مكدنع ٌتدجو :تلقف

 .مكتقدصب يل رمأ دقو ءيأَّرلا ٌنسحو َةعّسلا

 دق لَو ّيبنلا ائتأ الجر نأ : سابع نبا نع 76ىذمرتلا عماج يفو

 يتأرما نم ترهاظ يّنِإ هللا لوسر اي :لاقف ءاهيلع ّعقوف هتأرما نم ٌرهاظ
 :لاق .«هللا كمحري ؟كلذ ئلع كّلمَح امو» :لاق «رفكأ نأ لبق اهيلع ٌتعقوف
 .«هللا كرمأ ام لعفت ئّتح اهْئَرَعَت الف» :لاق ءرمقلا ءوض ىف اهلاخلخ تيأر

 .نيعئاج :لنعملاو .«نييشحو) :م 0010

 )٠١560( هجام نباو (7551) يئاسنلاو )5١77( دواد يبأ دنع اذكو )١١994(« مقرب )0

 وبأو يئاسنلا لاسرإلا حجرو «هلاسرإو هلصو يف فلتخا دقو «هنع ةمركع قيرط نم

 ينابلألاو نّقلملا نباو 5١4( /7) :مكاحلاو ٌّيذمرتلا لوصوملا ححصو «متاح
 ال) :مزح نبا لاقو .(577 /9) «حتفلا» يف ظفاحلا هّدانسإ نّسحو «هدهاوشو هقرطب

 .يتأيس ام لوصوملل دهشيو «ةقثلا ةدايز لوبق لصألا ذإ ؛«هلسرأ نم لاسرإ هرضي

 «ءاورإلا»و .( 57/7 /7) «صيخلتلا»و ١74(« /5) متاح يبأ نبال «للعلا» :رظنا

 )5١99(.

 :هاأل/



 .ٌبيرغ ٌحيحص ٌرسح ثيدح اذه :لاق

 لبق عقاوي رهاظملا يف للي َيِبْنلا نع ءرخص نب ةملس نع :اًضيأ 217هيفو

 نيب ٌعاطقنا هيفو .ئهتنا .ٌبيرغ ٌنرسح :لاقو .«ٌةدحاو ٌةراّفك» :لاقف ءرفكي نأ

 .رخص نب ةملسو راسي نب ناميلس

 نع «رانيد نب ورمع نع ءملسم نب ليعامسإ نع :21)(راّزبلا دنسم# يفو
 نم ٌترهاظ ىّنِإ :لاقف ِهِكَي ّيبنلا لجر ئتأ :لاق ءساّبع نبا نع ءسواط

 :هللا لقي ملأ» :هلكي هللا لوسر لاقف ءرّمكأ نأ لبق اهيلع ٌتعقو مث «يتأرما

 ئّتح ُكِسْمَأ» :لاق «ينئبجعأ :لاق ««؟[6 :ةلداجملا] 4 اَسآمتيِنَأ ٍلِقَمٍ
 نأ اينع اذه دف وسحعل ةادسإب ورش هملعتل ءزازؤملا لاس .(رفكت

 .ملعلا لهأ نم ٌةريثك ةعامج هنع ئورو «هيف مّلكت دق ملسم نب ليعامسإ

 :اًرومأ ماكحألا هذه تنّمضتف

 ٍنوك نم مالسإلا ردص يفو ةّيلهاجلا يف هيلع اوناك ام لاطيإ :اهدحأ

 هب ينعأ ءيّمأ رهظك ىلع ِتنأ :لاقف «هل هدّنب حّرص ولو ءاًقالط راهّظلا
 يفالخ نم هاسع ام الإ «قافتالاب اذهو ءاراهظ ناكو ءاقالط نكي مل -قالطلا

 رهاظت ولو :©7ُكعِفاَشلا لاق . امهريغو ٌيعفاَّشلاو دمحأ هيلع ّصن دقو داش

 زوجي الف ؛هظفل اذه . اال ناك اةاهلظ ديري قلط وأ ءارابظ ناك اًقالط فيري

 .هجيرخت قبس دقو )١١9/8(« مقري )١(

 ٌقفتم ؛ةكم ليزن يرصبلا ملسم نب ليعامسإ هيف ؛فيعض هدنسو «(4477) مقرب (؟)
 .افنآ قبس امك هدهاوشو هقرطب حيحص ثيدحلا نكل ؛هفعض ئلع

 .(؟7١”ص) «ينزملا رصتخم# يفامك (9)

 كلا



 ّيلع تنأ :١2)لاق اذإ هَّنأ يلع دمحأ ٌّصنو .اذه فالخ هبهذم 'ولإ بسني نأ

 ةاح رابألا نأل انهو سب قللت الو ؟ايظسلا قالطلا هي سعآ ءىثتآ ريل
 .خوسنملا مكحلا لإ داعُي نأ زجي ملف «خسنف ةّيلهاجلا يف اقالط

 هيلع ناك ام ئلع قالّطلا هب ئون امَّنِإ تماصلا نب سوأف اًضيأو

 .قالّطلا نود راهّظلا مكح هيلع ئرجأو

 هلطبأ يذلا مكحلا يف ةيانك هلعج زجي ملف .همكح يف ٌحيرص هنإف اًضيأو

 .ُبجوأ هللا مكحو ؛ٌقحأ هللا ءاضقو هعرشب لجو رع هللا

 هنع هللا ربخأ امك هّنأل ؛هيلع مادقإلا زوجي ال مارح راهّظلا نأ :اهنمو

 ةهجو اًركنم هنوك ةهج نيب قرفلاو .مارح امهالكو ءروزو لوقلا نم ركنم

 هءاشنإو كلذب اهنع هرابخإ نّمضتي يّمأ رهظك ّيلع ِتنأ :هلوق نأ اًروز هنوك
 روزلا َنإف ءٌركنم ٌءاشنإو ءروز ٌربخ وهف «ءاشنإو اًرابخإ نَّمضتي وهف ءاهميرحت
 هناحبس متخو .فورعملا فالخ ركنملاو «تباثلا ٌقحلا فالخ لطابلا وه
 مثإلا ببس مايقب ٌراعشإ هيفو «[” :ةلداجملا] 4 ٌرَوُفَعوفَحَ َهَلأَنِإَو# :هل وقب ةيآلا

 .هي 1و هترفخمو هللا وقح الول يذلا

 لوق اذهو ءدوّعلاب بجت امَّنإو ءراهّظلا سفنب بجت ال ةراقكلا نأ :اهنمو

 مّلكت اذإ :لاق ٍسواط نع حيجت يبأ نبا نع ئروشلا ئورو .روهمجلا

 (؟7نبا نع رمعم ئورو «هنع حيجُت يبأ نبا ةياور هذهو «2")همزل دقف راهّظلاب

 )١( «ينغملا» :رظنا )١١/791(.

 هلاجرو «هب يروثلا نع يدهم نبا قيرط نم )2١/٠١( «ئلحملا» يف مزح نبا هدروأ (6)

 .(7/7 )١١/ «ينغملا» يف ةمادق نبا هيلإ هازعو «تاقث
 .عوبطملا نم ةطقاس «نبا) 2١
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 :لاق [7” :ةلداجملا] 4 أولاَقاَمِلَنودوُمَيمتٍ :اىلاعت هلوق يف هيبأ نع .«سواط

 .10يرقر ةرستق اهوطيف دوعي دك هع روظك هيلع اهلعج

 ءاكس و«راهظلا سقتب ةرافكلا بعيق هلأ 9مم حرع نماثلا ةركسو

 دوَحلا َّنأ مهيلع َفْخَي مل ءالؤهو .ّيّنبلا نامثعو ٌيروُنلا نع" 'ءزح نبا

 ةّياهاجلا يف هيلع اوناك ام ئلإ دوعلا وه مهدنع دوعلا نكلو «ةرامكلا يف طرش
 5 .4ُة نصف داء :ديّصلا ءازج يف ئلاعت هلوقك «رهاظتلا نم

 4َْككَساَتَع هلا اَمَع# :لاق اذهلو ؛هميرحت لوزن دعب دايطصالا ئلإ داع
 .[ 46 :ةدئاملا]

 :روزلاو ركنملا نم هب مّلكت ام ةلباقم يف تبجو امّنإ ةرامكلا ّنألو :اولاق

 .هيلع مزعلا وأ ءطولا نود ءراهظلا وهو

 لعف وه دوعلا ناك هنع ئبنو راهّظلا مّرح امل هناحبس هللا َنألو :اولاق

 4 :ءارسإلا] « رغد نإَو وين ير ئمع# :اىلاعت لاقامك .هنع ئهنملا

 ّيهنملا لعف سفن (؟)انه دوعلاف .ةبوقعلا ئلإ اندع بنّذلا لإ متدع نإ :يأ

 . كن

 ئلإ قالطلا نم هّمكح لقنف ةّيلهاجلا 2 اقالط ناك رايظلا نألو :اولاق

 هوحنب هجرخأو ءهب قازرلا دبع قيرط نم )20١/١٠١( «ئلحملا» يف مزح نبا هدروأ 010

 نبا نع ءرمعم قيرط نم (77ص) «ةباحصلا راثآ يف يلامألا» يف امك قازرلا دبع

 .ءطولا ديري :لاق «اولاق امل نودوعي مث :لاق هيبأ نع ءسواط

 .(77 )١١/ «ينغملا»و ,( 5777 /4) «حتفلا» يف هنع هاكح )0

  02«نئلحملا» يف )١١/ 0١(.

 .«انم» :خسنلا يف (5)
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 نأ يضدقي اذهو ءرمكُي ئّتح اح ةجوُزلا ميرحتو ٌريفكَتلا هيلع َبّنرو ءراهلا

 راهّظلا ظفل دّرجم ءارو ٌرمأ دوعلا :اولاقو «كلذ يف روهمجلا مهعزانو

 :هجوأ ةثالثل ؛مالسإلا يف هيلإ دوعلا ئلع ةيآلا لمح ٌحصيالو

 ئتأ اذهلو ؛مالسإلا يف ١)رهاظي نم مكحل ٌنايب ةيآلا هذه َّنأ :اهدحأ
 راهظ مكحل اًنايب اذه ناك اذإو .4َنوُرهظي# :لاقف ءاًلبقتسم لعفلا ظفلب اهيف

 نإو ودعيت :هدعب لوقي فيكف «دوعلا سفن مكدنع وهف ؛مالسإلا
 ؟هكدنع راهّظلا ")ريغ دوعلا اذه ئنعم

 يضاملا ئنعمب عراضملا ناكو «متركذ ام دوعلا ناك ول هّنأ :يناثلا
 تبجو ()امل -مالسإلا يف اوداع مث مهئاسن نم اورهاظ نيِذّلاو :©0هريدقت

 نمف «مالسإلا يف */اوداع مث ةّيلهاجلا يف رهاظت نم ئلعالإ ةرافكلا

 اي د :نردأ انه ةإف؟دئع ريغ مالسالا يف اهلا اجا ن ئلع ابرج

 اولعجي نأ الإ ةّيّلكلاب نآلا راهّظلا مكح لِطِبُت كلذو :هيلإ دوم ٌنباس
 ظفل نع ؛الاًبئان عراضملا ظفلو «ةقرفل 4وُدَوْعَي# و .ةقرفل * َنوُرِهظُي#
 .ةحاصفلا نع ٌجِرْخُّمو ءمظّنلل ُفلاخم كلذو ءيضاملا

 .«رهاظت» :ح د ءص )١(

 .(وه» يضتقي قايسلاو .خسنلا يفاذك (؟)

 .خسنلا نم تبثملاو .«هريدقت ناك» :عوبطملا يف ()

 .خسنلا فالخ «املو» :عوبطملا يف (4)

 .عمجلا ةغيصب خسنلا يفاذك (5)

 .«بئان» :ز د ءص (5)
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 ؟ال مأ ةّيلهاجلا يف ارهاظت له :امهلأسي ملو «ةراّمكلاب

 اًطرش ناك ولو ءاطرش هنولعجي يذلا دوعلا نع امهلأسي ملو :متلق نإف
 .هيع لاست

 وه دوعلا لعج نمو ءهتبح سفن وهو ؛هلوق ئيلعٍراج اذهف هيف قالا

 ءءطولا مهدصق ناك نيرهاظتملا نأ يف ف نيب ةصقلا قايس :لاق مزعلا وأ ءطولا

 .هللا ءاش نإ كلذ ريرقت قأيسو .هل اوكسمأ امّنِإو

 ٌرعع هللا كلو ؛كلذك وه معنف اًروزو لوقلا نم اًركنم راهّظلا نوك اّمأو

 نأ اي# فركايوفب :نيرمأب روُزلاو ركنملا اذه يف ةراّقكلا بجوأ امَّنِإ لجو

 .امهدحأ ئلع ال ,ءطولا ئلعو هيلع بترت امّنِإ ءاليإلا مكح

 )١( اصف

 يف اوفلتخا َّمث ءراهّظلا دعب دوَعلاب الإ ةرافكلا بجت ال :روهمجلا لاقو

 لاقف :نيلوق ئلع ؟هءارو ٌرمأ وأ هنيعب راهّظلا ظفل ةداعإ وه له «دوعلا ئنعم

 نم ٍدحأ نع اذه اوكحي ملو ءراهّظلا ظفل ةداعإ وه مهلك رماّظلا لهأ

 تهدم داكي ل ةاكّشلا هذه تناك نإو «هيلإ اوقّبسُي مل ٌلوق وهو هَهَّنبلا فلّسلا

 .ًادتبملا ال داَعُّملا راهّظلاب الإ ةرافكلا هناحبس هللا بجوُي ملف :اولاق

1 



 ىف لِقعَت ال برعلا نأ :اهدحلا فجوأ ةثاللث نم ةيآلاب لالدعسالاو :اولاق

 .ةيناث ٌةَّرم هلثم ّلعف الإ ءيّشلا ئلإ دوعلا اهتاغل

 لال .مكابوو اضرب برعلا ماققو ةفوسر الكر هلل باق انهو ةوالن

 هنأ ف ءاوس ةيآلا ريظن اذهف ء[78 : ماعنألا] 4هَنَعَأوم ٍداَمِلَاوداَعْلْأو ُرَوَْول :اىلاعت

 لاقو لأ هياوتأ ام لشمب ةيناث رم مهنايتإ وهو ؛ماللاب دوعلا ّلعف (17ئّدع

 هنمو .ةبوقعلا رك بنذلا مترك نإ يأ 4: ءارسإلا] « انرْعوقرُع ناَه# : اىلاعت

 :ةلداجملا] 4 ُهَنَعْأمناَمِلَوُدْمَيَّرُش ئَوَجَتلَان عومي َلِاَرَترلا :ئلاعت هلوق

 هريظن هّنِإف .هيف دوعلا نم دارملا نّيبي وهو ءاهسفن راهّظلا ةروس يف اذهو «[4

 :هركذي تيرق دهعلاو :2؟0ةادآو ةللعف

 نايتإلا وه لوقلا ئئلإ دوعلاف ءراهَّظلا ظفل وه هولاق يذّلاف ءاضيأو :اولاق
 اذه ريغ يرعلا .اقمث ال قيناثق ته هي

 سيلو «لعف امو ٌمزع اّمإو كاسمإ اَّمِإ ظْمّللا راركت ادع امف ءاًضيأو :اولاق
 مزعلا نألو ءئّتعم الو اًظفل ال ءاَدوَع هب نايتإلا نوكي الف ءلوقب اهنم ٌدحاو

 .راهظلا ىلإ اًدوَع اهم نايتإلا نوكيف ءاَراهظ سيل كاسمإلاو ءطولاو

 :لاقي امك هّسفن هنم ّمنم يذلا ءيّشلا يف ٌعوِجّرلا دوعلاب ديرأ ولو :اولاق

 هِتبه يف ٌدئاعلا» :ثيدحلا يف امك ءاولاق اميف 7نودوعي مث :لاقل «ةبهلا يف داع

 .2«نم دع) :ح(يم )١(

 هتلص عم دوعلا لعف ركذ دوصقملاو ءأطخ وهو .خسنلا فالخ «ةدارإو» :عوبطملا يف (؟)

 نيعضوملا يف ماللا فرحب

 .(دوعي) :م (1)
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 اديس د

 رام ب ]و سقل قوقفسدا اوم ها ثمل عشا اذإ ناكذ « ممل

 راهظلا يف ٌحصيالو :لاق ,(؟)َدُي الو راركتلا يضتقي اذه :©7لاقف 177 ءابذعلا

 .هدحو ريخلا اذه الإ

 ةباحّصلا نم ٌّدحأ هب لقي مل لوقلا اذه نب انيلع مكعينشت اًمأو :اولاق

 وأ ككاسمإلا وأ ,مزعلا وأ .ءطولا وه دوعلا ْنِإ :ةباحّصلا نم لاق نم نود
 نق ةيامسلعلا نيم دهساو لعب نعوذ ةاياعاججلا يف راها لإ دوعلا رع

 لصف
 ظفّللا ةداعإ دوعلا ئينعم سيل :اولاقو ءكلذ يف روهمجلا مهعزانو

 :لاقي ِهَّنأل ؛"اولاق ام نوديِعُي َمث» :لاقل .دوعلا وه كلذ ناك ول هّنأل ٍ؛لّوألا
 يفو .هلعف يف داع :لاقي امك .لاعفألا يف وه امّْنإف داع اّمأو «هنيعب همالك داعأ

 ئئلإو .هلاح ايلإو ءهتيالو يي .هلمع ئلإ داع :لاقيو .(يف)ب اذهف «هتبه

 هدقاعأ :لاق امئاف لوقلا امو .اًضيأ هل داعوب«كلذ وحنو «هتداسإو هتاسحإ

 نبا ثيدح نم )١1777( ملسمو (191/0 77777771١7084 ) يراخبلا هجرخأ )١(

 اضيأ اًضيأ نيخيشلا دنع رمع نع بابلا يفو اَْنَعَةَنلَوَيو سابع

 .ثيدحلا جيرخت قبس دقو (70/41) مكاحلاو :( 77140 دواد يبا أ ظفل اذه (؟)

 .(07؟ )١١/ «نئلحملا» ىف ()

 .«ليلحملا» نم بيوصتلاو .«دبالاو» :خسنلا يف ()

025 



 لاق امكو .2")«كتاملك يلع ْدِعَأ» :ِِلكي َيِبْنلل ةبلعث نب ١2)ءامض لاق امك

 0 .©0ههللا لوسر اي يلع اهْدِعَأ» :ديعس وبأ

 :ثيدحلا يفو «هتلاقمل داعو «هتلاقم داعأ :لاقي ِهَّنإف ءمزالب سيل اذهو

 :ةاوبم ناهداعأ ةرتعمي هك ةدوزلانقمل واعف

 ؛سمأ ةداعإك لاحم لوقلا ةداعإ َنأب مهيلع در نم ٌدر اذه نم ٌدسفأو
 لوقلا ةداعإ َّنإف ,داسفلا ةياغ يف اذهو .نينامز عامتجا أّيهتي ال هَّنأل :(60لاق
 نم بجعلاو .هنيعب ال لوألا لثمب نايتإلا يهو «لعفلا ةداعإ سنج نم

 .ثوحبلا هذه لثمب مهعم ثحبيو «ةّيرهاظلا فالخب ٌدَتعُي ال لولي بعت

 !ًدَّرلا اذه لثمب مهيلع د دريو

 هلو يللا يل سيل هلل دبع يف كاملا لهمب مهام و نمر هتلر

 «[8 :ةلداجملا] 4 ُهَنَحْأمْئاَمِلَنوُدَوحيَّرَت ئَوَجَتلَأ نعأ ًاويئيلا َلِاَرَمَلَأل اهريظن

 ئكح دقو «ةلمهملا لادلاب (دامض» :روهشملاو «هرخآ يف ميملاب خسنلا يفاذك )١(

 .(75/7 /5) «ةباصإلا» يف امك هدنم نبا نيهجولا

 .اهْنَعْدَيلَوَوو سابع نبا ثيدح نم (87/) ملسم هجرخأ )00

 ابأ اي» :هل لاق ِدِِلَي يبنلا نأ يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم )١1884( ملسم هجرخأ ()

 بجعف : لاق .«ةنجلا هل تبجو ابن دمحمبو ايد مالسإلابو اير هللاب يضر نم «ديعس

 .لعفف «هللا لوسر اي يلع اهدعأ : لاقف ديعس وبأ اهل

 ثيدح نم )١4/( «ريبكلا» ىف ف يناربطلاو .(587 /") «ءافعضلا» يف يليقعلا هجرخأ 2(

 .اركنم ثيدح» :يبهذلا هيف لاقو «ةلاهجو ٌففعض هدئس يفو «سابعلا نب لضفلا

 يبنلا نأ :هيف .ءليوط ثيدح نم ءزج وهو .(7741/) «ءاورإلا» يف ينابلألا لاق اذكو

 .اهريغو ءانحشلا يف هتلاقمل داعف «رينملا ئلإ داع مث ءرهظلا ئلصف لزن مث .بطخ هِي

 .ةيملعلا بتكلا راد (555 )١١/ «يواحلا» يف يدرواملا وه (5)
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 وه هنع اوهُت امل مهدوع َّنإف ءراهّظلا ةيآ نم دارملا نّيَت ةيآلا هذهف اذه عمو

 كلت ةداعإ هب دارملا سيلو ءئوجنلا وهو «ّيهنملا سفن ئلإ مهعوجر
 :راهّظلا يف هلوق كلذكو .هنع ّيهنملا ئلإ مهعوجر لب ءاهنيعب ئوجتتلا

 وه لوقلاو ءلوعفملا ئنعمب ٌردصم وهف ؛مهلوقل يأ 4 اولاَاَمِلَدودْوَْيل
 وهو ؛هيلإ دوعلا وه مّرحملا ئلإ دوعلاف «ةمّرحملاب اههيبشتب ةجوُزلا ميرخم
 .ءطولا هّنِإ :لاق نم ذخأم اذهف .هلعف

 دوعلاو ءميرحّتلا وه لوقملاو ءلوقملا نعم يف لوقلا نأ ةلأسملا ةتكنو

 دعاوق الع راج اذهو «هميرحت دعب هيلإ اًدتئاع هتحابتسا وهو «هيلإ دوعلا وه هل

 .فلخلاو فلّسلا روهمج 2"2هيلع يذلا اذهو ءاهلامعتساو 7١2ةّيبرعلاو ةغّللا

 فرعُي الو ."7ههريغو كلامو يرهزلاو نسحلاو سواطو ةداتق لاق امك

 .خسنلا فالخ «ةيبرعلا ةغللا» :عوبطملا يف )١(

 .«هيلع لد) :م )3

 (9 11/9 قازرلا دبع هجرخلاف ةداتق لوقامأو .اًميرق قيس دقف سواط لوقامأ 0

 مث :لاق هنع رمعمو ديعس قيرط نم «هل ظفللاو (77//351) «هريسفت» يف يربطلاو

 .حيحص هدنسو .اهأطيف اهل دوعي نأ ديري

 يف سنوي نع بيهو قيرط نم (7721/77) هريسفت يف يربطلا جرخأ دقف نسحلا امأو

 .سيسملا رهاظملل هرك هنأ نسحلا نع ينغلب :لاق «اولاق امل نودوعي مث» :ئلاعت هلوق

 نبا قيرط نم اقّلعم )01/٠١( «ئلحملا» ين مزح نبا هجرخأف يرهزلا لوق امأو
 .اهّسمل دوعي :لاق هنع سنوي نع بهو
 نم لجرلا رهاظتي نأ كلذ ريسفت» :لاق )١114( «أطوملا» يفف كلام لوق امأو

 هيلع تبجو دقف كلذ ئلع عمجأ نإف .اهتباصإو اهكاسمإ ئلع عمجي مث «هتأرما
 .«ةرافكلا

 (57(١1/١2)رذنملا نبال «عانقإلا»و ,(797/5) «فارشإلا» :يف مهلاوقأ رظناو
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 مم الو ةباصّصلا نمأل ءٌدّتبلا ظفللا ةداعإب ةيآلا | رَّسف هنأ فلّسلا نم دحأ نع

 .مهدعب نم الو نيعباتلا

 لعفلا ئلإ دوعلا ْنأ وهو ءظْفّللا ةداعإ هلعج نم ئلع ىفخ ٌرمأ انهاهو

 اهيلح نآد' يملا لاحلا نإ ترعر هنأ اهيلع وه يتلا ءلاسلا ةقرافم موطسي

 ةقرافم مهدوع نأ ئرت الأ «[ :ءارسإلا] * انَرعَورُع ناَو# :اىلاعت لاق امك هالو

 :279رعاّشلا لوقكو .ةءاسإلا ئلإ مهدّوْعَو ناسحإلا نم هيلع مه ام

 دمحأ دوعلاف ناسحالل داع نإو

 ةحابإ اهيلع ناك يتّلاو ءراهّظلاب ميرحّتلا نآلا اهيلع وه يتلا لاحلاو
 لبق هيلع ناك لح ئلإ ٌدوع رهاظملا دْوَعف ؛لحلل بجوملا حاكئلاب ءطولا

 دعب هيلإ دوعي اًرمأ يضتقي دوعلاف هُلَّمأتف ةرامكلل بجوملا وه كلذو .راهّلقلا

 .هتقرافم

 ّنإف ءرهاظملا لاق امل دوعلا نيبو ةبهلا يف دوعلا نيب قرفلا يس رهظو
 هفّرصتو هكلم يف هّلاخدإ هيف هدوع نّمضتي ٌنيع وهو «بوهوملا ئونعمب ةبهلا

 57ةجوزلا نع جرخ دق ميرحّتلاب هّنِإف رهاظملا فالخب ءالَّوأ ناك امك هيف

 ناكف ؛ميرحتلا لبق اهعم اهيلع ناك يتلا لاحلا ئىلإ عوجّرلا بلط دق دوعلابو

 حرشاو )١ 2١« «ينغملا»و «(5//,05) «راكذتسالا»و )6١/٠١١(. «نيلحملا»و -

 1 57 2933 ةةنسلا

 :هردصو .(757ص) «لاقملا لصف» يفامك شقرملاوه )١(

 هنيبو ينيب ناك اميف ٌنسحأو
 .امهريغو (7708 )١/ «ءارعشلاو رعشلا»و (111/ /7) «نيعلا» باتك يف ةبسن الب تيبلاو

 .«ةيجوزلا» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك (؟)
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 يتلا رمأ دقو .اهيلإ داع :ةبهلا يفو «هيلإ داع :ينعي ءاذكل داع :لاقي نأ قيلألا

 «نيترم هب اظُملتي ملو اهّلظلا ةرافكب رص نب ةملسو تماصلا نب سوأ هِي

 ٌدحأ الو امهنع امهجاوزأ هب ربخأ الو ءامهسفنأ نع كلذب اربخُي مل امهّنإف
 اذه لثمو ؟نيتّرم وأ ٌةَّرم كلذ امتلق له :هِكَي ُنبْنلا امهلأس الو «ةباحّصلا نم

 .هثابب لمهأ امل اطرش ناك ول

 .هنع دوعي اًرمأو «هيلإ دوعي اًرمأ : نيرمأ نّمضتي دْؤَعلا َنأ ةلأسملا ٌرسو

 هيلإ دوعي يذّلاو ؛هلاطبإو هّضقن نّمضتي هنع دوعي يذّلاف ءامهنم دب الو

 ٌراشيإو هلاطيإو راهظلا ّضقن يضتقي رهاظملا دؤَعف «هتدارإو هّراثيِإ نّمضتي
 وعموما نإ :لوقي مهضعبف «ةيآلا نم فلّسلا مهف ُنيع اذهو «هتدارإو هذض

 :لوقي مهضعبو ءسمللا :لوقي مهضعبو ءءطولا :لوقي مهضعبو «ةباصإلا

 .مزعلا

 هب متدرأ نإ .داعملا راهظلا ف ةراشكلا بجوأ مّن هّلإ يكارق امر

 امل هيف داَعملا راهّظلا هب متدرأ نإو «هومتمهف ام بسحب ئوعدف هّظفل َداعملا

 .لّوألا ظفللا ًةداعإ كلذ مزلتسي مل ءرهاظملا لاق

 َدعبأ امو !هّحصأ امف ءتماصلا نب سوأ راهظ يف ةشئاع ثيدح اّمأو

 !مكيهذم ئلع هتّلالد

 دّدجم وه له :هيف اوفلتخا ظفَّللا ةداعإ ريغ اًرمأ دوّعلا اولعج نيذلا هن
 ىف خخ 3

 :نيلوق ىلع ؟هريغ ٌرمأ وأ راهظلا دعب اهكاسمإ

 لصي مل ئتمف ءٌقلاط ِتنأ :هلوقل عسّني اًنمز اهكاسمإ وه :ةفئاط تلاقف

 ل



 .َيعفاَّشلا لوق اذهو .ةراّمكلا هْيمزل راهّظلاب قالّطلا

 َسّعَبلا اذه َنِإف .ئيروشلاو دهاجم لوق ئنعملا يفوهو :هوعزانم لاق
 بجوي مل ةقيقحلا يفف ةراّمكلل اًبجوم هنوك نع راهّظلا جرخُي ال دحاولا
 اًباجيإ مكحلا يف هل ريثأت ال ٌقلاط تنأ :هلوق ٌنمزو .راهّظلا ّظفل الإ ًةرافكلا
 دحاولا سفّتلاو ةظحّللا كلت ئّمسَت الو «ٌعنتمم هب باجيإلا قيلعتف ءايفن الو

 اذه يف ءيش ّيأو ءعراّشلا فرع يف الو برعلا ةغل يفال ءاًدوع سافنألا نم
 ؟دعق سس وأ دوعلا ؟رثتعم هرم نامآلا نم اذه ريسبلا ءوسلا

 كلذ ْنإَف بفيعب ظقللا ةداعإ وه لاق نم لوق نم ئرقأب سيل اذهو :اولاق

 الف نامَّزلا نم ءزجلا اذه اّمأو «ًةقيقحو ًةغل دوعلا هنم مهي ٌلوقعم )لوف
 .ةئبلا ٌدوعلا هيف ناسنإلا نم مهفُي

 لبق لوقلا اذه لاق نم ةّيرهاّظلا هب متبلاط امب مكبلاطُت نحنو :اولاق
 ؟عفاّشلا

 ئدع ةَّلاَّدلا ملا فارسي دوعلاب ةراقكلا بجوأ ةلاحبس هللاو :اولاق

 ةيخارتم ٌةَدم راهظلا نيبو دوعلا نيب نوكي نأ َّدب الف ءراهظلا نع يخارّتلا
 اًدئاع راص (يّمأ رهظك ىلع ٍِتنأ» :هلوق ءاضقنا دّرجمبو «مكدنع ٌعنتمم اذهو

 . 0 ا
 ؟راهظلاو دوعلا نيب ةلهملاو يخارتلا نيأف «قلاط ٍتنأ :هلوقب هلصي ملام
 هَّنأ ربخأ امّنإو «نيعباّتلاو ةباحّصلا نم ٍدحأ نع اذه لقني مل هندي ٌيعفاّشلاو
 4 أولاَقاَمِلَنودوُمَي# يف ٌتعمس امم ٌتلقع يذلاو :(1)لاقف ةيآلاب يناعملا ئلوأ

 وعلا م 040

 017١7. /5) «مألا» :رظناو 7١7 5 9١(. ص) «ينزملا رصتخم» يفامك (؟)
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 ىذلا قالّطلاب اهمّرحُي مل راهّظلاب لوقلا دعب ٌةَّدم رهاظملا ئلع تنأ اذإ هنأ

 مرح ام كسمأ اذإ هنأ ئلإ نوبهذي مهّنأك «ةرافكلا هيلع تبجو ههب 1) مرحي

 .اذه نم هب ىلوأ ئّئعم ملعأ ال ءمّرح ام ٌلحأف هّقلاخف «لاق امل داع هسفن ئلع

 .اوهتنا

 لش

 ةدحإ ف كلام لاقق :(97هيف اوفلعتا كاسمإلا ءارو اهم هولعج نيَدْلأو
 يبأ يضاقلا لوق اذهو ءءطولا ئلع مزعلا وه :ديبع وبأو هنع عبرألا تاياورلا

 هتمزل عمجأ اذإ :لوقي كلام :©7لاقو دمحأ مامإلا هركنأو «هباحصأو ليلعي

 الإ ٌيراَّمك هيلع (؟)َّناكل عِيجُي ام دعب اهقّلط ول ؟اذه نوكي فيكف .ةراّمكلا
 .قالطلا لثم همزل راهظلاب ملكت اذإ :سواط لوق ئلإ بهذي نوكي نأ

 مزعلا دعب قّلط وأ ةسعنعلا تام وأ اسي ءاوقلا آذع ديقيرت فلعل عل

 ةقتست :باطخلا | وبأو كلام لاقف ؟ةرامكلا هيلع ٌرقتست له ءطولا لبقو
 هَّنَأ ٌةيناث ةياور كلام نعو .ٌدقتست ال :هباحصأ ةّماعو يضاقلا لاقو .ةراقكلا

 مزعلا هَّنأ هلك اذه فالخ (0)«أّطوملا» ةياورو .هدحو كاسمإلا ئلع مزعلا
 يبأ لوق اذهو «هسفن ءطولا ِهَّنأ «ةعبار ةياور هنعو .ا اًعم ءطولاو كاسمإلا الع

 وهو «(مألا»و «ينزملا رصتخم» يفامل قفاوم تبثملاو .(مرحي ملا» :زءص ءم )١(

58 
 .(97" )١١1/ «ينغملا» :رظنا (0)

 .قباسلا ردصملا رظنا (20)

 .«ناكأ» :م (4)

.)١1518( )6( 

 ا



 .دمحأ مامإلاو ةفينح

 :نايشغلا :لاق .4 أولاَكاَمِل ودمي متل :لاعت هلوق يف ؟١)دمحأ لاق دقو

 فّرعُي ال يذلا هبهذم لب «ةياور فالتخاب اذه سيلو .رفك ئَشْعَي نأ دارأ اذإ

 .هيلع مزعلا دنع هّلبق اهجارخإ همزليو «ءطولا هَّنأ هريغ هنع

 نأ لبق نم»# :ةرافكلا يف لاق ةتاسيس.للا نب لوقلا اذه بايرأ جتحاو

 اذهو ءّسامَتلا لبقو ودعا فعب ةراتكلا بجوأت + كدليملا * اسامي

 هنوك زوجي ال ةراكلا لبق مُوْحَيامنأو «ٌسامّنلا ريغ دوعلا نأ يف ٌحيرص

 ٌدوع اهئطو ىلع ٌمزعلاو ءاهميرحت راهّظلاب دصق هّنألو :اولاق .اهيلع اًمّدقتم

 1 يف مب, دل اهنج يسن هن اذه كيردص يأ كيو :ارقق تيمي
 .اًدئاع ناكف «ميرحتتلا

 دقت امك هلوق دمع اعف دولا نأ بير أل طولا هولعج نيذلا لاق
 :ئلاعت لاق امك .هديرم ال هلعاف وه :هلو هيلإو هنع يهُن اميف ٌدئاعلاو «هريرقت

 .هتدارإ ال هسفن هنع ئهنملا ٌلعِف اذهف «[8 :ةلداجملا] 4 ُهَنَعْأمناَمِلَنوُدوُحيَّرُش»

 37 :مهلوق نإ ,مزعلا باحصأ هب مهمزلأ ام لوقلا اذه َبابرأ مزلي الو

 2 0 :ةووقي مسيق دع يتم «طوئإو :ريفغتلا مدني هرعلا

 قالا ارق اذإَف# :نئلاعت لاق امك هرعلا نوديري يأ 4 اوال وكري

 اواي ةزابملا لإ عفا | :اىلاعت هلوقكو :لحنلا] * هَل َذِعَتَسأَ

 اهب ةعوقول هتدارإ لئلخ هيف لعفلا قلظي امه هرئاظنو ء[ذ :ةدئاملا) 45و

 .(77 )١١/ «ينغملا» يف امك 010(

 .«ينغملا» يف امل قفاوم خسنلا ةيقب نم تبثملاو .«مزعلا» :م 00

 2آ



 اًدحاو اًسفن كاسمإلابو «لّوألا ظفألا سفنب دوَعلا ريسفت نم ئلوأ اذهو :اولاق

 هذه ّنِإف ةدعب قلطولو دّرجملا مزعلابو .راهّظلا ظفل هل راركتبو .راهّظلا دعب

 دعا قو ظفللا ةلالد ؛يإ لارفألا برتآف كيئعم كب دق اهلك لاوقألا

 قيفوّتلا هللابو .لوقلا اذه وه نيرّسفملا لاوقأو ةعيرّشلا

 لصف

 ناعأ ِِلكي ّيبنلا ّنإف ؛هنع طقست مل ةراّقكلا نع زجع نم نأ :اهنمو

 رمأو ءرمك ئّشح هلثمب هتأرما هثناعأو ءرمت نم ٍقّرَعب تماصلا نب سوأ

 زجعلاب تطقس ولو .هسفن نع اهب رفكُيف هموق ةقدص ذخأي نأ رخص نب ةملس
 ئدحإو عفاشلا لوق اذهو .هيلع اًنيَد هتقذ ق حرقبت لب ءاهجارتشإب امهرمأ امل
 ْ .دمحأ نع نيتياورلا

 اهنع هزجعب تابجاولا طقست امك زجعلاب اهطوقس ىلإ ةفئاط تبهذو
 طقنست لب ممل ف نقتل ناطسر ةرا نأ نأ[ ناط تعش .اهلادبإ نعو

 نيا تاكربلا وبأ هحّكص يذلا اذهو ءطقست ال تارافكلا نم اهريغو
 انا

 ” .هتاكزل ًقرصم نوكيال امك هتراّذكل اًثرصم نوكيال لج

 نأ زاه هتع بقلا تكور اينع زجع اذإ :ةرقوقي لوألا لوقلا بايرآو

 .هلهأ ئلإو هيلإ ناضمر يف عماج نم َةرامك ِِككي ٌيبْنلا فرص امك «هيلإ اهفرصي

 4١(. /؟) «ررحملا#» يف 010

 ا



 لعل ءيطو نم ةرافك يف هنع دسار ًةياور دمحأ بهدم اذهو ,هموق ةقديص نم

 اًذِإدَّنأ ئلع لدت ةتُملار .ناتياور تاراقكلا رئاس ف هنعو :ناشمر يف

 :هلهأ ةلإو هيلإ هيرافك ّنف بم ةاج هه ريغ دنع رثكو ةراخكلاب 237 عا

 جاتحي ٌةاكز هيلعو ٌلايع هل اًريقف ناك اذإ هل ()نوزّوجت لهف :ليق نإف

 ؟هلايعو هسفن ىلإ اهفرصي نأ اهيلإ

 .دمحأ نع نيتياوُّرلا ٌحصأ يف هنم اهضبق دعب هيلإ هتاكز عفدي نأ يعاّسلا

 ؟هنع اهطقسُي نأ هل لهف :ليق نإف

 .حضاو امهنيب قرفلاو «هيلع صن ءال :ليق

 ؟هسفن قتعُي نأ هل لهف قتعلاب ريفكتلا يف هدبعل دّيَّسلا نذأ اذإف :ليق نإف

 نأ هل له (9"2لاملاب ريفكتلا يف هل نذأ اذإ اميف ةياوّرلا تفلتخا :ليق
 هضرقو هكلذ هل سيل هنأ : امهادحإ :نيتياور ئلع ؟هيلإ مايصلا نع لقتني

 نذأ دقو ّيّسلا ٌّحل عنملا َنأل .همزلي الو «هيلإ لاقتنالا هل :ةيناثلاو .مايصلا

 .هيف

 يف هنعف ءدمحأ نع هيف ةياوُرلا تفلتخا ؟قتعلا هل لهف «كلذ هل :انلق اذإف

 .ءالولا دمتعي قتعلاو ءءالولا لهأ نم سيل ِهّنأ عنملا هجوو :قاجاوو كللذ

 نالوق هيف ؟هسفن قتع هل له اذه ئلعف .قاتعإلا هل َّنأ ةريغو ركب وبأ راتعغاو

 .ارسع) : ص ءد 000

 .خسنلا فالخ «زوجي» :عوبطملا يف 0)

 )٠١7/١1:/٠١7(. «ىنغملا» :رظنا (9)

 ا



 قانتعإلا يف نذإلا َّنأ عنملا هجوو «نذإلا قالطإ زاوجلا هجوو ءبهذملا يف
 ةقدٌصلا ئلإ نذإلا فرصنا ةقدّصلا يف هل نذأ ول امك «هريغ قاتعإ ئلإ فرصني

 .ةريش راع

 لصف

 يف انهاه فلتخا دقو «ريفكُتلا لبق اهنم رهاظملا ءطو زوجي ال نأ :اهنمو

 :يناثلاو ؟ال مأ ريفكُتلا لبق جرفلا نود اهترشابم هل له :امهدحأ «نيعضوم
 نالوق نيتلأسملا يفو ؟ال مأ هلبق ءطولا هل لهف ماعطإلا هتراّمك تناك اذإ هنأ

 .17(2كعفاّشلل نالوقو ,دمحأ نع ناتياور امهو ؛ءاهقفلل

 نأ لبق نمل :ئلاعت هلوق رهاظ :ءطولا ريغب عاتمتسالا عنم هجوو

 .هيعاودو اهوطو مرحي نمي اههش هلالو «# آت

 عامجلا ميرحت نم مزلي الو .عامجلا نع ٌةيانك ّسامَّنلا نأ زاوجلا هجوو

 هنم مرحي مئاّصلاو «هيعاود نود اهعامج مرحي ضتئاحلا نإف «هيعاود ميرحت

 يبأ لوق اذهو ,هيعاود نود اهؤطو مّرحَي [ ةينشلاو يعاود نوخ طولا

 ةجوف  ماعطإلاب ناك اذإ ريفكتلا لبق اهؤطو يهو  ةيناثلا ةلأسملا اّمأو

 ؛مايّصلاو قتعلا يف سيسملا لبق هنوكي ريفكتلا دّيق هناحبس هللا نأ زاوجلا
 امك هركذل ماعطلا يف دييّتلا دارأ ولف «ٌةمكح امهنم لكلو «ماعطإلا يف هقلطأو
 ةدئافل لب ءاثبع اذه ٌقلْطُيو اذه دّيقُي مل هناحبس وهو «مايٌّصلاو قتعلا يف هركذ

 .هقلطأ ام قالطإو هدّيق ام دييقت الإ ًةدئاف الو ةدوصقم

 )١( «ينغملا» :رظنا )57/2377/1١(.

 ع



 ءحيحّصلا ىلع اَنايب امِإ مدّ امم هقلطأ ام مكح ةدافتسا :عنملا هجوو
 نيب قّرفُي ال هناحبس وهو «نيتروّصلا نيب قرافلا هيف يِغلَأ دقق اًسايق او

 هب (١)ٌلاط اًنلاث هداعأ ولف نيت م © انتمي نأ لبق نّم# ركذ دقو «نيلئامتملا

 رخآ يف هركذ ولو «تاراّقكلا يف همكح رّركت ئلع نيتّرم هركذب هّبنو «مالكلا
 ٍةّرم لّوأ يف هركذ ولو «ةريخألا ةرافكلاب هّصاصتخا مهوأل ًةدحاو َةّرم مالكلا

 حصفأ ناكف «ٌليوطت ٍةراّمك لك يف هتداعإو ؛لوألاب (")هّصاصتخا مهوأل

 .عقو ام هزجوأو هغلبأو مالكلا

 ةدشو هنمز ٍلواطت عم موّصلاب سيسملا لبق ريفكتلاب هب هّنإف اًضيأو

 ال يذلا ماعطإلا يف همّدقت طارتش :ا نأ ىلع  ةجوُزلا سيسم ئلإ ةجاحلا

 .ىلوأ هنمز لوطي

 لصف

 اليل ٌسيسملا معي كلذو ءسيِسَملا لبق مايَّصلاب رمأ هناحبس هّنأ :اهنمو

 ,؟0ةليل موّصلا نمز يف اهئطو ميرحت يف "9ةّمألا نيب فالخ الو .اًراهخو

 لوق وهو «لطبي :امهدحأ «نالوق هيفو ؟هب ُعباَّتلا لطبي له اوفلتخا امّنإو

 لوق وهو ءلطبي ال :يناثلاو .هبهذم رهاظ يف دمحأو ةفينح يبأو كلام

 .هنع ئرخأ ةياور يف دمحأو َتعفاَّشلا

 .«لاطل» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك )١(

 .م نم ةطقاس «هصاصتخا ...ةرافكلاب» (؟)

 .«ةمئألا» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك (*)

 .خسنلا يف تسيلو .«اًراهبو» :عوبطملا يف اهدعب (4)
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 سيسملا نع يملا نتي كلو جوي ملو رسما بق يبات

 .اَذَر نوكيف دلي هللا لوسر رمأ هيلع سيل

 :يناثلاو ؛:يرهشلا عباتت :امهدحأ نيرمأ بجوأ هناحبس هنأ ةلاضلا سو

 عومجمب الإ هب رِمأ امب ئتأ دق نوكي الف ءّسامَتلا لبق امهمايص عوقو

 نيرمألا

 ءعباض الو ردقي هلبقي ملو ؛نيكاسملا ماعطإ قلطأ هناحبس هنأ :اهنمو

 رمت وأ ٌبح كيلمت ريغ نم مهاَّشع وأ مهاَّدغف مهمعطأ ول هَّنَأ يضتقي كلذو

 دمحأو ةفينح ىبأو كلام :روهمجلا لوق اذهو .هللا رمآل الثتمم ناكو ءزاج

 .نيقٌّرفتم وأ ةلمج مهمعطأ ٌءاوسو «هنع نيتياوٌّرلا ئدحإ يف

 لصف

 مل اّموي نيّتس اًدحاو معطأ ولف «َنيََّسلا ددع ءافيتسا نم دب ال هّنأ :اهنمو
 ئدحإ يف دمحأو َيعفاَّشلاو كلام روهمجلا لوق اذه .ٍدحاو نعالإ ِهُنِرْجُي

 وهو «دحاول ولو ءائيكسم نيَّدس ماعط بجاولا نأ :ةيناثلاو .هنع (١)تاياورلا
 هذهو .هأزجأ اّلِإو هُنِزِجُي مل هريغ دجو نإ هنأ :ةئلاثلاو .ةفينح يبأ بهذم
 .لاوقألا مص يهو «هبهذم رهاظ

 .خسنلا فالخخ «نيتياورلا» :عوبطملا يف )١(

 2ك



 ءارقفلا مهبف لخديو «نيكاسملا اىلإ الإ ةرافكلا عفد هئزجي ال هنأ :اهنمو

 مهريغو انباحصأ مَّمعو «قالطإلا دنع ءارقفلا ظفل يف نيكاسملا لخدي امك

 «نيكاسملاو ءارقفلا :ةعوأ مهو «هتجاحل ةاكّرلا نم ليخأي نم لك 2 مكحلا

 (١!)اهصاصتخا نآرقلا رهاظو .بّتاكملاو ؛هتحلصمل مراغلاو ءليبّسلا نباو

 لصف
 يف اهدّيقو «ناميإلاب اهدّيِقُ ديقي ملو انهاه ةبقّرلا قلطأ هتاحبس هللا نأ :اهنمو

 لجقلا ةراقك ريغ يف ناميإلا طارتشا يف ءاهقفلا فلتخاف «ناميإلاب لتقلا ةرامك
 هطرتشي ملو ؛هبهذم رهاظ يف دمحأو كلامو يعفاَّشلا هطّرشف :نيلوق الولع

 لعربق قاق ول :اولاق ناميإلا اوطرتشي مل نيِذّلاو .رهاظلا لهأ الو ةفينح وبأ

 هدّيق ام دّيقُتو .هقلطأ ام قلطُت لب ءلتقلا ةرافك يف هنّيب امك «هناحبس هللا هنّييل
 لع دايز قاميآلا طاراشا نأ ةّيفحلا تدازو .دّئقملاو قلطملاب امعنف

 .رتاوتم ربخ وأ نآرقلاب الإ خ ْخَسنُي ال نآرقلاو مسن يهو هّصّنلا

 يف ةبقرلا يف هناحبس هللا طّرش :- ؟' ”ةمفاَّشلل ظفّللاو  نورخآلا لاق

 :عضاوم يف دوهشلا قلطأو ؛ةداهّشلا يف لدعلا طرش امك ٌةنمؤم لتتقلا
 ٍتاوكز هللا ًدرامّنِإو ءهطرّش ام ئنعم ئلع قلطأ ام َّنأ ئلع انللدتساف
 ملف ءِتاقدَّصلا هللا ضرفو «نيكرشملا ئلعال نيملسملا ئئلع نيملسملا

 .نمؤمل الإ زوجي ال باقّرلا نم ضرف ام كلذكو «نمؤمل الإ زجت

 .«اصاصتخا» :صء«د )١(

 )07١7/5(. (مألا» :رظناو .ريسي فالتخاب 7١( 5 ص) «ينزملا رصتخم» يفامك (؟)
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 اذإ دّبقملا ئءلع قلطملا ٌلْمح يضتقي برعلا ناسل ّنأب ٌيِعفاَّشلا ٌلدتساف

 مهناسل ئضتقم ئلع عِرَّشلا َفْرع ٌلمَحف ؛هسنج نم ناك

 :نارمأ انهاهو

 . مايق ال ثايب دّيقملا ؛لاغ قلطملا لمح نأ :امعدجل

 نأ :يناثلاو .مكحلا داحتا :امهدحأ :نيطرشب هيلع لّمحُي امّنإ هنأ :يناثلا
 لّمحَي مل نيفلتخم نيلصأ نيب ؛ ناك نإف .دحاو لصأ الإ ١7 قلطملا نركيأل

 ("7هنيعب ليلدب الإ امهدحأ ئلع هقالطإ

 يلع ةهاذمو .ةنمؤم الإ هئزجت مل ةقلطم ةبقر رذن ولو :يعِفاَشلا لاق
 لعب ل قددلادب هارب جرا بجاد خلع لوصمم راو هلسأآلا ذم

 قع يف ئتفتسا نمل لاق ِككي ىلا نأ اذه ةلغ لدي اًّمهو .ملصسعلا يتعب الإ

 ب :لاقف ءءامّسلا يف :تلاقف ؟هللا نبأ اهلأسف ءاهم ينتت - :ةروذنم ةبقر

 :(4) ةعفاّشلا لاق .©0(ٌةنمؤم اهّنإف اهقَيعأ» :لاقف «هللا لوس تنأ :تلاقف

 .ائهتنا .اهقتعب رمأ ناميإلا تْمَّصَو اًملف

 ,ةنمؤم ٍةبقر يف الإ ئزجُي ال اًعرش هب رومأملا قتعلا نأ اًدج ٌرهاظ اذهو
 ناك مكحلل َةَّلع ناك ئتم ّمعألا نِإَف ةدئاف ناميإلاب ليلعّتلل نكي مل اّلِإو

 .ريثأتلا َميدع ٌصخألا

 .«قلطملا» :خسنلا يف 600

 .«هنّيعي١ :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك (؟)

 .يملسلا مكحلا نب , ةيواعم ثيدح نم (1"01/) ملسم هجرخأ ١

 17١07(. /7) «مألا» يف (4)
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 نم هصيلختو «هّبر ةدابعل هْغيرفت ملسملا قاتعإ نم دوصقملا َنِإف اًضيأو

 عِراشلل ٌةوصقم ٌرمأ اذه نأ بير الو «قلاخلا ةّيدوبع ئلإ قولخملا ةّيدوبع

 غيرفت هلوسرو هللا دنع يوتسي فيكو .هؤاغلإ زوجي الف .هل ثوبحم

 ؟راثلاو رهقلاو سمشلا وأ ييلّكلا ةةابعل هثيرقتو هودحعو هتداحا ديعلا

 هدع تكس ام لاحأو ءلغقلا ةراقك يف ناميإلا ًطارتشا هناحبس نب دقو

 تكسو هقلطأ ام لاحأو «نيدهاشلا يف ةلادعلا طارتشا نِّب امك «هنايب لئلع
 نمل اهتادّيقمو هناحبس همالك ِتاَقَلْطُم ٌبلاغ كلذكو ءهّيبام ائئلع هنع

 وأ ٍفورعم وأ ةقدصب رمأ نميف هلوق :اهنمف .ركذت نأ نم رثكأ يهو ءاهلمأت

 جاوبت يزل فول ِتاََصْرَم َءاَغِيَبَأ كِل ْلَعْفَي نَمَو# ءساّنلا نيب حالصإ

 لمعلا سفن نب رجألا قّلعُي عضاوم لب رخآ عضوم يفو 5 :ءاسنلا] «ًميِظَع

 تلمع نَمف9 : :هلوق كلذكو .هعضوم يف روكذملا طرّشلاب ًءافتكا

 نلعب عضاوم يفو «[96 :ءايبنألا] 4 ءدِيْعَسِل نارَفكالَو ٌتصْؤُمَوهَو ِتاَحِلَّصلأ

 اذهو «ناميإلا طرش نم ملع امب ًءافتكا ةحلاّصلا لامعألا سفنب ءازجلا

 .ديعولاو دعولا صوصن يف ٌبلاغ

 لصف

 ةثالث اذه يفو «ةبقرل اَمِبعُم نكي مل نيتبقر ئَّمصن : ٌّقتعأ ول هنأ :اهنمو

 وهو اهثلاثو «ءازجإلا :اهيناث .دمحأ نع تاياور يهو ”ىماشلل ٍلاوقأ
 هيلع قّدصي هّنإف ءالف اّلِإو ؛هأزجأ نيتبقّرلا يف هَ سلا تلككي نإ هنأ :ايكضأ

 .ةثسلا لمكت ملااذإ ام فالشب كرس اهلمج ين يقر رّرح هلأ
 .(27' ةص) يناذولكلل «ةيادهلا» :رظنا (0)

 دن



 ىه لب .فعاضتت الو «ريفكتلا لبق ة ءطولاب طقست ال ةرافكلا نأ :اهتمو

 لاق ؛مّدقت يذلا كي هللا لوسر مكح هيلع ّلد امك ٌةدحاو ٌةراّثك اهلاحب

 ءرفكي نأ لبق عماجي رهاظملا نع ءاهقفلا نم ةرشع تلأس : راند ني كلصلا

 يي يوولا ”قورسمو «نيريس نباو ءنسحلا مهو :لاق .ٌةدحاو ٌةراّقك :اولاقف

 .؟؟)اعقان هارأ رشاعلاو :لاق .ةمركعو «دهاجمو«سرواطو ءاطعو :ةدائقو

 .«ينغملا»و «ئلحملا» يف امك «يلجعلا قّروم» :باوصلاو .خسنلا يف اذك 22

 (ينغملا» يف ةمادق نباو ءعيكو قيرط نم (506 )٠١١/ «ئلحملا» يف مزح نبا هركذ ()

 .عيكو لئاقلاو .هنع لالخلا نع(١١/1)

 قيرط نم (50 )٠١/ «ئلحملا» يف اذكو (948"7 /9) «طسوألا» يف رذنملا نبا هجرخأ (*)

 قيرط نم مزح نبا هركذو .نسح هدنسو ءصاعلا نب ورمع نع بيؤذ نب ةصيبف
 الاق ؟رفكي نأ لبق اهؤطي رهاظملا يف امهالك ءرمع نبا نع ينغلب لاق يميتلا ناميلس

 )١١1١/١1(. «ينغملا»و «(67 /5) «راكذتسالا» :رظناو .ناترافك هيلع :اعيمج

 نع ميشه قيرط نم )50/٠١١( (ئلحملا» يف مزح نبا هنعو (57"1837) «هننسا يف 0

 دنس يفو .تارافك ثالث هيلع :الاق ءميهاربإ نع ةديبعو ءنسحلا نع ديبع نب سنوي

 رهاظي يذلا يف اًعيمج الاق :مزح نبا دنع هظفلو .فيعض وهو «يبضلا ةديبع :ميهاربإ

 نب ديعس ننس يف تسيل ةدايز يهو «تارافك ثالث هيلع :رفكي نأ لبق اهؤطي مث

 ."روضصنم

 امك «تارافك ثالث :امهلوأ ؛نالوق ةلأسملا هذه يف ئيعخنلاو نسحلا نع لقت :هيبنت

 :ةقباسلا روصنم نب ديعس ةياور ئلع اًدامتعا ؛مزح نبا هلبقو ءانه فئصملا هاكح

  نّم مكح رثإ ٌديعس اهقاس ثيح ؛ئرخأ ةلأسمل ةياورلا هذه نأ رهاظلا ذإ ؛رظن اذه يفو

 م



 .تارافك ثالث هيلع :رفكي نأ لبق أطي
 3 نع 8 ظ 2 و

 3 طئقست ةرافكلا نأ فسوي ىبأو ربيبج ىب ديعسو ئرهَزلا نع ركذو

 . سيسملا لبق اهجارخإ ئلإ ليس هل ٌقبي ملو ءاهتقو تاف هنأ :اذه ةجوو

 ةالّصلاك نكدلا ْف سجاولا طقسي ل ءادآلا تفو تاوف نأ :اذه باوجو

 .تادابعلا رئاسو مايصلاو

010) 

 ةدايزو ءريفكتلا لبق عامجلاب اهقلعتب رعشُي ام اهّصن يف سيلو «ةوسن ثالث نِم رهاظ

 !ًرم امك «نئسلا» يف تسيل مزح نبا

 نم(6575١١) قازرلا دبعو )/١85118577( ديعس هاور «ةدحاو ةرافك :يناثلاو

 لبق رهاظملا عقاو نإ» :نسحلا ظفلو «ميهاربإ نع ةريغمو ءنسحلا نع سنوي قيرط

 ةرافك زفير هيلا تفر لجو رهالا رقفتسيلو ءانايشه وع كاستتلاق نكي نأ

 نيلئاقلا ف ةسحبلا دع ثتيع ؛قباسلا تلّضلا بأ هدكؤيو (حيحص هدئسو .(ةدحاو

 !«يبعشلاو يعخنلا ميهاربإ لوق وهو» :هلوقب مزح نبا هبقعأو «ةدحاولا ةرافكلاب

 نبا لافغإ هدضعُي اممو ؛(146 /0) «فارشإلا» يف رذنملا نبا اًضيأ امهنع هاكحو

 ال هب لوقلا نأ نئلع ءالصأ ثالثلاب ٌلوقلا مهريغو ةمادق نباو ربلا دبع نباو رذنملا

 لوقلا ةياكح نأ لصاحلاف ؛«ةجو هل فرعُي الو» :انه فنصملا لاق امك ؛رظن هدضعي

 ديعس نع ءاج دقو 214 «نايبلا ءاوضأ»و ٠١"7( /5) «راطوألا لين» :رظنا

 نع (1870) روصنم نب ديعس هاور ام يفف ديعس امأ «نيترافكلاب لوقلا يرهزلاو

 اهيشغ مث رهاظ لجر نع «ريبج نب ديعس نع .«فيصخ نع «برح نب مالسلا دبع
 .ةماذق نباو مرد نبا هيلإ هازعو .نسح هدئسو .«(ناترافك هيلع) :لاق رفكي نأ لبق

 امأو 5١(. /8) «ىنغملا»و (50 )١٠١/ «نئئلحملا»و (7؟96 /6) «فارشإلا» :رظنا

 نبا هنع هاكحو ««ناترافك هيلع» :هنع رمعم نع )١١0572١( قازرلا دبع دنعف يرهزلا

 .اًضيأ ةمادق نباو رذنملا

١ 



 .دوعلا هب نرتقا يذلا راهّظلل امهادحإ نأ :نيترافكلا بوجوهجوو

 .مرْحُملا ءهطوكو ناضمر راهن يف ءطولاك ءمّرحملا ءطولل ةناثلاو

 ئلع همادقإ ئلع ًةبوقع نوكي نأ الإ ٌةجو ثالّثلا باجيإل مّلعُي الو
 .مارحلا

 هللاو .7١2ثالثلا لاوقألا هذه فالخ لع لدي هي هللا لوسر مكحو

 .ملعأ

 .عوبطملا يف تسيل «ثالثلا»و ,خسنلا يف اذك )١(
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 ءاليإلا يف دع هللا لوسر مكح

 نم وسر ئلا :لاق سنا نع ' ”«يراخبلا حيحص) يف تبث ١م ِهلِدَكَع هللا ل اكأ :لاق نستأ نع ؟7١ئراغبلا 3 ف تيب
 مث ةليل نيرشعو اًمست هل ؟)يُرشَم يف ماقأف «هلجر ثككفتا تناكو هئاسن

 مست نوكي رهشلا نإف :لاقف ءاريش ثبلا هلا لوسراج# اولاقف «لزن

 نإ م ِرْهْشَأةَمَبَرأ ضمه نمو ند ٍ :هناحبس لاق دقو .(نيرشعو

 -775:ةرقبلا] # ميل ةيمَسَهَلأ نق قلطلا اوُمَرَعْنِإَو © محن روُمَعَهَلل نإ ود

 "ل

 نيميلاب عانتمالاب عرّشلا فرع يف ّصخو «نيميلاب عانتمالا :ًةغل ءاليإلا

 نم نوعنتمي ئنعم هل اًئيمضت «نم» ةادأب هلعف يدع اذهلو «ةجوّرلا ءطو نم

 .«ئلع» ماقم «نم» ةماقإ نم نسحأ وهو «مهئاسن

 ءطو نم اهيف نوعنتمي رهشأ ةعبرأ ةّدم جاوزألل هناحبس لعجو

 .قلطي نأ امو ءىمعب كَ اًمإف تضم اذإف .ءاليإلاب مهجاوزأ

 بضغلا لاح يف نوكي امّنإ ءاليإلا ْنأ ٍساّبع نباو يلع نع رهتشا دقو

 عم نآرقلا رهاظو «هئاسن عم كَ هللا لوسرل عقو امك «؟”7نئيض 5ودلا نود

 )١( ماقرأب )57584:0789421911(.

 .ةعفترملا ةفرغلا ىه (0)

 (18151) ةبيش يبأ نباو )١1878148175( روصنم نب يس عبط نع هيرب 02

 روصنم نب ديعس هاورف سابع نبا امأو.فعض نم ولخت ال اهديناسأوو 4

 (7170 /5) «فارشإلا» :رظناو .هنع ةرازف يبأ نع عيكو يبأ نع (1417)

 .(56 )١٠١/ «ئلحملا»و

 هذا



 ٌجتحاف ءرخآ لجرو نيريس نب دّمحم ةلأسملا هذه يف رظانت دقو .روهمجلا

 .21)تكسف «ةيآلاب دمحم هيلع ّجتحاف «يلع لوقب دمحم ىلع

 :ماكحأ ئلع ةيآلا تلد دقو

 .اذه :اهنم

 ايلْوُم نكي مل رهشأ ةعبرأ نم ّلقأ طولا كرت ئلع فلح نم نأ :اهنمو

 يا

 هللا نأ ؛ءاليإلا مكح ةل كبك تيرم يأ ةعبرأ ءانتمالا 07 تناك نإف رهشأ

 ا د قلن اهاضقنادعبو هرهشأ ةبأةّذم مهل لعج

 يل فر 1 رد لك السا لسا اجر تار ولا
 .ةيلاطسلا قاتحعسال ةلجأ ةذيبلا 3 واعمجي ررهمجلاو ءاهئاضقتاب

 .مهدعب نمو ' "0 285 ةياحصلا نم فشلا هيف فلا عضوم الهو

 :لاق «راسي نب ناميلس نع «ديعس نب نئيحي نع نايفس انث :(7 عيعف ذاعلا لاقق

 قيرط نم )١184544( ةبيش يبأ نباو (1481/1/) ديعس نيريس نيا ةصق جرخأ )١(

 ام يردأ ام» :لاقف نيريس نبا تلأس :لاق نسحلا نع يبضلا ديزي نب عاقعقلا

 .حيحص اهدنسو .ءاليإلا ةيآ التو ؛(هب نوئيجي امو ءنولوقي

 .خسنلا يف تسيلو .«نيعباتلاو» :عوبطملا يف اهدعب 00

 «ءاورإلا» يف ينابلألا لاق امك ءامهطرش ئلع حيحص هدنسو «((55/48) «مألا» يف (*)

 )١١85(.
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 دعب :ينعي .يلؤملا '١)فِّقوُي مهلك ةباحّصلا دع الجر رشع ةعضي تلكرذأ

 .رهشأ ةعبرأ

 نيم دامي وشم .ينلا تلاس !لاق ههببأ نم حئاس ىيبأ نب ليهس ئورو
 رص
 رينا

 يضمن ملتح 7 ءيش هيلع سيل :اولاقف «يلؤملا نع ِةِِلَ هللا لوسر باحصأ

 .مهدعب نمو نيعباتلاو ةياحّضلا نم روهمجلا لوق اذهو .(19 رهشأ ةعبرأ

 ءرهشأ "”ةعبرألا تضم اذإ :تباث نب ديزو ٍدوعسم نب هللا دبع لاقو

 لوو ءبنيعياتلا نم يعامعي لق اذهو .؟؟7اهيِضُمِب هنم تقلط ءاهيف ئفي ملو

 نال يقف لبق ةبئاسلا تتسم د ءال وه دنعف «هباحصأو ةفينح يبأ

 ةلاطبلا يسأل ىوهصجلا دمعو .اهئقم ىيقلط الرو ءق نإف 487 يشأ

 )١( ز:١يقف«.

 )( «نئسلا» يف ينطقرادلاو (597 /5) «هريسفت» يف يربطلا هجرخأ )٠75  )5يقهيبلاو

 لاق .هب حلاص يبأ نب ليهس نع رمع نب هللا ديبع قيرط نم (111/ /1/) «ئربكلا» يف
 .«ملسم طرش لع حيحص هدنسو) )7١/4(: «ءاورإلا» يف ينابلألا

 .«ةعبرأ) :عوبطملا يفو .خسنلا عيمج يف اذك (0)
 يىبعشلاو قورسمو ةداتق قيرط نم (58 6717675775 /5) يربطلا هوحنب هجرخأ 2

 تانسإ محصور ةتفابافساو يهف رهشأ ةجبرأ هضم || هوعسم حبا نع سخدلاو
 نم ولخت الو «؛هريغو يناربطلا دنع ئرخأ قرط هلو «(478 /9) «حتفلا» يف ظفاحلا

 ١١(. /0) «دئاوزلاو عمجم) يف اهرظنا «لاقم

 خلص نيه نيالا نسم يسال يا جرعشسا نامل

 .(57 /9) «حتفلا» يف ظفاحلا هّدانسإ نَّسحو .هنع ؛ةملس يبأ نع «يناسارخلا

 .(رهشألا» :عوبطملا يفو .خسنلا عيمج يف اذك (5)
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 ءقّلطت نأ اّمإو (ء يفت نأ اَمِإ :هل لاقي ٍلئئيحف أ 'رهشأ ةعبرألا رضمت ْئّبح

 .قاطو ةرتح هسيحب اًمإو مكاحلاب ام «قالطلا عاقب ذأ ئغي مل ثأو

 ةثالث نيم كلذ ولع ٌلدت ءالرألا ةزآ :ةدملا تيضمب قالّطلل نوعقوملا لاق

 :هجوأ

 * فغ هللاذإف ًءييفارعاف ثإقألا :أرق ٍدوعسم نب هللا دبع نأ :اهدحأ

 ةءارقلا هذهو . أاهيف ةئيفلا قافمسسا خيام لدن ةّرملا خرلإ ةغيقتلا ةفاضإف :(ٌمييحر

 اهئوك بجوت مل نإو لمعلا بجوتف «دحاولا ريخ ئرجُم ئرجت 7 270 نأ ام

 اذه ريغ اهيف زوجي ال .همكح ىقبو هظفل خس اًنآرق نوكت نأ امإو «نآرقلا نم

1 

 .ّنبلا

 ةئيفلا تناك ولف ءرهشأ ةعبرأ ءاليإلا ةّدم لعج هتاحبس هللا نأ :قاشلا
 .زئاج ريغ كلذو ضنا ةَّدم ئلع تدازل اهدعب

 الع ٌلدق ءاهعقوم ٌةئيفلا تمقول ءالبإلا ةّدِم ف اهفطو ول هنأ :ثلاثلا
 .اهيف ةئيفلا قاقحتسا

 ولون او :لاق مث «رهشأ ةعبرأ ٌصُيرت مهل لعج هناحبس هللا نألو :اولاق

 ةذسلا يف ميسقتلا اذه نا اذه رهاظو 4 قطا أوم أوُمَرَع 6 ٌرِيتروُمَع هَل َنَ

 ءرهشأ ةعبرأ ينيدب كيلع ربصأ : :هميرغل لاق اذإ امك ءٌصّبرتلا اهيف مهل يتلا
 مهفُي الو «ةَّدملا يف يّتيفو نإ :الإ اذه نم مّهَقُي الف ءكتسبح اّلِإو يتّتيفو نإف

 هرعْنإَو

 نبا ةءارقو «رهشأ ةعبرأ نم رثكأ ربَّصلا ةَّدم تناك اّلإو ءاهدعب ينتيفو نإ : . ةيه

 .ح م يف تسيل (رهشأل 0030(

 .م يف تسيل «نأ» )س0
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 .اًريسفت نوكت نأ اهبتارم لقأو «ةّدملا يف اهّنأب ةئيفلا ريسفت يف ةحيرص ٍدوعسم

 لجألاكو ةَّدعلاك «ةقرفلا (١)هئبقعتف «ةقرفلل ٌبورضم لجأ هَّنألو :اولاق
 .ٌقلاط ٍتنأف رهشأ ةعبرأ تضم اذإ :هلوقك «قالّطلا عوقول برص يذلا

 :ةلدأ ةرشع ءاليإلا ةيآ نم انل :روهمجلا لاق

 اهلعجي ملو ءمهل اهلعجو «جاوزألا لإ ءاليإلا ةَّدم فاضأ هنأ :اهدحأ

 نمو «نيَّدلا لجأك ءاهدعب لب ءاهيف ةبلاطملا ٌقحتسي ال نأ بجوف ؛مهيلع

 ؛مهل اللجأ اهنوك لَقعُي الو ,مهل الجأ ''هدنع نكي مل اهيف ةبلاطملا بجوأ

 .ةيلاطملا اهيف مهيلع قميجسيز

 دعب ةئيفلاركذف 4 تر وَهَح هَل نق ودق نإق# : هلوق :يناثلا ليلّدلا

 !هتاححبس هلوق هريظتو .ةذملا دعيش رو نأ 0

 نيب"

 ريفا

 دعباذتهو .[114 :ةرقبلا] 4 نسحب سيرت ٍفوُوَْمب 2اس دئؤلا)

 .ةذملا دعب ال ءاليإلا دعب نوكي نأ بجوت بيقعتلا ءاف :ليق نإف

 ٌركذ "7امهبقعُي مث «ةذملا ٌركذ هالت ّمث ؛ءاليإلا ٌركذ ةيآلا يف مّدقت دق :ليق
 دعبأ ئلإ دوعي نأ زجي مل «هركذ مّدقت ام دعب َبيقعَتلا ءافلا تبجوأ اذإف «ةئيفلا

 .امهبرقأ ئلإ وأ امهيلإ '؟!اهدوع بجوو «نيروكذملا

 .(هبقعتف» :عوبطملا يفو .«هبيقعتف» :ح ب يفو .ص م يفاذك )١(

 .(مهدنعاا :ز ربا

 .ركذب اهبقعأ» :عوبطملا يفو .«اهبقعت» :د ءص ()

 .«امهدوع» :زءد (:5)

 ها



 ةزاملا عزم امو 0 لأمر عْنإَو# :هلوق :ثلاّثلا ليلّدلا

 بعص بيقَح اكسل دقو :ىلاعن هلوقك .هلعف ئلع
 .[؟؟*ن :ةرقبلا] 4

 .قالّطلا ىلع ٌءزع ةئيفلا كرتف :ليق نإف

 نوعقوُت متنأو ؛هكرت وأ هيلع موزعملا لعفل ٌةمزاج ٌةدارإ وه مزعلا :ليق

 ئلع الو ٍءطو ئلع ال ٌمزع هنم نكي مل نإو ءةدملا ٌيضم دّرجمب قالّطلا
 مزعي ملو ءةّدملا ّيضمب هيلع متقّلط عماجي ملو ةئيفلا ئلع مزع ول لب ؛هكرت
 .مكيلع ٌةَّجح ةيآلاف مترّدق امفيكف «قالّطلا

 «قالَّطلا وأ ةئيفلا :نيرمأ نيب ةيآلا يف هرّيخ هناحبس هللا نأ :عباّرلا ليلّدلا
 ىف ناك(!” رونو هتاراقكلاك ةدحاو ةلاح ىف الإ نوكي ال نيرمأ نييرييختلاو
 .ةذملا سفن يف مكدنع ةئيفلاف اذه رّرقت اذإو .اًريبخت ال اًبيترت ناكل نيتلاح
 .ةدحاو ٍلاح يف ربيختلا عقي ملف ءةّدملا ءاضقناب قالّطلا مزعو

 نوكيف «ةئيفلا كرتي نأ نيبو ةّدملا يف ءيفي نأ نيب ٌرّيخم وه : :ليق نإف

 .ةّدملا يضمب قالّطلل اًمزاع

 اذإ مكدنع اًمزع نوكي امّنإو «قالّطلل اًمزع نوكي ال ةئيفلل هكر : ليق

 0 رع حو

 :ةعبقلا نكمي ةذملا فو :ةفيقلا نكمي الف ءمكدنع قالّطلا عقي ةّدمل

 و بوي و وراسل

 :2؟نإول) :ح 0

 .«مدعاا :ح د 1 )0
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 .لقتسم سماخ

 .هيلإ امهلعف نوكي نأ يضتقي نيرمأ نيب يب ريخَنتلا نأ :سماكلا ليلذلا

 ٌٍيضمو «هرايخ مكح لطبل اّلإو ؛هكرتو امهنم لك لعف رايتخا هنم ّحصيل

 .هيلإ سيل ةّدملا

 .4 ٌررِلَع ٌعيِمَس مهل َناَف قطا اوُمَرَعَّنِإَو#© :لاق هناحبس هّنأ :عباّسلا ليلّدلا

 .مسكلا ةفصب ذيآلا محغ قمم «عَمسُي اًلوق قالّطلا نوكي نأ ئضتقاف

 ينكيفو نإق :رهشأ ةمبرأ لجاآ كل :هميرغل لاق ول هّنأ :نماّثلا ليلذلا

 دعب سبحلاو ءافولا نأ هاضتقم ناك -كتسبح ينفوت مل نإو «كنم ٌتلبق

 :اذه ريغ بطاخملا لقعي الو ءاهيف أل ةّذملا

 عيبلا تخسف نإف ماّيأ ةثالث رايخلا كل :هلوق ريظن هيف نحن ام :ليق نإف

 .اهدعب ال ثالّثلا يف عقي امَّنِإ خسفلا َّنأ ٌءولعمو :كمزل اّلِإو

 لعجف «موزّللا دقعلا بجوم ّنإف .مكيلع (١)انججح ئوقأ نم اذه :ليق

 .همكح ئلإ دقعلا داع خسفي ملو تضقتنا اذإف ماي ةثالث ةَّدم يف رايخلا هل

 ءاهيلع ٌّقح هل امك ءءطولا يف جوّرلا ئلع ّقح اهل ةجوّرلا اذكهو ءورللا وهو

 عراشلا هل لعجف «[774 :ةرقبلا] «َفوُرعَمْلاب هيلع ىَرلاْلْتِم َنهْلَول :ليلاعت لاق

 اهقح ئلع تداع ةّدملا تضقتنااذإف «نهيف اهل حال رهشأ ةعيرأ عانتما

 سات ليلد اذهف ٍلئنيحو .قالّطلا عوقو ال ةبلاطملا وهو ءدقعلا بجومي

 .(انتجح)» و ء«ص (؛د 6
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 5 :قالّطلا | امإو ةئيفلا اما 3 ىلا قرركلسلا ةدملا ضع

 ا

 ءاش «ةّدملا ءاضقنا َبيقع اهقالطب مكْحُيِف «ةّدذملا ءاضقنا دنع هناحبس هيلإ وه

 رهاظ فالخ وهو .هيلعالو 2')يلؤملا ئلإ سيل اذه نأ ٌمولعمو .ئبأ وأ

 رئاسك قالا اهب عقي ملف ةراّمكلا بجوت ئلاعت هللاب ٌنيمي اهّنألو :اولاق
 لجأك ٌةنونيب اهب عقي الف «ةقرفلا اهمّدقتي مل عرشلا اهرّذق ٌةَدم اهنألو :تاميألا

 لجوملا هب عقيولف لّجعملا قالّطلا هب عقي نأ ٌحصياال ظفل هّنألو .نيثعلا

 نأ زوجي الف «راهّظلاك خِسنف ةّيلهاجلا يف اًقالط ناك ءاليإلا نألو .ايلكلا#

 .ةيلهاجلا لهأ هيلع ناك املو ,خوسنملا مكحلل ٌءافيتسا هّنأل ؛قالطلا هب عقي

 قالّطلاب :ءايشأ ةثالثب فلحت ةّئاهاجلا ٌقَّرِفلا تناك :(7) كعفاَّشلا لاق

 ةٌراهاجلا يف هيلع اناك اًمع راهّظلاو ءاليالا هناحبس هللا لقتف «ءاليإلاو راهظلاو

 يقبو «عرشلا يف امهمكح هيلع ٌرقتس | ام ئلإ ةجوُزلا ئلع ةقرفلا عاقيإ نم

 .هظفل اذه .هيلع ناك ام ئلع قالّطلا مكح

 اًذحاو ءاليإلا سيلو «ةيانكلا وأ حي رصلاب عقي الإ قالّطلا نألو :ا ولاق

 هدّيق نإ ئّمسم لجأ ئلإ وأ .هقلطأ نإ الَّجعم عقول اًحيرص ناك ول ذإ ءامهنم

 اووي ع وع 010(

 0 أطخ ؛«يلولا» :ح م 00

 :(ركفلا راد .ط 877 )١١/ يدرواملل «يواحلا» يفو . رحت (9451/) ةمألا# ل 0

 .انه ام قفاوي مث 2...ءايشأ ةثالثب اهبابسأ نيجوزلا نيب ةيلهاجلا يف ةقرفلا تناك»
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 خسفلا بجوي هَنإف هُناعّللا اذه ئلع دري الو .هتّين ئلإ هيف عجرل ةيانك ناك ولو

 .لوقلاب الإ عقي ال قالّطلاو «لوق ريغب عقي خسفلاو «قالّطلا نود

 ةذع ق ةعيقلا ةاوعج لح لدق نآ اهدياكف قرعسم نبا ةءارق اككآو ؟اولاق

 .هركتن ال قح اذهو «ةّدملا يف اهب ةيلاطملا قاقحتسا لع ال ء«صُيرَتلا

 لطاب وهف ءاهيف اهقاقحتسا ئلع ليد ةَّدملا يف ةئيفلا زاوج :مكلوق اّمأو

 .لّجؤملا نيذدلاب

 رهشأ ةعبرأ ئلع تدازل ةّدملا دعب ةئيفلا تناك ول هّنِإ :مكلوق اّمأو

 2 -7 3 عار ع

 هيف قحتسي ال يذلا ربّصلا نمزل ٌةّدم '!"رهشألا ةعبرألا نأل ؛ ؛حيحصب سيلف

 هب ةبلاطملا لّجعت نأ اهلف ءٌّقحلا هيلع ٌقحتسي اهئاضقتا دّرجمبف «ةبلاطملا
 ددع قحتست امَّنإ ةدودعم ٍلاجآب ةقّلعملا قوقحلا رئاسك اذهو هرظتت نإ اكو

 لح اجأ اذكف ءلجألا ئلع ةدايّزلا مزلتسي كلذ نإ لاقي لو كيلاحتأ ءاضقنا

 ؛ةاوس ماليألا

 (7 لصف

 ٍلْوُم وهف .فلح نيمي ّيأب ءاليإلا هنم مص نم ّلك نأ ئلع ةيآلا تّلدو

 نم هيلإ بهذ امل ةَّجح )اذه يف ناكف «قّلطي نأ اًمإو ءيفي نأ اّمإ ّرَبَي ئَّتح

 نأ اكو ءىقب نآاقإ قولطلاب نيميلاب ىلؤملا نإ :بفلخلاو :فاقلا نم كوقي
 ْ ,ى رو ٍِ م َ
 مكح يف نيميلا هذه ٌلاخدإ هنكمي مل لاح لك ئلع ٌقالّطلا هُمِزلُي نمو .قّلطُي

 .(رهشأ» :ح«ز د 60

 .م ف ضايب (0)

 .د ف تسيل «اذه» 2
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 ةعبرأ تضم اذإف ءانالث ٌقلاط ٍتنأف ٍةنس نئلإ كتئطو نإ :لاق اذإ ِهّنِإف .ءاليإلا

 ايعطوشإةعل ةول ره ايوولطتةأ اكإواأطت نآاكإ دل ةولوتو أل روشأ

 عوقول جاليإلا نم هنّكمُي ال مهرثكأو ؛كيلع انقّلط اهأطت مل نإو «تقلط
 ريغ هّنأب لاقي نأ الإ اذه نع باوج الو .ةّيبنجأ يف ءطولا ءزج وه يذلا عزّتلا

 هل نإ :ولوقو ءرهشأ ةعبرألا ةدم ّيضُم دعب هوفقوت الف :لاقيف ٍلئتيحو هلو
 مكح هل متب نأ لجألا هل متبرض نإف ءاّمئاد قالّطلا نيميب اهثطو نم عنتمي نأ

 ةكس تلاع ؟؟1ووركدت ملو ايِلْوُم هومتلعج نإو .نيمي ريغ نم ءاليإلا

 .مهيعزانم ئلع ءالؤه ججح ضعب اذهف .ّصنلا بَجومو ءاليإلا

 ٌقلاط تنأف ِكتئطو نإ :لاق اذإ يهو .ةلأسملا هذه مكح امف :ليق نإف

 ؟اًنالث

 امهو :نيلوق ئلع ؟ال مأ اًيلْوُم نوكي له ءاهيف ءاهقفلا فلتخا :ليق

 بهذم وهو ءاّيلؤم نوكي هنأ .ديدجلا يف ٌيعفاشلل نالوقو ءدمحأ نع ناتياور
 .كلامو ةفينح يبأ

 دمحأ باحصأل ناهجو هيف ؟جاليإلا نم نُكمُي لهف نيلوقلا ئلعو
 :ئيعفاشلاو

 قّلْطَت جاليإلاب اهّنأل ؛هيلع مرحي لب .هنم نكمياال (')هّنأ :امهدحأ
 اذهو .اًمّرحم جاليإلا نوكيف ءاّمَر تا دل

 نود ركذلا جاليإ ٌردق الإ رجفلا عولط نئلإ قبيول هنأ نقين د اذا | مئاصلاك

 .باوصلا وه ئرخألا خسنلا نم تبثملاو .«هوزيجت» :عوبطملا ؛م )١(

 .ز ءب (« ص د يف تسيل «هنأ» 030
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 يف جارخإلا هوجو ؛ةحابإلا نمز يف ناك نإو جاليإلا هيلع مرح .هجارخإ

 دوجول ؛قالّطلا لبق ناك نإو جاليإلا هيلع مرحي انهاه كلذك . حلا نمز

 .هلعي جارخإللا

 رئاس لوق وهو: ا)يدرواملا لاق «جاليإلا هيلع مرحي ال هّنأ :يناثلاو

 تقلط نإو ءُكْرَنِهَّنأل جارخإلا هيلع مرحي الو ؛هتجوز اهّنأل ؛انباحصأ

 .عزنلاو ءادتبالا ال ءجاليإلا ةمادتسا ءطولا اذهب مّرحملا نوكيو ؛جاليإلاب

 وهو مئاَّضلا ئلع رجفلا علط ول :(00لاق ِهَّنإف ءيعفاَشلا ٌّصن رهاظ اذهو
 رطفأ هجارخإ ريغل ثكم نإف .هموص ئلع ناك .هناكم هجرخأو «عماجم

 :«ققُذ اثالث قلاط تنآف كلعطو نإ لاق ولو :"”ءاليإلا باتك يف لاقو تكنو

 ٌرهم هيلعف هلخدأ جت هجرخأ نإف ءاّنالث هنم تقلط ةفشحلا بِّيغ بيغ اذإف ءاف نإف

 الو ضراد لمغما : لجرل لاق ول جر نأ زاوجلا جراح لديو :ءالؤم لاق

 نم هعنمل جورخلا هيلع بجوو ءِنْذِإ نع هدوجول لوخّدلا حابتسا ءْمِقَت
 اذه كلذك كرت هنأل ؛اًحابم رظحلا نمز يف ناك نإو جورخلا نوكيو «ماقملا

 .جاليإلا ةمادتسا هيلع مّرحّيو «عزني نأ حيبتسيو «جلوي نأ حيبتسي ىلؤُملا

 ءيلؤملا يف فالخلاك متاّصلل هلعب عرتلاو رجفلا لبق جاليولا يف فاالخلاو

 ؛يلؤملا ئلع مّرحَيالو ءرجفلا ّلبق جاليإلا مئاّضلا ئلع مّرحَي :ليقو
 هيلع مرحي نأ زاجف «جاليإلا ريغب مئاّصلا ئلع أرطي دق ميرحّتلا ْنأ قرفلاو

 )١( «ريبكلا يواحلا» يف )١١/86809(.

 .«يواحلا» نم لقني فلؤملاو .ه وحلب 0 «مألا» ف 6

 .(58١ص) «ينزملا رصتخم»و ؛( 17/0 /5) «مألا» (9)
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 .اقرتفاف «جاليإلا ريغب ميرحتلا هيلع أرطي ال يلؤملاو «جاليإلا

 لب «ةجوَّرلا هيلع قلطت الو «ءطولا هيلع مرحي ال :ةئلاث ةفئاط تلاقو

 نوكي فيكو :اولاق .قّلطت نأ اّمإو ءيفت نأ ام :هللا رمأ ام هل لاقُّيو فق

 ءقالّطلا هب عقو اهنم نّكُم نإو ؟قالّطلاب مَّرلُي لب «ةئيفلا نم نٌكمُي الو يلوم
 لب .نآرقلا رهاظ فالح اذهف !اًيلؤم هنوك عم نيريدقّتلا ئلع هب ٌعقاو قالطلاف
 اذهو .قالّطلاب مزلأ ئفي مل نإو ءقالَّطلا هب ١)عقي مل ءاف نإ :اذهل لاقي

 لعأ لوق وهو 90 الط بجروت أل قالطلاب نيسبلا عرب نه بعدم

 خيش رايتخاو ؛ثيدحلا لهأ نم ٍةعامجو ةمركعو سواطو (”رِهاّلظلا

 قيفوتلا هللابو «ةّيميت نبا مالسإلا

 .ئنعملا بلقي .طلغ .«عقو» :خسنلا يف 58

 .خسنلا يف تسيلو .«نيمي ةرافك هئزجي امنإو» :عوبطملا يفاهدعب (؟)

 )5١١/١١(. (نلحملا» يفامك (9)
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 ناعللا يف د52 هللا لوسر مكح

 ؛دهتضرحششأ لآدم نيرو وهبوط اول :ئلاعت لاف
 ا ةييكأو 1ونص نمل رهن ناين هت دهَشَيز ًارهيعأ

 بضع َةَسِلَلَو © َنيذكْلاَنَ هَل تاه متر َدَهْمَس ا هَ افرديَو ©
 .[4 -5 :رونلا] 4َنيِقِدَصلأ نم َناَكْنإ | اهّيلعوَم

 ًرميوُع نأ :دعس نب لهس ثيدح نم (17«نيحيحّصلا يف تبث
 الجر هتأرما عم دجو الجر نأ ول َتيأرأ :يدع نب مصاعل لاق ينالجعلا

 لَو هللا لوسر لأسف كي هللا لوسر يل لّسف ؟لعفي فيك مأ هنولتقتف هلتقيأ

 نم عمس ام مصاع ئلع َرّبك ئّتح ءاهباعو لئاسملا ِِكَك هللا لوسر هركف
 لزندق» :لاقف «كلذ نع ِي هللا لوسر لأس اًرميوُع نإ مث لي هللا لوسر

 اًملف لَك هللا لوسر دنع انعالتف ««اهب ِتأف ٌبهذاف ؛نآرق كتبحاص ىفو كيف

 هرمأي نأ لبق اثاللف اهقاطق .اهثكبمأ نإ هللا لو سواي اهيلع تيك :لاق اًغرف

 .نينعالتملا ًةنس كلت تناكف :ٌيرهزلا لاق .هييلَع هللا لوسر

0 

 ترج َّمث ءهّمأ ئلإ 7[ َعدُي] اهنبا ناكف ءالماح تناكو :('7لهس لاق

 اهل هللا نضرف آم نم ثرتو اهثري نأ ةنّسلا

 ٌيبْنلا لاقف هِي َتِمَنلا دنع اهقرافف ءدجسملا يف انعالتف :«؟)ظفل ىفو

 )١( يراخبلا هجرخأ )5 ,0708 51859 51/58 ,57 1/1١(, ملسمو )١/١597(.

 ملسم دنع (؟) )١597// .(؟

 .(«بسني# :عوبطملا يفو .«ملسم حيحص) نم ةدايزلاو .خسنلا يف تسيل (6)

 )7/١5957(. ملسم دنع 2
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 .«نينعالتم ّلك نيب قيل مكاذ» :ِكك

 لوق نم ٌيراخبلا دنع وه .هرخآ ئلإ الماح تناكو :لهس لوقو
 .(20ٌيرِهّزلا

 محسأ هب تءاج نإف ءاورظنا» هك هللا لوسر لاق َّمث 1 يراقبللو

 دق الإ اًرميوع ٌبسحأ الف :©0نيقاّسلا ِحّلَدَح َ نيتيلألا ٌميظع نينيعلا جيعدأ

 دقالا !ميوع تسلا الف 11[ نو أك ةييحلأ هب ترداج قزو ءاهيلع قد

 نم لِي هللا لوسر 220تتبعن يذلا تعّنلا ئىلع هب تءاجف .«اهيلع ّبذك

 ,رميوع ىيلعت

 .«اهلْمح ٌركنأف الماح تناكو» :©)ظفل يفو

 اي :لاق تال نب الاف لأ ر مع نبأ ثيدح نم ؟؟!ةيلسم يحس يلو
 مّلكت نإ ؟عنصي فيك ٍةشحاف ئلع هتأرما اندحأ دجو ول ٌَتيأرأ «هللا لوسر

 كك ُِبْنلا تكسف ؟(27كلذ لثم ئىلع تكس تكس نإو «ميظع رمأب ملكت

 )0( برقم)65١١9(.

 .(5150)مقرب (0)

 .امهئلثمم يآ (0)

 «ةرمحب ةطّقنم ءاضيب يهو «صربأ ماس لكش ئلع ئراحصلا يف نوكت ةغزو :ةرحولا (4)
 .برعلا دنع ةرذق يهو

 .ةياورلاو خسنلا يف تسيلو .«هب» :عوبطملا يفاهدعب (5)

 .(517/55) يراخبلا دنع (5)

 )0( مقرب )١597/ 5(.
 .ةياورلاو خسنلا ةيقب فالخ «ميظع رمأ نع تكس» :د (48)
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 .هب ٌتيِلتبا دق هنع كتلأس يذلا نإ :لاقف هاتأ كلذ دعب ناك اًملف .هبجُي ملف

 مهجور َنوُمْربَنيدلاَو» :روثلا ةروس يف تايآلا ءالؤه لجو َّرع هللا لزنأف
 باذع نم ٌنوهأ اينّدلا باذع نأ هربخخأو ءهرّكذو هظعوو هيلع ٌنهالتف «19 - 7

 اهظعوف اهاعد مل .اهيلع ٌُثبذك ام ٌقحلاب كئعب يذّلاو ال :لاق «ةرخآلا

 يذّلاو ال :تلاق ةرخاآلا باذع نم نوهأ اينّدلا بادع نآ اهريعأو اهركذو

 نمل هّنِإ هللاب تاداهش عبرأ دهشف ءلجّرلاب أدبف .ٌبذاكل هّنِإ ٌّقحلاب كعب
 .ةأرملاب ئّنْت مث «نيبذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا ةنعل نأ ةسماخلاو ءَنيِقداّصلا
 اهيلع هللا بضغ نأ ةسماخلاو «نيبذاكلا نمل هن هللاب تاداهش عبرأ ثدهشف

 .امهنيب قّرف .نيقداّصلا نم ناك نإ

 امكباسح» :نينعالتملل لكي هللا لوسر لاق :هنع ١2)0نيحيحّصلا» فو

 :لاق ؟ىلام هللا لوسر اي :لاق .«اهيلع كل ليبس ال ؛ٌبذاك امكدحأ .هللا لع

 تنك نإو ءاهجرف نم َتللحتسا امب وهف اهيلع ٌتقدص تنك نإ ؛كل ٌلامال»

 .«اهنم كل دعبأ وهف اهيلع ٌتبذك

 هللاو» :لاقو نيدعالتملا نيبال هللا لوسر فّرف :؟"'امهل ٍظفل يفو

 .1؟ّبئات امكنم لهف «ٌتذاك امكدحأ َن نأ "7[ملعي]

 هللا لوسر ق دفف كلك هللا لوسر دهع ؛ىلع ةرعذل اجر نأ :هن هنع ؟7امهفو

 .هّمأب لولا ّقحلأو ءامهنيب هك

 .(6 )١591/ ملسمو 6176٠(., .5ا"17) يراخبلا هجرخأ )١(

 )5/1١1591(. ملسمو ,.(01594 61717 )2617١١ يراخبلا هجرخأ (؟)

 . ١ "ريحيحصل , |) نم ةدايزلا 0

 .هل ظفللاو )١515( ملسمو «(751/5/2:541/5/) يراخبلا هجرخأ (:)

 خال



 :نيثعالتملا ةّصق ىف دوعسم نبا ثيدح نم ١١ 7(لسم حيحصاا فو

 ةنعل نأ ةسماخلا نعل ّمث «نيقداّصلا نمل ِهَّنِإ هللاب تاداهش عبرأ لجّرلا دهشف

 .(ذم» هِي يبنلا اهل لاقف 0 .عتلتل تبهذف «نيبذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا

 هب تءاجف .(اًَدَعَج دوسأ هب َءيجت نأ اهّلعل» :لاق 9 يدأ اًملف» هدساوصبلا
0 

 ةيمأ نب لاله نأ :كللام عب سكأ كثيدح خبم ؟؟7(ملسم حيحصاا يفو

 َلَوَأ ناكف ءهّمأل ُكلام نب ءاربلا اخأ ناكو ءءامُحَس نبا كيِرّشب هتأرما فذق
 ضضيبأ هب تءاج نإف ءاهوٌرِصبأ» :ِلي يتلا لابقف .مالسإلا يف نعال لجر

 الج لحتا هب تءاج نإو قيمأ نب ؛ لالهل وهف 217نينيعلا َءيِضَق ١ )البس

 هد تءاج اهنأ ثبت 3 :لاق ,ةءامكش دنا كيرقل ريخا7 سيطاتلا شنع

 :.ةيقاشلا شم اَدْعَنَج .احيكأ

 هل لاقف «ةّصقلا هذه وحن ِساّبع نبا ثيدح نم (8)(:يحبحّصلا) يفوا

 ّةنيِب ريغب اًدذحأ ثمجر ولا :ِئلَو هللا لوسر لاق يتلا ةأرملا يهأ [ لجو

 )١( مقرب )١510(.

 .«نعلتل» :«ملسم حيحصا يفو .خسنلا يفاذك (1)

 .«اريدأ» :ملسم دنعو .خسنلا عيمج يف اذك (*)

 )4( مقرب )١595(.

 .وعشلا لسرتسع أ )0

 .كلذ ريغ وأ ةرمح وأ عمد ةرثكب امهدساف :يأ ()

 ّ .امهقيقد :يأ (0)

 )١5917(. ملسمو )1867257٠١( يراخبلا هجرخأ (4)
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 مالسإلا يف رهظت تناك ٌةأرما كلت ءال :ِساّبع نبا لاقف ««؟هذه ٌتمجرل
 روحا

 ائضقو ءامهنيب هُم هللا لوسر قَّرفف : !"”ثيدحلا اذه ين !!دواد يبألو

 اهّدلو ئمرو اهامر نمو ءاهذلو , ىمري هالو ئمرت الو .بأل اهذلو ئعدي ال نأ

 نم ناقّرفتي امهّنأ لجأ نم ءَتوُق الو هيلع اهل َتيب ال نأ ئضقو دحلا هيلعف

 اًريمأ كلذ دعب ناكف :ةمركع لاق :ةّصقلا يفو .اهنع ئَفوتم الو .قالط ريغ

 .بأل ئعدُي امو ءرصم ئلع

 كيِرّشب لكك يبنلا دنع هتأرما ٌفذق ةيمأ نب لاله َّنأ "”ٌيراخبلا ركذو
 اذإ هللا لوسر اي :لاقف ««كرهظ يف دح وأ ةنّيبلا» لك ُيَّنلا لاقف ءءامُحَس نبا
 بِكَ هللا لوسر لعجف ؟ةنّيبلا سمتلي قلطني الجر هتأرما الع اندحأ ئأر

 يّنِإ ٌّقحلاب كعب يذَّلاو :لجرلا لاقف .««كرهظ يف ٌدح الو ةّيبلا» :لوقي
 :هيلع لزنأو «ليربج لزنف .ّدحلا نم يرهظ ئربُي ام هللا َنلْزَُيلو قداصل

 ءاهيلإ (؟7[لسرأف] ِِكَب ْيَِنلا فرصناف .تايآلا «...ْمُهَجِوْزَأَنوُمْريَنِدلاَو#
 لهف .ٌبذاك امكدحأ َّنأ ملعي هللا َّنِإ) :لوقي كي ُيِبَنلاو .دهشف لاله ءاجف

 ةمركع نع روصنم نب دابع قيرط نم )1١١71( دمحأ اذكو ((77657) «نئسلا» يف )١(

 اهباذ معن سندس وو هتفتعلو اهابص يق الدنا هايس هفنسو «سايع جبإ نع

 دابع حرص دقو ءاهضعب يف فلوخ لب« اهب درفنا ٌظافلأ ةَّمَّت نكل .ناسح نب ماشه

 قباسلا دعس نب لهس ثيدح هثيدحل دهشيو «هريغو (195 /1/) يقهيبلا دنع عامسلاب

 .«نيحيحصلا» يف

 .خسنلا يف تسيلو .«سابع نبا نع» :عوبطملا يف اهدعب (؟)

 .(51/57/) مقرب ()

 .يراخبلا نم ةدايز (4)

 ظ2ظئ4



 اهوفتو ةسماخلا دنع تناك اًّملف :تدهشف (١)[تماق مث] :«؟ٌبئات امكنم
 .عجرت اهّنأ اننظ ّتح ثتضقتو تاكل : سابع نبا لاق .ةيجوم اهنإ :اولاقو

 ءاهوّرِصبأ» :هلِلكع ِبْنلا لاقف .تّضمف «مويلا ٌرئاس يموق حَضفأ ال :تلاق مث

 نبا كيِرَّشل وهف نيقاّسلا َجّلَدَح نيتيلألا ٌعباس نينيعلا ّلحكأ هب تءاج نإف

 هَ

 هللا باتك نسم ئصم ام الول» هيلع ةيبنلا لاقف ءكلذك هب تءاجف (ءامحَس

 .«نأش اهلو يل ناك

 ثيأرأ هللا لوسر اي :لاق ةدابع نب لعس نأ (0)1.يحيحّصلا» يفو

 لب :دعس لاقف ءال هك هللا لوسر لاقف ؟هلتقيأ الجر هتأرما عم دجي لجّرلا

 لوقيام نلإاوُعمسا» :لِككي هللا لوسرلاقف ءقحلاب "0َكَّمركأ يذّلاو

 .(مك دس
 ئىّتح هّلهمأ الجر يتأرما عم ٌثدجو نإ هللا لوسر اي :؟)رخآ ٍظفل ينو

 (معن» :ةاكَوهللا لوسر لاق ؟ءادهش ةعبرأب يتآ

 ةعبرأب يتآ ئّتح ُهَجِهَأ مل الجر يلهأ عم ٌثدجو ول :2*)رخآ ظفل يفو

 نإ 0 لاب كشعب يذلاو لك :لاق ,(معن) :ةائلَع هللا لوسر لاق ؟ءادهش

 لوقي ام نيلإ اوُعمسا» :لك هللا لوسر لاق :كلذ لبق فيّسلاب هلجاعأل ثنك

 .ةياورلا اذكو .ز شماه نم ةدايزلا )١(

 .هل ظفللاو )١59/7/ ١5( ملسمو ,(7/517.78557) يراخبلا هجرخأ )2

 .ةياورلاو خسنلا فالخ «كثعب» :عوبطملا يف (7)

 )5( ملسم دنع )/١59/ ١5(.

 .(هجهأ مل) لدب (هّسمأ مل) :لاق هنأ ريغ ءاًضيأ )١1/١594( ملسم دنع )5(

 .ةياورلاو خسنلا يف تسيلو .«ايبن» :عوبطملا يف اهدعب (7)
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 .(ىنم ٌريغأ هللاو .هنم ٌريغأ انأو ٌرويغل هْنِإ ءمكدّيس

 17حمُصُم ريغ فيّسلاب هتبرضل الجر يأرما عم تيأر ول :(١)ظفل يفو

 «يّنم ٌريغأ هللاو .هنم ٌريغأ انأل هللاوف ؟ٍدعس ةريغ نم نوبجعتأ" كب يلا لاقف

 .هللا نم ريغأ ّصخش الو .نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا مّرح كلذ ٍلْجَأ نم
 نيلسرملا هللا ثعب كلذ لجأ نم .هللا نم ٌرذعلا هيلإ بحأ ٌصخشالو

 هو كلذ سلا نع للا دل حملا هيلإ ٌبحأ رضحتش الو :نيرطمو نيرّشبم
 . «ةّئحلا هللا

 :ماكحأ ةدع ّيوبتلا مكحلا اذه نم ديفتساف

 وأ نيملسم اناك ءاوس ؛نيجوز ّلك نم ٌحصي ناعُنلا نأ :لّوألا مكحلا

 هلم نيئوتطعس ري أ يللا يل ييدوشحم ءنيقسأل دأ ن ٍنيلدع 0

 اذإ ةماالاو ةالسلا نم دبعلاو قجوز تناك اقل ةمألاو ةسل رم اقل هن رس

 .قاحسإو كلام لوق اذهو .ةّينارصنلاو ةّيدوهيلا نم ملسملاو «ةجوز تناك

 .(؟/راسي نب ناميلسو ةعيبرو نسحلاو بّيسملا نب ديعس لوقو

 .ةبعش نب ةريغملا ثيدح نم )١599( ملسمو (/517) يراخبلا هجرخأ 01(

 نمو اههيلاعب وبخو .بقيسلا جيسي برواس ريغ !يلعملاو + اهحتفو ءافلا رسكب لوري (؟)

 .هنم الاحو فيسلل اًفصو اهلعج اهحتف

 .«لئاسملا» يف اهدجأ ملو )١١/ ١77(. «ينغملا» يف امك 0

 ؛هنع سنوي نعع يروثلا قيرط نم )١76١7( قازرلا دبع دنع هلوقف نسحلا امأ (:4)

 )١77/1١١(. (ينغملا» يف لاوقألا ةيقب رظناو .حيحص هدنس
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 نركي ال نامللا نأ ديلإ ةعامجو ٌئروتلاو ةعازوألاو ىآكلا لهأ بعقو

 هاَّكس دقو ةداهّشلاو نيميلا :نيفصو عمجي ناعّللا نأ نيلوقلا ذخأمو
 ناميألا الول» :لوقي ثيح انيمي ِهِيِلَكَع هللا لوسر هاًمسو .ةداهش هناحبس هللا

 نم لك نم ٌّحصي : 30 اسيل عا هيلع بلع نبذ 0! هنو يت اغا

 .[1 :رونلا] 4 َمُمجسوُرَأَنوُمْرَيَندلاَو# :ئلاعت هلوق مومعلو :اولاق

 انيمي 6 هللا لوسر هاّكس دقو :اولاق

 .هياوجو دّكؤملا مسقلا ركذ ئلإو هللا مسا ئلإ ٌرقتفم هّنألو :اولاق

 .ةداهّشلا فالخب نثنألاو ركّذلا هيف ىوتسي هّنألو :اولاق

 اهيف عَّرْسُي دق اهنإف نيميلا فالخب .هظفل رّركت امل ةداهش ناك ولو :اولاق

 .ةماسقلا ناميأك «راركتلا

 يفنو ناعّللا ئلإ ةداهّشلا هنم ٌحصت ل يتلا جوّزلا ةجاح َنألو :اولاق
 لإ وعدي اقم ؟؟ةيدل هي يذلا رمألاو ٌءاوس هتداهش حصت نم ةجاحك ءدلولا

 نيعوتلا دحأ ٌررض عفرتال ةعيرّشلاو ءٌّرحلا لدعلاب لزني يذّلاك ناعّللا

 الإ ؛اًبيرق هجيرخت قبس دقو .دواد يبأو دمحأ دنع ناعللا يف سابع نبا ثيدح نم ءزج 010

 يراخبلا يف امك ءناسح نب ٌماشه روصنم نب وابع ةفلاخمب ٌةَّلعُم ةظفللا هذه نأ
 .فنصملا مالك يف هنايب يتأيسو ««...هللا باتك نم ئضم ام الول» :هيف هظفلو 17500

 .م يف تسيل (هب» (1)
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 لالغألاو راصآلا ين رخآلا َعونلا ٌعَدَتو هب لزن امم اًجرخمو اًجرف هل لعجتو

 راجي الف ريجتسيو «ثاغُي الف ثيغتسي لب ءجرخم الو هب لزن امم هل جرف ال

 هدع تقاض دق «هلثم ئلع تكس تكس نإو ءميظع رمأب مّلكت مّلكت نإ

 ةّيفينحلا ةعساولا ةعيرّشلا هابأت اذهو .هتداهش ٌحصت نم ْثَحِسَو يتلا ةمحّرلا

 انها للصلاة خ هجن نوعي َنيِرلاَو## :ئىلاعت هللا لاق :نورخآلا لاق

 الث نه [يلف ةيآلا يفو .[5 :رونلا] 4 هَل ِتدَهَس ميرا رجح هتف رحم شأ لإ

 :هجوأ

 ٌلصَّتم ٌءانثتسا اذهو .ءادهّشلا نم مهّسفنأ ئنثتسا هناحبس هَّنأ :اهدحأ

 .اعوفرم ءاج اذهلو ءاّعطق

 :لامف ناي اذه هناحبس ذأ مث ةداهَش مهناعتلا نأي حّرص 9 :قاثلاو

 .[14 :رونلا] 0 َنيبذكْلا َنمَلهَهَنِإ هنأ نسم َدهَعت نأ َباَّدَعْلا هع ًاؤرديو#

 .مهمدع دنع مهماقم امئاقو .دوهُّشلا نم الدب هلعج هنأ :(1)كلاغلا

 :لاق كك ّيبنلا نأ هج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ئور دقو :اولاق

 .©20«ديهمتلا» يف ")رمع وبأ هركذ ؛«نيرفاك الو نيكولمم نيب َناعِل ال١

 .«يناثلا» :ح م .د ءص )١(

 .لوصألا يف تسيلو .«ربلا دبع نب» :عوبطملا يف هدعب (1)

 لاقو .«هب جتحي نم بيعش نب ورمع نود سيل ثيدح اذهو» :هرثإ لاقو 0) )١97/5(

 الو» :هانعم يفامو ثيدحلا اذه هداريإ دعب 1747-١91( /5) «مهفملا» يف يبطرقلا
 .«نيثدحملا دنع ءيش اهلك اهنم حصي

 هللا



 ةعورأا :اعوف رم هذج ةف ةيبأ نع اهشارأ هك دس نم )١( «:طقراّدلا ركذو

 .ناعل دبعلاو ةَّرحلا نيب سيلو ءناعل ةمألاو ٌرحلا نيب سيل ؛ٌناعل مهنيب سيل

 .«نآعل ةّيئارصتلاو ملسملا نيب سيلو .ناعل ةّيدوهيلاو ملسملا نيب سيلو

 قبلا ةيصو نم :لاق باهش نبا نع 7ص يف قازرلا كب ركذو

 يف ءاهمنع دبع اهماقم اكتناقو تحاهشلا لدب عج ناعّتلا نآلو :اوثاف

 اليزنت اهلوكتو ٍجوَّزلا ناعتْلاب ةأرملا دَحت اذهلو .هنم ٌحصت نّمم الإ ٌحصي
 .دوهش ؟' ”ةعبرأ ةلزنم هنأعلل

 أس اهلو ىل ناكل نافنألا ٠ نم اضم اَم الول» :ثيدحلا امأو : :اولاق

 يف يراخبلا ظفل اذه ««هللا باتك نم ئضم ام الول١» :هيف ظوفحملاف

 نب داّبع ةياور نمف «ناميألا نم نئئضم ام الول» :هلوق اًّمأو .2؟7«هحيحص)
 نس

 نب نامثع :هدنس يفو (797 /1) «ئربكلا» يف يقهيبلا اذكو .(8*777) «نئنسلا» يف ()

 اًضيأ ّلعأو ؛ينطقرادلا هّلعأ هبو ؛ثيدحلا كورتم وهو ءيصاقولا نمحرلا دبع

 ئرخأ قرط نم يورو ءافوقوم ورمع نع يعازوألاو جيرج نبا هاور دقف ؛فقولاب
 بصضناو )7١15/7(: «حيقتتلا» :رظنا .حصتال ةَّلعم اهلكو ءاًعوفرم ورمع نع
 .(7 5/8 /7) («ةيارلا

 رهاظ هدنسو «باهش نبا نع شايع نع جيرج نبا قيرط نم(5594١) مقرب رم 70

 .(7 5/8 /5) «ةيارلا بصن» :رظناو .اًضيأ هلالعإ فنصملا مالك

 .(«عبرأ) م 000

 .(519/51/) مقرب 05(

 :٠ه



 يع :ٌيئاسنلا لاقو يرق كورتم“ :(17نينجلا ني عيلع

 الع خيمبلاو ىعدملا نيلع ةّكبلا نأ ةعيرشلا ةدعاق تاق دقو

 2 عرشت مل اتيعب ناك ولو ةداهش هناعلف ءعّدم انهاه ٍجوّرلاو هيلع ارعّدملا
 عع .ةيقاج

 .هللاب دهشأ :هنيمي يف نعتلملا لوقلف ًةداهش هتيمست اَمأ :نولّوألا لاق

 .اهظفلب اًرابتعا ائيمي ناك نإو ءٌةداهش كلذ ىّمسف

 دهشأل :لاق ول كلذلو «هباوجو مسقلاب هيف حّرصم وهو فيك :اولاق

 كلذ دَعَت سرعلاو .قلطأ وأ نيميلا ائوَت ءاوس .«كلذب هنيمي تدقعنا (هللاب

 "7 سيق لاق ءاهلامعتساو اهتغل يف اًئيمي

 (5)ىل اهدنع امف ىدنع اهل اذهف اهبحأ يأ هللا دنع ٌدهشأف

 لفي مل ولو نيميلا هب دقعنت «ٌدهشأ» هلوق نإ :لاق نمل ٌةّجح اذه فو

 قلاب لهيب :ةيناثلاو .دمحأ نع نيتياوُرلا يدحإ وه امك فهنابت
 هقلطمب نيرثكألا دنع ءريمي «هللاب دهشأ) :هلرق نأ امك .. نيرثكألا لوق 0 ) ىو

 ("ل[» :ال 1 لاقيف نكاديشلا نما (مهسفنأ» هناحبس هؤاتعسا اًّمأو :اولاق

 همسا وهو .«يزارلا دينجلا نب نيسحلا نب يلع» :عوبطملا يفو .خسنلا عيمج يف اذك 010

 .لماكلا

 ١١(. 7 /6) «بيذهتلا بيذهت)و .(7737/7 /7) «لادتعالا نازيم» :رظنا ()

 .(595 ص) «هناويد» :رظنا ,ةروهشملا ةيئايلا هتديصق نم تيبلاو ءنونجملا وه (9)

 .«ايل اهدنع يل امف» :حءز ءم (5)

 .(يهو» :ص م (5)



 ّنِإف .مهسفنأ ريغ ءءادهش مهل نكي ملو :ئنعملاو «ريغ ئنعمب ةفص انهاه

 ئلع 0 (ريغ) ب 0 «ءانثتسالاو ةيفصولا 17تاهاقت هدو (ريغا

 .(ريغ» الع المح لإن ب فضرويو ىالإ»

 نأ زوجي نكلو ءانيشلا نم )يسم (مهسفنأ نإ :اًيناث لاقيو

 لهأ لِدِبُي امك عاطقنالا يف نولِدَبُي مهْنِإف ءميمت ينب ةغل ىلع اًعطقنم نوكي

 .لاصتالا يف مهو زاجحلا

 يف مهتلزنم ٍمِهْلزَن هلأ ؛ءادهشلا نم مهسفنأ لونثتس 2 اهل :اثلاث لاقيو

 اذإ ٍحوَّزلا ناعِتْلاِب ةأرملا مجري نم لوق ئلع اًدج ٌّيوق اذهو «مهلوق لوبق
 .هللا ءاش نإ هريرقت يأي امك حيحضلا وهو هشلكل

 ةداهش ويف ةداهشلاو خيميلا :نيفصولا عمجي مهناعل نأ حيحصلاو

 ءاضتقال ؛راركتلاو ةداهّشلا ظفلب ةظّلغم ٌنيميو ءراركتلاو مسقلاب ٌةدكؤم

 : عاونأ ةرشع ديكأتلا نم هيف ربتعا اذهلو ءرمألا َديكأت لاحلا

 ْ .ةدايشلا ظفل ك8 هاهدحأ

 هئامسأ يناعمل اهِعّمِجأو هناحبس ٌبّرلا ءامسأ ٍدحأب مسقلا ركذ : يناثلا

 .هركذ لج (هللا» همسا وهو «لينسحلا

 .(ماّللا»و (َّنإ» نم هيلع مَسْفُملا هب دّكؤُي امب باوجلا ديكأت :ثلاثلا
 قدص وه يذلا لعفلا نود ٌبذاكو ٌقداص وه يذلا لعافلا مساب هنايتإو
 سذكو

 َءيشلا اضراقت :لاقي .باوصلا وه خسنلا نم تبثملاو .«ناضواعتي١ :عوبطملا يف )١(
 .هالدابت :ٌرمألاو

 رشم :عوبطملا فو .«نوتعسم» :باوصلاو .خسنلا يفاذك (0)
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 :قفارم عبرأ كلذ راركت :عبارلا

 .نييذاكلا نم ناك نإ هللا ةنعلب ةسماخلا يف هسفن لع هؤاعد :سماخلا

 باذع ناو وهلا باذعل ةيجوملا اهنأ ةسماخلا دنع هرابغإ :.سداكلا

 .ةرخآلا باذع نم نوه اينذلا

 دحلا اًمإ وهو ءاهيلع باذعلا لوصحل ؛1١'يضتقم هناعل لعج :عباّسلا

 .اهنع باذعلل اًئراد اهناعل لعجو ءسبحلا امإو

 ف امإو ايندلا ف اَمِإ ءامهدحأ اىلع باذعلا بجوي ناعّللا اله نأ :نماثلا

 .ةرخالا

 .قارفلاب اهرسكو اهتيب بارخو نينعالتملا نيب قيرفتلا :عساتلا

 .امهنيب ميرحتلا ماودو ةقرفلا كلت ديبأت :رشاعلا

 هةدايشل ابانورشماثيمي لعج ءج ناقلا اذه ناعللا اذع نأ نأ املف

 تلك إف .دهاشلا# ءلوق لوبقل ىسلملا اعجو بيميلاب ةنورقم ةداهشو
 دحلا طوقس : كيش هليميو هتداهش تدافأو :كتدلكو هتداهش تضم ةأرملا

 داقأ اهئم رخآ ناعلب هّناعل تضراعو ةأرملا تثغتلا نإو .اهيلع هبوجوو ءهنع

 هيلإ ةيسنلاب اًنيميو ةداهش قاكف ءاييلع هبوجو ةوه هعذسلا طوقم نادل

 ةداهش ذاك نإو ىقليب ؟؟)و بيب دشن ذأ ىف احم اًءيمم ناك نإ هنأ اعود

 بناج ّيوق اهلوكن كلذ ئلإ ٌعضنا اذإف .هدحو اهيلع هتداهش دّرجمب ٌدَحَت الف
 .هقدص ليلع اًرهاظ اًليلد ناكف ءاهلوكنو هدكأتب هقح يف ةداهّشلاو نيميلا

 .«اًيضتقم» :هجولاو .خسنلا يفاذك )١(

 .(درجملا :ز ءد ءسص (؟)



 نمو .مكحلا نم نوكيام ٌنسحأ اذهو .اهيلع هبجوأو هنع ّدحلا طقسأف

 ,ةداهّشلا ئنعم اهيف ٌنيمي ِهَّنأ اذهب رهظ دقو .نونقوي موقل اًمكح هللا نم ٌنسحأ
 .نيميلا اونعم اهيف ةداهشو

 ناك ول هتلالد َنيبأ امف .هّدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح اّمأو

 لاق .ٌروافمو َكلاهم ورمع لإ هقيرط يف نكلو ءورمع لإ هلوصوب اًحيحص

 .هب ّجتحُي نم بيعش نب ورمع نود سيل :(3١ّربلا دبع نب رمع وبأ

 تيباصملا قيرط للعلا يلطقراشلا ءاور يذلا دألا هذيدح ار

 (3)هب قيرّطلاف .مهعامجإب ٌكورتم وهو «ٌيصاقولا نمحّرلا دبع نب نامثع

 .ةعوطقم

 ءاهب ٌجتحُي ال ٌةفيعض مهدنع ّيرهزلا ليسارمف «قازرلا دبع ثيدح اّمأو

 الو ٍّيدوهي ةكمب نكي ملو «ةكم ىلع كي يّلل الماع ناك ديسأ نب باّتعو

 .امهنيب ّنعالي ال نأ هيصوي َّح بلا ينارصن

 .(نأش اهلو يل ناكل ناميألا نم ئضم ام الولا :هلوقل مكّدر اّمأ و :اولقق

 هيف «كتلمتاّمآو .هي سأب ال هدانسإو ««هتنس» يف دواد وبأ هاور ٌثيدح وهو

 ال اذهو ءردقلا ئلإ ةيعاد يردق هنأ هيلع َبيِع ام رثكأف روصنم نب داّبع ىلع

 ةعجرملاو ةّيردقلا نم ٍةعامجب حاجتحالا حيحّصلا يفف «هثيدح در بجوي

 «هللا باتك نم ئضم ام الول» :هلوق نيب فانت الو .هقدص مِلَع نَّمم ةعيّشلاو

 ئلع هميدقتو نيظفللا دحأ حيجرت ئلإ ٌجاتحّيف ؛«ناميألا نم ئئضم ام الولاو

 ١97(. /5) «ديهمتلا» يف 01(

 :ةسن * نب مق :ف :كسسيل ل (ةب) (1؟)

 ٠ه



 هٌّمكح لجو رع هللا باتكو «هللا باتك يف يه ةروكذملا ناميألا لب ءرخآلا

 يذلا هللا مكح نم ئضم ام االول لَك دارأو «نينعالتملا نيب هب مكح يذلا

 .رخآ نأش (١)اهلو يل ناكل نينعالتملا نيب لَّصَف

 بناج يف ةداهّشلا َّنأ ئلع تّرقتسا ةعيرّشلا ةدعاق َّنِإ :مكلوق اّمأو :اولاق

 :هوجو نم هباوجف هيلع ىعّدملا بناج يف نيميلاو يعّدملا
 نأب ةماسقلا يف تّرقتسا دق لب ءاذه ئلع ٌرقتست مل ةعيرّشلا َّنأ :اهدحأ

 أ ةعيرشلا ةلدعاقو ةقيوللاب مهبناج ةَوقل اذهو 20 هيعّدملا تامياياذت

 يوق ةيلغ نرعدمجلا بتاج ناك اًملف « نييعاذتملا عرقأ ةيع نم ةوكت نيميلا

 يف يعّدملا ٌُبناج يوق اًّملف «هبناج يف نيميلا تعرُش ةّيلصألا ةءاربلاب
 هبناج يوق امل حيحَّصلا ئلع كلذكو «هبناج يف نيميلا تناك ثوّللاب ةماسقلا

 لامك نم اذهو .قسعسأو لحل ؛هل لاقيلا تانج قف نيميلا ترامس لولا
 . نيميلا تعرش ولو ؛ناكمإلا بسحب حلاصملل هئاضتقاو 2عراّشلا ةمكح

 ئبأت عراَشلا ةمكحو ءاّرده حجاّرلا بناجلا ةّوق تبهذل اًمئاد ٍدحاو بناج يف
 .ةحلصملاو ةمكحلا ةياغ وه هب ءاج يذلاف ءكلذ

 ركنت ةأرملا نِإف ءاهبناج نم ئوقأ انهاه ٍجوَّزلا بناجف ءاذه فرُع اذإو

 هشارف داسفإو هتمرح كّنَه يف ٌضرغ هل سيل جوُرلاو ««*)هيهتشتو اهانز

 .«اهل ناكل» :عوبطملا يف (0)

 .«نييعدملا) :بءزءدءم (؟)

 .«عرشلا :م 69

 :عوبطملا يفو .«هرتستو) اهلعل :اهشماه يفو «ههيبست#» :م يفو .ب «ز د ءص يف اذك 60

 .«هتهشوا))
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 اذه ناكف «هيلإ ٍءيش ٌةركأو هيلع ١2)شٌشوشأ كلذ لب ءروجفلا ئلإ هلهأ ةبسنو

 ساّنلا بولق يف اًدج رمألا يوق ةأرملا ٌلوكن هيلإ فاضنا اذإف ءاّرهاظ انْوَل
 تَّدُحف ءاًعرش اهيلع انَّزلا مكح توبثب كلذ لقتساف ؛مهّماعو مهّصاخ
 نأ اهل ناك ًةقيقح ةعبرألا ءادهّشلا ةلزنمب هناميأ نكت مل امل نكلو «هناعلب

 هلوق يف روكذملا ٌدحلا ٌباذع ")اهب اهنع أردُي ءاهلثم ئرخأ ٍناميأب اهضراعت

 (0ةَعّيي هثاعل ناك ولو «[؟ :رونلا] # َنِنِمْؤمْلَنمدَفِباَطاَمُهَباَدَعَدَهسَلَو# :اىلاعت

 .اًئيش اهنع اهثاميأ تعفد امل ةقيقح

 نأ وهو كي هللا لوسر ءاضق نم دافتسملا يناثلا لصفلاب حضّتي اذهو

 نالوق هيف ؟نِعالت وأ َّدَقَب ئَّتح سبحت وأ دحت لهف ْنِعَتلَت مل اذإ ةأرملا
 :ءاهقفلل

 لهأ لوق وهو ءَّدَحُت :فلخلاو فلّسلا نم ٌةعامجو ٌيعفاَّشلا لاقف
 .زاجحلا

 هنعو .قارعلا لهأ لوق وهو «نعالت وأ رقت ىَّنح سبحت :دمحلأ لاقو

 .اهليبس ئّلْخُيو سبحُت ال :ٌةيناث ةياور

 ٌدحلا بجوت َةَنِّب لجّرلا ناعل ناك ول :مهقفاو نمو قارعلا لهأ لاق

 .ةعبرأ اهيلع دهش ول امك بلا بيذكتو ناعّللاب هطاقسإ ُكِلمَت مل اهيلع
 ال نألف ةداهّشلا هذبم َّدَحَت مل هريغ ثالث عم اهيلع دهش ول هّنألو :اولاق

 .مرمسأو لو هذحو هتداهشي دكت

 .«ءيش أوسأ» :ب يفو .طيلختلاو داسفإلا ئنعمب شيوشتلا نم «خسنلا ةماع يفاذك )١(

 .خسنلا ةيقب يف تسميلو .«ساذعلا» :ص .د يف اهدعب 030

 .خسنلا ةيقب نم تبثملاو .«هنع» :م (*)
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 ٍبِجوُي مل امك رخآلا ٌّدح بجوُي الف 217 نْيّنعاللا دحأ هّنألو :اولاق

 هداج اهناعل

 جورلا نأ بير الو :72"2ىعّدملا ئلع ةنّيبلا» :ِِكي ٌنيَنلا لاق دقو :اولاق

 ءافيلع د حلا كلاجيإ ل هسقن عدلا ًااقسإ هناعل تك وم نآلو ةاولاق
 جوَّرلا فذق بجوم ّنإف «7"2«كرهظ يف ٌدح الو ةنّيبلا» :للكي بلا لاق اذهلو

 صّلخّتلا ئلإ اًقيرط هل هناحبس هللا لعجف ءٌدحلا وهو ئينجألا فذق بجومك

 ةعبرأ اّمِإ :نيرم أ دحأ ةأرملا ئلع ّدحلا ةماقإ ٌقيرط لعجو ءناعّللاب هنم

 باّطخلا نب رمعك «ةباحّصلا نم هب ٌدُحَي نم دنع ُلَبَحلا وأ ٌفارتعا وأ ءدوهش

 مجرلاو :ةللكك هللا لوسر ربنم ئلع ٍباَّطخلا نب رمع لاق دقو «هقفاو نمو

 وأ نكي هدا اف تمدد ذاك نإ اللا ىقاج لا نما ورم لك نرطح ّيسمأو

 قيرط العجف هديتي يلع لاق كلذكو .«؟7فارتعالا وأ لبحلا ناك

 .«نيناعللا» :ح م )010

 يف ظفاحلا هدانسإ نسحو «سابع نبا ثيدح نم )١07/٠١١( يقهيبلا هجرخأ (؟)

 :ظفلب )١71١( ملسمو (55657) يراخبلا يف ثيدحلا لصأو :(7817 /5) «حتفلا»

 ئلع نيميلا نكلو ءمهلاومأو لاجر ءامد سان ئعّدا مهاوعدب سانلا ئطعي ولا

 :رظنا سيق نب ثعشألاو ءورمغ دري هللا دبعو «رمع نع بابلا يفو .«هيلع ئئعدملا

 .(55141) «ءاورإلا»

 . سابع نبا ثيدح نم )7571/١:/41/51( يراخبلا هجرخأ 02

 .اًهنَعََيَو سابع نبا ثيدح نم )١1791( ملسمو ٠*547( 2787 9) يراخبلا هجرخأ (5)

 نب دادش نب هللا دبع قيرط نم «حيحص دنسب )5١07( «ةراتخملا» يف ءايضلا هجرخأ (5)

  ةبيش يبأ نباو )١1727(« دعجلا نباو )67"*١17(.« قازرلا دبع هجرخأو .هنع داهلا
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 .ناعّللا اهيف العجي مل ًةثالث ّدحلا

 قّقحت َّنأل ؛ٌدحلا اهيلع بجي الف ءاهانز قّقحتي مل هذهف امضيأو :اولاق

 اههاعلب طقسي مل هب ققحت ول هّنأل .هدحو جوزلا ناعلب نوكي نأ اَّمِإ اهانز

 اهلوكنب قّقحتي نأ زوجي الو ءاهفذاق ىلع ٌدح كلذ دعب بجو اَمَّلو ءدحلا
 بحي فيك «هتنايبخلاب ارق دجلا نإق ءلوكتلاب تبغي ال َّدحلا نذل ؛اًضيأ

 وأ ءاهناسل ِةلّقٌعل وأ «١2)اهرّمَت ةَّدشل نوكي نأ لمتحي لوكلا َّنإف .لوكتلاب

 فيكف «بابسألا نم كلذ ريغل وأ ءيِزَْحّملا حضافلا ماقملا كلذ يف اهشَمَدِ
 يفو .دودحلا رئاس يف رّعا ام ُفعِض ددعلا نم هتتّيب يف ربُتعا يذلا ٌدحلا تبثي

 رارقإلا نم لك ْق ربتعاو :ةحيرّصلا ةحيحّصلا ةْنّسلاب ِتاّرم عبرأ هرارقإ

 تابثإل اًعفدو هرِتَّسلا يف ًةغلابم «هب ٌميرصّتلاو لعفلا فصو َنّمضتي نأ ةنّيبلاو
 :ةهبش ندأب ٌدحلا طاقسإ ىلإ اَلّسوتو ءاهدكآو قرّطلا غلبأب ")اَّلِإٌدحلا
 يف هب اضقتُي ال ٌةهبش هسفن يف وه يذلا لوكذلاب هيف ئضقُي نأ زوجي فيكف
 ؟لاومألا ادع اميف الو هَهَنبلا تابوقعلاو دودحلا نم ٍءيش

 الو .هنود امف مهرد يف لوكتلاب ءاضقلا ئري ال هند ٌيعفاشلاو :اولاق
5 

 اهعرسأو اتوبث اهدعبأو رومألا مظعأ يف هب يِضقَي فيكف «ريزعت ئندأ يف

 :لاق ؛هنع عفان نب ورمعو يبعشلا قيرط نم «ةلاهجو عاطقنا هيف لنسب 0/0 0

 اودهش اذإ دوهشلا مجرو .فارتعالاو لّبحلاف مامإلا أدبي يذلا مجرلا امأف .سانلا

 .اوؤدب

 .أطخ وهو .«اهرفن» هلعل :م شماه يف بتكو .ءايحلا ةدش :رفخلا 00

 .عوبطمل | يف تسيل هل 030
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 ؟اًطوقس

 ٌبجي ال نألف ءدحلا اهيلع بجي مل ٌثعجر مث اهناسلب تّرقأ ول اهّنألو

 ٍدحاول ريثأت ال هّنأ رهظ اذإو .ئلوأ اهتءارب ئلع نيميلا نم اهعانتما دّرجمب
 :نيهسوأ اهب هقتسو لاقي نأ وجي مل اهانز ققحت يف امهنم

 ئئلإ امهدحأ ّمضب لوزي ال ةهبشلا نم امهنم ٍدحاو لك ين ام َّنأ :امهدحأ

 كلذ ٍةبيهو ءاهئايح طرفل اهلوكن لامتحا ّنإف ءٍقساف ةئام ةداهشك ءرخآلا

 لودي ال -اهناسل ٍةلْقُحو ,قطتلا نع اهِزْجَعو رَفَحلا ةّدشو ؛عمجلاو ماقملا

 .اهلوكتب الو ِجوّرلا ناعلب

 عم نيميلاب هيف ئضقي ال ةدرفملا نيميلاب هيف ئضقب ال ام نأ :يناّثلا
 :قوقحلا ئاسك لوكلا

 ا :روفلا] 4 يقل نأ ناديا اهنَعاؤَرْدَيو» نامت هنرقاكأو ةاولاق

 ةبوقعلاو سبحلا هب داري نأو ءٌّدحلا هب داري نأ زوجي انهاه باذعلاف

 نم ديال قئطلا نع لالا هيلكس ارب يصو الن ءةدرلطسلا

 تبث الق «لامحالا كلذ تاجر ايتدأو ؛جراخ ا ليلدب الإ دّيقملا

 مث ةسلاو] :يلعو رمع لوق نم مّدقت امب اذه حُجرت دقو «همايق عم ٌدحلا

 .لبحلا وأ فارتعالا وأ ةنيبلاب نوكي

 تبأ اذإ :دمحأ لاقف ؛نعالت مل اذإ اهب عنصي (50اذ اميف ءالؤه فلتخا م

 اهيلع مكحأ نأ ٌتبهو .هيلع اهتربجأ لجّرلا ٍناعتْلا دعب نعتلت نأ ةأرملا

 .ز ف تسيل «نم» ()

 .عوبطملا يف تسل 859 (؟)
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 تبأ اذإ فيكف ؛ثعجر اذإ اهنُجرأ مل اهناسلب تّرق أول اهنال ؛مجؤلاب

 بجيب أل اينأل : كي وبأ اهيانلا يلمس ةيلكك ةيناث ةياور هنعو ؟ناعّللا

 .ةئّيبلا لمكت مل ول امك اهليبس ةيلخت بجيف ءّدحلا اهيلع

 لصف

 نعع الدب جوّ َناعتْلا لعج هناحبس هللا نأ ٌمولعم :ذحلل نويجوملا لاق

 حّرصو ؛مّدقت امك ءادهش نينعتلملا جاوزألا لعج لب ؛مهماقم اًمئاقو دوهّشلا

 8 5 اَذَعْلَأ اهنَع اوريو بلوق كلذ ذ حضوأو ةداعبت مهناعل نام

 كح فق يبت باذدعلا سس نأ اراع لدي اذهو «[8 :رونلا] هاب تدهس

 روكذملا وه اهناعلب اهنع (17عوفرملا باذعلاو ءاهئاعل الإ اهنع هعفدي ال هّنأو

 باذع اذهو «[؟ :رونلا] *َنِنِمْؤُمْل َنمَفباطاَمهَباَدَعَدَهشَلَو# :لولاعت هلوق ىف

 ىلإ فرصني نأ زوجي الف .دهملا مال اًرممو اًئاضم رك يدل

 فيكف «هريغ وأ سبح نم ام ٍهجوب اهيلع لد الو ءظفّلل | يف ركذت مل ٍةبوقع

 رهاثل ا فئاقم الإ اذع لهو ؟قاعل ريقب باد علا اهدع اردكو اهليبس اخت
 ؟نآرقلا

 دوو مكس قلقلا سن الراع جوبا نان كاعسيم ها لموي دقو كرت
 دَحُي نعالي مل اذإ جوّزلا َنأ امكف ءاهنعانّزلا ّدح باذعل اراد ةجوّرلا نعل

 .دحلا اهيلع بجي نعالت مل اذإ ةجوَّزلا كلذكف .فذقلا ّدح

 مل اهيلع َّدحلا بجو َةَنّيب ناك ول جوَّرلا ناعل َّنِإ :مكلوق اًمأو :اولاق

 ٌجكح ناعّللا مكح نأ :باوجلاف «ئبنجألا ةداهشك ناعّللاب هطاقسإ يه كلمت

 .«عوفدملا» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك )١(
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 مئاق لصأ وه لب «تانّيبلاو يواعذلا ١2'ءاكحأ لإ دودرم ريغ هسفنب لقتسم هلا ع نإ سَ ٍِع 2

 لالحلا لّصف يذلا هلّصفو ؛ماكحألا نم هريظن عرش يذلا هَعّرش هسفنب

 ؛ةنّيبلا ةبترم نع لزن َمَرَج ال دوهشلا نع الدب جوّرلا ناعل ناك اّملو ؛مارحلاو

 ٍلئنيحو «؛هريظن ناعلب هتضراعم ةأرملل لعجو «ةنّيبلا مكحب هّدحو ٌلقتسي ملف

 ٌبذاك امهدحأ نأ ملعي هللاو ءانل رخآلا ئلع نيناعّللا دحأ حيجرت رهظي الف

 امب اهنايتإو هتضراعم نم تنكُم اذإف .جوَّزلا ناعل دّرجمب ةأرملا ّدحل ةجو الف
 فاضناو .هّلمع يضتقملا لِمع -كلذ نع ُثلكتو لعفت ملف اهتحاس ئربُي

 .اهنع هؤرديو ساذعلا

 هذبب دَحت مل هريغ ٍةثالث عم اهيلع دهش ول هّنِإ :مكلوق اّمأو :اولاق

 (ةدّرجم ةداهشب ّدحت مل ايهنأ :هبارجف ؟هدحو ةتذايشب دحت فكف ةدايشلا

 امتردق عم هتضراعم نع اهلوكنو ِتاّرم ٌسمخ هناعل عومجمب تَدُح امّنِإو

 .هلوق ةحص ئلع# ةّرقلاو روهظلا ةياغ يف ٌليلد كلذ عومجم نم ماقف ءاهيلع

 وول ةاهش نم دافتسملا نظل نم ريثكب وق نم دافتسملا ناو

 :ئلاعت اق امك باجيإللا ل 9 سلا اهناعل نأ :ةهباوجن نجس اهناعل

 باجيال ضتقم هناعل نأ ئلع سنا 7 4 َدَهَقس نأ تبادَعل ا اَهَنَع اؤَرديو#

 ا ا ا ع و

 .«ماكحأ مكحا : ص «د )010
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 هللا لوسرل ةعاطو اًعمسف ؛«يعّدملا ئلع ةنّيبلا» :هلِلَع كيتا لوق اّمأو :اولاق

 اهلوكن اهيلإ مضنادقو ةنيب رّركملا روكذملا جوُزلا ناعل نأ أ بير الو كي

 اذهو «نيرخآ دنع نيعّدملا ةنّيب ئرجمو ءموق دنع اهرارقإ ئرجم يراجلا

 يفّدحاللإو ةّيبلا» :هل لاق ل ّىبنلا َّنأ هيلع ٌلديو .حناتبلا لئوقأ نم

 ٍةاصفنم ٍةّّيِب نع هزجع دنع هّلقن امّنِإو ءاذه هناحبس هللا لِطِبُي ملو 217كرهظ

 تناك اًّملو ءاهتماقإ نم نكمتي ٍةّيب ئلإ ءاهتماقإ نع زجعَي هنع َّدحلا طقست

 اهتضراعمو اهعفد نع ةأرملا ٌلوكن وهو «لصفنم وقم اهل ريتا ةبترلا يف اهنود
 .اهنكمتو اهتردق عم

 ال فبقث نع ٌدسلا طاقسإ ةتاعل بوم نإ :مكلونق انكأو كرئاف
 دحلا ًطاقسإ هبّجوم نم نأ متدرأ نإف ؛هرخآ ئلإ ...اهيلع حلا اجا

 بوم الو .هبجوم عيمج 7هنع ّدحلا دوق نأ متدرأ نإو «ّقحف هسفن نع

 دّؤملا َميرحّتلاو .قيرفّتلا بوجو وأ ةقرفلا عوفو نإف ءاًعطق لطابف دارس هل
 بوجوو ءناعّللاب هيفن يف ئفتكملا وأ هيفنب حّرصملا دلولا فن ءتّقؤملا وأ

 نم كلذ لك -سبحلا باذعوأ ٌّدحلا باذع اّمإ :ةجوّرلا ىلع باذعلا
 ٍجوَّزلا نع فذقلا ٌدح طوقس بجوي امَّنِإ :لاقي نأ ٌحصي الف ءناعّللا بجوم

 .طقف

 ةنّيبلا اّمِإ ؛ءايشأ ةئالث دحأب انّرلا َّدح اولعج ةباحّصلا َّنِإ :مكلوق اّمأو :اولاق
 ناك نإ :نولوقي مكيعزانم َّنأ هباوجف ءاهنم سيل ناعّللاو ءلبحلا وأ فارتعالا وأ

 .هجيرخت قبس (0)

 .(سباجي ال» : ص ل

 .ئنعملا دسفت يهو .خسنلا يف تسيلو .(طقسيا :عوبطملا يف اهدعب (”9)
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 دحلا طاعسإ نإق :ةراحبّملا ءالوع لاو قأل اًقال نامّللاب اهيلعّدجلا باعبإ
 هوبجوأ ٌدح طاقسإ مكل ْعَّوَس يذلا امف ءٌرهظأو مهفالخ يف لخدأ لبحلاب
 حلا باجيإ يف مهّتفلاخم مكيعزانم ئلع مّرحو «مهتفلاخم ٌحيرصو «لبحلاب

 :هجوأ ةثالثل مكنم ٌرذعأ مِهّنَأ عم ؟ةثالثلا هذه ريغب

 اوتكس موهقمل ةقلاخمم وه امو :مهلوق ٌحيرص اوفلاخي مل مهن :اهدحلا

 .مهلاوقأ حيرص متفلاخ متنأو .مهتوكسل ٌةفلاخم وهف «هنع

 مهنم ٍةعامج نع ٌحيرص هفلاخ دق ٌموهفم هوفلاخ ام (١)ةّماع نأ :يناثلا

 ال اًقوطنم متفلاخ متن و «ةرامسلا هيلع عيجأ ام اوفلاخي ولف علل باجي

 نع ظَّفحُي الف 0 اي ا يل

 .تمّدقت يتلا ألا كلت قوطمل يام اوقلابع يا ثنا

 موهفملا اذه نأ بيرالو :4دَهْمَت نأ َباَدَمْاَهْبَعأَْرَديَو# :هلوق موهفملو
 يي ا

 ةباحّصلا اوفلاخ دق اوناك ول اذه ؛ئلوأو هنم ئوقأ وه امل اًموهفم اوكرت مهف

 ئوقأ نم ةأرملا لوكن عم ناعّللا َنإف ؟ةباحّصلا لاوقأل ٌقفاوم مهلوقو فيكف
 ءررشت امك تانبلا

 متدرأ نإ :هباوجف .هرخآ ئلإ .. .اهانز ققحتي ِّئ يمل :مكلوق اّمأو :اول

 ءدحلا ةماقإ يف طرّتشُي ال اذهف ءتامّرحملاك هب عوطقملا ملا

 .«ةياغ» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك )١(

 .خسنلا فالخ «قيقحتلاب» :عوبطملا يف (6)

07 



 انّرلا لعجتال مهتداهش ذإ قعبرأ ةداهشب ٌدحلا ميقأ امل اًطرش اذه ناك لو

 ءاوّسلا ئيلع هيف ٌةلوكشم نأ قَقحَتلا مدعب متدرأ نإو .رابتعالا اذبم اققحم

 تاذعلا اهلع يجواسل الاوز ءاّمطق لطابف ؛هتوبث حّجرتي ال ثييحب

 رّوكملا دّكؤملا هناعل نم دافتسملا قّقحَنتلاَّنأ بير الو ءاهتاعلب '7ءوُردملا

 ّلعلو ءدوهش عبرأب ققحُتلا نم ئوقأ .هنم ةنكمم ٍةضراعم نع اهضارعإ عم
 يف هل ضرغال جوَّرلاو ءاهجوز ئلع اهداسفإو اهكتهو اهِفذق يف اًضرغ مهل
 .اهنم كلذ

 ءامهب وأ اهلوكنب وأ جوّزلا ناعلب ققحتي ةّقحتي نأ امإف ققحت ول ِهّنِ :مكلوقو
 ساب نيرمألا دحأ لالقتسا مدع نم مزلي الو ءامهب قف هنأ هباوجف

 مكحلاب لقتسي مل ٍدرفم ّلك نأش اذه ذإ ءاّعم امهلالقتسا ٌمدع هنع هفْعضو

 .هب هتّوقل هريغ عم هب لقتسيو ؛هسفنب

 يضقيو مهرد يف لوكذلاب يضقي ال فيك !ٌيِعفاّشلل اًبجع مكلرتالو

 ال عضوم اذهف «ةنيب لمكأ هل ربشعاو هرْثَس يف ٌعِراَشلا ٌَعلاب ٌدح ةماقإ ين هب

 الو ءاذه انباتك عضو (' "اذهل سيلو ةّمئألا نم هريغل الو يعفاّشلل هيف رصّتنُي

 كي هللا لوسر يده دّرجم هب اندصق امّذِإو ,نيملاعلا نم ٍدحأ ًةرصُن هب اندصق

 بّهفه هريغل ٌةوصقم ٌعِبَتف كلذ ئوس نّمضت امو هماكحأو هتيضقأو هتريس يف

 ؟ةلكك هللا لوسر ©"7ّيده كلذ ٌرُضَي اذامف ضقانت لوكنلاب يضقي مل نم ّنأ

 لوعفم مسا عوفدملا ئنعمب ءوردملاو . خسنلا عيمج فالخ «ًأردملا» :عوبطملا يف )١(

 .ئنعملا اذهب يعابرلا لعفلا لمعتسي الو «يئالثلا لعفلا نم
 .«اذه» :ز هد ءسص ()

 .«يدهب) :م 00
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 (1)اهّراع كنع ٌرهاظ ًةاكّش كلتو

 .هل ةّرق ال ٍدَّرجم ٍلوكن نيب قّرف ِهّنإف ءضقانتي مل هند َيعفاَّشلا نأ ئلع

 عم «ةنّيبلا َماقم جوّرلا ٌقح يف ميقأ ٌرّركم ٌدّكؤم ناعتلا هنراق دق لوكن نيبو

 ةماقإو «"7هتيب بارخو ءاهتحيضفو هتأرما انزل جوّرلا ةهاركب لاحلا ةداهش

 ةنعللاب هسفن ئلع وعدي «نيملسملا دهشمب ميظعلا ٌماقملا كلذ يف هّبحو هسفن

 .نيقداّصلا نمل هَّنِإ ٍتاَّرم عبرأ هناميأ دهج هللاب هفلح دعب اًيذاك ناك نإ

 نأ همزلي نيأ نمف «هنأش اذه ام هّئراق دق ٍلوكنب مكح امّنإ هلي ٌعفاَسلاف

 ؟دّرجم ٍلوكتب مكحي
 ؛ذحلا اهنع طقسل تعجر َهْثاَنَّرلاب تّرقأ ول اهَّنإ :مكلوق اّمأو :اولاق

 ب

 .اقنآ رّوقت ام '9هياوجق © ةيسبلا نم اهغانتمأ د جمب بجي بكف

 سبحلا باذع وه اهناعلب اهنع (؟!ءوردملا باذعلا َّنِإ :مكلوق امو :اولاق
 لقسو ترعآلا باذع وأ انذلا بادعاك] روكتملا باذعلا نأ :ءاوجق هرغوأ

 امَّنإو ءاهيلع بجو اذإ هؤرْدّي ال اهناعل ّنإف ءاّعطق ٌلطاب ةرخآلا باذع ىلع ةيآلا
 باذع ءسدل ادق رهو هدودحملا باع هلا ءامطق ثلا وهو ةانذلا باذع رم
 هب حّرص دقو فيك «باذعلا كلذ نم ًةيدفو ٌةَرْهُط هناحبس هعرش اذهلو «ةرخآلا

 هداعأ مث «[7 :رودلا] 4 َنمؤمْلَنسَدَإطاَمصباَدَع ْدَهشْلَو :هلوقب ةروُسلا لّوأ يف

 .اهبسأ لآ قونقا ولا اعرعو ورد 69
 .هريغو )١/ ١( «نييلذهلا راعشأ حرش» يف يلذهلا بيؤذ يبأل تيبلاو

 .خسنلا ةيقب نم تبثملا .«اهتيبا :عوبطملا ءص ءد يف )١(

 .خسنلا فالخ «هباوجب» :عوبطملا يف (3)

 .خسنلل فلاخمو أطخ وهو «يعابرلا نم «أردملا» :عوبطملا يف (5)
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 0-25 مريشملا هيلا ره اشبك اانا :رونلا] * َباَدَع دما اَهْدَعاَؤرديو# :هل وقب هنيعب
3 

 ؟هب ةيآألا رشق رع 5 هريغ ٌباذع انه نيأف ءاهناعلب هعفد نم

 الو هاوس دقتعن ال يذلا حيحّصلا لوقلا وه اذهف اذه نّيبت اذإو

 .قيفوّتلا هللابو .هاّيِإ الإ 2)يضترن
 ؟هلوكن مكح امف فق دعب ناعّللا نع جوَّزلا ّلكن ولف :ليق نإف 3 -_ 2 -

 رهو «فلقلاو فلّكلا نم ءاملعلا روهمج دتع فّقلا دس ميت ةانلق

 :لاقو «ةفينح وبأ كلذ يف فلاخو .مهباحصأو دمحأو كلامو َّيعفاشلا لوق
 2 58 صا همني تا © ويف هن و
 فذق بجوم نأ لع ٌئيِنبم فالخلا اذهو .ةجوزلا رقت وأ نعالي تح سبحي

 3 2 3 ُ 2 ِع ْ َّ

 هبجوم وا «ناعللاب طاقساولو يبنجاالا فذقك دحلا وه له هتأرمال جوزلا

 .ةفينح يبأ لوق :يناثلاو ءروهمجلا لوق لّوألاف ؟هسفن ْناعّللا

 4 ل ا 292 ع
 ان كشف َنوُمْرَي ذأ و# :ئلاعت هلوق مومعب هيلع اوجتحاو

 نب لالهل هك يبنثا لوقيو 6 :ررثال 4 َدإَجَنمَتمودِجع دهس ةَحبَرِب
 باذع نم ٌنوهأ ايندلا ُتاذع# :هل هلوقبو «7"2«كرهظ ىف ّدح وأ ةنّيملا» :ةيمأ

 بجي مل ولف ءناعّللا يف هعورش لبق ةيمأ نب لالهل هلاق اذهو .©"0«ةرخآلا

 اهنيبو هنيب يرجي ةفيفع ٌةَّرح فذق هّنأبو .ئّنعم اذهل نكي مل هفذقب ٌدحلا
 (؟9هناعل دعب هّسفن ّبذكأ مث اهنعال ول هّنأبو .يبنجألاك اهفذقب ٌدُحَف ُدَوَقلا

 .(ائضتريا»و (دقتعيا :بءد«م )١(

 .هجيرخت قبس (0)

 .رمع نب هللا دبع ثيدح نم )١54517( ملسم هجرخأ ()

 .خسنلا فالخ «اهناعل» :عوبطملا يف (5)
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 طاقسإ هلو فيلع ةسلا بروج ول بيس نق نأ :لع لدف هذحتا هيلع بسول
 .ناعّللا دعب هّسفن هباذكإب بجو امل اًبيس نكي مل ول ذإ ءناعّللاب

 امإو هناعل انإ :نيرمأ دحأ بجوت ئوعد اهل هفذق :لوقي ةفينح وبأو
 بجوم لوزيف ّر رقت نأ الإ ءنعالي ئّتح تح سبح نعالي مل اذإف ءاهرارقإ

 ناكف «ةفوذقملا دنع هل حال هّنإف «ثبنجألا فذق فالخب اذهو .ئوعّدلا

 .اًضحم اًفذاق

 ّدحلا اهّبَجوم ناكف ءاهضْرِع نلع هنم ةيانج هفذق لب :نولوقي روهمجلاو

 هّقحل (١)هققالتإ اهيلع ئوعّدلا ٌةبئاش اهيف ناك اًّملو ,ئبنجألا فذقك

 مل اذإف ؛هناعلب ٌّدحلا نم فذقلا هبجوي ام ًطاقسإ َكلَم - -هيف '9اهتنايعخو

 ؛هّلمع فذقلا ئضتقم َلِمَع -هنم هيكمتو ناعّللا ئلع هتردق عم نعالي

 .قيفوتتلا هللابو .هل ّيقراعيم ال ذإ هدحبلا باجيإب ,[قتسأو

 لصف

 امب ال هللا هارأ امبو يحولاب يضققي ناك مّن كب هللا لوسر ّنأ :اهنمو

 .نآرقلا لزنو يحولا هءاج ئتح نينعالتملا نيب ضي مل ِةِكي هّنإف ءوه هآر
 ,247(اهب ِتأَف ٌبمهذاف ."'7كتبحاص ينو كيف لزن دق» :ٍظئنيح رميوعل لاقف

 :عوبطملا يفو .(ءاعذالا ئئنعمب ردصم) «ئوعدلا» لوعفم وهو «خسنلا يفاذك ()

 .«اهفالتإب)

 .«اهتيانج» :حءز 030

 5 ,«كتباحص» :عوبطملا يف (©)

 .دعس نب لهس ثيدح نم )١597( ملسمو )01٠0/8(« يراخبلا هجرخأ (:4)
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 يف اذهو .70١2اهب ْرمْوَأ مل مكيف اهئئدحأ نس نع هللا يّلأسيال» :لكي لاق دقو

 ئلإ عجرت ال ينلا ةّيئزجلا رومألا ام مأو :ةّيلكلا نئَّسلاو ماكحألاو ةيضقألا

 وهاشم كلذ وجبنو :نيعم لعبر أ" اريمأتو نعم ٍلزنم يف لوزتلاك ماكحأ

 ء[ 48 :نارمع لآ] 4 رمال فْرهْرواََو# هل رت اع روماملا#* ١ةرواشملا ٌىلعتم

 وه امّنإ) :لخّتلا حيقلت نأش يف كي هلوق اذه نمو ,لخدم اهيف يأّرلل كلتف

 .رخخأ ع ىش ةّلكلا نيّتلاو ماكحألاو «ٌءيش مسقلا اذهف .؟ هاو أر
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 ا ا وس

 ةنس نع لجو زمع هللا ينلأسي ال :ظفلب ,ءيوغبلاو «ريبكلا» يف يناربطلل (45)

 هيوار مسا ينو ؛ثيدحلا اذه دانسإ يف فلتخا دقو .«ابب ينرمأي مل مكيف اهتثدحأ

 0 عدرا وو

 يئاستلا هطسق شايددلا قوس نير هيلو يقتل ل يقربش فورا 1

 دمحأ دنع  ظفللاذه نود  ثيدحلا لصأو .«تاقث هلاجر ةيقبو ؛هريغ هقثوو

 .(١756)دواد ىبأو )5١١١(. هجام نباو ؛(؟5641/) ىمرادلاو «,00)

 .«حيحص نسح ثيدحا :يذمرتلا لاق .سنأ ثيدح نم )17١5( يذمرتلاو

 .اهشماه يف حيحصتلاو .«ريثأتو» :م

 .خسنلا نم تبثملاو .«ةرواشملاب ٌقلعتم» :عوبطملا يف

 الف ءاّنظ تننظ امنإ ينإ» :هظملو (717 517 ,١5171)ملسم هوحنب هجرخأ 2

 هللا ىلع بذكأ نل ينإف ,هب اوذخف ءائيش هللا نع مكتثدح اذإ نكلو «نظلاب ينوذخاؤت
2 0 

 .«لجو زع
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 لصف

 نايب اذه يف ناكف ؛هترضحب انَعالّتف ءاهب يتأي نأب هرمأ ِِكَب ّيبنلا نأ :اهنمو
 نعالي نأ ةّيعّرلا داحآل سيل هّنأو ؛هبتان وأ مامإلا ةرضحب نوكي امّنإ ناعّللا ّنأ
 .هبئان وأ مامإلل وه لب ءدحلا ةماقإ هل سيل 2١7 امك ءامهنيب

 لصف

 7 َنِإف هنودهشي ساَّنلا نم ٍةعامج رضحمب نعالّتلا ُنَسُي نأ :اهنمو
 ئلع كلذ ٌلدف مهئانسأ ةثادح عم هورضح ٍدعس نب لهسو رمع نباو ٍساّبع

 اًعبت رمألا اذه ّلِثم نورضحبي امّنإ نايبّصلا ّنإف «ٌريثك ٌممجو .مفح هنأ

 .(12ونكك ئبذلا دنع سانلا عم انأو انعالتف :ٍدعس نب لهس لاقو .لاجّرلل

 عدّرلا يف ًةغلابم ظيلغَتلا ئلع يِنُب ناعّللا نأ ملعأ هللاو اذه ةمكحو
 .كلذ يف غلبأ ةعامجلا يف هلعفو ءرجّزلاو

 لصف
 :هل لاق ِكي ّىبنلا نأ ةيمأ نب لاله ةّصق يفو كاّمايق نانعالتي امهّنأ :اهنمو

 4 :ةأرملا ةّصف يف (*)(نيِحيحَّصلا» فو ,(0(40)تاداهش َعبرأ ٌدهشاف مق يضل

 .خسنلا نم تبثملاو .«هنأ امك :عوبطملا يف )١(
 .لهس ثيدح نم )١597( ملسمو ,((5708.6572059) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .خسنلا يف تسيلو «(هللاب» :عوبطملا يف اهدعب (*)

 «كامسلا نبا دئاوف» نم عساتلا يف امك ؛«هئزج» يف قاحسإ نب لبنح ظفللا اذه ئور ()

 رمألا نود امهيف وهو ,ملسمو يراخبلل )١77/57( «روثنملا ردلا» يف هازعو )5١(.

 .هجيرخت قبس امك «مايقلاب

 .مايقلا ركذ نود )١547( ملسم دنع وهو .ظفللا اذهب (017741/47*01) يراخبلا هاور (5)
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 .«تدهشف تماق

 يف ّمقوأو «هترهش يف ٌعلبأ ناكف ءنورضاحلا هّدهاش ماق اذإ هّنألو

 تفداص اذإ اهئباصإ بّلطُت يتلا ةوعّدلا َّنأ وهو ءرخآ دس هيفو .سوفنلا
 ةيس نيك رشملا :لع يح اهداكت اةيلو. هيف ثق اقئاق هيلع رعدملا
 طل اذ لجل نأ ةوري ارتاكو بمجال ةيواعم نايس ربآدعأ رتس

 .(؟0ةوعّدلا هنعقلز (0) ضرألاب

 لصف

 تدب ولف .©"9هب هلوسرو هللا أدب امك «ناعّللا يف لجّكلاب ةءادّبلا :اهنمو

 يف هناحبس هللا أدب دقو .ةفينح وبأ هب دتعاو ,روهمجلا دنع اهناعلب َدَمعُي مل يه
 :رونلا] 4س اَمُهمَمِدِو لود ِنَرَوُيَِرَأ» :لاقف ةأرملا ركذب ٌدحلا
 حبقأ ةأرملا نم انّزلا َّنأل ؛ةبسانملا ةياغ يف اذهو ءجوَّزلا ركذب َناعّللا يفو 7

 ٌقيلعتو ءاهلْعَب شارف َداسفإ هللا ٌقح كْنَم ئلع ديزت اهّنأل .247لجرلا نم هنم
 ّقح ضحم لع ةيانجلاو ءاهبراقأو اهلهأ ةحيضفو «هيلع هريغ نم بسن

 ٌريغو «ّيغبلا كاسمإب هرييعتو سائلا دنع هتمرح طاقسإو «هيف هتنايخو ؛جوّرلا
 ٍجوّرلاف ناعُللا اّمأو .ّعهأ ّدحلا يف اهب ةءادُّبلا تناكف ءاهانز دسافم نم كلذ

 اهحضفو «ةميظعلاب اهامرو ءاهّضرِع َكّنهو ناعّلل اهضّرعو اهّقذق يذلا وه

 .اهم قضتلا يأ )١(

 )75097/١(. يدقاولل «يزاغملا»و ١9/7(« /7) «ماشه نبا ةريس» :رظنا (؟)

 .ب «ص ءد يف تسيل (هب) (9)

 .خسنلا فالخ «لجرلاب» :عوبطملا يف (:)
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 يف هب ةءادّبلا تناكف ءَنِعالُي مل اذإ ٌدحلا هيلع بجي اذهلو ءاهلهأو اهموق دنع
 .امعادبلا نع :لوأ طاعللا

 لصف

 ظعوُيف ءناعّللا يف عورشلا ةدارإ دنع نينعالتملا نم )١( لك ظعو :اهنمو
 هبهناق اذإف ةرغآلا باذع نم ةرِعآ اتذلا باذع هت لاقيو ركتكو
 .اذهو اة اثقلا تكرس اق ةاميرتع كنق ديعأ ةسانلا

 لصف

 الو ةأرملا نماالو ءِتاَّرم سمخ نم ّلقأ لجّرلا نم لبقي ال هنأ :اهنمو
 بضغلا لادبإ ايقم ةلويطختتلاو داعبإلاو بضغلاب ةدعللا لادبإ هيم لبقُي

 اًمرسش كلذ نمل هللا مسق امب امهنم لك يأي لي ءطخسٌتلاو داعبإلاو ةنمّللاب
 .امهريغو كلامو دمحأ بهذم يف نيلوقلا ٌمِصأ اذهو ءاّردقو

 ةنَّسلاو نآرقلا يف ةروكذملا ظافلألا نيلع ديزي نأ 3"2رقتفي ال هّنأ :اهنمو
 وه الإ هلإ ال يذلا هللاب دهشأ :لوقي نأ جاتحي الف .كلذ ٌبحتسُي ال لب ءاًنيش

 .كلذ وحنو «ةينالعلا نم ملعي ام ّرّسلا نم ملعَي يذلا «ةداهشلاو بيغلا ملاع

 هَّنِإ هللاب دهشأ :يه لوقتو «نيقداّصلا نمل نإ هللاب دهشأ :لوقي نأ هيفكي لب

 هّنِإ :يه ٌلوقتو ءانَّزلا نم هب اهتيمر اميف :ٌلوقي نأ جاتحي الو «نيبذاكلا نمل

 :ةيؤّرلا عدا اذإ لوقي نأ طرتشُي الو ءانّرلا نم هب ىنامر اميف نييذاكلا نمل

 ةئس الو هللا باتك يف كلذل ّلصأ الو .ةّلُخكُملا يف دّوْرِملاك ينزت اهتيأر

 .خسنلا يف تسيلو ««دحاو» :عوبطملا يفاهدعب )١(

 .( رصتقي» :د (0)
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 .ةيله ةذايؤ,ىفلكت

 يف ةريّبه نب دمحم نب ئيحيوهو  «حاصفإلا» بحاص لاق
 اميف :«نيقداّصلا نم» هلوق دعب دازي نأ طرتشا نم ءاهقفلا نم :272هحاصفإلا

 نم هب ينامر اميف :لوقت نأ اهسفن نع اهيفن يف طرتشاو هانّزلا نم هب اهتيمر
 اذه ركذي ملو هنّيبو كلذ لزنأ ئلاعت هللا ّنأل ؛هيلإ جاتحي هارأ الو :لاق .انّزلا
 .طارتشالا

 نب قاحسإ َّنِإف ءناعّنلا يف انّرلا ركذ طرتشي ال هنأ :دمحأ مالك رهاظو
 لوقي هللا باتك يف ام ئلع :لاق ؟نعالي فيك :دمحأل تلق :لاق "؟”روصنم

 دنع فَقوُي مث «نيقداّصلا نمل هب اهتيمر اميف يّنِإ هللاب دهشأ :ٍتاّرم عبرأ
 .كلذ لثم ةأرملاو «نيبذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا ةنعل :لوقيف ةسماخلا

 الو .يه هلوقت الو ءانّزلا نم :لوقي نأ طرتشُي ال هنأ ّصّْنلا اذه ىفف

 .هب ينامر اميف :يه لوقتو «هب اهتيمر اميف :ةسماخلا دنع لوقي نأ طرتشُي

 يف نيقداّصلا نمل يّنِإ :ئوت امّبر :اولاق نأ مهتّجح كلذ اوطرتشا نيذّلاو
 ٍنأش يف نيبذاكلا نمل هَّنِإ :ثوّنو ءقداّصلا ربخلا نم هريغ وأ ديحوّتلا ةداهش

 .ليوأتلا اذه ئفتنا انّرلا نم هب تيمر ام اركذ اذإف «رخآ

 ملاّظلا ّنإف ءامهتّينب ناعفتتي ال امهّنإَف كلذ ايون امهّنَأ ْبَم :نورخآلا لاق

 اًرهاجم ناك اذإ هب هللا رمأ امب هنيميو .همصخ ةّين ئلع هنيميو «هليوأت هعفني ال

 .ةصقان يهو «هنم ةعوبطملا ةخسنلا يف ّصنلا دجأ مل )١(

 .(5 )١/ ٠0 «هلئاسم» :رظنا ء.جسوكلا وه (6)
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 مل وأ متركذام ئوت ءّبضغلا وأ َةنعّللا هيلع ةبجوم بذكلاو لطابلاب اهيف

 .اذه لثمب ئفخأو ّرّسلا ملعي نم ىلع هّوِمُي ال هّنإف هوني

 لصف

 لمحلا اذهامو :لوقي نأ جاتحي الو «هناعلب يفتتي لمحلا نأ :اهنمو

 نم زيزعلا دبع ركب يبأ لوق اذه .اهتأربتسا دقو :لوقي نأ جاتحي الو ءىّئم
 :ٌيعفاّشلا لاقو .رهاظلا لهأو ءكلام باحصأ ضعب لوقو ءدمحأ باحصأ

 يقّرِخلا لاقو .هركذ ئلإ ةأرملا جاتحت الو ءدلولا ركذ لإ لجّرلا جاتحي
 نم دلولا اذه :لوقي نأ طرتشي :يضاقلا لاقو .هركذ ىلإ ناجاتحي :هريغو

 «لاوقألا ٌّحصأ ركب يبأ لوقو .َيعفاَّشلا لوق وهو .210ينم وه سيلو ءاَنز
 .ةتياثلا نسا ّلدت هيلعو

 نيب نعال ِةِكك ّىبنلا نأ رمع نبا نع عفان نع كلام ئور دقف :ليق نإف

 2 مناع دل ولا قعلاو نا 93 ؛ قّرفف «'''هدلو نم ئفتناو «هتأرماو لجر

 و مكح دقو . (اهلمح ركتأف .الماح تناكو» :ٍلعس نب لهس ثيدح ينو

 دفول هلولاق ءالماح اوك لاح هل اًقارق تناك هّدهو :يقارقلل دلولا نأب

 .هيفنب الإ هنع ىفتني

 ام ئلع اًقباس ناك نإ لمحلا نأ وهو ههنم دب ال ليصفت عضوم اذه : ليق

 هنع يفتني الو ءاّعطق هل دلولاف «هنم ٌلماح يهو ُتنز اَهَّنأ ملعو هب اهامر

 )١( «ىنغملا» :لاوقألا هذهل رظنا )١١/ *١181١1١48٠(.

  00.خستلا نم تبثملاو .هاهدلو» :عوبطملا يف
  29.هذعب ناثيدحلا اذكو ءهجيرخت قبس
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 ,(9شرف تناك هب تشلع اكل اهّنإف «ءناعّألا ىف (17هيقي نأ هل اسيالو بئاعلب

 اهلمح ملعي مل نإو .هب هقوحل ّمكح ليزُي ال اهانزف «هب اًمحال لمحلا ناكو
 نم رهشأ ةّنس نم لقأل هب تءاج نإف ؛هيف رظنُي اذهف هب اهَقَّذق يذلا اهانز لاح
 نم رشثكأل هتدلو نإو «هناعلب هنع يفتتني الو ؛هدلو دلولاف هب اهامر يذلا انّزلا

 مل وأ اهانز لبق اهأربتسا نوكي نأ اّمإف ؛ِرِظُن هب اهامر يذلا انّزلا نم رهشأ ةّنس

 هِفْنَي مل وأ هافن ٌءاوس «ناعّللا دّرجمب هنع دلولا ئفتنا اهأربتسا نإف ءاهئربتسي
 نوكي نأ نكمأ انهاهف اهئربتسي مل نإو ؛هركذ طرتشي نم دنع هركذ نم دب الو

 هنأل يب قجت الار اقنا تاعللا دانت نإف ءقاّؤلا نم توك قو همه دلولا

 هِفْنَي ملو هنم هثوك نكمأ

 هبشُي ءاج نإ هّنأب ٌدلولا ئفنو ءناعّللا دعب مكح دق ِِلي ٌئنلاف :ليق نإف
 امف .هل وهف هب ْتَيِمَر يذلا هبشُي ءاج نإو .هل وهف شارفلا بحاص َجوّرلا

 دلولا ءاج مث ءاهدلو نم ئفتناو هتأرما نعال اذإ ة مقاول مله لع يا مخاوف

 هنم هبسن عاطقناب نومكحت وأ «ةفاقلاب اللمع هبّشلاب هب هنوقجلت له ءههبشُي
 ؟ةئاعل بجونب البيع

 يضتتقملا ُناعَللا هَنَِّعَأ بذاجَت ٌقّيِض ٌعضومو ُكْدَض ّلاجم اذه :ليق

 ّلاَدلا هبَّسلاو .بأل ئعدُي الو مال ؛ عدت هّنآو ببلولا ءاغتاو بشلا عاطقنال

 هب تءاج نإ اهنأب كو يلا ةداهش عم هنب هّنأو ءجوّزلا نم هبسن توبث ئلع

 الإ هنم صّلختيال ٌقيضم اذهف ءاهيلع بذك هّنأو .هل دلولاف ههبش ئلع

 يذلا هقلو هعمجي رخلاو هرارسأو عرشلا ةلدآب ريبسبلا رسصيتسلا

 .خسنلا يف تسيلو «هنع» :عوبطملا يفاهدعب )١(

 .خسنلا يف تسيلو «هل» :عوبطملا يفاهدعب (20)
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 لالحلا اهنم رهظ يتلا ةاكشملاو ءماكحألا علطم ئلإ هّتَّمه هب ترفاس

 ْ .مارحلاو

 ناعّللا مكح ْنأ_نالكتتلا هيلعو ناعتسملا هللاو اذه يف رهظي يذّلاو
 ًةربع الف ءامهفعضأ عم نيليلّدلا ئوقأ ةلزنمب هعم راصو ههبّشلا مكح َمَطَق
 نأش نع ربخُي مل ِِلكي ُيَنلاو .هماكحأ رييغت يف ناعّللا مكح يضم دعب هبّشلل
 امهنم قداّصلا نّيبتيل هنع ربخأ امَّنإو ءناعّللا مكح كلذب رّيغيل ههّبّشو دلولا

 يردق رمأ نع ٌرابخإ وهف ءبضغلاو ةنعللا بجوتسا دق يذلا ءبذاكلا نم
 هناحبس هللا َّنأو :تنيَدلا مكحلا رّرقت دعب بذاكلا نم قداّصلا هب نّيبتي ينوك

 .كلذ يلع اليلد دلولا لعجيس

 هب تءاج نإ) :لاقو دنولا نم هئافتنا دعب كلذ لاق للك هنأ هيلع ٌلديو

 َبِّذك الإ هارأ الف اذكو اذك هب تءاج نإو ءاهيلع ٌقدَص الإ هارأ الف اذكو اذك

 ضرعتي ملو ءاهيلع قدص هَّنأ َمِلَعَف .هوركملا تعّنلا ىلع هب تءاجف ؛«اهيلع

 قدص هّنأب ملعلا عم ةيناّزلا مكحب اهيلع مكحيف ناعّللا مكح خسفي ملو اهل

 الو ءاهيلع بذك هّنأ 21)ِلَعِل ٍجوَّرلا هّبسَق ئلع هب تءاج ول كلذكف ءاهيلع

 تءاج نإ” :هلوق سيلف .دلولا هب قحليو ٍجوّزلا ّدحيف ناعّللا ٌمكح كلذ رّيْغُي
 هافن دقو فيك «مكحلا يف هب هل اقاحلإ «ةيمأ نب لالهل وهف اذكو اذكهب

 يذَّلل وهف اذكو اذك هب تءاج نإو» :هلوق ()ْنأ امك .هب هبسن عطقناو :ثاعللاب

 اذهو .عقاولا نع ٌرابخإ وه امّنِإو «هبا هّلْعجو هب )هل اًقاحلإ سيل «هب ْتَيِمُر

 .«ملعي» :عوبطملا يف (0)

 .«ناكو)» هسه (0)

 .عوبطملا يف تسيل «هل» ()
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 بذك ىلع لدت ًةيآ هناحبس هللا رهظأ مث «ةماسقلا ناميأب مكح ول امك

 نيميب ىوعّدلا نم ةءاربلاب مكح ول اذكو «كلذب اهُمكح ضقتني مل نيفلاحلا

 .كلذب مكحلا لّْطبي مل ٌةرجاف ٌنيمي , اهّنأ لع لدت ٌةيآ هناحبس هللا رهظأ مث

 .ملعأ هللاو

5 

 دحلا طقس اهّتعال مث هنيعب لجرب انّزلاب هتأرما فذق اذإ لجّرلا َّنأ :اهنمو
 لكل هيلعف نعالي مل نإو «هناعل يف لجّرلا ركذ ئلإ جاتحيالو ءامهل هنع
 )هيف فلّتخا ٌمضوم اذهو .دح امهنم ٍدحاو

 .تبنجألل دَحّيو ةجوّرلل نعالي :كلامو ةفينح وبأ لاقف

 دعنا هع ظئاسيو ٌدحاو ةح هيلع بجي :هبلوق دعا ف قمقاشلا لاقو

 ٍدحاو لكل ُدَحُي نإ :ٌيِفاَّشلل يناثلا لوقلاو ءاسحأ رق رخو هتاعلي ادهل

 ؛نيلوق ئلعف هركذي مل نإو دحلا طقس هناعل يف فوذقملا ٌركذ نإف 5

 طقه :يناثلاو .هل ّدح هركذي مل نإف هيف هركذيو ناعّللا فأتسُي ءايعدحجأ

 هع ولا ده طقسو امك بتاعت لح

 اه ريقي قلم الو ءاهنعو ةعو 11 قدعلا :ةبيعلأ باحسأ ىقع لاقر

 .نحيلا الو ةيئاظملا قيم

 دعاو دج بجي اهو .اههل دحلا بجي :عيقاشلا باحصا نقع لاقو

 م م 2 ١ ِِع َِ 3 ١

 طقسي هنأ هناعل يف يبنجألا ركذو نعال اذإ هنأ هباحصأ نيب ٌفالخ الو .اًدحاو

 )١( «ىنغملا» :رظنا )1١1١/١8١(.

 نا



 .طقسي ال هنأ مهدنع حيحّصلا ؛نيلوق ئلعف هركذي مل نإو ؛همكح هنع

 ءادج ةّيوقو ٌةرهاظ مهتّجح ناعّللاب يبنجألا فذق مكح اوطقسأ نيذّلاو

 ١ .اًحيرص هاّمس دقو ءءامْحَس نبا (١)كيِرّشب َجوّزلا َدَحَي مل كي ِهّنإف

 :نيباوجب اذه نع نورخآلا باجأو

 .رفاكلا فلقي دسلا يجي الو هادرهي ناك فوققملا نأ :امهدحأ

 و ةيلاطملا دعب ماقي املا فذقلا دحو «هب بلاطي مل هنأ :ىناثلاو

 عدوي هنا ةلاق نم لوقا ؛ارلاقو ةيبارعللا نيله نع نورعتلا باجآو

 وخأ وهو «راصنألا فيلح وهو ءءامْحَس هّمأو ةَدّْبَع نب كيش هَّنإف ءلطاب

 ماكحأل هحرشا# يف ةزيزب نب زيزعلا دبع لاق .هّمأل كلام نب ءاربلا

 :ليقف .فوذقملا ءامحَس نبا كيرَش يف ملعلا لهأ فلتخا دق :«قحلا دبع

 ءراصنألا فيلح ةدّبَع نب كيرش هَّنأ حيحّصلاو «لطاب وهو .اًيدوهي ناك هن

 3 رن 5 مع عت - -

 ال هنأ هدنع ٌرقتسا امل هنأل ؛مكيلع ةّجح بلقني وهف يناثلا باوجلا اّمأو

 نع تكسي فيكف اّلِإو هل ضّرعتي ملو هب ْبِلاطي مل فذقلا اذه يف هل ّح
 2 3 ين الا ىف 5 اوم ها و 1! 3 . هَ

 ةيمح دشأ اوناك موقلاو «هفذاق دحب اهراهظإ ىلإ قيرط هلو ؛هضرع ةءارب

 .«كيرشلا :م 000

 .عوبطملا يف تسيل «هب» (؟)
 2١١9 ١١١(. /6) «ةباصإلا» :رظنا (7”)
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 دوهشلا نم الدب لِعُجو ؛ةجاحلل ةنّيبلا ماقم ميقأ ناعّللا نأ مّدقت دقو

 ناك اذإف ءْثَّلَكت اذإ اهيلع ّدحلا بجوي ِهّنأ حيحّصلا ناك اذهلو «ةعبرألا

 لاحملا نمو ءرخآلا فرّطلا يف اهتلزنمب ناك نيفرّطلا دحأ يف ةداهّشلا ةلزنمب
 ةّيبلا ماقأ دقو .فذقلا ّدح فذاقلا دي مث ءتلكن اذإ ناعّللاب ةأرملا ّدحت نأ

 دمّدحلا هنغ ثآرد امك اهّنإف ءائيمي هانلعج نإ كلذكو .هلوق قدص ليلع

 لإ ةجاس هبّذأل ؛قرفالو هفوذناملا فرط عم هتع ثاره ةجوّرلا قرط

 بثب لمي هركذ ئلإ جاتحي امّبرو ؛هشارف نم هيلع دسفأ امل ناَّزلا فذق
 دلولا هّبَّسِب لاله قدص ىلع لكي ُئَِّنلا ٌلدتسا امك «هفذاق قدص ئلع هل دلولا
 دقو ءاهِفذق ّمكح طقسأ ام هفذق ّمكح طِقسُي نأ بجوف «ءامحس نبا كيرشل
 .ناّدح اّلِإو :لقي ملو ؛«كرهظ يف ٌدح اّلو ةنّيبلا» :جوّرلل ِكي لا لاق

 ال ّدحلا ةماقإ يف ٌطرش ةبلاطملا َنإف .فذقلا ٌّدحب بلاطت مل ةأرملاو ءاذه

 َنإف «ٌدحلاب بلاطي مل اكيرش نإ :مهلوق نع رخآ ٌباوج اذهو .هبوجو يف
 .«كرهظ يف ٌدح اّلِإو ةنّيبلا» :ِِل ُيَّنلا هل لاق دقو «هب بلاطت مل اًضيأ ةأرملا

 كام راونز :لاقف امس لجرب انزلاب ةيبنجأ فذق ول نولوقت ةامف :ليق نإف

 ؟هي كبت وأ ؛نذلف

 امب ِتأي ملو ءامهنم ٍدحاو ّلكل ٌفذاق هّنأل ؛ناَدح هيلع بجي انهاه :ليق

 ىلإ ةبسنلاب ةنّيب انه سيل ذإ .همكح هيلع بجوف .هفذق بجوم طقسُي
 .اهماقم موقي ام الو ءامهدحأ

 لصف
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 اذهو .ةحيرّصلا ةحيحّصلا َهَّنَّسلا هيلع تلد امك ؛هعضو دعب نعالي نأ ْجتَحَي

 :هيف فلتخا عضوم

 اًحير نوكي نأ لامتحال ؛عضت نكس هيغل نماليال :ةفينح وبأ لاقف

 يف يقرِخلا هركذ يذلا وه اذهو .ئّئعم ٍذئتيح ناعّلل نوكياالو ءَسَفنَت
 دنع هيفني ئّتح فتتي مل هناعتلا يف لمحلا ئفن نإو :3«2)لاقف «هرصتخم»

 ٍدّمحم وبأ مهفلاخو ءكلذ ئلع باحصألا هعبتو .نعاليو هل اهعضو

 .همالك يتأي امك ٌيسدقملا

 اع ليلع اقليععا لصملا لامس يف نعال نأ هل :ملعلا لعأ روهسج لافر

 يف دلولا يفَتو لمحلا لاح ناعّللا يف ةحيحص ٌةحيرص اهّنإف «ةيمأ نب لاله

 ءارأ الف اق و اذك ةقص الغ هب ثماج نإ :هَع ٌيِبْنلا لاق دقو «لاحلا كلت

 كلام لاقو : "؟”«ينغملا» يف خيشلا لاق ثيدحلا «اهيلع قدصدقالإ

 نيّجتحم «هنع ىفتنيو لمحلا فن ئرفن حصي : :زاجحلا لهأ نم ةعامجو ٌيعفاَشلاو

 ءاقخالو مألاب هقحلأو قي يّلا هنع هافنف ءاهلح ئفن هنو ءلاله ثيدحب

 .«(اذكو اذك هب تءاج نإف اهورظنا» :لِلط ْيِبْنلا لاق اذهلو يح ناك هّئأب

 ٌماكحأ لماحلل ْتّبئ اذهلو :هيلع ٌلدت ٍتارامأب ٌنودظم لمحلا َنألو :لاق

 ءاهيلع ّدحلا ةماقإ كرتو «مايّصلا يف رطفلاو «ةقفّنلا نم :لئاحلا اهيف فلاخت

 لمحلا قاحلتسا ٌمصيو .هركذ لوطي امم كلذ ريغو ءاهنع صاصقلا ريخأتو
 رهاوظ هتقفاومل ؛حيحّصلا وه لوقلا اذهو :لاق .هعضو دعب دلولاك ناكف

 يفتتني :ركب وبأ لاقو «ناك ام اًنتاك هب أبعُي ال ثيدحلا فلاخ امو «ثيداحألا

 ١ )ضى1"١1(:
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 رهاظب اًجاجتحا ءناعّللا يف هركذ ئلإ جاتحي الو ءشارفلا لاوزب دلولا
 .هيفنل ضّرعت الو لمحلا عفن لَقنُي مل ثيح .ثيداحألا

 نإف ؛هيلع ُناَعَّللاو لمحلا ىفن ٌحصيال هّنإف ةفينح يبأ بهذم اّمأو
 نأل ؛الصأ هيفن نم نكمتي ملو «هدنع همزل دلولاب تتأ مث الماح اهنعال

 يلمح لاح قابفاعلب تناب دق هذدهو «نيجوّرلا نيب الإ قوكي ال قاعللا

 ده اشقالا باب دسو هكم سيل اًدلو همازلا هبق اذه :هل نوعزامملا لاق
 :اولاق هد رجب لق ءاقيرط فالذ :لإ 4 لسيسدق هتاحبس لاو ,انآلا دالوأ
 يتأت يذلا دلولا َّنأل ؛اهيف اهيلإ انّزلا فاضأ ىتلا لاحلا يف ةّيِجوَّزلا ربتعت امّنإو
 لاحلا كلت يف هتجوز تناك هذهو «هيفن ئلإ جاتحيف .هِفني مل اذإ هقحلي هب

 .اهدلو ىفث كلمف

 مامت ئلإ ةدالولا نيب ام لمحلا يفني نأ هل :دمحمو فسوي وبأ لاقو

 الإ لمحلا يفنل نعالي ال :نوشجاملا نب كلملا دبع لاقو .اهنم ةليل نيعبرأ

 نم مكاحلا هنكمأف لمحلاب ملع اذإ :ٌيعفاشلا لاقو .ةدالولا دعب ةيناث هيفني نأ

 .ٌدعب هيفني نأ هل نكي مل نعالي ملف ناعّللا

 دلولا اذه :لاقف ءانّزلاب اهفّدَقو لمحلا قحلتسا ول نولوقت امف :ليق نإف

 ؟ةلأسملا هذه مكح ام ؟ْثَنَز دقو ينم

 :لاوقأ ةثالث ئلع ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا دق :ليف

 .ناعللا ده كرش الو :دتولا هب قكلتو دب هنأ :اهدحا

 .دلولا ىفتنيو نعالي ِهّنأ :يناثلاو

 .دلولا هقحليو فذقلت نعالي هنأ :ثلاثلاو
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 ٌحصيال نأ :ليمحأ نص ضوضصقملاو :كلام نع ٌتاياوو ةثالثلاو

 .هيفن حصي ال امك (١)لمحلا قاحلتسا

 ال :لاق هيفن ٌحصي ال :لاق نمف «ٌلمحلا قحلتسا نإو :")دمحم وبأ لاق
 حصي :لاق هّيْفن زاجأ نمو .دمحأ نع صوصنملا وهو .هقاحلتسا ٌحصي
 ةقفنلا بوجو ليلدب ؛هدوجوب ٌموكحم هّنأل ؛تعفاشلا بهذم وهو .هقاحلتسا

 دعب هّيفن كلمي مل هقحلتسا اذإو دولوملاك هب رارقإلا ٌّمصف «ثاريملا فقوو
 ول :لاق هقاحلتسا ٌحصي ال :لاق نمو .عضولا دعب هقحلتسا ول امك ءكلذ

 سيلو «عامجإلاب كلذ همزلي الو «دولوملاك هيفن كرتب همزلل هقاحلتسا ّحص
 دعب امب ٌصتخم كلذو «ةنعالملا ثيدح ليلدب ؛قاحلإلا يف (9ةنأ هبَّسلل
 هعضو دعب هافن مث هقحلتسا ول اذه ئلعف .هب قاحلإلا ةحص ٌصتخاف ءعضولا

 ٍدحأ دنع همزلي مل هقحلتسي ملو هِقني ملف هنع تكس نإ اًمأف :كلذ هل ناك

 نإف :اييعالي نأ لإ هدرسو قدس آل هنآ ؛ امتحم هكرت نأل ؛هلوق انملع

 .هانقلسأ ام الع دلولا همزلأ ةفيئح ابأ

 لصف

 اهدلو ئعدُي ال نأ ئضقو ءامهنيي كو هللا لوسر قرف :ٍساّبع نبا لوقو

 اهل تيبال ن أ ئضقو هٌدحلا هيلعف اهدلو ئمر وأ اهامر نمو «ئمرُت الو بأل

 .(4)اهينع نقوتم الو قالط ريغ نم ناقزتقي امهّنأ لجأ نم هتوف الو هيلع 7

 .«دلولا» :عوبطملا يف )١(

 )١17/١1١(. «ينغملا» يف 60

 .ئنعملا بلقي اذهو .؛اّرثأ هبشلل نألو» :«ىنغملا» يفو .خسنلا عيمج يف اذك 02

 .هدعب ةثالثلا راثآلا اذكو .هجيرخت قبس )0
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 ثرتو اهثري هنأ ةنّسلا ترج َّمث ءهّمأ ئلإ ئعدُي اهنبا ناكف :لهس لوقو

 .اهل هّللا ضرف ام هنم

 .اًدبأ ناعمتجي ال مث ءامهنيب قّرفُي نأ نينعالتملا يف ةْنّسلا تضم :هلوقو

 ال) :لاقو امهنيب دلو هللا لوسر قّرف :ٍدعس نب لهس نع يرهزلا لاقو
 تنك نإ ؛كل لام ال» :لاق ؟ىلام هللا لوسراي :جوّرلا لوقو .«اًدبأ ناعمتجي

 دعبأ وهف اهيلع تبذك تنك نإو ءاهجرف نم تللحتسا امب وهف اهيلع تقدص
 .«اهنم كل

 :ماكحأ ةرشع ةلمجلا هذه تنّمضتف

 :بهاذم ةسمخ كلذ فو :نينعالتملا نيب قيرّْتلا :لّوألا مكحلا

 :ديبع يبأ لوق اذهو .فذقلا دّرجمب لصحت ةقرفلا نأ :اهدحأ
 :اوفلتخا مث ,كلذ يف هوفلاخ روهمجلاو

 ءاهقف نم ةفئاطو ةرفص يبأ نب دمحمو ُيتبلا نامثعو ٍديز نب رباج لاقف

 عطقي ال ناعّللا :ةرغص يبأ نبا لاقو كَّنبلا ةقرف ناعّللاب عقيال :5 ةرصبلا

 وه لب ءناعّللا دعب قالّطلا هيلع رِكُي مل كي ّيبنلا َنأب اوُجتحاو ,ةمصعلا

 هيلع موقي نأ وأ ءتنز اهّنأب فرتعا دق نم كسمي نأ هّسفن هّزنو ءاهقالط أشنأ
 ةّنس هّلعف كي ٌنَِنلا لعجف ءاهكاسمإب بذك ليلد

 اوفلتخا مث «ةقرُفلا بجوي ناعّللا :اولاقو ءاملعلا ٌروهمج ءالؤه عزانو

 :بهاذم ؟17ةثالث الع

 اذهو .ةأرملا نعتلت مل نإو .هدحو ٍجوَّرلا ناعل دّرجمب عقت اهّنأ :اهدحأ

 .(ثدالث» 3 « ص «د 60
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 .لوقلاب ٌةلصاح ٌةقرف اهّنأب هل ٌجتحاو هلل َُنِعْفاَّشلا هب دّرفت امم لوقلا
 .قالطلاك هدحو جوزلا لوقب تلصحف

 تعقو امهناعل مت اذإف ءاّعيمج امهناعلب الإ لصحتال اهّنأ :يناثلا بهذملا
 .هنع نيتياوّرلا ئدحإ يف دمحأ بهذم اذهو .مكاحلا قيرفت ربتعُي الو «ةقرفلا

 امّنِإ عرّشلا َّنأب لوقلا اذهل جّبحاو .رهاّظلا لهأو كلام لوقو ءركب وبأ اهراتخا

 امّنإو هدحو ٍجوَّرلا ناعلب نينعالتم نانوكي الو ءنينعالتملا نيب قيرفتلاب درو
 ٌفلاخم هلبق ةقرفلا عوقوب لوقلاف ءامهنم ناعُللا مامت دعب امهنيب كيتا قّرف

 هَّنإف ٌةقرف يضتقي ال ناعللا ظفل ْنأب اوُجبتحاو .لكو يلا لعفو ةَنّسلا لولدمل

 عرّشلا درو امّنإو ةقرف يضتقي ال امهالكو «هب ٌةداهش اّمإو اهتز رع ةاميآ اكإ

 لعج هناحبس هلا ّنأ يهو «ةرهاظ ةحلصمل امهناعل مامت دعب امهنيب قيرتلا

 اذه لاز دقو ءرخآلل اَنَكَس امهنم الك لعجو :ةمحرو ٌةَدوم نيِجوّرلا نيب
 اهَحّضف دقف اًيذاك ناك نإ هّنإف .ةحيضفلاو راعلاو يزِخلا مام اهماقأو «فذقلاب

 ئلع اهكتهو ءاهموق سوؤرو اهَسأر سكو ءلاضعلا ءاّدلاب اهامرو اهتهبو

 ةحيضفلل هتضّرعو ءههّشارف تدسفأ دقف ةبذاك تناك نإو .داهشألا سوؤر

 اذه دعب لصحي الف «هيلع هريغ دلو قيلعتو ّنِعَب جوز هنوكب راعلاو يزخلاو

 نساحم نم ناكف «حاكنلاب ٌبولطم وه ام نّكّسلاو ةمحّرلاو ةّدوملا نم امهنيب
 بلر ال هركذنس ام ئلع دّؤملا ٌميرحّتلاو امهنيب ٌقيرتلا مالسإلا ةعيرش

 هلالو :اولاق .جوَّرلا ناعل ضعب ئلع بترتي ال امك ءناعّللا ضعب ارح اع

 (1)يفلاحتل خسفلاك ءامهدحأ ناميأب تبثي ملف «نيفلاحتم ناميأب تبث خسف

 .فالتخالا دنع نيعيابتملا

 .(فلاختل» :عوبطملا يف )0110(
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 .مكاحلا قيرفتو امهناعل مامتب الإ لصحت ال ةقرفلا نأ :ثلاثلا بهذملا

 مالك رهاظ يهو «دمحأ نع نيتياوٌرلا ئدحإو «ةفينح يبأ بهذم اذهو

 .اًدبأ اعمتجي مل امهنيب مكاحلا قّرفو انعالت ئتمو :١2)لاق هَّنإف ءيقرخلا

 ٍيِئلَع هللا لوسر قّرمف :هثيدح يف ٍساّبع نبا لوقب لوقلا اذه باحصأ ٌجتحاو

 :لاق ا يرغةأب اوجقساو .هلبق لصحت مل ةقرفلا نأ يضتقي اذهو امهنيب

 هللا لوسر هرمأي نأ لبق اًنالث اهقلطف ءاهثتكسمأ نإ هللا لوسر اي اهيلغ ٌتبذك

 .اهكاسمإ َناكمإ يضتتقي ِهَّنأ :امهدحأ ءنيهجو نم ةّجح اذهو .2'اخنِكي

 نم ٌدحاو تبث امل هدحو ناعّللاب ةقرفلا تاصح ولو .قالّطلا عوقو :يناثلاو
 للك هلا لوسر هلشأف اناث اهقّلط هنأ دعس نب ,لهس ثيدح قو «ةيرمألا
 .(؟0وواد وبأ هآور

 ئّتعم ناعّللا :مكاحلا قيرفت نودب ناعّللا مامتب ةقرفلل نوعِقوُملا لاق
 .عاضّرلاك مكاحلا قيرفت ئلع فقي ملف ؛هركذنس امك دّبؤملا ميرحّتلا يضتقي
 ههرك اذإ قيرفّتلا كرت غاسل مكاحلا قيرفت ئلع تعقو ول ةقرفلا ّنألو :اولاق

 .راسعإلاو بيعلاب قيرفتلاك ءناجوُرلا

 .ةقرفلا ءاشنإ :اهدحأ ؛ةثالث اًرومأ لمتحي كي ٌيبنلا قّرف :هلوقو :اولاق

 .ةّيّححلا ةقرفلا نم اهبجومب همازلإ :ثلاّثلاو .اهب مالعإلا :يناثلاو

 دساهكاسمإ َّنأ ءلع لدي ال اذهف كايثكسأ نإ اهيلع ٌثينك» :هلرق اكو

211" )1( 

 .هجيرخت قبس (0)

 نع باهش نبا نع قرط نمعه91 :8984) نابس نيا اذكو 89 قري 0
 .ّرم امك «نيحيحصلا» يف هلصأو ءحيحص هدنسو «دعس نب لهس
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 اه نيلإ ارتاض رمألا تاك تو اهقارف الإ زداب وه لب ءاعرش هيف نوذأم ناعللا

 هيلع تمّرح اهّنإف ءاّديكأت الإ ةعقاولا ةقرفلا داز امف اًنالث هقالط اأو .هيلإ رداب

 .اًذه دعي ىل لحتال :لاق هّنأكو «ميرحّتلا اذهل ٌديكأت قالّطلاف هاَدَّبؤم اًميرحت

 هل لحت مل اذإ اهنا «ميرحُلا نم هبجوملا ٌرير قف هيلع قالا ذافنإ اً

 يدعم اذهق (7نايّللاب عقاولا مي رحتلل اًديكأت ثالّثلا قالّطلا ناك اًدبأ ناعّللاب

 ًدافنإ اذه لعج هبجوم ئلعو هب مّلكَّتلا ئلع هّرقأو هيلع هركني مل املف امقانألإ

 امّنإو كقالط عقو :لاقدلأ لَك ّيبنلا ظفل ِكحي مل لهسو .دلِلَع تبنلا نم

 ٌحيحص وهو ءاّديفنت كلذ نظف «قالّطلل لب َيَّنلا راكنإ مدعو ةّصقلا ّدهاش

 .ملعأ هللاو ءرابتعالا نم انركذ امب

 لصف
 بعث اذه اىلإو .قالطب تسيلو خسف ناعّللا ةقرف نأ :يناثلا مكحلا

 دّبؤم اًميرحت بجوت ةقرف اهّنأب اوجتحاو ءامهلوقب لاق نمو دمحأو يعفاَشلا

 «قالّطلا يف اًسيرص سيل ناعّنلا َنأب اوُجيتحاو .عاضَرلا ةقرقك اًخسف تناكف

 اًحيرص ناعّللا ناك ولو :اولاق .قالّطلا هب عقي الف «قالّطلا هب جوَّزلا ئون الو

 ناعل ئلع فققوتي ملو «جوّزلا ناعل دّرجمب عقول هيف ةيانك وأ قالّطلا يف

 مل ضوع ريغب اهب ٍلوخدم نم ٌقالط وهف اًقالط ناك ول هّنألو :اولاق .ةأرملا

 ءاش نإ ءجوَّزلا ديب قالّطلا َنألو : اولآق دا اًيعجر نوكي ناكف ؛ثالٌثلا هب ونب

 اذإو :اولاق هيا ب ريغبو ؛عرّشلاب ٌلصاح ٌحسفلا انهو ءكسم اءاششإو قلط
 لب ٍقالطب تسيل علخلا ةقرف نأ نآرقلا ةلالدو ةباحّصلا لاوقأو ةنّسلاب تبث

 ؟اًقالط ناعّللا ةقرف نوكت فيكف ءامهيضارتب اهنوك عم ٌحسف يه

 ف خم ةطقاس («ناعللاب ...اذبأ)» (١)
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 لصف
 اهدعب ناعمتجيال اًدّيْؤم اًميرحت بجوت ةقرفلا هذه ْنأ :ثلاثلا مكحلا

 دعس نب لهس نع ٌيرهزلا انئَّدَح .يديبزلا انندح :ٌعازوألا لاق .اذبأ

 ناعمتجي ال» :لاقو امهنيب ِهِْللَع هللا لوسر قّرفف :لاقو نينعالتملا ةّصق ركذف

 . 2١7 0اًربأ

 لَ تبنلا نع رمع نبا نع ريبج نب ديعس ثيدح نم "7يقهيبلا ركذو
 .(اًدبأ ناعمتحي ال اق َّرفت اذإ نانعالتملا» :لاق

 يف ةْنّسلا تضم :الاق «؟7ٍساّبع نب هللا دبعو يلع نع انيّورو :"7لاق

 .حيحص دنسب (5 ١٠١.4٠٠ /1/) «ئربكلا» يف يقهيبلا اهجرخأ هذه يعازوألا قيرط )١(
 :لهس نع باهش نبا نع يرهفلا ضايع قيرط نم )5١6٠0( اًضيأ دواد وبأ جرخأو

 ءاج دقو ««ادبأ ناعمتجي ال مث ءامهنيب قّرفي نأ نيّتعالتملا يف دعب ةنسلا تضمف»

 اهرظنا .ةدّيج ديناسأب يلعو دوعسم نباو رمع نبا ثيدح نم اًضيأ يدبألا قيرفتلا
 ١(. 556) (ةحيحصلا! يف

 :تاقث هلاجيرو ءاقلعم ريبج ني ديعم نع ديإ نب دمحم نع (5>4 /9) ةزعريكلاة ف
 .هلعب امو هلبق ام هل دهشيو

 هقيرط نمو )١78477171575( قازرلا دبع هجرخأ اذكو 5٠١(« /) «ئربكلا» ىف (*)

 لئاو يبأ نع مصاع نع عيبرلا نب سيق نع (4771) «ريبكلا مجعملا» يف يناربطلا

 قودص عيبرلا نب سيق ؛نسح هدنسو «يلع نع ٌرِز نع مصاع نعو ؛هللا دبع نع

 يف ررقم وه امك ؛انه عفرلا مكح هلو .هدعب امو هلبق ام ثيدحلل دهشيو .رّبغت
 .لوصألا

 :ةبسن ريغ نم اذكه اًقلطم (هللا دبعو يلع نع) :يقهيبلا دنع هّصنو ؛لصألا يف اذك 0

 _ ةنعالا لعام وب ضملا لاقااد# سايس جبال فوعسم جياعلا عالظلاو

0 



 :لاق هَّنأ باطخلا نب رمع نع يورو :لاق .اًدبأ ناعمتجي ال نأ نينعالتملا

 كلامو ٌنعفاَسلاو دمحأ بهذ اذه ئلإو . 0 ناعمجب الو امهم قرع دفن

 .فسوي وبأو ديبع وبأو يروتلاو

 هنقارق هاعو هلأ تلج هع تك جب هنأ :ىرخأ ةياور دمحأ نعو

 اهاور اًدحأ ملعن ال :ركب وبأ لاق .هنع لبنح اهب َّذش ٌةَداَش ٌةياور يهو «هلاحب

 قّرفُي مل اذإ ام ئلع هذه لمحت نأ يغبنيو :(7«ينغملا» بحاص لاقو .هريغ
 .هلاحب حاكنلا ءاقبل ةجو الف امهنيب مكاحلا قيرفت عم اَّمأف ءامهنيب ُمكاحلا

 ةقرفلا نإ ءميرحّتلا ماود يف مكاحلا قيرفتل ٌرثأ الو «ٌةقلطم ةياوّرلا :تلق
 ناك اذإف ءمكاحلا قيرفتب ةلصاحلا ةقرفلا نم ئوقأ ناعّللا سفنب ةعقاولا
 ءاهنم ئشاثلا ميرحّتلل اًمعفار ةّيوقلا ةقرفلا كلت يف اًرُتؤم هسيفن (؟7ٌباذكإ

 .ىلوأ اهّميرحت عفريو اهنود يه يتلا ةقرفلا يف رثؤُي 20نآكأف

 نأل ؛مكاحلا قيرفتب ةقرفلا نم ئوقأ ناعّللا سفنب ةقرفلا َّنإ :انلق امّنإو

 وهو «لئاو وبأ هنع يوارلا ذإ ؛ةباحصلا ةقبط يف (هللا دبع) قالطإ دنع ةروهشملا -

 دنع ؛همساب اًحَّرصم دوعسم نبا نع هِسفن قيرطلا اذه نم هئيجم عازّتلا عطقيو «ينوك
 .افنا رم امك «ناربطلاو قازرلا دبع

 شمعألا قيرط نم 5٠١( /1) «ئربكلا» يف يقهيبلاو (١؟5770) قازرلا دبع هجرخأ )١(

 نكل .رمع كردي مل ميهاربإف ءعاطقنالل فيعض هدنسو .هنع يعخنلا ميهاربإ نع
 .هلبق ام هل دهشي

 .ز نم تطقسو .«اذإ) :د ()

.)١1 54/119 65 

 .«سذكأ) :م (5)

 .أطخ ء(«الف» :ز د م )00(
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 ٍنانعالتملاو مكاحلا ي يضر ٌءاوس «هلوسرو هللا مكح ئلإ دنتست ناعّللا ة ةقرف

 ؛هرايتخا الو مهنم ٍدحأ اضر ريغب عِراّشلا نم ةقرف يهف ءهوَبأ وأ قل

 .هرايتخاب قّرفي مّن هّنإف .مكاحلا ةقرف فالخب

 هيلع هناطلسو هتّرقل ؛َيِرْمَتلا هسفنب ئضتقا دق نوكي ناعّللا َّنِإف اًضيأو
 ءاضنقا ئلع هسفنب َوْقَي مل ِهَّنإف .مكاحلا قيرفت ئلع فّقوت اذإ ام فالخب
 .اهيلح اطلس هل قالو ققارقلا

 وهف هسفن َبذكأ نإ :لاق ءبّيسملا نب ديعس بهذم يه ةياوّرلا هذهو

 ؛درَّطا هلصأ ئلع اذهو ءدمحمو ةفينح يبأ بهذمو (١2)ٍباَّطخلا نم ٌبطاخ
 هنذت هوو تديتا نإ 29 يبس نب ديعس ناقو .قالط هدنع قاعللا قرف نأل
 ْ .ةّدعلا يف تماد ام هيلإ

 ةحيرّصلا ةيسسلا# هنَسلا هيلع تّّلد يذلا «لّوألا لوقلا حيحّصلاو

 نإف ؛هاوس يضتقيالو :ناعّللا ةمكح هيضدقي ىذلا وهو «ةباحّصلا لاوقأو

 لكي ْتِبَنلا لاق اذهلو ةلاحَم ال امهدحأب لح دق هبضغو لجو ّزع هللا ةنعل

 ملعن ال نحنو .ديعولا اذهل ةبجوملا يأ 00)2ةبجوُملا اهْنِإ) :ةسماخلا دنع

 نع دنه ىبأ نب دواد نع رمعم قيرط نم ١7557( 02175 155) قازرلا دبع هجرخأ )١(

 هيبلسليو هدو هثإق ةتمؤاملا دمج قرتعاو نعالملا بات اذإ) :لاق بيسملا نبا

 بذكأ تم كلذ نوكيو ءباطخلا عم اهبطخيو «ةنئاب ةقيلطت هتأرما قلطتو ءدلولا
 .(509 /9) «حتفلا» يف هّدانسإ ظفاحلا ححصو .«هسفن

 نم )7١7/1١( (راثآلا لكشم» يف يواحطلاو )١685( روصنم نب ديعس هجرخأ (؟)

 .حيحص هدنسو .هنع فيصخ نع نيقيرط

  :لاق روصنم نب دابع قيرط نم )١١7/١194( «ريسفتلا» يف يربطلا هجرخأ ظفللا اذه ايوا
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 دق يذلا نوعلملا وه نوكي نأ ةيشخ امهنيب قّرفف ءاّنيقي هب تّلح نم َنيع
 ئبأت عرّشلا ةمكحو «ةنوعلم ريغ ٌةأرما ولعيف ءاهب َءابو هللا ةنعل هيلع تبجو
 .ةفيفع ناّرلاو ةملسم رفاكلا ولعي نأ ٌتبأ امك ءاذه

 ؟هنيعب متركذ امل اهريغ جّوزتي ال نأ بجوي اذهف :ليق نإف

 نأ انققحت امّنإَو «نوعلملا وه هنأ ققحتن مل اّنأل ؛كلذ بجوي آل :ليق
 امِإ دب الو نيرمألا ٌدحأ همزل اعمتجا اذإف «هنيع يف انككشو «كلذك امهدحأ

 هب تءابو هللا بضغ اهيلع بجو دق اهيلع اًبوضغم ٌةنوعلم هّكاسمإ اّمإو ءاذه
 .امهيف ةدسفملا هذه ققحتي مل اهريغي جّوزت وأ هريغب تجّورت اذإ امأف

 ال هبحاص ئلإ امهنم ٍدحاو ّلك ةءاسإ نم ةلصاحلا ةرفثلا َنإف اًضيأو
 اهحضفو ءاهتشحاف عاشأ دقف اهيلع اقداص ناك نإ لجّرلا نإَف ءاذبأ لوزت

 .ءبضغلاو يزخلا اهيلع قار .يزخلا ًماقم اهماقأو ءداهشألا سوؤر ئلع
 ةيرفلا هذبهب اهَتْهَب كلذ ئلإ فاضأ دقف اًبذاك ناك نإو .اهدلو بسن عطقو

 سوؤر ئلع هتبذكأ دقف ةقداص تناك نإ ةأرملاو .اهم اهبلق ٌقارحإو «ةميظعلا
 ؛هشارف تدسفأ دقف ةبذاك تناك نإو .هللا ةنعل هيلغ تجوأو هداهضألا

 ماقملا اذه ئلإ هتجوحأو .ةحيضفلاو ٌراعلا هتمزلأو ءاهسفن يف هتناخو

 ءوسو ةشحولاو ةرفثلا نم هبحاص نم امهنم ٍدحاو ّلكل لصحف ءيِْحُملا
 هلك عرش نمارس د هاف ءاّدبأ (١)امهّلْمَش هعم معتلي داكيال اهدي علا

 انه حّرص دقو ءيوقلاب سيلو ؛هثيدح بتكي دابعو .سابع نبا نع ةمركع تعمس -
 تقبس امك .اهيف فلوخ ةريسي ظافلأ يف الإ ؛عبوت دقو ؛هسيلدت ةهبش تفتناف عامسلاب

 .كلذ ىلإ ةراشإلا

 .«"اهلمشاا :م د )010(
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 ةبحٌصلا عطقو ءامهنيب امهنيب ةقرفلا (1)ءاتحنا ٌةمحرو ٌلدعو ٌةحلصمو ٌةمكح

 ديم ةيقفكحيوتولا

 ام عم اهكاسمإ ئلع طّلسُي نأ يغبني الف اهيلع اًبذاك ناك نإ ِهّنإف اًضيأو

 ءاهلاحب هملع عم اهكسمي نأ يغبني الف اًقداص ناك نإو ءاهيلإ حيبقلا نم عنص

 ٌّىِعَب جوز نوكي نأ هسفنل ئضريو

 كليب اهؤطو.هل لحي له ءاهارتش | مث ةمأ تناك ول نولوقت امف :ليق نإف
 ؟ةينبلا

 .عاضٌرلاك اهيرتشم ئلع تمّرحف ٌدّبؤم ٌميرحت هّنأل ؛هل لحيال :انلق

 انهاهف «ةباصإو جوز لبق هل ّلحت مل هتقّلطم ئرتش :ا اذإ اًنالث قّلطملا َّنألو
 .ٍدَّبؤم ريغ قالّطلا ميرحتو ٌدّبؤم ميرحّتلا اذه َنأل ؛ئلوأ

 يا

 ةاكدإر قادما رع هج حم اسما دف كاس خلل 2[ هلق كيبتع

 .ئرحأو ئلوأف اًبذاك

 هيلع نومكحت له «لوخّدلا لبق ناعّللا عقو ول نولوقت امف :ليق نإف
 ؟ةلمج طقس :نولوقت وأ ءرهملا فضتي

 نأ بهنام دس نع ةاتياور اسهو تاملعلل نآلوف كلذ ىف :لبق

 .ئنعمب امهالكو .«متحت» ئلإ عوبطملا يف اهرّيغو ,خسنلا يفاذك )١(
 7 «ص يف تسيل («هب) )030
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 اهئارشك ٌيبنجأ نمو اهنم وأ ءامهناعلك نيجوُرلا نم ببسب تناك اذإ ةقرفلا

 تلاكول امك ؟اهبناجل اًييلعت قادشلا طقسي لهف «لوغّللا لبق اهجوؤت

 بس قاقراشملا وهدتاو هباجل اياد قصب وأ ةقرقلا ببس ؟!”ةلقنس

 هيف لصألا اذه .اهاّيإ هعيبب هطاقسإ ئلإ ٌبّبستم هعاب يذلا يلا ءطاقسإلا

 هخسف الإ هقالطك ٌقادَّصلا تفّصن ٍجوَّزلا لبق نم تءاج ٍةقرُف لكو نالوق

 نأل ؛ّمسف يذلا وه ناك نإو ءهّلك هطقسُي هّنإف هطرش طرش ٍتاوف وأ اهبيعل
 .هيلع هل ةلماحلا يهو ءاهنم خسفلا ببس

 .نيتياور ئئلع ؟هفّصتت وأ هنع طقست لهف همالسإب ةقرفلا تناك ولو

 ءاهيلع بجي ام لعف نم ةعنتمملا يهو «هيلع ّبجاولا ّلعف هنأ هطاقسإ هجوف

 ذأ فيصنتلا هوو سالسإلا نم اهعاتناب اهقادس طاقسإ نل] ةّكشلا ىهف
 .هتهج نم خسفلا ببس

 ؟ طَقسُي وأ هفصني هفصني له علخلا يف نولوقت : امف :ليق نإف

 يا ا ا م

 لقتسي مل هّنأل :هطقسُي :ياّثلاو ,؟'!هبناجل اًييلغت كلذك امهدحأ ؟ناهجو
 ناك نإو ءاّدحاو اًهجو هفّصن ٌيبنجأ عم ناك نإ هّنأ يدنعو .خسفلا ببسب

 .ناهجو هيفف اهعم

 له :اهدّيس نم هتجورل ةثارشب ةقرفلا '7تءاج ول نولوقت : امف :ليق نإف

 ؟هفّصني وأ هطقسُي

 .«ةلبقتسم» :م )١(

 .(هبئناج» :د (0)

 .«تناك» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك ()
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 ئلإ بّبست اهرهم ٌقحتسم َنأل ؛هطقسي : امهدحأ ,.ناهجو هيف : ]بيف

 ٍةقرف لكو ءءارّشلاب هيلإ بيست جوّرلاَّنأل ؛هّصنُي :يناثلاو .اهعيبب هطاقسإ

 اهخسفو ءاهحاكن هعاضرإ خسفي نم اهعاضرإو ءابتَّدرك  اهلبق نم تءاج
 .اهرهم طقس هنإف_ هييغ وأ هراسعال

 ذإ ءاهرهم طقس جوّزلا يف بيعل تخسف اذإ ةأرملا نإ :متلق دقف :ليق نإف

 ملو ءاًضيأ طقس ةأرملا يف بيعل خسف اذإ جوّزلا نإ :متلقو ءاهتهج نم ةقرفلا

 اهتهج نم هبيعل اهخسفب هومتلعج امك «هوفصنتف هتهج نم خسفلا اولعجت
 ؟قرفلا امف .هومتطقسأف

 بويعلا نم ميلس عْضُب ةلباقم يف رهملا لذب امّنإ هنأ امهنيب قرفلا :ليق

 ةيبشل الو هقرتسي مسأو ءاهنم جرتخ امك اهيلإ هاه خسفر كلذك نيني وذ اذإل

 هيلإ مّلست مل هبيعل ثخسَف اذإ هنأ امك «قادّصلا نم ٌءيش همزلي الف «هنم

 .قادشلا رم ايش هيلع قدعمق اق سم اًنيشالو هيلع وفعلا

 لصف

 هللا لوسر هب لئضق امك «نونكس الو هيلع اهل ةقفن ال اهّنأ :سماخلا مكحلا
 أيس امك ءاهيلع اهجوزل ةعجر ال ىتلا ةتوتبملا يف همكحل ٌقفاوم اذهو هِي
 ةقفثلا طوقس لب هل فلاخم ال هللا باتكل ٌقفاوم هّنأو «كلذ يف همكح نايب
 (7)1نأ ليبس هل ةتوتبملا نآأل ؛ةتوعبملل اهظوقس نم نيلوأ ةنعالملل خركشلاو
 الف ءاهدعب الو ةّدعلا يف ال اهحاكن ئلإ هل ٌليبس ال هذهو «ابتَّدع يف اهحكتني

 اع اًعاطقلا ةبسعلا تمطقلا نو ةاهابكسو اهدتاقت بروج كاصأ ةدو

 .«نأ ىلإ» :عوبطملا ينو .خسنلا يفاذك )١(
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 هلزنأ يذلا نازيملاو .هللا ّباتك قفاوت اهلكو ءاًضعب اهضعب قفاوي ِدلكَي هتيضقأف

 هللا ءاش نإ كنيع ٌرفَتس امك ءحيحّصلا سايقلا وهو ءطسقلاب ساّنلا موقيل

 .21!بيرق نع هيلع فوقولاب
 نب ليعامسإ ىمقاقلا ركذأو .نوكشلا اهل :كمفاشلاو كلام لاقو

 .اًذيدش اًراكنإ لوقلا اذه قاحسإ

 فويس ئفوتم 0 0 0 2 لجأ نم : ايبا

 ةأرملا تناك اذإ كلذو مكس ٌةقفن ةقفن :امهعم بجي دق نيدقرُلا نتاه نأ ئلع

 :لاوقأ ةثالث توملا ةقرف يفو ءاًفافَتا قالّطلا ةقرف يف كلذ اهلف ءالماح

 بعذع اذهو ةئاس تناق ول امك «هدكس الوابل ةققث ال هّنأ ءاهذحلأ

 بيس لاوؤل فيلوق دحأ ف عيفاشلاو ههيقياور خيدحإ ق دمحلو ةفينح ىبأ

 لام ين يهف «بيرق ةقفن الإ ّقبِي ملف هدوَع ىئجرُي ال هجو ئلع توملاب ةقّتلا

 .هيراقأ نم هتقفن همزلت نم نيلعق آلإو لام هل ناك نإ لفّطلا

 اذهو «ثاريملا ئلع اهب مَّدقت «هتكرت يف لنكّسلاو ةقفّتلا اهل نأ :يناثلاو

 ئلع ديزي ال توملاب ةمصعلا عاطقنا نأ ؛دمحأ نع نيتياوٌرلا ئدحإ

 :أرملا ليفت الهلو دش قدللاب اهعاطقنا لب «نئابلا قالّطلاب اهعاطقنا
 ةيحأ درع ةريجألا ةقاظملا خط )راسا رويمج دنع توم دعب اهككوذ

 .(برق# :م 210

 .(07 5 ص) مدقت يذلا سابع نبا رثأ يف (5)

 .(«ءاهقفلا» 3 6
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 لماحلا نئتابلل ةيكسلاو ةققنلا تبجو اذإف .هنع نيقياوولا ئدحإ يف كلامو

 .ئرحأو ئلوأ اهنع ئقوتملل اهبوجوف

 لوقف اذهو«ةلئاح وأ تناك لماح ةققتلا نود :يكشلا اهل نأ :ثلاثلا
 .ةَّحَّصلا يف ةتوتبملا ئرجُم اهل ًءارجإ ؛َيعْفاّشلا يلوق دحأو كلام

 اهحجار نيب ِزمَتلاَو اهتّلدأ رثذو لئابملا هله طس عيضروم اذه سلو
 الو ِقالط ريغ نم ناقرتفي امِهّنأ لجأ نم» :هلوق نأ دوصقملا ذإ ءاهحوجرمو

 توقلا اميل بجيب دق اهنع :ٌلوتملاو ةتّلطملا َّنأ ةرلع لذي امّلإ ءاهبع مرقوتع

 .رهالفلاو يباحّصلا مالك نم مالكلا اذه ناك نإ اذهف «ةلمجلا يف تيبلاو

 .ٌيرهزلا لوق نم ٌجردم هنأ ملعأ هللاو
 لصف

 للك هللا لوسر ْنأل ؛بألا ةهج نم دلولا بسن عاطقنا :سداّسلا مكحلا
 رهو نوهمسلا قولت رهو سلا وهاكسو .بآل اهدلو ئعدُي ال نأ ئضق

 .ناعّللا دئاوف )2١ ّجأ

 ؛ةَّنبلا ناعّللا هيفني ال شارفلا ئلع دولوملا :لاقو ملعلا لهأ ضعب ٌدشو

 مل نإف ءلمحلا ناعّللا يفني امَّنِإو ء ")ش ثارفلل دلولا نأ ئضق ِكي ّىبنلا َنأل

 اذهو .هنم اهّدلو يفتي الو ءطقف ٌّدحلا طاقسإل نعال تدلو ىّتح اهْنِعالي

 دلولا َّنأ ئضق ِلي هللا لوسر َّنأب هيلع ٌجتحاو ءمزح نب دّمحم يبأ بهذم

 .«لصأ» 5. 3



 ؛هدلو وهف دلو هشارف ئلع دلو نم لك نأ عصف : :231)لاق « شارفلا بحاصضل

 نيل هنأ كش : الب نيرأ تبيح وأ غل هلوسر ناسل نولع لات هللا ءافت ثيجح الإ

 ئلع كلذ ادع ام يقبف ؛طقف ناعّللاب لماح يهو الإ يك هني هي ملو «هدلو

 نإَف .هنم سيل لمحلا نأ ف هئقدص نإ :انلق كلذلو :(")لاق :سستلا قاحل

 لإ فت بحَتالَو» :لوقي لىلاعت هللا نأل ؛هيلإ تفتلُيال هل اهقيدصت

 .دلولا يفن ا: ةرلج 29ص الإ ةيوبألا رارقإ لآ بسجوف “ل :ماعنألا] أ اَهيلَع

 ألا هُنبّذكأ اذإ ّدلولا هناحبس هللا ئفن امَّنإو ءامهريغ ئلع اًيسك نوكيف

 .همالك ئهتنا .عضوملا اذه ريغ يف يفتني الف ءطقف ٍجوُزلاو يه ْثّعتلاو

 :هعضت َّنح لمحلا ئلع ناعّللا ٌحصي ال هَّنِإ :لوقي نم بهذم ٌدض اذهو

 دعب دلولا ئلعو لمحلا ىلع هتّحص حيحَّصلاو .ةفينح وبأو دمحأ هلوقي امك

 . .ةثالث لاوقألاف ٌنعِفاَشلاو كلام هلاق امك ءهعضو

 ءام ٍهجوب شارفلل دلولا ؟!نوكب مكحلا نيبو مكحلا اذه نيب فانت الو

 دنع شارفلل دلولا نأ كب هللا لوسر مكح امّنإو ءَناعّللاب لاز دق شارفلا َّنِإف

 هب مكحو .دلولل يناَرلا ئوعد لطبأف يناَّرلا ئوعدو شارفلا ضراعت
 .هنع دلولا ئفن دق شارفلا بحاص انهاهو .شارفلا بحاصل

 :لاقف شارفلا مايق عم دلولا يفن دّرجمل َنعال ول نولوقت امف :ليق نإف

 ؟يدلو دلولا اذه سيل نكلو ِنْزَت مل

 )١١//١51(. «ئلحملا» يف )١(

 .هلبق امب لصتم مالكلا (؟)
 .انعملا بلقي وهو ؛«ائيلحملا»و خسنلا فالخ «ال) طاقسإب «قدصي» :عوبطملا يف (9)

 .(نوكي نأب» :م (5)
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 .دمحأ نع ناتصوصنم ناتياور امهو «ئعفاّشلل نالوق كلذ ىف :ليق

 .ىقرخلا راخا ىهو .دلولا همرليو كمينيب اعل ال هلأ :امهادجلإ

 رايتخا يهو .هدحو هناعلب هنع يفتنيف «دلولا يفنل نعالي نأ هل :ةيناثلاو

 .ةحيحّصلا يهو أ 1ةيبسرق رووا تاكربلا يبأ

 شارفلل دلولا نأ ِِكي هللا لوسر مكح متفلاخف :ليق نإف

 اهضعب فالخ يف انريغ عقو ثيح هماكحأ انقفاو لب «هللا ذاعم :انلق

 حّجرف «شارفلا بحاص هاعّدا ثيح شارفلل دلولاب مكح امّنإ ِهّنإف ءاليوأت

 نع هافن ثيح شارفلا بحاص نع هيفنب ٌمكحو هل هلعجو شارفلاب هاوعد

 انلقو «نيمكحلا انقفاوف 0

 ننعم ال يذلا ٌيروُصلا قرف اذه ئيلع ينال عيا ف قولوم هين

 ةعيرّشلا رارسأو هقفلا قوذ نم هّبيصن ّلق نَم اذه يضتري امّنإو بلا هّتحن هتح

 .قيفوتلا هيو «ناعتسملا هللاو ءاهمّكَحو اهيناغمو

 اذهو «هيبأ ةهج نم هبسن عاطقنا دنع هّمأب دلولا قاحلإ :عباَّسلا مكحلا

 ناك الإو ءبألا نم هبسن توبث عم اهب هقاحلإ ئلع اًدئاز اًمكح ديفي قاحلإلا

 رمأ نم قاحلإلا يف دب الف «ٌقّمحم ٌرمأ اهنم دلولا جورخ َنإف «ةدئافلا ميدع

 يف فلتخا دقو .بألا نم بسنلا توبث عم الصاح ناك ام ئلعو «هيلع ِدئاز

 كلذ

 )١( «ررحملا» يف )49/7(.
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 ٌمألا نم دلولا بسن عاطقنا مهوت ّمْطق قاحلإلا اذه دافأ :ةفئاط تلاقف
 اذه كي ُيبْنلا عطقف «بأ ئلإ الو ّمأ ئلإ بسْنُي ال ةلآو .بألا نم عطقنا امك

 هَّمأ ٌفذق وأ هفذق نم ئلع ّدحلا هباجيإب اذه دكأو «ٌمألاب دلولا قحلأو مهولا

 اهتابصعو هّمأ نأ ئري ال نم لكو «ةفينح يبأو كلامو ٌَيعفاشلا لوق اذهو

 هل ١17 يسع

 .ايوحت ىعو :ةدئاز ةدئاف قاحلإلا اذه انداقأ لب ةقيناث ةظاط تاقؤ
 يهف «كلذ يف هيبأ ماقم ًةمئاق هّمأ لْغجو ءهّمأ ئلإ هيبأ ئلإ ناك يذلا بسلا

 نبا لوق اذهو .هّثاريم تزاح تام اذإف .هتبصع اًضيأ اهتابصعو «هتبصع

 لهأ ئور امل ؛باوَّصلا وه لوقلا اذهو .7يلع نع ئورُيو ."7دوعسم

 ٌروَحَت١ :لاق هّنأ لكي يبنلا نع عَقْسَألا نب ةلئاو ثيدح نم 2؟7ةعبرألا ننَسْلا

 .عوبطملا نم ةطقاس «ةبصع» 0010

 قيرط نم (4777) «ريبكلا» يف يناربطلا هقيرط نمو )١741/4(« قازرلا دبع هجرخأ (؟)

 :لاق دوعسم نبا نع امهالك يعخنلا ميهاربإ قيرط نم (" 51١ /5) :مكاحلاو «ةداتق

 لاق .هاكردي مل ميهاربإو ةداتق ؛فيعض هدنسو .«همأل هلك ةنعالملا دلو ثاريم»

 .ئلع رثأ يف يتأيسو .«دهاش هلو لسرم وهو تاقث مهلك هتاور ثيدح اذه» :مكاحلا

 يناربطلاو «(7141/) ةبيش يبأ نباو )١174/7(« قازرلا دبعو ٠٠"( 5) يمرادلا هجرخأ (*)

 نبا فعضب ٌلعأ دقو ءامهنع يبعشلا نع ئليل يبأ نبا قيرط نم :(4777) «ريبكلا» يف

 هجو نم (7 51 /5) مكاحلا هجرخأو ءامهنم عمسي مل يبعشلاف ؛عاطقنالابو «ئليل يبأ

 .هلعف نم هيلع افوقوم يلع نع سابع نبا قيرط نم «هدانسإ ححصو رخآ
 نباو (5777) «ئربكلا» يف يئاسنلاو )١١١5( يذمرتلاو (71057) دواد وبأ هجرخأ (:4)

 اوركتأ دقو. .ئيرصتلا دجاولا دبع نع ةيؤرب قب قرم لع هرادنمو 99049(2) دام

 لاقو ءيذمرتلا هنّسح ثيدحلاو .كاذب سيل ورمعو «ءيدع نبا لاق امك هنع هثيداحأ

 )١81/57(. «ءاورإلا» يف ينابلألا هفعضو «تباث ريغ اذه :هريغو يقهيبلا
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 هاورو .«هيلع تّتعال يذلا اهدلوو اهطيقلو اهقيتع :ثيراوم ةثالث ةأرملا

 يع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم :(576هئنسا يف دواد وبأ كورو

 .اهدعب نِم اهتثرولو هّمأل ةنعالملا نبا ثاريم لعج هنأ ِةِكَي عيبنلا نع ءهّدج

 هللا لوسر لعج :لاق لوحكم ثيدح نم ("7اسرم اًضيأ (َننّسلا» يفو
 .؟!اهدعب نِم اهتّثرولو هّمأل ةنعالملا نبا ثاريم ل

 اةزق «بذلك لسأللا قف بسلا نإف ءسايقلا ىشسمل ةةقاوم راثآلا لهو
 ناك اذإف «بألا قتعمل لصألا يف ءالولا َّنأ امك ٌمألل راص هتهج نم عطقنا
 يلاوم نم ءالولا ّرجنا اذه دعب بألا قتعأ ولف .ٌمألا قتعمل ناك اًقيقر بألا

 قحلتساو هّسفن نعالملا ّبّدكأ اذإ ام ريظن وهو .هلصأ نئلإ عجرو هيلإ ّمألا

 سايقلا ضحم اذهق .هيلإ اهتبصمو مالا نم بيصعُتلاو بسلا عجر ءدلولا
 نب هللا دبع اهملاعو ةّمألا ريخ بهذم وهو ؛راثآلاو ثيداحألا ثحجومو

 ١596(. /7) «يفاكلا» :رظناو .( 1[ 8 41531155 +4) ةديحأ ديببملت (1)

 ةهبش تفتتناف ؛عامسلاب ملسم نب ديلولا هيف حّرص دقو ءنسح هدنسو )١59048( (؟)

 «ئربكلا» يف يقهيبلاو )/07١51(. يمرادلاو )١78( دمحأ هاورف ؛عبوتو «هسيلدت

 .حيحص هدنسو «هب بيعش نب ورمع نع قرط نم ( 70
 رباج نبا نع ديلولا قيرط نم ١154( /7) «ئربكلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو 50

 دنع اعوطقم رخآ هجو نم يورو .هلاسرإل فيعض وهو قلو يبنلا نع لوحكم نع

 هدنسو هّلوق لوحكم نع نيقيرط نم )701١( يمرادلاو )/7١9471( ةبيش يبأ نبا

 .حيحص هيلإ
 ءاب د يف سيل ثيدحلا اذه (5)

 مصحو 1

005 



 نيو قاحسإو لبن ني دمعت امهنامز يق يفرالا لمأ يتامإ بعشمو هيرعس

 ئسيع لعج هناحبس هلل َنإف «هيسحأو ِءاميإ فطلأب نآرقلا لدي هيلعو .هيوهار

 لايسو .ميهارب ةيث ميعص نم ىهو أ ميرم ةطساوب ميعاربإ هير نم

 هللا ءاش نإ ضئارفلا يف هماكحأو ِةْكَي تبنلا ةيضقأ ركذ دنع اذهل ريرقت ديزم

 .نيلاعت

 يف ملسم هاور يذلا لهس ثيدح يف هلوقب نوعنصت امف :ليق نإف

 َترَتو اهنم تري نأ ةّنّسلا ٍترَج مث :هرخآ يفو «ناعّللا ةّصق يف 17 0هحيحص»

 ؟اهل هللا ضرف ام هنم

 نوكي نأ نكمأ نإو هبّجومب لوقلاو ميلسّتلاو لوبقلاب هاقلتن :ليق

 ام طِقتسُي ال ٌمألا بيصعت ّنإف ؛رِهاّظلا وهو ءباهش نبا مالك نم اًجردُم

 هل عمتجي ثيح بألاك نوكت نأ اهتياغو .هباتك يف اهدلو نم اهل هللا ضرف

 هتذخأ ٌءيش َلّضف نإف دب الو اهضرف ذخأت يهف :«بيصعتلاو ىضرقلا

 9 اذه يف اهلك راكألاب نول نسم اه عرفي 7 تيزاف الإ بيعمل

 لصف
 هيلعف اهّدلو وأ اهامر نمو ءاهدلو ئمرُي الو ئمرت ا هنأ :نماثلا مكحلا

 فاق واينذاق دش ودر سا ام قمل : اهنع ئفن اهناعل َّنأل اذهو .ٌدحلا

 روهمج لوق وهو ؛ةحيرّصلا ةحيحّصلا هّنُلا هيلع تلد ىذلا اذه ءاهدلو

 )١( مقرب )١497(« يراخبلا اذكو )41/57: 04*01(.
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 نإو ءاهفذاق َّدُح ِهّبَسن يِفُن دلو كانه نكي مل نإ :هتّتلم# ةفينح وبأ لاقو .ةّمألا

 هافن دلو اهل نميف وه امّنِإ ثيدحلاو .اهفذاق َدَحُي مل هّبسن يِفْن دلو كانه ناك

 اهانزب َمِكُح دقف اهدلو بسن يْفُث نتم ِهَّنَأ قرفلا اذه هل بجوأ يذّلاو .جوَّزلا
 .فذقلا ٌّدح طوقس يف ًةهبش كلذ رّثأف ءدلولا ئلإ ةبسُتلاب

 لصف

 مت نأ َدعبو اًعم امهناعل ئلع تبئرت امّنِإ ماكحألا هذه ّنأ :عساتلا مكحلا
 جوخ دقو . .هدحو ٍجوَّرلا ناعل ئلع اهنم ٌءيش بترتي الف ءِناَناعّللا

 وهو ءهدحو َجوْزَلا ناعلب دلولا َءافتنا بهذملا ئلع (!/ةّيميت نبا تاكربلا بأ

 ريغ نم هنع فذقلا راعو ٌّدحلا طوقس دافأ امك هناعل َنِإف «ٌحيحص ٌجيرخت

 قيرطب لب ءيه ْنعالت مل نإو هنع دسافلا بسنلا طوقس دافأ ءاهناعل رابتعا

 ًدحب هرّرضت نم مظعأ هيلع دسافلا بسّنلا لوخدب هَرٌرضت ّنِإف ؛ئلوألا
 امك هناعلف ءٌدحلا عفد ئلإ هتجاح نم ٌدشأ هنع هيفن ئلإ هّتجاحو .فذقلا

 .ملعأ هللاو ,دلولا يفنب ّلقتسا ّدحلا عفدب ٌلقتسا

 لصف

 فكما ميسي بسب يا يوبياسمس هس ردو

 الو قالط ريغ 47 نع ناقرتفي امهّنأ لجأ نم :20)لاق هّنإف .7"2نيلماح اتناك

 .(194 /7) «ررحملا» يف )00

 .«نيتلماح» :ب ءز ءص )0

 .قباسلا سابع نبارثأآ ف (5

 4 ما 6
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 مل اذإ اهانكسو نئابلا ةقفن طوقس :امهدحأ :نيرمأ كلذ دافأف ء«اهنع اوفوتم

 ٍنيلماح اتناك اذإ اهنع ئفوتمللو اهل امببوجو :يناثلاو .جوّرلا نم الماح نكت

 .جوزلا نم

 لصف

 نإو «ةيمأ نب لالهل وهف اذكو اذك هب تءاج نإف ءاهو ٌرِصبأ» لي هلوقو
 رابتعا ىلإ ِلِكَت هنم ٌداشرإ 17١2«ءامٌحَس نبا كيرّشل وهف اذكو اذك هب تءاج

 ةلوفمي ددولا قاحلإو هبسّتلا ةفرعع يف عدم هيكل نو :ةقاقلاب منكسلا

 وه يذلا ناعّللا ةضراعمل هل هبّسلا نأ رّدق ول نعالملاب قَحْلُي مل امَّنإو ههبَّسلا
 .مّدقت امك «هل هبّشلا نم ئوقأ

 لصف

 هنولتقتف هلتقيأ الجر هنأرما عم دجو الجر نأ ولا :ثيدحلا يف هلوقو
 وأ هتأرما عم هدجو ِهَّنأ ئعّداو هراد يف الجر لدتق نم نأ ئلع ليلد "1004

 نم لك ناكو .ءامّدلا تريهأل هلوق لبق ول ذإ هلوق لّبقُي الو «هب لِيُق هويرح

 .هتأرما عم هدجو هّنأ ئعّداو هّراد هّلخدأ لجر ّلتق دارأ

 ةشن اميق هع له ؛امعادحإ مهني قيرقتلا بجي ناتلأسم اتهاه نكلو
 اذهبو ؟ال مأ مكحلا رهاظ يف هلوق لبقُي له :ةيناثلاو ؟ال مأ هلتقي نأ هللا نيبو

 اهلعج تح «كلذ يف ْرفنَعَهَيآَجَر ةباحّصلا نع لقث اميف لاكشإلا لوزي قيرفّتلا

 .هب لقي ال هَّنأ رمع بهذم :لاقو «ةباحّصلا نيب عازن ةلأسم ءاملعلا ضعب

 .هجيرخت قبس (؟)
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 يق روصنم نب ديهس اوراس ري ىدلاو هب لَكقُي هنأ :يلع بهذمو

 قو ةوذعي اجر ءاج ذا عدو اوي وه افي باطخلا نب رمع نأ 117ج

 ءاجف ءرمع عم سلج تح ءاجف ءَنوُدَْي ٌموق هءاروو «مدب ٌخّطلم ٌفيس هدي

 اه:رمعهل لاقق ءانبحاص اه اذيهذ] يينمؤملا ريمأ اي ةاولاقف نورخآألا

 امهنيب ناك نإف «يتأرما يّدخف تبرض ين ؛نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ؟لوقت

 ترضدلا ؛ ةيتموسلا ريمآ اي ةارلاق ؟ةول هتامس# رسض لاقت كتاف دقق ذأ

 مث هّرَهف هفيس رمع ذخأف «ةأرملا يَّدخفو لجّرلا طسو يف عقوف فيّسلاب
 .ُهَنَعُدَتاََر رمع نع لقن ام اذهف .دعف اوداع نإ :لاقو هيلإ هعفد

 ِتأي مل نإ :لاقف .هلتقف الجر هتأرما عم دجو نّمع لئسف ىلع اّمأو

 ءرمع نع لوقنملل 9ٌفالخ اذه نأ نظف .()هنّمُرِب َطْغّيْلف ءادهش ةعبرأب
 دعا مل امهيقكس تلقا[ لاو ةيادشلا نييءياالع ةلاسم اهامجا

 هّنأب ٌيلولا فرتعا امل دّوَقلا هنع طقسأ امّنِإ ُهْنَعْهَنآَدَوَر رمع نإف ءاًفالتخا امهنيب

 نإف : (؟7«ينغملا» بحاصل ظفّللاو  انباحصأ لاق دقو «هتأرما عم ناك
 .ةّصقلا قاس مث ءرمع نع يوُز امل ؛ةيد الو ٌصاصق الف كلذب ٌييلولا فرتعا

 مكح كلذكو ءنّصحم ريغ وأ اًنّصحُم نوكي نأ نيب ٌقرف ال هنأ يطعي همالكو

 نع مسقم نب ةريغم نع ميشه قيرط نم (070 5 25317 )١١/ (ينغملا» يف امك )1

 .رمع كردي مل ميهاربإ ؛عاطقنالل ؛فيعض هدنسو ؛رمع نع ميهاربإ

 قازرلا دبعو ”7(  57 21/0 /1/) «مألا» يف يعفاشلا هنعو )١١05(- كلام هجرخأ (؟)

 هلاجرو ؛هنع بيسملا نب ديعس قيرط نم (785454) ةبيش يبأ نباو )١17415(

 .افالخ لع نم ديعس عامس يف نأ ريغ «تاقث

 .«افالخن) :ب ءز ءص ءد ()

457/117 )2 
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 نصحملا نيب قّرفي ملو ءْذُعف اوداع نإ :اًضيأ هلوقو .ليتقلا اذه يف رمع

 نموت لاق دق !بيعروتسملا# بحاص ناك نإو ؛باوّصلا وه اذهو .هريغو

 لجأ هلتق هَّنأ وعَّداو «هلتقف مجّرلا بجوي ام اهنم لاني الجر هتأرما عم دجو
 همزلي الف .هاوعدب ِةنّيبب يتأي نأ الا ءمكحلا رهاظ يف صاصقلا هيلعف .كلذ

 وبأ اهراتخا ءنادهاش :امهادحإ ؛ناتياور ةنّيبلا ددع يفو :(27لاق .صاصقلا

 ع س١ رعللا 00 دوم هريجولا لسة ؛ركب

 ديرب ا ايات عع مالك لدي ديلحر بري رأ ناك بتسمم

 اذه نأل اذهو .هتّمُرِب ًطْعَيْلَف ءادهش ةعبرأب ِتأي مل نإ :هلتقف الجر هتأرما

 ةماقإ لهو رق هل عالو «:بقيشلاب ةاكامل اًدج ذاك ولو ءانزلل ذحب سيئ لققلا

 ةسفاو ؟ يي رس تاققو هيلع دعت نمل ةبوقع وهاملاو فضفيكو دحلا

 نالجر هاتآف هل ةيراج هعمو شيجلا نع فلخت امل ريبزلا لعف كلذكو .ةلهأ
 :ةيراجلا نع ٌلَح :الاقف :هعم ناك اًماعط امهاطعأف ءاًئيش انطعأ :الاقف
 ''" قدحاو ةيرضب امهعطقف «هفيسب امهيرضف

 كن ل
 قس ُط

 )؟١( )*#/ <١ 4(,

 .هلبق امب لصتم مالكلا (؟)

 .«بعوتسملا»و خسنلا فالخ «انزلا ئلع ال» :عوبطملا يف (*)

 .(هتمرحا»:ز (:5)

 .(577 )١1/ «ينغملا» :رظناو «(787ص) «تايقفوملا» يف راكب نب ريبزلا هاور (4)

 .(5 ١7/5٠5 /7) «بعوتسملا» نم اهدعب امو ةرقفلا هذه فلؤملا لقن (5)
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 الف هثيع ثعلقنا نإف «هنيع يف هْنْعَّطو ١2)هْفّذَح مهلف ًةروع وأ ةمرح رظنف

 الو هنوعفدي مُهَّنأ دمحأ مالك رهاظ اذه :ىلعي وبأ يضاقلا لاق .مهيلع َنامض

 .ليصفت ريغ نم ؛مهيلع نامض
 فرصنا :هلوقب ًادبيف ءلهسألاف لهسألاب هيقدي :لاقف دماح نبا لّصفو

 .(2)كب لعفن اَّلِإو ءٌبَمْذاو
 اذه يضتقي ام ةحيحّصلا ةئّسلا يف الو دمحأ مالك يف سيلو :تلق

 (70نيحيحّصلا» يف َّنإف هفالخ نرلع ٌلدت ةحيحّصلا ثيداحألا لب ؛ليصفتلا

 صقشب هيلإ ماقف كي يلا 4)ةرجح يف رحجم نم علَّطا الجر نأ :سنأ نع

 هلِتخَي لَو وهو لهسألاب عفّدلا نيأف .هّعطيل هّلِتْخَي لعجو ءٌصِقاْسَمب وأ
 ؟هنعطيل يفتخيو هل ئبتخي 2)وأ

 يف علّطا الجر َّنأ دعس نب لهس ثيدح نم اًضيأ 7 (نيحيحّصلا» يفو
 :لاق هآر اّملف «هسأر 2")هب ٌكُحَي ئَرْدِم لِي ينلا دي ينو كي ينل باب ِرْحْج
 لجأ نم ناذئتسالا لِعُج امْنِإ ."7كّيع هب ٌتنعطل ينرظنت كّنأ ملعأ ول»

 .ءاخلاب فذخلا لثم يمرلا ئنعمب وهو ءءاحلاب خسنلا يفاذك )١(

 .«بعوتسملا»و خسنلا يف تسيلو .«اذك» :عوبطملا يفاهدعب (؟)

 .(5161/) ملسمو «(5400) يراخبلا هجرخأ ()

 .خسنلا فالخ رجح ضعب يف» :عوبطملا يف (5)

 .(يأ» :ب ءص (6)

 ملسمو ((54501) يراخبلا هجرخأ دقو .م نم تبثملاو .«حيحصلا» :ب ءز ءص د 0

 )5١165(.

 .4ابما :باوز (1/)

 .([أبس كليعاا :م 0(

 ه6 /



 .«رصبلا

 اًءرما نأ ول» :ِلكك هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع اًضيأ '7١امهيفو

 .«ٌحانُج كيلع نكي مل «هتيع َتأقفف ٍةاصحب هتفَّدحف ءٍنذإ ريغب كيلع علطا

 هل ةيد الف هتيع اوَُقَمَف مهنذإ ريغب موق تيب يف علطا نم» :اًضيأ ")امهيفو
 .«صاصق الو

 عفد باب ةها1لش نسيل لاش سبلت نبا مالسإلا خيش م” رايتخا اذهو

 .يذؤملا يدتعملا ة ةبوقع باب نم لب «لئاّصلا

_ُ 3: * 5 ٠ ٠ 

 يور زي رث كلذ اًورعم يشد ريط وأ كش عمم قاتل اوس ههميرح

 .ةياحصلا يواتفو باحصألا مالك هيلع َّلد امك

 ذاك اذإ ةرلاغت هللا نيبو هي اسبق هلد# هنتي :ىوق ريكو ةيقاشلا لاق دقو

 .دودحلا باب نم هالعج انوعل ِنازلا

 نيب الصفي ملو «نيدهاشب ءاج اذإ همد رّدهُي :قاحسإو دمحأ لاقو

 .هريغو نصحملا

 لوتقملا ناك نإ :بيبح نبا لاقف «ةلأسملا هذه يف كلام لوق فلتخاو

 )١( ملسمو .(5407) يراخبلا هجرخأ )/5١10(.

 ريغب موق تيب يف علطا نم» :ظفلب ةريره يبأ ثيدح نم )/١١5( ملسم هجرخأ (؟)

 (8419417) دمحأ هجرخأف فنصملا ظفل امأو .«هّتيع اوأقفي نأ مهل لح دقف «مهنذإ

 .نيخيشلا طرش ئلع حيحص هدنسو ءاًضيأ ةريره يبأ ثيدح نم )458٠0( يئاسنلاو

 )١6/ 738٠١(. «نئواتفلا عومجم) :رظنا (9)
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 ذإ :مساقلا نبا لاقو .هب لي الا هيلع ءيش الفيلا جوا ماقأو انصح
 نبا ٌبحتساو .هّمد ردهُيو ؛ًءاوس نصحملا ريغو نصحملاف ةئيبلا تماق

 .نصحملا ريغ يف ةيدلا مساقلا

 :ةريره يبأ نع ١2)هتَّحِص ئلع قفتملا ثيدحلا يف نولوقت : امف :ليق نإف

 الجر هتأرما عم دجي لجّرلا ٌتيأرأ هللا لوسر اي :لاق ةدابع نب ةعس لإ

 لاقف قلاب فقافسي ىذّلاَو لب :دعس لاقف .«ال» ِةيِلَتَع هللا لوسر لاقف ؟هلتقيأ

 .«مكدّيس لوقي ام ىلإ اوعمسألا :دِيلَع هللا لوسر

 ةعبرأب يتآ ئتح ةح هلهمأ الجر يتأرم | عم تدجو نإ :(1) خآلا ظفّللا فو

 لبق فيَّسلاب هلجاعأل ٌتنك نإ ٌّقحلاب كّدعب يذّلاو :لاق (معناا :لاق ؟ءادهش

 ةقأاناود# قمدلا | .مكدّيس لوقي ام ئلإ اوعمسا» :ُدَِْي هللا لوسر لاق كلذ

 .«ىنم ريغأ هللاو .هنم

 ىلع ٌليلد ثيدحلا ٌرخآو ؛هبجومب لوقلاو ميلسّتلاو لوبقلاب هاقلتن :انلق
 هيلغ بجو يلو ءقسلاب كمركأ يذلاو نب :لاق هلل مب ذي مل هلق ول هلأ

 ول :لاقلو «هتريغ اىلع اينثأ املو ء«فلحلا اذه للع هّر رك اديك هلت ىمايستلا

 .هب ٌتلتق هّتلتق

 نوبجعتأ» :لاق كي هللا لوسر 20نإف ءاذه يف ٌحيرص ةريره يبأ ثيدحو

 «نآلذ ذود (9
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 و .هيلع ركتي ملو ؛«ينم ٌريغأ هللاو ؛هنم ٌريغأ انأل هللاوف ؟دعس ةريغ نم

 هل َنِذَأ ولف «ةّمألل ماع ٌمكح هاوتف كلذكو «ٌمزُم ٌمكح ِب هلوق َّنأل هلتق نع
 تعقوو «هِئطابو عرَّشلا رهاظ يف ٌرده همد َّنأب هنم اًمكح كلذ ناكل هلتق يف
 يف هّلتق نوديري نم لتق يف سائلا ٌكلابتو ءصاصتقلاب هللا اهأرد ىتلا ٌةدسفملا

 ئمحو .ةسرلا ٌدَسَف .مهميرح ىلع "7 هوزباك مهأ نوعّدَيو مهرود

 هب داَقُيو «لتاقلا لوق لبقُي ال هنأ ئلع ٌليلد كلذ ينو .ءامذلا ناصو «ةدسفملا

 يتلا بجع دوهشلا هب رظنتي الو هلتقي هلأ دعس فلح اًملف ءعرّشلا رهاظ يف

 اذهو .ةريغ دش هللاو فنعم يقال هّنآو ويك هّنأ ريخخآو :هتريق نمل

 هثيب اميف دل اجلا دعس هيلع كلس ام لص هث وكسو هرارقإ ؟اههذعلأ

 .هرخآو ثيدحلا ٌلَّوأ ضقانتي الو «عرّشلا رهاظ يف ِهِلْنق نع هّيهنو «هللا نيبو

 الأ» :لاقف ءدعس الع ركنُّملاك كلذ لاق ِهلِلكَي هللا لوسر نأ :يناثلاو

 ىلب :لوقي وهو .هلتق نع هاهنأ انأ :ينعي «!مكدّيس لوقي ام ئلإ نوعمست

 ةّدش هّنأو :ةفلاخملا هذه ئلع هل لماحلا نع ربخأ مث .قدبلاب ككركأ ىذلاو
 ةدورألا ءاديتلا ةماقإ عرش دقو . .(ينم ٌريغأ هللاو .هنم ٌريغأ انأ» اهلا مت قري

 كاف هزاسم]و قمسوو ٍسلسمو مكسب ةنورتم يف «هتاسبم كريخ لش عم

 دوهشلا ةماقإ نم مهل هّعرش امو هدابع حلاصمب ٌملعأ هتريغ ةّدش عم هناحبس

 «هاهن الو» :عوبطملا يفو .اهل ئنعم الو ؛:ةطوبضم ؛ةّيْهِن» :م يفو .خسنلا ةماع يف اذك 01

 .قايسلا هيلع لدي امك ةفنأتسم ةلمج اهنأ باوصلاو ءاهلبق ام ئلع اًمطع
 ئلع انالف ٌرَباكو .خسنلا يفام باوصلاو .«مهنوري اوناك» :ئلإ عوبطملا يف تفرحت (؟)

 .اًرهقو ةونع هنم لخخأ هلام

05١ 



 .هلتق نع هتيهن دقو ٍلعس نم ٌريغأ انأو «لتقلا لئلإ ةردابملا نود ةعبرألا

 .ةصقلا ةقايسو همالكب قيلآلا وهو :نيرمألا الك 446 هلا لوسو ديريدقو

 .ملعأ هللاو

 لصف

 هول هدلو نول فلاخ اذإ ٍجوٌرلاب بستلا قوحل يف ِةِكَي همكح يف

 اًمالغ تدلو قأرما ّنِإ :هل لاق الجر نأ (17«نيحيحّصلا# يف هنع تبث

 .معن :لاق :2؟لبإ نم كل لم» كي ٌيِبْنلا لاقف  هيفنب ضّرعُي ِهّنأك  دوسأ

 لاق .معن :لاق .«؟قروأ نم اهيف لهف» :لاق رمح :لاق ,«؟اهنول ام» :لاق

 (؟)اهعَدَت نوكي نأ هللا لوسر اي هّلعل :لاق :««؟كلذ اهانأ نوَّنأفا :هلِكي هللا لوسر
 .«قرع هعزن '' ”نوكي نأ لعل اذهو» :ِة55 ٌئبنلا لاقف .قرع 2( 0 4 اذه ١ :ِِلَتع هلا لاقف و

 لع ناك اذإ ىشيرعللاب بجي أل دما نأ هقفلا نم ثيدحلا اذه قو
 :لعاك ولو نقيرعتلاب بجي ال هلأ تملأ نمو ءاطفسالاو لاؤّشلا هجو
 عجوأو مهفأ ضيرعت ٌبرو «ةعجنلا دعبأ دقف ةمتاشمل او ةحباقملا هجو

 نم هوركذ ام دري هقايسو مالكلا طاسبو ؛حيرصّتلا نم ةياكنلا يف غلبأو بلقلل
 .دارملا ئلع ةلالّدلا عطق مالكلا لعجيو «لامتحالا

 .دلولا ىفنو ناعّللا غٌوسُي ال ةبيّرلا دّرجم نأ هيفو

 ٌّيراخبلا مجارت نمو ؛ماكحألا يف رئاظنلاو هابشألاو لاثمألا برض هيفو

 .ةريره يبأ ثيدح نم( )٠ ملسمو (7/7 ١5 25/8151/) يراخبلا هجرخأ 000(

 .خسنلا نم تبثملاو .«هعزن» :عوبطملا يف ()

 .«نوكي هلعل» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك ()
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 يي لصأب اًمولعم ا أ نم باب :117قدحلا اله لع (هحيحصاا ُْق

 ناك ول تيأرأ» :ثيدح هعم قاسو «لئاّسلا مهفيل '")امهمكح هللا نّيب دق
 .©"0؟(ةريد كّمَأ الع

 .(«حتفلا» عم 5/1 46

 .يراخبلاو خسنلا فالخ «همكح» :عوبطملا يف (0)
 )/١١5(. ملسمو ؛(ا/ا“5١ ,1857) يراخبلا هجرخأ ()
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 لصف

 قحلتسا نميفو ءاشارف نوكت ةمألا نأو .شارفلل دلولاب ٍةِكَي همكح يف

 هيبأ توم دعب

 يبأ نب دعس مصتخا :تلاق ةشئاع ثيدح نم (17(نيحيحّصلا» يف تبث

 0 وسبا دعس لانا الش يآ اقل د ةبعو اقر

 لق ٌةدوس هرب ملف قيس يدم يعجز .رححلا

 نوكت ةمألا ْنأ يفو ءشارفلاب بسلا توبث يف لصأ ٌيوبُملا مكحلا اذهف
 َّنأ يفو .شارفلا هيلع مَّدُق شارفلا ضراع اذإ هّبَّشلا نأ يفو ؛ءطولاب اًشارف
 ضعب هيّمسُي يذلا وهو «بهجو نود هجو نم تبثتف ضّعبتت بسنلا ماكحأ

 .عرشلا نم اهّنأو قح ةفاقلا نأ يفو ءنيمكح نيب اًمكح 27ءاهقفلا

 ,ةقآلا هيلع تعيممجأف ىكارقلاب بسلا توبكاكأف

 .ةقاقلا رعةشتاو قاسلسسالاو شارقلا ةةعبوأ بسلا تويت تاهجو

 هب تبثي حاكُتلا ©27نأ ئلع نوملسملا ى قفّتاو ءاهيلع قيم لوألا ةئالّثل

 )/١401(. ملسمو (51/505 )277١18 يراخبلا هجرخأ )01(

 ضعب ىلإ هبسنو ٠٠١( /5) «ماكحألا ماكحإ) يف ديعلا قيقد نبا هركذ ام دصقي هلعل (؟)

 يف رجح نبا هيلإ راشأو 2505٠. /5) «ملعملا لامكإ) يف ضايع هركذو .ةيكلاملا

 .2155) (حتفلا»

 أ ره ةلطقار ة وأو مو

 ه1



 .شارفلل اًّبجوم ةّمألا روهمج هلعجف ءيّرِسَنلا يف اوفلتخاو .شارفلا

 داش دولاب زر : لك ّيبنلا َّنأو ءحبحّصلا ةشن ةشئاع ثيدح حيرصب اوجتحاو

 ٌُببسف «هل دلولاب مكحلل ٌةَّلع كلذ لعجو ؛شارفلا بحاص هَّنأب حّرصو

 نع هأمع هدم ثونحلا العإ قوم الق مآا قلك اهل لو مكمل

 ام ءاغلإ مزلتسي اذه َنإف ءاهريغ يف مكحلا ناك امّنإو بلا ركذُت مل يتلا ةّرحل

 ذاك يل ا ردتملا لحس لراسار كبيس هب مكلا قأعي نانا يعا

 .هيفو هلجأل

 هلزنأ يذلا نازيملا ئضتقم وه ناكل هيف حيحّصلا ثيدحلا دري مل ول َّمث

 ةيرُسلا َنِإف «نيلئامتملا نيب ةيوسّنلا وهو ءطسقلاب ساّنلا موقيل ئلاعت هللا
 هل دارت امل دارت يهو «كلذك ةّرحلا نأ امك ءاّمكحو ةقيقحو اًسح شارف

 يف نوبغري اًثيدحو اًميدق سانلا لزي ملو «داليتسالاو عاتمتسالا نم ةجوّرلا

 يه نعمل اًشارف تيّمس امّنِإ ةجوّرلاو «ًنهشارفتساو ّنهداليتسال ٌيِرارّسلا
 عا وسلس لع هيفي ثلا و

 الق نّيسلا حم ةتدلو دلو لواب اشارفةمآلا توك آل هةقيسح ونبأ لاقو

 اهفةشارقلاب ال قادبلي سألاب ليد هل ىقساعسا اذإ الإ دلرلا هظحلي

 الإ (١ادّيَّسلا قَحْلَي ال ةمألا دلو مهدنعف .هيفني نأ الإ هَّقِحل كلذ دعب تدلو

 هبسن َتبثأو ةعمزب َدلولا قحلأ لي ّىبنلا َّنأ ٌمولعمو ءٌحلتسم دلو همّدقتي نأ
 لكي ٌيبنلا لأس الو «هّريغ كلذ لبق هل ُثدلو ةمألا هذه َّنأ لق ْتْيَِي ملو «هنم
 .هيف لصفتسا الو كلذ نع

 .خسنلا يف تسيلو «شارفلاب» :اهدعب عوبطملا يف )١(
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 نع رثأ الو ِةَنس الو باتك يف لصأ ليصفّتلا اذهل سيلو :مهوعزانم لاق

 .هلوصأو عرّشلا دعاوق هيضتقت الو ءبحاص

 شارف هنكلو «ةلمجلا قف اًفارفةمألا نو ركتتال نحن ؛ةيفنحلا تلاق

 .هقحلتسيف اًدلو هنم َدِلَت نأب «هب قّتعَت ام انربتعاف ةّرحلا نود هيف يه فيعض

 الإ تسلب وق لوألا دلول[ اق, هبقي نأ الاعب ٌقِحل كلذ دعب ثتدلو امن
 الإ هدعب ام هقّحَْي مل هتمأ نم الو قحلتسا اذإ ِهَّنِإ :متلق اذهلو ءقاحلتسالاب
 ان | حاكتلا دقع نأ امهنيب قرملاو .ةَجورلا فاالخيب .«يفنأتسم قاحلتساب

 هيف شا رشتسالاو ءط ولا دا «ىيدبلا كّلِم قالخس :يكارفتسلالاو ءطولل دارث

 .حاكتلا دقع فالخب اهؤطو هيلع مرحي نم ئلع هذورو زوجي اذهلو «عبات

 هقحلأ امَّنِإو ءتبثي مل ةعمز ءطو ّنأل ؛هيف مكل َةَّجح ال ثيدحلاو :اولاق
 .بألا شارفب ال هقاحلتساب هقحلأف .هقحلتسا ِهَّنأل اخأ دبع كي يتلا

 ءاّمكحو ًةقيقح شارف يهف ًةءوطوم ةمألا تناك اذإ :روهمجلا لاق
 هرابتعا ئلع ٌليلد ال م رابعا اشارفايعرو ريص ق ةقباّشلا ايعدالو ٌراضعاو

 ست رايسال ةعْمَز شارف يف هربتعي مل كَ ٌيبنلاو ءاعرش

 يتلا ةءوطوملا ةمألا يف مالكلاف ؛ءطولل دارت ال ةمألا نإ :مكلوقو

 يتلا هِيمُأ يف ال ءاهنم (7١نئظحأ وأ ةجوُّرلاك تلِعُجو اًضارفو ٌةّيٌرُس ثذختتا
 .اهوحنو عاضّرلا نم هتخأ يه

 ؛هباوج انيلع سيل «دلولا هب قَحْلَي َّبح تبثي مل ةعمز ءطو نإ :مكلوقو
 .كوخأ وه :هنبال لاقو ةعُْمّرب دلولا قوحلب مكح نم ئلع هباوج لب

 .أطدخ .«لنيضحأ) : ص «د 010
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 (1)نإ قحلتسملا ّنِإف «لطاب ؛هقحلتسا هّنأل خألاب هقحلأ امَّنِإ :مكلوقو
 ادع دلو هلأ نانثا مهنم دهشي نأ الإ ٌنِقُملاِب قَحْلَي مل ةثرولا ٌعيمج هب ّرِقْي مل

 هك يِبْنلا ةجوز ةدوس َنِإف .ةثرولا َميمج ")نكي مل ٌدْبَعو ءتّيملا شارف
 ناكل ٍدْبع اهيخأ عم هب تّرقأ ول ىّتحو ههقِحلتسَت ملو هب ٌرِقت مل يهو .هثخأ

 هيكح َبيقع حّرص كي ّيبنلا ٌنإف «قاحلتسالاب ال شارفلاب بسّنلا توبث

 كاع مك رهف هيلع ايم هقلللب للعم «ىقارقلل ةلولا آب بسلا قاحلاب

 .اهريغو ةعقاولا هذه لوانتت

 شارف ةمألا نوك توبث نأ مّرحملا لطابلا ضارتعالا اذه باوج مث

 (7هقحلا ِِكَي ّيبنلا ْنإف ءبسّنلا قوحُن يف ٍفاك هثراو وأ ئطاولا نم رارقإلاب
 للك يِبنلا رْهِص ناك ٌةعمّرو فيك ؛هشارف ئلع دِلُو «يبأ ةديلو نبا :هلوقب هب
 ؟بسلا هب قحلي ىذلا شارقلا هدنع تبدي ال فيكف فتحت ةثنباو

 الإ هدعب ام هقحلي مل هتمأ نم اًدلو قحلتسا اذإ هنأ انيلع هب متضقن ام اّمأو

 هنأ :يناثلاو ءامهدحأ اذه دمحأ باحصأل نالوق هيف اذهف «يفنأتسم رارقإب
 اهكاريتسي كنق لاق لوألا لوشلا حير نمر .اًرارقإ فنأتسي مل نإو هقحلي

 لّوألا دعب ام هّمحلَي الف «ءاربتسالاب شارفلا مكح لوزيف ةدالولا دعب ُدّيصلا

 دق :لاق يناثلا حّجر نمو .دلو لّوأ يف لاحلاك اهئطو هَّنأ فنأتسم ٍفارتعاب الإ

 اذه سيل ذإ «هليزُي ام تبقي تح شارفلا ءاقب لصألاو ءاَلٌَوَأ اًشارف اهنوك تبث
3 

 .هقحلتسي ىّتح اهئطوب هفارتعا عم دلولا هقحلي ال ِهَّنِإ :مكلوق ٌريظن

 . ص «د يف تسيل ل (نإ) ()

 .خسنلا يف تسيل ««هل رقي» :عوبطملا يفاهدعب (؟)

 .«قحلأ)» :ب د ءنَص (0)
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 امَّنِإو ءانأ هب هقِحلُي مل ِهَّنِإ :(2)ههضعب ٌلوق ضارتعالا اذه نم لطبأو
 كلك رايب : يأ «كلوه» :لاقف كيلمَثتلا مالب هيف تأ اذهلو ءاّدبع هل هلعج

 هنابو ايه كن وه» :تيدسلا ظافلأ ضعب يف نأ ضارتعالا اذه ئّوقو

 لدق هم تاحسألاب اهربأ امل اهاغا قا# رثو فقم يمس ذآ دوس رمأ
 .اهنم ٌيبنجأ هنأ ئلع

 مل يأ ةعْمّرب هبسن قوحل مدع ئلع ٌةيبنت «شارفلل دلولا» :هلوقو :لاق
 + شارقلل وه امّنإ دئولاو.ءاشا رف قوكت أل ةمآلا نأل ههل اشارخ ةمآالا هذه نكت
 .هنم ًةدوس باجتحا رمأ ٌحصي اذه ئلعو

 ِكل سيل هّنإف هنم يبجتحا» :ثيدحلا قرط ضعب يف َّنأ هدّكؤُيو :لاق

 .مكنم ٌيوبتلا ءاضقلابو ثيدحلاب ٌدعسأ اَنأ نّيبتف ٍلئنيحو :اولاق ."70خأب

 هللاو لوقنف ؛ناطبلا انقل ثقتلاو :لسيطولا مح نآلا :روهمجلا لاق

 )١( «راثآلا يناعم» :رظنا ءيواحطلاوه )١١65 /7(« «راثآلا لكشم)و )١9/11١(.

 فيعضت يتأيسو «هيف هدجأ ملو «يئاسنلا ئلإ (1١77/1؟) «حتفلا» يف ظفاحلا هازع (؟)

 تدرو ولو «ةحيحص ريغ اهوركذ ىتلا ةياورلا هذهو» :ظفاحلا لاقو «هل فنصملا

 (قلت) ةيبمادللا فرح فوذعيلا لب :اكقوثروهكملا ةياورلا خلإ اهاهذرل

 .ّرم امك «نيحيحصلا» يف هلصأ ثيدحلاو .«(دبع)و

 ءاجو .هنم عمسي ملو «ريبزلا نبا نع دهاجم قيرط نم (111717) دمحأ هجرخأ ()

 (راثآلا لكشم» يف يواحطلاو )١7875(.: قازرلا دبع دنع ريبزلا نب فسوي امهنيب

 هنع لاق اذه فسويو ؛هححصو (97/5) مكاحلاو .275/85) يئاسنلاو .«(5555)

 يراخبلا ةياورل ةفلاخم هذه هتدايزو ؛هُدٌرْفت لمتحي ال لوهجم وهو «لوبقم :ظفاحلا

 هلقن امك يوونلا هعبتو 738١(« /7”) «ملاعملا» يف يباطخلا اهفّعض اذل ؛«(كوخأ وها

 .اهانعم الَّوؤم ظفاحلا اهنّّسحو «(77/17) «حتفلا» يف
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 هاور ام هّدري ءاّدبع هلعج امّنإو اَحَأ هب هقِحلُي مل ِهَّنِإ :مكلوق اّمأ  ناعتسملا

 .كل وه» :ثيدحلا اذه يف 1سم دبا 2 ّيراخبلا ليعامسإ نب دمحم

 صاصتخالل يه امّنِإو ءكيلمَتلل لل مالا تسيلو ««ةعْئَر نب دبع اي كوخأ وه

 «سشارفلل دلولا» :هلوقك

 .الصأ ٌحصت ال ٌةلطاب ةياورف .«ٌدبع كل وه» :ةظفل اًمأف

 77 رءاسخالا قيرط لع ة وكي نأ امإَف فم :باجتحلالاب ةدوس هرمآ امو

 ًةاعارم نوكي نأ اّمإو «ةبتعب نّيبلا ُهَبَّملا اهثروأ يتلا ةهبشلا ناكمل عرولاو

 ريغب ِهبّشلاو ءبسّنلا قوحل ٌليلد شارفلا َّنإف ءِنيِليِلَّدلل الامعإو ِنيِهَبَّشلل
 لمعأو .هتّوقل يعّدملا ئلإ ةبسّنلاب شارفلا رمأ لمعأف .هيفن بسم

 نسحأ نم اذهو .ةدوس نيبو هنيب ةّيمرحّملا توبث ئلإ ةبسّنلاب ةبتعب هبّشلا

 اذهف ءهجو نود ٍهِجو نم بسلا توبث عنتمي الو ءاهحضوأو اهنيبأو ماكحألا

 ثاريملا نود «ةّيضعبلاو ميرحّتلا يف دلولا نيبو هنيب بسّنلا تبثي يناّزلا
 هتوبث عم هنع بسنلا ماكحأ ضعب فّلختي دقو ءاهريغو ةيالولاو ةقفّتلاو

 دوس نيب ةيمرحملا لت ني "رك اه عير يف نك اذهو ؛عام
 ؟هقفلا ضحم الإ اذه لهو ؟ةبتعب ِهَبَّسلا عنامل مالغلا اذه نيبو

 اهّنأ عم «ةظفّللا هذه تّحص ول «خأب كل سيل» :هلوق ئنعم اذهب ِمِلُع دقو

 :دبعل هلوق عم اهتّحصب يلابن الو ؛ثيدحلاب ملعلا لهأ اهفًعض دقو حصن ١

 «كوخأ وها :هلوق تنرقو لَو تلا مالك فارطأ ٌتعمج اذإو .«كوخأ وه»

 .اهتَعُدَبار ةشئاع ثيدح نم( ؟7) مقرب )١(

 .«طايتحالا» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك ()

 .ةيماهفتسا انه «ام»و .خسنلا فالخ (ركني الف» :عوبطملا يف (9)
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 نم هوركذ ام نالطب كل نِّيبت .(رححلا رهاعللو شارفلل دلولا» :هلوقب

 .ملعأ هللاو ءهجوب هلمتحي ال هفالخ يف ٌحيرص ثيدحلا ْنأو «ليوُأتلا

 بسب اًكارف ةجوُرلا ةولعجي ةلأسملا هله ىف اديعزانم نأ بهجعلاو

 يتلا هتيَرُس نولعجي الو «نيقرشملا ٌدْعُب ٍجوّزلا نيبو اهنيب ناك نإو ءدقعلا

 !اًمارف اًراهنو اليل اهل هشارفتسا ٌرّركت

 :لاوقأ ةثالث ئلع ءاَّشارف ةجوّرلا هب ريصت اميف ءاهقفلا فلتخاو

 يف هّبيقع اهقّلط ول لب ءاهب عمتجي مل ِهَّنأ مِلَع نإو دقعلا سفن هنأ :اهدحأ

 اذهو .هيف كوكشملا هّناكمإ ال قّقحملا لوخّدلا عم دقعلا هنأ :ثلاّثلاو
 «برح ةياور يف هيلإ راشأ ذيحلا نإ 2؟7لاقو .ةّيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا

 هلأ هركلاف قلوب هكارما تقاو ءادبلا لبق قّللع نييق (9فياور ىف ضن هل

 ةأرملا ريصت فيكف الو هب موزجملا حبحّصلا وه اذهو .ٍناعل ريغب هنع ىفتني

 لهأ ٌدُعَي لهو ؟ِديعب ٍناكمإ دّرجمل اهب ِنْبَي ملو جوّزلا اهب لخدي ملو اًشارف

 بسن قاحلإب ةعيرّشلا يتأت فيكو ؟اهب ءانبلا لبق اًضارف ٌةأرملا ةغّللا وأ فرعلا

 اذهو ؟كلذ ناكمإ دّرجمل اهب عمتجا الو اهب لخ د الو هتأرماب نبي مل نمب

 «تارايتخالا»و )2735١17/4(« «عورفلا» :رظناو .هبتك نم عوبطملا يف همالك دجأ مل )١(

 .(7359ص) يلعبلل

 ١٠١١(. /7) «ررحملا» يف وهو .اهنم عوبطملا يف ّصنلا دجأ مل (1)
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 7 قسم وختم الإ ا كارل وسلا ريضتال الداب هقاقلاب ينقي ا

 قيف وتلا هللايو

 لوصأو هدعاوق هيضتقت يذلا وه برح ةياور يف هيلع صن يذلا اذهو

 ريصت ال اهنأ ؟؟؟رويمجلاق لكشارف ةمآللا هي ريضت اميق اًضيأ اوقلسفناو

 يتلا ةمألا َّنأ ")ةّيكلاملا نم نيرَخأتملا ضعب بهذو « ءطولاب الإ اًشارف
 امَّنِإ اهَّنأ لاوحألا نئارق نم مهفُي يتلا ةعفترملاك «ةمدخلا نود ءطولل ئرتشت
 ال ةّدحلاو ةمألا َّنأ حيحّصلاو .ءارّشلا سفنب اًضارف ريصتف ءيّرسَّتلل دارت
 :لوخدلاب الإ اًضارق نا ريضت

 لصف

 شارفلا وهو ءبسّسلا اهب تبثي يتلا ةعبرألا رومألا دحأ اذهف

 :قدلتسي نأ سى آلت نأ ئلع ملعلا لهأ 73 قفتا دقو «قاحلتسالا : يناثلا

 اًمودعم ناك نإو ءاًئيش هقاحلتسا رئوي مل اًدوجوم بألا ناك نإف ّدجلا ام

 ةثرولا ضعب ناك نإو «هب ٌرقملا بسن تبثو هرارقإ حص - ةثرولا لك وهو -

 .هيف نيدهاَّشلا دحأ نوكي نأ الإ هّبسن تبثي مل اَلِإو .كلذكف هوقّدصو

 .ٌءاوس دجلا يف مكحلاك خألا يف ٌمكحلاو

 وأ ناك اّدحاو هرارقإب بسلا تبث لاملا زاجس نم نأ كلذ قف لمألاو

 .خسنلا يف تسيلو ««للع» :عوبطملا يف اهدعب ()

 .خسنلا يف تسيلو ««ئلإ» :عوبطملا يفاهدعب ()

 ل (١ قححتس | .م 00
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 تّيملا ماقم اوماق ةثرولا نأ َيِعْفاَّشلاو دمحأ بهذم لصأ اذه ؛ةعامج

 .هلنيم اولعسو

 قاحلإ ئلع ةثرولا ٌعامجإ ناك ول هنأ لصألا اذه لع ساّنلا ضعب دروأو
 نأ تِّملا اهتطو ٍةمأ نم ٍلْمَح يفن لع اوعمجأ اذإ َمزلل بستلا تبي أ بسنلا

 انأذل ب ؛مزلَي ال اذهو .هقاحّلإ يف هّلحم اوُّلح امك «يسّلا ينث يف هّلعم اودحي

 .هيفن ىلع ةثرولا عيجي ملف «ةثرولا نم لمحلاو «ةثرولا عيمج انربتعا

 ٌرقملاو «ةثرولا عيمج ٌرارقإ بسلا توبث يف متربتعا متنأف :ليق نإف
 هقحلأ ِِكَي ٌيَِنلاو هتخأ يهو هب رقت مل ٌةدوسو .دبع وه امّنِإ انهاه
 .هرارقإب بسّتلا توبثو خألا قاحلتسا ئلع ليلد هيفف ؛هقاحلتساب ٍدبعب

 .فاك ةوخإلا دحأ قاحلتسا نأ ئلع ٌليلدو

 ئلع ٌةدوس هْنَّرقأو هقحلتسا اًدْبَع نِإف ةرِكنُم نكت مل ٌةدوس :ليق
 نم اهيلإ هُّمكح يّدعتملا رمألا اذه ئلع اهتوكسو اهُرارقإو «هقاحلتسا

 امب ٌرارقإو دبع اهيخأل ٌقيدصت اهل اخأ هتروريصو ءاهاّيإ هتيؤرو ءاهب هتولخ
 ئرجم اهرارقإو اهاضر ئرجف «بيذكُتلاو راكنإلا ئلإ ثردابل اّلِإو هب ّرقأ

 نيع ةعقاو ةعقاولاف ٌحيرص ٌقيدصت اهنم ردصي مل ناك نإ اذه .اهقيدصت

 "؟'مهثوروم هب ٌرقأ ول نم بسن امهريغ وأ ٌدجلا وأ ُخألا قحلتسا ئتمو :
 توبثل ضتقم قاحلتسالاف «ٌعزانم ثراو كانه نكي مل ام هّبسن تبث -َّقِحَل

 هلو يضتقملا دجُو اذإف .توبثلا نم عنام ةثرولا نم هريغ ةعزانمو .بسنلا

 .هّمكح هيلع َبّترت هئاضتقا نم ٌعنام عنمي
 وه

 .«مهثروم» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك ()
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 وع اع هقاحلعساو ٌتاريملا قاع عم رارقإ نأ و سو ءرمتا مآ انعاع حكلو
 دمحأ يعلم :فاللبغ ةيقاذه 8 ةداهش رارقإ وأ تّيملا نع ةفالخ رارقإ

 لب ؛همالسإ الو لب « .قحلتسملا ةلادع ط رثْشُي الف «ةفالخ رارقإ ِهَّنأ عيعفاَشلاو

 هيف ريثتعتف داعش زارقإ وع :ةّيكلاملا تِلاقو..نّيدْلاَو قسافلا نم كلذ ٌحصي

 اوّرقأ اذإ ةقرولا نأ ةكللام بهذم نع راّصقلا نبا ائكحو ةدايّشلا ةّيلهأ

 .هفالخ كلام بهذم نم فورعملاو الودع اونوكي مل نإو ٌّقجل بستلاب

 نم هشارف ايلع دلو هّنأ وأ .هنبا هّنأ نادهاش دهشي نأب «ةنّيبلا :ثلاثلا

 مهتّيقب راكنإ ئلإ تفتلُي مل ةثرولا نم نانثا كلذب دهش اذإو هتمأ وأ هتجوز
 .عازن كلذ يف فرعُي الو .هبسن تبثو

 (١)هب بسشلا ٍقاحلإو ةفاقلا رابتعاب هئاضقو هلي هللا لوسر مكح ركذ

 هللا لوسر يلع لخد :تلاق ةشئاع ثيدح نم 217«نيحيحّصلا» يف تبث

 ارْرجُم نأ ْيَر رك ملف ةءلانقا اهههجو يراسل لز# انوربسم عري تالا

 .«ضعب نم اهضعب مادقألا هذه ّنِإ :لاقف هاييباتلا دس اديسولاب

 )١1( /؟) «ةيمكحلا قرطلا» يف عوضوملا اذه يف فلؤملا مالك رظنا /01- 57١(.
  (320يراخبلا هجرخأ )2517/17١ 0١( ومسلم)١509(.

 ها”



 رمأ نم نوعزانملا لوقي امك تناك ولو ؛فئاقلا لوقب كي يلا ٌرْسَ

 ةلرتمن تناكلر ءابب تنيعأ الو هاي شامل اهوهنر ةناهكلاك ةّياعاجلا

 .اًئهاك قّدص نم ٌديعو هنع ٌٌّمِص دقو «ةناهكلا

 أطخ ناك ولو ءهركنُي ملو اًملع هتبثأ كو يلا : :(1) ةعفاشلا لاق

 .ئهتنا ءباسنألا يفّنو تانصحملا فْذَق كلذ يف َّنأل ؛هركنأل

 ءاهرابتعاو اهتّحصب حيحّصلا ثيدحلا يف حّرص دق ِةَي ٌيِبثلاو فيك
 نإو ؛ةيمأ نب لالهل وهف اذكو اذك هب تءاج نإ» :ةنعالملا دلو يف لاقف

 يذلا ِهّبَش ئلع هب تءاج اًملف «ءامْحَس نبا كيرشل وهف اذكو اذك هب تءاج

 ()*استعا الإ اذه لهو 2 ةاشايلاو يل ناكل ناميألا الول) :لاق هب ٌتيِمُز

 «لصتي نم ئلإ رظنيو هبشلا ٌرثأ عبتي فئاقلا َنِإَف «ةفايقلا نيع وهو هبّشلل
 .هبشلا بحاصل هب مكحيف

 :ةملس مأ هل تلاق امل اذهلو «هّببس نّيبو هبّشلا لَك يملا ربتعا دقو

 ةيدحلا ل ريفغلو .(4)(؟هيّشلا نوكي ٌّمم»:لاقف ؟ةأرملا ُملَتحَتَوَأ

 اهؤام ّقبس اذإو ءهل هبَّشلا ناك ةأرملا ًءام قبس اذإ لجّرلا ءام َّنأ 00حيحّصلا
 امل هيشلا ناك هقام

 )١( «ينزملا رصتخم» :رظنا )ص7١7(.

 .هجيرخت قبس (0)

 .«رابتعالا» :ز ءص ءد (9)

 .(07117) ملسمو ,.(1091 7372378 2170) يراخبلا هجرخأ 42

 )71١١( ملسمو «ءسنأ ثيدح نمم 9174 7779) يراخبلا هوحنب هجرخأ (0)

 ها/ :



 قرط نم نوكيام ئوقأ اذهو ءاّردقو اًعرش هبشلل هنم ٌرابتعا اذهف
 هؤافلخ هعبت اذهلو ءرّدقلاو عرّشلاو رمألاو قْلَخلا هيلع دراوتي نأ ؛ماكحألا

 .ةفاقلاب مكحلا يف نودشاّرلا

 نع ءٍديعس نب ئيحي نع «نايفس انثدح :روصنم نب ديعس لاق

 دق :فئاقلا لاقف ءرهط يف نالجر اهئطو ٍةأرما يف رمع نع «راسي نب ناميلس

 .؟ ينيب هلعجف ءاعيسعس هيف اكرتشاا

 ديعس هركذ .هِناثرَي هاوبأ امهو امهنبا وه :لوقي يلعو :ُيِبعَّشلا لاق

 .(")اًضيأ

 «ىنلغملا» يف ةمادق نباو ("57) (ئلحملا» يف مزح نبا اًمّلعم هنع هجرخأ 0010

 رمع نبا رثأ هل دهشيو .رمع كردي مل ناميلس ؛هعاطقنال فيعض هدنسو «("ا/ا/ /8)

 (راثآلا يناعم» يف يواحطلاو )/١174/1( «طسوأللا» يف رذنملا نبا دنع هيبأ نع

 رثآ اًضيأ هل دهشيو .هل ملسُي ال امب مزح نبا هلغأو «فقتصملا هححص دقو (159/4)

 دق هنأ ئلإ ريشت اهلكو .حيحص هدنسو )١71/4( يواحطلا دنع هنع بلهملا يبأ

 .امهنيب دلولا لعج

 «يبعشلا لإ هدانسإ ئلع فقأ ملو «دانسإ ريغ نم ("ا/ا/ /8) «ينغملا» يف هيلإ هازع

 يفو يلع نع رخآ قيرط نم ١177( /5) «راثآلا يناعم» يف ٌيواحطلا هجرخأ نكل

 (راثآلا لكشم» يف يواحطلاو (174171) قازرلا دبع هجرخأو .مِسُي مل وار هدنس

 «ئربكلا» يف يقهيبلا لاق .رجح نبا هنّيلو «هيف فلتخم ؛سوباق هدنس يفو «(5١5/؟)

 قيرط نم 17701١( 110 ةبيش يبأ نبا هجرخأو .(رظن يلع نع هتوبث يفو» )٠١/228(:

 نب شنحو .«همأ ةلزنمب امكنم يقابلل وهو ؛همأل سيلو امكثريا» :ظفلب .هنع شنح
 .هقرط عومجمب نسح رثآلاف .هيف فلتخم رمتعملا

 6ؤ/ 5



 يف اكرتشا نيلجر يف بّيسملا نب ديعس نع هدائسإب ١ 7هرثآلا ووو

 نب رمع ئلإ كلذ عِفّرف ءامههبشُي اًمالغ تدلوف« تلمحف ٍةأرما ٍرِهَْط

 هلعجو امهب هقحلأف ءامههبشُي هارن :اولاقف اورظنف ةفاقلا اعدف «باّطخلا

 .هِنائرَيَو امهُثرَي

 رفع يكس لي مكلف اًلعو رمع فلابخ نم ةباحّصلا يق طق فرمثالو

 .ركنم مهنم هركني ملف «راصنألاو نورجاهملا هترضحبو ةنيدملا يف اذهب

 مكحلاو ءلجّرلاو ليخلاب ةفاقلا يف انيلع متبلجأ دق :ةّيفنحلا تلاق

 دجوي ِهبَّشلا َنأ ٌمولعمو نيِمخّتلاو ٌنّظلاو هبّشلا دّرجم ئلع ليوعت ةفايقلاب

 ةّصق متيسنو ديزو ةماسأ ةّصق متركذو «براقألا نم يفتنيو بناجألا نم
 .هيفن نم ل يلا هنكمُي ملف ءامهتول فلاخي دوسأ اًمالغ هتأرما تدلو يذلا
 ذلو قدي يضل فا هينلث قاق ولو اوف :أ همدعل الو هبّشلل لعجالو

 بحاصب قحلُي م هتدالو رظنني ناكلو «ناعّللا ئلإ جتحي ملو ؛ةنعالملا
 ا

 هبَّسلا دوجو عم هّيفن حمصي ال ناك لب ناعّللا نع كلذب ينغتسيو ههبّشلا

 ناك ولو نعالملا نع هيفن ىلع ةحيرّصلا ةحيحّصلا ةّنّسلا تّلد دقو ءجوّرلاب

 وهف اذكو اذك هب تءاج نإف ءاهورِصبأ» :لاق ِةِْكَك ّيبنلا ذاق من هشلا

 ءاج ول ِهَّنأ ِمِلعف .هنع بسلا يفنو ناعّللا دعب هلاق اذهو «2")«ةيمأ نب لالهل

 ئلع اكيلد ههّبَش يلع هئيجم ناك امّنإو هنم هبسن تبثي مل روكذملا هبّشلا ئلع
 .هب دلولا قوحل ئلع ال «هبذك

 (ئربكلا» يف يقهيبلاو (11141/5) قازرلا دبع هاور اذكو 0717/8 /8) «ينغملا» يفامك (1)

 هالك



 ديز نم هبسن يف نونعطي اوناك نوقفانملاف ديزو ةماسأ ةّصق اّمأو :اولاق

 هلوسرو هلا مكحو شارفلاب نوفتكي اونوكي ملو «هيبأ نول هنول '١)ةفلاخمل
 ابي ّرّسف ؛هلوسرو هللا مكح هتداهش تقفاو فئاقلا هب دهش اًملف «هبا هنأ يف

 ءاهب هبسن َتبثأ هّنأ ال :نيقفانملا ّلوق اهبيذكتلو هّمْكح اهتقفاوملا كي يلا

 ؟فئاقلا لوقب بستلا ٌتابثإ اذه يف نيأف

 ريثعا امن اهّنإف هّبّشلا رابتعا اهيف ركذ يتلا ثيداحألا ئنعم اذهو :اولاق

 .كلذ ركنن ال نحنو «ةفايقلا ريغب ٍتباث بسن يف ُهِبّشلا ")اهيف
 ام هنع يِوُرف ءرمع ئلع فِلتخا دقف يلعو رمع مكح اًّمأو :اولاق

 امهِّيأ "7ِلاَو :لاق هيف اكرتشا دق :هل لاق امل فئاقلا نأ هنع يورو «متركذ

 .فئاقلا لوق ربتعي ملف .247َتئش

 نوقابلا هركنأو خأب ةئرولا دحأ ٌرقأ ولو ءهبّشلاب نولوقت فيكو :اولاق
 هب رارقإلا ئلع ةئرؤلا قفمّتت مل نإ :متاقو «هب بسُّنلا اوتبنُت مل ٌةوجوم هبّسلاو
 ؟يسشلا تسي مل

 .«ةفلاخمب» :م )١(

 .خسنلا فالخ «هيف تربتعا» :عوبطملا يف )١(

 .رداصملا يف امك اهفذح باوصلاو «ءايلا تابثإب «يلاو» :خسنلا يف (9)

 يف ئقهيبلاو ١5١((« /5) «راثآلا يناعم» يف يواحطلاو )5١54(.: كلام هجرخأ (4)

 هدنسف ؛هكردي ملو ؛رمع نع راسي نب ناميلس قيرط نم )٠١/”7377((« «ئربكلا»

 نب ئيحي قيرط نم حيحص دنسب يقهيبلاو ١17( /5) يواحطلا هلصو نكل ؛فيعض

 .«لوصوم حيحص دانسإ اذه» :يقهيبلا لاق «هيبأ نع بطاح نب نمحرلا دبع

 .هذرب رعشي ام فئصملا مالك يف يتأآيسو )١01/4(« «ءاورإلا» يف ينابلألا هححصو

 ةا/ا/



 نم اهلعجيو ةفاقلاب ّلوقلا انيلع ركنُي نأ بجعلا نم :ثيدحلا لهأ لاق

 عم «برغملا ئصقأ يف نمب ٌيقرشملا دلو قِحلُي نم نيمخّتلاو سدحلا باب
 هّنأب عطقلا عم 217نينثاب دلولا قِحلُيو ١« ”ٍنيع ةفرط ايقالتي مل امهّنأب عطقلا

 ايلإ دتتسملا فئانقلا لونقب دلولا اتقحلأ امّذِإ نحنو ءاذه .امهدحأل انيا سيل

 ةرامأو حجار يأرو بلاغ ّنظ ئلإ ٌدانتسا وهف ءاّردقو اًعرش ربتعملا هبّشلا

 نيمّوقملا لوق نم لوبقلاب ئلوأ وهف : :ةربخلا لهأ نم وه نم لوقب ءةرهاظ
 ةرشفار رهاّلشلا تارامألا ئلإ اًدنتسم ماكحألا نم ريثك ءيجم ركنُي لهو

 ؟ةيلاغلا

 اًعقاو ناك نإو براقألا نيب : هؤافتناو "7بناجألا نيب هبّشلا دوجو اّمأو

 مكح يف رفاتلاو نيفكلا بلاغلل يه اهل ماكحألاو ّلقأو ءيش ردنأ نم وهف

 ليد اهلأل ينم دك يهف فوسأ اتالخ هتأرما .ثددلو نم ةّسفانأو
 بجوي هفالخ َّنأو ءهِبَّشلا ٌرابتعا ساّنلا اهيلع هللا رطف يتلا ةداعلا نأ ئلع
 هنم ئوقأ ٌليلد كلذ صراع امل نكلو «كلذ ٌراكنإ قلخلا عابط يف َنأو «ةبيِر

 نإ :ساّنلا رئاسو نحن لوقن كلذكو «ٌيوقلا ليلَّدلل مكحلا ناك شارفلا وهو
 رهاظ «؟7ةفلاخمف ءهبش الو ٍةفاقب ضراعُي الف اًمئاق ناك اذإ حيحّصلا شارفلا
 ةفلاخم ركنتسملا امّنإو ,ركنتسم ريغ شارفلا وهو  هنم ئوقأ ليلدل هبّشلا

 )١( «نيدباع نبا ةيشاح» :رظنا )7/ ٠ 06(.

  0,00.2نيمأب» :ح «ص م

 .شماهلا يف بّوصو .«ثيداحألا» :م ()

 .«ةفلاشمب» :م (4)
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 عىل ريغل رهاظلا ليتذلا اذه

 وه اًضيأ كلذكق .هدوجو عم هبّشلا ءاغلإو هبّشلا ئلع ناعّللا ميدقت اأو

 3 . 1 ١ ْ 25 ت 5

 عم هبشلاب لمعلا عنمي ال كلذو ءامهفعضأ ئلع نيليلدلا ئوقأ ميدقت نم

 دنع امهب لمعُيو «ةّيلصألا ةءاربلاو ديلا ئلع مّدقت ةنّيبلاك .هضراعي ام مدع

 ,12يمدع

 هبست تبث مل نحتف «ةفايقلا نودب ديز نم ةماسأ بسن توبئانأو

 اهب هٌحرفو كي يبْنلا رورسف «شارفلا ليلدل ٌقفاوم رخآ ٌليِلد ةفايقلاو «ةفايقلاب
 فئاشلا لوقي بسلا تايثأل ل 70 لقتو بسلا هلآ سقاس هراشرتساو
 ملولو ءاهرئاكتو هيلدأو حلا مالعأ روهظب حرفلا باب نم وه لب ههدحو

 اذإ ٌرَسيو حرفت لك ٌيَنلا ناك دقو . َرَسُي ملو اهب َخَر َرفَي مل اليلد ةفايقلا حلصت

 نم اهوعمسي نأ ٌبحيو ؛ةباحّصلا اهب ربخيو حلا ةّلدأ ةدتع تل شاعت

 هب ةكَتو ةجلدأ تدضاعت اذإ لحلاب اًنتيدصق داذؤت نوت نذل ؛اهم ريخملا

 .ةعرّشلاو ةرطفلا هيلع تقفتتا ٌمكح اذهف «هدابع هللا رطف اذه ئلعو حرفتو

 .قيفوتلا هللابو

 هتّحص فرعت الف ««ٌتئش امهّيأ ")ِلاَو» :لاق هَّنأ رمع نع يوُر ام اّمأو

 عم «ةَّحّصلا ةياغ يف هنع هانركذ ام نإف .هنع الوق ناكل هنع ّحِص ولو ءرمع نع

 ناك ولو ؛فئاقلا لوق لاطبإ يف حيرصب سيل «َتْمش امهّنأ ٍلاَو» :هلوق نأ

 امهب لمعيو» :عوبطملاو خسنلا يفو .ةنيبلا مدع دنع ةيلصألا ةءاربلاو ديلاب لمعت :يل 010(

 أطخ ء«امهمدع دنع

 .نواعتلا ىنعمب نيهجولاب مجاعملا يف دروو .«اهرفاضتو» :عوبطملا يف (0)

 .اهرخآ نم ةلعلا فرح فذحتف ءركذملل رمأ ةغيص يهو .«يلاو» :خسنلا يف (*)
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 لوقيامك .نيتتايهقحلا اذإ مضوملا اذع لثم يف ناكل هلوق لاطبإ ف اتسيرس

 .هقفاو نمو ٌتعفاَشلا

 .هيقابلا ”اكتإ ريتعي د هّناَق فئاقلا هيلإ 5 ميل كانه ناك ادإ اًمأف ا

 داحاو يفكي لب ,فئاقلا دّدعت ربتعن الو «جِلدُم ينب ئلع ةفاقلا رّصقت ال نحنو

 دن الق ةداهش هنأ :ىئرخأ ٌةياور دمحأ نعو بخ نأ ئلع ًءانب حيحّصلا لع

 .ظفللا ظارت رتشا لرلغ ءانب ةداهشلا ظنفلو « نينثا نم

 اذإ اميف نولوقت امف «نيوبأب هقحلأ هّنأ رمع نع لوقنملاف :ليق نإف

 ادإو اعلا

 ؟انهدكس انام رت نيرا بكت كلف ف وي :الا وك

 ال :هقفاو نمو ٌعف ةاغلا لاق .ملعلا لهأ نيب عازن اهيف لئاسم هذه :ليق

 نينثاب ةفاقلا هتقحلأ ايتمو ءدحاو بأ الإ لجّرلل نوكيالو «نيوبأب قَحلُي

 يف دمحأ صنف ءاوفلتخا مش .نينث ؛ ٌقَحلُي لب :روهمجلا لاقو .اهلوق طقس

 ئضتعمو ١ :277(ينغملا) بحاص لاقو قتدلقب قتلت هلأ : صو عب انهم ةياور

 نينثاب هقاحلإ زاج اذإ هنأ ءاورثك إو و ةفاقلا هتقحلأ . ذي قمل هل اذه

 «ةفاقلاب لوقيال هّمكل .ةفينح يفأ بهذم اذهو قلل نم رثكأب هقاحلإا زاج

 .«نينثالاب مكحيال :ب ء.صءد ()

 .انهم ةياور هيفو .(73278/8) (؟)
 .«ينغملا١ يف ةسبلاو , هبال :عوبطملا قو .خسنلا يف اذك (9)

 ةرث»



 رثكأب قَحْلُي ال نأ بجي :١2)يضاقلا لاقو .اورثك نإو نيعّدملاب هقِحلُي وهف

 نم رثكأب قَحْلُي ال :دماح نبا لاقو .نسحلا نب دمحم لوق وهو «ةثالث نم

 .فسوي يبأ لوق وهو «نيتنثا

 دلولل َّنأ هتداع هناحبس هللا ئرجأ دق :لاق ٍدحاو نم رثكأب هقِحلُي مل نمف

 ءطقف ةنالف نب نالفو ءٍنالف نب نالف :لاقي كلذلو ء«ةدحاو اًّمأو اًدحاو اَيأ

 لاقي امّنِإ اذهلو .اًفذق دعو اًركنم كلذ ناكل ٍنالفو نالف نب نالف :ليق ولو

 دّهعُي ملو ."7ٍنالف نب نالف ةرّدَغ هذه و ("7؟نالف نب نالف نيأ :ةمايقلا موي

 .طق نيوبأ ئلإ دلو ٌةبسن دوجولا يف طق

 ٌنأبو «كلذ ئلع هل ةباحّصلا رارقإو رمع لوقب ٌّحتحا نينثاب هقحلأ نمو
 وبأ لاق مث .ةأرملاو لجّرلا ءام نم دقعني امك نيلجر ءام نم دقعني دق دلولا

 :هياع صقل كقذب رثآلا ءا امن[ :؟؟7فيسوي

 .ةثالثلا ئلع ّصن امّنِإ دمحأ ّنأل ؛ٌةئالث هب ئّدعتُي ال :يضاقلا لاقو
 عم نينثاب هقاحلإ ئلع رمع لوق لد دقو ءدحاو نم رثكأب قَحلُي ال نأ لصألاو

 )١( «ينغملا» يفامك )//710/8(.
 يبأ نع مهريغو (544/4) دواد وبأو (5595) يمرادلاو )7١5917( دمحأ هجرخأ (؟)

 ءامسأو مكئامسأب ةمايقلا موي نوعدت مكنإ» :هكَ هللا لوسر لاق :لاق ءادردلا
 يف فلؤملا هنّسحو «.(0814) نابح نبا هححصو .«مكئامسأ اونسحأف ءمكئابآ
 ابأ كردي مل ايركز يبأ نبا :هتياور دعب دواد وبأ لاقو .(77١”ص) «دودوملا ةفحت)»

 .ءادردلا
 (11/751175) ملسمو ءرمع نبأ ثيدح نم (511782711/1) يراخبلا هجرخأ (9)

 .دوعسم نبأو رمع نبا ثيدح نم

 .(73178 /8) «ينغملا» :رظنا (5)

 كك



 كلذ اىلع داز امو .ةئالث ءام نم هداقعنا ةاكمإ الغ لدق ملا ءام نم هداقعنا

 هيف ك ركقبف

 دلك نيلجسر ءام نم 137 هقليش واج اذإ :ةثالث نم ركاب هل نوعيلكلا لاق
 اَمِإ لب .طقف ةثالث ئلع هراصتقال ةجو الو .ةسمخو ةعبرأ ءام نم هقلخ زاج

 .نيلوقلا ئوس لوق الو ءٌدحاو هب ئّدعتُي ال نأ اًمإو ءاورثك نإو مهب قَحلُي نأ

 .ملعأ هللاو

 ا 0 لمتشا ايوب

 لة هب لوألا لصو ثيح نيلإ الا ءاسلا لصي نأ عميل: :ليق
 ءام لجّرلا ءام قبس دقو «نيوبألا ءام نم دقعني دلولا نأ امك اذهو ءامهيلع

 لصو ثيح ئلإ يناثلا ءاملا لوصو عنتمي الف اذه عمو ؛سكعلاب وأ ةأرملا

 (7وهسجلا َلّبَع دلولا ءاج اهؤطو عبوت 7 ذإ لماحلا نأ ةداعلاب مِلع دقو لوألا

 ال نأ تلمح اذإ ٌباوَّدلا هناحبس هللا مهلأ اذهلو ؛ٌعنام كلذ ضراعي ملام

 َّنِإ :(؟9دمحأ مامإلا لاقو .رافُّتلا ّلك هنع رْفنَت لب ءاهيلع ٌوّزنَي نأ لحفلا نّكمُت

 .(هقيلخت» : عوبطملا يف (00

 .خسنلا نم تبثملاو .«مضنيف» :عوبطملا يف (؟)

 ةنجألا ملعو ميدقلا بطلا هيلعامل فلاخم اذهو .قلخلا مات مسجلا مخض يأ (0)

 محرلا قبطنت مث «ةأرملا ءامب لجرلا ءام جزتمي نيح نوكي دلولا قولع نأ نم ءثيدحلا

 .هريغ نم الو ئطاولا كلذ نماال رخآ ءام هيلإ لصي الو ؛جازتمالا كلذ دعب امهيلع
 يف حلفم نباو (559 /1) «ننسلا بيذهت»و (0175 ص) «نايبتلا» يف فلؤملا هنع هلقن (5)

 .(7 5 5 /5) «عدبملا)
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 ةءررلا ضب كي يلا ههّبش دقو ءهرصبو دلولا عمس يف ديزي يناثلا َءْطَو

 .ملعأ هللاو «هتاذ يف ديزي ِهيْفَس نأ ٌمولعمو

 دلولا نأ ئىلعو «دلولا قاحلتسا مكح ئلع ثيدحلا ّلد دقف :ليق نإف
 له .هضراعي كانه َسارِف ال اًدلو يناّرلا ٌقحلتسا ول نولوقت امف «شارفلل

 ؟بستلا ماكحأ هل تبثيو هّبسن هقحلي

 هيوهار نب قاحسإ ناكف ءملعلا لهأ اهيف فلتخا ةليلج ٌةلأسم هذه :ليق

 ؛هبحاص هيعَّذي شارف ئلع اًدولوم نكي مل اذإ انّرلا نم دولوملا َّنأ ئلإ بهذي
 ماك هنأ نيله ؛يبا ”ارفلل لولا 3ك يلا لوق لّوأو هدب قحلأ ديالا اعلا

 نر م

 ريبزلا نب ةورع بهذم اذهو .20"2«دلولا همزليو دلجي) :لاق ءاهدلو

 هّنأ معزي مالغ ئلإ ئتأ لجر امّيأ :الاق امِهَّنأ امهنع ركذ «راسي نب ناميلسو
 ناميلس حتحاو 0 اويبا وهف دخأ مالغلا كلذ عّدي ملو م 8 هنو هَل نبا

 يف مهاعّدا نمب ةّياهاجلا َدالوأ (؟0ٌطيِلُي ناك باّطخلا نب رمعَّنأب

 نابح نباو )1"١17(« هنّسحو يذمرتلاو )/١١5( دواد وبأ هجرخأ يذلا ثيدحلا يف )١(

 .ُهَنَعََنَِوَ تباث نب عفيور ثيدح نم (؟860)

 «عورفلا» يف حلفم نبا هلقنو ١77(« /94) «ينغملا» يف ةمادق نبا هنعهاكح (؟)

 25 «؟ /0)

 .حلاص نب هللا دبع هدنس يفو ءامهنع جشألا ريكب قيرط نم )/١5"( يمرادلا هجرخأ (7)

 .هلبق نسحلا رثأ ئلع فقأ ملو .فعض هيفو .طلغلا ريثك قودص وهو

 :بستيو قحلُي يآ (5)

 0 /مب؟



 10 ةاسألا

 نم رثكأ روهمجلا عم سيلو ءاًحوضوو ٌةَّوق '”هارت امك بهذملا اذهو

 حيحَّصلا سايقلاو «هب لئاق لَّوأ بهذملا اذه بحاصو ؛«شارفلل دلولا»

 هئرّتو ءاهيلإ بّسنيو هّمَأِب قّحلُي ناك اذإ وهو «َنييِناَّزلا دحأ بألا نإ ؛هيضتقي
 دلولا دجو دقو «هب ْتّنز اهنوك عم هّمأ براقأ نيبو هنيب بسنلا تبثيو ءاهثرَيو
 هقوحل نم عناملا امف ءامهنبا ِهَّنأ ئلع اقفتاو هيف اكرتشا دقو «نييناّزلا ءام نم

 مالغلل جيرجُج لاق دقو «سايقلا ضحم اذهف ؟هريغ '7هِعَدَي مل اذإ بألاب

 ٌقاطنإ اذهو :«؟7ىعاّرلا ٌنالف :لاق ؟مالغ اي كوبأ نم :يعاّرلاب ِهّمأ تنز يذلا

 ؟ةكح ةلأسملا هذه يف ِةِلَي هللا لوسرل لهف :ليق نإف

 .امهنأش ركذن نحن «ناثيدح اهيف هنع يور دق :ليق

 هثيروتو انزلا دلو قاحلتسا يف ِدِكَي هللا لوسر مكح ركذ

 هللا لوسر لاق :لاق اع رضا ثيدح نم (5)(هننس)» 2 دواد وبأ وكذ

 قيرط نم )777/٠١( «ئربكلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو )7١59(« كلام هجرخأ 6

 دنع لوصوم وهو ءرمع كردي مل ناميلس ؛فيعض هدنسو «هنع رانيد نب ناميلس

 .اًبيرق هجيرخت يف قبس امك .ةظفللا هذه نود هريغو يقهيبلا
 .«لئرت») :م ()

 .(هيعدي ملا :رةوهوو (0)

 .َنَعُدَآَدَيَر ةريره يبأ ثيدح نم )١447( يراخبلا هجرخأ 00(

 ؛فيعض هدنسو «هنع ريبج نب ديعس قيرط نم (؟7١4) دمحأ اذكو «(75175) مقرب (6)

  هدنس يف نكل مسي مل يذلا طاقسإب (747 /5) مكاحلا هجرخأو ءّمسُي مل وار هيف
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 نمو .هتيصعب قحل دقف ة ةشله ةّيلهاجلا يف ئعاس نم «مالسإلا يف ةاعاسُم ال» :
 حا

 .«ثّروُي الو ثِرَي الف ٍةدشر ريغ نم ادلو ئعدا

 ّنهّنَأل ءرئارحلا نود ءامإلا يف اهلعجي ٌيعمصألا ناكو ءانزلا :ةاعاسملا

 لَو ئبنلا لطبأف ٌةرّرقم ٌُبئارض َنهيلع ناكو مهل نبسكيف نهيلاومل نيَعسَي
 ةّيلهاجلا يف ناك اًمع افعو ءاهب َّبسنلا قِحلُي ملو «مالسإلا يف ةاعاسملا

 اذهف َرَهَعو لجّرلا ئنز لاقي :29يرهوجلا لاقو .هب بسلا قحلأو :()اهنم
 .اهاعاس دق :ةّصاخ ةمألا يف لاقيو «ةمألاو ةّرحلاب نوكي دق

 .ةّجح هب موقت الف ءلوهجم لجر ثيدحلا اذه دانسإ يف نكلو

 هداج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيداح نم ("(هننسا ين اًضيأ كورو

 مالت نسق يللا يلعب قيشلسا يضطماا لك يعل ا نأ

 يو ع ويحوي جب

 هبقعتو («نيخيشلا طرش لع حيحص» :مكاحلا لاق ,كورتم وهو «نيصحلا نب ورمع -

 .(1 5/8 /7) (مألا - دواد يبأ فيعض» :رظنا .«عوضوم هلعل :تلق» :يبهذلا

 .ز «ص «ذ يف تسيل «اهنم» )١(

 .(ئعس) «حاحصلا» يف (1)

 نباو 41154) يسرايلاو لال 147535653 دمج ءرعدب هجرعأو 459589 مقرب 0,0

 ديمحأو ةيعم خباهقثو دقو تشار خب ديحمب بتصملا ةلغأو .(71/557) هجام

 .«ميقتسم هثيدحف ةقث هنع ثدح اذإو «سأب هتياورب سيل» :يدع نبا لاقو «ةعامجو
 . 0737“ /1/) «مألا - دواد يبأ حيحص# :رظناو

 .«نمب» :«نئسلا» يفو .خسنلا يف اذك )0
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 وأ اهكلمَي مل ةمأ نم ناك نإو .هركنأ هل ئعدُي يذلا هوبأ ناك اذإ ٌقَحْلَي الو
 .هاعّدا وه هل ئعدُي يذلا ناك نإو .ثرياالو قَحْلَي ال ِهَنإف اهب ٌرّماع ٍةَّرح نم

 .ٍةمأ وأ ناك ٍةَّرح نم ةينز دلو وهف

 اميف كلذو .ةمأ وأ ًةَّرح ءاوناك نم هّمأ لهأل اًنز دلو وهو :7١2ةياور ىفو

 .اىضم دقف مالسإلا لبق لام نم َّمستقا امف «مالسإلا ٍلَّوأ يف قحلتسا

 نشار ني دّحم ةياوز نم هّنأل هلاقع هداعسإ ف ثيدحلا اذاهو
 .ئيلوحكملا

 اهئطو دقو مهدحأ ةمأ تدلو اذإف ءاياغب ٌءامإ مهل ةيله اجلا يف موق ناكو

 ئّتح «كلذ يف امصتخاو «ِيناّرلا هاعّدا امّيرو ءاهدّيس هاعَّدا امّبرف انّرلاِب هريغ

 نع هافنو «شارفلا بحاص هّنأل ِ؛دّيّسلل دلولاب كَ ٌئبنلا َمكحف ,مالسإلا ماق
 .ينازلا

 :اًرومأ ثيدحلا اذه نّمضت مث

 :ةفقرو افلا هل :رعدُت للا هيل دم نيكس اذإ قتطسسلا نأ ةاهنم
 .هقحلتسا نمب ّقِحَّل دقف اهباصأ موي ئطاولا اهكلمي ٍةمأ نم دلولا ناك نإف

 سيلو «ٍذِئموي نم هنبا "")راص «ةمألا ِكلام ةثرو هقحلتسا يذلا ناك اذإ ينعي

 عيمو 7 بسنب مكح ديدجت اذه ّنأل ؛ءيش ثاريملا نم هلبق مّسُق امم

 هب دمحم نق يللا هيو نب دلاخ قورطع قرع يهم ديس (99155) دواو نبأ كيم )010(

 .هلبق ام رظناو .لوبقم :ظفاحلا لاقو ؛«تاقثلا» يف نابح نبا هركذ دلاخو ءهب دشار

 .طرش باوج اهدعب ام نآل واولا فذح ىلوألاو .«راصو» :خسنلا يف (")

 :ةةيسيشا :ة+نف (8)
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 مكح نكي مل ذإ ؛ثاريملا نم هلبق مستقا امب عجري الف «هبسن تبث ٍذئموي

 لبق تبث مكحلا ّنأل ؛هنم هّييصن هلف مشق مل ياريع نم كرهأ اهو هكا ةوقبلا

 21د دنع قيتيسف هعلاريملا ةميدق

 يلوق دحأ يف هل َمِسَف هِمْسَق لبق ثاريم ئلع ملسأ نم ٌريظن اذهو
 الف ثاريملا مْسَق دعب ملسأ نإو .دمحأ نع نيتياوٌرلا ئدحإ وهو «ءاملعلا

 .ثاريملا ئلإ ةبسلاب مالسإلا ةلزنمب انهاه بسلا ٌثوبثف .هل ءيش

 نأ نبي اذه :«هركذأ هل خيعدُر يذلا هوبأ ناك اذإ قشكلجالو» :هلوف

 ا ا

 :ركني ناك هل نعدُي يذلا هوبأو هتثرو هقحلتسا اذإ ةروّصلا هذهو .هل ئعدُي

 هب قحلي فيك هل ةيتش هد فل ةثرولا يذلا لصألا نأ كلج ال هّنإف
 وأ ءاهكلمي مل ِةمأ نم ناك اذإ امأو .اهكلمي ٍةمأ نم ناك اذإ اذهف ؟هراكنإ عم

 ٍةينز دلو وهو «ئطاولا هاعّدا نإو ثريالو َقَحْلَي ال هّنإف ءاهب ٌرّهاع ٍةَّرح نم
 :هلوقب لاق نمو قاحسإ الع روهمجلا ةّجح اذهو .ةمأ نم وأ ناك ةّرح نم

 ءاوناك نم هّمأ لهأل اًنِز دلو ِهّنأو «هثري الو «هاعّدا اذإ يناَرلاب قحلي ال نإ

 اذهف .ئضم دقف مالسإلا لبق لام نم مستقا ام اّمأو مآ وأ تناك 5 كح

 نحنو ءلشار نب دّمحم هيف نكل .هقفاو نمو قاحسإ لوق دري ثيدحلا

 نّيعت ثيدحلا اذه تبث نإف هب ثيدحلا لّلعُت الف «بيعش نب ورمعب ٌجتحن

 هللاو هعم نمو قاحسإ لوق لونلافالاودسبلا يسمتاو هجرس لوقلا

 .ةاعجمملا

 .م نم ةطقاس (هيبصن 1 هملا 1
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 ةعامجلا ين بلاط يبأ نب يلع هب مكح يذلا مكحلا ركذ

 ٌدلولا اوعزانت مث ءدحاو رهط يف ةأرما ئلع اوعقو نيذلا

 هركنُي ملو كحضف كي يبنلا غلب مث هيف مهنيب عرقأف
 ليلخلا نب هللا دبع ثيدح نم (١'"امهننس» يف ُيئاسْنلاو دواد وبأ ركذ

 ميلا لهآ خوف لجر ءاجف هِي َئَنلا دنع اًسلاج تنك : لاق مقرأ نب , ديز نع

 اوعقو دق «كلو قى هيلإ ومصتخي الع اوتأ نميلا لهأ نم رفن ةثالث نإ :لاقف

 لاق مث .'7ابلّعف ءاذهل دلولاب ابيِط : نينثال لاقف دحاو رهط يف ٍةأرما ئلع

 ,'0ابلغف ءاذهل دلولاب ابيط :نينثال لاق مث ءابلغف ءاذهل دلولاب اًبيِط :نينثال

 هيلعو «دلولا هلف عّرَق نمف «مكنيب ٌعرقُم نإ .نوسكاشتُم ءاكرش متنأ :لاقف

 هجام نباو «(14154) دمحأ اًضيأ هجرخأو ,(74/5) يئاسنلاو (١؟79) دواد وبأ )١(

 اذه ّلعُأ دقو ءمقرأ نب ؛ ديز نع ريخ دبع نع يبعشلا نع حلجألا قيرط نم (15)

 وبأ حجرف ؛هلاسرإو هلصوو «هفقوو هعفر يف فلتخا دقو ,ءبارطضالاب ثيدحلا

 0 .ٌيلع ئلع هّفقو يقهيبلاو يئاسنلاو متاح

 نب يلع يتأ :لاق ليلخلا نبا نع يبعشلا نع ليهك نب ةملس قيرط نم ("5445)
 0 :رظنا فقوأ نم , ديز ركذي ملو ....بلاط

 روكذملا حلجألا قيرط نم هّعفر انه فئصملاو مزح نبا حّجرو ا از

 -دواد يبأ حيحص) يف ينابلألا هراتخاو .يتأيس امك «هل ينادْمهلا حلاص ةعباتمل ءافنآ

 .(. بم رالو امألا

 يقهيبلل «ئربكلا ننسلا» يف ءابلاب يهو .«ايلغف» :دواد يبأ دنعو .خسنلا يف اذك ع0(

 نئس» نم ةلبقلا راد ةعبط رظناو )77/7/١5(. «راثآلاو نئسلا ةفرعم»و )١/17"(

 ١١7(. /17) «دواد يبأ

 .اًنالث ال طقف نيترم ص ءد يف ةرقفلا هذه دجوت (9)
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 ٍَلِكَع هللا لوسر كحضف عر نمل هلمجف بهنيب عرقأف قيذلا اذلل هيساصل

 ملجاولاوأ هسارضأ ْثَدَب لوّتح

 نكل .هثيدحب ٌحَتحُي الو .حلجألا يدنكلا هللا دبع نب ئيحي هدانسإ يفو

 .مقرأ نب ديز نع ريخ دبع ئلإ تاقث مهلك ٍدانسإب 21) كي ءاستلاو ذرفاذ وبأ هآور

 لأسف ءٍدحاو رهط يف ٍةأرما ئلع اوعقو  نميلاب وهو  ةثالثب ٌيلع يتأ :لاق

 نينثا لأس امّذك لعجف ءاًعيمج مهلأس تح ءال :الاق ؟(")اذهل َناَرقَْأ :نينثا
 هيلع لمجو هلعرقلا هيلع تراس يثاب ةلولا قيسلآف يهب عرقأل .ال :الاق

 50-5 كحضف هلك يبتلل يد :لاق . 0

 .بوصأ اذهو :ٌيئاسنلا لاق .السرم نوكيف

 هلعجي ال ثيدحلا اذه نم مقرأ نب ديز طاقسإ َّنِإف ؛(40ٌبَجَع اذهو
 نأ ْبَهَف ةّصقلا بحاص ٌيلعو «هنم عمسو اًيلع كردأ ريخ َدبع ْنِإف ءالسرم

 :لاقي نأ الإ ؟لاسرإلا ءيجي نيأ نمف «2*)نتملا يف هل َرْكِْذ ال مقرأ نب ديز

 يبعشلا نع ينادشهلا قيس ني حئاص قيرط نم[ 10 يئاسلاو (1711/5 واه بأ 010(

 ثيدحلا عفر فنصملاو مزح نبا ححص دقو . اعوفرم مقرأ نب ا كيبل عيا يي كليا رق

 اغلا ره اسك ءقيرطلا اذه دم

 .خسنلا يف تسيلو ؛«دلولاب» :عوبطملا يف اهدعب (؟)

 .«اثلث» :خسنلا يف 9

 يف فلؤملا دنع مالكلا اذه وحن رظناو .«بجعأ» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك (5)

 .(077/ /7) «نيعقوملا مالعألا

 .«دنسلا» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك (5)
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 دهاش امَّنإو «نميلاب كاذ ذإ ناك ٌييلعو اهلي بنلا ٌكِحَض ْدهاشي مل ريخ ٌدبع

 َدهاش نم ركذي مل ريخ دبعو «ةباحّصلا نم هريغ وأ مقرأ نب ليز هلي هكِحَصض

 نع ريخ دبع نع دنّسلا مص دق :اذِإ لاقيف .السرم هب ثيدحلا راصف هكِحَض
 نمو ءٌرهاظف ةقثلا نم ًةدايز هنوكل لاصتالا حّجر نمف ءالاصّتم مقرأ نب ديز
 دق ٌييلع نكي ملو «هبناج نم حيجرتلا ناكو ءطبضألاو ظفحألا ةياور حّجر

 نم هتياورب ثيدحلا ئوقي دقو «ةلسرم نوكت نأ اهتياغف -ةّصقلاب هربخأ

 .الصتم ئرخأ قيرط

 هيوهار نب قاحسإ هيلإ بهذف «مكحلا اذه يف ءاهقفلا فلتخاف «دعبو
 اًمأو ,ميدقلا يف هب لوقي ٌيعفاَّشلا ناكو «دلولا ئوعد يف ةنّسلا وه :لاقو

 :لاقو «ةفاقلا ثيدح هيلع حّجرف ,ثيدحلا اذه نع لئسف «دمحأ مامإلا

 كمل أ ةقاقلا كيرلج

 نم ٌعيرغت :يناثلاو ءبسّنلا يف ةعرقلا لوخد :امهدحأ «نارمأ انهاهو
 .هيبحاصل هيلو ةيد يّنلُث ةعرقلا هل تجرخ

 وأ رارقإ وأ ِةَنّيب نم اهاوس حّجرم نادقف دنع لمعتست دقف ةعرقلا اّمأَ
 ةياغ يه ذإ ءلاحلا هذه يف ةعرقلاب ٌقحتسملا ُنييعت ٍديعبب سيلو «ٍةفاق

 كالمألا ئوعد يف لوخد اهلو ءئوعَّدلا حيجرت بابسأ نم هيلع رودقملا
 ٌتبثَي يذلا بسّنلا يف اهلوخدف «ةرامأ الو ةئيرقب تبثت ال يتلا ةلسرملا
 .ئرحأو ئلوأ فئاقلا لوق ئلإ دنتسملا ئيفخلا هبشلا دّرجمب

 وهامَّنِإو «ةيّدلا بجوُي لتقب سيل اذه نإف ءاذج لكشمف ةيذلا رمأ اّمأو َ ع ا نك "5 ١ ء اي

 )١( «جسوكلا لئاسم» )5//١571(.
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 دلولا ٍلْعجل ٌحلاص ٍدحاو لك ءطو :لاقيف "هل ةعرقلا جورخب هبسن تيوفت

 هل ناك نتي قت قّقحتي مل نكلو ؛هئطوب هيبحاص ئلع مهنم ٍدحاو لك هنوف دقف هل

 هيبحاص نع هبسنل اًثوفم راص مهدحأل ةعرقلا هتجرخأ ملف ءمهنم دلولا

 ةّصحف ءٍحاو ٍبأ ةلزنم ٌةئالَثلا لّرُنو .دلولا فالتإ ئَّرجُم كلذ يرِجَأ

 هَّصْخَي ام هيبحاص نم لكل ُمَرْغَيف هل دلولا داع دق ذإ «ةيّدلا ثلث هنم فلتُملا

 .ةيذلا قلق وهو

 هي دلولا قوحلو ةفطوب امهيلع هقلتأ امك هلأ كذع نم يس رخآ ةعوو

 .هتميق اشلث امهل هّمِزلف «هتيد يه اًعرش دلولا ةميقو «هتميق نامض هيلع بجو
 بجي ِهّنإف .هل نيكيرش نيبو هنيب اًدبع فلتأ نمك اذه راصو هقيّدلا ائلُث يهو

 فالتإك ةعرقلا مكحب امهيلع ّرحلا دلولا ٌفالتإف يَكيرشل ةميقلا الث هيلع

 .مهنيب يذلا قيقّرلا

 ديسل هدالوأ ةميق ةمألا ةّيّرحب 00 ٌرورغملا ةباحّصلا ْنيمضت اذه ريظنو

 ءاقرأ اونوكي نأ ددصب اوناكو ؛مهتيّرحب دّيَّسلا ئلع مهّقر تاف امل ةمألا

 نم 1ع تلكأت اذإ تنآو هقدآو سايقلا نم ةوكيام ٌفظلا انهو :(0هل

 ٌقدأو ءاكلسم فطلأو ءاهنم ئوقأ اذه ٌتدجو (47بتاهيبشتو ءاهقفلا ةسيقأ
 .ئَّدُس كو ٌيبْنلا هنم كحضي ملو ءاّدخأم

 .عوبطملا يف تسيل «هل» )١(

 .(رورغملل»:د (؟)

 .عوبطملا نم ةطقاس «هل» ()

 .«مهتاهبشو» :ز ءد ءص (:4)
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 ةقاقلا تدعو نإ لب قفاقلا ثيدح نيبو اذه نيب ٌٌروامت ال :لاقيدقو

 ادب... معلا نم نّيعت ("”ههيلع ٌلكشأ «١)اذإ ٌةفاق دجوت مل نإو ءاهب لمعلا ريع

 .ملعأ هللاو ءقيرطلا

* 

 .خسنلا فالخ «وأ» :عوبطملا يف )١(

 .(رمأ» :د « ب « ص ف اهدعب 62
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 ةناضحلا يف هب قحأ نم دلولا يف َِِي همكح ركذ

 نع هيبأ نع ءبيعش نب ورمع ثيدح نم (7(هننس» ين دوادوبأ كور

 ينبا نإ هللا لوسر اي :تلاق اما نإ 17 ضاعلا ني ورمص ني هللا ذيع هّدَج

 ينقط بأ نإو «ةاودج هل يرججحو هةاقس هل يبذتوهتاعو هل ينطب ناك اذه

 يحِكُنَت مل ام هب قحأ ِتنأ» :َِلَع هللا لوسر اهل لاقف «ىنم هّعزتني نأ دارأو

 يملا ةردس اةننأ نأ :بزاع نب ءاربلا ثيدح نم (70(نيحيحّصلا» ىفو

 لاقو 4 ! يقع ةنبا ىهو اهب قحآ انآ :ىلع لاقف .ديزو رفعجو ىلع اهيف

 هللا لوسر اهب ئضقف «يخ :أ تنب :ديز لاقو «يدنع اهتلاخو ىَّمع تنب :رفعج

 .(ٌمألا ةلزنمب ةلاخلا» :لاقو ءاهتلاخل ِةِ

 رّيخ ِهلِكَي هللا لوسر نأ :ةريره ىبأ ثيدح نم 2200نئنّسلا» لهأ لىورو

 .حيحص ثيدع :يذمرتلا لاق .هّمأو هيبأ نيب اًمالغ

 هللا لوسر اي :تلاقف تءاج ًةأرما نأ :هنع اًضيأ 217 (ننَّسلا» لهأ ئورو

 نقلملا نبا هححصو ؛(8/7/١7) مكاحلاو ((51701/) دمحأ هجرخأو .(7717/7) مقرب 600

 .(؟41١/) «ليلغلا ءاورإ» يف ينابلآلا هنسحو .(”7/40) (رينملا ردبلا» يف

 .هنم دهاشلا عضوم نود ملسم دنع هنكل ((1787) ملسمو :(755199) يراخبلا رف

 .أطخ «(يتمعا :ص 00

 همامتب وهو «(7751) هجام نباو ؛«(751١/) يذمرتلا :اًرصتخم ظفللا اذهب هجرخأ (5)

 .(7711/) دواد يبأو «(595"7) يئاسنلا دنع

 هاور .هسفن قباسلا ثيدحلا وهو «(771/1/) دواد وبأو :(75957) ىئاسنلا هجرخأ (5)

 - «لوصألا عماجا :رظنيو .«حيحص نسح ثيدحا :هّبقَع لاقو ءاّرصتخم يذمرتلا
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 ؛ينعفن دقو ؛١ !ةَّبْتِع يبأ رثب نم يناقس دقو «ينباب ٍبَعْذَي نأ ديري يجوز نإ

 ؟يدلو ل تاس نما :اهجوز لاقف ؛«هيلع امهتسشا) : 1 هلل هللا لوسر لاقف

 هلا ديب اهلز ىكعلا اميل زي ةقفدالا اسوار الس .395 يبنلا لاقف

 نع] ءيراصنألا (7رفعج نب ديمحلا دبع نع 0)"2تئاسُنلا نئسا ينو
 ٍريغص هل نباب ءاجف ءملست نأ هتأرما ٍتبأو ملسأ هّدج دام بألا يا
 .قلر رم مل هاعإلالاو ادفع بألا يذلا يللا :لاق ءغلبي مل

 هيبأ الإ بهذف «(هدها َمهّللا»

 ملسأ هنأ ناثس ةب عفار يَّدج ينربخأ :لاقو نع ؟9/ةواد وبأ ةآورو

 119 0 ريثألا خبال ات

 .فيحصت «(ةبتعا :ح )١(

 ريثك فالتخا هيفو .(77017) هجام نباو «(777/694) دمحأ هجرخأو .(7190) مقرب (؟)

 نب عفار هيبأ دج نع هيبأ نع رفعج نب ديمحلا دبع نع يور دقف .هظفلو هدانسإ يف

 نب ديزي نب ديمحلا دبع نعو ؛هدج نع هيبأ نع ةملس نب ديمحلا دبع نعو «نانس
 ةياور ناطقلا نبا حح صو .مالغال ةيراج ريخملا نأ اهضعب يفو .ةملس

 .فلؤملا دنع هيلع مالكلا يتآيسو .مالغ ريخملا نأ اهيفو «رفعج نب ديمحلا دبع

 (مألا -دواد يبأ حيحص»و «(5 ١5 /7) ناطقلا نبال «ماهيإلاو مهولا نايب» :رظنبو

 .(17” /1) ينابلألل

 .«ةملسا :يئاسنلا دنعو .خسنلا يف اذك هر

 .خسنلا يف سيل نيتفوكعملا نيبام (5)

 :يبهذلا لاقو )75١7/7(. مكاحلاو ,(7175757) دمحأ هجرخأو .(5744) مقرب )0(

 .قباسلا ثيدحلا لع قيلعتلا رظنيو .حيحص
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 وأ ٌميِِطَف يهو يتنبا :تلاقف هلك يلا تتأف ءملست نأ هتأرما ُثبأو

 ءاههل لاقو قف ةيحان دعق|) دي هّللا لوسر هل لاقف «يتنبا :عفار لاقو 212ه 2

 ءاهّمأ ئلإ تلامف «(اهاَوُعْذا» :لاق مث امهنيب ةّيبّصلا دعقأف «ةيحان ىدْعقا

 .(0اهذخأف (2")اهيبأ الإ تلامف «اهدُها َمهّللا» :ِلَع كنا لاقف

 ماكحألا هذه 247 ئلع مالكلا د (5)

 نب ورمع ئلإ هيف ساّنلا 20جاتحا ثيدح وهف لّوألا ثيدحلا اَمأ

 سيلو «هيلع ثيدحلا رادمو «هب انه جاجتحالا نم ادب اودجي ملو «بيعش
 هبلإ بهذ دقو ءاذه ٌريغ جيورّتلاب ةئاضحلا طوقس يف ثيدح كي يلا نع

 لطبف ءورمع نب هللا دبع وه ّدجلا نأ حّرص دقو :مهريغو ةعبرألا ةّمئآلا
 ٌحص دقو . اسرع قيدحلا قوقوق «بيدق دلاو كمسم هلعل :لوقي نم لوق

 .عطقنم هَّنِإ :لاق نم ٌلوق ّلطبف ءورمع نب هللا دبع هّدج 217)نم بيعش عامس
 .هثيدح ةّحص ىلع ٌصنو ؛««هحيحص» َجراخ يراخبلا هب ٌجتحادقو

 نب يلعو قاحسإو دمحأو يديمحلا رييزلا نب هللا دبع ناك :(9لاقو

 .(ههبش) :ز )١(

 .«اهمأ» :م يفو .ح يف تسيل «اهيبأ» 00

 . ص .د يف تسيل «اهذخأف» 00

 .«ئلا» :ح (4)

 .«؟جاجتحا) 6 )00

 .2(نعا :د ىح 05(

 (ريبكلا للعلا»و (771) «(هعماج» يف يذمرتلا هنع هاورو 0747 27757 /5) «خيراتلا» يف )17970

  «لهس نبا ةياور يف ةدايزلا هذهو .«مهدعب سانلا نّمف» :هلوق نود ١( 7١)مقردعب
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 نب قاحسإ لاقو .هظفل اذه !؟مهدعب ساّنلا نّمف ؛هثيدحب نوجتحي هللا دبع

 مولع» يف مكاحلا ئكحو .رمع نبا نع عفان نع بويأك اندنع وه :هيوهار

 فلتخي ال :حلاص نب دمحأ لاقو .هثيدح ةَّحِص ئلع قافتالا هل (17(ثيدحلا

 0 هنأ هللا لبع لآ

 ىلإ ٌلّسوتو ءاهنم ٌءالدإ .هرخآ ئلإ «ًءاعو هل ينطب ناك» :اهلوقو

 اهكراشي مل بألاو «ةثالثلا نطاوملا هذه يف اهب ّصتخا امك «هب اهصاصتتخا

 نئلع تألا هيف يك اش مل يذلا صاصتخالا اذه تهببنف «ءكلذ يف

 .ةمصاخملاو ؟؟)ءاتفتسالاب هتبلط يذلا صاصتخالا

 ماكحألا يف اهريثأتو ءللعلاو يناعملا رابتعا ئلع ٌليلد اذه يفو

 اذهو .ءاسُنلا رَطِف ىّح ةميلّسلا رطفلا يف ٌرقتسم ٌرمأ كلذ َنأو ءاهب *)اهتطانإو
 ٌّئبنلا هرّرق دق هب مكحلا قيلعتل اًببس هتلعجو ةأرملا هب تلدأ يذلا فصولا

 ىلع ٌليلد هّبيقع ّمكحلا هُييترت لب «هاغلأ الطاب ناك ولو «هرثأ هيلع بترو لي
 .هببس هنأو هيف هريثأت

 يبهذلا دعبتساو .(817 /57) «قشمد خيرات» يف ركاسع نبا كلذ نّيب امك ءلمكأ هتياورو ب

 وبأ نوكي نأ فاخأ» :لاقو ءيراخبلا نم ظافلألا هذه رودص )١157177/5( «ريسلا» يف

 ؛ئرخأ ةياورب يراخبلا نع ةتباث اهنكلو «ةدايزلا هذه يذمرتلا وري مل :لوقأ .(مههو ئسيع
 .لاجرلا بتك نم هريغو (59/75؟) «لامكلا بيذبهت) يف هنع تركذو

 ١ 2١١ ضر « ايلكألا باثك نلإ لخدملاا7 ف لي 0

 .«ةيفيحصاا :ع .(هتفيحص) :م (؟)

 .«اهكرشي مل :ز (9)

 .فيرحت ««ءافيتسالاب» :ح (54)

 .«اهتطامإو» :ح م (5)



 هل رّكذُي مل بألا ّنإف :بئاغلا لىلع ءاضقلا ئلع ثيدحلاب ٌلِدُتساو
 اةيقاح بألا ناك نإف :ديغ ةعقاو اهنأل سبق ةلالوالو ةمصاقس"الو ؟ وضح

 ائضتقمب ٌْبِلكَع بنل اهاتفأف «ةيتفتسم تءاج انهن ةأرملاف اًيئاغ ناك نإو نهاظف

 دلولاب اهل مكحُي ئّنح اهقّلط هَّنإ جوَّرلا ئىلع اهلوق لبقُي الف اّلإو ءاهتلأسم
 .اهلوق دّرجمب

 لبخف

 نم هب قحأ ٌءألاف دلو امهنيبو ناوبألا قرثفا اذإ هنأ لع ثيدحلا ّلدو

 .هرييخت يضتقي (١)ٌففصو دلولاب وأ ءاهميدقت عنمي ام ّمألاب مّقَي مل ام ءبألا

 ئلع "1ك هللا لوسر ةفيلخ هب ئىضق دقو «ٌعازن هيف فرعُي الام اذهو

 ئورف ءهلثمب ئضق رمع يلو اّملف .ٌركيُم هيلع هْرِكْنُي ملو .باطخلا نب رمع
 لّمحم نب مساقلا تعمس :لاق هنأ ليعس نب ويحي نع (0ًطوملا» يف كلام

 نب ّمصاع هل ثدلوف ءراصنألا نم ٌةأرما باّطخلا نب رمع دنع تناك :لوقي

 ءاّنِفِب بعلي اًمصاع هنبا دجوف ءءابق رمع ءاجف ءاهّقراف رمع نإ مث رمع
 ةذج هتكردأت ةكاذلا يلغ ةيدي نيب أسرع رق هنتي دعا ههجسملا
 تلاقو «ينبا :رمع لاقف ءقيّدّصلا ركب ابأ ايتأ ئتح ءهاَّيإ هّثعزانف «مالغلا

 .فيرحت «(«يبصول :ح )١(
 .خسنلا يف سيلو .«ركب وبأ» :عوبطملا يف اهدعب (؟)

 «عطقنم هدانسإو «(7/ /8) «ئربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو «(7710) مقرب 00

 ةبيش يبأ نباو )١151017( قازرلا دبع اًرصتخم هجرخأو .رمع كردي مل مساقلا

 .هب دمحم نب مساقلا نع ديعس نب ئيحي قيرط نم )١194765(

 .ح يف تسيل (هعضوف» (:1)



 .مالكلا ٌرمع هعجار امف «هنيبو اهنيب لَ :ركب وبأ لاقف .ينبا :ةأرملا

 هاقلت | قلبمتمو قطب ةنم هوجو نم ٌروهشم ربخ اذهو .؟'ربلا دبع نبا لان

 .ىئراصنالا ("7-لقألا يببأ سس تيباث نب مصاع

 يبأ ()7بهذم ٌفالخ كلذ يف هبهذم ناك رمع نأ ىلع الع ليلد هيفو :لاق

 ادا يقارب لما عك دابا دزلا و مكتمل هل نام اردعلل ملس كتوم ا

 " .ةباحّصلا 00م امهل (9تفلاخم الو ريم

 نصاراسنخل فج ع هيأ ل يورج نوع ةيزلا دج قو

 اهيقلف .مصاع هنبا ّمأ ةّيراصنألا هتأرما باَّطخلا نب رمع قّلط :لاق سابع نبا

 دانا اهعااثو ءاهتم هغروتنيل هذي دعحلاف ءاوش ئشمو مِطف دقو «2")رّشجمب ُ , هلمحت

 )١( «راكذتسالا» يف )577/77(.

 )١/ 5 ١١(. «لامكإلا» يف امك فاقلاب «حلقألا» باوصلاو .«حلفألا» :حوزءدءم (5)

 .عوبطملا يف تسيل «بهذم» ()
 .«اقلاخم» : ص ءد 0

 .2ين» :ح )0(

 نبا ةجرخأو .سابع نبا قلي ملو هيف ملكت «سلدم ناسرخلاو :(1+17) مقري 0
 بيسملا نب ديعس نع «ةداتق نع «ةبورع ىبأ نب ديعس قيرط نم )١94575( ةبيش يبا

 .(؟14١) «ليلغلا ءاورإ) رظنيو .حيحص لسرم وهو ءهب رمع نع

 ل «ءامسألا ضماوغ»و ةقضملا# يفو .ةمجعملا نيشلاب خسنلا عيمج يتاذك (0)

 - يقأيسو .ةلمهملا نيسلاب «رّسحمبا :(7577/5) «ةيارلا بصن»و )577/١( لاوكشب

١ 



 ركب يبأ ىلإ امصتخاف «ِكنم ينباب ٌقحأ انأ :لاقو ءئكبو مالغلا ّمجوأ ىّتح

 َّبِشَي ئتح كنم هل ٌريخ ١)اهّرَحو اهشارفو اهُحير :لاقو «هب اهل ئضقف
 و هيف ً

 .ةنيدملاو ءابق نيب قوس :رشجمو .هسفنل راتخيو

 دبع ةلريمأ :تبديصأبل :لاق ةمركع نع ءمصاع نع «ٌيروثلا نع (')ركذو

 .فطلأو .فطعأ ٌمأل | :ركب وبأ لاقف ءاهقّلط ناكو ءركب يبأ ئلإ "”ّرمع

 .جّوزتت مل ام اهدلوب ّقحأ يه «ٌفأرأو ءنئّتحأو ءُبحرأو

 ارلع نرفض ركب ابأ نأ تدسي يرهزلا تعيس: لاق ريع نع 20 ذو

 .جّوزتت مل ام هب قحأ هّمأ :لاقو ءهّمأ عم هنبا يف رمع

 ملا نيبو هنيب تعقو ةعزانملا تناك له :ةياوٌّرلا تفلتخا دقف :ليق نإف
 عت رع

 5 ًِع
 ؟امهادحإ نيبو وي ةدحاو 2 تعقو وأ قدعبلا نيبو هليب مس الو

 ءابق نيب قوس» :«فنصملا» يفو .ةنيدملاو ءابق نيب قوس رشجم :رثألا رخآ يف -

 يف رسحم وأ رشجم قوس ركِذ دجأ ملو .ةنيدملا فيرحت ةيبيدحلاو .«ةيبيدحلاو
 .نادلبلا بتكو مجاعملا

 .«اهرجحو» :عوبطملا يفو .«فنصملا»و خسنلا يفاذك )١(

 (1179/7) روصنم نب ديعسو ؛(0"777) كلام هجرخأو )١7700(. «فنصملا» يف (؟)

 نب ديعس هجرخأو «...رمع نأ دمحم نب مساقلا نع ديعس نب ئيحي قيرط نم
 ضعتب كردأ يبعشلاو ءفيعض دلاجمو «يبعشلا نع دلاجم قيرط نم اًضيأ روصنم

 .هنم عمسي ملو رمع نع ئورو ؛ةباحصلا

 .حص ةمالع م ةخسن يف اهيلعو «خسنلا ةيقب يف ةتبثم يهو .ح يف تسيل «رمع» ()

 )١51598(. «فنصملا» يف (5)

 .ز يف تسيل (هنيب» (0)
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 تناك نإو «ٌمضاوف ملا نم تناك نإ اهّنأل ءٌبيرق كلذ ين رمألا :ليق

 .ئلوأ ّمألا )نأ ئلع لدي اهل قيَّدّصلا ءاضقف ١2)ةَّدجلا

 لصف

 يف نمو ملا ئلع بألا هيف دقي عون :ناعون لفّطلا ئلع ةيالولاو
 يهو .بألا ئلع ُمألا هيف مّدقت ٌعونو . حاكذلاو لاملا ةيالو يهو ءاهتهج

 ءامثث كلذ نمهل لعج اميف نيربألا نم لك مّدُكو .عاضرلاو ةناضحلا ةيالو

 هب لصحتو هيوبأ نم كلذ يلي نك نيلع هتحلبعم يفقوتو دلولا ةحاصم

 .هتيافك

 ريب

 غرفأو َفأرأو
 ريسأو ءاهياع ردبقأو ةيرتلاب فرعا ءاسألا تاكاشلو مع ٍِح

 .بأآلا ئلع اهيف م ألا (4؟7)تمّدق ؛("9اهل

 يف هل طايتحالاو دلولا ةحلصم ليصحتتب َموقأ لاجّرلا *7ناكاًّملو

 نساحم نم ةناضحلا يف ٌمألا ميدقتف .ٌمألا ىلع اهيف بألا مّدق ؛عضببا
 لاسلا ةيالو يف بألا ميدقتو ءمهل رظنلاو لاقطألل طايتخالاو ةعيرشلا

 .كلذك جيورتلاو

 .خسنلا فالخ «ةدجلا نم» :عوبطملا يف )١(

 ,(نأ» لدب (مأ» :د )١(

 .خسنلا يف تسيلو .«كلذل» :عوبطملا يف اهدعب (9)

 .(مدق» :ز ()

 .4تناكؤ و5 (8)

١ 



 يف ةّوبألا ةهج ئلع َةمَّدقم اهتهج نوكل ٌّمألا تمَّدق لهف ١2)اذه فرع اذإ

 ءوقأ ءاسنلا نوكل بألا ئلع تمّدق وأ .ةمومألا لجأل تيددلا قتاضسلا

 يفف ؟ةثونألا لجأل اهميدقت نوكيف «روكذلا نم ةيبرّتلاو ةناضحلا دصاقمب

 ءاسن ميدقت يف امهرثأ رهظي .دمحأ بهذم يفامهو «نالوق ساّثلل اذه
 .مألا نم تخألاو .بألا َمأَو ٌمألا ٌمأك ءسكعلاب وأ ٌّمألا براقأ ئلع ةبصعلا

 يِلدُي نمو .بألا ةلاخو ألا ةلاخو .ةّمعلاو «ةلاخلاو .بألا نم تمخألاو

 مامإلا نع ناتياور هيفف .بأب ٌنهنم يِلَدُي نمو ٌَّمأب تاّمعلاو تالاخلا نم
 يهو ةيناثلاو .بألا براقأ ئلع ٌمألا براقأ ميدقت :امهادحإ ««"”دمحأ
 وه اذهو ؛بألا براقأ ميدقت :©”ةّيميت نبا مالسإلا خيش رايتخاو اللد ٌحصأ

 نم ّقحأ بألا نم تخألاو :(47لاقف ؛هرصتخم» يف ٌيقرخلا هركذ يذلا
 .ٌمألا ةلاخ نم قحأ بألا ةلاخو «ةلاخلا نم ّقحأو ّمألا نم تخألا

 ئدحإ يف دمحأ هيلع ّصن امك ّمألا ٌّمأ ئلع ةمّدقم بألا ٌّمأف اذه ئلعو

 ئلع نومّدقم لاجٌّرلا نم بألا ٌبراقأف ةياوّرلا هذه ؛يلعو .هنع نيتياوّرلا
 .لاخلا نم ئلوأ معلاو .ٌمألل خألا نم ئلوأ بألل خألاف ٌّمألا براقأ

 كلذ يفو ؛ةناضحلا يف الخدم لاجّرلا نم ّمألا براقأل ّنِإ :انلق نإ اذه
 :ئيعفاشلاو دمحأ بهذم يف ناهجو

 .«اذهل» :ح )١(

 )577/١١(. «ينغملا» :رظنا ()

 يلعبلل «تارايتخالا»و ١77(( /75 2704 /51) «ئواتفلا عومجم» :رظنا (0)

 .(5١5-5١6ص)

 .(57 52477 )١1/ «ىنغملا» هحرشب (هرصتخم» (5)
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 وأ «ةثراو ٍةأرمال وأ ءمرْحَم ةبصعلا نم لجرل الإ ةّئاضح ال هنأ :امهدحأ

 .ثراو وأ ةبصعب ةيِلَدُم

 يبأ لوق وهو هجولا اذه ئلع عيرمّتلاو ؛ةناضحلا مهل نأ :يناّثلاو
 .ةناضحلا يف ةمومألا ةهج ئلع ةّوبألا ةهج ناحجر ئلع لدي اذهو «ةفينح
 ةحجار اهتهج تناك ول ذإ ءاهتهج ميدقتل ال ؛ئئثنأ اهبنوكل تمّدق امّنِإَّمألا َنأو

 ملاّملو ءبألا ةهج نم (1)ءاسّشلاو لاجّرلا ىلع اهؤاسنو اهلاجر حجرتل

 ؟رٌثؤملا قرفلا امو ءءاسّنلا كلذكف اًقافتا اهلاجر حّجرتي

 يف بألا براقأ ميدقتب ٌةدهاش هدعاوقو عرَّشلا لوصأ َنِإف اًضيأو

 ميدقت عرّشلا يف دّهعُي ملو .كلذ ريغو توملا ةيالوو حاكنلا ةيالوو ثاريملا
 دقف ةناضحلا يف اهمّدق نمف ؛ماكحألا نم مكح يف بألا ةبارق ىلع ّمألا ةبارق

 .ليلّدلا بجوم نع جرخ

 ٌقفرأ ءاسّنلا َنأل تمّدق امّنإ َّمألا نأ وهو «يناثلا ذخأملا باوَّصلاف
 بألا ٌمأ "9ةّدجلاف ")اذه ئلعو كلذ ئلع ٌربصأو ء«هتيبرتب ربخأو «لفّطلاب
 نم ئلوأ ةّمعلاو «ٌمألل تخألا نم ئلوأ بألل تخألاو ّمألا ٌمأ نم ئلوأ

 ُمأ مدقتف اذه ئلعو «نيتياوٌرلا ئدحإ يف ؟؛دمحأ هيلع ّصن امك «ةلاخلا

 .بألا ئلع ٌّمألا مَّدقت امك بألا بأ ئلع بألا

 .ص «د يف تسيل «ءاسنلاو» )١(

 .(هذها :صء.ود (0)

 .فيرحت ««ةرحلاف» :ح (؟)

 .«دمحأ مامإلا» :نصوكوز (5)



 نإ لب هعورف ضقانتت ال ًطبضنم ٌدرطم لصأ وهف لصألا اذه رّرقت اذإو

 ئلع تخألا مَّدقّتف ءركّذلا ئلع ئثنألا تمّدُق ٌةدحاو ةجرّدلاو ةبارقلا تقفتتا
 هلصأو ءَّدجلا ئلع ةّدجلاو ؛لاخلا ئلع ةلاخلاو معلا ئلع ةّمعلاو «خألا

 .بألا ئلع ّمآلا ميدقت

 تخألا مَّدَقَتف ٌمألا ةبارق ئلع بألا ةبارق تمّدَق ةبارقلا تفلتخا نإو
 ٌملهو «هتلاخ ئلع بألا ةَّمعو «ةلاخلا ئلع ةَّمعلاو ٌّمألل تخألا ئلع بآلل

 ا 2

 هب ئضق يذلا وه اذهو ءدرّطملا سايقلاو حيحّصلا رابتعالا وه اذهو

 نب نسحلا نع 217 (هفئصم) يف ٌعيكو ئور امك «حيرُش مالسإلا ةاضق دّيس
 هب ئضقف «حيرش ئلإ لاخو مع مصتخا :لاق ثراحلا نب ديعس نع «ةبقع

 .حيرش هيلإ هعفدف «يلام نم هيلع قنأ انأ :لاخلا لاقف ءٌمعلل

 ةثالّثلا نأ :هلاثم ءضقادّتلا نم اًّدب دجي مل كلسملا اذه ريغ كلس نمو
 يف ٌنعفاشلا لاق مث ,بألا ٌّمأ ئلع ّمألا َّمأ نومّدقُي هيتياور ئدحإ يف دمحأو

 تخألا ئلع بألل تخألا مّدقت :هنع صوصنملا يف دمحأو «هبهذم رهاظ

 مّدقت :اولاقف 2”جيرس نباو ينزملاو ةفينح وبأ هدرطو .سايقلا اوكرتف ّمألل

 بألل تحخألاو ٌمألاب ىلدت اهتأل ءاولاق بآل تخألا ئلع ملل تخألا

 .هب يِلَدُي نم ىلع اهب يِلِدُي نم مَّدَق بألا ئلع ملا "7تم ُدَق اًملف «بألاب

 ىلإ «ةبقعا هيف فحصتو )7375/٠١(« «(نئلحملا» يف مزح نبا هجرخأ هقيرط نم )١(
 . (ةبتعا)

 .فيحصت «(«حيرش نبا# :دءحوز (؟)

 :«تسلقت» :ىخ خو (755)
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 اورج (1) لوألا لوقلا باحصأ ْنآل ؛لّدآلا نم اشقانت ٌدَشَأ اذه ٌةرثكلو

 يف كلذ اوفلاخو ٌّمألا ةبارق ئلع بألا ةبارق ميدقت يف لوصألاو سايقلا ئلع
 يتلا ةبارقلا اومداقو ءنيعضوملا ين سايقلا اوكرت ءالؤهو .بألا ّمأو ملام

 لك يف اهُميدقت مِهْنِكمُيملو ءاهمّدق يتلا ةياوقلا اورخأو :عرشلا اهرخأ
 ميدقت كلذ نمو .امهيواست عم هريغ يف اهورخأو عضوم يف اهومَّدقف .عضوم

 تخألا املع سألل تخألا هميدقت عم ةّمعلا ديا ةلاخلا ديدجلا ْق َيِعفاَّسلا

 ٌمالل تخألا ٌميدقت بجوف «بألا مآ ئلع ّمألا ّمأ ميدقت يف هسايق درطو ٌمألل

 دمحأ باحصأ نم مّدق نم كلذكو .ةّمعلاو 22)بألل تخألا ئلع ةلاخلاو
 يضاقلا لوقك «ٌمألل تخألا ئلع بألل ّتخألا مّدقو «ةّمعلا ئلع ةلاخلا
 .اوضقانت دقف ««ينغملا» بحاصو هباحصأو

 ىلع ٌمألا تمَّدُق امكف «بألاب يلد ةّمعلاو «ٌمألاب يِلدت ةلاخلا :ليق نإف
 لكك ْيِبَلا لاق امك ءاَّمأ ةلاخلا نوك اًنايب هديزيو ءاهب يِلدُي نم مَّدَق بألا
 .بألا ةلزنمب ةّمعلاف

 ,ةهجلا هذه ميدقتو ةمومألا ةّوقل بألا ئلع ٌمألا مَّدقت مل ِهّنأ انيِب دق :ليق
 ةوجوم ّمألا هل تمّدَق يذلا ئنعملاف ةلاخو ٌةِّمع دجُو اذإف «ئئن نأ ايهوكل لب

 ٌيبنلاو .بألا ةبارق يهو «نيتبارقلا ئوقأب يلدت اهّنأب ةّمعلا تزاتماو ءامهيف

 نم ٌمحاَزُم اهل نكي مل ثيح «ّمأ ةلاخلا» :لاقو ءاهتلاخل ةزمح ةنباب اوضق ٌدْيِكَ

 .اهتجرد يف اهيواست بألا براقأ

 .د نم ةطقاس «لوألا» )١(

١ 



 «ةزمح تخأ بلطملا دبع تنب ةيفص يهو هّمع عاهل ناك دقف :ليق نإف

 تلتقو «قدنخلا تدهشو «ءترجاه اهّنإف «ةنيدملا يف ةدوجوم كاذ ذا تيناككو

 ْتلتق ٍةأرما لَّوأ يهو «هيف يه 2١7 يذلا نصحلاب فيِطُي ناك دوهيلا نم الجر

 ةلاخلا اهيلع كي ٌيِبْنلا مّدقف هرمع ةفالخ ئلإ تيقبو «نيكرشملا نم الجر

 .بألا ةهج يف نه ئرلع ملا ةهج يف نم ميدقت نلع لدي اذهو

 ةناضحلا تبلطو مهعم تعزات دق ةيقص تناك 3| اذه ٌلديامّنِإ :ليق

 اهنم عّبمت مل تناك نإ اذه «ةلاخلا اهيلع مَّدقو اهبلط دعب اهب اهل ٍضْفَي ملف

 اهل نوكيف «ٌةنس نيعبسو ِثالث نع نيرشع ةنس تيفوت اهّنإف ءاهنع اهزجعل

 اهزجعل اهنكرت اهّنأ لمتحيف «ةنس ©" 7 هيسمخو اعقب ةموكحلا هذه تقو

 اهبكرت اذإف «ةأرملل ٌّقح ةناضحلاو ءاهيلع اهتردق عم اهبلطت مل وأ ءاهنع
 .اهريغ 'يلإ تلقثلا

 ع

 أ تبث اذإ ةّمعلا ىلع ةلاخلا ميدقت ئلع ثيدحلا لدي أنا .ةلمجلابو 0

 ةلاخلا لك هللا لوسر مّدقف ءاهتلافك تبلطو ؟")اهيخأ ةئبا يف ٌثمصاخ ةيفص

 .هيلإ ليبس ال اذهو

 «نيهجو ئلع ءالؤه ئلع ةلاخلا ةلاخ ميدقت يف هباحصأ فلتخاو ءهّمأو بألا

 ةياغ يف اذهو .هّمأ ئلعو هسفن بألا ئلع ةلاخلا ةلاخ مَّدقت :نيهجولا دحأف

 .(«ىتلا» : م «ص ءد 10

 :ةريظملا ف حلاو «عفرلا هجولاو «بصنلاب خسنلا عيمج يف اذك )30

 .فحصت فايحخألا :حوم ('9)
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 َّنأ عم «هتبارق ئلعو هسفن بألا ئلع ثدعب نإو ٌمألا ةبارق مّدقُت فيكف «دعبلا
 سيل هّنإف ؟ٌمألا ةبارق نم هتحلصمل ئعرأو لفّطلا ىلع ٌقفشأ هبراقأو بألا

 ئلإ هؤالوو (١)هّبَسن امّنإو مهنم ٌيبنجأ وه لب ؛مهيلإ بّسنُي الو ءلاحب مهيلإ
 .روهمجلا دنع هيلع نوقفنيو .هنع نولقعي هب خْيَلَوأ مهو .هيبأ براقأ

 ال هَّنإف ٌمألا ةبارق فالخب .مهنيب ةبارقلا ٍتدْعَب نإو بيصعتلاب نوثراوتيو
 مهو اهعورف نم ٍةجرد ٍلَّوأو اهتاهّمأ يف الإ اهيف ثّراوت الو ءكلذ اهيف تبثي
 ليق اذإ امّيس الو .هتهج يف نّمو بألا ئلع ةبارقلا هذه مَّدقت فيكف ءاهدلو

 (9هابأت امم لوقلا اذهف ءهّمأ ئىلعو هسفن بألا ئلع ةلاخلا ةلاخ ميدقتب

 .اهدعاوقو ةعيرشلا لوصأ

 ٌمألا ")نم تخألا ميدقت يف دمحأ نع نيتياوّرلا ئدحإ ريظن اذهو

 .سايقلا ةفلاخمو دعبلا ةياغ ىف اًضيأ اذهو .بألا ئلع ةلاخلاو

 نامّدقُتف .بألا ئلع ةمّدقملا ٌمألاب نايلدت امهيتلك نأ :لوقلا اذه ةّجحو
 تزاتماو ؛ةجرّدلا يف ّبألا تواَس اَّمل ّمألا ّنإف .حيحصب سيل اذهو .هيلع

 كلذك سيلو .هيلع ْتمَّدُق ربصأو اهيلع ٌردقأو ةناضحلاب َموقأ اهنوكب هيلع
 ىلإ ٌبرقأ ٌّدحأ سيلو «هنايواسي ال امهّنِإَف ءبألا عم ةلاخلاو ٌّمألا نم ٌثخألا

 امهيف ةقفّشلا هللا لعج لهو ؟اهتخأ وأ هتأرما ُثنب هيلع مَّدقت فيكف «هنم هدلو

 ؟ هنم لمكأ

 :هجوأ ةثالث ئلع اذه هّصن مهف يف دمحأ مامإلا باحصأ فلتخا ّمث

 .«هتبسن) :ح )١(

 .«هابأي) :ح م )0

 .أطخ ؛(ئلع» :عوبطملا يف (9)
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 مّدَقت اذه ايلعف :(9امهكيونأل بألا يلع ؟!!امومذق امنإ هلأ :اهدحلأ

 تخألا ٌتنبو  ْثَلَع نإو  ةلاخلا ٌةلاخ مَّدقّيف ءلجر ّلك ئلع ةناضحلا ءاسن
 .بألا ايلع

 :ةناضحلا لهأ نم امهو «بألاب ايِلدُت مل ٌمألل تخألاو ةلاخلا َّنأ :يناَثلا
 ؛هيلع نمّدقُي الف «هب َنيِلدَأ نم ئلع الإ لجر لك ئلع ةناضحلا ءاسن مّدقتف
 ٌتخألا الو ءبألا ئلع بألا أ مَّدقت ال هجولا اذه ئلعف .هعرف َّنِهّنأل

 اًضيأ اذهو .ٌمألل ٌتخألاو ةلاخلاو (؟)هألا ٌمأ هيلع مَّدقتو هيلع ةكعلاو

 نأ مولممو هلئأو بالا ئلع ةنيعبلا مآل ةيلرق ٌميدقت مزلخسي ذإ هاد فيعض

 َنأل ؛لئلوأ ٌمألل (20تمح :ألا ئلع هٌميدقتف بألل تخألا ئلع مّن اذإ بألا
 .نمب ضقانت اذه ؟هسفن هيلا يلع مذ شيكت ءاهيلع ةمدقم بآل تعألا

 نم ئيلع اهب لأ نق مقوي مق لجو جرد يف لأ ما اكل اه راهو

 نم تخألا تمّدُق هتجرد يف يهو بألا لع ٌمألا تمّدُق اًملف ءلجّلاب ئلدأ

 .ةّمعلا ئلع ةلاخلا تمّدقو ,بألا نم تخألا ئلع ّمألا

 صن ليزنت نم 217 «هرّرحم» يف ةّيميت نب تاكربلا وبأ هركذ ام ريرقت اذه

 .ااهمدق» :صءدءز )١(

 .«اهتيثونأل١ :ص ءد ءز يفو .ح«م ينفاذك (؟)

 .فيحصت «(«نمدقت الف» :عوبطملا يف (9)

 .(بألا مأ» :ز 25)

 .د نم ةطقاس «تخألا الع ...بألل» (6)

 )١5١119/5(. «ررخملا» ()
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 ميدقت يف هصوصن ةّماعل ٌفلاخم وهو .ثالثلا لماحملا هذه ئلع دمحأ
 ةلاخ ئلع بألا ةلاخ ميدقتو «ةلاخلا ئلعو ٌمألل تخألا ئلع بألل تخألا

 .حيحّصلا وهو «هريغ 2١7 (هرصتخم» يف ٌيقرخلا ركذي مل يذلا وهو ّمألا

 ام هّصن كلو (©0بألا ٌمأو ّمألا ٌمأ يف نيتياوٌرلا ىلع ليقع نبا اهجّرخو

 ةفيعض ةرّوحملا» بحاص اهاكح يتلا ةياوٌولا هذهو .يقرخلا هركذ
 ةصوصل رثام الخ اهنم عشا اهثزاولو ايعورت تءايسا هلق :ةحوج ب

 .هبهذم ةداج يف

 لصف

 (40وّنإف ةبصع لك :(7لاقف «طباضب بابلا اذه هباحصأ ضعب طبض دقو

 (5)ايواست اذإو «هنم ُبرقأ يه نّمع رحخأتيو «هنم ٌدعبأ يه ةأرما لك ئلع مّدقُي
 نمو ّمألا ٌمأ ئلعو هّمأ ئلع بألا مَّدَقُي طباضلا اذه ئلعف .نيهجو ئلعف

 هَّدقتو بألا ةَّمع ئلع ٌةعلاو «ةّمعلا ئلعو هتتنبا ئلع خألا مَّدَقّيو ءاهعم
 ميدقت يفو .ناهجو بألا يبأ ئلع اهميدقت يفو .بألا دج ئلع بألا م

 معلا ئلع ةّمعلا ميدقت يفو .ناهجو بآلل خألا ئلع بالل تخألا
 213 خايجو

 .(ىنغملا) هحرشب )١( )5752477/1١(

 ٠ 0٠(. ص) «ةيادهلا» :رظنا (؟)

 ١١١(. /؟) «ررحملا» يفامك (9)

 .ز ىف تسيل «هنإف» (5)

 .أطخ ««ئيواست) :ؤ (0)

 .ح نم ةطقاس «ناهجو معلا ئلع ةمعلا ميدقت يفو» ()

 ؟ و



 بألا ئلع ٌمألا 1)تمِّدق امك «يواسّسلا عم ئئنألا ميدقت :باوّصلاو

 ةّوقب اهزايتماو «هل اهتاواسم عم ثنألا ئلع ركذلا ميدقتل ةجو الف ءايوتسا اًّمل

 .اهيف ةيبرتلاو ةناضحلا بابسأ

 تالاخلا ئلع نمَّدَقُي له «تاوخألاو ةومخإلا تانب يف فلتخاو
 نأ :امهذخأم ؛نيهجو ئلع ؟ٌنهيلع تاّئعلاو تالاخلا مّدقْت وأ .تاّمعلاو
 َنيِلدُي تاوخألاو ةوخإلا تانبو «بألاو ٌمألا ةوخأب نايلدت ةكعلاو ةلاكلا

 كلذ سيلو .ةّوخألا لع ةّوئبلا ةّوق ئيعار ةوخإلا ٍتانب مَّدق نمف «بألا ةّونبب

 :نيهجول ةلاخلاو ةَّمعلا ميدقت باوّصلا لب «'"7ِدّيجب

 يأ تأ ةّرعلا ٌنإَذ هيخأ تائب نم لقطلا خيلإ برقأ اهّنأ :امهذحأ

 وأ ٌمألا نم تخألا تنبو هّمأ تخأ ةلاخلا كلذكو «20هيبأ نب خألا ةنباو

 هذه نم هيلإ ثرقأ ةلاخلاو ةّمعلا نأ تيرالو بيأ وأ هلأ تدب تدب. ن ألا

 .ةبارقلا

 نم هب (؟7هل ّلَبِق ال ام هّمِزَل هّلصأ درط نإ لوقلا اذه بحاص َنأ :يناثلا

 نم ٌدساف اذهو ٌّمأ يه يتلا ةلاخلا ئلع ُتلزن نإو تخألا تنب تنب ميدقت
 ..قاتت اهنم 190 زنسأ نم نود ثححألا ترب كلذ ٌّصخخ نإو «لوقلا

 .«تمدقت# :صءد )١(

 .ح يف تسيل (ديجعباا )0

 .(هيبأ نبا ةنبأ» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك ()

 .«(مهل)» :ص (4)

 .«لفس» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك (5)
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 ؟الوأ امهّيأ بألل تخألاو ٌدجلا يف اًضيأ دمحأ باحصأ فلتخاو

 اهل :اًهجو ادّرجملا» يف يضاقلا ئكحو ءاهنم ةيلوأ ذجلا نأ :بهذملاف

 صن باحصألا اهيلع لّوأت ىتَّلا تاليوأّتلا دحأ ئلع ءيجي اذهو .هنم ئلوأ
 .تملقت لفو ؛لمحأ

 لصف

 يف نمو تاهّمألا مدع اذإ :اولاق مهن :مدقتملا لصألا ةَّحِص نّيبي اممو

 امك ؛مهنم برقألاف برقألا مَّدَقو .تابصعلا لإ ةناضحلا تلقتنا نهتهج
 .سايقلا ئلع راج اذهف «ثاريملا يف

 ةّبوقلا ةبارقلا متمَّدقف «ةبارقلا سنج يف اذه متيعار الهف :مهل لاقيف
 ؟تابصعلا يف متلعف امك ةحوجرملا ةفيعضلا ئلع ةحجاّرلا

 تناك نم ّنهنم مَّدَقُي ِهَّنأ مكدنع تاوخألا يف حيحّصلا ٌنِإفاًضيأو
 لوصألل ٌقفاوم ٌحيحص اذهو «ٌمأل تناك نم ّمث ءبأل تناك نم ّمث «نيوبأل

 ءاج بألا ةبارق ئلع ملا ةبارق ميدقتب مهلوق ئلإ اذه ٌمِض اذإ نكل «سايقلاو
 .ةضقانتملا ةلكشملا ٌعورفلا كلتو ءُضقانتتلا

 تاوخألاو تالاخلا 'ىلع دجتلاَو بألا تاهّمأ ميدقتب اولاق دقف اًضيأو

 (؟7ههميدقتل (١)ضِقانُي هّنكل ءعرشلا لوصأل قفاوملا ٍباوّصلا وهو ٌمألل
 .بألا ئلع ٌمألل تخألاو ةلاخلا ميدقت ضقاتُيو .بآلا تاهّمأ ىلع ّمآلا تاهّمأ

 لوقلا نأ َبيرالو .ئيعفاشلل ميدقلا لوقلاو ءدمحأ نع نيتياوّرلا ئدحإ وه امك

 .مّدقت امك لوصأألا سايق نم دعبلا ةياغ يف هنكل ءلصألل ٌدرطأ هب

 .«صضقانم» :عوبطملا يفو .«ضقانتا :م د ءح ()

 .ماللا تابثإب خسنلا يف اذك (؟)

 ا



 ناك نم ىلع ٌمأل تاوخألا نم ناك نم ٌميدقت :اًضيأ هدرط نم مهمزليو

 .؟7١جيرُس نباو ينزملاو ةفينح وبأ همزتلا دقو .بأل نهنم

 دقو «بآلل تخألا ئلع ةلاخلا تنب ميدقت :اًضيأ هدرط نم مهمزليو

 مّدقف .كلذ عنشتسا فسوي وبأ نكلو «ةفينح بأ نع ةياور وهو «رفز همزتلا

 .ةفينح يبأ نع هاورو ءروهمجلا لوقك بألل تخألا

 ٌمأ ةذجلا ئلع ٌمألل تخألاو ةلاخلا ٌجيدقت :هدرط نم اًضيأ مهمزليو

 سبياقملا نم اذه لثمو .رفز همزتلا دقو ءنهولاو دعبلا ةياغ يف اذهو .بألا

 سياق اودعغات ال :(97لاقر ا” ةناسسأل 011 ةةنع ىبأ يدم ردح ىلا

 .مارحلا متلّلحو لالحلا مَتمَّرح رفز سيياقمب متذخأ نإ مكّنإف «رفز

 لصف

 صّلختي هنأ معز طباضب بابلا اذه طّبض دمحأ باحصأ ضعب مار دقو
 .ةمومألا يهو «ةققحتملا ةدالولاب ةناضحلا يف رابتعالا :لاقف ءضقانّتلا نم هب

 نم تخألا مَّدقت كلذلو :لاق .ثاريملا مث «ةّوبألا يهو ةرهاّظلا ةدالولا مث
 مث :لاق .امهنم اًئرإ ئوقأ اهّنأل ؛ةلاخلا ئلعو ٌمألا نم تخألا ئلع بألا

 يلدت ةّمعلاو ٌمألاب يليت ةلاخلا ّنأل ؛ةّمعلا ئلع ةلاخلا مَّدَمّيف «ءالدإلا

 مث «ةّوبألا اهدعب مث «ةمومألا :ةبترم ةناضحلل (؟7بابسأ ةعبرأ ركذف .بألاب

 .فيحصت ««حيرش نبا» :دءح )١(

 .(هباحصأ» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك (5)

 «ئواتفلا عومجم»و (5 ١ /7) «لئاسملا عماج يف مالسإلا خيش هنع لوقلا اذه ركذ ()

 "اور

 .ةءابشات :5 (:4)

 اك



 .ءالدإلا مث ؛ثاريملا اهدعب

 الإ ةقيرّطلا هذه هتداز امو 217 0بعوتسملا» بحاص ةقيرط هذهو

 اهداسف نيتي امو «قرّطلا دسفأ نم يهو «[رّشلا دعاوت نع ادعبو اضقات

 )و ّمألا ٌميدقت ةّوبألا ئلع ةمومألا ميدقتب دارأ نإ ِهّنإف «ةلطابلا اهمزاولب

 هع | ةلطابلا مزاوللا كلت تناك -هتهج يف نمو بألا ئلع اهتهج يف

 ٌمأ ئلع ّمألا نم تخألا تانب ميدقتو «"7بألا ئلع ّمألا ةلاخ ميدقتو

 عرشلا لوصأل فلاخم رهف ةسامإ نص وبعتل هتفلاخم عم اذهو .بألا

 .هلعاوفو

 طانم يف نأَّشلا ًّنكل ءٌقح اذهف بألا ئلع مّدقُت اهسفن ّمألا َّنأ دارأ نإو
 ؛هتهج يف نمو بألا ئلع مّدقَت اهتهج يف نمو ّمألا نوكل وه له :ميدقتتلا اذه

 عم هيلع تمّدَق ركذ ةجرد يف تناك لئئنأ لكو «ركذ ةجرد يف اهثنأ اهنوكل وأ

 .مّدقت امك باوّصلا وه اذهو ؟هألا ةبارق يلع بألا ةبارق ميدقت

 ف ٌمَّدَقم تاريملا ف هّدقملا نأ هب دارأ نإ ؛.«ثاريملا من١ :هلوق كلذكو

 ٌةَمَّدقم اهّنأل ؛َّمألا ةبارق ئلع بألا ةبارق ميدقت هُدْرَطو ٌحيحصف ةناضحلا
 .ةلاخلاو ةّمعلا ئلع تخألا مّدَقَتف ؛ثاريملا يف اهيلع

 اهنا ؛ةلاخلاو مدان تخألا يا سأل تلا هَّدقَت كلذلو» :هلوقو

 .باتكلا نم ةعوبطملا ةخستلا ىف ةلاضحلا باب دجوي ال (
 .عوبطملا نم ةطقاس «و مألا» )١(

 .خسنلا يف تسيلو .«همأو» :عوبطملا يف اهدعب 2
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 ناك ولو «هتّوقو ثرإلا لجأل اهميدقت نكي مل :لاقيف ««امهنم اًنرإ ئوقأ
 ئلوأ معلا نوكيف ءءاستلا نم ةناضحلاب ٌّقحأ تابصعلا ناكل كلذ لجأل

 . طاع اذه ءالجعلاو ةلاقبلا عم ")اي

 لصف

 ف لصف :(3)لاقف ءرخآ ل طباضب بابلا اذه (ينغملا» ف خيشلا طبض لقو

 :يلوأو .ءاسنلاو لاجّرلا عامتجا دنع ةناضحلا لهأ نم ئلوألاف ئلوألا نايب

 نهتأل ؛برقألاف ٌبرقألا ”رهنم مَّدَقُي نوّلَع نإو اهتاهّمأ مث ٌمألا :اهب لكلا

 اهتاهّمأو بألا َّمأ نأ دمحأ نعو . الا انعم يف نهف قط رهّشدالو ٌءاسن
 َنهَتأل ؛ميدقتلاب ئلوأ بألا نوكي ةياوّرلا هذه ئلعف .مألا ٌمأ ئلع َنمَّدَقُي

 دنع ةروهشملا يه ئلوألاو رهتاهأ مل مالا دصب بالا نوكيف هب نيلي

 مث :لملا ة مث «هتاهّمأ مث بألا م مث ءاهتاهّمأ م من ملا مّدقملا َنإَف ءانباحصأ

 نم ةبصعب َنيِلَدُي ّنهنأل ؟تاثراو ريغ درك نإو هتاهّمأ م مث ,بألا لج مث «هتاهّمأ

 نأ :ئرخأ ةياور دمحأ نع يِكُحو .مألا يبأ 1 فالخب ؛ةناضحلا لهأ

 ةده قحأ نيويألا نم تمعألا نكت ءبألا نم ّقحأ ةلاخلاو ّمألا نم تخخألا

 .بهذملا نم ةروهشملا يه ئلوألاو .تابصعلا عيمج نمو امهنمو

 مَّدقتو «تاوخألا ئلإ ةناضحلا تلقتنا تاهّمألاو ءابآلا ضرقتنا اذإف

 مّدقتو ٌّمألا نم ٌتخألا ٌجث ءبألا نم ٌتخألا مث «نيوبألا نم ٌتمخألا
 اهتجرد يف نم ئلع تمّدَقف «ةناضحلا لهأ نم ٌةأرما اهّنأل ؛خألا ئاع تخألا

 .عوبطملا يف تسيل «اهب» )١(

 .(577-5705 /١١)«ىنغملا» (6)

> 0 



 يف دج لكو «بألا يبأ ئلع بألا ٌمأو «بألا ئلع مق لشن : ملاك «لاجّرلا نم

 .هسفنب اهيلي ال لجّرلاو ءاهسفنب ب ةناضحلا يلت اهّنأل ؛هيلع مّدقت دج ةجرد

 ميدقت يفو .ئلوأ لّوألاو .هسفنب ةبصع هّنأل اهيلع مّدهُي هنأ :رخآ ةجو هيفو

 الاف تخأ نكت مل اذإو .ناهجو جلا ئلع بألا نم وأ نيوبألا نم تحألا

 امل ملا نم خألل ةناضح ال وأ /امهقاننأ مث .بألل خألا مث ,ئلوأ نيوبألل

 ان ركذ

 اهيف نهبيترتو ءحيحّصلا ئلع تالاخلل ةناضحلا تراص اومدع اذإف

 «تاّمعلل تراض ؟! سبعاذإف لا وخلا ةناضح الو تاروخألا بيثرتك

 مث «نيوبألل ٌمعلل مث :ةوخإلا ئلع تاوخألا ميدقتك مامعألا ئلع نمّدقُيو

 بألا تالاخ لإ مث .")امهؤانبأ مث ألا نم ٌمعلل ةناضح الو ,بأآلل ّمعلل

 تاّمع ئلإ مث« مالا تالاخ ئلإ رخآلا لوقلا ئلعو .ءيقرخلا لوق ئلع

 .هل ةناضح الو «14مألا يبأب َنيِلدي هنأ ؛ ؛مألا تاّمعل ةناضح الو .بألا

 يعد طيس م حرج ق ابتسم لفظ نم رتل رك ناساف عج نير

 .22)همالك ايهتنا .ةعرقلاب

 ىلع ْثَلَع نإو ّمألا ٌمأ ميدقت هيف نكلو «طباوّضلا نم هلبق امم ٌريخ اذهو

 .«امهانبا» :عوبطملا يف 0

 .تالاخلل ريمضلاو .«نمدع» :«ينغملا» يفو .خسنلا يف اذك 0

 .خسنلا فالخ «امهانبا» :عوبطملا يف (9)

 .طلغ .«بألا يبأب» :ح (5)

 .«ينغملا» بحاص مالك يأ 0(
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 ئلع بألا ةهج يف نم ّضعب مَّدق نإو ؛هدرطي مل وهو «ةلطابلا مزاوّللا كلت

 .ميدقتلا طانمبو قرفلاب بلوُط -لعف امك مالا ةهج يف نم ضعب

 يف وهو ّمألا نم خألا نود 217 مألا نم تخألل ةناضحلا تايثإ هيفو

 َضقتنا ٌركذ وهو اهتثونأل كلذ ناك ()نإف ءبجو لك نم اهل واسمو اهتجرد
 ال ةناضحلاو «ةبصعلا نم سيل هنوكل كلذ ناك نإو ءمهّلك ةبصعلا لاجرب
 يوذ ءاسنل اهومتاعج فيكف :ليق -ةبصعلا نم نوكي نأ الإ لجرل نوكت

 ؟هجو لك نم روكّذلا نم ٌنهتجرد يف نم ةبارقل ٌنهتبارق ةاواسم عم ماحرألا
 ريغل اهولعجت الف ثاريملا وأ ءرَكَّذل اهولعجت الف ةثونألا اوريتعت نأ اًمإف

 وأ مالا ابأو لاقلاوهألا نم مآل اهنم اوعنمت الف ةبارقلا وأ ءثراو

 .ةيصخع ريغل اهوطعت الق ٌتيِصعتلا

 روكذلا يف بيصمتلا رابتعا وهو ءادلوق وهو رمخآ مس يب :متلق نإ
 .ثانإلا يف ةبارقلاو

 خلع ةيالو ةناضحلاو «ثاريملا بابو تايالولا بابل ٌفلاخم اذه : ليف
 متكلس نإو ءَّدجلاو بألاب اهوّصخف تايالولا ٌكلسم اهب متكلس نإف ءلفّطلا
 لوقو مكلوق فالخ امهالكو «ثراو ريغل اهوطعت الف ثاريملا ٌكلسم اهب

 .:ريعمجأ سأثلا

 يتلا ةلاخلا ئلع هّتجرد تلزن نإو خألا نبا ميدقت :اًضيأ همالك يفو
 دعب ةوخإلا دالوأ اولعج امَّنِإ باحصألا روهمجو «دعبلا ةياغ يف وهو مأ يه

 .طلغ ««بألا» :ح )١(

 .2نأب» :ح م )0
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 ُمألاو ءيِلَدَن اهبو ٌمألا تخأ ةلاخلا نِإف .حيحّصلا وهو «تاّمعلاو بألا يبأ
 : ء سد 0 را دل 6

 مدقي فيكف .بالاب يدي يذلا خالاب يلدَي امئإ خألا ْنِبأو .«بآلا لع همدقم

 ؟اهيلع 55 نبا مدقي فيكف .هتقفسو بألا تثخأ ةيعلا اذكو ؟ةلاخلا لع

 .رخآ طباضب ةّيميت نبا مالسإلا خيش انخيش بابلا اذه طبض دقو

 ةيالو ةناضحلا تناك امل :لاقي نأ ةناضحلا باب هب طبقي ام ترقأ :؟57لاقف
 ِك 5 ع َ 2 ُ 7

 ءتافّصلا هذبب مهّموقأ اهب ساّنلا ّقحأ ناك ةفطالملاو ةيبرّتلاو ةقفّشلا دمتعت

 عمتجا نإف ,ةناضحلا تافصب مهُموقأو هيلإ مهبرقأ مهنم مدقي .هبراقأ مهو
 ملا مدقتف .ركذلا ئلع ئثنألا مق مهتجرد توتسا نإف ءادعاصف نانثا مهنم

 معلا ئلع ةّمعلاو ءلاخلا ئلع ةلاخلاو ءّدجلا ئلع ةّدجلاو .بألا ئلع

 عم ينعي ةعرقلاب امهدحأ مذق نييثنأ وأ نيركذ اناك نإف .خألا ئلع تخألاو

 ةدحاو ٍةهج نم اوناك نإف ءلفطلا نم مهتجرد تفلتخا نإو .امهتجرد ءاوتسا

 «نيوبألا ةلاخ ئلع ةلاخلاو ءاهتنبا ئلع تخألا مَّدَمُّتف «هيلإ برقألا مَّدَق

 اذه .مألل خألا ئلع ٌمألا وبأ دجلاو ةّدجلاو ءّدجلا ةلاخ ئلع نيوبألا ةلاخو
 ةوخألا ةهج نم ئوقأ ةناضحلا يف ةمومألاو ةوبألا ةهج نآل ؛حيحّصلا وه

 يف ناهجولاو .ثاريملا يف ّمآلا يبأ نم ئوقأ هنأل ٌمألل خألا مدقُي :ليقو .اهيف

 تابصعلا نم سيل ِهّنأل ؛لاحب ّمألا نم خألل ةناضح ال :ثلاث ةجو هيفو

 :لوقي هجولا اذه بحتاص نإك ءاضرأ لاخلا كلذكو ةتاضحلا ءاسن خم الو

 نم اوناك نإو ءلاخلا نم ئلوأ هتاهّمأو ٌّمألا ابأ نأ عازن الو .هل ةناضحاال

 عماجا يف اهترشت (دلولا ةناضح يف ةدعاق» هلو ؛ةعوبطملا هبتك يف صنلا اذه دجأ مل 210
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 بألل تخألاو «ةلاخلاو ةَّمعلا لشم «بألا ةبارقو ٌّمألا ةبارقك .نيتهج

 ةهج يف نّم مَّدق -ّمألا ةلاخو بألا ةلاخو ٌّمألا ٌمأو بألا ٌمأو مأالل تخألاو

 .هيف نيتياوّرلا ئدحإ ئلع هّلك كلذ يف بألا

 امأو لفّطلا ىلإ برقأ بألا ةهج تناك وأ «مهتجرد توتسا اذإ هّلك اذه

 ةلاخكو .بألا يبأ ٌمأو ّمألا ٌمأك دعبأ بألا ةبارقو «ّبرقأ ّمألا ةهج تناك اذإ

 ةَوَقل لفطلا ئلإ برقألا مّدقُي نكلو ءناحيجرتلا لباقت دقف «هيبأ ةّمعو لفطلا

 عم اهمّدَقُي امّنِإف بألا ةبارق مَّدَق نمو .كعيألا ةقفش : املع هوئحو هتقفش 7

 اّلإو «ةبيرقلا ٌّمألا ةبارق تمَّدق اهنم دعبأ تناك اذإ اّمأف ءاهل ٌّمألا ةبارق ةاواسم
 .دحأ اهب لوقي ال ًةلطاب ٌمزاول ةديعبلا ةبارقلا ميدقت نم مزل

 سايق ىلع اهُيْرَجو «بابلا اذه لئاسم عيمج ٌرْصَح نكمي طباَّضلا اذهبف

 نكمأ كيلع تدرو ةلأسم ّيأف .عرشلا لوصأل اهّتقفاومو اهُدارَطاو «ةعيرشلا

 ضقانتلا نم هدم أب عمو ءليلدلا ائضتمم هنوك عم ؛ظرالا اذه نم اهزيخأ

 .قيفوتلا هللابو .لوصألا سايق ةضقائمهو

 7 ع يي 2-1 7 ٍّش ْ

 قح ةناضحلا نأ ئلع ليلد هيف ؛«يحِكْذَت مل ام هب قحأ ١2)تنأ» :هلوقو
 ه 3 ظ 1 ُ 8 سد ها سا م6

 يف نيلوق ىلع ؟هيلع وأ نضاحلل قح يه له ءاهقفلا فلتخا دقو .ٌمآلل

 لزنيو اهطقسُي نأ ةناضحلا هل نمل له :امهيلع ىنبنيو ءكلامو دمحأ بهذم

 ةرجأب الإ هتناضح َماَّيأ دلولا ةمدخ هيلع بجي ال هَّنأو .نيلوق ئلع ؟(")اهنع

 :م يف تسيل «تنأ» (1)

 لمح



 ةبقاحلا قا نو .اًناكم هفيدع تمسو هيلع ءانث# ]وعل ىسلا :انلق نإ
 .نيلوقلا الع ةرجألا هلف ءاريقف

 عجرت ملو ٌةبهلا تمزل ءاهل ّقحلا :انلقو بألل ةناضحلا تبهُؤ اذإو

 .اهبلط ئلإ دؤَعلا اهلف ءاهيلع ّقحلا :انلق نإو ءاهيف
 ميلا لبق ةعفشلا ةبهكٌدعب تبغي ملام نيبو ةلأسملا هذه نيب قرقلاو

 راصف ءاهببس دج دق ةناضحلا يف ةبهلا نأ -نيلوقلا دحأ يف مزلت ال ثيح
 تمنزل اًرهش اهجوزل اهتقفن ةأرملا تبهو اذإ كلذكو .دجو دق ام ةلزنمب

 .اهيف عججرت ملو اقيهلا

 ٌّقح ةناضحلا َّنأ حيحّصلاو ,مهعيرفتو ِكلام باحصأ مالك هّلك اذه

 ٌيلوو يه ْتقفَتا نإو ءاهريغ دجوُي ملو اهيلإ لفطلا جاتحا اذإ اهيلعو ءاهل

 يلد (هب ّقحأ ِتنأ) :ِلكَك هلوق يف نأ دوصقملاو .زاج هيلإ اهلقن ئلع لفّطلا

 اي نح ةئافسلا نأ لع

 لصف

 ئلع ؟ٌتيقوت وأ ليلعت وه له :هيف فلتخا .«يحكنت ملام» :هلوقو
 لهف ٠ ؛تقّلط ٌمث اهتاضح ْتطقسو ٌتجّوزت ولام امهيلع ينبني ءنيلوق
 مكحلا نأل ؛قالّطلاب ةتاضحلا تداع ؛ليلعت ظفّلا :ليق نإف ؟ةناضحلا دوعت

 تّقّلط اذإف «جيوُزّنلا ةناضحلا طوقس ةّلعو ءاهلاوزب لاز ٍةَّلعب تبث اذإ
 1س ماش اف مزج :نيراكألا اوبل انهو دل مقتولا املا تن

 وأ ةهدوجمب ,اهقح دوعي له ءاًيعجر قالّطلا ناك اذإ اميف اوفلتخا مث

 و



 دمحأ بهذم يف امهو «نيلوق ئلع ؟ةّدعلا ءايشتقنا 2171 لع اه رع فقرت
 .ٌيعفاشلا بهذم رهاظ وهو «هدّرجمب دوعي :امهدحأ ؛كلامو َيعفاّشلاو

 120 .ينزملاو ةفينح يبأ لوق وهو «ةّدعلا يضقنت ئّتح دوعي ال :يناثلاو

 .نيرثكألا لوق وهو «ليلعت «يحكتت مل ام» :هلوق نأ ئلع ٌعيرفت

 اهقح ْدْعَي مل اهب لخدو تجّوزت اذإ :هيعبلم نم ووهشملا يل كلام لاقو

 ملام» هلوق نأ ئلع ءانب اذهو :هباحصأ ضعب لاق .تقلط نإو ةناضحلا نم

 إف كاسات نيس دا نثر ئاقسلا نم كلحا :يأ «تيقوتلل «يحكنت

 ىضفقنا ول امك ءاهتقو ء ةضقلا مب هرمي 2+ «ةناسسلا كشو نيشقلا تسكب

 اذإ اهّقح دوعي :هباحصأ ضعب لاقو .اهنع هئانغتساو لفّطلا غولبب اهتقو

 َنأل :اولاق .مزاح يبأ نباو ةريغملا لوق وهو ءروهمجلا لوقك ءاهجوز اهقراف
 ٌعنام اهضراع امّنِإو «ةّصاخلا اهتبارق وه ةناضحلا نم اهّقحل يضتتقملا

 هنم يبنجألا ٍجوَّزلا قوقحب اهلاغتشاو «لفّطلا ةعاضإ نم هبجوي امل ؛حاكُتلا
 كلذ يف مهيلعو «هبراقأ ريغ ةمعن يف هتيبرتو هتيذغت نم هيف املو .هحلاصم نع

 يضنتتقملاو «" '”عناملا لاز ٍةقرف وأ تومب 2"”حاكتلا عطقنا اذإف .أ ةضاضعو هْنِ

 ءاهنم ٌعنام ةناضحلا لهأ نم هب ماق نم لك اذكهو .هرثأ هيلع بّترتف ٌمئاق

 مهقح داع عن :اوملا تلاز نإف .هل ةناضح ال هَّنإف ءودب وأ ٍقسف وأ قر وأ رفكك

 .ةقرفلاو حاكتلا اذكهف «ةناضحلا نم

 ىلع هفقوت وأ ٌيعِجَّرلا قالّطلا دّرجمب ةناضحلا دوَع يف عازّنلا اّمأو

 .1'يلإ» زن 1

 .(حاكنلاب) 3

 .(لينعملا» :ز (9)
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 تبني ِهَّنإف .ماكحألا ةَّماع ين ةجوز ةَّيعجّرلا نوك هذخأمف -ةّدعلا ءاضقنا

 (7١زحخأي نأ مرحيو «ءاليولاو راهّلظلا اهنم ٌحصيو .ةقفتلاو ثراوّتلا امهنيب

 كلذ ئعار نمف «ةجوز يهو اهاوس اًعبرأ وأ اهتلاخ وأ اهتّمع وأ اهّتخأ اهيلع

 َنيِبَتف «ةّدعلا يضقنت ئّنح ٌيعِجّرلا قالّطلا دّرجمب ةناضحلا اهيلإ "دعي مل

 َّقِبَي ملو ؛هشارف نع اهّلْزَع دق :لاق قالّطلا دّرجمب ةناضحلا داعأ نمو «لكنيح

 دق اهلجأل اهئاضح تطقس يَ ةعلاو ءٌلخش هب اه الو مس هيلع ال
 رهاظ وهو (20«ينغملا» يف خبشلا هيقدر يذلاوه اذهو .قذلطلاب تلآز

 ْتَقّلُط مث تجّوزت اذإ ٌمألا نم دلولا ٌدِْجَأ اذإو :لاق نإ ءّيقرخلا مالك
 .هتلافك نم اهقح ئلع ُثعجر

 لصف

 دقعلا وأ .دقعلا دّرجم هب دارملا له :هيف فلتخا (يحكنت يحكنت مل ام» لوو

 :ناهجو كلذ يفو ؟لوخُتلا عم

 يبأو َيِعفاَّشلا لوق وهو ءاهتناضح لوزت دقعلا دّرجمب نأ :امهدحأ

 نم اهَعُفن كلميو ءاهب عاتمتسالا َعفانم ٍجوَّزلا كلمي دقعلاب هّنأل ؛ةفينح

 نال ولا ةئارفح

 لوعدلاب نإف كلام لورق وعر ءلرغتلاب الإ لوزتال اهنأ 'يناقلاو
 .ةناضحلا نع اهلاغتشا ققحتي

 .خسنلا فالخ «حكني» :عوبطملا يف )١(

 .(دعت مل» :عوبطملا يف 6

 .يقرخلا مالك هيفو .رمر_201) 2
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 اهنأل ؛دقعلاب اهتتاضح طوقس هيشآلاو «نيرمألا لمعحي ثيدحلاو

 ٍزئتيح اهِذَحَأو ءلوخّدلل وُيِهَّتلاو ءدلولا نع ٍلاغتشالا ةّنظم يف تراص ٍذئتيح

 .روهمجلا لوق اذهو «هبابسأ يف

 :ٍلاوقأ ةعبرأ ئلع حاكنلاب ةناضحلا طوقس يف ساّنلا فلتخاو

 اذهو «ليشنأ وأ اركذ نوضختلا ناك ءاوس ء[ قلم هب اهطوقس : هدأ

 هب '"”ئضق «ملعلا لهأ نم هنع ظفحأ نم لك اذه ئلع عمجأ :7١2رذنملا

 .حيرش

 نيب ةناضحلا يف قرف الو ءلاحب جيوزتلاب طقست ال اهَّنأ :يناثلا لوقلاو

 يبأ لوق وهو «ٌيرصبلا نسحلا نع بهذملا اذه يكحو «لعبلا تاذو مّْيألا

 ,(؟)اهّمأ حاكنب ةناضحلا طقست مل اًننب ناك نإ لْفّطلا نأ :ثلاثلا لوقلا

 ف ةيلع صن ةمحأ نع نسياورلا نمدجإ اذهو .؟250تطقس اذ ناك نو

 )١( «ينغملا» يف وهو .ةعوبطملا هبتك يف صنلا اذه دجأ مل )١١/ 47١(.
 .«ائضقف) :ص د (؟)

 )١57/١١(. «انئلحملا» :رظنا (9)

 .د يف تسيل «اهمأ» (5)

 .(طقسا :ز:صضاخ (8)
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 2 رع ُُ 3 اني ف

 ذخأ ٌريغص اهنباو ٌمألا تجّوزت اذإ :؟7لاقف ءيماشلا ئيحي نب انهم ةياور

 عبس لإ اهّمَأ عم نوكت ةيراجلا ءال :لاق ؟َتبَّصلا لثم ةيراجلاو :هل ليق .اهنم

 ؟ غلبت نأ نيلإ وأ يئس عبس ىلإ اهدنع نوكت لهف :ةياوّزلا هذه ولع و. ةريثيس

 :لاوقأ ةثالث الع لوقلا اذه باحصأ فلتخا َّمث

 لوق رهاظ اذهو «طقف لفّطلل اًبيسن ٍجوَّزلا نوكي نأ طّرتشملا نأ :اهدحأ

 باحصأ لوق وهو ءمرْحَم محر اذ نوكي نأ كلذ عم طرتشُي هنأ :يناثلا

 .ةدهح ىبأ

 نأب ءام (؟)اًداليإ لفّطلا نيبو ٍجوَّزلا نيب نوكي نأ طرتشي هنأ :ثلاثلا

 .ةلأسملا هذه يف بهاذملا

 :حجح ثالثف ءاقلطم جيوزتلاب ةناضحلا طقسأ نم ةَّجح اّمأف

 .هركذ مّدقتملا بيعش نب ورمع ثيدح :اهادحإ

 ( 0١«ينغملا»و (؟ 57 /؟) «نيهجولاو نيتياورلا) يف امك )١١/ 47١(.

 .(7707ص) «داشرإلا» يف (؟)

 .«بيسنب» :عوبطملا يفو .خسنلا يف اذك (9)

 .عفرلا هجولاو ءايوصنم خسنلا يفاذك (4)

1 



 اهنإ :رمعل قيدصلا لوق مَّدقت دقو «كلذ الع ةباحّصلا قافثا :ةيناثلا

 نم امهل ٌفلاخم الو ءكلذ نئلع هل رمع ةقفاومو ؛جّوزتت مل ام هب ّقحأ

 راصعألا رئاس يف مويلا ئلإ هدعب ٌةاضقلاو حيرُش هب ئضقو َهَّنبلا ةباحّصلا
 .نايضمألاو

 لجر نع «ريبزلا وبأ انأ ءجيرج نيا نإ :7قاقرلا دبع هاور ام :(17ةعلاعلا

 ةأرهأ تناك لاق 50 بلا دبع نب ةملس ىبأ نع «ةنيدملا لهأ نم حلاص

 كلو اهنم هلو ءٍدحأ موي اهنع لتقف هراصنألا نم لجر تحت راصنألا نم

 هلك يلا لإ تءاجف ءرخآلا ٌسكنأف ءاهيبأ ئلإ رخآ ٌلجرو اهدلو مع اهبطخف
 اعدف .يدلو ينم ّدخأف ءيدلو مع كرتو «هديرأ ال الجر يبأ ينككنأ :تلاقف

 مع يحكناف يبهذا .كل حاكن ال يذلا تنأ» :247لاقف ءاهابأ ِةِكَي هللا لوسر

 اهل ةيقبقل لولا م مع اهسكنأ لب هتسجؤزت امل اهنم دلولا ذأ ركذي ملف .«كدلو

 تجور# اق اهتايو :حاكتلاب ةناضملا طوقا يلع يلد هيفق هقتاضحلا

 .لفطلا نم بيسب

 ثيدح نأب لالدخسالا اذ ئلع (0)هزح مرفأ دمحيعم وبأ ضرتعاو

 .«ثلاثلا» :خسنلا يف 00

 لاقو )720/٠١١"( «ئلحملا» يف مزح نبا هقيرط نمو )3١7١5(« «فنصملا) يف 0

 .ي عتسو اذه للعر هلرهجس يلو ةيزسرم الهلا يقع

 .أطخ ««نمحرلا دبع يبأ نب : ةملسا :ز ١

 خسنلا يف تسيلو .«لاق معن :لاق ؟ةن ةنلف ان لف تحتكيأ) :عوبطملا يف اهدعب 000

 .«ليولحملا»و

 .(576 )١١/ (ئلحملا» يف (6)
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 .ٌلوهجم هيفو «ٌلسرم اذه ةملس يبأ ثيدحو «ٌةفيحص بيعش نب ورمع
 مهحيحصت يف ورمعب ةّمئألا جاجتحا (١)اًنّيب دقف هناتيعمش نايفا ةعاللاو

 ّيراخبلا لوقو مزح نبا لوق لجرب جاجتحالا يف انعم ضراعت اذإو «هثيدح

 تفتلُي مل ,مهلاثمأو هيوهار نب قاحسإو يديمخلاو ٌينيدملا نباو دمحأو

 .مهاوس لإ

 اراك دقو هيما راب نم ةملس ابأ نإ ءاذه ةملس ىبأ ثيدح اّمأو

 ققحت ولو هلاسرألا ىدستجالف ءاهل هواقل ركن الو ةراصنألا نع ةّصقلا

 لونعو ؛هدحو هيلع دامتعالا سيلو «ٌةفوقومو ةعوفرم دهاوش هل ٌدَّيج لسرمف

 نأ بيرالو ءحالَّصلاب ريبزلا وبأ هل دهش يذلا حلاّصلا َلِجَّرلا لوهجملاب
 تتبث ةقثلا هنع يواّدلا هلّدع اذإ لوهجملا ّنكلو باف مال ةدايشلا هله
 رابغالا باي نم ليقعتلا َنِإف ؛نيلوقلا ٌحص أ الع اًدحاو ناك نإو «هتلادع

 هيف ئفتكُي ِهَّنِإف «ةياوٌرلا يف ليدعّتلا امّيس الو «ةداهّشلا باب نمال مكحلاو
 َنِإ :نيلوقلا دحأ نأ عم اذه .ةياوٌرلا باصن لصأ ئلع ديزيالو «دحاولاب

 وه امك ءليدعّتلاب حّرصي مل نإو هل ٌليدعت هريغ نع لدعلا ةياور دّرجم

 نع جرخ ,29هليدعتب حّرصو هنع ئور اذإ امو .دمحأ نع نيتياوُرلا ئدحإ

 نع ةياوّرلاب اًمورعم نكي مل اذإ امّيس ال ؛هتياور اهلجأل درت يتّلا ةلاهجلا
 ,ةيمهزملاو ءاقحفلا

 نيمهتملا نع سيلدّتلاب افورعم سيلف ٌسيلدت هيف ناك نإو ريبزلا وبأو

 مهتم نع نوسُلدي اونوكي مل ءفلّسلا سيلدت سنج نم هسيلدت لب :ءافعضلاو

 .«نيبا :حوز )١(

 .خسنلا يف تسيلو «دقف» :عوبطملا يفاهدعب (؟)

 ل



 .نيرخأتملا يف سيلدّتلا نم عونا اذه رثك امَّنِإو جرجس الو

 نع ؛يراخبلا قيرط نم هاورامب هلوق ئىلع دمحم وبأ ٌجتحاو

 هل سيلو ةنيدملا كي هللا لوسر َّمدق :لاق سنأ نع ٍبيِهَّص نب زيزعلا دبع
 هللا لوسر اي :لاقف كي هللا لوسر ئلإ يب قلطناو ءيديب ةحلط وبأ ذخأف ٌةداخ

 ركذو .١2)رضحلاو رفّسلا يف هّثمدخف :لاق .كُمِدخيلف سيك ٌمالغ اَسنأ َن
 ىلا

 ةحلط وبأ وهو «ٌجوز اهلو هّمَأ ةناضح يف سنأ اذهف :(""دمحم وبأ لاق
 .ٌدايَلَك هللا لوسر ملعب

 نم اًدحأ َنإف ؛ةّحّصلا ةياغ يف ربخلاو «طوقّلا ةياغ يف جاجتحالا اذهو

 ملول رشا ي مل ٌريغص لفط وهو كو يلا ئلإ هيف هّمأ عزاني مل سنأ براقأ

 هنتاي امّنإَو هّمأل هب مكحف ةَجّوزم هّمأو ّيمُي مل وأ هدحو ُبرشيو هدحو لكأي

 رع سنأل ناك ةنيدملا مدق امل هلي يتلا ابك تاماقملا ةلذس ل الد ةسالا

 براقأ نم ٌدحأ ِتأي مل ةحلط ابأ تجّوزت اًملف ءهّمَأ دنع ناكو «نينس ٌرشع رمعلا

 بلطأ انأو ءكل ةناضح الف ٍتجّوزت دق :لوقيو اهدلو يف ؟؛7اهعزاني سنأ

 تقفتا اذإ اهنبا ٌةناضح ةجّوزملا ةأرملا ئلع مرحيال هنأ بير الو .كنم هعازتنا
 نأ زوجي ال لب بجيال هّنأ بير الو ءكلذ ئلع لفّطلا براقأو جوّزلاو يه
 .ةناضحلا هل نم اهّمِصاخي نأ ريغ نم تجّوزت اذإ اهدلوو ٌمآلا نيب قَّرفُي

 )١( يراخبلا هجرخأ )1911١1(« ملسمو )9:”751(.

  00«للحملا» يف )١١/ 1١76(.

 هاتينث طقست مل يأ 46

 .أطخ ««اهعزاني مل» :ز (5)
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 .هدربأو جاجتحالا دعبأ ةّصقلا هذهب جاجتحالاف .دلولا عازتنا بلطيو

 مل ِلكَي هللا لوسرب تجّوت اّمل ةملس مأ نأ مهُجاجتحا اًضيأ اذه ريظنو

 يذلا نق !اًببع ايف .اهتتاقح خلع تّويتسا لب :؟ !!اهعبال اهتلافك طقست

 لَك ٍيبنلا رجح يف نوكي نأ نع َبِغَرو اهدلو يف ةملس مأ عزان
 اهتلاخل ةزمح ةنباب ئضق كي هللا لوسر نأب اًضيأ لوقلا اذهل ٌجتحاو

 :ذخآم ثالث ةزمح ةنبا ةّصق يف ساثلل نأ بير الو .رفعجب ةجّوزم يهو

 .ةناضحلا طقس ال حاكتلا نإ :اهيدسأ

 ءاهتتاضح طقس ال اهَّمأ حاكتف اتنب تناك اذإ ةنوضحملا نأ :يناثلا

 .اًركذ ناك اذإ اهطقسيو

 اّلإو ءاهتتاضح طقست مل لفّطلا نم اًبيسن ناك اذإ جوَّرلا ْنأ :ثلاثلا
 متي ال اًقلطم ةناضحل ا طقسُي ال حاكتلا نأ ئلع ةّصقلاب جاجتحالاف .تطقس 0

 .نيرخآلا نيلامتحالا كنيذ لاطبإ دعب الإ

 دافتسي ال 'يحكنت مل ام هب قحأ ِتنأ» :هلوقو هّمأل دلولاب كك هؤاضقو

 وأ :ةقيقر وأ ًةرفاك تناك نإو مآل هب يضقَي َّنح أ لكل ءاضقلا مومع هنم

 ليلد لد اذإف «هيفن الو كلذ ئلع هب جاجتحالا ٌّحصي الف «ًةرفاسم وأ «ٌةقساف
 كلذ نكي مل ةماقإلاو ةنايّدلاو ةّيّرحلاو مالسإلا رابتعا ئلع ّل 95

 .ثيدحلا رهاظل ةفلاخم الو اًصيصخت

 .أطخ .«اهنبال» :عوبطملا يف ()

 ل



 ةناضح الف «نيّدلا ين امهقافّتا :طورش ةّنس نضاحلا يف طرتشا دقو

 :نيهجول ملسم ئلع رفاكل

 هيلع أشني نأو «هنيد ئلع لفّطلا ةيبرت ئلع ٌصيرح نضاحلا ّنأ :امهدحأ
 هللا ةرطف نع ِهرّيُْي دقو .هنع هّلاقتنا هلقعو هربك دعب بُعصيف «هيلع ئّبرتيو

 دلوئوولوم ]كا :هلِلكي َكَِتلا لاق امك ءاَدبأ اهعجاري الف «هدابع اهيلع رطف ىلا

 ديوب نّمْوُي الف .(7١(هناسجمُيو «هنارّصتُيو .هنادّوهُي هاوبأف «ةرطفلا نيلع

 .ملسملا لفّطلل هٌريصنتو نضاحلا

 ةّصاخ نيوبألا ىف ءاج امَّنِإ ثيدحلا :ليق نإف

 نيب لفّطلا ءوشن داتعملا بلاغلا ذإ «بلاغلا ٌجرخم جرخ ثيدحلا :ليق
 .امهّماقم هبراقأ نم لفّطلا ٌنِلو ماق امهدحأ وأ ناوبألا دف نإف «هيوبأ

 نافكلاو عيعتسملا ميس ؛ ةالاوملا عطق هناحبس هللا نإ :ياشقلا ةجولا
 ؛ضعب نم مهضعب رافكلاو ضعب ءايلوأ مهضعب نيملسملا لعجو

 .نيقيرفلا نيب هللا اهعطق ىتّلا ةالاوملا بابسأ ئوقأ نم ةناضحلاو

 اهرفك عم اهل ةناضحلا تبثت تبيثث :يوث وبأو مساقلا نبوي يأزلا لعل لاقو

 كثيدح نم 11هناسلا ىف ٌعتاسنلا ور امياو جتحاو .دلولا مالسإو

 باو مسا هلأ :تادس ني عقار لج نع ههيبأ نعءرشعم ب ديمحلا دبع
 لاقو «ةهبشُم وأ ٌميِطَف يهو ىتتبا :تلاقف ِةلكَ َىَِنلا تتأف ءمِلست نأ هتأرما
 لاقو ايس اف يدعفقا» :اهل لاقو ةيحان دعقا) دم نينا لاقف «يتنبا :عفار

 .هَنَعهَللَبر ةريره يبأ ثيدح نم (375/) ملسمو )١785( يراخبلا هجرخأ )١(
 .(١ص) هجيرخت مدقت (0)

 ا



 .«(اهدها َعهّللا» : هيَ قيبتلا لاقف ءاهّمأ ائىلإ ةّيبّصلا تلامف .«اهاوعدا» :امهل

 .اهذخأف اهيبأ الإ تلامف

 نم زوجي امهالكو «لفَّطلا ةمدخو عاضّرلا :نارمأ ةناضحلا َّنألو :اولاق
 ,7١2ةرفاكلا

 نب رفعج نب ديمحلا دبع ةياور نم وه ثيدحلا اذه :نورخآلا لاق

 مامإ هفًّمض دقو ءيسؤألا يراصنألا نانس نب عفار نب مكحلا نب هللا دبع

 فّكضو ؛2")هيلع لمحي ٌيروثلا نايفس ناكو ءناّطقلا ٍديعس نب ئيحي للعلا

 جملا ذأ عورق ةَّصقلا يف برطضا دقو .هريغ هفّعضو «ثيدحلا رذنملا نبا

 دقف ثيدحلا اّمأو :©20«ينغملا» يف خيّشلا لاقو .اًنبا ناك ّنأ رورو ءاثنب ناك

 نبا هلاق «لاقم هدانسإ ىفو ءلقنلا لهأ هتبثُي الو .هجولا اذه ريغ ئلع يور

 ْ .رثنملا

 لاف مالسإلا طرتشا نم بهذم ةَّحص ئلع هب ٌجتحُي دق ثيدحلا َنإ مث

 اذهو ءاهبنأ ىلإ تلامف «ةيادهلاب اهل ِةلكي يلا اعد اهّمأ ىلإ تلام اّمل ةّيبصلا

 ولو ؛هدابع نم هدارأ يذلا هللا ئده ُفالخخ رفاكلا عم ابوك نأ ئلع لدي

 .هلوسر ةوعدب هناحبس هللا هلطبأ لب ءةَّجح هيف ناكل اهّمأ عم اهّلغج ّرقتسا

 نم ربكأ ٍقسف ّيأف «قسافلل ةناضح ال :نولوقي مهَّنأ بجعلا نمو
 ررّضلا ىلإ هتقيرط ئلع لفّطلا ءوشنب قسافلا نم عقوتملا ررّضلا نيأو ؟رفكلا

 .«رفاكلا» :ضاخ (1)
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 نضاحلا يف ةلادعلا طرتشُن ال هنأ باوّصلا نأ ”١ عم ؟رفاكلا نم عّفوتملا
 ةياغ يف اهطارتشاو «مهريغو َيعفاّشلاو دمحأ باحصأ اهَّطَرَس نإو ءاًعطق
 .دعبلا

 تمظعلو «©)لاعلا لافطأ عاضل ةلادعلا نضاحلا يف "7طرتشا ولو

 موقت نأ ئلإ مالسإلا ماق ٍنيح نم لزي ملو تعا ٌدتشاو ةكألا اولع ةّقشملا
 مه مهنوك عم ءايندلا يف ٌدحأ مهل ضّرعتي ال مهنيب قاّسفلا لافطأ ةعاّسلا
 اذهو ؟هقسفب امهدحأ وأ هيوبأ نم لفط ٌعازتنا مالسإلا يف عقو ئتمو .نيرثكألا

 ئلع راصعألاو راصمألا رئاس يف لصّتملا لمعلا رارمتساو رسعلاو جرحلا يف
 راصمألا يف عوقولا مئاد ِهَّنإف ء.حاكنلا ةيالو يف ةلادعلا طارتشا ةلزنمب هفالخ

 .ٌقاّسف كلذ «؟)نوُلَي نيذلا ءايلوألا رثكأ َنأ عم ؛يداوبلاو ئرقلاو راصعألاو
 نم اًقساف هباحصأ نم ٌدحأ الو لكي ٌئبْنلا عنمي ملو ءساّنلا يف قوسفلا لزي ملو

 ولو لجّرلا نأب ةدهاش ةداعلاو ههَتيِلْوَم هجيوزت نم الو هل هتناضحو هنبا ةيبرت
 اهل ريخلا ىلع صرحتيو ءاهعّيضي الو هتنبال طاتحي ِهّنإف قاّسفلا نم ناك

 يفتكي عراّشلاو .داتعملا ئلإ ةبسُنلاب ٌليلق وهف .كلذ فالخ رّدُق نإو ؛هدهجب

 حاكتلا ٍةيالوو ةناضحلا ٌبولسم قسافلا ناكولو .َيعيِبَطلا ثعابلاب كلذ يف

 هب لمعلا ثراوتو 2*هلقنب ةّمألا ءانتعاو ءرومألا ٌمهأ نم ةّمألل اذه نايب ناكل

 .ح يف تسيل («عماا ع

 .(«تطرتشا» :ز ءص د )١(

 .«ةماعلا» :ح ()

 .فيرحت «(نوكيا :ح م )0(

 .«اهلقنب» :ز ءص د (6)
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 هٌعيبضت مهيلع زوجي فيكف «هب لمعلا اوثراوتو هولقن امم ريثك ئلع اًمّدقم
 وأ ننؤو نم ناكل ةئاضحلا قامي قسفلا ناك ولو ؟هقالخب لمعلا لاصتاو

 هللاو ؛هريغ مهل سمتلاو راغّصلا هدالوأ نيبو هنيب قّرف ًةريبك تأ وأ )ترش
 .ملعأ

 الو هوتعم الو ٍنونجمل ةناضح الف «ةناضحلا يف طّرتْشم لقعلا ءمعن
 نونوكي فيكف ؛مهّلُمكيو مهْئَّضحي نم ئلإ نوجاتحي ءالؤه ّنأل ؛لفط
 ؟بهريغل نيلقاك

 هَلّرش دقو ؛هيلإ بلقلا ٌنَكري ٌليلد هيلع ضهني الف ةّيّرحلا طارتشا اأو
 الإ هب ٌقحأ ٌمألا َّنإ :ةمأ نم دلو هل رح يف كلام لاقو .ةثالّثلا ةّمئألا باحصأ
 :لاق كي ىلا َّنأل ؛حيحّصلا وه اذهو .اهب ٌّقحأ بألا نوكيف «لقتتتف عابت نأ

 ةئيب هللا ق ف اهيلوو ةدلاو نيب قف نم» :لاقو :(")«اهدلو نعّةدلاو هلوُتالا

 ٌمْألا نيب عيبلا يف قيرفتلا زوجي ال :اولاق دقو .(70ةمايقلا موي هِيّيحأ نيبو

 .خسنلا يف تسيلو «اًرمخ» :عوبطملا يفاهدعب )١(

 يف ينامركلا برح هجرخأ دقف «تبثت ال هوجو نم ةباحصلا نم ددع نع يور (؟)

 ركب يبأ ثيدح نم (8//) «ئربكلا ننئسلا» يف يقهيبلاو (؟ 4 ١ ص) «هلئاسم)ا

 كلام نب سنأ ثيدح نم )8//١777( (لماكلا» يف يدع نباو ُكنَعدَيَاَعَِر قيدصلا

 .َنَعدَيلَدَيو ةداقن ثيدح نم (4ا/ال /”) «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا هوحنبو ُةْنَعهَلَِي

 ةلسلسلا»و (018/5) نقلملا نبال «رينملا ردبلا» :رظنيو ءاذج فيعض ثيدح وهو

 .(81/91/) ينابلألل «ةفيعضلا

 يبأ ثيدح نم (7/*77) مكاحلاو )١577(: يذمرتلاو :«(77549494) دمحأ هجرخأ ه6

 ف ينابلآلا هنسحو .«بيرغ يسع ثيزلجال :يذمرتلا لاقو «ُهَنَعْدَتلاَ يراصنألا موي

 '٠١١1(. /؟) «حيباصملا ةاكشم» ئلع قيلعتلا

5 



 عمي ثيداحألا عومعو ؟ةناضحلا يف امهنيب نوقّرفي فيكل ريغلا اهئلوز

 ةكولمم اهعفانم نوكب مِهّلالدتساو .عيبلاو ةناضحلا يف اًقلطم قيرفتلا نم

 ّقح لب «ٌعونمم -دلولا ةناضحل غرفت الف «هتمدخ يف ٌةقرغتسم يهف دّيّسلل
 عيبلا يف امك هدّيّسلا ٌّقح ئلع دلولا ةجاح تاقوأ يف ١2)هب مَّدقت ءاهل ةناضحلا

 أوس

 هيبنتلا يغبني ةلأسم انهاهو .مّدقت دقف حاكتلا نم اهٌولخ طارتشا امو

 اهريغ ىلإ اهانلقنو حاكتلاب ةناضحلا نم اهّقح انطقسأ اذإ انأ يهو ءاهيلع

 نم هب قحأ يهو ؛ةناضحلا نم اهقح طقسي مل -اهاوس هل نكي مل هَّنأ قفتاف

 نم هل حلصأ ؟"'هّياَرو هّمأ رجح يف هتيبرتو «هيلإ يضاقلا هعفدي يذلا ٌيبنجألا

 ؛هّونُحو هتمحرو هتقفش بجوت امهنيب ةبارق ال ضحم ٌيبنجأ تيب يف هتيبرت
 ياو «ريثكب اهنم َمظعأ ٍةدسفمب ٍةدسفم عفدب ةعيرّشلا يتأت نأ لاحملا نمو

 يف اهتناضح تطقس تجّوزت ةأرما ّلك نأ :اّيلك اًماع اًمكح مكحي مل لكك

 ةفلاخم لاحلا هذه يف ٌمألل ةناضحلا تابثإ نوكي ئّتح ءلاوحألا عيمج

 ٌميقم رخآلاو دوعي مث ةجاحل امهدحأ رفس ناك نإف راَّدلا داحّنا اًمأو

 .هب ٌرارضإ اًعيضر ناك نإ امّيس الو لفّطلا دلولاب رفّسلا َّنأل ؛ٌقحأ وهف
 .هريغ نم جحلا رفس اونثتسي ملو «هوقلطأ اذكه .هل عييضتو

 نافوُحَم هقيرطو دلبلاو «ةماقإلل رخآلا دلب نع الاقتنم امهدحأ ناك نإو

 .ص «د يف تسيل (هب» )١(

 .فيرحت ««هيأرو» :عوبطملا يف (؟)
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 امهو .(١)نالوق هيفف نينمآ هقيرطو وه ناك نإو .قحأ ميقملاف ءامهدحأ وأ

 دلولا ةيبرت نم نكمتيل بألل ةناضحلا نأ :امهادحإ بمحل هه ةاعاور

 نأ :ةينّثلاو .ٌحيرُش هب ئضقو ؛ٌيعفاشلاو ِكلام لوق وهو «هميلعتو هبيدأتو

 ةاووعب نحل مالاف بألا وه ناك نإ لقتنملا نإ :ثلاك لوق اهيفو 5 ملا

 .هب ّقحأ يهف حاكُتلا لصأ هيف ناك يذلا دلبلا ئلإ تلقتنا نإف ملا ")ناك

 يبأ نعاوكحو .ةّيفنحلا لوق اذهو ءٌنحأ بألاف (”هريغ ئلإ تلقتنا نإو

 ناك نإو ءّقحأ بألاف ٍةيرق ئلإ دب نم ناك نإ اهَّلقَت َّنأ :ئرخأ ةياور ةفينح
 .قحأ يهف لب ئلإ لب نم

 ؛هيلإ بلقلا نكسي ٌليلد اهيلع موقي ال ئرت امك ٌلاوقأ اهلك هذهو ْ
 .ةلقّتلاو ةماقإلا نم عفنألاو هل حلصألا يف لفّطلل طايتحالاو رظّنلا 0

 هلك اذه .ٍةلقن الو ةماقإل َريثأت الو ءيِعوُر ظفحأو َنوصأو هل َعفنأ ناك امهّيأف

 مل كلذ دارأ نإف «هنم دلولا ًعازتناو رخآلا َةَراَضُم ةلقنلاب امهدحأ دري مل ام

 .قفوملا هللاو «هيلإ َبَجَي

 لصف

 يي :هريدقت رامضإ هيف :ليق .«يحكنت ملام هب ٌقحأ تنأ' :هلوقو

 فسعت اذهو .ةناضحلا طوقسب مكاحلا مكحيو «جوزلا كب لخديو .يجكتت

 يتلا ءاضنتالا ةلالد نم وه الو ءيجوب هيلع ٌلدي الو ظفّللا هب رشُي ال ٌديعب

 نم ذثع « حتت هلرق ىف لعلاد لوهذلار .اهيلع ينعملا ةطسص فقوتت

 ص «د يف تسيل «نالوق هيفف» )١(

 .«تلناكا 3 (0)

 .د يف تسيل ل «هريغ اىلإ) (9)

 ع



 ا

 هربتعي مل نمو «[70 :ةرقبلا] 4غاََرَموَتَقَحل :هلوقك وهف «هربتعا
 .دقعلا هدنع حاكنلاب دارملاف

 عزانّتلا دنع هيلإ جاتحُي امّنِإ كاذف «ةناضحلا طوقسب مكاحلا مكح اّمأو

 لوسر ْنأ ال كب هللا لوسر مكحل اًدّقنم نوكيف :نيعزانتملا نيب ةموصخلاو
 ٌمكح ءاهطوقسب وه مكح دق لب .همكح لع ةناضحلا طوقس فقوأ ِةِكَي هللا

 َّمألا نأ ٌُيوبَّنلا مكحلا اذه هيلع ّلد يذّلاو .اومكحي مل وأ هدعب (١)ءاكحلا هب

 قاقحتسالا كلذ لاز تحكت اذإف «حاكُتلا اهنم دجوي مل ام لفّطلاب ٌقحأ
 نأ همصخ ىلع بجو ّقحلا هل نم هبلط اذإ اّمأف .اهريغ ئلإ ٌّقحلا لقتناو
 يقب هب بلاطي مل وأ هقح طقسأ نإو «هيلع مكاحلا هربجأ عنتما نإف هل هلذبي
 .ثيدحلا اذه ريغ نم ةدافتسم ةّماع ٌةدعاق 2')هذهف .اَلَّوَأ هيلع ناك ام الع

 لصف

 .ثيدحلا اذه رهاظب نيوبألا نيب ريبختلا ئري ال نم ("ٌجتحا دقو

 ٌّقحأ يه نكت مل لّطلا ريح ولو «(هب ّقحأ ِت كننأ) :لاق هنأ لالدتسالا هجوو

 تنأ :رذق إف فراق اذإ الإ هب ٌّىحأ ةركي ال بألا نأ امك ءاهرادغا اذإ الإ هب

 هب ٌّقحأ اهلعج ِةكَي ٌيِبْنلاو ءبألا بناج يف كلذ رَّدَق «كراتخا نإ هب ّقحأ

 هله ركذت نحتو كلامو ةقنح ىبأ بهذم اذهو :ةعزاتملا دبع ا[قلظم
 ٌمكح قفاوام حّجرُنو ؛مهلاوقأل جاجتحالاو ءاهيف ساّنلا بهاذمو ةلأسملا

 .(مكاحلا)» مح 1

 .«اذهف» :ز م (0)

 .د يف تسيل (جتحا» ()
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 .اهنم كي هللا لوسر

 هَنَعَُيَعَو قيدصلا ركب يبأ لوق ركذ

 ٍساَّبع نبا نع «يناسارخلا ٍءاطع نع ؛جيرج نبا نع 217قازرلا دبع ركذ

 اهحير : هيف لاقو مّدقتملا رثألا ركذف «هتأرما باّطخلا نب رمع قّلط :لاق

 نكي مل نيح هّمأل هب مكحف .هسفنل راتخيو بش تكي ةدح كمل ةيحاهشارقو

 .زرمس رخو زثميو رشي ذأ نو ريم

 هَنَعُدَنْلَدَوو باطخلا نب رمع لوق ركذ

 :لاق ريمع نب ديبع نب هللا دبع نع «جيرج نبا انبأ مك قلزرلا دب دبع لاقو
 .هب تقلطناف هّمأ راتخاف ءهَّمأو هيبأ نيب اًمالغ رمع ريخ

 نب ليعامسإ نع «بويأ نع «رمعم نع :اًضيأ '"”قازرلا دبع ركذو

 ١٠١(. ص) هجيرخت مدقت (0)

 ننسلا ةفرعماو (4 /8) «ئربكلا نئسلا» يف يقهيبلا يعفاشلا قيرط نم هجرخأ (0)

 ةبيش يبأ نباو )١51/7(. روصنم نب ديعس هجرخأو )37207/١١((« «راثآلاو

 .هب ةئييع نبا قيرط نم ٠ 5 7١( ص) («هلئاسم» يف ينامركلا برحو )١19115(

 .أطخ ««ديزي يبأ نب) :ذ عضون )

 .رمع كردي مل ديبع نب هللا دبعو )١7170511705((« «فنصملا» (:5)

 )6( «فنصملا» )١579٠5(.
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 ياطتلا ىه رم زر يوتا ل اينخ ب نبحرلا دبع نس دن ذيع

 راسم ني يلوا نه دهان نع يشحن )وفم نب ةيعس ركقو

 هّمع ىلع هّمأ راتخاف ءهرّيخف ميتي يف باّطخلا نب رمع ىلإ اومصتخا :لاق

 .كّمع بضخ نم ٌريخ كّمأ تطل َّنِإ :رمع لاقف

 دعمنا َُنَعَدَْإَو بلاط ىبأ نب يمرر

 يلم خس يل ال لعل .يثمو يثأ ني يلع نخل :لاق يمرَجلا ةرامع
 قيقا

17 

 في

 .هترّيخل اذه ٌعلبم غلب ول اًضيأ اذهو

 :هلثم يلع نع «ةرامع نع ءسنوي نع «ميهاربإ لاق :(20تعفاَشلا لاق

 .فيحصت .«لآ» :ح.م )١(

 هجرخأو ٠ 5 ١(. ص) «هلئاسم» يف ينامركلا برح هقيرط نمو )١41/7( «هنئس» يف (؟)

 ءاّرصتخم هب ديلولا يبأ نع ءاذحلا دلاخ نع يروثلا قيرط نم )١1708( قازرلا دبع

 .حيحص لسرم وهو

 هجرخأو .(5/) «ئريكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو :(44 /0) «مألا» يف )0

 )١91511(, ةبيش يبأ نباو )١51١/7(« روصنم نب ديعسو ؛(775١/) قازرلا دبع

 تدهشا :لاق ةعيبر نب يلع نع سنوي نع ةبعش هاور دقو «هب سنوي نع قرط نم

 نع ةعامجلا هاور ام حيحصلاو )/١141(. «للعلا» يف متاح وبأ هلعأو ««...اًيلع

 .ةرامع نع سنوي
 .فيعض «ئيحي يبأ نبا وه ميهاربإو «(49 /5) «مألا» يف (5)

 ا



 .نينس ٍنامث وأ نينس عبس نبا تنكو :ثيدحلا يف لاقو

 نب ةرامع ينثدح ءيمْزَجلا هللا دبع نب سنوي انث :ناطقلا لئيحي لاقو

 ٌّيلع ينرّيخف : :لاق بلاط يبأ نب يلع ئلإ هّمعو هّمأ هيف مصاخخ هلأ أ '!'ةعيبر

 اذه َعلبم علب اذإ اذه :يلع لاقف ءٌريغص يل أ يعمو ءيّمأ راهغأ ريلك ءاثالث
0 
 رو

 ُهَلَإَدََو ةريره يبأ لوق ركذ

 دعس نب دايز نع «ةنييع نب نايفس انث :برح نب ريهز ةمثيخ وبأ لاق
 اًمالغ رّيَخ ةريره ابأ تدهش :لاق ء[ةنوميم يبأ نع] ةنوميم يبأ نب لاله نع

 .("9هّمأو هيأ نيب اًمالغ رّيخ هلي هللا لوسر نإ :لاقو ءهُّمأو هيبأ نيب

 .ةباحّصلا نع هب ترفظ ام اذهف

 ئلإ :هيوهار نب قاحسإ كتلآس 27 ايعامسإ قب برح لاقف «ةّمئألا امو

 ئور «ةبيور نب ةرامعا )58/٠0(: «بيرقتلا» ينو .جحيرختلا رداصمو خسنلا يف اذك 2920

 .«روتسم «هيبأو همأ نيب هريخ هنأ يلع نع

 (ئلحملا» يف مزح نباو (١1١ص) (هلئاسم» يف ينامركلا برح هجرخأ (0)

 )008/1١(.

 نمو هنم ةدايزلاو «ةمثيخ يبأ قيرط نم )3١17/٠١( «ئلحملا» يف مزح نبا هجرخأ (')

 ئلعي وبأو (؟ 5١ ص) «هلئاسم يف ينامركلا برح هجرخأو .ئرخألا رداصملا
 (هدنسم) يف رازبلاو «-(4 /8) «ئربكلا نئسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو (0)

 ةصق ركذ نود اًرصتخم اًعوفرم يور ثيدحلاو .هب ةئييع نبا نع قرط نم (45449)
 .هجيرخت مدقت دقو «ةريره يبأ رييخت

 1٠١ ١(. ص) «هلئاسم» يف (:)

0 



 جمانودكي نأ لإ بع 00

 يس لإ كمحأ اأو تسمح :هبتسي اقدف :لآق رجال يس يسن

 ناك نإف «ايثنأ وأ "21 لفطلا نوكيدنأ اًمإف ,(١)دمحأ مامإلا بهذم اّمأو

 ّقحأ هّنأف عبّسلا نود هل ناك نإف ءاهنود وأ عبس َنبا ٌنوكي نأ اًمإف اًركذ

 :تاياور ثالث هيفف عبس هل ناك نإو «رييخت ريغ نم هتناضحب

 رايتخخا يهو هرّيْخَي : هنأ بهذ نم ةررهشلا ةحيدصلا سوس اهادحإ

 راتخا اذإ عرق نمل ناكو ؛امهتيي عرقأ امهنم اًدحاو رتخي مل نإف .هباحصأ

 .اًدبأ اذكهو «هيلإ لق رخآلا راتخاف داع َّمث امهدحأ

 .رييخ ريغ نع هب قحأ بألا َّنأ ةيئاّثلاو

 .عبّسلا لبق امك ")هب ٌنحأ ُمألا :ةئلاّثلاو
 «رييخت ريغب اهب قحأ اهّمأف نينس عبس َنود اهل ناك نإف ئئثنأ ناك اذإ اًمأو

 «نينس عست ئلإ اهب اهب ٌقحأ ")بألا َّنأ هبهذم نم روهشملاف اًعبس تغلب نإو

 .رييخت ريغب اهب ٌّقحأ بألاف اًمست تغلب اذإف

 .ٌمألا تجّوزت ولو «غلبت ئّمح اهب قحأ ٌّمألا ّنأ :ةكلاث ةياوو هنو

 .(اهدعب امو 5٠٠ /7) «لئاسملا عماجاو ء(اهدعب امو )١١/ 5١5 «ينغملا» :رظنا )١(

 نمض ةعوبطم يلبنحلا يناريرزلل عوضوملا اذه يف ةلاسرو «(185/5١؟) «مامتلا»و

 5-5179 راب 60 (يهبلا عومجملا»

 .(رييخت ريغ نم) :د يفاهدعب (؟)

 )518/1١1١(. «ينغملا» :رظناو .خسنلا فالخ «مألا» :عوبطملا يف (*)

2 



 ٌرثكأو ءاهيلع ّصن «مالغلاك عبّسلا دعب رّيخت اهَّنأ :ةعبار ةياور هنعو

 .ةريرحتو هيهذم صيخلت اذه .بهذملا ق اًهجو كلذ اوكح امّنِإ هباحضأ

 ميس اشنييدذأ ئلإ ليظأ وأ نا ناك اًركذ لمّطلاب ٌقحأ مل :ٌنِعفاَّسلا لاقو

 فّقأو هةيبأ نيب امهم لك رّخ امهلغم لقع نذلقعي امهو اًعيس اغلب اذإف:«نينس

 لكأو ايتح 7 :ةفينح وبأ لاقف

 ئوس نّمو «بألا دنع نانوكي مث .هدحو سبليو ؛هدحو برشيو .هدحو
 .غولبلا ربتعي الو ءايتغتسي تح امهب قحأ نيوبألا

 ةباور هدهركا رفعي ىنح ئئنأ وأ ناك اًركذ دلولاب قحأ ملا :كلام لاقو

 .لاحب رّيْخُي الو «غلبي تح :مساقلا نبا ئورو «ءبهو نبا

 :نينس نام غلي نتح نبالاب ٌقحأ "ألا :دعس نب ثلا لاقو

 ل ل .غلبت تح تنبلابو
 ع واع

 لاوس ئثنألاو ركّذلا ءامهيوبأ نيب كلذ دعب نا يخي -5

 يف لَك تِبْنلا نع رييشتلا تنك دق :ةيراجلا نود مالغلا يف نورّيخملا لاق

 .ديدج رغث تبنيو هرغث يقلي يأ )١(

 .4«يألاو هز (؟)

 .اةابسال :ز ءد (9)



 «ةريره يبأو نيدْشاَّرلا '''ءافلخلا نع تبثو «ةريره يبأ ثيدح نم مالغلا

 .ٌركنم هركنأ الو هَنبلا ةباحّصلا يف ٌفلاخم مهل فّرعُي الو

 رغّصلا لاح يف تمِّدَق امّنإَّمألا ّنإف ءنكمملا ٍلدعلا ٌةياغ اذهو :اولاق
 ريغل اّيهنت ال يّلا ةارادملاو عاضّدلاو لمحلاو ةييرّثلا ئلإ دلولا ةجاحل
 اًدح مالغلا غلب اذإف ؟هيلع مّدقت فيكف «نيوبألا دحأ ٌمألاف اّلِإو ءءاسُنلا

 ئواست -ءاسُنلا هيناعُي امو عضولاو لمحلا نع يىنغتسيو «هسفن نع ير

 الف «هيف نايواستم ناوبألاو ملا ميدقتل بجوملا ببَّسلا لازو «ناوبألا

 نم اًمإو «ةعرقلا وهو جراخ نم امل حجرعلاو :سجرمب الإ امهدحأ "””منقي

 يلج امهعمج دكووا عياذم ةنّلا تداج دقو :دراعتل وهو كتولا ةيع

 همّدق امانمَّدقو .رخآلاب امهدحأ عفدن ملو ءاًعيمج امهانربتعاف «ةريره يبأ

 اذإ اهيلإ راصُي امَّنإ ةعرقلا ْنأل رييِخَتلا مّدَقف هرحخأ ام انرَأو كي ينل
 ءانهاه انلعف اذكهو ءاهاوس ٌحّجرم ّقبي ملو ٍهجو لك نم قوقحلا تواست

 .ةعرقلا الإ نلَدَع اًعيمج امهراتخا وأ ْرتْخَي مل نإف :رايثشالاب امهدحأ انمدق

 اهعطقأو اهلدعأو ماكحألا نسحأ نم ناكل ةّنَّسلا ةقفاوم هيف نكي مل ول اذهف

 .نيعزانتملا يضارتب عازتلل

 امهنم اًدحاو ُرّتخي مل اذإ هنأ ءيعفاشلاو دمحأ بهذم يف رخآ جو هيفو

 .هرايتخاب اهنع هلقني امّنإو ءاهل تناك ةناضحلا َّنأل ؛(4)ةعرق الب ٌّمألا دنع ناك

 .(هئافلخا :ح م 010

 .خسنلا يف تسيلو ««هيف» :ةدايز عوبطملا يفاهدعب (؟)

 .(«مدقتي) :ز ءص ()

 . ص «د يف تسيل «ةعرق الب» (؟)
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 .ناك ام ئلع اهدنع ىقب ٌرتخي مل اذإف

 ةعرقلا ميدقت هيف ثيدحلاو «ةعرقلا ئلع ربيخّتلا متمّدق دقف :ليق نإف
 يواست دنع ميدقتلل ٌّيعرش ٌقيرط ةعرقلا نأل ؛ئلوأ اذهو «ربيختلا مث الَّوأ

 1 3 ماى 3 -
 دمحأ باحصأ لاب امف «هي حجر يف «ٌئيبصلا رايتخا الإ بي مل ةعرقلا

 ؟ةعرقلا يلع رييخّتلا اومَّدق عفاشلاو

 ءافلخلا لمعو .هيلع ثيدحلا ظافلأ قافتال رييخُتلا مَّدَق امَّنِإ :ليق

 مل مهضعبو ,7)22)ثيدحلا يف اهركذ ةاوّرلا ضعبف ةعرقلا اّمأو «هب نيدْشاَّرلا

 رييخُتلا مَّدقف .هدحو ةريره يبأ ثيدح قرط ضعب يف تناك امّنإو ءاهركذي

 ّقبي مل ذإ ؛حيجرّتلل اًقيرط ٌةعرقلا تنّيعت رييخَّتلاب ءاضقلا رّذعت اذإف ءاهيلع
 .اهاوس

 مامإلاو (هننسا يف ٌيئاسّنلا ئور :ةيراجلاو مالغلل , نورّيخمل |لاق مث

 : مأو وه عزانت هنأ ةناقس نب عفار ثيدح نم (76هدئسم)# ىف دمحأ ف رف

 ءامهنيب ةّيبّصلا دعقأو «ٌةيحان ةأرملا َدعقأو «ديحان هّدعقأ لك تنل نأو ءاهنتبا
 ائلإ تلامف ««اهِيما َمِهّللا» كي ْيَنلا لاقف ءاهّمأ ئلإ تلامف ءاهاوُعْدا :لاقو
 .اهذخأف اهيبأ

 ةمدقتملا راثآلاو ةريره يبأ ثيدح ناكل ثيدحلا اذه دري مل ولو :اولاق

 .«ثيدحا» : ص «د 010

 .ةياورلل قفاوم تبثملاو .«مَأ َّمأو» :خسنلا يف (")
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 يه لب ؛مكحلا يف هل َريثأت ال اًرَكَذ لفّطلا نوك َّنأل ؛ئشنألا رييخت يف ًةَّبح

 نما :هلوق ينو «( 11( ّسلفأ دق ٍلجر دنع هّاتم ٌدِجَو نما :هِلكك هلوق يف ركّذلاك

 ةروكذلا طارتش :ا هدعب ليلوأ ةناضحلا ثيدح لب .(0)1دبع يف هل اًكْرِش قتعأ

 ءةّصقلا ئيكح ُيِباحَّصلا امن ءعراّشلا مالك نم سيل ّيبَّصلا ظفن َنأل ؛هيف
 .اًركذ هنوكل ريثأت ال ِهّنأ نّيبت طانملا حقن اذإف «كيبص يف تناك اهَّنأو

 ثيدحب مكلالدتسا : :ايهدحأ نيماقع لا طصم مالكا :ةلبانحلا تلاق

 .رييخّتلا ثيداحأ يف ةّيروكّذلا فصو مكؤاغلإ :يناَّثلاو «عفار

 نب ئئيحي فًعضو «هريغو رذنملا نبا هفّعِض دق ثيدحلاف «لّوألا امأف

 «نيلوق ئلع هيف فلتخا دقف اًضيأو .رفعج نب ديمحلا دبع يروثلاو دعس

 انآ:0قاؤرلا دبع لاقق .اثبا ناك هنأ يورو ءاّعب ناك رّيخملا نأ :اههدنحأ

 نأ هّدج نع «هيبأ نع ؛ةملس نب ديمحلا دبع نع نبل نامثع نع «نايفس
 «رفاكلا ىلإ هّجوتف ٌرفاك رخآلاو ٌملسم امهدحأ هلي تلا ىلإ امصتخا هيوبأ

 .هي أةول ئضقف ملسملا يلا هّجوتف .(هدها َمهّللا» دع نيا لاقف

 يبأ ثيدح نم (770/4) هجام نباو «(7070) دواد وبأو «(8057) دمحأ هجرخأ )١(

 هلام كردأ نم» :ظفلب )١5509( ملسمو )75٠7( يراخبلا دنع وهو ُكَدَعَهَنَلَوِصَر ةريره

 (... لجر دنع هنيعب

 .اًهنَعْديِإَعَو رمع نب هللا دبع ثيدح نم )١10١١( ملسمو :(7077) يراخبلا هجرخأ (؟)

 ,(51017) هجام نبا اًضيأ هجرخأو .(7595) يئاسنلا هقيرط نمو )١1717(« مقرب )0

 .(5 ٠ ص) هيلع فلؤملا مالك مدقتو

 .ح يف تسيل (هل» (5)
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 .حصأ اًمالغ ناك هّنأ ئور نم ةياورو :١2)ٌيزوجلا نب جرفلا وبأ لاق

 نأ هيف نإف هب نولوقت ال متنأف ئشنأ ناك هَّنأ مكل مَّلَس ")ولو :اولاق

 ؟هي نولوقت أل امي نوجدحت قيكف هناك رخآألاو اًملسم ناك امهدحلأ

 ءاثيطف ذاع لفطلا نأ تينهلا ىف نيملسماناك ولف اًميأو :اولاق
 نود هل نم نورّيخت ال متنأو ء.سمخلا نود هنأ رهاظلاو «عبّسلا نود اًعطق اذهو
 دقت لك ئلع اذه عفار ثيدحب ٌلالدتسالا مكنكمي ال هنأ رهظف «عبّسلا

 رييختلا ثيداحأ يف ؟47ةيروكّذلا فصو ءاغلإ وهو «يناثلا ماقملا قب

 وأ ةيروكذلا فصو اهيف يفكي ام ماكحألا نم نأ بير ال :لوقنف «0*2هريغو

 الهاك |و اذه امشإ هيف بهي لب ءديف يفكي الل اساهنمو ءاعطخ ةيثونألا فصر

 فارقأللا نيب كرتشملا قاسنإلا عوّنلاب قّلعت مكح لك يف فصولا ىغلُي

 ثاريملاو ةداهّشلاك هيف ٌريثأت هل ناك عضوم لك يف ةيروكّألا فصو ربتعيو

 وأ ثانإلاب ٌصتخي عضوم ّلك يف ةيثونألا فصو ربتعيو « اكتلا يف ةيالولاو

 نيقنألاو ركذلا (7)ةجرّدلا يف ئوتسا اذإ «ةناضحلاك نوكذلا الع هيف نمّدقي

 نىئنالا تمّدق

 )١( «رينملا ردبلا» يف نقلملا نبا هيلإ هازعو .(57 5 /؟) «ديناسملا عماج» يف )// 7١8(.

 .فيرحت ««ملو» :ح (6)

 .يتأتسو .خسنلا ةيقب يف تسيلو .«عبسلا نودل :ز يف اهدعب 0

 «ةروكذلا» :عوبطملا يفو .يتأي اميفو انه «ةيثونألا»و «ةيروكذلا» :خسنلا يفاذك (:4)

 .«ةثونآلا»و

 .خسنلا فالخ «اهريغو» :عوبطملا يف (5)

 .«ةجرد)» :ز ءص ءد (1)
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 ىف ةيناد ةيروكتلا فصرلا له رييخَتلا نأش نم هيف نحن اميف رظْنلا ىقب

 ئغلُي يذلا مسقلاب حليف ل ريثأت ال وأ هيف ربتعُي يذلا مسقلاب قَحْليف كلذ

 نأل ؛ةيروكّذلا فصو هيف ئغلُملا مسقلا نم اهلعج ئلإ ٌليبس الف ؟هيف

 نم ريغ راتخا اذإ اذهلو ؛ةحلصمو يأر رييخت ال :ٍةوهش رييخت انهاه رييختلا
 بألا دنع نوكت نأ ئلإ كلذ ئضفأ تنبلا تري ولف ءهيلإ لقت اَلَّوأ هراتخا

 نسكع كلذو .هيلإ تسل لاقتثالا تءاش املك اهّنإف ءئرخأ مالا دنعو مرات

 .راتسألا ءارو رودخلا موزلو ءزوربلا مدعو ؛تويبلا موزل نم ثانإلل عرش ام

 دقاركس فصرلا اذه ناقاذإو كلذ فالق 410:6 عت نأ ام قيليالف
 .هؤاغلإ نكمي مل رابتعالاب عرّشلا هل دهش

 الو ءاهظفحب اَلَكوُم بألا ئقبي ال نأ ئلإ يضفي كلذ نإف اًضيأو :اولاق

 هظفح ئلع ُساَّنلا بواشتي ام نأ ةداعلاب فرش دقو ءامهنيب اهلل ملا

 نيب رْدِقلا حلصتت ال» :ةرئاّسلا لاثمألا نمو «عايض لإ ")وهف هيف نولكاوتيو

 . 7 نيحخأبط

 هيف رحآلا ةيغو فضي امهدحلأ راثغا نآب ٌةدهاش ةداعلاف اّضيآو :اولاف
 ّقبي مل رخآلا ئلإ لقتنا مث امهدحأ راتخا اذإف .هتنايصو هيلإ ناسحإلاب

 .هيلإ ناسحإلاو هظفح يف ةبغّرلا مات امهدحأ

 .هّرييخت كلذ عنمي ملو ءَيِبَّصلا يف ٌدوجوم هنيعب اذهف :متلق نإف

 .فيرحت ««نيب نكمي» :ح ()

 .اهنودب موهفم نعملاو .خسنلا يف تسيلو .«ليآ» :عوبطملا يف اهدعب )00

 هذه يف هيلع فلؤملا دمتعا دقو .(5 17 /7) «لئاسملا عماج) يف مالسإلا خيش هركذ (*)

 .اهلذعي امو ةرقفلا

08 



 نيشيلا هيدسح يلع ةلوبجم برلللا نرك راه نكت بتقدم ؛ادلن
 ةهاركو ةيئونألا ٌصقنو ةبغّرلا ٌصقن 3 عسجل اذإخ هخانيلا ئذع مهرايتعاو

 عقاولاو «هيفالت رّسعَي , داسف نئىلإ تراصو «ةلفّطلا تعاض -بلاغلا يف تانبلا

 .عقاولا ئلع عورشملا ليزنت ١2)هقفلاو ءاذبم دهاش

 هيلإ جاتحي ام ٌقوف ةنايّصلاو ظفحلا نم جاتحت تنبلا نأ قرفلا ٌرسو

 روكّذلل هلثم عرشُي مل ام رفّخلاو رتّسلا نم ثانإلا مح يف عِش اذهلو ؛يَّصل
 دوجّسلاو عوكررلا يف اهسفن عْمَجو «رثكأ وأ اًرْبِش * ليذلا ءاخرإو سابّلا ىف

 دّرجتتت الو «فاوَّطلا يف لُمرَت الو «ةءارقب اهّوص ")عج الو ءيناجّنلا نود

 عم هّلك اذه .اهدحو رفاستاالو ءاهسأر فشكَت الو ءطيِخَملا نع مارحإلا يف

 هيف لبقي يذلا لقعلا فعضو رغّصلا نس يف تناك اذإ فيكف ءاهتفرعمو اهربك

 دوصقملا ئلع دوعي امم نيوبألا نيب اهدّدرت نأ بيرالو ؟"7عادخنالا

 حلصألا ناكف يعم ٍناكم يف ٌرقتست ال اهّنأل ؛هصقنَي وأ .هب لْجُي وأ «لاطبإلاب

 وبأو كلام روهمجلا هلاق امك «رييخت ريغ نم نيوبألا دحأ دنع لّعجت نأ اهل

 هانعم يف وه الو «هيلع اًصوصنم سيل اهرييختف ءقاحسإو دمحأو ةفينح

 امهّيأو هدنع اهماقمل نيوبألا دحأ نييعت يف داهتجالا 5 انهاه مث

 .فيرحت ««ةصقلاو» :ح 000

 .خسنلا فالخ «عفرت الو» :عوبطملا يف (0)

 .هانتبثأ ام لثم نيتحفص دعب يتأيسو .انه هل ئنعم الو ؛«عالخنالا» :خسنلا (©)
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 .بألا اونّيع هباحصأ 7١2ةّماعو هنع روهشملا يف دمحأو «اليلد حيحَّصلا وهو

 شاعملا يف فّرصتي بألا َّنأب ةداعلا ترج دق :ّمألا حّجر نم لاق
 اهدنع تنبلاف ءاهتيب يف ةروصقم اهرذخ يف ٌمألاو ءساثلا ءاقلو جورخلاو

 بلاغ ف هّنإف هبآلا فدلخب اكتاذ اهيلغ اهثيغو «كقاالب ظقحاو قوص

 اهل نَّوضأ اهّمأ دنع اهّلعجف ؛كلذ ةّئظم يف وأ )تيبلا نع ٌبئاغ تاقوألا
 .ةظاقسلاو

 اهنم رثكأ وأ ضرعت اهّنإف َمألا دنع اهدوجو ضرعَي ٍةدسفم لكو :اولاق

 دنع اهكرت نإو ءاهيلع نمأي مل اهدحو تيبلا يف اهكرت نإ ِهَّنإف ءبألا دنع
 .ةّيبنجألا نم اهل نوصأو اهيلع ٌقفشأ ٌمآلاف اهريغ وأ هتأرما

 ءايقلاو لْزَقلا نم ءاسّنلل حلصي ام مّلعت ىلإ ٌةجاتحم يهف اًضيأو اولا

 اهّمأ ئلإ ٌجوحأ يهف ءلاجّرلا ال ءاسّنلا هب موقت امْنإ اذهو «تيبلا حلاصمب

 وأ ؛ةحلصملا هذه ٌليطعت اهيبأ ئلإ اهعفد يفو «ةأرملل حّلصي ام اهمّلعتل

 كلذ يفو «هنيبو ّمألا نيب اهّديدرت وأ ءكلذ اهمُّلعَت ةّيينجأ ةأرما ئلإ اهُمالسإ
 دنع نوكت نأ بألاو ٌمآلاو تنبلا ةحلصمف «جورخلاو زوربلا ئلع اهل ٌنيرمت

 .هاوس راتخن ال ىذلا وه لوقلا اذهو .اهّمأ

 يوتست الف «ءءاسنلا نم تانبلا ئلع ٌريغأ لاجّرلا :بألا حّجر نم لاق
 ؛هاوهت ام ئلع اهّتنبا دعاست َّمأ نم مكو ءاّدبأ ٌّمألا ةريغو هتنبا لولع لجّرلا ةريغ
 ةريغلا يعاد ٌفعضو ءاهعادخنا ٌةعرسو ءاهلقع ٌفعض كلذ ىلع اهُلِمحَيو

 .«ةماع رايتخاو) .م 0

 .«تنبلا» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك ()
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 اهجيوزت عراّشلا لعج هريغو ئنعملا اذهلو ؛بألا فالخب ءاهعبط يف
 ءاهلام ئلع الو هّدَنبلا اهعْضُب ىلع ٌةيالو اهّمأل لعجي ملو ءاهّمأ نود اهيبأ ئلإ
 ةئاضسلا لإ ةجاكس تساذام ايكأ دكع توك نأ ةعيرشلا نساحيم نم ناكف

 ةعيرّشلا نساحم نمف لاجّرلل حّلصتو هيف ئهتشت اًدح تغلب اذإف «ةيبرّتلاو
 نم اهل نوصأو ءاهتحلصم ئلع ٌصرحأو ءاهيلع ٌريغأ وه نم دنع نوكت نأ
 .مألا

 عم ولو  ةريغلا نم لاجّرلا نم هريغو بألا ةعيبط يف ئرن نحنو :اولاق
 هّبْيِرَي ام اهنم ئأر اذإ هِيِلوَمو هتخأو هتنبا لتق ئلع هلمحي ام_هروجفو هقسف
 .كلذ ّدض عادخنالاو لالحنالا نم ءاسّنلا ةعيبط يف ئرنو «ةريغلا ةّدِشل

 .بلاغلا نع جرش امب ةريعالو هنيِونلا ليله بلاغلا وه اذهق :اولاق
 ؛لفّطلل هظفحو هّتنايص يعارن نأ دب الف نيوبألا دحأ انمّدق اذإ اّنأ ئلع

 تناك وأ ءنيصحتو زرح عضوم يف ٌمألا نكت مل اذإ :ثيللاو كلام لاق اذهلو

 ةياوّرلا يف دمحأ مامإلا كلذكو .اهنم تنبلا ذخأ بأللف ةّيضرم ريغ

 «كلذت اليهم ناك نإَف .ةتايضلاو ظفحلا خلع هتردق ربتعي هّنإف ههنع ةروهشملا

 تعبلاب ّقحا يهف -هفالخب ٌمألاو «ٍةثايد اذ وأ .ٌيضرم ٌريغ وأ هنع اًرجاع وأ
 هب تلصح اذإ همّدقن امَّنإف هسفنب وأ ٍةعرق وأ ريبختب هانمّدق نمف «بيرالب

 أ ٌمألا تناك ولو ءدلولا ةحلصم

 رؤي لقعلا فيعض هّنِإف ءلاحلا هذه يف ٌَيبَّصلا رايتخا الو ةعرق ئلإ تافتلا

 ؛هرايتخا ىلإ تّفتلُي مل كلذ ئلع هدعاسي نم راتخا اذإف ءبحّللاو ةلاطبلا

 ل
 يم 7

 و 5 00
 الو هيلع تمّدق هنم ١2)ديغأو بألا نم نَّوَص

 .(ريغأ وأ) :ز «ص «د 000
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 دق كي ٌيِبْنلاَو .اذه ريغ ةعيرّشلا لمتحت الو «ريخو هل عفنأ وه نم دنع ناكو

 يف مهنبب اوقّرقو .رشعل اهِكْرَت ئلع مهوبرضاو ءعبسل ةالّصلاب مهوّرُم» :لاق

 تسير وكلا واو مَ مَع انين هتاو يلا 3 تاع

 م ا و

 الر يشن الف هنو نحلأ يثآو نفللل حكمت هوبآو هتارقأ 5 رئاعمو سلا

 َيبَّصلا يف هلوسرو هللا رمأب نيوبألا دحأ ّلخأ ئتمو ءسكعلا كلذكو ؛ةعرق

 .هب ايلوأو ٌقحأ وهف هل عارم رخآلاو ءهلَّطعو

 ماكحلا ضعب دنع اًيص ناوبأ عزانتا :ل وتب ُةللادمو انخيبك تعمسو

 هلأسف «هابأ راتخي ءيش يف هاش أ هل تلاقف «هابأ راطغلل .امهنيب تب

 يب ٌةحأ تنأ :لاقو ملل هب 'يضقف «نايبّصلا عم

 هبجوأ يذلا هّرْمَأو ّيَِّصلا َميلعت نيوبألا دحأ كرت اذإو : :؟ةمض يش لاق

 هتيالو يف بجاولاب مقي 7 اا يه لا

 نأ اّمإو ءبجاولا لعفي نم ماقّيو ةيالولا نع هدي عَّفرُي نأ اّمِإ لب «هل ةيالو الف

 هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم (4 45 :5446) دواد وبأو (15488) دمحأ هجرخأ )١(

 .نسح هدانسإو «؛هدج نع

 «كردتسملا" يف مكاحلاو 1١7( /77) «هريسفت» يف يريطلا ئورو .هدجأ مل (؟0)

 .هوحنب ىلع نع (545 /0)

 :خوتعملا دسفي فيرحت «ةدئإفا :عربطملا يق 0

 )47١/7(. «لئاسملا عماج» (5)

04 



 بسحب هلوسرو هللا ةعاط دوصقملا ذإ ؛بجاولاب هعم موقي نم هيلإ مضي
 .ناكمإلا

 لمعحي ىلا ثاريلا سج نم حلا اذع سيلر ١ ةاههقيش لاق
 نم اذه لي ءاًحلاص وأ اقسافثراولا ناك ٌءاوس.ءالولاو حاكتلاو محّرلاب

 هلعفو «هب ملعلاو ءبجاولا ئلع ةردقلا نم اهيف دب ال يتلا ةيالولا سنج

 ءأبم موقت الو هتنبا ةحلصم يعارت ال ٌةأرما جّوزت بألا نأ رّدُق ولف :لاق

 .اًعطق ّمألل انه ةناضحلاف «ةَّرَّضلا كلت نم اهتحلصمب ُموقأ اهّمأو

 ٍاحأ ميداقت دقت يف ٌماع صن هنع سيل عِاّشلا نأ ملعُي نأ يغبني اًممو :لاق
 هنأ هيلع نوقفتم ءاملعلاو ءاقلطم نيويألا نيب , دلولا رييخت الو ءاقلطم نيوبألا

 لداعلا ّربلا ئلع طيرمّتلاو ناودعلا وذ مَّدقُي ال لب ءاقلطم امهدحأ نّيعتي ال

 يسود «نسحملا

 .ريبخُتلا نلع اهب مئللدتسا

 رّيخي ملو «(هب قحأ ِتنأا :ِكَي هلوق هيلع لديف :لّوألا اّمأف

 َدبيقت ال ةقلطم رييختلا "”ثيداحأ نم متيور امف :يناثلا ماقملا اّمأو

 ءاهقوف امف عبّسلاب رييخّتلا متدّيق لب ءاهقالطإ ئلع اهب نولوقت ال متنأو ءاهيف

 .لصتم مالكلاو .هسفن ردصملا )١(
 .م نم ةطقاس («ثيداحأ نم» 00

 < و



 راص اذإ:7١4لوقن نحنو .كلذ نئلع ٌلدي ام ثيداحالا نم ءيش يف سيلو

 كلذو «هلوق ربتعا اذإ هرايتخا ربتعُي امّنِإو .هيوبأ نيب رّيخ ربتعم ٌرايتخا مالغلل

 لب «غولبلاب اندبيقت نم ئلوأ عبّسلاب رييخّتلا ّتقو مكدييقت سيلو «غولبلا دعب
 نم ياقض دقوا: اهلوق هيلغ لديو .هلوق رَّعُي لئنيح ِهَّنأل ؛انبناج نم حيجرّتلا

 ًةداع هنم ئتأتي ال غلابلا ريغو «؟"7ةنيدملا نم ٍلايمأ ئلع يهو «4ةبّتِع يبأ رئب
 ةيدملا للسيل هنأ املس .رثبلا نم يقتسيو ةفاسملا هذه نم ءاملا لمحي نأ
 نع سيلو «نيع ٌةعقاو ةعقاولاو ؛هيفني ام هيف سيلف «غولبلا ئلع لدي ام

 انملس . .هيلإ ريصملا بجي ئّتح غولبلا نود وه نم رييخت يف ماع ٌصن عِاّشلا
 ؟متلق امك عبسب َديقَتلا يضتقي ام هيف نيأ نمف : ,غولبلا يفني ام هيف نأ

 ُجاجتحالا مكل ئّنأتي ال :ربيخّتلاب لاق نمو ةلبانحلاو ةّيعفاَّشلا تلاق

 نم مكتم نإ ؛هوجولا نم ٍهجوب «يحكنت ملام هب ّقحأ ِتنأا :هلِلَع هلوقب

 ريغب هب ٌقحأ بألاف «هسفنب برشو .هسفنب لكأو .هسفنب ئنغتسا اذإ :لوقي

 .هب قحأ بألاف (؟)رّمْنأ اذإ :لوقي نم مكنمو «رييخت
 لبق حكنت نأ نيب ق د ٌرفُي ملو .حكتت مل ام هب اهل مكح دق ِِكَي ىّبلاف :لوقنف

 نوكي باوجلاف ٍلئتيحو «(؟)اهدعب وأ هدنع نوكي يذلا َّنَّسلا ٌيبَّصلا غولب

 مكوعزانم هب باجأ هب متبجأ امف ءءاوس ئلع هيف نحنو ؛مكتيبو اننيب اًكرتشم

 .اوصّصخ متصّصخ نإو ءاودّيق متدّيق نإو ءاورمضأ مترمضأ نإف «ءءاوس

 .د يف تسيل «لوقن» (0)

 ليم رادقم ةنيدملا نيبو اهنييا 06 )١/ ٠١ «نادلبلا مجعم» يف 000

 .فيحصت «( ريغت اذإ) :ح م 00

 .(«اهدنع وأ» :د (5)
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 :نيرمأ ائىضتقا ثيدحلا :لوقنف اذه نّئبت اذإو

 .حاكنلا دعب دلولا يف اهل ّقح ال اهّنأ :امهدحأ

 نأ :امهادحإ «ناتلاح هل هب ٌّقحأ اهنوكو ءحكنت مل ام هب قحأ اهّنأ :يناثلاو
 غلبي نأ 'يناّثلا .رييخت ريغ نم اًقلطم هب ٌقحأ يهف هرّيمي ؛ مل ريس دلولا وكي

 ءطرشب ٌةطورشم ةّيولوألا هذه ّنكلو ءاًضيأ هب ٌّقحأ يهف :زييعتلا ريم

 ٍلئيحو ءطرّسلا ريرقت ئلع اًدامتعا هقالطإ قدص ٍطرشب َقّلُع اذإ مكحلاو

 ةناذنا ةلدألاب فلطلا 3 يدتا اذه ةباغو هايل هرايجتا ظرشي هب نحأ ىهف

 كلذ (7١ةزلتسال هبا نكممب سيلو  هقالطإ ىلع لوح ولو .رييختلا ئلع

 ٌةَّرح تناكو ةميقم تناك اذإ هب قحأ اهّنأب هومتدّيق دق متنك اذإف اًضيأو

 هلا قييداسألا قابتع ع يشل 2559 ىتلا دويقلا نم كلذ ريغو ةديشرو

 .ئئلوأ ةباحّصلا هيلع قفتاو ةّنّسلا هيلع تّلد يذلا رايتخالاب هدييقتف

 ةسمخل ٌٌحصي الف «غولبلا دعب ام ئلع رييخّتلا ٌتيداحأ مكَلْمَح اّمأو
 :هجوأ

 : دي قارا ء 7 ,

 الو بجوُم ريغب هزاجم ىلإ هتقيقح نع هل جارخإ غلابلا ىلع هلمحف «غلبي
 .ةفراص ةنيرق

 ةنس نيعبرأ نبا رّيخُي نأ حصي فيكف «هيلع ًةناضح ال غلابلا نأ :يناثلا
 .هيلع ثيدحلا لمح زوجي الف ًةداعو اًعرش عنتمملا نم اذه ؟هيوبأ نيب

 .(مزلتسي# :ز د 0010
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 غلاب ريبك لجر يف اوعزانت مهن نيعماّسلا نم ٌدحأ مهفي مل هلأ :كلاّثلا

 ضف ولو هنا ٍدحأ ٌمهف اذه ئلإ قيسيالو ؛هيوبأ نيب ري هّنأو ءلقاع

 هن دارقلالاو هديوبألا :ءايشآ ةتاؤلث عيب قاتل هرييخن

 يف ناوبألا عزانتي نأ عرّشلا الو فرعلا الو ةداعلا يف لّمعُي ال ِهَّنأ :عباّرلا

 .هيوبأ نيب هّلاح هذه نم ٌرييخت عرّشلا يف لّمعُي ال امك «لقاع غلاب ريبك لجر

 هركذ «غلبي مل اًريغص ناك دلولا نأ ثيدحلا ظافلأ ضعب يف َّنأ :سماخلا
 .غلبي مل ٌريغص اهل نبا ءاجف :هيفو ءنانس نب عفار ثيدح وهو 2١7 كئاسنلا

 .هرّيخ ّمث ءانهاه َّمألاو انهاه بألا ِِكَي ٌئِبنلا سلجأف

 مكتبلاطمب :هباوجف «ةنيدملا نم ٍلايمأ ئلع َةَبَنِع يبأ رئب َّنِإ :مكلوق امأو
 اًديعب ناك أ رملا هذه ةكسه نآي: يناثو ؛هركذ نمو ثيدحلا اذه ةّحصب الو

 ركبلا نم يقتسي نأ هّنِكمُي ال نينس رشعلا وحن هل نم نأ :انلاثو هرقيلا خم

 يقتنسي يداوبلا لهأو برعلا نق هيلإ يبس ال امم اذه ّلكو ٌكداغ ةروكذملا

 كلل قرم دعنأ يه رابأ نم راغّصلا مهدالوأ

 ٌرمأ وه الو ءكلذ يضتقي ال ثيدحلا ْنأ بير الف «عبّسلاب هل اندييقت اّمأو

 :نيلوق نيريخملل نإف «هيلع ٌعمجم

 قف برخ هئع هركذ هيوغاو نب قاحسإ هاكح «سمخل ريشي هنأ :امهذحأ

 عامس اهيف حمصي يتلا ّنّسلا يه سمخلا نأب ءالؤهل ٌجَتحُيو .()«هلئاسما

  6مقرب )5916 ١(.

  030ير ٠ 01
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 قتلا نع َتِلَقَع :«؟0ةيبل نب دومحمم لاق دقو ءاهيف لقي نأ نكميو «ّيبصلا

 .("7نينس سمخ ُنبا انأو يف يف اهَّجَم َةَّجَم 0

 «قاحسإو دمحأو ٌيعفاشلا لوق وهو «عبسل رّيخُي امن هن :يناثلا لوقلاو

 يف هل طباض الو ؛مهفلاو زِيمَّتلا يعدتسي رخل نأب لوقلا اذهل ٌجيتحُيو

 اهلعج اذهلو ؛زييمتلا نس لّوأ اهّنإف «عبسلا يهو هدنِظَمِب طبضف «لافطألا

 .ةالّصلاب ")هيف رمؤي يذلا تقولل اًدح كي ٌييلا

 عنتمي نكلو :كلذك يه معنف ءِنايعأ ٌعئاقو ثيداحألا َّنِإ :مكلوقو

 يفو ««مالغ» ظفل اهضعب يفو .مَّدقت امك نيغلابلا لاجّرلا رييخت ئلع اهلمح
 .قيفوُتلا هللابو .«غلبي مل ٌريغص» اهضعب

 لوسر مكحُو ءاهيف رفعجو ديزو يلع ماصتخاو «ةزمح تنب ةّصق ةصق اّمأو

 ؛ءاضقلا ةرمع نم مهغارف َبيقع تناك ةموكحلا هذه ّنإف ءرفعجل اهب كي هلل

 ٌّيلع ذخأف ءّبع اي ّمع اي :يدانت ةزمح ٌةنبا مهّتعبت ةكم نم اوجرخ امل مهّنإف

 يفو .جيرختتلا رداصم ينفامك «عيبرلا نب دومحم») :باوصلاو ؛«خسنلا يفاذك 600

 هلأو هنيبأ نب دومحس وع عيبرلا نب دوعصمات] ةسيزخ نبأ ركذ 144 ) «ةباصإلا»

 يلهشأ ديبل نب دومحمو اميسالو ءٌدعُب هيفو .ةدجل بست «ديبل نب عيبرلا نب دومحم

 .يجرزخ عيبرلا نب دومحمو «سوألا نم
 :ةذايز ةره ملسم دجع هدكلو ل # يقر # 87/19 لسمو ءاناال) يراخبلا هجرخأا 0

 :؟ نيت سم ميا انأولا

 .خسنلا يف تسيلو .«يبصلا» :عوبطملا يف اهدعب ()
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 ءاًحيجرت ةئالّثلا نم ٍدحاو لك ركذو ءديزو رفعجو وه اهيف عزان مث ءاهذديب

 ةرمح ةيبو هتيب هلق هللا لوسو اهدقع ىلا ةاضاؤملل هيخآ ةنبااهتأ ديؤ ركذف

 اهتلاخ نوكو «ةبارقلا :نيحجرم رفعج ركذو ؛هّمع ةنبا اهتوك ٌيلع ركذو
 نيحجرملا نود رفعج عجرم ِةِْكلَي ٌيبنلا ربتعاف ءاهتلاخ دنع نوكتف «هدنع

 نم هيلإ ٌبحأ وه امب هبلق بّيطو مهنم ٍدحاو لك َرَبَجو .هل مكحف «نيرخآلا
 .:يقيلا ذأ

 يصوفاك ديز نكلو ؛ةتاضسلل ضياقمي سيلق ةاحاؤملا حجرم اّمأَف

 .كللل اي لح لل دي نيف ترا هب كبه ثي لئنيح ءاخإلا ناكو «ةزمح

 !ةتايفسلا اه لعب :سي لهف ؛ٌمعلا ةونب يهو انهاه ةبارقلا حجرم اّمأو

 :نيلوق ىلع

 دمحأو كلام لوقو :ييقاشلا صرسخح ومر اي لععسي ةاعدحل

 مّدَقُي امك بناجألا ئلع مَّدَقف 2 1)ةبارقلاب ٌةيالو هلو ٌةبصع هَّنأل مهريغو
 ركتي مل كي هللا لوسرو «توملا ةيالوو حاكنلا ةيالوو ثاريملا يف مهيلع

 ركنأل كلذ امهل نكي مل ولو ,؟'”اهتناضح امهءاعّدا يلعو رفعج ئلع

 .لطاب ىلع ٌرِقُي ال وهو ءامهل سيل ام ئوعد اهّنإف :ةلطابلا ئوعّدلا امهيلع
 .دادجألاو ءابآلا ئوس لاجّرلا نم ٍدحأل ةناضح ال هَّنأ :يناثلا لوقلاو

 .ليلّدللو هّصنل ٌفلاخم وهو «َيِعِفاَّشلا باحصأ ضعب لوق اذهو

 نيا تاكو +نكآأ لقطلا ناك اة[ ..بارّشلا رهو _ روهمسلا لوق لف

 .ح يف تسيل «ةبارقلاب» )١(

 .«امهتناضح» :صءد (؟)
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 نإو «َعبّسلا تزواج نإو اهتناضح هل ناك -هوحن وأ عاضرب اهل ل معلا
 ءاهتناضح هل ئقبي الف ءاّعبس غلبت تح َة ة شيم انتا هس 5 رحم نكي مل

 ال :.(1)(هرّدحم» ىف تاكربلا وبأ لاقو .ٍةقث ٍةقث ةأرما وأ اهمرُحَم ئلإ مّلست لب

 .هوحن وأ عاضرب اًمرحم نكي مل ام هل ةناضح

 ةلاخلل عقو له ةّصقلا هذه يف لَك ّيبْنلا نم ةناضحلاب مكحلاف :ليق نإف

 ؟ فعجل وأ

 ثيدحلا ظافلأ فالتخا امهؤشنم «نيلوق ئلع هيف فلتخا امم اذه :ليق

 هلك ِْبَنلا اهب ئضقف :ءاربلا ثيدح نم 217 (ٌيراخبلا حيحص١ يفف ؛كلذ يف
 .اهتلاخل

 ىلع نع :7*2هيبأ نع ءريجع نب (4) عفان ثيدح نم ؛" /دواد يبأ دلعو

455753 41 

 .(0 ص) مدقتو (5199) مقرب (0)

 يف مزح نبا هقيرط نمو «(841) «هدنسم) يف رازبلا هجرخأو .(5017/8) مقرب (9)

 دمحم نب زيزعلا دبع نع ورمع نب كلملا دبع قيرط نم )373١517/١٠١١( «ئلحملا
 خيراتلا» يف يراخبلا هجرخأو «هب عفان نع ميهاربإ نب دمحم نع داهلا نب ديزي نع
 هقيرط نمو «(777 /7) مكاحلاو « اًرصتخم يسيوألا قيرط نم (؟5 594 )1١/ «ريبكلا

 نب زيزعلا دبع نع ةزمح نب ميهاربإ قيرط نم ١٠١( /8) «ئربكلا ننسلا» يف يقهيبلا
 هجولا اذه ىقهيبلا ححصو .هب ريجع نب عفان نب دمحم نع داهلا نب ديزي نع دمحم

 هححص دقو ءاهب ئوقتي دهاوش ثيدحللو «لوهجم عفان نب دمحمو ؛هجارخإ بقع
 .(417 /1) «مألا -دواد:يبأ حيحص»يف ينابلألا

 .فيرحت «(«عفار» :عوبطملا يف ()

 .أطخ ؛(هذج نع) :ز يفاهدعب (0)
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 امّنإو ءاهتلاخ عم نوكت رفعجل اهب 2١0 يِضْقََف ةيراجلا اًنأو» :ةّصقلا هذه يف

 اهب ئضق» :لاقو «ىليل يبأ نب نمحّرلا دبع قيرط نم 7'2هقاس ّمث .«ّمأ ةلاخلا
 .قاحسإ يبأ نع «ليئارسإ قيرط نم ©" 7هقاس َّمث .(هدنع اهتلاعخ نأل 4 فججل

 ءاهتلاخل ِِكَي ٌييبنلا اهب ئضقف :لاقو «2؟7ميِرَي نب ةريّبُهو ئناه نب ئناه نع
 .«مألا ةلزنمب ةلاخلا» :لاقو

 سيلف رشجلت ناك ة[ ءاضقلا نإف ءاذهو اذه ءايقنلا نم نك لكشمساو

 «ةجّوزم يهف ةلاخلل ناك نإو ءاهنم ةبارقلا يف ٌءاوس يلعو وهو ءاهل اًمرحم
 نعط مزح نبا لع اذه قاض اّملو .اهتتاضح تطقس تجّوزت اذإ ةنضاحلاو

 :ليئارسإ ةباور نسف يراشبلا تيد انآ :(7لافو ءاهقرط ميمججي ةّصقلا يف
 يبأ نبا ثيدح اَّمأو .نالوهجمف ةريبهو ئناه ثيدح اًّمأو .ٌفيعض وهو

 سيل ينهجلا ملاس نب ملسم وه هنع يواّرلاةورفوبأو ؛لسرمف ئليل

 يف ةّجح الو نال وهجم هوبأو وهف ريجع نب عفان ثيدح اّمأو .فورعملاب

 نييكلاملاو نييفنحلا ئلع ٌةَّجح ٍهِجو ّلكب ربخلا اذه نأ الإ :(1)لاق .لوهجم
 ؛شيرق يف باش لمجأ وهو «رفعجب ةجَّوْزم تناك اهتلاخ َّنأل ؛نييعفاشلاو

 .ةياورلل قفاوم م نم تبثملاو .«ئيضقف) :ز ءص ءد )١(

 .(1119) مقرب ()

 )9( مقرب )518٠(.

 .فيرحت ««ميرم» :م (4)

 )7777/١١(. «ئلحملا» يف (5)

 .هلبق امب لصتم مالكلاو .هسفن ردصملا يف (0)
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 رفعجل اهب هءاضق ركنن ال نحنو :لاق .ةزمح تنب نم ١2/هرحم اذ وه سيلو

 .اهل ًظفحأ كلذ نأل ؛اهتلاخ لجأ نم

 اىلع ساّنلا قفت :تا ام فيعضت ئلع هيادقإو هوم هروهت نم اذهو : :تلق

 نئّسلاو حاحّصلا يف اهبترهش ةّصقلا هذه ّنِإف .هّدحو مهفلاخف ءهتّكص

 اسنأ بج اييلاض 3 قفتا دقو فيكف ءاهدانسإ نع يِنغَت خيراوّتلاو ريَّسلاو دناسملاو

 .َهَبلا اهيف ُنعطلا هلبق ٍدحأ نع ظفحُي ملو «حيحّضصلا

 نيدملا نب يلع ٌفيعضت كلذ يف ِهَّرغ يذلاف «ٌفيعض ليئارسإ :هلوقو

 لاق .2(؟)وودّتو هوقثوو هب اوجتحاو ؛ثيدحلا لهأ رئاس كلذ ئيبأ نكلو فل

 يبأ باحصأ نقتأ نم وه :متاح وبأ لاقو .هظفح نم بّجعتو «ةقث :دمحأ

 ظفحي ناكو ءقاحسإ يبأ نع ثيدحلا اذه ئور دق امّيس الو ,قاحسإ

 .هب نيّجتحم مهلك ةعامجلا هل ئورو «نأرقلا نم ةروّسلا ظفحي امك هئيدح

 نافورعم ؛هدنع نالوهجم معنف «نالوهجم َةريبُمو اًثناه ّنِ :هلوق اّمآَو

 هب سيل عيناه نب عئناه : ع ٌيِئاسنلا لاقف «ظاّفحلا امهقّنوو «ننّسلا لهأ دنع

 .«0قّتو دقو ةعبرألا ننّسلا لهأ هل ئور ةريبهو «ٌسأب
 نب ملسم هنع يواَّرلا ةورف وبأو ءلسرم ليل يبأ نبا ثيدح :هلوق اّمأو

 نب نمحّرلا دبع َّنإف ؛نالطاب ناليلعّتلاف :فورعملاب سيل ينهجلا 0 ملسم - 7 م آ

 .(محراذ» :دءح )١(

 )5١/8/١(. «لادتعالا نازيم»و )١51١/١( «بيذهتلا بيذبت» :رظنا 0)

 )57/١١(. «بيذهتلا» :رظنا 20

 .يتأيسو «قبس امك «ملاس نب ملسم» باوصلاو «عوبطملاو خسنلا يفاذك (4)
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 دمحم ابأ ٌرغيذّلاو .ذاعمو رمع نعو «ثيدح ٌريغ ىلع نع ئور ئليل يبأ
 نع «ةورف يبأ نع «نايفس انث ءئسيع نب دمحم انئّدح :لاق (1)دواد ابأ نأ

 مل نمحرلا دبع نأ دمحم وبأ ّنظو .ربخلا اذهب ئليل يبأ نب نمحّرلا دبع
 ئليل يبأ نبا ّنِإف ههمهو نم كلذو «لاسرإلاب هامرف «ةياوّرلا يف يلع ركذي
 ئلع لاحأو .جاجتحالا ناكم ٌركذ دواد وبأ رصتخاف ىلع نع ةّصقلا ئور

 دق ةّصقلا هذهو .يلع نع ئليل يبأ نب نمحّرلا دبع ةياورب روهشملا ملعلا

 .هيرث نب ةريبغو عيناه نم ئىناه :هياحصأ هنم اهعمسو ءىلع اهاور

 دواد بأ ركذف «؟؟نئليل يبأ نب نمحّرلا ديعو :0ديزي دبع نب ريجعو
 ئليل يبأ نبا ثيدح ئلإ راشأو ءاهمامتب اهل مهقايسل نيِلّوألا ةئالّثلا ثيداحأ
 .لاسرإلا لطبف «هيلإ هنم دنّسلا ركذو ءهَّمِتُي مل هّنأل

 (0) خلع دنسم يف ثيدحلا اذه ئور دق ئليعامسإلا ركب ابأ تيأر ّمث

 ديعس نب نامثع انث ءيفلخ نب مثيهلا انربخأ :لاقف ؛لاصّتالاب هيف ان فم

 نب نمحّرلا دبع نع «ةورف يبأ نع «نايفس انث «يدع نب فسوي انث ئرقملا

 .ثيدحلا ركذو «ديزو رفعجو وه مصتخا هَّنأ يلع نع «ئليل يبأ

 ةنييع نب نايفس هفرع دقف ,فورعملاب سيل ةورف ابأ َنِإ :هلوق اّمأو

 .(؟؟104) مقري )

 )1/1/٠(. (دمحأ دنسملاو ((7576) «دواد يبأ ننس يف امهنع (؟)

 .(841) (رازبلا دئسم)و :(7071/4) «دواد يبأ نئس» (؟)

 .(47 /8) « راثآألا لكشم حرشاو ((771/4) «دواد يبأ ننس» (5)

 نب يحي هك يش قيرط ني( //) «راثآلا لكشم حرش» يف يواحطلا هجرخأو )00

 .هب يدع نب فسوي انثدح :لاق نامثع
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 .؟17نيحيحّصلا يف هل اجّرخو «هريغو

 اسيلو ءامهلاح فّرعُي الو «معنف «ةلاهجلاب هابأو ريجع نب عفان هيمر اّمأو

 :هنع نيتقث ةياورل ؛هيبأ نم ٌرهشأ عفان ناك نإو «7"2ملعلا لقنب نيروهشملا نم

 ئلع دامتعالا سيلف «يلع نب هللا دبعو «©"7يميتلا ميهاربإ نب دّمحم

 .ثيدحلا ةَّحص َتبثف .قيفوّتلا هللابو ءامهتياور

 ال :قيفرتلا لابو لوشق فلكشعما نم لاكشمما نع بارجلا اّمأو

 اهل نكي مل اذإ معلا ةئبا َّنِإف «ةلاخلل وأ رفعجل ءاضقلا ناك ٌءاوس «لاكشإ
 وهو «كلذ نّيعتي لب «هنيب يف هتأرما عم لّعجت نأ زاج اهِّمع نبا ئوس ٌةبارق
 :ةنايّصلاو ةمعلاو ةنايّدلا يف اًرّربم معلا نبا ناك نإ امّيس ال «ئبنجألا نم ئلوأ

 .بيرالب بناجألا نم ئلوأ لاحلا هذه ىف ِهّنإف

 ناك ةزمح ّنأل ؛اهل اًمرُحَم ناكو ءاهّمع نبا ناك كي ٌييَّئلاف :ليق نإف
 ؟ وه اهذخأ الهف ؛:ةعاضّرلا نم هاخأ

 .يحولا غيلبتو «ةلاسّرلا ءابعأب لغاش لش يف ناك و هللا لوسر : ليق

 اهعفدل اهذخأ ولف «ةناضحلل هلارق رعد -هللا ءادعأ داهجو «هللا اىلإ ةوعذلاو

 .ُبرقأو اّمِحَر اهب سمأ اهتلاخف «هئاسن (؟7ضعب لإ

 نإف «لايل عست دعب الإ ةبوثلا اهّنيجَت نكت مل هئاسن نم ةأرملا ْنإف اًضيأو

 ,(171 ل ١١١ «(بيذهتلا بيلا :رظنا 0)

 2157/07 5 «هرر/ ١١0 ؟«بيذهتلا بيلبتا :رظنا (19)

 .اطيع .«يميمتلا» :عوبطملا يف (*)

 .«ضعبلا :ز نص ءود (5)



 اهروهظو اهزورب نم هيف ناكو ءاهيلع ةَّقشم ناك راد ثيح هعم ةّيبَّصلا تراد

 يهو ةناضحلا اهل تناك ٌنهادحإ تيب يف تسلج نإو «ليفخي ال ام تقو ّلك

 لدي هيلضو ءعيحّسلا رهو .ةلافكلأ تاكذإو .رثعجل ءاضقلا ناك نإ اذه

 :هوجول ؛لاكشإ الف حيرّصلا حيحّصلا ثيدحلا

 ئدحإوه امك «تنبلا ةناضح طِقسُي ال ةنضاحلا حاكن نأ :اهدحأ
 مدقت دقو «ثيدحلا اذه هتجحو .ءاملعلا يلوق دحأو .دمحأ نع نيتياوّرلا

 .:دنألاو ركذلا يب قرفلا دم

 .اهّمع نبا رفعجو ءاهتناضح طقسُي ال لفّطلا نم اًبيرق اهحاكن َّنأ :يناثلا

 هرجح يف هدنع لفّطلا َنوك ٌرثآو ةناضحلاب يضر اذإ ِجوّرلا َّنأ :ثلاّثلا
 طوقس نأ وهو ءلصأ ىلع ٌنبم وهو «حيحّصلا وه اذه .ةناضحلا طقست مل

 عاتمتسالا هيلع (17 صقتنن هَّنإف ءجوُزلا ٌقحل ًةاعارم وه حاكنلاب ةناضحلا

 الو «ةأرملا عم هّشيع هيلع دكنتيو ؛هريغ َدلو اهتناضحل ةأرملا نم بولطملا

 نم اهعنمي نأ جوّرلل اذهلو ؛ةمحّرلاو ةّدوملا ٌفالخ امهنيب لصحي نأ نَمْي

 ٌحوزلا َرئ | اذإف . .لفطلا ةحلصم عيضتف ؛جوَّزلا قوقحب يه اهلاغتشا عم اذه

 ؛ةناضحلا تطقس اهلجأل يتلا ةدسفملا تلاز «هيلع ٌصّرحو هبلطو «كلذ

 .هرثأ هيلع بترّتف ٌدئاق يضتقملاو

 قس يه امّذإو هلل اندم تسيل ساكتلاب ةنابض حلا طوغس نأ هسٌشوب

 لك ئلع لاكشإلا لازف .زاج ّقحلا هل نم يضر اذإف «هبراقأو لفّطللو ٍجوَّرلل

 .«صغنتي» :عوبطملا ينو .خسنلا يفاذك )١(
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 ماكحألا نسحأ نم لَو هللا لوسر نم مكحلا اذه نأ رهظو «ريدقت

 لابو هلدعلاو ةمحالاو ةيكحلاو ةحلصءلل ةقفاوع اهذشأو ةايهحدسفوأو
7 

 .قيف وتلا

 :ءاهقفلل ثيدحلا يف كرادم 7١2ةثالث هذهف

 ئرصبلا نسحلا هلاق امك ءاهتناضح طِقسُي ال ةنضاحلا حاكن نأ :اهدحأ

 .("7مزح نبا دمحم يبأ بهذم وهو «ةزمح نب يحي هب ىئضفو

 هك نيالا ةناشمس طقستو هكنبلا ةناكح طقس ال اهحاكل نأ :قاثلاو
 .هيتياور ئدحإ يف دمحأ هلاق

 ىيساكتر ءايهاشمح طقستال لفطلا بيرقل اهعاقت نأ :كلاثلاو

 .دمحأ بهذم نم روهشملا وه امك ءاهطقسي كينجألل

 تناك نإ ةنضاحلا نأ وهو ؛ٌيربطلا ريرج نب دّمحمل ٌعبار كردم هيفو
 اهريغ وأ ةلاخ تناك نإو «جيورتلاب اهتتاضح تطقس بألا اهل عزانملاو اّمأ

 اَّمأ تناك نإ كلذكو «جيورّتلاب اهتاضح طقست مل ةناضحلا ءاسن نم

 .اهتتاضح طقست مل لفّطلا براقأ نم بألا ريغ ")اهل عزانملاو

 ركذ دعب (؟2«راثآلا بيذهت» يف لاق «هيف هيلعو هل امو همالك ركذن نحنو

 لفّطلاو ةريغّصلا ةّيبّصلا مّيِق َّنأ ئلع ةحضاولا ةلالّدلا هيف :ةزمح ةنبا ثيدح

 .(ثالث» :ز ءسص )١(

 )1١/ ١376(. (ئلحملا» يف (؟5)

 .د يف تسيل «اهل» )0

 .هنم ةعوبطملا ءازجألا يف صنلا اذه دجأ مل (5)
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 نم امهتناضحب ّقحأ ءاسّنلا نم امهتاهّمأ لبق نم امهتبارق نم ناك نم ريغّصلا
 امس يذلا بألا ريغ جاوزأ تاوف كو تناك إب . بالا لبق نم امهتابصع

 دقو «ةناضحلا يف اهتلاخل ةزمح ةنباب ئضق ِكي هللا لوسر نأ كلذو .هنم
 هللا لوسر ناك يذلا اهيبأ وخأو اهالومو رفعجو ىلع اهّمع انبا اهيف عزانت

 لعقم دعب كلذو «!!اهيبأ ريغ حوز اهل ٍذئموي اهتلاخو «هنيبو هنيب اخآ ٌدِكَي

 مدلل ا ا ل ال
 نم امهتبارق لب «رايتخالا ّدح غلبي مل ام هتناضح يف بألا لبِق نم ةريغّصلاو

 .جاوزأ ٍتاوذ نك نإو «ٌقحأ امهم لبق نم ءاسّنلا

 َّمأ نأ نم ٌتفصو ام ئلع كدنع كلذ يف رمألا ناك نإف :ٌلئاق لاق نإف
 ؛اميتاعدمب لحل اميايثأ لبق نسعانسألا رع امهنبا رقو ةيفّسلاو رخشلا

 مه نيذلا لاجّرلا نم بألا لبق نم امهتبارق نم جاوزأ ٍتاوذ نك نإو
 .دعبألاو ئندألا امهدلاو عم كلذك ٍجوَّرلا تاذ ٌمألا تناك كيف ايي صع
 ؟قرفلا امف الإو ؟امهيبأ ريغ حوز اهل ناك نإو امه ٌقحأ ةلاخلا تناك امك

 ضيفتسملا لقتئلاب ةّجحلا مايقل كلذو .حضاو امهنيب قرفلا :ليق

 نم تناب تناك اذإ لافطألا ةناضحب ٌقحأ ّمألا ّنأ :ِلكب َيِمَنلا نع '”ةئارو
 سقارتسالا ]وسي نسلم يف قئاناو ملو ةهريغ ايو سكتت ملاس ءاسحدلاو

 ءٌرظن هدانسإ يف ناك نإو ءربخ كلذ يف يور دقو هملعن اميف ةجحلا ئلع هب

 .دنسلا ىهاو ناك نإو منك خلع لاد ءّرمأ ٌتفصو يذلا لقّلا نإ

 .باوصلا ئلع قأيسو .أطخ : «(اهمأ ريغاا : خسنلا يف ١0

 .(«هتياور) : عوبطملا يفو .خسنلا يف اذك )0

7 



 ملام هب قحأ ِتنأ» :هّدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح قاس مث

 111غ حابصلا نب | هذ 1 قيرط نم ( يع نت

 يذلا ِةِِكَك تيبنلا نع ربخلا ةّحصف «هيبأ ةبصع هيف اهعزان اذإ اّمأو :لاق مث

 اهّمع ينب نم اهب قحأ  ةّيبّصلا يبأ ريغ جوزلا تاذ  ةلاخلا لعج هنأ انركذ

 ريغ حوز اهل ناك نإو مهنم ئلوأ نوكت نأب قحأ ٌمألا تناكف ءاهتبصع مهو

 ناك اذإو «ٌمألا نم اهتبارقل مهنم ئلوأ ةلاخلا لعج امّْنإ كي ّيبنلا نأل ؛اهيبأ
 نم امهادحإ ٌلصأ نيتلأسملا يف هانلق يذلا لوقلا َّنأ نّيبت انفصو يذّلاك كلذ
 ناك اذإو .لودعلا داحآلا لقن ةهج نم ئرخألاو ءضيفتسملا لقنلا ةهج

 زوجي امَّنِإ سايقلا ذإ ءئرخألا مكح ئلإ امهادحإ مكح در زئاج ريغف كلذك
 ربخ وأ هللا باتك نم ّصن هيف ام اًمأف ,ماكحألا نم هيف ّصن ال اميف هلامعتسا

 .سايقلل هيف 27 ًظح الف ِدَلِكَي هللا لوسر نع

 ُتحكن اذإ ةناضحلا نم ّمألا ٌّقح َتلطبأ امَّنِإ كّنأ ٌتمعز :لئاق لاق نإف

 :لوقي تاحب ٌيرصبلا نسحلا نأ تملع دقو ؟تلقامك كلذ. نوكي فيكف

 .ةزمح نب ائيحي كلذب اوضقو ءتجّوزت نإو اهدلوب قحأ ةأرملا

 سيل اندنع نيّدلا يف ةّجحلا هب مزلت يذلا ضيفتسملا لقثلا نإ :ليق

 ءاملع نم المعو اّلوق هلقني نأ هتفص ًّركلو .فلاخم هل نوكي ال نأ هتفص

 ينطقرادلاو )١5597(.« قازرلا دبع حابصلا نب ئنثملا قيرط نم هجرخأ )١(

(558/5). 

 .(«(ضحا»» :خسنلا عيمج يف )30
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 نم كلذ هتفص نَم لقن دقو ءأطخلاو بذكلا بابسأ هنع يفتي 210نم ةّمألا

 بألا نأ هّريغ اًجوز اهجوز نم اهتنونيب دعب تحكتن اذإ ةأرملا نأ ةّمألا ءاملع

 ضارتعالا زئاج ريغ ةمزال ةَّجح كلذ ناكف ءاهنم '9اهنبا ةناضحب ايلوأ

 .©””همالك ئهتنا .هلوق يف طلغلا هيلع زوجي نم ُلوق وهو «يأّرلاب اهيلع
 دودرمو لوبقم نم مالكلا اذه ينام ركذ

 ءاسّنلا نم هتاهّمأ لبق نم لفّطلا ةبارق َّنأ ئلع ةلالّدلا هيف َّنِإ :هلوق اًمأف
 هيف ةلالد الف ؛جاوزأ ٍتاوذ نك نإو بألا لبق نم هتابصع نم هتناضحب ّقحأ

 :َِكَك هلوق وهو «هفالخ يف ٌحيرص ثيدحلا ظافلأ دحأ لب هةَّنبلا كلذ ئلع

 اهب ئضقف» :رخآلا ظفّلا اّمأو .«؟7«رفعجل اهب يضقأ يّنإف ةئبالا اًمأو»

 (0ٌلدي الف - رفعج وبأ هب ٌجتحا يذلا ظفألا وهو - 20م يه :لاقو ايعلاجل
 اًرفعجو يلع كك يلا رارقإ لب بألا ةبارق نم ّقحأ اًقلطم ّمألا ةبارق َّنأ ئلع

 ةلاخلا مَّدق امَّنإو ءاهيف الخدم بألا ةبارقل َّنأ ئلع لدي ةناضحلا ئوعد ىلع

 ئلع ّمألا ميدقتك بألا ةبارق ئلع اهميدقتف «ةناضحلا لهأ نم ئثنأ اهنوكل

 سنان نمش )نس ءاعألا اس يلخ لدي ءاه قت هيف نين ةهنحلاو .بألا

 .أطخ .«نأ» :صءد )١(

 .«اهتنبا» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك ()

 .«راثآلا بيذهت» يف ريرج نبا مالك يأ 00

 )//١71(. دواد وبأ ظفللا اذبم هجرخأ (#4)

 .(0 ص) هجيرخت مدقت دقو «(35199) يراخبلا هجرخأ (5)

 .«ليلد الف» :عوبطملا يف (5)

 .«نم آل» :عوبطملا يف )غ7
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 تدخلا تدب نوكث يح هبألا لبق نم ةيصعلا نم ةناضحلاب قحأ ملا ةبارث م ىب ع
 ثيدحلا يف نيأف «ةّمعلاو معلا نم ٌّقحأ ةلاخلا تنبو ؛ٌمعلا نم ٌقحأ ٌمألل

 ؟ةحضاو نوكت نأ نع لضف اذه نيله ةلآلد

 ريثصلا ةيسعل نحال ةلاق نه لوق ةطع كلذ اقولعم ناقو ارق

 نيب رّيخيف :ينعي «رايتخالا ٌّدح غلبي مل ام هتناضح يف بألا لبق نم ةريغّصلاو
 ثيدحلاو ءاّنونظم الو ثيدحلا نم اًمولعم كلذ سيل :لاقيف .هّمَأو هيبأ ةبارق

 هتحت سيل يذلا معلا نبا نم ئلوأ ةلاخلاب جّرزملا معلا نبا َّنأ ئلع لد امن
 ايفا بيس للا ةيس سقا# قسد طامسلا جيلا ١ قير :لناطلا ةلا

 هدنع لفّطلا ةلاخ نوكب امهدحأ حّجرف ,نيصخش يف توتساف ١2)ةناضحلل
 ملا ةبارق نأ وأ ؛ثيدحلا نم ةفئاط همهف امك ؟ةناضحلا لهأ نم يهو

 اهتناضح طقست ملو ؟بألا ةبصع نم لفّطلا ةناضحب ئلوأ  ةلاخلا يهو

 نمو نسحلا لوقك اًقلطم ةناضحلا طِقسُي ال جوّزلا نوكل اَّمِإ :جيورتلاب
 نوكل اَّمِإو .'')ةياور يف دمحأ هلاق امك اثنب ةنوضحملا نوكل اًّمإو «هقفاو

 ٌمَأ ريغ ةنضاحلا نوكل اّمإو ءدمحأ بهذم نم روهشملاك لفّطلا ةبارق جوّزلا
 .رفعج وبأ هلاق امك بألا اهعزان

 :اذج فيعض رفعج وبأ هراغخا يذلا كردملا كلو :ٌكرادم ةعبرأ هذهف
 ءاسنارئاس ف ةوهسوم هيعي رع اهجيورتب ملا ناصح ظقسأ يذلا نتعملا نإف
 ءاهنم ئوقأ نوكت الف ءاهب هّبشتو َّمألا ماقم موقت نأ اهتياغ ةلاخلاو «ةناضحلا

 .«هتناضحلا :ز ءص د )١(

 .«ةاورل :ز) :ىصوف 0
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 براثأ راس نأ كاع اًمكح مكحبي 210مل قي يتلا ٌمألا ةبارق رئاس كلذكو
 ةنبا ةلاخل اًّيعم اًمكح مكح امّنِإو .جيوورّتلاب نهتناضح طقم ال ّنك نم ّمألا

 ب لفّطلاو ءلفّطلا نم بيرقب ةجّوزم اهنوك عم ةناضحلاب ةزمح

 ئلإ ضيفتسملا لقتنلاب اهريغو ّمألا نيب ")هب قّرف يذلا قرفلا اّمأو
 اذهو «نينثالاو دحاولا ةفلاخم هدنع هضقني ال يذلا عامجإلا هب ديريف .هرخآ

 .ىنساتلا هيف هعزانو «هب درفت لأ

 لصو ام ىلع ًءانبف هاو ِهّنأب بيعش نب ورمع ثيدح ئلع همكح اّمأو

 هر فويتمسرا فيض وهو بايسلا نب نطعلا هي نإ هقيرط نم ديلا

 وبأ هاور ؛هذج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ٌيعازوألا هاور دق ثيدحلا

 .7ةهيرس# ىف ةوآد

 لصف

 نإو اهتلاخل اهب ئضق ل يللا نأ وهو ءٌسماخ ٌكلسم ثيدحلا يفو
 ةأرضلا نيب عمجلا ميرحت ٍجوُزلا ئلع مّرخَت تسبلا نأ ؛جون تاذ تناك

 نبع زيضحلا خرب , دواد ثيدح يف هنيعب اذه لع لكيلا هّبن دقو ءاهتلاخو

 زينوأ رفعي اهدتنأو# هيف لاقو هلوطي ثيدحلا ركذف .سابع نبأ نغ ةمركم
 سيلو .؟”(اهتلاخ ئلع الو اهتّمع ئلع ةأرملا حّكنُت الو ءاهتلاخ كتحت :اهب

 .ح نم تطقس «مل» )١(

 .عوبطملا يف تسيل «هب» (؟)

 .(1 4ص) هجيرخت مدقت دقو .(7117/7) مقرب (*)

 بقه خيرات قلق ىكاسنغ نساو 565 /2) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلا هجرخأ 060
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 تندبلا هيلع مّرحت (" 'محر اذ نضاحلا نوكي نأ يضتقي ٌصن ل يلا ١7 نع

 دعاوق هابأت الامم اذه لب ؛كلسملا اذه ئلع هب ضرَتعُي ىّتح ديبأتلا ىلع

 ايتعأ ٌتَدبق ىضاحلا ةمصع ق تماد ام ةلاشلا نإف :ةعيرشلا لوصأو قتلا

 .الصأ كلذ يف روذحم الف ءاهتلاخ عم يهف اهقراف اذإف «هيلع ةمّرحم

 اهعفدي مكاحلا ئلإ اهعفد نم تنبلل ٌحلصأو ٌريخ اذهب لوقلا نأ بيرالو
 دحأ ٌكشي لهف .هسفنب ةناضحلل ٌدصتم ريغ مكاحلا ذإ ؛هدنع نوكت قينجأ ئلإ
 ؛لدعلاو ةمكحلاو ةحلصملا نيع وه ةعقاولا هذه يف كي ٌبنلا هب مكح ام نأ

 وأ روج نع ُكفني ال هفلاخ مكح لك نو ءاهل رّنلاو تنبلل طايتحالا ةياغو

 لاكشإلا لك ٌلناكشإلاو لَو همكح يف ٌلاكشإ الف «ةعيرّشلا هب يتأت ال ٍداسف

 ,نولكتلا هيلعو ناعيسلا كلاو ففلاخ اهيق

 نع نيصحلا نب دواد نع ةبيبح يبأ نبا نع يدقاولا قيرط نم امهالك «("51/194) <
 ةمركع نع نيصحلا نب دوادو «كورتم ةبيبح يبأ نب او .باذك يدقاولاو .هب ةمركع

 , تم

 اطخ .«اىلع» :د 010(

 .؟معيور# ف 6
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 تاجوزلا ىلع ةقفنلا يف دج همكح ركذ

 جاوزألا در امّلإو ءاهريدنقت زيلع لدي ام هنع درو الو ءاهرّتقُي مل هلو

 .فرعلا لإ اهيف

 رضحمب عادولا ةّجح ةبطخ يف لاق هنأ 1"ملسم حيحص» يف هنع تبث

 مكنإف ءءاسّنلا ين هللا اوتو" : اًموي نينامثو ٍةعضبب هتافو لبق ميظعلا عمجلا
 ٌنهَقزر مكيلع هلو هللا ةملكب َنهَجورف متللحتساو هلل ةنامأب َنهومتذخأ

 .«فورعملاب ّنهتوسكو

 2 :هل تلاق نايفس يبأ ةأرما اًدنه نأ 1)«نيحيحّصلا» يف هنع تبثو

 تذخأ ام الإ يدلوو ينيفكي ام ةقفّتلا نم ينيطعي سيل «ٌحيحش ٌلجر نايفس

 .«فورعملاب كدلوو ِكيفكي ام يِذَح» :لاقف ءملعي ال وهو هنم

 تبتأ لاف هيبأ نع ةيواعم نب ميكتع ثيددح نم !'!ةدواد يب نتس ١ ىفو

 كي عوميطأ» :لاقق ؟انئاسن يف لوقت ام «هللا لوسر اي :تلقف كي هللا لوسر

 .(ّنهوحّبقت الو ٌنهوبرضت الو ,نوسبلت امم ٌنهوُسْكاو .نولكأت

 لوقي ثيح «ّلجو رع هللا باتكل ٌقباطم كي يبنلا نم مكحلا اذهو

 دع اتوب أدار ْنَمِل نام نْوسنْهَدَلَو كلر عض تو "كاع

 ةقفن لعج ِهِكَي يلا عام ةرقبلا] © ِفورْعَمْلابَ نفوس نه دره ًادوَوَمْل

 فرعغلا ئلإ امهّدرو ريدقتلا مدع يف امهنيب ئّوسو «مداخلا ةقفن لثم ةأرملا

 .ُهَنَعُدبِاَ رباج ثيدح نم )١11١1( مقرب 2010

 .ُهْنَعدَيإَوَو ةريره يبأ ثيدح نم )١17/١5( ملسمو (01755) يراخبلا )0

 .حيحص هدانسإو )5١55(. مقرب 02(
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 .فورعملاب امهتقفن لعجف ,72١2(فورعملاب هثوسكو هّماعط كولمملل» :لاقف
 هت ا ع 2 اي ا

 .اهريدقتب دحأ لقي ملو «ةردقم ريغ مداخلا ةقفن نأ َبيرالو

 امم مهوسبلأو «نولكأت امم مهومعطأ» :لاق هّنأ قيفّرلا يف هنع حصو
 .عأ وسم ةجوّلا 8 لاق امك أليس هأور 4ئوسبلت

 دأ اّإو ينموطت نأ نإ :لوقت 0 :لاق هنأ ةريره يبأ نع خبصو |

 يو ةاطلا اهلك دلو, يقتاو هيو ةقفت لجل 806

 .يتأيس امك كب تَنلا ىلإ اًعوفرم اذه (47ثئاسنلا ئورو

 ّمصو 144 :ةدئاملا] 4م متو م َنوُمِعطاَم سو نمل :للاعت لاقو
 :0تاطخل لا نب رمع نع ٌّحصو .220تيدلاو زبخلا :لاق 5 سابع نبا نع

 .(8)هحللاو زيخلا 09003 وبعل# ام لضفأ نمو نمتلاو زبخلاو ءنمَّسلاَو زبخلا

 .هنَعُدَبَإَوَبَر ةريره يبأ ثيدح نم )١1577( ملسم هجرخأ )١(

 .هْنَعَُِإَََر رذ يبأ ثيدح نم )١171( مقرب (؟)

 .(05*017) يراخبلا هجرخأ (*)

 .(7١٠١ص) هجيرخت يقيس (4)

 "١191(. /5) «هريسفت يف متاح يبأ نبا هجرخأ (0)
 .ئراقلا وأ رشانلا نم حالصإ وهو ءارمع نبا» :عوبطملا ينو .خسنلا عيمج يفاذك (1)

 .(نهومعطت) :ز ءص (0)

 نع ١١97( /5) «هريسفت» يف متاح يبأ نباو (575 /4) «هريسفت» يف يربطلا هجرخأ (8)

 .اًهَْعْتَيإَدَيَو رمع نع هدجأ ملو .رمع نبا

 ب ٠



 هلوسرو هللاو همدَأْلا نم هريغ عم زبخلاب لهألا ماعطإ ةباحّصلا رّسفف

 ىلإ هذرهبجوف بيقالو يدق الو دينحت ريق نم اقلطم قافتإلا اركذ
 .فرعلا ئلإ كلذ ٌدر يذلا وهو فيكف هك يلا هيل هرب مل ول فرعلا

 قافنإلا يف مهنيب نوفراعتي امّنِإ فرعلا لهأ نأ مولعملا نمو ؟هيلإ هتّمأ دشرأو

 لكي لاو ءٌبَحلا نود مذألاو ٌربخلا ريدقّتلا بجوي نم تح «مهيلهأ ئلع

 ّبَحلا ِكيلمت نود كلذك مهجاوزأ ئلع نوقفني اوناك امثإ هباحصأو

 ولو «قيقّرلا ةقفنك ٌبحلاب رّدقتت ملف «عرّشلاب ٌةبجاو ٌةقفن اهّنألو ؛هريدقتو
 نأ اهرمأ اّمّلو ءاًعرش اهل رّدقملا ذخأت نأ اًدنه ِةيِكي ْيِنلا رمأل ًةرَّدقم تناك
 .اهيلإ كلذ يف داهتجالا درو ريدقت ريغ نم اهيفكي ام ذخأت

 ال ثيحب «نيلطر يفالو ٍنيَدُم يف رصحني ال اهتيافك ردق َّنأ مولعملا نمو

 ةراشإ الو ٍءاميإ الو هجوب كلذ ئلع لدي مل هظفلو ءصقني الو امهيلع ديزي
 اًئرت نوكيف «ةيافكلا نم لقأ نوكيدق اًربخ نيلطر وأ نيَّدُّم ٌباجيإو

 ّلقأ ناك نإو هيقرو هٌّدلوو لجّرلا لكأي امم ةيافكلا ردق باجيإو «فورعملل
 باتكلاب بجاولا وه نوكيف ءفورعملاب ٌقافنإ زبخ 17 ِنَّلطِر نم وأ دم نم
 كلذ ْتجرخأ نإف «كلذ عباوتو هزبخو هنحنط ئلإ جاتحي ّبَحلا ألو .ةّئّسلاو

 ناك هلام نم هيلع اهل كلذ ضِرُف نإو «جِوّزلا ةقفنب ةيافكلا لصحت مل اهلام نم
 مل هريغ وأ اقيقد وأ اًبَح وأ هارد زبخلا ناكم ٌتبلط ولو .مهأردو بح بجاولا
 :ةضواعم كلذ ّنأل ؛هّلوبق اهمزلي مل اًضيأ كلذ اهيلع ضرع ولو ههُلذب همزلي

 .هيلع اقفتا امب امهيضارت زوجيو ءاهلوبق ئلع امهدحأ ربجُي الف

 .(نيلطر» :ر ءص ء«د 010

 ١م



 210 كعِفاَّشلا وهو «ٌبحلاب اهرَّدق نم مهنمف ءاوفلتخا ةقمّتلا اورّذق نيِذّلاو
 دم دحاولا ىلإ ةراّقكلا يف عفدُي ام ّلقأ َنأل كنا ٌّدمب دم ريقفلا ةقفن :لاقف
 ٍةَرَشَعْماَعْظِإَهيَرَفُْكَف# :لاقف .لهألا ئلع ةقفّتلاب ةرافكلا ربتعا هناحبس او

 رسوملا اىلعو :لاق 4 : :ةدئاملا] #مهَتَوَم 9 ازا

 ئلعو «ئذألا ةراك يف ©" ريم دحاولل احبس هلا بجرأ امرك ال ان

 . نقلا 11 فيو : رسوملا ةلاثك بقل هشعقو دع طّشوتملا

 ةقلقلاو ةرثكلا يف فلتخي ال رادقمب ةرّدقم يه :"7ىلعي وبأ يضاقلا لاقو

 اًرابتعا رسعملاو رسوملا ٌقح يف موي لك يف زبخلا نم ٍنالطر بجاولاو
 قالا وسرسعملاو رسوملاّنأل ؛هتدوجو فص ق ناقطخي امّنإو هتاراشكلاب

 .ةبجاولا ةقفّتلا كلذكف «هتدوج يف نافلتخيامّنإو ُتنبلا هب موقت امو لوكأملا رد

 ال ,ةقفتلا ٌريدقت طق ةباحّصلا نم ٍدحأ نع ظفحُي ال :اولاق روهمجلاو

 ٍرصع ّلك يف لمعلا هب لصتا يذلا لب مهنع ظوفحملاو «لطرب الو ّدُمِب
 .هانركذ ام رصمو

 يذّناو ؟ةراّقكلا يف لطّرلاو ٌدملاب (؛ريِدَقّتلا مكل مّلس يذلا نمو :اولاق
 لاق كايا ال طش شرا راقكلا يق بح يلا لاو ارا هيلع ل

 امو َنِمَنكلَسَمَةَرَضَع (00ماَعظاهَرقكَف» :نيسميلا ةراّقك يف ئلاعت
 «نيبلاطلا ةضور» :رظناو .فلؤملا لقن هنمو )75947/١١: 270٠ «ينغملا» يفامك )١(

(29 24 

 .«نادم» :عوبطملا يفو .«ينغملا»و خسنلا يفاذك (1)

 )7149/١١(. «ينغملا» يف امك )0

 .«ريدقتلا نا» :ز (5)

 .أطخ ؛(ماعطإف) :خسنلا عيمجج ُ )6(

 هل



 راع يتسم ش) :راهظلا ةرامك يف لاقو «[184 :ةدئاملا] 4 كبح َنوُمِعْطَ

 وأ ِةَقَدَصَوأ ااصنُم ةَيَدِفَق# :ائذألا هيلف ف لاقو «[ 5 :ةلداجملا] 4 يشم نيس

 سيلو )اذه ٌريغ تاراّمكلا ماعطإ يف نآرقلا يف سيلو ١957[. :ةرقبلا] * ِكَحْش

 لاق هنأ لكي يبل نعع ّحصو ءلطر الو ّدمب كلذ ٌريدقت اهنم ٍدحاو عضوم يف

 لاق كلذكو 27 «اًبيكسم نيِّمس ْمِعَطَأ١ :ناضمر رامن يف ئطو نمل

 .لطر الو ٌدمب كلذ ّدحي ملو ««" ”رهاظُملل

 وه تاقفتلاو تاراّمكلا يف بجاولا ّنأ ةّنّسلاو نآرقلا هيلع َّلد يذّناف

 .هتَعديَدَص ةباحّصلا نع تباّثلا وه اذهو ءكيِلمّتلا ال ماعطإلا

 .قاحسإ يبأ نع ؛جاجح نع ءدلاخ وبأ انث ''" ةييش يبأ نب ركب وبأ لاق

 ا وسو يسار 600

 2 يا يو هجرخأ ؛ىضايبلا ةملس ثيدح ىنعي 0

 نب ناميلس نع «ءاطع نب ورمع نب دمحم نع قاحسإ نبا نع قرط نم )0/١7١(
0 

 ئرخأ دهاوش ثيدحللو .ءقاحسإ نبا ةنعنعبو «يراخبلا لاق امك رخص نب ةملسو

 .ينابلألاو رجح نباو يذمرتلا هنّسحو «مكاحلاو ةميزخ نبا هححص دقو ءاهب ئوقتي

 .(516 /7) «مألا -دواد يبأ ننس حيحص)و )5١91( «ليلغلا ءاورإ» :رظنيو

 (577//) «هريسفت» يف ريرج نبا هجرخأو «ةبيش يبأ نبا تافنصم يف هيلع فقأ مل (5)

 ثراحلاو «سيلدتلاو أطخلا ريثك جاجحلاو هب رمحألا دلاخ يبأ نع دانه هخيش نع
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 نيكاسملا ماعطإ يف لوقي يلع ناك :ثراحلا نع 2١7 قاحسإ وبأ لاقو

 وا ريح ءاكيزو ا يع ِمِهيشعُيو مهيدْعُي يملا ةرافك يف

 نب هللا دبع ناك :لاق ثيل نع ءنلعي نب ئيحي انث :؟'7ةبيش ىبأ نبا لاقو

 زيخلا:لاق [89:ةدئاملا] 4 لَو َنومِعظاَمَِسَر نيل :لوقي دوعسم

 .تيزلاب زبخلاو «محللاب زبخلاو ءنْمَّسْلاو

 زبخلاو َنبّللاو زبخلا هّلهأ لجّرلا مِعطُي ام ٌطسوأ :لاق رمع نبا نع ّحصو
 .(9)حّللاو زبخلا (؟!ههمعطُي ام لضفأ نمو ءْنْمَّسلاو زبخلاو ءتيَّزلاو

 نأ ؛نيريس نب دّمحم نع «سنوي انثدح :عيرز نب ديزيلافقو

 رشع دنع مِهطْياريبُج وأ اًريجُي رماف قرم هل نيسي نع رّذك (؟!يرعشألا
 .(7ينارهظ وأ ٍدَمعم بوثب مهل رمأو ءاّمحلو اًربخ نيكاسم

 .أطخ .«قاحسإ» :عوبطملا يف )١(

 يف روصنم نب ديعس هجرخأو ١١947(« /5) «هريسفتا يف متاح يبأ نبا هجرخأ (؟)

 نع يبعشلا قيرط نم ١١47( /5) «هريسفت» يف متاح يبأ نباو «(45) «ريسفتلا»

 .هنع مالكلا مدقت ثراحلاو .هب ثراحلا

 .فيعض ميلس يبأ نبا وه ثيلو «ةبيش يبأ نبا تافنصم نم عوبطملا يف هيلع فقأ مل (9)

 .دوعسم نبا كردي مل ثيلف .عطقنم وهو

 .م نم ةطقاس «مهمعطي ...نبللاو زبخلا» (5)

 .هجيرخت مدقت )6(

 .«يرعشألا ائسوم ابأ» :عوبطملا يفو .خسنلا يف اذك 0(

 نمو ((1/49) «ريسفتلا» يف روصنم نب ديعس هجرخأو «قيرطلا اذه نم هيلع فقأ مل (0)
 نع ةمقلع نب ةملس قيرط نم )٠١١//91( «ئربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط

 - ريرج نباو 2١7 945 ١5١((« 95) قازرلا دبع اًرصتخم هجرخأو .هب نيريس نب دمحم

 م:



 دع ةيويأ نب مريح انك :قاحساإ نب ارحب انث 2" "ةبيش يبأ نبا لاقو

 ءمجيب د ناكف .موصي نأ عطتسي 7 ير ملف ءتومي نأ لبق ضوه اًسنأ نأ .ديمح

 .ٌةدحاو ٌةلكأ اًمحلو اًريخ مهمِعطُيف اًئيكسم نيثالث

 1 بزر ىباو ديرب ني دوسألا نع كلذ تش «ئوعباتلا اًّمأو

 نب لكيعسو نانا صبلا نسخحلاو 11 يري نب ةمحعفو ,24!ةديبعو

 و ْ

 نياو 2017 عبعشلاو 2" 7” سواطو أك 1ذي5 نب رياعجو كلا )حيرشو (21)ريبج
 ع

 نبا نع قرط نم ١١454( /5) «هريسفت» يف متاح يبأ نباو «(147 /4) «هريسفت)» يف -

 .هب نيريس
 ينطقرادلاو )١17/١( «ريبكلا» يف يناربطلا هجرخأو .(17757) «فنصملا» يف )١(

 بويأ قيرط نم )5١95( ئئلعي وبأ هجرخأو هب سنأ نع ةداتق قيرط نم )/١1994(

 تحت («ليلغلا ءاورإ» يف ينابلآلا ةديحص و ءاكنأ عمسي مل سوت ف ع سنأ كن ينايتخسلا

 .(15 /”) سنأ نع اًقلعم «يراخبلا حيحص» يف هلصأو «(471) مقر ثيدحلا
 .(1760 /8) «هريسفت» يف ريرج نباو ؛.(8/١5١/) قازرلا دبع هجرخأ (؟)

 .(1717/4) «هريسفت» يف ريرج نبا هجرخأ ()

 .(51705 /4) («هريسفت» يف ريرج نبا هجرخأ (5)

 .(1765 /4) «هريسفت» يف ريرج نبا هجرخأ (0)

 نباو *١77(: 41 ةبيش يبأ نباو © 251/4157 1/4) قازرلا دبع هجرخأ (0

 57١(. /4) «هريسفت» يف ريرج

 .(517 9 /4) «هريسفت» يف ريرج نباو )١15/801(« قازرلا دبع هجرخأ (0)

 .(57577//) «هريسفت» يف ريرج نبا هجرخأ (4)

 777١(. /4) «هريسفت» يف ريرج نباو )١7715(.« ةبيش يبأ نبا هجرخأ (9)

 )٠١( قازرلا دبع هجرخأ )١11١817/.1١7585( «هريسفت) يفو )1/70(.

 )١١( ةبيش يبأ نبا هجرخأ )١7777(« (هريسفت» يف ريرج نباو )8/ 079(.
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 (؟)هيهاربإ نب دمحمو 7 بلاسو :يساقلاو لاو ويب

 مهنع ديناسألاو .()عيعختلا ميهاربإو 207 ةداتقو ”بعك نب دّمحمو

 يَّدْعُي :لوقي نم مهنم ,ءقاحسإ نب ليعامسإل (47(نآرقلا ماكحأ» يف كلذب

 :لوقي نم مهنمو .١١2)ةدحاو ةلكأ :لوقي نم مهنمو بيشو نيكاسملا

 لهأو ؛ةثيدملا لهأ بعذم اذهو 3 شوا زيخ كثيزو اره ءامحلو | ابع

 ةرامكلا ماعط نأ :ائرخألا ةياوّرلاو «هنع نيتياوّرلا ئىدحإ يف دمحأو «قارعلا

 .تاهجو لا ة هةقشن لود 010

 .(حصي ال» :لاقو .(7 57 /5) «(ئلحملا) يف مزح نبا هركذ 0010

 .(577 //) «هريسفت» يف ريرج نبا هجرخأ )0

 ء 117 /16) ؟ةريسفت ::) يف ريرج نبأو ((777١؟) ةبيش يبأ نبا امهنع هجرخأ 0

 .هيلع فقأ مل 000

 .كورتم وهو نوراه نب رمع هدانسإ يفو «(7775 /8) «هريسفت» يف ريرج نبا هجرخأ (0)

 .فيعض وهو ةديبع نب ىئسومو
 )١7:8٠(. قازرلا دبع هجرخأ (5)

 نم (771/48 2205374 /8) «هريسفت) يف ريرج نباو ؛«(7770١) ةبيش يبأ نبا هجرخأ (0)

 .ميهاربإ نع هيوري اميف اميس ال سلدم ةريغملاو «ميهاربإ نع ةريغملا قيرط

 .هنم عوبطملا ردقلا يف هيلع فقأ مل (4)

 يبأ نبا فنصم» يف يبعشلاو )١7775/4(« ةبيش يبأ نبال «فنصملا» يف امك ةداتقك (9)

 )549*١77(. اًضيأ «ةبيش

 هجرخأ امك ديز نب رباجو )١7771(« ةبيش يبأ نبال «فنصملا» يف امك نيريس نياك( )١١

 91715 5ةيين بأ با

 )١١( «هريسفت» يف ريرج نبا دنع ديزي نب دوسألاك )8/ 5 17(.

 )١5(قءو( .(ةردهقم) :ز ص
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 امهيف ريدقتلا مدعو .هدحو ٌَيعفاّشلا لوقك امهيف ريدقّتلا :ه ةثالث لاوقألاف

 نود ةراّمكلا يف ريدقّتلاو «نيتياوّرلا ئدحإ يف دمحأو ةفينح يبأو كلام لوقك

 .هنح ام رخألا ةياو لا ةقفتلا

 فلتتيت ] ةراقكلا نأ ةرافكلاو ةقفّتلا نيب قرفلا :لوقلا اذه رصن نك لاق

 فورعملاب عِراشلا اهبجوأ الو «270ةيافكلاب ٌةرَّدقم يه الو ءراسعإلاو راسيلاب
 ئضريف نعم ٌيِمدآل ال ؛ئلاعت هلل لح اهيف ماعطإلاو «مداخلاو ةجوّرلا ةقفنك
 نع اهيف ريدقتلا يورو .هئزجُي مل ةميقلا جرخأ ول اذهلو ؛هنع ضوعلاب

 وبأ انث ءلاهنملا نب ؛ ٍجاَّجح انثّدح :(7ليعامسإ يضاقلا لاقف «ةباحّصلا

 اًسان نإ :رمع لاق :لاق ريمن نب راسي نع «لئاو يبأ نع ءروصنم نع «ةناوع
 كّترمأ اذإف ؛مهيطعأ نأ يل ودبي مث .مهيطعأ ال يّنأ فلحأف ؛ينولأسي ينوتأي
 وأ رمت نم اًعاص نيكسم لكل ؛نيكاسم ةرشع نع ْمِعطأف يّنع رّمكُت نأ
 .رب نم عاص فصن وأ «ريعش

 نب داّمح انثّدح : لاق برع نب ناميلسو لاهتملا نب جامجح انثذح

 أي :لاق باّطخلا نب رمع نأ داّبع نب ئيحي نع «ليهُك نب ةملس نع. ؛ةملس

 ةرشع )ءاوصأ ةسمخ ينيعيل يشع ئئيطأف تكتف تفلح اذإ قدي

 .«ةرافكلاب» :ز ءص ءد )١(

 .حيحص هدانسإو «ليعامسإ يضاقلل «نآرقلا ماكحأ» نم عوبطملا ردقلا يف هيلع فقأ مل (؟)

 ءال86) «ريسفتلا» يف روصنم نب ديعسو )١72017/51701/6((« قازرلا دبع هجرخأو

 ,(١١؟7/١) «راثآلا يناعم حرش" يف يواحطلاو )١17773(« ةبيش يبأ نب أو (ع1/

 .هب رمع نع ريمن نب راسي نع قرط نم (46 )٠١/ «ئربكلا نئسلا» يف يقهيبلاو

 - حابصملا»و «(مولعلا سمش»و «برعلا ناسلا :رظنا . .عاص عمج .خسنلا يفاذك 0(

 /ا/



 130 كاسم

 نب ورسُع نغءائليل يبأ نبا نع فيكواش ؛(؟ةبيش يبأ نبا لاقو

 ةرشع ٌماعطإ نيميلا ةرافك :لاق يلع نع «ةملس نب هللا دبع نع ,217ةّرُم
 لا ِ ظ

 يف رمت نم اًعاص وأ رب نم عاص َفصن مِعطُن اَنِإ :تلاق ةشئاع نع 24)هتّدج

 انث هللا قبه ىبآ ةب ماشه انث «ميهاربإ نب ملسم انث 117 ليغامساإ لاقو

 .«عوصأ» :عوبطملا يفو .(عوص) (رينملا -

 نم يورو «ليعامسإ ىضاقلل «نآرقلا ماكحأ» نم عوبطملا ردقلا يف هيلع فقأ مل )١(

  ينابيشلا ةياور )74٠(  كلام مامإلا هجرخأف .هنع فلتخاو «قاحسإ يبأ نع قرط

 يبأ قيرط نم (/8/) «ريسفتلا» يف روصنم نب ديعسو «ميلس نب مالس قيرط نم

 يبأ نب سنوي امهفلاخو .هب رمع نع فري نع قاحسإ يبأ نع امهالك ءصوحألا
 هجولا ينطقرادلا ححصو ءأفري نع ريمن نب راسي نع قاحسإ يبأ نع هاورف قاحسإ

 .(7731) «للعلا» يف يناثلا

 عيكو قيرط نم (574 //) «هريسفت» يف ريرج نبا هجرخأو )١77751(. «فنصملا» (؟)

 .هظفح لبق نم هيف ملكتم ةملس نب هللا دبعو ءاذج ظفحلا ءيس ئليل يبأ نباو ءهب

 .أطخخ ««ةرم يبأ نب رمع» :عوبطملا يف (*)

 .«هثدح نمع طوخ » :«فتصملا» يفو .خسنلا يفاذك (:)
 .ةلاهج دانسإلا يفو «سيلدتلاو أطخلا ريثك جاجحلاو )١77777(. «فنصملا» (5)

 يبأ نبا هجرخأو .ليعامسإ يضاقلل «نآرقلا ماكحأ» نم عوبطملا يف هيلع فقأ مل (5)

 يف ينطقرادلاو «(ثحابلا ةيغب - 15/) «هدنسم» يف ثراحلاو ؛.(1777) ةبيش

 - يف يقهيبلاو ١١9(. /7) «راثآلا يناعم حرشا يف يواحطلاو 275941 /5) «هنتسا
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 ةرافك يف ئزجي :لاق 2(7١تب باق نب دهز نامل يبأ نع هريثك يبا نب نحس

 نبا نأ ءعفان نع «بويأ نع «' ديز نب داّح انث «برح نب ناميلس انث

 لكل «نيكاسم ةرشع معطأ اهركذي مل اذإو ءّقتعأ نيميلا ركذ اذإ ناك رمع

 ع اب

أ (؟)هعمو هَّذُم نيميلا ةراّقك يف :ساّبع نبا نع ٌّمصو
 00 هُمْدَ

 .عاص فصن وهف نيكاسملل نآرقلا يف رِكَذ ماعط لك :لاقو «97دهاجمو

 .هب ريثك يبأ نب ئيحي نع يئاوتسدلا ماشه نع قرط نم (44 )١١/ «ئربكلا نئسلا» -

 نع ئيحي نع رمعم قيرط نم )١5757( قازرلا دبع هجرخأف «رمعم اًماشه فلاخو

 نأل ؛لوألا حيحصلاو .«نيدم» :ظفلب ديز نع نابوث نب نمحرلا دبع نب دمحم

 .هريغو دمحأ لاق امك ريثك يبأ نب ئيحي يف رمعم نم تبثأ اًماشه

 .فيرحت ««تباث يبأ نب ديزي» :دءص )١(

 .فيرحت .(ديزي نب دامح» :عوبطملا يف (')

 نبا نع عفان نع يورو .ليعامسإ يض ذاقلل «نآرقلا ماكحأ» نم عوبطملا يف هيلع فقأ مل 0

 )١51/5(. قازرلا دبعو ((171/4 21701/8) كلام هجرخأ ام اهمرقأ «ةبراقم ظافلأب رمع

 . (هعْيَر» :ةبيش يبأ نبا دنعو .«هعبر) :يقهيبلاو قازرلا دبع دنعو .خسنلا يفاذك (:)

 نئسلا» يف يقهيبلاو «(5”7*177) ةبيش يبأ نباو )17١177(« قازرلا دبع هجرخأ 6(

 .(00 )٠١٠١/ «ئئربكلا

 .(66 )٠١١/ يقهيبلل «ئربكلا ننسلا» ()

 .هجيرخت مدقت (0)

 نع ةيمأ يبأ نب ميركلا دبع قيرط نم (7/47) «ريسفتلا» يف روصنم نب ديعس هجرخأ (4)
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 .نيكسم لكل نادم :اهّلك ناميألا ةرافك ىف لوقي ناكر

 تقكروقأ :راسنف تب ناميلس نع «ديعس نب نسي نع ادهيز نب دام لاقو

 ”لرالاش دعلاب اذه ةيمبلا ةراقك يف ١!نوطعي مهو ساّنْلا

 .(9)ّدم دم :لاق ٌةّرمو .«*)ةرشع نيب اًقرف :ءاطع لاقو
 ةرجيلع نب بعكل لاق ِكَي يبثلا نأ "9«نيحيحّصلا» يف تبث دقو :اولاق

 اًماعط عاص فصن عاص فصن نيكاسم ةتس ََ مس ْمِهطَأ» :ئذألا ةيدف ةراّمك يف

 ةكضأ اه يدقت انلعجل يقألا ةيده هلك هللا لوسر دقق . (نيكسم لكل
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 10 «روثنملا ردلا» يف امك خيشلا وبأو ديمح نب دبع اًضيأ هجرخأو «لهاجم

 .(نومعطي) د

 ,(00 )١٠١/ (ئربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو « ) كلام هج رخأ

 (قيقحتلا» يف يزوجلا نبا هقيرط نمو (1/89) «ريسفتلا» يف روصنم نب ديعسو

 :ظفلب رداصملا يف وهو .هب ديعس نب نئئيحي نع نايفس قيرط نم )0/ 3٠١©(

 .«لوألا» ال ءارغصألا»

 .(87ص) هجيرخت مدقت

 ١١97(. /5) «متاح يبأ نبا ريسفت١

 نبا هلصوو ءءاطع نع جيرج نبا نع اًقلعم )١1080( قازرلا دبع هوحنب هجرخأ

 .هب جيرج نبا نع نوراه نب رمع نع دانه نع هاورف (177/4) «هريسفت" يف ريرج

 ننسلا١ يف يقهيبلا هقيرط نمو «(1/91) «ريسفتلا» يف روصنم نب ديعس هوحنب هجرخأ
 ةياورو هب ءاطع نع فيصخ نع ريشب نب باتع قيرط نم )057/١٠(« (ئربكلا

 ظ و
 .هظفح لبق نم هيف ملكتم فيصخو «ةركنم فيصخ نع باتع

 )١5١١(. ملسمو )١18١1( يراخبل لأ
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 .تباراتكلا رئاس يل ةاتيدعو

 يف اكرتشا دق تارافكلاو تاقفّنلا انيأر مث :ةجوُزلا َماعط رّدق نم لاق م

 يف لاق دق تاحبس هل نيرو ركل ماعطا قل اعط انرهتعاف «بوجولا

 نأ ةقألا (17كيمجلاو لود :ةدئاملا] 4َنيكحتسمْماَعْط رسول : ديلا ءازج

 هب ئتفأ امك ءاّموي دم لك نع ماص ماعّطلا َمُِعول اذهلو ءاهيف ٌرَّدقم ماعّطلا

 ماعط ريدقت ئلع ةفئاطلا هذه هب تّجتحا ام اذهف .هدعب ساّنلاو ٍساّبع نبا

 :ةرافكلا

 دقو «ةَّمألا عامجإو هلوسرو هللا نود ٍدحأ يف ةّجح ال :نورخآلا لاق

 الاح انل ٌريخ كلذو «هلوسو ئلإو هيلإ هيف انعزانت ام ٌدرن نأ ئلاعت انرمأ

 # َنيْكلَسَمَةَرَشَع(١)ْماَعظِإ :ةراّفكلا يف لاق امّنِإ هناحبس هللا انيأرو ٌةبقاعو

 وهصملاب رمألا كمت ل :ةلداجملا] 4 اَِيكَسِمَنَيي") ْماَعطِإَقم و «[8 :ةدئاملا]

 سنج انل ٌّدحو ههّرّدق الو ماعّطلا ّسنج انل َّدُحَي ملو ؛ماعطإلا وه يذلا

 تيه هنادي هاني رو ةيفوعطملا دّيقو ماعّطلا قلطأف «مهّرْذقو نيِمَعْطُملا

 .فراعتملا دوهعملا ماعطإلا هب دارأ امَّنِإف .هباتك يف نيكسملا ماعطإ ركذ

 2ٍةبَكَسَم ىذ موف هعظإوأ © ٍةَبرد 36( ٌةَجقَعْلاَم َكِنَرَدأاَمَو# :اولاعت هلوقك

 ايل يترك اعدل َنوُمِعْظِيَو# :لاقو ١17-15[. :دلبلا] #اَمِيَني
 مهومعطأ وأ ءمهوَّشَع وأ ِمهوَّدَع ول ِمُهّنأ اًيقي مولعملا نم ناكو .[8 :ناسنإلا]

 .خسنلا فالخ «تعمجأ امو» :عوبطملا يف 010

 .«ماعطإف» :خسنلا يف (6)

 .(ماعطإ» :خسنلا يف (9)
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 ايتثأ نهيف نيلخاد نيحودمم اوتاكل دوست اق مو اًريخ وأ ءامحلو اًريغ

 ماعطإلا ئلإ لوكأملل ٌيسا وه يذلا ماعّطلا نع َلَدَع هناحبس وهو .مهيلع
 مهكْلَمُي ملو نيكاسملا معطأ اذإ ِهَّنأ يف ّصن اذهو «ٌحيرص ٌردصم وه يذلا

 .مهمعطأ هنأ :قرغو غل لك يف ٌمِصو ءهب رمأ ام لتما دقف

 :سنأ لاق اًّملو ؟كيلمّتلاب الإ ماعطإلا ظفل قّدصَي ال ٍةغل يأ ينو :اولاق

 ذختا دق ناك ؛«١)اًمحلو اًربخ بنيز ةميلو يف ةباحّصلا معطأ ِهلكي نا ْنِإ
 مهَمَعْطَأ :ةيفص ةميلو يف هلوق كلذكو «مئالولا ةداع لع هيلإ مهاعدو اًماعط

 مدع وش كنت نأ دم رهظأ ذهول“

 هوما ل 2 :هلوقب اثنايبو اًحاضيإ كلذ داز دقو :اولاق

 ٌربخلا هّلهأ مِهطُي امَّنِإ لجّرلا نأ اًنيقي ٌمولعمو «[89 :ةدئاملا] 400 ةكيمأ
 دقف كلذ نم َنيكاسملا معطأ اذإف ؛كلذ وحنو َنبّللاو قّرَملاو محّللاو

 ءاعط يف ةباحّصلا قفا اذهلو «ُكش الب هّلهأ مِطُي ام طسوأ نم مهمعطأ

 .ةراّمكلا ماعطل الصأ هلعج هناحبس هللاو ءمّدقت امك ٍرّدقم ريغ هنأ ولع لهألا

 .رَّدقم ريغ ةرامكلا ماعط نأ ئلع ئلوألا قيرطب ٌلدف

 اذه :لاقيف «ةراّمكلا ماعط ريدقت نم ذخأ امّنإف لهألا ماعط رَّدق نم اّمأو
 ءاعطل الصأ هلعجو لهألا ماعط قلطأ هللا إف ءٌّصْنلا ئضتقم فالخ

 نع فَّرعُي الو هلصأ رّدقتي ال امك رّدقتي ال ةراقكلا ماعط ّنأ مِلْعف «ةراّقكلا

 )/١517(. ملسمو «(47/95) يراخبلا هجرخأ 6

 .(1756) ملسمو :(77720) يراخبلا هجرخأ (؟)

 و عرف .د يف اهدعب (')
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 .ٍتقو لك يف ةعقاولا هذه مومع عم ةجوُّرلا ماعط ٌريدقت ةّتبلا ٌيباحص

 ماعط ٌريدقت مزلتسي ام اهيف سيلف اهومتركذ ىتّلا قورفلا اّمأف :اولاق

 ال اهنأو ءراسعإلاو راسيلاب فلتخت ال اهنأ :قورف ةسمخ اهلصاحو «ةرافكلا

 ضروعلا جارخإ زوجي الو ءفورعملاب َعراَّشلا اهبجوأ الو «ةيافكلاب رّدقتت
 .ةجورلا ةفقن فالخب طاقسإلاب طّقشال 4 لس هو ايتع

 ّبوجو مزلتسي نيأ نع نكلو «قورقلا ءلع اخس يف كش ال معن :لاقي

 عمو .هلهأ معطي ام سنج نم ٌبجاو ٌماعطإ يه لب ؟نيّدمو ٌدمب اهريدقت

 نسوي اهرردقت لع لدول ماكسلألا هذه توب

 .مهيشعيو مهيدغُي نأ ئزجُي :اولاق مهّنأ  دوعسم نباو

 ءاًديدحتو اًريدقت كلذ اوركذي مل ناّدملاو ّدملا مهنع يِوُر نم نأ : يناثلا

 كوُكَم هنع يورو هادم هنع يورو ءّدملا هنع يوُر نم مهنم َنإف .ةأيقمتا لب

 وأ فيغر هنع يورو ةلكأ هنع يورو «ةيشعّتلا وأ ةيدغّتلا زاوجج هنع يورو

 لاخ بسحب ناك نإو «ةيف ةّجح الف افالتخا اذه ناك نإف 217 ٠يفيغر

 ليبس الع كلذ ناك نإو :*ءاظف رلكملاو فلاحلا لاح بسحيو ىتفتسملا

 .نيريدقّتلا ئلع هيف ةّجح ال ريدقت ّلك ئلعف .كلذكف ليِثمّتلا

 1 قب سبيلا« سناولا 230

 .اًبوصنم خسنلا يفاذك (0)
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 هناحبس هللا ّنِإف ؛بابلا اذه نم سيلف ئذألا ةيدف يف ماعطإلا اّمأو :اولاق

 هذه قلطأ هناحبس هللاو «[147 :ةرقبلا] 4 كمر وق َدَصْوَأَيِوْنَم ةَيَدَِه# :لاق

 دييقتو ايل ةقالفب مايشلا دييقتالل يتلا نع ! !١ خو . اهدّيقُي ملو ةثالثلا

 .(")ءاص فصن نيكسم لكل نيكاسم نسب ماعطإلا دييقتو هاش حبذب كسلا
 يدل بديبول ناكاب يركاسس كس عطش :ئذألا ةيدف يف هناحبس لقي ملو

 ماّيألا ةثالثلاو قرّقلاب كي ٌيِّنلا هنّيعف «2")اًقلطم اًمدو اًقلطم اًموصو ةقلطم

 .ةاشلاو

 ةميق جِرخُي امَّنإ جرخُملا نإ ءبابلا اذه ريغ نم نإ ديّصلا ءازج اأو
 رظنُي الو فلم دب اهّنإف ةرثكلاو ةّلقلاب فلتخت يهو ؛ماعَّطلا نم ديّصلا
 َنيكاسملا همِيطُيف ف ءماعّطلا غلبم ئلإ اهيف رظنُي امَّنِإو ءنيكاسملا ددع ىلإ اهيف

 اهيف ماعّطلا ريدقتف «ضعب ئلع مهضعب ليضفتو مهماعطإ نم اري ام ئلع

 .اًرَدقم نيكسم لك هاطعُي ام سيلو ءرثكيو لقي وهو «فّلْتُملا بسح ئلع
 يف

 ناك اذإ هّنإف :نالطبلا َنّيِب الطاب اًرمأ مزلتسي ٌبحلاب ريدقتلا َنِإعن

 نإف زبخلا هّلهأ مِيطُبامِّإ ساَّنلا رثكأو هّبحلا اًعرش هيلعاهل بجاولا
 ٌتباث ٌبحلاف ةضواعم هولعجت مل نإو ءاّرهاظ اًبر ناك ةضواعم اذه متلعج

 اذإف ءاهئاربإو اهطاقسإب الإ هنم هتّمذ أربت الف .هنع ضَتْعَت ملو هتّمذ يف اهل

 .ح يف تسيل (حصوا) 010

 مدقت دقو ((5511/018157) يراخبلا هجرخأ يذلا ةرجع نب بعك ثيدح يف امك 62

 49 نحل

 .ز يف تسيل «اًقلطم اًمدو» ()
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 نم اهّتجاح موي لك اهيلع هقافنإ عم ةليوط َةَدم ٌبحلاب هثبلاط هن يب "ايل

 كك ثلا عوق ةيوعيلع وأ هل انيق 5 ٌبحلا ناك امهدحأ تام نإو همذألاو زبخلا

 ئلع ةلمتشملا ةلماكلا ةعيرّشلا نأ ٌمولعمو .موي لك اهيلع قافنإلا ةعس عم
 امك «عفّدلا لك هعفدتو «ءابإلا لم كنق ةيآن ةعبلصملاو ةمكسلاو لدعلا

 .فرعلاو لقعلا هعفدي

 نم اهيلع هل يذّلاب طقسَت هتّمذ يف يتلا ةقّتلا َنِإ :لاقي نأ نكمي الو
 هيّدح اهتم هاّيإ اهضرتق رتقا الو ءاهاّيِإ هعبي مل هّنأ :امهدحأ «نيهجول مذألاو زبخلا

 نع ةضواعملا عانتمال فيّضلا مكح ئلع هيف هعم يه لب ءاهتّمذ يف تبثي

 فالتخال ةّصاقملا تدكمأ امل اهنكذ ىف هقوبث رثق ولو .اًعريش كلقب بسلا

 ال هنإ نيهسولا دحأب لايق ةزو ءاذه ءاميقاشا دمع ةّصاقملاو ءاضدج حيتزذلا
 ابيع ٌةضواعم هَّنأل ءاهريغ الو جهاردب آل اًقلطم ةققٌّلا يلع ةضواعملا زوجي

 ةضواعملا حبصت ال هدنعف ءاثيشف ايش بدجت امذإ اهنإف هبجي ملو ٌرقنسَي مل

 رقتسم وه اًّمع ضواعي امك اهنع ضواعيف «نامّزلا ّيضمب ٌرقتست ئتح اوتح اهيلع
 .نويدلا نم ةكّللا يف

 :لاق اًَصَلْخَم لاكشإلا اذه نم َيعفاَّشلا باحصأ ضعب دجي مل اّملو

 نئلوأ :2؟")هرّرحم» يف يعفارلا لاق .اهّئقفن ٌثطقس ْتلكأ اذإ اهّنأ حيحَّصلا

 رصع لك يف هيلع ساّنلا نايرجل "”يوودلا هحّحصو ءطوقّسلا نيهجولا

 .ز يف تسيل «مل» )١(

 01176 ره (5)

 .(61 /4) «نيبلاطلا ةضور» يف )0

. 



 :«طسوألا»و 21)«ريبكلا حِرَّشلا» يف يعفارلا لاقو .هب ةجوّرلا ءافتكاو ءرصمو

 سيل امب عّوطتو بجاولا فوُي مل ِهَّنأل ؛طقست ال اهَّنأ :امهُّسَيَقَأ ءناهجو هيف

 ملْنإف .اهُمّيق اهل َنِذأ ىتلا ةديشّرلا يف نيهجولا نيذه نأب اوحّرصو .بجاوب
 .اًدحاو اًهجو طققست مل اهل نذأي

 لصف
 ٠  ْ 4ع | 6 7 8

 بويعلا نم هيف ام هميرغ يف لجرلا لوق زاوج ئلع ليلد دنه ثيدح يفو
 نا :ىصخ قرخألا لوق كلذ ريظنو ةيقب نيل كلذ نأو فاوكش دنع

 .27(هيلع فلح ام ىلابي هل جاف هن «هّللا لوسر

 اذهو ألا اهيف هكراشت الو هدالوأ ةقفنب بألا درفت ئلع ليلد هيفو

 ردت دج ساما :هيلإ تضتيال اش لوق الإ ءاملعلا نم عامجإ

 أ كلو هن كفك راجل ام يزم انك ايف نوم اسر 3ع ل

 بألا كلذكف ءامهلا ريعردق ارلع امهياع ةكشنلاق «تقنو نبا وأ دجو ّمأ

 .مألاو

 نود بألا اهب درفني امك هلك اذهو «ةقفتلاب ةبصعلا دارفنا :حيحّصلاو

 لمحب درفني بصاعلا نإ ؛عرَّشلا دعاوق ئضتقم وه اذهو «قافنإلاب ملا

 'ةننن دننا هلا 1

 لَك يبنلا دنع لجرو سيق نب ثعشألا نيب ب ةموصخ يف يهو )١79(« ملسم هجرخأ 6

 لديرلا خم نيسبلا 0 ينل بلل هالو نع نيب ثعنألا هك ناك مو: يضرأ

 (... ءهللا لوسر ايا :ك فعشألا لاقق
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 ٌيِعْفاَّسلا ّصن دقو .ءالولاب ثاريملاو توملا ةيالوو حاكتلا ةيالوو لقعلا

 ئدحإ وهو .هدحو ٌدجلا ئلع ةقفتلاف بأ وأ ٌدجو َّمأ عمتجا اذإ هّنأ ئلع
 «.ليلذلا يف ةحيحّصلا ىهو :«دمحأ نع تاياورلا

 لاقف نبا ْنباو تنب وأ «ٌنباو ٌمأ وأ ؛تنبو نبا عمتجا نإ كلذكو

 ئدحإ وهو «ةبصعلا هّنأل نبالا ئلع ثالثلا لئاسملا هذه يف ةقفّنلا :ٌيعِفاَّشلا
 :ثالثلا لفاسملا ف تاريملا ردق نئلغ اهّنآ ةيئاكلاو .ةبعأ مع تاياوألا
 ف امهيراستل نافصن امهيلغ تدبلاو نبألا ةلأسم ىف ةقفتلا :ةقينح وبأ لاقو
 ةلأسم يفو .برقأ اهّنأل تدبلا ئلع ةقفثلا :نبا نباو ِتنب ةلأسم يفو ءبرقلا
 لاقو .دمحأ لوق وهو «تنبلا ئلع يقابلاو ٌعبرلا ٌمألا ئلع :ٍتنب : ٍتنبو م

 دارفنا :حيحّصلاو .اهيخأ عم ةبصع نوكت اهّنأل ؛تنبلا اهب درفنت :ٌيعِفاّشلا

 .قلظملا ثرا ولا هلآأل «قافثالاب ةبصعلا

 كلذ ْنأو :ةيافكلاب ةردقم براقألاو ةجوّزلا ةعض نأ يلع لبلد هيقو
 .هيلع يه نم اهاّيِإ هعنم اذإ هسفنب اهذخأي نأ ةقفّتلا هل نمل َّنأو ءفورعملاب

 ابأ نأل هيف الد الو. بئاغلا ئلع مكحلا زاوج ئلع هب ٌجتح ادقو

 الو «ةنّيبلا اهلأسي مل ِِلي ٌيبنلاو ءاّرفاسم نكي مل دلبلا يف اًرضاح ناك نايفس

 .ةَائلَع هنم لئوتف اذه ناك اهلا :هاوعد دّرجمب يعّدملا طعُي

 اذإ هميرغ لام نم ذخأي نأ ناسنإلل َنأو ءرفّظلا ةلأسم ئلع هب جت دحأ لقو

 :هجوأ ةثالثل لدي الو .هاّيِإ هذحج يذلا هقح هقح ردقب هب ٌرْفَظ

 دعألا نوكي لق تحبو | وهو هاظ اهاع حلا يبس ّنأ ؟هدحأ

 الو .كتمتتا نم ىلإ ةنامآلا ُدأ» :هيِلكَع عينا لوق هلوانتي الف ءرهاّظلا يف ًةنايخ
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 نم ّعنمف ءامهنيب اًقّرفم نيتلأسملا ىلع دمحأ ّصن اذهلو .١2)0كتاخ نم ْنْحَت

 .نيثيدحلا الكب ّلمعو ءّدخألا ةجوّرلل زّوَجو ءرفّظلا ةلأسم يف ذخألا

 وأ قافنإلاب همِزلُيف :مكاحلا ئلإ هعفرت نأ ةجوّرلا ئلع ّقْشَي ءِهّنأ :يناّثلا
 .اهقس دعنأ نم اهنكمت عم اهيلخأ ةَّرضم كلذ ىفو «قارفلا

 نكمي ارقتسم (؟ اا واح وه سلف و لك هلجعي اهنح أ :كلاثلا

 لصف

 ؛نامَّزلا ئضمب طقست ةجوّزلا ةقفن َّنأ ئلع هذه دنه ةّصقب ّحّتحا دقو

 ال هَّنِإ :اهلوق عم ةيافكلا ردق نم اهل ئضم ام ٍذخأ نم اهنكمُي "0مل هّنأل
 :هئطفتسا امَّنإو «هّنبلط الو هب َعّدَت مل اهّنأل ؛اهيف ٌليلد الو .اهيفكي ام اهيطعُي
 .كلذب اهاتفأف ؟اهيفكي ام لبقتسملا يف ذخأت له

 ناطقسي له «براقألاو تاجوَّزلا «47ةقفن يف ساّنلا فلتخا دقف ءٌدعبو
 نود براقألا ةقفن طقست وأ .ناطقسي ال وأ ءامهالك نامّزلا ىضمب

 :لاوقأ ةثالث ئلع ؟تاجوّرلا

 :هيبأ نع كهام نب فسوي ثيدح نم (؟575) دواد وبأو )١5575( دمحأ هجرخأ )١(

 لاقو «ةريره يبأ ثيدح نم )١1775( يذمرتلاو (5*017) دواد وبأ اًضيأ هجرخأو

 .(بيرغ نسح ثيدحا :يذمرتلا

 .ز يف تسيل «ادحاو» (0)

 .(ال» :ز ءص ءد (*)

 .«(تاقفن» :ز (:)
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 .ةّيعفاّشلل هجو اذهو ءالافط بيرقلا ناك اذإ ناطقسي ال امهَّنأ :يناثلاو

 نم روهشملا وس اذعو ؛ةجوزلا ةقفت قود هبيرقلا ةققت طقست :ةلاكلاو

 لوب و تي ا بال ل لا

 هركذ يذّلاو .نامّزلا يضمب تطقس اذإ اًئيش اهبوجو يف مكاحلا ضرف روي
 .كلذ يف بيرقلا ةقفنو ةجوّرلا ةقفن نيب قرفلا «هرّرحم» يف تاكربلا وبأ

 نأ الإ همزلي ال :هنعو ءيضاملا ةقفن هّمِزل قفني ملو ٌةَّذم باغ اذإو :١2)لاقف

 ءتضرف نإو ئضم امل همزلت الف هبراقأ ةقفن اّمأو .اهّضرف دق مكاحلا نوكي
 .مكاحلا نذإب هيلع نادتسي نأ الإ

 بيرقلا ةقفن بوجو يف مكاحلا ضرفل ريثأت ال هّنأو ءباوّصلا وه اذهو

 :اهيجوتو الاقن نامزلا نم ئضم امل

 3| قتس | هباحصأ ءامدق "7 نعالو دمحأ نع فرعُي ال هَنإف ءلقتلا ام 0
 ءامدقو يعفاّشلا نع الو ؛مكاحلا اهضرف اذإ نامّزلا ّيضمب بيرقلا ةقفن

 «يواحلا»و (بّذهملا' بحاصك« ءمهلنم هيهذمل ةيقدحملاو هباحصأ

 ةذش ف سيلو .«رئاخّدلا»و «نايبلا»و «بيذهَتلا»و «ةياهئلا»و (لماشلا»و

 اهيخرق اذإ اهرارقسا هجوي امّنإَو :يصرف ءادعسا نودي ظوقتلا الإ سلا

 ١١06(. /7؟) (ررحملا» 010

 .ز ىف تسيل «نعال (0)
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 رصن حّرص دقو .هعورفو «يعفارلا حرشاو (زيجولا»و «طيسولا» يف مكاحلا

 ؛ديهمتلا) يف نامكع نب دمحمو (ةّدعلا» يف ىلماحملاو (هبيذهبت» يف يسدقملا

 اولذعو ءيضاقلا اهضرق ولو ٌرقيستأل اهني ادمعملا» ل ىجيشدكللاو

 عم بجت ال اذهلو ,223)سّتلا ءايحإل ةاساوملا هجو ىلع بجت اهّنأب طوقّسلا
 ع ا 6 نع ا“ د و ا 6

 ال ٌعاتمإ ببرقلا ةقفن َّنأ كلذ ئلع ٌلدي امو :2)يلاعملا وبأ لاق
 نيد 'ةويتصم لامس ةياكلا ريلإ نا ها

 م ضوع باجبيإ عم ةيافعلا 0 نأ ةهج نم هفيعضت يف 9 :تنامّزلا
 اذإ ءٌحصألا ئلع لمحلا ةروص يف ؟؟!اهررقت نع رذتعا مث ءضقانتم ئضم

 هيلا نانا يهل اس ةعيقتامو تاس عدس نأب هل ةقفتلا نإ :انلق

 درر الاب ممالق اهي

 ؛اًرظن مكاحلا ضف رّوصت يف َّنإف ءباوّصلا وه ءالؤه هلاق يذلا اذهو
 هل 0*2ْعَسَي مل هدقتعي ناك نإف ءال وأ نامّزلا تضمب اهطوقس دقتعي نأ ام هّنأل

 عم اهطوقس دقتعي ال ناك نإو «مزال ريغ هنأ دقتعي ام ٌمازلإو ؛هفالخب مكحلا

 )١( «ريبكلا حرشلا» :رظنا )٠١١/ 7١( «نيبلاطلا ةضور)»و )9/ 86(.

 )0( «بلطملا ةياهن» يف )١6/0157(.

 ) )9.«ئلع ئنتباو» :«ةياهنلا» ينو .«ئهتناو» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك

 ) )5.خسنلا فالخ «اهريدقت» :عوبطملا يف

 ) )4.خسنلا فالخ (غسي مل» :عوبطملا يف

 ١و ه



 اًمإف ءَنعفاَّشلا باحصأل هجو لع ريغّصلا لفّطلا يف الإ ٌلئاق هب فرعيال هّن
 نإف .اًعبار اًرمأ وأ ءهّريدقت وأ ءبجاولا تابثإ وأ ءَباجيإلا :ضرفلاب ينعي نأ
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 هب ديرأ نإ كلذكو هضرفل ّرثأ الو لصاحلا ليصحت وهف باجيإلا هب ديرأ

 امَّنِإ ريدقتلاف بجاولا ريدقت : هب ديرأ نإو هِي همدعو هضرفف بجاولا تابثإ

 اي

 دثأ الف :هتوبثو هطوقس يال ناصقتلاو ةدايٌّرلا نم بجاولا ةفص ف رثؤي

 يتلا ةّلدألا ةمداصم نم ريدقّتلا يفام عم اذه .ًةَّنبلا بوجولا يف هضرفل

 مهوسكيو لكأي امم مهمِعطُيف ءفورعملاب ةقفّتلا بجاولا َّنأ ئلع تمّدقت
 .هيف رظننل هنايب نم دب الف ٌعبار ٌرمأ هب ديرأ نإو .سبلي امم

 وه اذهف ءنامّزلا ّيضمب طوقّسلا مدع وه دارملا عب ءارلا رمألا :ليق نإف

 .هب قّلعتو مكاحلا مكح هيف نأ يذلا وهو ءمكحلا لحم

 نإو ؟هفالخب يضقيو مْزلُي مث طوقّسلا دقتعي نأ نكمي فيكف :ليق

 ليِزُي ال مكاحلا مكح ّنأ ٌمولعمو ؛١2)ءامجإلا فالخف طوقّسلا مدع دقتعا
 اًعرش نامّزلا ٌيضمب هطوقس بجاولا اذه ةفص تناك اذإف «هتفص نع ءىَّشلا

 .هتفص نع مكاحلا مكح هَلْرُي مل

 ام نامّزلا ّيضمب طوقّسلا مكاحلا دقتعي نأ وهو ءرخآ ٌحسق ىقب :ليق نإف

 ال ضرفلا لجأل اهرارقتساب مكحي وهف «تّرقتسا تضر نإف ءضّرفُي مل
 .نامّزلا يضم سفنب

 اذه َّنأو ءنامّزلا يضمب اهطوقس دقتعا اذإ هَّنإف ءاًئيش يِدَجُي ال اذه :ليق

 اذهامو .هتوبث مدعو هطوقس دقتعي امب مزلي نأ هل ْرَجَي مل عرَّشلاو قحلا وه

 هب يضقف ٌرطضم ريغ ماعط ٌبحاصو ٌرطضم هيلإ عفارت ول ام ةباثمب الإ

 .ز نم ةطقاس «عامجإلا ...دقتعا نإو» )١(

٠١١ 



 سَ

 هبحاص طعي ملو ءرارطضالا لاز ئّتح : - هدخأ قمتي ملف ههضوعب ٌرطضملل

 ٌقحتسي بيرقلاو «هل هلذبب ماعَّطلا بحاص ميو ضوعلاب همي هنأ ءضوعلا

 نم عراّشلا دوصقم لصح بوجولا نمز ئضم اذإف .هتجهم ءايحإل ةقفّتلا

 لوصح عم هتليسوو ءايحإلا ببس نم تاف امب عوجّرلا يف ةدئاف الف «هئايحإ
 .رخآ ببسي ببَّسلا نع ءانغتسالاو دوصقملا

 نامَّزلا يضمب ٌرقتست اهّنإف .:ةجوّزلا ةقفنب مكيلع ضقتني اذهف :ليق نإف
 .هنيعب هومتركذ يذلا نعملا اذه لوصح عم ءضرفت ملولو

 طوالسر ماسجإلا رآ شتلاييدتسلا عولممب توكي نذر ال ىهقتلا ا
 ءاماطقت ؛ ةياور يف دمحأو ةفينح وبأف «عازن ةلأسم نامّزلا ّيضمب ةجوّزلا ةقفن

 اوقف (١)اهوطقسأ نيِذّلاو .اهناطقسُي ال ىرخألا ةياوّدلا يف دمحأو عفاَّشلاو

 :27قورفب بيرقلا ةقفن نيبو اهنيب

 ةلبص بيرقلا ةقفن نآ :اهدحأ

 .بيرقلا ةقفن فالخب راسعإلاو راسيلا عم بجت ةجوّزلا ةقفن نأ :يناثلا

 ال بيرقلا ةقفنو ءاهلامب اهئاتغتسا عم بجت ةجوّزلا ةقفن نأ :ثلاغلا
 .هتجاحو هراسعإ عم الإ بجت

 دع نه فرست الو :ةيضمام ةققث ةجو زا !وبجوأ ةراسملا نأ :عبارلا

 بتك هنأ هيو رمع نع ٌحصف لئضم ام ةقفن بيرقلل بجوأ هنأ طق مهنم
 ءاوقّلطي وأ اوقفني نأب مهرمأف «مهئاسن نع اوباغ ٍلاجر يف دانجألا ءارمأ لإ

 .خسنلا فالخ «اهنوطقسي ال) :عوبطملا يف )01(

 .«نيقرفبا :ح م )0

 ١١ '؟



 .مهنم ٌفلاخم كلذ يف رمع فلاخي ملو )2١, وضم ام ةقفنب اوثعب اوقّلط نإف
 ام لوزي الو ءعامجإلاو ةّنَّسلاو باتكلاب تبجو ةقفن هذه :2«')رذنملا نبا لاق

 .اهلثمب الإ ججحلا هذهب بجو

 اهيطعي ال نايفس ابأ َّنأ لي َيِبَنلا ئلإ دنه تكش دق :نوطقسملا لاق
 ام ّدخأ اهل زوجي ملو «ةيافكلا ٌردق لبقتسملا يف ذخأت نأ اهل حابأف ءاهتيافك

 ةقفتلا امَّنإو ءقادَّصلاب يه امّنِإ ةضواعملاف «ةضواعم ةقفن اهّنِإ :مكلوقو
 اهتقفنو هلايع ةلمج نم يهف «ريسألاك هدنع ةيناع يهف ؛هسبح يف اهنوكل

 لصحي ام لثم عاتمتسالا نم هل لصحي نيجوّزلا نم ٌلكف الو ٌاساوم
 ةجو الف ايضم ام ةقفن نع ثنغتسا اذإف ءرهملا لع اهضواع دقو ءرخآلل

 فورعملاب بيرقلا ةقفنك ةجوَّزلا ةقفن لعج كي يلا هب جوّرلا مازلإل
 ست ءايحإلاةاساوم فورعملاب تبجو امن ل ةثالثلا عاونألاف «قيقّرلا ةقفنكو

 ّيضمب اهنع لنغتسا اذإف «ةبارقو جحر هنيبو هنيب نمو هسبحو هكلم يف وه نم

 رع دامن دل همازلإ يف يفورعم يأو ءاهب جوَّزلا مازلإل هجو الف نامّزلا
 ةجوُرلا يضيرعتو ءسبحلا لوطب هبيذعتو هيلع ٍقيِيْضََتلاو كلذ ئلع هسبحو

 اهنع اهجوز عاطقناب نادخألا ةرْشِعو جورخلاو لوخّدلا نم اهراطوأ ءاضقل

 هملعي ال ام رشتنملا داسفلا نم كلذ يفو ؟عقاولا وه امك اهيلع '"7هرظن ةبيغو

 ءاهنع اموصي نمو اهتامح سبح نم هللا ىلإ ّحِعَتَل جورفلا نإ ىّبح «هللا الإ

 .امهريغو (540 /4) «طسوألا» يف رذنملا نباو )١7751( قازرلا دبع هجرخأ )١(

 .رذنملا نبا بتك يف هدجأ ملو )7517/1١١(. «ينغملا» يف امك )2

 .«هريظن» :د م ()
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 راطتسا دق يذلا داسفلا اذهب هللا عرش ينأي نأ أ هللا ًداعمو .اهراطوأ يف اهبّيستو

 .هران ترئتساو ةٌرارش

 :ئضمام ةقفنب اوثعبي نأ اوقّلط اذإ جاوزألا باّطخلا نب رمع رمأ امَّنإو
 ٌيباحص نع كلذ فرعُي الو ءئضم ام ةقفن اوضرفي نأ اومِدق اذإ مهرمأي ملو

 ةّيلكلاب اهعاطقناو قالّطلا دعب ةيضاملا ةقفّتلاب مازلإلا نم مزلي الو .ةتبلا
 جاتحت ام لكب ةجوّرلا لبقتساو «ةماقإلاو ةقفثلا لإ ٍجوّزلا داع اذإ اهب ٌمازلإلا

 .مويب اموي بجت ةجوزلا ةقفنو .حيحص ريغ رخآلاب امهدحأ ٌرابتعاف «هيلإ
 مازلإل جو اللف هنقو قبقمي هنع ثتختسا دقق ئيضم امو «بيرقلا ةقفنك يهن

 هللا هلعج ام ليغ ومو يجول ني , ءاضغبلاو ةوادعلا أشنم كلذو «هب جوّرلا

 ال يذلا راتخملا حيحّصلاوهلوقلا اذهو .ةمحّرلاو ةّدوملا نم امهنيب

 ةجوّرلا ةوسك َنأب ٌيِعفاَّشلا باحصأ حّرص دقو .هّريغ ٌةعيرْشلا يضتفت
 يف مهل ْنِإف ,ٌكيلمت ال ٌعانمإ امهَّنِإ :ليق اذإ نامَّزلا ّيضمب ناطقسُي اهنكسو
 111 يهجسو كلل

 لصف

 هلوسر ةّنس الو «ئلاعت هللا باتك يف هل ّلصأ الف «مهارّدلا ضرف اّمأو

 ّصن الو «مهيعبات الو نيعباّتلا الو «2")َهّنبلا ةباحّصلا نم ٍدحأ نع الو لك
 راثآلا بتك هذهو .مالسإلا ةَّمتأ نم مهريغ الو ةعبرألا ةّمئألا نم دحأ هيلع

 .مهارّدلا ضرف ركذ نَم انوٌدجوأف ءانرهظأ نيب ةّمئألا مالكو ننّسلاو

 )///7١8(. «جاتحملا ةفحت#» :رظناو .«ناهجو» :حءم )١(

 .ز ءص ءد ىف تسيل «ةتيلا» (0)

 .«(انذجو امف) :َز )0
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 :فورغملاب قيقلاو تاجوألاو براقألا ةقلت بهوأ هنادي لاو

 بحاص هيلع ّصن يذلا فورعملا لب «مهارّدلا صرف فورعملا نم سيلو

 ئوس فورعملا سيل «سبلي امم مهوسكيو لكأي امم مهميعطُي نأ َعرَّشلا
 .ركنملا نم قفنملا ئلع مهارَّدلا ُضرفو .اذه

 مل اًّمع ضايتعالا حمصي الو .هضوع الو بجاولا نم ٍمهارّذلا تسيلو

 تناك ولو ءاّمويف اًموي بجت تاجوَّزلاو براقألا ةقفن َنإف ؛ .كلمي ملو ٌرقتسي

 مهارّدلا َنِإف ءبيرقلاو جوَّزلا ئضر ريغب اهنع ةضواعملا ّحصت مل هر 5 سف

 امنا وأ بيضشانألا دع ثلا اقارسو ؛يل ىلا بجنولا نجا وم لسجل

 نم مهاردب كلذ ئلع ةضواعملا ئلع رّبجي فيكف ءروهمجلا دنع داتعملا

 دعاوقل ٌفلاخم اذهف ؟كلذ ئلع هل عرّشلا بحاص ٍرابجإ الو هاضر ٍريغ

 ةيلغ قدعالاو ىقكلا و قفتا نإ نكلو «دابعلا حلاصمو ةّمتألا صوصنو عِرَّشلا

 .امهقافثاب زاج-كلذ ةلع

 ٌةازن اهل ةبجاولا ةقفثلا '!'نع ةجوّزلا ضايتعا زاوج يف هنأ عم اذه

 تبث ٌماعط اهتقفن نأل ؛ضاتعت ال :ليقف «هريغو ٌَيعفاَّشلا بهذم يف ٌفورعم

 الف اذه ئلعو هيف مّلسُملاك ضبقلا لبق هنع ضانعت الف ءاًضوع ّمَّذلا يف

 ريغب ضاتعت :ليقو .ةّنبلا ِءيش الو بايث الو مهأردب ل سايتعالا زوجي

 ءيضاملا نع ضايتعالا ناك اذإ اذه ءاّبر امهب ضايتعالا نإف ؛قيقذلاو زبخلا

 «طوقّسلا ددصب اهّنأل ؛اًدحاو اًهجو مهدنع ّحصي مل لبقتسملا نع ناك نإف

 .اهرارقتسا ملعي الف

 اتراغلا 2 نصوح (1)



 يف ِةكَك هللا لوسر مكح نم يور ام ركذ

 اهتقفنب ٌرَسعأ اذإ اهجوز قارف نم ةأرملا نيكمت
 لوسر لاق :لاق ةريره يبأ ثيدح نم 2١17 0هحيحص» يف ّيراخبلا ئور

 ذديلاو ب نع ِرْهَظ نع ناك ام : ظفل يفو - ىَنِغ كرت ام ةقدّصلا لضفأ» :ِِئَتَع هللا

 ينمعطت نأ اّمإ :ةأرملا لوقت 7 :«لرشت نمب ادباو :ةلفشلا ديلا نم ةيعابلملا

 : تتعطأ :دلولا لوقيو»« ةليعتسا و يطأ :دبعلا لوقو «يقلطت نآاكإو

 ءال ؛لاق ؟ةلل# هللا لوسر نماذه ٌكعمس «ةريره ابأااي :اولاق ؟يعَدَت نم خللا

 .ةريره يبأ سيك نم اذه

 :(لوُمَت نمي ًادياوف ؛هيف لاقو (؟)هبانك# ف ثيدحلا اذه ةياستلاركذو

 .ينقراف الإو ينْمِعطأ :لوقت كتأرما» ةلات 9للا لرسر اي لوعأ نما ليقف

 .«؟ينكرتت نم ىلإ :©0لوقي كّدلو ,ينلوعتساو ينمِعطأ :لوقي كمداخ

 نب ديعس ثيدح نم هدنع وهو ءاذكه ئئاسنلا باتك خسن عيمج يف اذهو

 «ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع ملسأ نب ديز نع نالجع نب دمحم نع بويأ

 )١( مقرب )01705651700(.

 ,(7:7715) نابح نباو )٠١814(.: دمحأ هجرخأو .(4171/) «ئربكلا نئنسلا» (؟)

 يبأ مالك نم ةدايزلا هذه نأ ظوفحملاو ,(7/ا/5 /7) «ئربكلا ننسلا ين يقهيبلاو

 بقع يقهيبلا لاق . (07055) «(حيحصلا» يف يراخبلا هجرخأ امك ُكْنَعُهَنلَوَصَر ةريره

 هَدَعَُنَإَمَو ةريره يبأ نع يربقملا نع نالجع نبا نع هريغو ةنييع نبا هاورا :هجيرخت
 يبأ نع حلاص يبأ نع شمعألا هلعج كلذكو «ةريره يبأ لوق نم هرخآ لعجو

 .(5 ٠١ /9) «يرابلا حتف» يف عفرلا حجر نم ظفاحلا َمهوو .«ةريره

 .خسنلا يف تسيلو «ينمعطأ» :عوبطملا يف اهدعب (*)

6 



 .ناتقث دمحمو ديعسو

 انث ءرَطَم نب رشب نب دمحم انث ؛يعفاشلا ركب وبأ انث :7١ٌينطقراّدلا لاقو

 يبأ نع ءحلاص يبأ نع ؛مصاع نع «ةملس نب داّمح انث «خوُرف نب نابيش
 .ثيدحلا «ىنقلط وأ ىنْمِعطأ :اهجوزل لوقت ةأرملا» :لاق ِةِكَك ىبنلا نأ ةريره

 عناق نب يقابلا دبعو كامَّسلا نب دمحأ نب نامثع انث :(7ٌينطقراّدلا لاقو

 ميهاربإ نب قاحسإ انث ءزاّزخلا ٌيلع نب دمحأ انربخأ :اولاق يلع نب ليعامسإو

 نع «ديعس نب ائيحي نع «ةملس نب داّمح انث ءروصنم نب قاحسإ انث ءيدروابلا

 .امهنيب قّرفُي :لاق «هتأرما ئلع قفني ام دجي ال لجّرلا يف بّيسملا نب ديعس

 حلاص يبأ نع ةلَدْهَب نب مصاع نع ةملس نب داّمح لإ دانسإلا اذبمو
 .©7هلثم ِةِكَي ئبنلا نع ةريره يبأ نع 7 5-0 ا ع: : - 2

 قنا فتارما ارلع قشيام دجم أل لجلا نع بكسملا نب ديعيس تلا

 .ةئس :لاق ؟ةنس :تلق .معن :لاق ؟امهنيب

 نع )50١/9( «حتفلا» يف لاق «ةلدهب نب مصاع هدانسإ يفو ,(77/81) «نئسلا» يف )١(

 .(اًئيش مصاع ظفح يف نأل ؛هيف ةجح ال» :دانسإلا اذه

 مامإلا هلعأ دقو .(ا/ا/“ /!/) «مئربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو .(727/87) مقرب )0

 هاورو ؛هرصتخاف هيف مهو روصنم نب قاحسإ نأب )١17917( «للعلا» يف متاح وبأ

 )7١515(. ينابلألل «ليلغلا ءاورإ» :رظنيو .هانعمب

 مالكلا مدقتو .(ا/ا/”' /17) «ئربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو .(37/85) مقرب (20)

 :(:14 //) نقلملا نبال «ريثملا ردبلاف :رظنيو ءعضاغ ىلع

 ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو 1١15(  /5) «مألا» يف يعفاشلا هجرخأو .(87 /؟) )5(

 )0١*191(. ةبيش يبأ نباو  (ا/1/7 /1) «ئربكلا

 ا/ ١ ١



 ايسارم نم نوكي نأ هسانف قل هللا لوسر ةنس ةرلإ فرضي (ةهو

 :ٍلاوقأ ئلع ةلأسملا هذه مكح يف ءاهقفلا فلتخاو

 ليعس ْس يحي نع نايفس 6 :قاطت وأ قشت نأ هيلع يبث هنأ :اعدحأ

 3 7 7 ِع

 ربجأ هتأرما ئىلع قفني ام لجّرلا دجي مل اذإ :لاق بّيسملا نبا نع ٌيراصنألا

 .١2)اهقالط اىلع

 يف لّجْؤُي :لاق هّنكل ؛كلام لوق اذهو ؛مكاحلا هيلع اهقّلطي امَّنإ :يناثلا
 هل ا مذ ِع م

 رهط نعم رخأ نلاس هو لدسألا نيظتلا نإف هوحنو اًوهش ةتقلا منع

 ةّدعلا يف ٌرسيأ نإف ةّيعجر ًةقلط مكاحلا هيلع اهقّلطُي مث ,نيماع قادّصلا ينو

 .اهعاجيترأ هلف

 رسعملا ةقفن ائقبتو ةعم تماقأ تءاش نإ يفت ةيوألا نأ ةنهدحأ

 هنكمت مل نإو ءاهسفن نم هّّتكمأ اذإ اذه :هباحصأ لاق .هتّمذ يف اهل اند

 حاكنلا تخسف تءاش نإو ءاهتقفن ٌثطقس

 .بستكتل اهنع هدي ِجوّرلا عفري نكل .خسفت نأ اهل سيل :يناثلا لوقلاو

 :ناهجو هيف ؟خسف وأ قالط وه لهو :اولاق

 وأ قّلطُي نأ همِزلُي ىّتح يضاقلا لإ عفّرلا نم ّدب الف «قالط نأ :امهدحأ
 ةيناث هيلع ىقَّلط اهعجار نإف ةّيعجر ًةقلط هيلع مكاحلا قّلط نئبأ نإف «قِفنُي

 )١( ةبيش يبأ نبا دانسإلا اذهب هجرخأ )/١9751(. «ينغملا» يف وهو )351/1١1(.
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 ةثلاث هيلع قَّلط اهعجار نإف
 خسفت مث راسعإلا تبثيل مكاحلا ىلإ عفّرلا نم َّدب الف خسف هَّنأ :يناثلاو

 اهبوجو دّدجتتي ةقفّتلا َنأل ؛هنَكلم خسفلا تدارأ مث ماقملا تراتخا نإو ءيه

 ؟ِهاّيأ ة ةثالث يضم دعب الإ هكلمت ال وأ لاحلا يف ّحسفلا كِلمَت لهو .موي لك
 .يناثلا مهدنع حيحَّصلا ردو

 عباّرلا مويلا ةقفن هيلع ُترّذعتو اهتقفن ثلاثلا مويلا يف دجو ولف :اولاق

 :ناميلس يبأ نب داّمح لاقو .ناهجو هيف ؟لاهمإلا اذه فانئتسا بجي لهف
 هل بّرِضُي :زيزعلا دبع نب رمع لاقو .نيئعلا ىلع اًسايق خسفي مث ةنس لجو
 11و يذلا ةيعكاتاسلاقو .تارهش وأ ةيلق

 نيب رّيخُت ةأرملا نأ :هبهذم رهاظ يهو امهادحإ «ناتياور دمحأ نعو
 ويخفق ءمكاحلا ئلإ هتعفر خبسفلا ترامخا نإف ؛خسفلا نيبو همم ماقملا

 نإف «خسفلا يف اهل نذأي وأ قالّطلا ئلع هريجُي وأ هيلع خسفي نأ نيب , مكاحلا
 .ةّدعلا يف ٌرسيأ نإو هل ةعجر الو «ٌقالط ال خسف وهف خسفلا يف نذأ وأ خسف

 رسعم وهو اهعجار نإف ءاهّبعجر هلف اًيعجر قّلطف ')قالّطلا ئلع هربجأ نإو

 ٌتيضر نإو ءاثلاثو اًّيناث هيلع خسف ٌحسفلا تبلطف اهيلع قافنإلا نم عنتما وأ
 مث ِهِتِرْسْعِب ةملاع هتجّوزت وأ .خسفلا اهل ادب مث هترّسُْع عم هعم ماقملاب
 .كلذ اهلف .خسفلا تراتخا

 نيعضوملا يف خسفلا اهل سيل هّنأ دمحأ مالك رهاظو :)يضاقلا لاق

 .(7717 )١١/ «ينغملا» يف لاوقألا هذه رظنا )١(

 .«قالطلا كلذ اىلع» :صءد )١(

 )1557/١١(. «ينغملا» يف امك )0غ
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 ةملاع دقعلا يف ثلخدو هبيعب ثيضر اهَّنأل ءكلام لوق وهو ءاهرايخ لّطبيو
 :دقعلا دعب تلاق وأ ههتّنْعب ةملاع اًنينع تجّوزت ول امك ءخسفلا كلمت ملف هب

 .اًئينع هب ٌتيضر دق

 .ةجحلاو بهذملا ئضتقم وه :يضاقلا هلاق يذلا اذهو

 أك ةدجتم اهنح :اولاق  ماقملاب تيضر نإو - خسفلا اهل :اولاق نيذّلاو
 طاقسإ نّمضتي اهاضر ّنألو اولاق .اهقح دّداجتب خسفلا اهل دّدجتيف ؛موي

 .عيبلا لبق ةعفشلا طاقسإك طقسي ملف ءنامَّزلا نم هيف بجي مل اميف اهّقح
 اهتطقسأ ول كلذكو ءطقست مل ةلبقتسملا ةقفثلا تطقسأ ول كلذكو :اولاق

 .طقسي مل هلبق ّرهملا تطقسأ ول كلذكو «ٍةقفن الب تيضرو ةلمج دقعلا لبق
 .هب تباثلا خسفلا طقسي مل اهبوجو طقسي مل اذإو

 .دّدجتي عامجلا نم اهقح ّنأب كلذ نع اوباجأ طوقُسلاب اولاق نيِذّلاو

 يل عرس كلت مار طعم اي عينا نساهتس لمس الزانم عبي

 هيلع فتم ريغ ٍلصأ ئلع ٌسايق اهتقفن طاقسإ ئلع كلذ مكسايقو :اولاق

 ببيلا لبق لبق اهطاقسإب ةعفّشلا طوقس ىلع لدي ليلَّذلا لب :ليلذلاب ِتباث الو

 نإف .هكيرش َنْدْوُي ئتح سم نأ هل لججالا ا
 عيبلا لبق اهطقسأ اذإ ِهَّنأ يف ٌحيرص اذهو ١«. !«عيبلاب ق قحأ وهف هنْذْوُي ملو هعاب
 ةقفّتلا نم اهقح طوقسل ااصأ اذه لعجنف ٍذئنيحو «هدعب اهّبلط كلمي مل

 .ةعفشلاك هتوبث لبق هطاقسإب طقسف هررَّضلا عف دك 2؟9ايغ :لوقنو ؛طاقسإألاب

 ظفل اذهو ُكنَعْهَبَلَدَو رباج ثيدح نم )/١10( ملسمو ؛(5١757) يراخبلا هجرخأ 6

 .ملسم
 .«اًرايخ» :د (١؟)
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 وأ هيلع لخد اذإ رجأتسملا َنإف ةرَجْؤُّملا نيعلا يف بيعلاب اذه ضقتني مث
 نم هّقح هدجتو ءاذه دعب ٌحسْفلا دل نكي مل خسفلا كرت راثخا ٌّقث هب ولع
 .")امهنيب قرف الو اوس ةقفّتلا نم ةأرملا ٌقح دّدجتك ٍتقو ّلك عافتنالا

 ءطقسي مل هلبق رهملا تطقسأ وأ حاكنلا لبق اهثطقسأ ول :هلوق اّمأو

 اذه .هببس داقعتا دعب هطاقسإك ةّيلكلاب هببس داقعلا لبق (؟) ولا طاقسإ سيلف
 نيطاقسإلا نيب ٌقرف الف ٌفالخ اهيف ناك نإو «ٌءامجإ ةلأسملا يف ناك نإ

 .سايقلا عنتما قرف امهنيب ناك نإو «نيمكحلا نيب انيّوسو

 .هيبحاصو ةفينح يبأ لوق اذهو ,خسفلا اهل سيل :ئرخأ ةياور هنعو

 ملف هّضوع اهيلإ مّلِسُي مل هّنأل ؛عاتمتسالا نم هئيكمت اهمزلي ال اذه ئلعو

 .هيلإ هميلست بجي مل عيبملا نمثب يرتشملا رسعأ ول امك «هميلست اهمزلي
 اهسبح يف ّنأل ؛اهسفن ئلع هقفنت ام لّصحّتو اهل بستكتل اهليبس ٌةيلخت هيلعو
 .اهب اًرارضإ ٍةقفن ريغب

 ؟اهسبح كلمي (0لّهف ةَرِسوُم تناك ولف :ليق نإف

 َةنْؤُملا اهافك اذإ هكلمي امّنإ هّنأل ؛اهسبح كلمي ال :اًضيأ اولاق دق :ليق

 عاتمتسالا ئلإ هتجاحلو «ةوسكلاو ةقفتلا نم هنم اهل دب ال اًّمع اهانغأو

 ٍةعامج لوق اذهو ءاهَّسّبح كلمي مل اذهو اذه ىفتنا اذإف ءاهيلع هل بجاولا
 .فلعلاو بلتكلا هم

 .عوبطملا يف تسيل «امهنيب) )١(

 .د يف تسيل «قحلا» ()

 .خسنلا فالخ «الهف» :عوبطملا يف (*)
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 دجي ال نّمع ءاطع تلأس :لاق جيرج نبا نع ؛'؟قازرلا دبع ركذ

 أ اهل سينا تدعو املا اهل ىول :لاق ؛ ؛ةقفتلا نم هتأرما حلصي ام

 يف لاق نأ يرصبلا نسحلا نه ماس نع ةملس نيدالح وبر
 قفنيو ءربصتو هللا يقتتو هيساوت :لاق :هنأرما ")[ةقفن] نع زجعَي لجّرلا

 .(؟7عاطتسا ام اهيلع

 ام دجي ال لجر نع ّيِرهُزلا تلأس :لاق رمعم عرع 297قاؤرلا دبغ ركذو

 :الثو لعين قا الودي 07: :لاق ؟امهنيب قّرفُيَأ .هتأرما الع قفني

 : معم لاق .190 :قلطلا] 4 تي رتغتتي هن هنالَعجَيَساَه هاما سَ هنأ تْلكَيالا

 .ءاوس د لوق لثم زيزعلا دبع نب رمع نع ينغلبو

 :اهتققنب اهجوز بيعي ةأرملا يف ٌيروثلا نايفس نع 2/قازرلا ديعركذو
 .امهنيب قّرف نم لوقب ٌذخأت الو ءزبصتلف «ثيلتبا ٌةأرما يه :لاق

 .اهادحإ هذه «تاياور ثاالث زيزعلا دبع نب رمع نع ا

 )١( «فنصملا» يف )١177605(.

 .د يف تسيل «تدجو ام الإ اهل سيل (0)

 :عيرخملا ينضم يف يسهر «خبقلا عسل 0
 .(9ا//١١) مزح نبال «ئلحملا» :رظني (5)

 )١177606(. «فنصملا» يف (5)

 8 يناتسلا :عوبطملا يفو ,خسنلا يف اذك 9

 .(171707) «فنصملا» يف 0

 ؟ ١١



 :اهيلع قفنُي ال هّنأ هيلإ ثكش ةأرما جوزل لوقي زيزعلا دبع نب رمع تدهش

 اوقّرف لجألا كلذ ئلإ اهيلع قفني مل نإف .نيرهش وأ )2١ هش ّلجأ هل اوبرضا

 ينيب هيب

 .اهيلع قِفنُي ال الجر هّتنبا َمكنأ هنأب زيزعلا دبع نب رمع ئلإ اكش الجر
 لاقف .ٌءيش يل سيل هنأ ملعي وهو ينحكنأ :لاقف «لئتأف .جوزلا لإ لسرأف

 .(؟7/كلهأب ْبَمذا ؟عنصأ يذلا امف ('7؟هفرعت َتنأو هّتحكنأ :رمع

 كلام اهيف رظانت دقو ؛مهلك رهاظلا لهأ بهذم قيرفتلا مدعب لوقلاو

 هتأرما ئلع لجّرلا قفني مل اذإ :نولوقي سانلا تكردأ :607كلام لاقتف هريغو

 :كلام لاقق «نوجاشحيو نورِسمعُي ةباحّصلا تناك دق :هل لبقف .امهنيب قرف
 .ًءاجر هّتجّورت امّنِإ ؛كلذك مويلا سائلا سيل

 يلو «هللا دنعامو ةرخآلا راّدلا ندري نك ةباحّصلا ءاسن نأ :همالك ليئعمو

 اوناك ٌنهجاوزأ َنأل ؛نهجاوزأ رْسْعِب نيلابي نكي ملف ءايندلا نهدارم نكي
 ٌنهتقفنو جاوزألا ايند ًءاجر نجّوزت امّنإف مويلا ءاسنلا اًمأو .كلذك

 .«اًرهش الجأ» :عوبطملا يفو .جيرختلا ردصمو خسنلا يفاذك )١(

 .(45 )١١/ مزح نبال «نئلحملا» (؟)

 .جيرختلا ردصمو خسنلا يف تسيلو .«لاق ءمعن :لاق» :ةدايز عوبطملا يف اهدعب ()

 .هطالتخا لبق ةعيهل نبا نع ثدح نمم بهو نباو 245 )١١/ مزح نبال «نلحملا» (5)

 ١17(. /8) «عورفلا»و (16 )١٠١/ «ئلحملا» يفامك (4)
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 اذهراصفءاينذلا ءاجر ئلعومويلا لخدتامّنإ ةأرملاف ؛(7ةريغوسكو

 طورتملاك مهتاسنو ةباسصلا قره ناكاوهدقملا يف طورشملا# ؟"؟فرعلا

 كلام ئلع ركتأ امَّنِإو ءٌيظفّللاك هبهذم لصأ يف يفرعلا طرّسلاو ءدقعلا يف

 .هَروَغ مهفيو همهفي مل نم اذه هّمالك

 تح سيخ ةقفّتلاب رسعأ اذإ جوّرلا نأ :وهو ءرخآ ٌبهذم ةلأسملا يفو
 ٌبحاصو ا4/هزح نبا سانلا ةاكع 9يغذملا ادعو .هقشي امدح

 ماج سبلا سفاق يريثملا نسمبلا نب هللا ابيع نه امهٌريغو «ينغملا)

 باذعو نجّسلا باذع نيب هيلع عّمِجُيو نّجسُي ٍءيش ّيأل !بجعلا هللايو
 مش نم نظأ امو «ٌويظع ناتهب اذه كناحبس ؟هلهأ نع دعبلا باذعو رقفلا 006 ب 0ع ع ِ

 .اذه لوقي ملعلا ةحئار

 ناس اذ 0 قاطإلا فلق ةآرملا نأ :وهو ءصق بحذم ةلأسملا ىو
 كش الب ٌريخ وهو «مزح نبا دمحم يبأ بهذم اذهو .هسفن ةقفن نع اًرجاع

 .هسفن ةقفن نع جوّرلا زجع نإف :("0هرًلحملا» يف لاق .ىربنعلا بهذم نم

 ناهي .ٌرسيأ نإ كلذ نم ءيشب عِجرَت ال «هيلع َةقفّتلا ِتْفّلُك كينغ هتأرماو

 .خسنلا فالخ «مهتوسكو مهتقفنو» :عوبطملا يف )١(

 .«فورعملا» :عوبطملا يف (؟)

 .(بهذم) :م )2

 .هبرغتساو هيلع در مزح نباف .أطخ «(«مزح نبا نع :عوبطملا يف (4)

 )771/١١(. «ينغملا»و )17/١١( «ئلحملا» : رظنا (6)

 .خسنلا يف تسيل «اهيلع» :عوبطملا يف اهدعب (5)

4947 /1( 6)0( 
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 ل دل َفوُرعَمْلاب َنصتوسكو َنَهفْذر دل ِدولومْلا لعو# : لجو ّرع هللا لوق كلذ هدو تح د واخ وك 4 ا تتدرب ص < 7+ لق رع و
 < َكِلذ لم ِثراولأ َلَعَو -ورلويرمل ُدولوم الواهب ةَدِلَو َناَصنال (١)اَهَعَسو الإ ٌسْفَت ًِ ما 1 لأم مس حج كس وا وو ١ يس هةرعإ عا < رم مل ضو اص وسل كك هلع رس 53 0
 .ةارقلا ضني ةقفلا اهبلعق فكراو ةسوؤلاو 149+ هرقلو

 ؛همهف ام فالخ اهنم هل نّيبتل ةيآلا ٌقايس لّمأت ول !دمحم يبأل اًبجع ايو

 اذهو .4َنِوُرْمَمْلَب متون مفر ِدولوَمْلا لكو# :لاق هناحبس هللاَنِإف
 هناحبس لعجف .4 َكِلدُلِْم ثراَولأَل صول :لاق مث كاش الب تاجوُّزلا ريمض

 نهتوسكو تادلاولا ٍقزر ْنِم دلولا ٍثراو وأ هل دولوملا ِثراو ئلع

 تح تاجوّرلا ريغ ئلع ٌةقفن ةيآلا يف نيأف ءثوروملا ئلع ام ّلثم فورعملاب

 ؟هيلإ بهذ امل اهُّمومع لّمحُي

 يحس نطَوَعَسونَقيِلإل :ئلاعت هلوقب راسعإلاب خسفلا ري مل نم ٌّجتحاو
 .[7 :قالخلا] # اَهَتاَءآَماَلإ سَ دجال هنأ َُماَءآَكِم قلك مُهُفْد ِهيكَعَر روْنَمَو

 ملو هيلع بجي ال ام كرت دقف لاحلا هذه يف َهقَّنلا هللا هفّلكي مل اذإو :اولاق

 .كلذب هبيذعتو ِهِنَكَسو هّبح نيبو هنيب قيرفّتلل اًببس نوكي الف «هكرتب مثأي

 رباج نع ريبزلا يبأ ثيدح نم 2"”(هحيحص» يف ملسم ئور دقو :اولاق

 هؤاسن هلوح اًسلاج هاد جوف لكي هللا لوسر ئئىلع رمعو ركب وبأ لخد :لاق

 ينتلأس ةجراخ تدب َتيأر ول هللا لوسر اي :ركبوبأ لاقف ءاتكاس اًمجاو

 يلوح نه :لاقو ِكَي هللا لوسر كحضف ءاهقنع ٌتأجوف اهيلإ ٌتمقف َةقفّتلا

 ئلإرمع ماقو ءاهقنعأَجَي ةشئاع ىلإ ركب وبأ ماقف .ةقفتلا ينتلأسي ئئرت امك

 .عسقلا ىف كسبا هاهمسو الإ سف شان ل
 )/١51(. مقرب 000
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 ؟هدنع سيل ام ِةِكَي هللا لوسر نلأست :لوقي امهالك .؟7١اهقنع أجي ةصفح
 لوسر ٌنهلزتعا مث .هدنع سيل ام اًدبأ اًئيش كي هللا لوسر لأسن ال هللاو :نلقف

 .ثيدحلا ركذو .اًرهش لِ هللا

 ذإ كَ هللا لوسر ةرضحب امهيتنبا نابرضي رمعو ركب وبأ اذهف :اولاق
 لوسر امهّرقُيو ّقحلل ٍنيتبلاط ابرضي نأ لاحملا نمو ءاهدجي ال ةقفن هالأس
 لاح ىف ةقفّتلا نم هاّنَبلط اميف امهل ّنح ال هّنأ ئلع ٌلدف .كلذ ئلع ِةيِكي هللا

 حاكتلا خسف نم ٌةأرملا نكمُت فيكف الطاب "”اهل امهبلط ناك اذإو ءراسعإلا

 نأ نيّدلا بحاص هناحبس هللا رمأ دقو ءاهل لحي الو هّبلط اهل سيل ام مدعب

 راظنإبةرومأم ةأرملاف نبق نوكي ذأ ةقل ةياغو ؛ةرسيملا ىلإ ريسعملا يظن

 نإو ءجوَّرلا ةّمذ يف تبثت :ليق نإ اذه .نآرقلا ٌصنب "7ةرسيملا ئلإ ٍجِوّرلا

 .ةعبأو ٌدعبأ خسفلاف نامّزلا تيضمب طقست :ليق

 ئلع ربَّصلا ٌّقحلا بحاص ئلع َبجوأ ئلاعتو هناحبس هللاف :اولاق
 هحبُي مل ٌروَجَف نيرمألا نيذه ادع امو ءهّقح كرتب ةقدّصلا ئلإ ِهَبَدَنو ءرِسعُملا
 هيت تأ اكإ :كوسب ةوسايل :لامت للا لاق امنت ةآرمثا هلذهل لوقت نحتو هل
 .نيرمألا نيذه ادع اميف ِكل ٌّقح الو ىَقَّدَّصَت نأ اّمإو ةرسيملا ئلإ

 اعضأ مهوريعُم ناكو هٌرسوملاو ٌرسعملا ةباحّصلا يف لزي ملو :اولاق

 راسعاب خسفلا نم ٌددحاو رمق يل كم امف مهيرسوم ٍاعضأ

 تءاش نإو تربص تءاش نإف ءاهل قح خسفلا نأ اهّمّلعأ الو ءاهجوز

 .ز يف تسيل «اهقنغ أجي ةصفح لإ رمع ماقو» 01(

 . ص ءد يف تسيل «اهل» (05

 .د نم ةطقاس «ةرسيملا ...ةياغو» (7؟)



 ٌنهقح نكرت جاوزألا نأ ْبّهَف م ءرمأب هلا نع ماكسألا عاتي وعو همس

 ءاسن ريخ لك هؤاسن ءالؤهو ؟اهٌّدحب بلاطت ٌةدحاو ٌةأرما ريف ناك امفأ

 ب نم اًرهش َنهيلع لخدي ال نأ فلحو .هنبضغأ ئّتح ةقفتلاب هنبلاطي نيملاعلا
 تس يالبدل : ةأرملا نأ هعرش يف قتسملا نم ناك ولف ٌنهيلع هِتدجوَم ةّدش

 هترورض ام هيلإ عِفُر دقو ؛ٍةدحاو ٍةأرما نم ولو كلذ هيلإ عِفَرَل اهجوز راسعإب

 يّنِإ :ةعافر ةأرما هل تلاقو ءحاكنلا دقف نم 7١2ةقفثلا دقق ةرورض نود

 1)بوُشلا ٍةبْدُه لثم هعم امّنإو رييبَّزلا نب نمحرلا دبع ةعافر دعب ُتحكن
 :ىلذلا ةياغ يف مهيف تاك اذه نأ عردمملا نمو .اهنييو هيب قري نأ درت

 اهجوز نيبو اهنيب قَّرفُي نأ ٌةدحاو ٌةأرما هنم تبلط امف «راسعإلا ئلإ ةبسنلاب
 .راسعإلاب

 هه اا راب بعضا بدوا اولاق

 مق الا رثكأ دي قارفلا ناكو لاما رثكأ ةحكنأ تشير هلا قاقو

 ؟اًنايحأ ةقفّتلا زوعُيو ٌةرسع هْبِصت مل يذلا

 عامجلاب ثرسعأو ٍلواطتم ضرمب ٌعاتمتسالا ةأرملا نم رّذعت ولو :اولاق
 راسعإ عم ةلماك ةقفنلا هيلع نوبجوي لب «حاكنلا خسف نم حوزلا نكمُي مل

 نأ اهتياغ يتلا ةقفثلا نع هراسعإب خسفلا نم اهنونكمُي فيكف ؛ءطولاب هتجوز ه 2 2 50 0 * ع وع 8 2

 ؟عاتمتسالا نع اضوع نوكت

 .ز يف تسيل «ةقفنلا» 0010

 .اهنَعدَنََِوَر ةشئاع ثيدح نم )١577( ملسمو «(77779) يراخبلا هجرخخأ (؟)

 .«نيتنظمل :ز م (9)

 /١ ١



 :لوقت كتأرما) :هلوق ّنأب هيف حّرص دقف ةريره يبأ ثيدح اأو : اولاق

 يف اذكه لكي يلا مالك نماال .هسيك نم «ينقّلط الو يلع ٌقِفَنَأ

 ونبأ لوي : مك "'لاقو ٍديعس يبأ نب ديعس هنع هاورو ؛هنع (١!(حيحّصلا»

 .ةدايزلا ركذق «لوقت فتأرما :غيدسلا اذ كتل اذإ ةريرغ

 يبأ نع حلاص يبأ نع ةلدهب نب مصاع نع ةملس نب داّمح ثيدح اّمأو

 نع ٍديعس نب ئيحي ثيدح ئلإ راشأف ؛©"7هلئمب لَو يبْنلا نع ةريره

 قّرقُي :لاق ؛هتأرما ئلع قفني ام دجي ال لجّرلا يف بّيسملا نب ديعس
 ٌنسحأو ءاللصأ لب َيِبْنلا نع نوكي نأ لمتحي ال ٌركنم ثيدحف -(؟)امهنيب

 لوق دارأو «ئنعملاب ىوَر هنأ رهاظلاو ءاقوقوم ةريره يبأ نع نوكي نأ هلاوحأ
 ةريره يبأ دنع نوكي نأ اّمأو . (ينَفّلَط وأ ينْمِعْطأ :لوقت كتأرما» :ةريره يبأ

 قّرفي :لاقف هتأرما ئلع قفني ام دجي ال لجّرلا نع لئس هّنأ لي ّيبنلا نع
 :ةب قدح الو ةريره وبأ هعمسلو كلف هللا لوسر اذه لاق ام للاوف كامهتي

 ينمعطأ :لوقت كتأرما) :ةللكَي ٍيبْنلا نع يوري نأ زيجتسي ال ةريره وبأو فيك
 ييبنلا نئلإ هتبسن مّهوني الكل :ةريره يبأ سيك نم اذه : لوقيو .«ينقلط ال الو

 اذإ لجالا نأ :ةلأسملا هذه ىف اهدعاوقو ةعيرشلا لوصأآ هيضتقت يذّلاو
 اذ ناك وأ هل ءيشال اًمِدعُم رهظف «كلذ ئلع هتجَّوزتف لام وذ هّنأب ةأرملا رع

 )١( ص) هجيرخت مدقت 6١(.

 .(577 /1) «ئربكلا ننسلا» يف ىقهيبلا هاور امك (؟)

 .(7١١/ص) مدقت دقو (717/81) ينطقرادلا هاور ()

 .(7١٠١ص) مدقت دقو (87//717) هسفن ردصملا (4)
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 اهسفنب هلام نم اهتيافك ذخأ ئلع ردقت ملو هتأرما ئلع قافنإلا كرت وأ لام

 مث اًرسوم ناك وأ هترسعب ًةملاع هْنجّوزت نإو «ٌحسفلا اهل نأ -مكاحلاب الو
 مهيببعت شالا لوي ملأو «ك[ل3 يف اهل سف الف هلاع ثعاججا تاج هيياسأ

 «نهنيبو مهنيب اوقّرفيل ماكحلا ئلإ مس مهجاوزأ مهعفرت ملو راسيلا دعب ةقافلا

 .قيفوتلا هللابو

 اذهو «قادّصلاب راسعإلاب خسفلا اهل تبثي ال :ءاهقفلا روهمج لاق دقو
 ةّماع هراتخا ءدمحأ بهذم نم حيحّصلا وهو هباحصأو ةفينح يبأ لوق

 قاحسإ وبأ ْخيّشلا لّصفو .ٌيعفاّشلا باحصأ نم ريثك لوق وهو «هباحصأ
 ال هدعبو «سفلا هب تبث لوخّدلا لبق ناك نإ :الاقف ةريره يبأ نب يلع وبأو

 وهو ءٌضحم ٌضوع هنأ عم (١)اذه دمحأ بهذم يف هوجولا دحأ وهو «تبثي

 مدع يف رّرقت ام لكو هّسَّملا هيلع لد امك عيبملا نمث نم هب ئفوُي نأ قحأ

 .ئلوأو ةقفّتلا يف هلثمف هب خسفلا

 يف سيل ام ةجوّزلاب قحاللا ررّضلا نم ةقفّتلاب راسعإلا يف :ليق نإف
 .ةقفتلا فالخب هنودب موقت (")ةينبلا َّنإف ءقادّصلاب راسعإلا

 وذ اهيلع قفني وأ اهلام نم قفنت نأب هتقفن نودب موقت دق ةينبلاو :ليق

 رّدقتو «ةّدعلا نمز هب شيعت امب شيعتف ةلمجلابو ءاهلّزَغ نم لكأت وأ اهتبارق
 .ةّدع هلك ٍجوُزلا "9ةرسع َنمز

 .ز يف تسيل «اذه» )١(

 .(ةنيبلا) :م د ءح«ز 0(

 .«ةرشعا :ح «ص د 0

115 



 اهعم ناك وذو مست نأ اهل :نولوقي خمسفلا اهل توزوسب نيللا مل
 اذه ءازإبو ءاهتقفن نع ٍجوّزلا زجع اذإ ةدقلاو يهذلا نم ةرطتقملا ريطانقلا

 قفنت نأ اهيلع بجي هّنِإ :')هزح نبا دمحم يبأ برغلا قينجنم ٌلوق لوقلا

 لوق بئاجعلا نمو .اهسفن نم هنكمتو اهلام هيطعتف «لاحلا هذه يف هيلع

 . سبْحُي ِهّنأب يربنعلا
 حلاصملا نم هيلع تلمتشا امو ءاهدعاوقو ةعيرّشلا لوصأ تلّمأت اذإو

 ائندأ تيوفتو ءامهاندأ لامتحاب نيتدسفملا ئلعأ عفدو «دسافملا ءردو

 .لاوقألا هذه نم حجاّرلا لوقلا كل نّيبت تامهالعأ ليصحتل نيتحلصملا

 .قيفوتلا هللابو

 لصف

 نب ورمع ابأ نأ :سيق تنب ةمطاف نع 0)21هحيحص) يف ملسم ئور
 :لاقف هْنَطِخَسف ,ريعشب هليكو اهيلإ لسرأف «ٌبئاغ وهو َةّنبلا اهقَّلط صفح
 :لاقف ءهل كلذ تركذف هلي هللا ًلوسر تءاجف «ءيش نم انيلع ِكل ام هللاو
 ةأرما كلت» لاق مث هدير مأ ثيب يف دعمت نأ اهرمأف :هثلفل : هيلع كل سيل»

 نيعضت ايمعأ ّلجر هّنإف موتكم ("7ٌهأ نبا دنع يّدتعا ءيباحصأ اهاشغي

 )١( «ئلحملا» يف )١١/47(.

  (30مقرب )١5/8٠/771(.

 )( .د يف تسيل «مأ»

 اح



 ىبأ نم : ةيواعم لآ هل تركذ تللخ اًملف :تلاق . «ينينذاف ٍتللح اذإف .كبايث

 هاصع عضي الف مهج وبأ اَمأ١ :كو هللا لوسر لاقف «ينابطخ مهج ابأو نايفس

 هتهركف .«لديز نب ةماسأ يحكنا .هل لام آل كولعضف ةيواعم اًكأو «هقتاغ نع

 .هب تطبتغاو اًريخ هيف هللا لعجف .هتحكنف .(ًةماسأ يحكنا» :لاق مث

 كي يبنلا دهع يف اهجوز اهقّلط اهّنأ :اهنع اًضيأ (170هحيحص» يفو
 هللا لوسر ٌرملعُأل هللاو ذمبلا# كلذ تار الف "3175 ةففت اهيلع ىفتأ ناكو
 ذمخآ مل ةقفن يل نكت مل نإو «ينحلصُي ينحلصُي يذلا تذخأ ةقفن يل تناك نإف لِيَ

 .(«نينكس الو كل ةقفنال» :لاقف ِلك هللا لوسرل كلذ ٌتركذف : :تلاق ءاكيش نم

 يموزخملا ةريغملا ني ؛ صفح ايأ نأ ؛ اهنع اًضيأ "70هحيحص# فو

 قلطناف .ةقفن ةقفن انيلع كل سيل :هلهأ اهل لاقف نميلا ئلإ قلطنا ّمث اثالت اهقلط

 ابأ نإ :اولاقف «ةنوميم تيب يف لكي هللا لوسر اوّنَأف «رفن يف ديلولا نب دلاخ
 اهل تسيل» :هلكك هللا لوسو لاقف ؟ةقفن نم اهل لهف ءاثالث هتآرما قّلط ضفح
 لقتنت نأ اهرمأو ءكسفنب ينيقيشت ال نأ : اهيلإ لسرأو .«ةّدعلا اهيلعو «ةقفن

 ءنولّوألا نورجاهملا اهيتأي كيرش مأ نأ :اهيلإ لسرأ مث .كيرش مأ خئلإ

 .كري مل كرامخ ٍتعضو اذإ ِكّنِإف .ئمعألا موتكم ّمأ نبا ئلإ يقلطناف
 دي ديز نب ةماسأآ هلك هللا ل وسر اهنا اعدع ثءققتا اكلق ملا تقلطناف

 ا

 )50/١58٠0(. مقرب 010(

 .ةفاضإلاب «نود ةقفن» :ملسم دنع (؟)

 )8/١58٠9(. مقرب 0
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 ابأ نأ :ةبُع نب هللا ذيع نب هللا ديبع نع اًضيأ ١7 هحيحصا يفو

 ئلإ لسرأف «"7بلاط يبأ نب يلع عم جرخ ةريغملا نب صفح 2"'نب ورمع
 هل رمأو ءاهقيلطت نم تييقب تناك ٍةقيلطتب سيمق تسب ةمطاف هنآرما

 الإ ةقفن ةفن كل ام هللاو : اهل الاقف «ةقفنب ةعيبر يبأ نب َشاّيعو ماشه نب ثراحلا

 .(كل ةقفنال» :لاقف ءامهلوق هل ثركذف لك َىِبَنلا تتأف «الاماح ينوكت نأ

 َمأ نبا ئلإ» :لاق ؟هللا لوسر اي نيأ :تلاقف ءاهل نذأف لاقتنالا يف هتنذأتساف

 اهككنأ اهتّدع ثضم اًّملف ءاهاري الو هدنع اهبايث عضت «ئمعأ ناكو .«موتكم

 نع اهلأسي بيؤذ نب ًةصييبق ناورم اهيلإ لسرأف .ديز نب ةماسأ ِةلكي تيل

 ةأرما نم الإ ثيدحلا اذه عمسن مل :ناورم لاقف «هب هنثّدحف ثيدحلا
 لوق اهغلب نيح ةمطاف تلاقف ءاهيلع ساّنلا اندجو ىَنَّلا ةمصعلاب ذخأتس

 لَو َنهتوب مهول :لجو َّزع هللا لاق 0 اا ينيبف :ناورم

 َكِلد َدَعِب ترجي هنأ لعل ىردتال# : :هلوق ىلإ 4 ٌةَئيَبُع بم َةَنِحفي نيتي كع

 دعب ثدحي رمأ ٌيأف ٌةعجارم هل ناك نمل اذه : :تلاق ١[. :قالطلا] * آم

 ؟اهنوسبحت مالعف ءالماح نكت مل اذإ اهل ةقفن ال :نولوقت فيكف ؟كلذ

 يبأ نب شاّيع لوق َبيقع ملسم دانسإب ثيدحلا اذه ين )دواد وبأ دازو

 211/١ عرين ) (1)

 .د ءص يف سيل «نب ورمعاا )0

 .خسنلا يف تسيلو .«نميلا ئلإ» :ةدايز عوبطملا يف اهدعب 9

 )55١1(., (هجرختسم) يف ةناوعوبأو (7097717)دمحأ هجرخأو )5١510(. مقرب (:)

 هلصأو )١1١75(.: قازرلا دبع قيرط نم مهلك «(7/ا/ا/ //) «ئربكلا ننسلا يف يقهيبلاو

 .(86 /1) «مألا -دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هححصو ١ / ؟/١) ملسم يف
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 هلك ىبتلا تنأف :«الماح ينوكت نأ الإ كل ةقفن ال" ماشه نب ثراحلاو ةعيبر

 .«(1)كماح ينوكت نأ الإ ِكل ةقفن ال» :لاقف

 سيق تنب ةمطاف لع تلخق لاق َيِبعُشلا نع اضيأ يحرم فو

 دّنبلا اهجوز اهقلط :تناقف ءاسيلع هلق للا لرسر ءابقق نعايتلأسف

 ئنكس يل لعجي ملف :تلاق «ةقفتلاو نكّسلا يف كي هللا لوسر لإ هئمصاخف
 .موتكم ّمأ نبا دنع ٌدتعأ نأ ينرمأو «ًةقفن الو

 :لاق يوّدَعلا مهجلا يبأ نب ركب يبأ نع اًضيأ ""70هحيحص# يفو
 لوسر اهل لعجي ملف ءاثولف ايعلط اهحوز نإ هقول سميك ثنب ةعلالا تعمس

 .«ينينذآف ٍتللح اذإ» :ِة5ك هللا لوسر ىل لاق :تلاق .ةقفن الو اينكس ِةلِكَك هللا

 :ِكَج هللا لوسر لاقف ءٍديز نب ةماسأو ؟؟*”ههج وبأو ةيواعم اهبطخف «هتنذآف

 نكلو .ءاسّنلل ٌباَّرَض لجرف مهج وبأ امأو .هل لام ال ٌبِرَت ٌلجرف ةيواعم اّمأ»
 ةعاطو ل6 هللا لوسر اهل لاقف !ةماسأ !ةماسأ :!ذكع اهديب تلناقف ,«ةماسأ

 .27تطبتغاف هتجّوزتف .(ِكل ٌريخ هلوسر ةعاطو هللا

 نب ورمع وبأ يجوز ىلإ لسرأ :تل تلاق ")اهنع اًضيأ 217 (هحيحص)» يفو

 .د نم ةطقاس «الماح ...تتأف» )١(

 )57/١5/0(. مقرب (؟)

  0مقرب )١5/8٠//41(.

 .«مهجلا وبأ» :ص 0(

 .«ملسم حيحص)و خسنلا ةيقب يف تسيلو هبا :ز د يفاهدعب (5)

 )58/١58٠0(. مقرب (5)

 .ص ءد يف تسيل «اهنع» (0)

 ان



 عصا ةسمخب هعم لصرأ# «يقاالطب ةعيير يبأ نب , شايع ةريغملا نب صفح

 ؟مكلزنم يف ٌدتعأ الو ؟اذه الإ ٌةقفن هن ىلام : تلقف «ريعش عّصآ ةسمخو رمت

 .(؟ِكَقَّلط مك١ : :لاقف كك هللا لوسر تيتأو :يبايث ىلع ُتددشف ءال :لاق

 نسبا كّمع نبا تيب يف يّدتعا نكلو «ةقفن ِكل سيل ءٌقدص» :لاق .اًنالث :تلق

 كُنَّدع ثضقتا اذإف «هدنع كبوث نيعضت ءرصبلا ريرض هّنإف .موتكم م

 .؟ينينذا
 (١)اهضعب يفو ؛هظافلأو هقرطب ثيدحلا اذه «هنئس» يف ٌئيئاسّنلا ئورو

 ةأرملل ئنكّسلاو ةقفّتلا امّنإ» :ِِكب يتلا اهل لاقف :هيف ّنعطم ال حيحص ٍدانسإب

 .«ةعجّرلا اهيلع اهجوزل ناك اذإ

 :تلاق .هل كلذ ثركذف ِةِكَك هللا لوسر تتأف :لاقو 217ُيِنطقراّدلا هاورو

 كلمي نمل ةقّتلاو ئنكُسلا امّنإ) :لاقو ٌةقفن الو ئنكس يل لعجي ملف

 .حيحص امهدانسإو ءاظفللا اذه اشيا 8 ٌيئاسنلا ئورو .«ةعجّرلا

 لجو رع هلل باتكل مكحلا اذه ةقفاوم ركذ

 ليلا يمل ةيتكيإ يلام ةمإلا عافاك د مَن اهيأَي» :ئلاعت هللا ل
 دسم رس عصر بضل .ىرخا ص لع خر ب 18

 كارد ٍةَنَيِبم ةَّشِحافب َنِتاَي نأ | نجوا 200 و

 مه ام َكِلَك دعب ترجح هنأ َْنَعَ ىرَدَتال هَسْنَ 1 ا ا 1

 )١( دمحأ هجرخأو .(5107) مقرب )٠١0١/5(« «ريبكلا» يف يناربطلاو )75///71((

 «طسوألا»و )١54 /7(« (راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلاو 2

 .(8461) مقرب (؟)
 .هجيرخت مدقت (6)

11 



 يدم ٍلْدَع َقَوَد ْوُدِهْمَأَو فورم نهرو ٍفوُرْعَمِي هوم َنُهََج َنْعلَب اذ

 3 ١- قالا 4 انك خصإ | هدو :هل 7 را «قتام و
 عا

 نع لف رجال أ ياوأ أو بوي نم ١ ههجاوزأ اوجرخُب

 ءالؤهل ركذ هناحبس هَّنإف ءقالّطلا دعب اهّكاسمإ اهجوزل سيل نم جارخإ زاوج

 :ضعب نع اهضعب كفني ال ٌةمزالتم اًماكحأ تاقّلطملا

 .نهتويب نم (”ٌنهوجرخُي ال جاوزألا نأ :اهدحأ -

 .ريجاو لأ تريب نم نجرشي الل دهن :قاثلاو

 ها كو لجألا ءاشقلا ابق فورعملاب ٌررهكاسإ ريجاوزأل نأ ةهلاثلاو

 .ناسحإب ٌنهوحّرسيف «كاسمإلا
 امإو اًبوجو اّمِإ ةعجّرلا ىلع ٌداهشإ وهو «لدع يّوَذ داهشإ :عباّرلاو

 :هلوقب ةصاخشب تاّيعجدلا ىف 8 1ونآو كللذ ةيقكح ذرلإ ةناحيبس راشأو ءايايحتسا

 وه اتهاه هثاذحإ ةجرك ىذلا رمألاو .4 ارم َكِلَد َدُعِب تِدَحيهَنأَّلَأ ىرذتإل»

 .مهدعب نمو فلّسلا لاق اذكه .ةعجارملا

 :بعشلا نع ىدوألا دواد نع ةيواعم وبأ انث : 17 نبأ نبا لاق

 .«نهجاوزأ» :حوم )١(

 .أطخ ؛«نهجاوزأ» :عوبطملا يف )1

 .(نهنوجرخي الا :ح ود (9)

 .(هنإف» :د (5)

 )١96519(. «فنصملا» يف (6)
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 ٌليبس كل نوكيف مدنت كّلعل :لاق اوم َكَِدَدَكي 2201
 ةعجّرلا ١" 'ئلإ

 يف اهعجاري نأ هّلعل :لاق 4 آَمَأ َكِلَك َدَكبُتِدَحُيَمَمأَُّعْلظ :كاحضلا لاقو
 اء بسلاو (4)ةداتقو (9ءاطع هلاقو .(050:ّدعلا

 لدي اذهف ؟ث الثلا دعب ثْدحَيِر مأ يأ :سيق تنب ةمطاف لوق مّدقت دقو

 ةمكح ّنأو ؛ماكحألا هذه هيف ثبت . ٌتبثَت يذلا ٌنعِجَّرلا وه روكذملا قالّطلا نأ ئلع

 ٌرَّشلا لوزيو مدني نأ جوّرلا ّلعل ؛هْئَضنقا نيمحاّرلا محرأو نيمكاحلا مدكحأ

 :بلاط يبأ نب يقام يما ءامهنيي ناطيشلا هَغّرت يذلا

 .اًدبأ اهقلطي م رما هّسفن ٌلجر عبي ام قالّطلا يف هللا رمأب اوذخأ ساّنلا نأ ول

 ُثَيَحْنصضوكَسَأ# :لاقف تاقّلطملا ءالؤم ناكسمإب رمألا هناحببس ركذ عَن

 اهّلك اهماكحأو ءاهرّسفم دحّتي اهّلك رئامّضلاف «[17 :قالطلا] 4ريَحونْهَكَص
 اهجوزل ناك اذإة ارصلل :تكتلاو ةَقَمّتلا امّنإ» :هللكي يلا لوق ناكو «ةمزالتم

 دقف .هنم هب مّلكتملا دارمل اًايبو هل اًرّسفمو هللا باتك نم اقتشم «ٌةعجر اهيلع

 .لجو ّرع هللا باتكو للي هللا لوسر ءاضق داحتا نيت

 امّنِإ ةقفّنلا ّنإف ءامهفلاخي ال امهعم اًضيأ لداعلا حيحصلا نازيملاو

 .تاّيينجألا رئاس مكح اهمكح ةّيبنجأ تراص هنم تناب اذإف ءةجوزل نوكت

 .(لولعاا :ز «ص «د 030

 )١194657/8(., (فتنصملا» (؟)

 ١15(. 5 /8) ؟ ريثك نبا ريسفتلا 0)

 .(7275731/) («قازرلا دبع فئصم» (:)

 .("8/177) «ريرج نبا ريسفت» (0)
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 ةهبشب ةءوطوملاك ةقفن اهل بجوي ال كلذو «هنم اهدادتعا دّرجم الإ ّقبي ملو

 ال هذهو «عاتمتسالا نم نكمّتلا ةلباقم يف بجت امّنإ ةقفتلا َنألو . اند وأ

 اهتّدع لجأل هيلع اهل تبجوول ةقفّتلا َنألو . اهتنونيب دعب اهب هعاتمتسا نكمي

 دق امهنم ٍدحاو ّلك َنإف نبا امهنيب ٌقرف الو «هلام نم اهنع ئّقوتملل تبجول

 اهل تبجو ول اهّنألو .عاتمتسالا امهنم رّذعت دقو ههنم ٌةّدتعم يهو هنع تناب
 :ركشلا اهل يجن نأ اًكأف ءاميبس وي نم هلوقي امك ةقفنلا اهل تيجول ةريكتلا

 هباحصأو ساّبع نب هللا دبع لوق اذهو .ةحقدي سايقلاو ضتلاق ةققلا خوه

 (17تناكو. :ةباحّصلا ءاسن ءاهقف ئدحإ سيق تنب ةمطافو هللا دبع نب رباجو

 هيوهار نب قاحسإو هباحصأو لبنح نب دمحأ لوقي هبو «هيلع رِظانت
 .ثيدحلا لهأ رئاسو هباحصأو ىلع نب دوادو هباحصأو

 دمحأ نع ٍتاياور ثالث ي يهو ٍلاوقأ ةثالث ةلأسملا هذه يف ءاهقفللو

 باَّطخلا نب رمع لوق اذهو :ةقفّتلاو ئتكسلا اهل َّنأ :يناثلاو .اذه اهدحأ

 اذهو «ةقفنلا َن ةود :يكشلا اهل ذأ :تلاثلار .ةفوكلا ءايقف و ووعسمع جبار

 .ٌيعفاّشلاو كلام لوقي هبو «ةنيدملا لهأ بهذم
 سيق تنب ةمطاف ثيدح نئلع اهب نِعَط ىتلا نعاطملا ركذ

 (؟)اًثيدحو اًميدق

 يب ملسم ئورف هَهْنَعُدَلِ 1217 باطغملا نب رمع نيتمؤملا ريمآ نعط اهلّوآف

 يف اًسلاج كيزي نب هوسألا عم تنك :لاق قاحسإ ىبأ نع 27(هحيحصا

 .خسنلا يف تسيلو «ةمطاف» :عوبطملا يف اهدعب م

 )127/1١58٠(. مقرب ()
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 يح نما دوسالا أقف نال لكس هل لمي لق لوس

 نكشلا اهل كيس أفا يردن لقا ةانةسو لج

 نيتي إنجي اَلو َنهنويمأنم 1 وجعل :لجرز عشاان اضل

 ١[. :قالطلا] 4 َةَيَبُم ُةََيبُم ةَمِحفِب

 ير يرو لاو هع ايل قفل لأ در ملا لش ردع ذي نيل
 ءاًعوفرم ناك ءاذك ةَّنِّسلا نم :لاق اذإ َيباحَّصلا َنِإف ؛ٌعوفرم اذه َّنأ بير
 نب رمع لكاقلا ناك اذإ فيكذ ؟هلل# هللا لوسر ةنس نم :لاقاذإ فيكذ

 امّيس ال «ئلوأ رمع ةياورف ةمطاف ةياورو رمع ةياور تضراعت اذإو ؟باّطخلا
 .هركذنس امك نآرقلا رهاظ اهعمو

1 
 ا يح 0

 ميهاربإ نع .شمعألا انث «ةيواعم وبأ انث :١"روصنم نب ديعس لاقو

 اًدكام لاق سيق عسب ةمطاف كيد هدنع ركذاذإ باطغللا حب رمع ذاك لاق
 .ةأرما ةداهشب انئيد يف 00

 ةمطاف ربخ يف اَهَنَعَمَِلوو ةشئاع نعط ركذ

 جّورت *لاق هيبأ نع ةورع نب ماشه ثتيدح نم (")0(..يحيحّصلا» ف

 )١( «هنئس) يف )1/ *7517(.

 .«زيجن) :(ديعس نئنس) يفو .«ريغن» :عوبطملا يفو .خسنلا يتاذك ()
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 ءاهقّلطف مكحلا نب نمحرلا دبع َتنب ' 'صاعلا نب ديعس نب ئيحي
 تس رخ لق ةيطاخا :اولاقف «ةورع مهيلع كلذ باعف «هدنع نم اهجرخأف

 نأ ٌريخ سيق تب ةمطافب ام :تلاقف «كلذب ابعربخأف ةشئاع تيتأف :ةورع لاق

 ةشئاع تلسرأف :نيحرلا دبع اهلقتاف :ئراكبلا لاقو .ثيدحلا اذه ركذت

 نإ :ناورم لاق .اهتيب نيلإ اهذّدراو هللا ٍىّنا :ةئيدملا ريمآ وهو تاورم نئلإ
 نأش ِكغلب امَوأ :(")[ِدّمحم نب مساقلا] لاق .ينبلغ مكحلا نب نمحرلا دبع
 :ناورم لاقف :ةمطاف ثيدح ركذت ال نأ كّدضي ال :تلاق 1 سيق هتدي ةمطاف

 لا نع يلع نيبام كييسقال * كيب ناك نإ

 ءابهاسل يف ناك رش نم لاقي امل ةمطاف جورخ ناك نإ :همالك ئنعمو

 لا نم هتأرما نييو صاعلا نب ديعس نب يي نيب ام كيفكي

 تنب ةناللف خللا قرت أ :ةشكاعل لاق أ ةورع نع (! 7 «نيحيحّصلا» قو

 ملأ :تلقنف ةف .,تعنص ام سب :تلاق ؟ٌثح رشق قنا ايكوو ايقلط» .مكحلا

 .كلذ ركذ ىف اهل يهالل هّلإ امأ :علاقف ؟ةبطاق لوق لإ ىعمست

 الو اهل اكسال :اهلوق 24!” ينعت :ةشئاع نع مساقلا ثيدح يفو

 ال

 . ص «د يف سيل «صاعلا نبال )10(

 .يراخبلا نم ةدايز (6)

 .(05 )١5/801/ ملسمو ((51775) يراخبلا 0

 .(ئنعمب) :ز ء«ص ءد .(ونعم) :م (4)

 )05/١5/81(. ملسمو :((51777) يراخبلا (4)
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 ىَقّتت الأ ةمطافل [ام] :تلاق اهّنأ ةشئاع نع 217 (ٌيراخبلا حيحص» يفو

 .ةقفن الو ئنكس ال :اهلوق يف ينعي !هللا

 « شحو ٍناكم ِق تناك ةمطاف نإ :فلاق اهنع اًضيأ (؟)هنيرخرمال فو

 .اهل ٍةِيكَي تِبَنلا صخرأ كلذلف ءاهتيحان ئلع َفّيِخَف

 نأ : ةورع نع «باهش نبا ينربخأ ؛جيرج نبا نع" ”قاورلا ديعلاقو
 .اًمالث ةقّلطملا لاقتنا : ىنعي « سيف ثني ةمطاف ةرلع كلذ تركنا ةشئاع

 نع وراه نع: يح لع نب صن ةواسإ يضاقل رك

 .(©ناألا اذه 50 املإ :سيق ثنب ةمطاقل

 هّبِح نباو كَ هللا لوسر بح ديز نب ةماسأ نعط ركذ
 ةمطاف ثيدح اولع

 دعس نب ثيللا ينثّدح :لاق ثيللا بتاك حلاص نب هللا دبع ئور
 ناك :لاق نمحّرلا دبع نب ةملس يبأ نع ءهزمره نبا نع رفعج ينئّدح
 كلذ نم اًئيش ةمطاف ثركذ اذإ ةفاسأ تاك :لوقي ديز خب ةماسأ نب دمحم

 .هنم نيتفوكعملا نيب امو .2072) مقرب )١(

 .(0751)مقرب ()

 )١١١77(. «فنصملا» يف (20)

 عامس مدعب هلعأو ءهفعضو «هقيرط نم (7595 )٠١/ «ئلحملا» يف مزح نبا هجرخأ (5)

 .ةشئاع نم ميهأربإ نب دمحم

| 



 .١2)هدي يف امب اهامر  اهتّدع يف اهلاقتنا نم ينعي -

 ةمطاف ثيدح يلع ناورم نعط ركذ

 .اهيلع سالا اندجو يتلا ةمصعلاب ذخأتس «أرما نم الإ اذه عمسن

 تمدق :لاق نارهم نب نوميم ثيدح نم 2(")«هنئس» يف دواد وبأ ئور

 قات دق تدو ةنمطلا# ةكلاقلا هيكسلا نب ةيعس لإ فشل ةدوسلا

 نمل تناك اهنإ ءسانلا تدت ةأرمأ كلت ةديعس لاق ءاهعب نم ثحرشف

 ع ا 006 ا

 راسي نب ناميلس نعط ركذ

 نم ناك امّْنِإ :ةمطاف جورخ يف لاق اًضيأ (47«هنئس» يف دواد وبأ كور

 )١( «ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هجرخأ )77/ ٠١ 5( «ئلحملا» يف مزح نباو )١١/457(

 نب ٌبيعش هللا دبع عباتو «هب ربخلا مزح نبا َفّعضو حلاص نب هللا دبع قيرط نم
 يناربطلا دنع ريكب نب ئيحيو :(78 /1) «راثآلا يناعم حرش» ين يواحطلا دنع ثيللا

 «ريبكلا» يف )77/ ٠١ 5(« «ئربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو )1/ 9 17(.

 )5( برقم)14١/١58٠0(.

 )١١١7/8( قازرلا دبعو 755١(« /5) «مآلا» يف يعفاشلا هجرخأو .(57597) مقرب (6)

 (ئربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو )37307(  (هدنسم) يف قاحسإ هقيرط نمو

 .(7591/ )٠١/ «لولحملا» يف مزح نباو «( 5777 /0)

  هجرخأو 71١7(. /17) «ئربكلا ننسلا" يف يقهيبلا هقيرط نمو :.(7505915) مقرب (5)
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 .قلخلا ع ومعمل

 ]عاف ةمطاف ثيدحب ثَّدح َقعّشلا نأ ةملسمف ثيدح (1)ءٌّرقت
 ؟اذه لثمب ثّدحت .كليو :لاقو فيدوستل 7! رع ياشسورسألا

 ٍتنج نإ :اهل رمع لاق ؟اذه لثمب يتفت ّمِل !كليو :(20 كئاستلا لاقو

 انّير بانك كرتن مل الإو هلي هللا لوسر نم هاعمس امهَّنأ نادهشي نيدهاشب

 .ةأرما لوقل

 نمحرلا دبع نب ةملس ىبأ نعط ركذ

 نب ةملس وبأ ينربخأ ءباهش نبا نع ؛ليقع ينثّدح :ثيللا لاق
 تناك ام اهيلع سانلا ركنأف :لاق مث ةمطاف ثيدح ركذف :ةرمجرلا لبيع

 .(47 ]حت نأ لبق اهجورخ نم ثدحت

 ةقفثلا باجيإ يف رمع ةياور ٌحيرص ةمطاف ًةياور ضراع دقو :اولاق

 «مألا -دواد يبأ فيعضا يف ينابلألا هفعضو «(5771) (هجرختسم» يفةناوع وبأ -

(2575 645 

 :(١؟19) ىف (1)

 .جيرختلا ردصمو خسنلا فالخ «ءابصح» :عوبطملا يف )00

 .(5571) (هجرختسما يف ةناوع وبأ هجرخأو .(7059) مقرب ()

 ننسلا» يف يقهيبلاو «(154 -76 /7) «راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلا هجرخأ )0(

 0( 5 41/) (ملسم حيحص ىلع هجرختسما) يف ميعن وبأو لة و/؟ /17) «نئيربكلا

 .هب ثيللا نع قرط نم )599/١١( «ئلحملا» يف مزح نباو «.(5544)

 دوك



 ربخأ هّنأ )ناميلس يبأ نب داّمح نع ةملس نب داّمح نيورف «ائتكّسلاو

 َ 2 ص
 نإ :ميهاربإ هل لاقف ءسيق تنب ةمطاف نع ئبعشلا ثيدحب عيعخنلا ميهاربإ

 لوقل لِي خبنلا لوقو هللا باك نم َةيآ ىكراتب انسل :لاقف ءاهلوقب ربخأ رمغ

 وبأ هركذ .«ةقفتلاو ينكّسلا اهل» :لوقي ِلكب يتلا ٌتعمس ؛تمهوأ اهّلعل ٍةأرما

 ةمطاف ثيدح ئلع هميدقت بجي ٌحيرِص صن اذهف 111 ا سملا# لأ كبح

 . هللا باتكل هتقتفاومو هيلع ةباحّصلا راكنإ كرتو 2 ةيواو ةلالجل

 اهنالطب نايبو نعاطملا هذه نع ةبوجألا ركذ

 .ةعبرأ اهلصاحو

 .اهثيدح ىلع اهناعباتُي نيدهاشب ِتأت مل ٌةأرما اهتيوار َّنأ :اهدحأ
َ 

 .نآرقلا ةفلاخم تنّمضت اهتياور نأ :يناثلا

 لب «نينكشلا يف اهل يحال هّنأل نكي مل لزنملا نم اهجورخ نأ ثلاثا

 .باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ةياورب اهتياور ةضراعم :عباّرلا

 اذه ءهتّوقو هللا لوحب ةعبرألا رومألا هذه نم ٍدحاو لك يف ام نّيبُب نحنو

 .كش الب هيلإ بيث نَّمع ٌحيحص اهضعبو «هيلع هّبنئس ام

 .فيرحت ««ةملس ىبأ نب» :ص ءد )10

 .رمعو ميهاربإ نيب عاطقنالاب هلعأو )355965938/1١(. (؟)

 .هَنَعَُبلَو' رمع انه هب دوصقملاو .خسنلا فالخ «هتاور» :عوبطملا يف (9)
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 كاش اللب لطاب ٌنعطمف فارما ئزاّدلا وك وهو لوألا نعطملا اًمآف
 هل لطبم ْلَّوأ ةّمئألا عابتأ نم اذهب ٌجتحملاو ؛هفالخ ئلع ًةبطاق ءاملعلاو

 نع ذخؤت امك ةأرملا نع ذخؤُت نئّسلا نأ يف نوفلتخي ال مهّنإف هل فلاخمو
 ةباحّصلا نم ٍةدحاو ٍةأرما نع لوبقلاب ٌةمألا اهّنقلت ِةّنس نم مكو ءاذه .لجّرلا
 ابي تدر دنس اهيف لعرت نآ ءاشت آل سانلا ىديأب ةباحّصلا ءاسن ديئاسم هذهو

 ؟ ةيملاعلا ءاسن نود ةمطاف بن امف ءاهتيأر الإ نهنم ةأرما

 يف ديعس يبأ تخخأ نانس نب كلام تنب ةعيرف ثيدحب ساّنلا ذخأ دقو

 ةلالجو اًملع اهنودب ةمطاف تسيلو .١2)اهجوز تيب يف اهنع ئفوتملا دادتعا
 اذه يف الإ فرعت ال ةعيرفلا ّنإف كاش الب اهنم هقفأ يه لب «ةنامأو ًةقثو
 هللا باتك ىلإ ةباحّصلا نم اهعزان نم اهؤاعدو ةمطاف ةرهش اَّمأو ءربخلا

 اهفلاخخ نّمم ةرظانملا هذهم ٌدعسأ تناكو ءٌّروهشم ٌرمأف كلذ الع اهترظانمو

 .هريرقت ئضم امك

 نينمؤملا تاهّنأ ئدحإ مهل يورّتف ءيّشلا يف نوفلتخي ةباحَّصلا ناك دقو

 امّنِإَو .هل مهدنع ام نوكرتيو هيلإ نوعجريو هب نوذخأيف ءاًئيش لِي تبنلا نع

 (9يهف الإو كَ هللا لوسر جاوزأ َنهنوكب سيق تنب ةمطاف 7ثَلِعَف

 يئاسنلاو )23١4. يذمرتلاو «(770) دواد وبأو «(770817) دمحأ هجرخأ 03

 ثيدح اذه» :يذمرتلا لاقو «.(5797) نابح نباو )75١57/7(. مكاحلاو .(675"5)

 الإو دلي يبنلا جاوزأ لباقمب ةلوضفم تناك ةمطاف نأ :ئنعملاو .خسنلا يفاذك (0)

 .«ئلع نلضف» :عوبطملا يفو ....يهف

 .أطخ ؛(«نهف» :ح وم ('9)
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 نب ةماسأ هّبِح نباو هّبِحل ِةِكَي هللا لوسر اهّيِضَر دقو «لوألا تارجاهملا نم

 لجل ثيدح نم هات اهملعواهظفح رادقم فرعت نأ د

 ةصقب قب فيكف .(١)هيارغو هلوط عم ٌدحأ اهيلع هركتي ملو «هثعمس امك هندأو

 ا ا ا
 هيف نايسّنلا لامتحاو :هركذو اذه لثم ظفح بجوت ةداعلاو .ننكس الو كل

 مميت يسن دق ُهدََُ هر رمع |ذهف « ءاهيلع ركنأ نم نيبو اهنيب كرتشم ٌرمأ

 ؛ةبانجلا نم مُميتلاِب امهل و هلل | لوسر ّرْمأ ٍرساي نب راّمع هرّكذو ءبنجلا

 ,؟؟ةداملا دج ا ىّتح ىَّلِصُي ال بنجلا نأ ىلع ماقأو ءرمع هركذي ملف

 جفد ناكحَم حور َلاَدَبِيَس فارق نوم :ئلاعت هلوق ُهَنَعَدَناد يسدو

 هب قرد اوتح ٠١[ :ءاسنلا] *# اين كت ُةَممْاودْخَأ تالق اراطتق نه 1 دج ْمحْيَتاَءَو

 ."7اهلوق ئلإ عجرف ةأرما

 )١( ملسم هجرخأ )5957(.

 .(077/) ملسمو «(751/) يراخبلا هجرخأ (؟)

 (راثآلا لكشم) يف يواحطلا هقيرط نمو )١/ ١4(« روصنم نب ديعس هجرخأ 00

 .«عطقنم اذه» :يقهيبلا لاقو :(7737 /1/) «ئربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو «(1//57)

 «(هدنسما يف ئلعي وبأ هجرخأ دقو .هظفح لبق نم هيف ملكتم «ديعس نب دلاجم هيفو
 ءرمع نع قورسم نع يبعشلا نع دلاجم قيرط نم الاصتم «(يلعلا دصقملا -/00)
 قاؤرلا قيع هجرعأو 49/44 /99 ةءريسقل# يف ليلعب يآ دادسإ ريتك نبا الرنجو

 رمع نع يملسلا نمحرلا دبع يبأ نع نيصح يبأ قيرط نم اًرصتخم )٠١47(
 07١١ 7) دواد يبأ دنع رثألا لصأو «رمع نم نمحرلا دبع يبأ عامس يف فلتخاو
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 2 2 7 د 2 ف 7

 وسكت ين ١ _ تح |[ :رمزلا] * َن 1 :وثَسم ممن تيم م رم َكَّذِإ# لاعت هلوق يسنو

 هب 010

 ةياور تطقس هقاور طوقس بجوي ىواّرلا خلع نايسللا زاوج ناك نإق

 تلطي هدياوي طوقس بوب ال هناك نإو هقمطال ربخخ ايي مهش راع يتلا رسع
 مل اذه لثمب ننَّسلا تَّدر ولو «نيريدقتلا ئلع ةلطاب يهف .كلذب ةضراعملا

 .ريسبلا الإ اهعم ةكألا ىنيأب قب

 ريخ لوب قرب نم ااه لمي هيق نعطيو ةمطاف ربخ يضراعي فيك عل
 ام ّلثم اذه يف هباصأ ُهْنَعَُنآََيَر رمعو ؟اًباصن ةياوّرلل طرتشي الو لدعلا دحاولا
 ©0ديعسوبأ هل دهش 217, ناذعسالا ف يسوم ىبأ ريح در يف هباصأ

 نب دمحم هل دهش ئّتح ةأرملا صالمإ يف ةبعش نب ةريغملا ربخ درو

 بعَّصلا ساثلا بكري ال ئتح ُنَعديإَم هدم 2205 ناك اذهو .©0ةملشت
 نايفس نب كاحضلا ربخ َلِبَق دقف اّلِو كي هللا لوسر نع ةياوّرلا يف َلولّذلاو

 .اهب تدّرفت رابخأ ةّدع ةشئاعل َلِبَقو .7ٌيبارعأ وهو هدحو يبالكلا

 ة.عب +

 ةصق ةدايز نود )١471( «ليلغلا ءاورإ» يف ينابلألا هحح صو «(”" 594) يئاسنلاو 2

 :رمغ الع ةأرملا ضارتعا

 .اَهْنَعَدَنَووو ةشئاع ثيدح نم (77778 07551/) يراخبلا هجرخأ )١(

 .(نيح) :ح ص ءد (؟)

 .(751017) ملسمو )7١77( يراخبلا هجرخأ 4

 .ةمرخم نب روسملا ثيدح نم )١184( ملسمو (51077955) يراخبلا هجرخأ 0(

 .خسنلا فالخ «اتيبثت» :عوبطملا يف (5)

 )5١١١٠١5١6(, يذم رتلاو .(5471)دواد وبأو )١5155(( دمحأ هجرخأ (0)

 .(حيحص نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاقو ؛(38/5) مكاحلاو
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 هل دهشي لّتح لدعلا ةقثلا يواّدلا لوق لبقُي ال هَّنإ :دحأ لوقي الف ةلمجلابو
 .ةباحّصلا نم ناك نإ امّيس ال .نادهاش

 لصف
 نيباوجب بيجنف «نآرقلل ٌةفلاخم اهتياور نأ وهو :يناثلا نعطملا اّمأو

 الطفو لمجم
 ؛همومعل ةفلاخم تناكل متركذ امك ةفلاخم تناك ول :لوقنف لمجملا ام

 نهارك ِيِصُو»9 :هلوق صيصخت مكح اهمكحف ٌماعلل اًصيصخت نوكتف

 ل ليو :هلوق صيصختو «لتاقلاو قيقّرلاو رفاكلاب ١١[ :ءاسنلا] 4 دلو
 نيبو اهنيبو اهتّمعو ةأرملا نيب عمجلا (17ميرحتب 4: :ءاسنا] لك روم
 اهّنأبو جرْخَت الو جّرخت ال اهّنأب ٌنئابلا ّصْخَي مل نآرقلا نإ ؛هرئاظنو ءاهتلاخ

 صخي نأ امو ةّيعِجّرلا ٌمعَيو اهّمعَي نأ امإ لب ءاهجوز نكسي ثيح نم نكست

 ِتاّيعِجَّرلا ّصخ نإو ؛همومعل ٌصّصخم ثيدحلاف نيعوّتلا مع نإف .ةّيعجّرلا
 نم .تاِّيعِجَّرلا يف هثأب عطق هلّمأتو هرّيدت نَم يذلا قايّسلل ءباوّصلا وهو -

 .هل ٌقفاوم لب هللا باتكل اًقلاخم سيل ثيدحلاف  اهيلإ انرشأ دق هجوأ ةَّدع

 لجّرلا ٌنِإف ؛هيلإ عجار لَّوأ ناكل 7 كلذ هنّ 2 نيتمؤسلا ريمأ ركذ ولو

 ةارملا نّيِبُي امم هب نرتقي امو هقايسو هتلالد نع لَمْذَي ّصّنلا نع 0

 هجاردناو ماعلا ّضّنلا تحت ةنّيعملا ةعقاولا لوخد نع ٠ لَهْذَي ام اًريثكو «هنم

 نم ءاشي نم هللا هيتؤي يذلا مهفلا نم هل ُنَّطُمَتلاو ءاّدج ٌديثك اذهف ءاهتحت

 .اميرحتاا 5 «ح م 000

 .خسنلا فالخ («كلذب» :عوبطملا يف ()
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 ال يتلا ةلزنملاب كلذ نم هنتر رمع نينمؤملا ريمأ ناك دقلو .هدابع

 ,("1ناسنألا شرخ لوعذلاو نايسّتلا نأ ريغ رابع (؟)اهيفوتست الو لجن
 .عجرو ركذ رّكذ اذإ نم ملاعلا لضافلا امّنإو

 :اهنم ٍدحاو نع جرخي ال يقابطأ ةثالث ئلع هللا باتك عم ةمطاف ثيدحف

 تكس لب ؛هلوانتي مل امل اًنايب نوكي نأ :يناثلا .هّماعل اًصيصخت نوكي نأ ام
 :ليلعتو هايس هبلإ ةشرأ امل اققاومو هب ديرأ امل انا ن وكي نأ :تلاثلا مدع
 يغبني اذكهو .,فلاخم ال هل ٌقفاوم نذإ وهف «باوّصلا وه اذهو «ههيبنتو

 وأ ئلاعت هللا باتك فلاخي امب هلو هللا لوسر مكحي نأ هللا ًداعمو ءاًّعطق

 .هضراعي

 يف نيأو :لوقيو مّسبتي لعجو ءرمع لوق نم اذه دمحأ مامإلا ركنأ دقو
 :يبققلا هلبق هن ركتأو ؟00 + ةقلطملل :ركتلاو ةققتلا باجيإ هللا بانك

 ىرّدَتاَل» :ئلاعت هللا لاق (47هللا باتك مكنيبو ينيب :تلاقو «ةمطاف ةلضافلا
 دقو ؟ثالثلا دعب ثّدحي رمأ ّىأف أ :قالطلا] # اَرَمَأ َكِلد َدَعَي ُت دحيه َّلَح

 تايآلا ّنأب دهشي [؟ :قالطلا] 10 اذاو## :هلوق 3 مّدقت

 .تاّيعج ا يف اهّلك

 نم تبثملاو .«اهيف رعشي» :م شماهو ح .«اهرغتسي# :د .«اهقرغتست الو» :عوبطملا يف (0)

1 
 .خسنلا فالخ «ناسنإلل ةضرع» :عوبطملا يف (0)

 .(4 /75) مصاع يبأ نبال «يناثملاو داحألا» :رظني ()

 .هجيرخت مدقت (4)
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 لصف

 امف ءاهناسل يف ٍشْحُفل الإ نكي مل اهجورخ نأ وهو :ثلاّثلا نعطملا اّمأو

 نمو ؛مهئالَضُمو ةباحّصلا رايخ نم ةأرملا نإ !هَجَمْسأو ليوأت نم هدربأ

 شحف ئلع ىوَّتلا ةّلقو نيّدلا ُةّقر اهلمحّي ال نّممو «لوألا تارجاهملا

 نع ئبغو اهل هللا هلعج يذلا اهّقح عّتمُت نأو ءاهراد نم اهجارخإ بجوي

 :اهل لوقيو ءشحفلا اذه ِةِي ٌيِبْنلا اهيلع ركني مل فيك !اًبجع ايو .هتعاضإ

 ؟كنكسم يف يّرقتساو كجوز لهأ ئذأ نع كناسل يَّمُكو هللا ")ينتا

 امّنإ»ا :هلوق 'ينإو ةةنققن الو كبل زيكسأآل» :هلوق ىلإ اذع نعّلدعي فبقو

 كّرتُي فيك !اًبجع ايف ؟(ٌةعجر اهيلع اهجوزل ناك اذإ ةأرملل ئنكّشلاو ةقفتلا

 مل موهوم رمأب لعيوب يلا يَتَمَص نيب نم جرخ يذلا حيرّصلا عناملا اذه
 لاحملا نم اذه ؟هيلع هّبن الو هيلإ راشأ الو هنا لكي هللا لوسر هب للعُي

 ٌيِبَتلا اهل لاقل كلذ نم هللا اهذاعأ دقو  ناسّللا ةشحاف تناك ول مث .َنّيبلا

 اهنود نَم ناكو ءكتَّدع يضقنت ىّتح ِكَئاسل يْفُك :تعاطأو تعمسو هك

 .هنكس نم 27 جرخت المل ءعيطيو عمسي

 لصف

 ةضراعملا هذهف ءرمع ةياورب اهتياور ةضراعم وهو :عباّرلا نعطملا اّمأو

 نم اذه ّنأو ««انّيين ةّنسو انّير ٌباتك ٌّعَدَن ال١ :هلوق امهدحأ «نيهجو نم دّروت

 ئنكُسلا اهلا :لوقي ب هللا لوسر تعمس :هلوق ِناّثلاو .عوفرملا مكح

 .«قتا» :خسنلا يف )١(

 .اجرخياا .ح(د 2«ص )0

 ١8



 .«ةقفنلاو

 ال يذلا لطابلا مالكلا اذه نم نينمؤملا ريمأ هللا ذاعأ دق :لوقن نحنو

 ىبأ ؟؟ةعلاقو ."”رمع نع كلذ حصي ال :دمحأ مامإلا لاق .اًدبأ هنع حصي

 ٌماملإ هل نمو ءاًّعطق سيق تنب ةمطاف ديب ةّنَّسلا لب ."7ُِنطقراَّدلا نسحلا

 ةنس ُةَنَعهَئَبَو رمع دنع نكي مل هّنأ 47هللا ةداهش دهشي كي هللا لوسر ةئسب

 هلل ئقتأ ناك رمعو ؛ةقفتلاو ئنكُشلا اّنالث ةقلطملل نأ كي هللا وسر نع

 ال مث هدنع ةنَس ةنسلا هذه نوكت نأ كو هللا لوسر ننس غيلبت ئلع ٌصرحأو

 .هلِكَي هللا لوسر نع اهْغّلبُي الو اهنّيبي الو الصأ اهيوري

 لوسر تعمس (*)[ رمع نع] ميهاربإ نع داّمح نع داّمح ثيدح اّمأو

 اهنع لأسُن ًةداهش هللاب دهشن نحنف -(1)«ةقفّتلاو 'ونكّسلا اهل» :لوقي ِةِكَي هللا

 ال نأ يغبنيو كي هللا لوسر ئلع ٌبذكو رمع ئلع ٌبذك اذه نأ هانيقل اذإ
 شراع هيلع اةلابآ يّشعشلاو بعاتملا راصالا عرق "0ناييزألا .اوعبت

 دنع اذه نوكي ولف .ءتحبلا بذكلاب ةحيرّصلا ةحيحّصلا ِةِلَو هللا لوسر ننس

 )/١911(. دواد يبأ ةياورب «دمحأ مامإلا لئاسم» )01(

 .هل لوقم هدعب ام سيلف .أطخ ««لاقو» :عوبطملا يف (؟)

 )١55(. «للعلا» ()

 .(هلل ةداهش» :ز ءسص (:5)

 .خسنلا يف سيل نيتفوكعملا نيبام (4)

 .(177”ص) هجيرخت مدقت (1)

 .م ءز ,ح يف تسيل «ناسنإلا» (0)

 .ص ؛د ف تسيل «اهل» ()
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 ْثعدالو ءةملكب )وزي ملو اهووذو ةمطاف ْتَسِرْخل كي َيِبنلا نع رمع

 تاف اّمّلو ءاهاسل ءاذبل اهجارخإ ركذ ئلإ جيتحا الو «ةرظانملا ئلإ ةمطاف

 نيرصتنملا ,ماكحألاو ننّسلا يف نيفّنصملاو ثيدحلا ةّمئأ ثيدحلا اذه
 .لجرل الو بهذمل ال طقف ننّسلل

 ميهاربإ ئلإ ثيدحلاب انّلوصو رّدق ولو «ميهاربإ ئلإ هب لصن نأ لبق اذه

 ناك نإف «نينسب رمع توم دعب الإ دلوُي مل ميهاربإ َنِإف ؛("7هٌُعاخُت عطقنال
 رمع لوق هل ئور دق ناك «َنّظلا هب اًنّسحو رمع نع ميهاربإ هب ربخأ ٌربخم

 ئنكشلاو ةقفّتلا توبثب مكح يذلا وه كي هللا وسر ّنأ ًنظو «ئنعملاب
 لجّرلا نوكي دف ءٍقأرما لوقل انّير بانتك ٌحَدَن ال :رمع لاق ىّتح ةقلطملل

 لابو ناش نب هقاورو هظفحر كيدسلا كدي رمل ندع م ركيو كلام

 هل ركذف بّيسملا نب ديعسو نارهم نب نوميم ةلأسملا هذه يف رظانت دقو

 دعل :ةلروميع هل لاق ع انلا يضف 8[ ما كل ةةيعس لاقف ةبطاف ريغ عوميم

 يف انل َّنِإَو ء«ساّنلا تنتف ام كي هللا لوسر هب اهاتفأ امب تذخأ امَّنِإ تناك

 ةعجر )هيلع اهل سيل هيلع ساّلا مرحأ اهّنأ عم «ةنسح ًةوسأ ِكَ هللا لوسر
 .29) ثا ظاريف امهتيبآلاو

 .نيسلاب ةغللا يف فورعملاو . يازلاب خسنلا عيمج - يف اذك 010(

 .د ءص يف تسيل «هعاخن عطقنال» (؟)

 .د يف تسيل (هيلع) 0

 .قنعملاب انه فلؤملا هركذو «(١11١ص) هجيرخت مدقت (4)
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 سيق تنب ةمطاف ثيدحب ّحتحا دقو الإ ءاهقفلا نم ١)دحأ ِمّلعُي الو

 :ماكحألا ضعب يف هب ذخأو ءاذه

 اذإ ةتوتبملا ةقفن طوقس يف هب نوّجتحي ةّمألا روهمجو َيعفاَّشلاو كلامف

 نك

 :هظافلأ ضعب يف َّنأل ؛ثالثلا عمج زاوج ئلع هب ٌٌجتحا هسفن ُيِعِفاَّشلاو

 نع هب تريخأ امك ثالث رخآ اهقلط اهتز هنأ اشرب دقو 20006 ىنقلطف»

 .لاجّرلا ىلإ ةأرملا رظن زاوج ئري نم هب ٌجتحاو

 مل اذإ هيخأ ةبطخ ىلع لجّرلا ةبطخ زاوج ئلع مهلك ةّمئآلا هب ٌجتحاو
 .لوألا بطاغتلا :لإ تدكشدق أ رملا نكت

 نمل ةحيصنلا هجو الع ناك اذإ لجّرلا ىف ام نايب زاوج نيلع هب اوجتحاو
 .ةييغب سيل كلذ نري دعم رفاسي وأ همام رآ هجري 3[ ءراشسا

 .ّيشرقلا ريغ نم ةّيشرقلا حاكن زاوج ىلع هب اوجتحاو

 :رخآلا نع نيجوَّرلا دحأ ةبيّغ لاح يف قالّطلا عوقو ئلع هب اوجتحاو

 .هب هتهجاومو هروضح طرتشُي ال هّنأو

 .نئابلا ةّدتعملا ةبطخب ضيرعّتلا زاوج ىلع هب اوجتحاو

 .«اذحأ ملعن الو» :ز )01(

 .لماح ريغ يأ (0)

 هجام نباو ((7755) يئاسنلاو «(80١١)«يذمرتلاو .(70777) دمحأ هجرخأ (9)

 .(نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاقو ««23575)
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 ءاهثيدح قدصو اهتياور :ىربالصاسايلك ماكتعألا ده تناكو

 نم ٍدحاو مكح يف درت اهتياور لاب امف ءاهب تلمعو اهنم ةّمألا اهتطبنتساف
 ف ُتلبَق (1)ءكظفح تناك نإف !؟ءادعاميفا اّبقتو تيدحلا اذه ماكحأ

 هللابو .هماكحأ نم ٍءيش يف لبقُيال نأ بجو هتظفح نكت مل نإو «هعيمج

 تينا :هناحبس هلوق نأ وهو ٌّدحاو ٌءيش مكيلع يقب :لبق نإف
 هلوق ليلدب «تاّيعجّرلا يف ال نئاوبلا يف وه امّنِإ [7 :قالطلا] 4فهْوْنَيَُكَع

 َنْعَضصَيَقحيدِلءوفِفنَ لحين نصل فيَ نه راَضالَو# : يقع لسع هد سم سس هيل دس د سو 2 يما وس 1 م د ل ع ال أ 2
 ع

 2 ع حنس
 . ناكلو لمحلاب اهيلع ةقئّتلا دّيق امل ٌةّيعجر تناك ول ذإ ؛نئابلا يف اذهف .4َنُهكَمَ ه

 ىفريحشلا نآ رهاذلاو .الماح وأ تناك الئاح اهقحتست اهّنإف :ريثأتلا ٌميدع

 .ٌدحاو نيل ِلحلَكنلو» :هلوق يف ريمّضلاو وه «َنشوكتأ)
 ةقفتلا نيبجوملا نم نوكي نأ ام لاؤّسلا اذه دروُم نأ :باوجلاف

 دلع ةيآلاف :لزألا ناك نإف ققفقثلا ةود يكشلا بسوي نئم وأ نوعتلاو

 ؛لماوح َنهّنوك نهيلع ةقفثلا باجيإ يف ًطرش هناحبس هّنأل ؛هيلع ٌةّجح همعز
 ال لئاحلا نئابلا َّنأ ئلع ٌلدف «هئافتنا دنع يفتني طرّشلا ئلع قّلعملا مكحلاو
 ف نها هلا

 ه كرتشب

 7[ لوقن الو (")هوهفملا ةلاولو هذهف :لاق نإف

 .اهنم ةطقاس «تلبق»و .«تظفح» :د )١(

 .ًأطخ .«موهفملا ىلع ةلالد» :عوبطملا يف (0)

 .«لوقي» :عوبطملا يف (9)
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 ءافتنا دنع مكحلا ءافتنا نم لب ,موهفملا ةلالد نم كلذ سيل :ليف

 .اطرش نكي مل هئافتنا دعب مكحلا يقب ولف .هطرش

 ةيمصض ةيآلا ىف سيل :هل لاقيف اهدحو خركّسلا بجوي نمم ناك نإو

 :هلوقك ءاّعطق ةّيعجّرلا ٌّصْخي عون :ناعون اهرئامض لب «نئابلا ٌصخي ٌّدحاو

 عونو «[؟ :قالظلا] «ضورعم َنهوفراَدَوأ فورْعَمِب رحم : رق مينا قيم قل نعي اذه

 يآ :هلوق وهو ءامهل نوكي نأو ةّيعِجّرلل نوكي نأو نئابلل نوكي نأ لمتحي

 نقيس ْتيَحنصيْطوكَسَأل هلوقو ١[« :قالطلا] 4 نجعل أو نهتوبم نهوُجرع

 ابكلا دش ةصق رم 1رج ال للم كسل يونا

 وهو «20اهرّسفمو رئامّصلا فالتخا ٌمزل اهريغ ىلع لوح ولف ءاهرّسفمو
 .ئلوأ لصألا نلع لمحلاو ءلصألا فالخ

 ؟الماح اهنوكب ةّيعجّرلا ةقفن صيصخت ىف ةدئافلا امف :ليق نإف

 اة لب «.افاسلا يعجل ةناقا ال هنأ ىضدقي ام ةيآلا لف سبل لبق
 | هقيجَوَّدلا دقمب ةققّتلا اهلخ»ائاح :هباتك ف اسهمكس هللا نب دق ناعون

 ءاهلمح عضت نأ ىلإ ةيآلا هذه ةقفتلا اهلف « اماجحو .جاوزألا مكح اهمكح
 عضولا لبق اهّلاح فلاخيف ءجوز ةقفن ال بيرق ةقفن عضولا دعب ةقفّتلا ريصتف
 تعضو اذإف ءالماح تناك اذإ هدحو اهيلع قفني جوّرلا َنأب .هدعب اهّلاح

 لاح يف اهلاح نوكياالو «لفّطلا ةقفن هيلع بجت نم ئلع اهتقفن تراص
 يف هَّنإف ءلفّطلا ةقفن هيلع بجت نم ئلع اهتقفن بجت ثيحب «كلذك اهلمح

 . ص «د يف تسيل «اهرسفمو» ()
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 ةقفتلا تلقتناو ءرخآ ٌمكح هل ناك لصفنا اذإف ءاهئازجأ نم عرج اهلمح لاح

 دارأ امب ملعأ هللاو «طارتشالا ٌرسو دييقتلا ةدئاف ترهظف ءمكح لإ مكح نم

 .همالك نم

 هللا باتكل قفاوملا ِةِْلَي هللا لوسر مكح ركذ

 براقألل ةقفنلا بوجو نم

 ئتأ هّنأ هذج نع (1)ةَعَفْتَم نب ٍبيَلُك نع (7١«هننس» يف دواد وبأ ئور

 .كاخأو كتخأو .كابأو كَأ» :لاق ؟" ربأ ْنَم هللا لوسر اي :لاقف ِةِْللَك ىبنلا

 .«ةلوصوم ٌجِحّرو ٌبجاو ّقح :كاذ يلي يذلا كالومو

 هللا لوسر اذإف ةنيدملا تمدق :لاق يبراحملا قراط نع 27 كئاسْنلا كورو

 نمب أدباو ءايلعلا يطعملا دي» :لوقي وهو ساَّنلا بطخي ربنملا ئلع ٌمئاق لك

 .«كاندأ كاندأ مث .كاخأو كتخأو .كابأو كمآ :لوعت

 ٠  ' 000ظ 2 5 ع 7 0

 لك هللا لوسر ئلإ لجر ءاج :لاق ةريره يبأ نع (؟7«نيحيحّصلا؛ يفو

 مث :لاق ىكمأ» :لاق ؟يتباحَّص نسحب سائلا ٌقحأ نم هللا لوسر أب :لاَمف

 ابقيأ هجرخأو , 7٠١( /5) «ئربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو )2١550(« مقرب 010

 امو )١7/ (ريبكلا» يف يناربطلاو «(51/) «درفملا بدألا» يف يراخبلا

 :رظنيو ؛هدهاوشب ئّوقتي ثيدحلاو «عاطقنالاو ةعفنم نب بيلك ةلاهجب ثيدحلا

 .(871) «ليلغلا ءاورإ»و )1١75( متاح يبأ نبال «للعلا»

 ٠٠١(. /1/) «لامكإلا» :رظناو .فيحصت «(ةعفيم» :د ءص م 6

 نبا هجرخأو )١51(. «ةراتخملا» يف يسدقملا ءايضلا هقيرط نمو «(70517) مقري رف

 .(7751) (هحيحص) يف نابح نباو (877) ةبيش ىبأ

 .(505/) ملسمو ؛(091/1) يراخبلا (5)
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 منا :لاق ؟نم نم م7 :لاق .«كّمأ َمث» :لاق ؟نم مث :لاق ,(كَمأ ثا :لاق ؟ نم

 .17(2(كوبأ

 نت للا لوسراي :يلق ؛©7لاق ىريشتلا ةيواعم نع ؟؟7ستمرتلا قو

 ,(كَمَأ» :لاق ؟نم نم مل :تلق «(كَمآ» :لاق ؟نم جع ت :تلق ««َكَأ» :لاق ؟ربأ

 .«برقألاف برقألا مث .كابأ» :لاق ؟نم نم مث :تلق

 .(47(فورعملاب ِكَّدلوو ِكيفكي ام يِذخ١ :دنهل لك يبل لاق دقو

 هذج نع هيبأ ننع بيعش نب ورمع ثيدح نم (* ”«دواد يبأ ننس 7 فو

 نم مكدالوأ نو ؛مكبْسَك نم متلكأ ام ٌبيطأ َّنإ) :لاق هّنأ كب بلا نع

 .21)ًعوفرم ةشئاع ثيدح نم اًضيأ هاورو .«اًئيِنَه هولكف «مكبسَك

 :لكي هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نب رباج ثيدح نم ("!ٌيئاستلا ئوروا

 كلهأ نع َلَضَف نإف .كلهألف ٌءيش َّلَضَق نإف ءاهيلع ٌقّدصتف كسفنب ًادبا)

 .«اذكهو اذكهف كتبارق يذ نع ٌلَصَف نإف «كتبارق يلف ءيش

 .خسنلا يف تسيلو .(كاندأ كاندأ مث) :اهدعب عوبطملا يف )١(

 افون :ىنلمرقلا لاقو 10+87 .رام تر 4 4/10 ديس برغر 49005: )0

 دتع سيلو .(ملسم داز» :امهيف هناكمو .ص .د يف تسيل («تلفق ...يذمرتلا يفو» 20

 .ظفللا اذه ملسم

 .(74ص) هجيرخت مدقت (0)

 .نسح هدانسإو )١7941١(. هجام نباو (17178) دمحأ هجرخأو .(70770) مقرب (5)

 يذمرتلاو «(2757711) ةبيش يبأ نباو «(3507794) دمحأ هجرخأو .(701) مقرب )١(

 .(نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاقو ؛(٠59١5) هجام نباو «© 0)

 ,(77034) نابح نباو (491/) ملسم هجرخأو .(55607 «75557) مقرب )00(
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 نيَش ءويأوُكصر فما هلا وُ لقال :ئلاعت هلوقل ٌريسفت هلك اذهو
 قفل اذ تاعو# : اىلاعت هلوقو «[*5 :ءاسنلا] *# يقلى ٍذيَو امسح نِيدِلولاِيَو

 امك نيدلاولا ا ىلي ئبرقلا يذ 8 هناحبس لعجف «[77 :ءارسإلا] ره

 .هتبارق ىلع اًمح ىبرقلا يذل نأ هناخبس ربخأو «ءاوسب ًءاوس دلك يبا هلعج

 رمأو .وه ٌقح يأ يردن الف ةقفّتلا ٌّقح كلذ نكي مل نإف هاي )هئاتيإب رمأو
 اعوج تومي هاري نأ ةءاسإلا مظعأ نمو «ئبرقلا يذ ئلإ ناسحإلاب ئلاعت

 هل رتسيالو ةمقل همعطُي الو .هتروع رتسو هَتَلَح َّدَس ىلع ٌرداف وهو اًيرعو

 .هتّمذ يف كلذ هضرقتي نأب الإ ًةروع

 :لوقي ثيح ىلاعت هللا باتكل ٌقباطم ِةلَي َيِبْنلا نم مكحلا اذهو

 هل دوما لو هَ لَ نمل نك نوح دلو غضب ثاللؤلاو»
 وماهو َدآَضضال اهعسؤالإ شنت كلك ال ف وزتملابنوكنمف
 ثراولا ئلع هناحبس بجوأف .[78 :ةرقبلا] « َكِلَد لَسِم ِثراَولأ لَو ورود

 نينمؤملا ريمأ َمكح مكحلا اذه لثمبو «هل دولوملا ئلع بجوأ ام لْثم

 بيع نه ورمص رح جورج نبأ نع نبيع نو ةاينس عقورم .بتأملا نب رص
 هيلع اوقفني نأ نيلع قيص ٌةَبَصَع ('0)َسّبَح رمع َّنأ بّيسملا نب ديعس نع
 .0ءاسنلا ثوذ لالا

 .فيحصت «(هنايتإب» :عوبطملا يف )١(

 .(َرْبَجا :ئرخألا رداصملا يفو .«نئلحملا»و «لاومألا»و خسنلا يفاذك (؟)

 (ئربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو ١55(  /7) روصنم نب ديعس هجرخأ (9)

 .(5179 /9) «ئلحملا» يف مزح نباو (874) «لاومألا» يف هيوجنز نباو )787/0( 

 ا/ ١



 نبا نأ هبيعش نب ورمع ينربخأ «جيرج نبا انأ .2""قازرلا دبع لاقو

 ع ينب  سوفنم مع ينب َفقو باّطخلا نب رمع نأ ؛هربخأ بّيسملا

 مهفوقو ىولو :لاقف هَل كامل :اولاقف .ةلقاعلا لثم هيلع ةقفتلاب 7"( ةلالك

 مهل نكي مل ولو يأ ءولو :هلوق :ئنيدملا نبا لاق .لقعلا ةئيهك هيلع ةقفتلاب
 ا

 نيد هايم يسال ولاا يتورع دينا يب نبا ركقمي

 "يهيم فرقا بم زرت الجل للة:

 .تساث نم َكيز 0

 دق ةةيمح ةعوومسرلا كبع نب ديمحال" 0

 ا ل

 .هثاريم ردقب معلا ئلعو ءاهثاريم ردقب ٌّمألا ئلعف

 .ةتبلا ةباحّصلا يف فلاخم ديزو رمعل فّرعُي الو

 هر لس ري را درس نس
 لاق ء[ 9 :ةرقملا] #4 كلذ لثم ٍثراَولا لعو# :ءاطعل تلق .جيرج نبأ لاقو

 )١( «فنصملا» يف )١71١81١(. ةبيش يبأ نبا هجرخأو )١19160٠057(.

 .خسنلا فالخ «ةلالك سوفنم ىلع مع ينب فقو» :عوبطملا يف (0)

 .سيلدتلاو أطخلا ريثك وهو «ةاطرأ نب جاجح هدانسإ يفو )١11591(. مقرب ()

 .فيحصت ««ليضقأ» :عوبطملا يف (5)

 .فيعض وهو «يكملا ملسم نبا وه ليعامسإو )١116٠05(.« مقرب (5)
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 دولوملا ثراو سّبحي بح :هل تلق .هنوثري امك هيلع اوقفني نأ ميتيلا ةثرو ئلع

 ,(706كرومي (17هعّديفأ :لاق ؟ّلام دولوملل نكي مل نإ

 يذلا لجّرلا ئلع :لاق 4 َكِلدلْعِم ثراولا لَعو# :نسحلا لاقو

 .©"7ينغتسي تح هيلع قفني
 91 اسمو (47)ةداعق : .مهلم(؛ فلَّسلا زوهمج ةيالاوكشف اذسو

 نب ةيضسلو ,(0) يضاقلا حيرشو لسا نب ديزو ١ 1كايسشلاو

 21١7 ثعخُتلا مي ميهاربإو ١ 7 وعسم نب ةبثغ نم هللا دبعو أأ ”بيؤذ

 .(هعدتفأ) :صءدءح(«م )١(

 اًرصتخم هجرخأو ١١(« /17) «روثنملا ردلا» يف امك «هريسفت» يف ديمح نب دبع هجرخأ (؟)

 .(7177* /5) «هريسفت» يف ريرج نباو )١711/94(« قازرلا دبع

 .(؟77 /5) «هريسفتا يف ريرج نبا هجرخأ (9)

 17١(. /5) «هريسفت» يف ريرج نباو )١7١147(« قازرلا دبع هجرخأ (5)

 .(17 5 /5) «هريسفت» يف ريرج نباو ؛.(9540١) ةبيش يبأ نبا هجرخأ (5)

 ةياور نم وهو «(11717/5) «هريسفت" يف ريرج نباو )١4547(( ةبيش يبأ نبا هجرخأ (5)

 .ظافحلا ضعب لاق امك ريسفتلا يف ةنسح هنع هتياورو «هنع ربيوج

 .(5177 /7) «هريسفت١ يف متاح يبأ نبا هجرخأ 010)

 أطخلا ريثك وهو «ةاطرأ نب جاجح هدانسإ يفو )١4541(« ةبيش يبأ نبا هجرخأ (4)

 ,سيلنلاو

 .(177 /5) «هريسفت» يف متاح يبأ نبا هنع هلقن ()

 يف ريرج نباو «(1153/82195/26) ةبيش يبأ نباو )١7١25(« قازرلا دبع هجرخأ )٠١(

 7١760(. /5) (هريسفت#

 )١١( ةبيش يبأ نبا هجرخأ )١45941١(( «هريسفت» يف ريرج نباو )5/ 5 17(.
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 :ئروشلا نايفس .مهلعب ىنممو د وعيسم نسبا باحصأو 200 يعتلاو

 دوادو ءقاحسإو «دمحأ :مهدعب نممو «هباحصأو ةفينح وبأو «قازرلا دبعو

 .مهباحصأو

 .لاوقأ ةذغ ؛للع ةلآسلا هذه مكح يف ءاهقفلا فلتخا دقو

 ةلصو رب كلذ امثإو ؛هبراقأ نم نحأ ةقفن نرلع دحأ ريجي ال هلأ :اهدحأ

 ةضييق اك :(1) هقكلا ليمح نب دبع لاق .تيبعَشلا ل وعي ٌتهذم الهو

 اذحأ ريجأ اًدحأ تيآر أم :لاق تبعا نع «فعشأ نع رولا كايقس نع

 ءاذه نم ُهقفأ ٌنِبعُشلاو ٌرظن مالكلا اذهب بهذملا اذه تابثإ يفو

 هربجُي نأ ()ٌريغلا جاتحي نأ نم هلل ئقتأ اوناك ساّنلا نأ دارا هلأ رهاذلاو
 باجيإب نوفتكي ساّنلا ناكو «جاتحملا هبيرق ئلع قافنإلا ئلع مكاحلا

 .هرابجإو مكاحلا باجيإ نع َعِرّشلا

 امهيلع ةقفثلا ايلع ذلولا عم :نألاو ركذلا رّيجُي ناوبآلا ناذهف ءٌةّضاخ هتادلو
 ب
 ائتح ائندألا هنبا ةقفن ئلع رّبجُي لجرلا نإف دالوألا ةقفن اّمأف .نيريقف اناك اذإ د

 ١0 «هريسفت) يف ريرج نبا هجرخأ )5/ 7174(.

  (0«نلحملا» يف مزح نبا هجرخأ ) )1١١/٠١ءراوس نب ثعشأ هدانسإ يفو «هقيرط نم

 ) )9.خسنلا فالخ «ينغلا» :عوبطملا يف

 .فيحصت «(هنبأ) :ز ءص ءد (5)
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 الو هنبا نبا ةقفن ئلع رّبجُي الو «جّوَرُت ىَّبح اينّذلا هتتب ةقفن ئلعو «طقف غلبي

 اناك ولو اهتنبا الو اهنبا ئلع قافنإلا ئلع ّمألا ربجت الو ءالفس نإو هنبا ٍتنب
 نبا ئلع ةقفتلا دحأ ئلع بجي الو «ئنغلا ةياغ يف ٌمألاو ةجاحلا ةياغ يف

 ددحأ الو ٍةلاخ الو ٍلاخ الو ٍةمعالو ٌمعالو ٍتخأالو خأالو ٌدجالو " نب

 هفالتخاو نيّدلا داحتا عم ةقفّتلا بجتو .اتركذام خيوسةّكلا براقكألا مم

 .تاقفتلا يف بهاذملا قيضأ وهو «كلام بهذم اذهو .تبجو ثيح

 .مهادع نم نود ةصاخ بسلا يّدومع ةقفن بجت هنأ :ثلاّثلا بهذملا

 نع هزجعو ؛هيلع قفنملا ةجاحو .هتردقو قفنملا راسيو نيدلا قافتا عم

 نم ناك نإو .لفسألا دومعلا نم ناك نإ ٍةنامَز وأ ٍنونج وأ رغصب بسكلا

 َدرَط نم مهنمو .نيلوق ىلع ؟بسكلا نع هزجع طرتشُي لهف :ئلعألا دومعلا
 اًركذ هتقفن تطقس اًحيحص دلولا غلب اذإف .لفسألا دومعلا يف اًضيأ نيلوقلا

 .كلام بهذم نم عسوأ وهو «ئعفاشلا بهذم اذهو .ثنأ وأ ناك
 ب ع

 ؛همحر يذل مرحم محر يذ لك ئلع بجت ةقفّتلا َن :عباَرلا بهذملا

 ةاحتا مس يهتانل تيجو دادج لاو ءانآلاو مهدالوأو دالوألا نم ناك نإف

 بجي الف «َنيَّدلا داحتا عم الإ بجت مل مهريغ نم ناك نإو «هفالتخاو نيّدلا

 ةردق طرشب ةقفثلا بجت امن مث .رفاكلا همِحَر يذ ئلع قفني نأ ملسملا ئلع

 :اًريبك ناك نإو «طقف هرقف ربتعا اًريغص ناك نإف هيلع قّمنملا ةجاحو قفنملا

 نإف «هتئامّز وأ هامع نم هرقف عم ذب الف اًركذ ناك نإو «كلذكف نئ ءنأ ناك نإف

 ةقفن يف الإ ثاريملا ىلع هدنع ٌةبَترم يهو .هتقفن بجت مل اًريصب اًحيحص ناك

 .(نيبا يبأ» : ص «د 60



 (1)عدح غور .هبهذم نم روهشملا ئلع ةّصاخ هيبأ ئلع اهّنإف ءدلولا

 .سايقلل اًدرط امهثاريم ردقب ةصاخ هيوبأ اولع اهنأ :ىولوألا دايز نب نسحلا

 .يعفاشلا بهذم نم عسوأ وهو «ةفينح يبأ بهذم اذهو

 ةدققت تيجو ءبسّشلا ىقومع نم ناك نإ بيرقلا نأ :سماشلا يهذملا

 زيلع ؟مهنيب نيّدلا داحّتا طرتشُي لهو .ثراو ريغ وأ اًثراو ناكٌءاوس هاقلطم
 ضرفب مهثري نأ طرشب الإ مهتقفن بجت ال هنأ :ئرخأ ةياور هنعو «نيتياور
 .براقألا رئاسك بيصعت وأ

 هنيب نوككي نأ طرشب مهعقفل تبجو بسلا يدوسع ريغ نم ناك نإو
 نأ يفكي وأ نيبناجلا نم ثراوَّنلا نوكي نأ طرتشُي له مث .ثراوت مهنيبو
 وأ لاحلا يف ثراوّتلا توبث طرتشُي لهو .نيتياور ئلع ؟امهدحأ نم نوكي

 .نيتياور ئلع ؟ةلمجلا يف ثاريملا لهأ نم نوكي نأ

 ئلع مهل ةقفن الف نوثري ال نيذلا ماحرألا يوذ نم براقألا ناك نإو

 نم هبهذم نم مهيلع اهبوجو هياسصأ نش عب جرو .هنع صوصنملا

 ترجو قيح هيلع قفثملاو قفنملا نيب  نيّدلا داحتا نم هدنع دب الو «مهثيروت

 ريشي ثاريملا ناك نإف .نيتاوّدلا نيدحإ ق بسلا ىدومع يف 2111 ةقفنلا
 .ثوروملا نود ثراولا ئيلع هبهذم رهاظ ىف هب ةقفتلا تبجو ءالولاك ةبارقلا

 .همزلت ال :هنعو .هبهذم رهاظ يف هتجوز ةقفن هئمزل لجر ةقفن هثمزل اذإو
 ةجوزل همرلت :هنعو .يعادع نم نود ٌةّصاخ بسّثلا يدومع يف همزلت ؛هتعو

 .كلذ اوبلط اذإ ٌّرَسَت وأ جيوزتب هبسن يدومع فافعإ همزليو .ةّصاخ بألا

 .خسنلا فالخ «نع يورو» :عوبطملا يف )١(

 .ز يف تسيل «الإ) (0)
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 خأ نم هتقفن هتمزل نم لك يف ءيجي كلذكو :7١2ئلعي وبأ يضاقلا لاق 8 0 5 + 8 9 .( أ َ ع نحو هي 5

 هجوزي نأ همزلي :دبعلا يف ّصن دق دمحأ نأل ؛هفافعإ همزلي امهريغ وأ ٌمع وأ

 ال هّنأل ؛هتجوز ٌةقفن هّمِزل لجر ٌفافعإ همزل اذإو .هيلع َميِباَلِإ و كلذ: يلط اذإ

 .كلذب الإ فافعإلا ' نم 217 «كمتي

 قفملا ةجوؤ لع قافتإللا يوجو ىهو ةمدقتملا ةلأسملا ريغ هذهو

 .دغام كاع و لعام هليل و هلع

 ناك نإو «ةفينح يبأ بهذم نم عسوأ وهو .دمحأ مامإلا بهذم اذهو

 يوذ ئلع ةقفنلا بجوي ثيح ءرخآ ٍهجو نم هنم ٌمسوأ ةفينح يبأ بهذم
 هصوصنو دمحأ لوصأ هيضتقت يذلا وهو ؛ليلذلا يف حيحّصلا وهو ءماحرألا

 لك ئلع ةّجلا مّرحو ؛لصوُت نأ هللا رمأ يلا محّرلا ةلصو ؛عرلا دعاوقو

 ةئسب محّرلابو «هللا باتتكب ثاريملاب : 0 نيئيشب ٌقحَتسُت ةققّتلاف .مِحَر عطاق

 اوقفني نأ بص ةيصعع سيح باّطخلا نب رمع نأ دقت دقو .ُدالَع هللا لوسر

 معلا ئلعف ّمأو مع ناك اذإ ”تباث / نب ديز لوق مّدقتو ءهّمع ينب اوناكو هيلع

 ةباحّصلا يف امهل َفلاخم ال ِهّنإف .«؟”اهثاريم ردقب مالا ئلعو .هثاريم ردقب
 لاا جاه : ناس لوف لدي هيلعر بنلكلا روهمج لوق رهو كّيبا

 .[1 :ءاسنلا] © قَرَقْلَأ ىذيَو وامسح ندوب و# :هلوقو «[1* :ءارسإلا] ءُهَّقَح

 كّتخأ» :لاقف بيياسنأب حّرصو ؛براقألل ةّيطعلا كي يتلا بجوأدقو

 )١١/ 38٠١(. (ينغملا» يف امك 60

 .«ينغملا»و خسنلا فالخ «نكمي» :عوبطملا يف (0)

 .«نيببسبل :ح 2

 ١(. :8ص) امهجيرخت مدقت 6



 .(2)(ٌةلوصوم ٌمِحّرو ٌبجاو ٌقح كاندأف كاندأ َّمث ءكاخأو

 .برعسولا وع ةنيشلاو بلا فالذي كارملا :ليق ثإف

 :(ءس) لرش هيلإ قالا ءاثحع اكسو هب رمآ هئاسيسدالا ادع ينبت

 بوجولا خلع يوادُي اذه شا عبو هّيسجاو هّنأو ءقس هنأ هلو قتلا ربخأو

 .اًراهج
 .ةقعبطق كرت هفسب دارملا لبق ؤإف

 :نيهجو نم باوجلاف

 ءاّسطعو اًعوج ئّظلتَي هاري نأ نم ُحظعأ ٍةعيطق ُّيأف :لاقي نأ :امهدحأ
 الو ٌةعرج هيقسُي الو ةمقل همعطُي الو دربلاو ٌرحلاب ئذألا ةباغ نئذأتيو

 اذه ؟ هلي يفقس تحت هتكسُيو ءدربلاو حلا هبقيو هئروع ٌرُيسْيام هوسكي
 بجي امّنإو هّمأ يه ىلا هتلاخ وأ «هيبأ ُوْنِص هُّمع وأ «هيبأو ِهّمأ نبا هوخأ وهو
 ةَّمَّذلا يف كلذ ئلع هضواعُي نأب «ديعبلا ٌيبنجألل هّلْذب بجي ام كلذ نم هيلع

 ةعسو ةّدجلاو راسيلا ةياغ يف هنوك عم اذه هيلع هب عجرتسي مث رسوُي نأ ئلإ
 ةمّرحملا ةعيطقلا ")يه ام يردن ال اَّنإف ةعيطق هذه نكت مل نإف .لاومألا

 ؟اهعطاق لع ةّنجلا َمَّرحو اهب هللا رمأ يتلا ةلّصلاو

 اهيلع تدان ىلا ةبجاولا ةلّصلا هذه امف :لاقي نأ :يناثلا هجولا

 ٌّنح ئلع اهيف ٍئاز ردق ٌّيأف ؟اهعطاق تّمذو اهباجيإ يف تغلابو صوصنلا

 )١( ص) امهجيرخت مدقت نيثيدح نم قفلم ظفللا اذه 55 ١(.

  (0.د يف تسيل (ىه»
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 وهأ ؟حراوجلا هب لمعتو ةنسلألا هب ربختو بولقلا هلِقعَت ئّتح ّيبنجألا

 اذإ هتباجإو .سطع اذإ هتيمشتو ءضرم اذإ هتدايعو ؛هيقل اذإ هيلع مالّسلا
 ىلع ّيبنجألل هريظن بجي ام الإ كلذ نم اًئيش نوبجوت ال مكنإف «هاعد

 هب ؛'”ءارزإلاو هاذأو هّبسو هيزض كرت : ةلّصلا هذه ١١"تناك نإو ؟ّيبنجألا

 ديعبلا َيمَّدلل لب ؛ ؛ملسم لك ئلع ملسم لكل بجي ٌّقح اذهف ؛كلذ وحنو
 ؟ةبجاولا محَّرلا ةلص ةّيصوصخ امف « .ملسملا ىلع

 ةلص فرعأ نأ ينايعأ :©"07لوقي نيرخأتملا ءالضف ضعب ناك اذهلو

 ئنعم ام :مهل اولاقو كلام باحصأ ئلع اذه ساّلا دروأ اّملو .ةبجاولا محّرلا

 نم هيف بعوأو ءاّريبك اًباتك محّرلا ةلص يف مهضعب فّبص ؟مكدنع محّرلا ةلص

 اذه عمو ءاهماسقأو اهعاونأو ةلّصلا سنج ركذو «ةفوقوملاو ةعوفرملا راثآلا
 ٌماعلاو صاخلا اهفرعي ٌةفورعم ةلّصلا َنإف «مازلإلا اذه نم صْلختي ملف

 ل بجتو مِحّرلا اهب ٌصتخي يتلا ةلّضلا ام نكلو مَع نم رهشأ اهيف راثآلاو

 الإ ٍءيش بوجو اوّيعت نأ مكنِكمُي الف ؟ ٌيبنج كسألا اهبف هكراشي الو هيج ىل

 الإ ةقفتلا بوجول اًطقسُم اوركذت نأ مكنكمُي الو «هنم ّبجوأ ةقفّتلا تناكو

 تخألاو خألا ٌّقح َنرَّق دق كي ٌيِبنلاو هنم طوقّسلاب ئلوأ اهادع ام ناكو

 امف «220(كاندأف كاندأ مث .كاخأو كتخأو .كابأو كَمأ» :لاقف مألاو بألاب

 د: ىف تسيل «تناكلل ()

 .(ءاردزالا» :د (؟)

 .وه نَم فرعأ مل 0

 .خسنلا فالخ «ةمحرلا» :عوبطملا يف (5)

 ١(. 550 ص) هجيرخت مدقت )0(
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 ؟بابحتسالل هرخآو بوجولل هلَّوأ لعج يذلا ١2)امو ؟اذه حسن يذلا

 .فّثكلا ٌُسْيكَي هابأ لجّرلا َّعَدَي نأ نيدلاولا رب نم سيلف اذه فرع اذإو

 ام هسأر ىلع ساّنلل لمحيو ,7"2هاّّمحلا نوتأ يف دقوُيو ءرمحلا ئلع يراكيو

 .ديلا تاذ ةعسو راسيلاو ئنغلا ةياغ يف وهو «هترجأب تّوقتي

 مهل يقست وأ «مهبايث لسغتو .ساّنلا مدخت اهَعّدي نأ ِهّمأ رب نم سيلو

 نابستكم ناوبألا :لوقيو ءاهيلع هقفنُي امب اهنوصي الو «ءكلذ وحنو ءءاملا

 2 ةلوسرو هللا رش نيأ !بجعلا هللايف .نيّيَمعأ الو نيِنِمّرب اسيلو ناحيحص

 ةلص تسيلو ؟ئمعأ وأ اًنِمَر مهدحأ 7نوكي نأ ِمحَّرلا ةلصو نيدلاولا رب

 هللابو ءافرعالو ةغل الو اًعرش كلذ ئلع ةفوقوم نيدلاولا ٌرب الو محّرلا

 .ةام. وأ رو م 0

 .مامحلا يف رانلا دقوُم يأ (؟)

 .د نم ةطقاس (نوكي» (0)



 ةعاضرلا يف 5 همكح ركذ

 .اهنم مّرحملا ردقلا يف همكحو مرحي ال امو اهب مرحي امو

 ؟ال مأ ريثأت هل له ريبكلا عاضر يف همكحو

 :لاق هّنأ ِةلِلكَك هنع اًهْبَعُدَأَوَ اهو ةشئاع ثيدح نم 70١(نيحيحّصلا» ىف تبث

 .«ةدالولا مّرحُت ام مّرحُت ةعاضّرلا َّنإ»

 ةنبا ئلع ديرأ هك يلا نأ ٍساَّبع نبا ثيدح نم :©1ههيق تبقو

 نم مَرَحَيو .ةعاضّرلا نم يخأ ةفشاامثإ :ىل لحال اهنإ» :لاقف «ةزمح

 .«©7بسنلا نم مّرْحَي ام ةعاضّرلا

 هّنِإف ءسْيَعَقلا يب .أ يخأ َصلفأل نَّذنا» :ةشئاعل لاق هّنأ ؟!امهيف تبثو

 .ةشئاغ تعضزأ 9]هنأرما تتاكو.«كّمع

 تعضرأ ناتيراج هل لجر :نع لثس امل ٍساّبع نبا باجأ اذهبو

 ءال :لاقف ؟ةيراجلا جّوزْني نأ مالغلل لد ءاّمالغ ئرخألاو ةيراج امهادحإ

 ا ٌدحاو حاقّللا

 ةّصَقلا مّرحت ال» دع يبتلا نع ةشئاع نع 0غملسم حيحص)ا يف تبثو

 )١( ملسمو ؛.(650949) يراخبلا هجرخأ )١/١5515(.

 )١5157(. ملسمو ((7572155) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .خسنلا فالخ «محرلا» :عوبطملا يف (9)

 )١51505(. ملسمو :(41/47) يراخبلا هجرخأ (4)

 .يراخبلا نم تبثملاو .ًأطخ وهو «همأ» :خسنلا يف (0)

 نب ديعسو «-(77/6) (مألا» يف يعفاشلا هقيرط نمو )1١777( كلام هجرخأ (7)

 )١١59(. ىذمرتلاو «(١/757/5)روصنم

 )0( مقرب )١5690/18(.

 ةا/ ١



 .«ناتّصّملاو

 نأ :(2)هل ظفل يفو .«ناتجالمإلاو ةجالئإإلا مّرحت ال١ :(7١ةياور يفو

 .(ال» :لاق ؟ةدحاولا ةعضّرلا مّرحت له ؛هللا لوسر اي :لاق الجر

 :نآرقلا نم ٌلزن اميف ناك :تلاق ةشئاع نع اًضيأ 270هحيحص# يف تبثو

 هللا لوسر يفوتف ءتامولعم سمخب نخسي مث ءنِمّرحُي ٍتامولعم ٍتاعَضَر ٌرْشع

 .نآرقلا نم أرقُي اميف '*7يهو ُهِك

 امّنإ» :لاق هلك َيِبْلا نأ ةشئاع ثيدح نم 0*2 0«نيحيحّصلا» ف تبثو

 .«ةعاحملا نم ةعاضّرلا

 هلكت هللا لوسر َّنأ ةملس مأ ثيدح نم (170يذمرتلا عماج» يف تبئو
 .«ماطفلا لبق ناكو «يدشلا يف ءاعمألا ّقَتَق ام الإ ةعاضّرلا نم مّرحُب ال» :لاق
 .ٌحيحص ثيدح :يذمرتلا لاق

 .لضفلا مأ ثيدح نم (18/1551) مقرب )١(

  00مقرب )١551/١9(.

  2مقرب )١505/١1(.

 .(نهو» :عوبطملا يفو .خسنلا يف اذك )00(

 )١5650(. ملسمو «(51141/) يراخبلا 2(

 يف يناربطلاو :(0551) «ئربكلا نئسلا» يف ىئاسنلا هجرخأو )١١107(. مقرب (5)

 ةناوع ىبأ نع قرط نم (5775) (هحيحص) يف نابح نباو .(«288/0) «طسوألا)»

 :يذمرتلا لاقو ءاعوفرم هب ةملس مأ نع رذنملا تنب ةمطاف نع ةورع نب ماشه نع

 «هدنسم) يف هيوهار نب قاحسإ دنع بيهو هفلاخو ««حيحص نسح ثيدح اذه

 هايورف « ٠١ 5٠ (للعلا» يف ينطقرادلا ركذ امك ديعس نب ىيحيو ( 5 1 ممال/)

 .ينطقرادلا ركذ امك باوصلاب هبشألا وهو ءافوقوم هب ةورع نب ماشه نع
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 يار :هعفري ضاع نبأ نع حيحص ٍدانسإب 217 0ئنطقراّدلا نكسلالا يفو

 .«نيلوحلا يف ناك ام الإ '7َعاْضَر

حي ال١ :هعفري دوعسم نبا كيد خيم ؟!4ذواد ىبأ نكس 'رثساا يو
 نم مر

 .«مظعلا 2؟7ر َرَشْنأَو َمحّللا تبن :أ ام الإ عاضّرلا

(010) 

0) 

(0 

(050 

 ليهس تنب ةلهَس تءاج :تلاق ةشئاع نع 211مل حيحصاا يف تبثو

 يف ىقهيبلا هقيرط نمو ؛(7494 /8) لماكلا يف يدع نبا هجرخأو 2455149 عقرب

 يورو .ليمج نب مثيهلا ةئيبع نبا نع هعفرب درفتو 07/51١ /1/) «ئربكلا نئسلا»

 يف يقهيبلا هقيرط نمو )١/ 7١8١(« روصنم نب ديعس هجرخأ «سابع نبا ىلع افوقوم
 هجرخأو ««فوقوم حيحصلا وه اذه» :يقهيبلا لاقو «(577 /1/) «ئربكلا نئسلا»

 ظافلأو قرط نم (75*107/7) ةبيش يبأ نباو )١94:٠-١11405( قازرلا دبع

 ىلفيو يناهلا دايخ نبإو ينم نبأ هلو حجو: سماع ني ناعم ةيراط

 .(40 4 /5) «قيقحتلا حيقنت»و (4 /4) (ريبحلا صيخلتلا»

 .(ةعاضراا و «٠ ص كح

 هقيرط نمو )477١1( ينطقرادلاو «.(5١١1)دمحأ هجرخأو )3١70(. مقري

 نع يلالهلا ئسوم يبأ قيرط نم مهلك 57٠(- /1/) «ئربكلا نئسلا» يف يقهييبلا

 هجرخأ «دوعسم نبا ازئلع افقوم ئور دقو .نالوهجم هوبأو اسوم وبأو «ةيبأ

 «لئربكلا نئسلا» يف ىقهيبلا هقيرط نمو )7١54( دواد وبأو )١7/8465(« قازرلا دبع

 وهو افرقوم دوعسم نبأ نع قرظ دع 291/17 رويضتع ني قيعسو 1453 9)

 .(199/5) ينابلألل «مألا -دواد يبأ حيحص)» :رظنيو .حيحصلا

 «ثيغملا عومجملا# يف امك نيهجولاب ئورُيو «نتسلا7 ىف اذكو ,«زشنألا :ض

 دهم و قو هد :محللا رش ةشئاوو (رشن) «ناسللا»و (0 5 /5) «ةياهنلا»و ( */ ٠١ 3٠(

 عفترملا :َرّشْنلا نم وهو .همجح ربكأو «هالعأو هعفر :محللا زشنأو .ءايحإلا :راشنإلا

 )1١551//507(. مقرب

 ته ١



 هَ 8 11 2 5 7 ري

 .«هيلع "!َنيِمّرْحََت هيعضرأ» :ِةِلَي ٌئبنلا لاقف «هفيلَح وهو ملاس لوخد

 ِلِدكَي هللا لوسر ئلإ ليهس تنب ةلهس تءاج :تلاق اهنع 7هل ٍةياور يفو

 وهو ملاس لوخد نم ةفيذح يبأ هجو يف ئرأ يَنإ هللا لوسر اي :تلاقف
 0 0 ا ل

 ؟ريبك لجر وهو هعضرأ فيكو :تلاق .(هيعضرأ» :ّةَلِكَك ٌيبنلا لاقف «هفيلح

 .(*يبك هنأ ثملع دق» :لاقو ِدِْكَك هللا لوسر مّسِبتف

 مالغلا ِكيلع ١ هك دي ه5 ةشئاعل تلاق ةملس مأ نأ :ةليلسمل للعقل يلو

 ل للا لوسر يف ِكلامأ :ةشئاع تلاقف «ٌيلع لخدي نأ ُبِحَأ ام يذلا عفيألا

 وهو ّيلع لخدي اًملاس نإ «هللا لوسر اي :تلاق ةفيذح [يبأ] ةأرما َّنِإ ؟ٌةوسأ

 ردح ةيعضرأا "هلك هللا لوسر لاقف «ءيش هنم ةفيذح يبأ سفن يفو «لجر

 .«كيلع ٌلخدي

 ٌيرهزلا ثيدح نمسءاورف .ةلّوطم ةّمات ةقايس '*'«هننس يف دواد وبأ هقاسو

 ٍسمش دبع نب ةعيبر نب ةبثع نوي لح انآ نأ :ةملس مأو ةشئاع نع ةورع نع

 ةسوأ رسال :لرم وهو ةبتع نب ديلولا تدب دنع هيحأانيا هقيكتأو ءاكلاس بق ناك

 هاعد ةّيلهاجلا ىف الجر نبت نم ناكو 20 اًديز هِي هللا لوسر تبت امك ءراصنألا

 .اهجوز ةفيذح وبأو .«ملسم حيحص» نم نيتفوكعملا نيب ام 6

 .رمألا باوج اهنوكل ةموزجم «يمّرحت» :ملسم يفو .خسنلا يفاذك (؟)

 .ص ؛د يف تسيل «هل)و )51/١507(. مقرب (9)

 )5:( مقرب )١557/19(.

 )5١11١(. مقرب (ه)

 .«ةثراح نب ديز» :ز ءص «د (0)
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 رهَدهب بآل ةموغتأ» و لي را .هلاريم ثّروو هيلإ سانلا

 [ه :بازرحألا] 4 رك َوَمَو نزلا ف كنور مابا ءَوتكعَ نوه َدنعلَسق
 ا تاجا لاقرب لسن ا ا

 اي :تلاقف .ةفيذح يبأ ةأرما يهو .يرماعلا مث يشرقلا ورمع نب ليهس تنب
 ٍتيِب يف ةفيذح يبأ عمو يعم يوأي ناكو ءاّدلو اًملاس ئرن انك اَنِإ هللا لوسر

 ئرت فيكف «تملع دق ام مهيف لجو زع هللا لزنأ دقو «١2>الْضف يناريو ءدحاو

 اهدلو ةلزنمب ناكف ءتاعضر ٌسمخ هتعضرأف ««هيعضرأ» كي يبنلا لاقف ؟هيف

 نعِضرُي نأ اهتاوخأ ٍتانبو اهتوخإ ٍتانب ٌرمأت ةشئاع تناك كلذبف .ةعاضّرلا نم
 مث تاعضر ّسمخ اًريبك ناك نإو اهيلع لخديو اهاري نأ ةشئاع تّبحأ نم

 َنهيلع نادي نأ و يلا جاوزأ رئاسو ةملس مأ كلذ ْثبأو ءاهيلع لخدي

 ام هللاو :ةشن ةشئاعل نلقو .دهملا يف عضري ئتح ساّنلا نم ةعاضّرلا كلتب اذحأ

 .ساّنلا نود ملاسلا ِلِكَي تلا نم ةصخخر تناك اهّلعل يرد

 :ةّمألا نيب هيلع نقم اهضعب ٌةديدع ماكس ةكاتلا وسلا هذه تنكشف

 .عازن اهضعب يفو

 اذهو .(«ةدالولا مّرحت اسم ِمّرحُن :ةاضؤلا# :دلَع هلوق : لوألا مكانملا

 مسن ٌّصّنلا ئلع ةدايُرلا ْنِإ :لاق نم دنع ئتح َةَّمألا نيب هيلع قفتم مكحلا

 ىلع اًدئاز ناك نإو مكحلا اذه لوبق ئلإ ٌرْطضا هَّنإف ّنّسلاب خسنُي ال نآرقلاو

 نيب عمجلا ميرحت لإ ٌرطضا امك هّمسُي مل وأ اًخسن هاّمس ٌءاوس «نآرقلا يف ام
 00 ا او

 جوّرلاو ةعضرملا نأ ئلع لحفلا نبل ميرحت يف سيّحقلا يب يبأ ثيدح عم

 .ةنهملا بايث ىف ةلذتبم ىأ 4
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 ترشتتناف ءامهل اًدلو لفّطلا راصو «لفّطلل نيوبأ اراص دق نِبَّللا بحاص

 ءامهدلو دالوأ (١)ولزن نإو لفّطلا دالوأف ءثالّثلا تاهجلا هذه نم ةمرحلا
 هتاوخأو هتوخإ هريغ نم وأ رخآلا نم جوَّزلاو ةعضرملا نم ٍدحاو لك دالوأو

 :يأل هتارشأو هتوغإ رخأألا عمامهدحلا ةالوأف 27 كالثلا تاهجلا نم

 ةعضرملا دالوأو «هيبأ نم هتاوخأو هتوخإ (”)امهريغ نم جوا دالوأو هّمأو

 راصو :ةتادجو هدادجلت ؟©امهؤابأ راصو فقل هتاوعلو ةقوخإ هريغ نم

 :بابعأ ةقارخغأو يللا بحاص ةريعإو بتالادعو هلال ايل وشأو ةارسلا ةوتغإ

 .طقف ثالّثلا تاهجلا هذه نم رشتنت عاضّرلا ةمرحف «هتاّمعو

 هتوخإ نم هتجرد يف وه نّمم عضترملا ريغ نئلإ ميرحتتلا ئّدعتي الو

 هتخأل حابيو ءاهتاهّمأو اهتانبو هاخأ تعضرأ نم حاكن هيخأل حابيف .هتاوخأو
 هئابآ نم هقوف نم ئلإ رشتني ال كلذكو .هينبو 200هابأو نبَّللا بحاص 2*)حاكن
 (9يبألف .هتالاخو هلاوخأو هتاّمعو همامعأ نم مهتجرد يف نمو ههتاهّمأو
 اهِتاهّمأو عاضّرلا نم لْفّطلا َمأ اوحكتي نأ هدادجأو بسّنلا نم عضترملا

 ريظن ذإ «هتانبو هتاوخأو نبللا بحاص ِتاهّمأ اوحكني نأو ءاهتانبو اهتاوخأو
 خأللو ّمألا نم هيخأ تخأ جّوزتي نأ بألا نم خأللف «ٌلالح بسّتلا نم اذه

 .ص «د يف تسيل «اولزن نإو» )١(

 .م نم ةطقاس «ثالثلا تاهجلا ...لفطلا دالوأف» )١(

 .خسنلا فالخ «اهريغ» :عوبطملا يف (©)

 .خسنلا فالخ «اهؤابآ» :عوبطمل ايف (8)

 .د نم ةطقاس (حاكن ...تعضرأ نما 2 ه)

 .(هيبأو» اًرورجم هنوك ةداجلاو .ابوصنم خسنلا يف اذك 00(

 .«سباآلف) ءرءد ص )غ2
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 نم هنبا َّمأ لجّرلا حكني كلذكو «بألا نم هيخأ تخأ حكتني نأ ٌمألا نم

 .ةرهاصملاب اَمَمُرَح امّنإف اهتنبو اهّمأ اًمأو ءاهتخأو بسّتلا
 نم هتأرما مأ هيلع مّرْحَتف عاضّرلاب '7١ةرهاصملا ريظن مّرحَي لهو

 نيب عمجلا مرحي وأ ,ةعاضّرلا نم هنبا ةأرماو ةعاضّرلا نم اهتنبو ةعاضّرلا

 نم اهتلاخ نيبو اهنيبو اهتّمعو ةأرملا نيب وأ :ةعاضّرلا نم نيتخألا
 ناك نإ :لاقو انخيش هيف فقوتو «مهعابتأو ةعبرألا ةّمت ةّمئألا هم َرحف ؟ةعاضّرلا

 .ىئوقأ وهف ميرحتلا مدعب ٌدحأ لاق دق

 ان عاضرلا نس موخبلا :ِةلَو هلوق يف لخدي اذه ميرحت :نومّرحملا لاق

 ليزنت تبثف هب اههّبشو بسّنلا ئرجم ةعاضّرلا ئرجأف ««بسُّنلا نم مُوْحَي

 ةرغ ةيستلل تقامق فيياو بسلا دلو ةل وم ةعهاضألاب ىبأو ةعاض َّرلا دلو

 نم اهتتباو ةأرملا ٌءأو نبالاو بألا ةأرما تمرح اذإف :ةعاضّرلل تبث ميرحُل

 يتخأ نيب مرح بسلا يتخأ نيب عمجلا مرح اذإو ءعاضّرلاب نمرح بسلا
 .ميرحتلا ئلع مهجاجتحا ريدقت أله .عاضّرلا

 رهّضلاب اًعبسو بسّنلاب اًعبس مّرح هناحبس هللا :"7مالسإلا خيش لاق
 'اًرهِص ئّمسي ال ةعاضّرلا ميرحت نأ ٌمولعمو :لاق ."”ٍساّبع نبا لاق اذك
 ام ةعاضّرلا نم مّرْحَي» :لاق ٍةِكي ٌيبْنلاو ءبسّشلا نم مرحي ام هنم مرحي امَّنإو

 امو :لقي ملو .(00بسّتلا نم مَرْحَي ام١ :ةياور ينو ؟7«ةدال ولا نم مّرْحَي

 .ص د نم ةطقاس «ةرهاصملا ريظن مرحي لهو» )١(

 .(1723727757/4) «عورفلا» :رظنا (؟)

 )6٠١١(. يراخبلا هجرخأ (*)

 )١/١555(. ملسمو ((755557) يراخبلا هجرخأ (8)

 )١5505/(. ملسمو «(75555) يراخبلا هجرخأ )0(
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 الو ءرهصلا ميرحت ركذ امك هباتك يف هئاحبس هللا هركذ الو ؛ةرهاصملاب مرحي

 07 يسب مد ةهسشلا قو هركذ امك عاضرلا يف عمجلا ميرحت ركذ

 4 ًارَهصَو احن [َسقلَرَتب ةَلَنمَح ىَراَوْهَول :لولاعت لاق .هقيقشو
 بيرس ايساسعر نوت وباب ىذا جيب ةقالسلاف كه كافرا

 ئلاعت هللاو .باسنألا نيب الإ ةرهاصملا لّقعت الو ءبسَّنلا ئلع ٌعرف عاضّرلاو

 الئل اهتلاخ نيبو اهنيبو ءاهتّمعو ةأرملا نيبو «نيتخألا نيب عمجلا مّرح امّنإ

 سيل عاضّرلا نم نيعخألا نأ ٌمولعمو .ةمّرحملا محّرلا ةعيطق ئلإ يِضُب
 عاضّرلا ةّوحخأ نم امهنيب ام ئلع ِبَنُر الو ؛حاكنلا ريغ يف ٌةمّرحم ٌّمِحَر امهنيب
 الو ؛كلملاب هيلع قتعي الف ءرخآلا لع امهدحأ ميرحت ريغ طق ٌدحاو ٌمكح

 الو ,توملا الو حاكنلا ةيالو هيلع هل تبثي ؛؛ الو هيلع ةقفتلا قحتسي الو هنري

 مرحي الو همَحَر يوذو هبراقأ لع فقولاو ةّيصولا يف لخدي الو «هنع لَقْعَي
 قيرفّتلاو ءبسّنلا نم مرحيو «ةعاضّرلا نم ريغّصلا اهدلوو ّمألا نيب قيرفتلا

 نم اًئيش كلم ولو .ٌءاوس حاكنلا يف امهنيب عمجلاك كلملا يف امهنيب

 هتئبو هّمأ لِجّرلا ئلع تمرح اذإو .كلملاب هيلع قتعي مل عاضّرلاب تامّرحملا

 يتلا هتأرما ٌّمأ هيلع مرحي نأ مزلي مل ةعاضّرلا نم هتلاخو هتّمعو هتخأو

 .ًعاضر الو ةرهاصم الو اهنيبو هنيب بسن ال ِهَّنِإف .هتأرما تعضرأ

 لك يف هّلثم نوكت نأ مزلي مل مكح يف بسّنلاك تلج اذإ ةعاضّرلاو
 زاوج تاادلاو اهنم هيف اعمتجا ام ٌفاعضأ ماكحألا نم هيف اقرتفا ام لب .مكح

 نيب رفعج نب هللا دبع عمج امك «ةمّرحم ةرهاصم امهنيب نيتللا نيب عمجلا
 اهدحأ حاكن زاوج عنمي ٌميرحت امهنيب ناك نإو «7١2اهريغ نم هتنباو يلع ةأرما

  «ئربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو )7585/١(. روصنم نب ديعس هج رخلأ (0)
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 ميرحت ببس ّنأل ؛ءاوس ةعاضّرلا نم نيتخألا ريظن اذهف ءاّركذ ناك ول رخآلل

 هنيب ٌعاضر ال يذلا امهنم ئنجألا نيبو امهنيب سيل ءامهسفنأ يف امهنيب حاكتلا
 نأب دمحأ ٌٌجتحاو .مهريغو ةعبرألا ةّمثألا بهذم اذهو هرْهِص الو امهنيبو

 .«7١دحأ كلذ ركنُي ملو هتنباو يلع ةأرما نيب عمج رفعج نب هللا دبع

 م 5 5 1 قا ٍِ
 يف مع يتنب نيب ٌيلع نب نسحلا نب نسحلا عمجو : ”يراخبلا لاق

 نبا لاقو ؛212هصب ب هتنباو يلع ةأرما نيب رفعج نب هللا دبع عمجو 2 7ةليل

 0 هب سأبالا :لاق مث ' ٠١ رم نسحسلا ههركو دب سآبال ية راش

 ل ا

 ظ .ٌيراخبلا هالك اذه .[7 4 :ءاسنلا] 2

 .سابعلا لآ ئلوم مثق نع (1717/0) -

 دمحأ مامإلا لئاسماو ؛(7 54 )١/ هللا دبع هنبا ةياورب «دمحأ مامإلا لئاسم» )١(

 ١185(. 5 /5) جسوكلل «هيوهار نب قاحسإو

 .(2حتفلا» عم ١07- /9) «يراخبلا حيحص) :رظني (؟)

 قازرلا دبعو - (1717 /1) يقهيبلا هقيرط نمو ٠١( /7) «مألا يف ىعفاشلا هجرخأ (6)

 .هب هنع دمحم نب نسح نع رانيد نب ورمع نع نيقيرط نم )٠١«
 .اًمنآ هجيرخت مدقت 0(

 نب ديعس هنع هجرخأ دقو .«نيريس نبا» :يراخبلا دنع يذلاو .خسنلا عيمج يف اذك )00(

 .(580 )١/ روصنم

 .(56 )١/ روصنم نب ديعس هجرخأ (0

 .هيلع فقأ مل (0)

 هيفو ءيمرجلا بيبح يبأ نب بيبح هدانسإ يفو 217٠١(« 57) ةبيش يبأ نبا هجرخأ (4)

 .مالك
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 ٍهِجو لك نم اهنوبث مزلتسي ال هجو نم بسلا ماكحأ توبثف «ةلمجلابو

 ميرحتلا يف نينمؤملا تاهّمأ نه يك خيبتلا ءاسن ءالؤهف ءرخآ ٍهِجو نم وأ

 لب «ٌنهيلإ رظني الو نب ولخي نأ ٍدحأل سيلف ةّيمرْخَملا يف ال ءطقف ةمرحلاو
 نّمو َنيبراقأ ريغ نم نهحاكن هيلع مّرَح نَّمع باجتحالاب هللا ٌنهرمأ دق

 آو نو م َنْوُمْتلأَساَدِإَو :ئلاعت لاقف ٌءاضر هنيبو ٌنهنيب رت
 .[07 :بازحألا]  ٍباَجِح

 ِتاومحخأ ٌنهتانب سيلف َةَّنبلا ٌنيبراقأ نلإ ئّدعتيال مكحلا اذه مث
 .نمتانب ٌنهيلع مرحي مهل ًةوخإ ٌنهونب الو ,مهلاجر ئلع نمّرحَي نينمؤملا
 قاقتاي قيملسملل لالح نس اب ءالاوسعلاو تالاخ ؟ يوضنو ةعارشأ الو
 تحت ِةِكَو هللا لوسر جوز ةنوميم تخأ لضفلا مأ تناك دقو .نيملسملا

 مأ تناكو «ريبزلا تحت ةشئاع تخأ ركب يبأ تنب ءامسأ تناكو «سابعلا

 َمأ جّوزتي نأ لجرلل سيلو ءرمع تحن ةصفح مأو ءركب يبأ تحت ةشئاع

 يبث دالوأو ركأب يبأ هالوأو هتوخإو رمع نب ؟0هنا ذيع جّوؤت دقو 0
 رشتتنت ملف «ًنهوحكتي نأ زجي مل َّنهل اًلاوخأ اوناك ولو ,تانمؤملا نم نايفس
 نم مكح توبث نم ٌمِزل "الو «ٌنبيراقأ ىلإ نينمؤملا تاهّمأ نم ةمرحلا
 .ماكحألا نم هريغ ٌثوبث َنهنيبو ةّمألا نيب بسلا ماكحأ

 ليتْلَحَي# :تامّرحملا يف ئلاعت هلوق اشيا كلذ :لعلدب اًممو

 اذإ «نبالا» ظفل نأ مولعمو .[77 :ءاسنلا] 4 مك هج تا كرات

 فنا ©

 همأ

 .خسنلا فالخ (همأ جوزتي» :عوبطملا يف 0010

 .د يف تسيل (هّللا دبع» (؟)

 .خسنلا فالخ «الإو» :عوبطملا يف (*)
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 هْضَقو ؟بلص نبا هنوكب دق اذإ فيكف ءعاضّرلا نبا هيف لخدي مل قلطأ
 تبث دقو ؛هلوخد بجويو عاضّرلا نبا ٌجارخإ عنمي ال اذهب يئبَتلا نبا جارخإ

 وم اتلاس عسير نأ ليهس تدي ةلهس رمأ ا يي ميسا يف

 اهتبا راصو ءاهجوز ةفيذح يأ نبلب هتعضرأف ءاهل اًمرْحَم ريصيل ؛ةفيذح يبأ

 . ماس اهكطلس“ بسال لا اوس ان 4 لوصرم تعي اهترخو

 هتعضرأ اهنوكل اهل اّمّرْحَم ملاس يقبف «ةشئاع نينمؤملا ٌّمأ هتلاق امك اًماع

 ال اذه نِإف ؛ةعاضّرلا نم هيبأ ًةأرما اهنوكل اهل اًمرحم ْرِصَي ملو هَّمأ تراصو

 تراس ئرخأ ٌةأرما وأ هل ةيراج هّتعضرأ ول لب ءهل ةلهس ةعاضرل هيف ري :

 ثيدحلا يف اذهب لّلَع دقو .اهسفن اهدلو هنوكل ريثتلا امّنِإو «هيبأ ةأرما ةلهس

 ناكو ءتاعضر ٌسمخ هتعضرأف ةدعشإاا : يع ّييبْلا لاقف :هظفلو «هسفن

 :ةعاضّرلا نم اهدلو ةلزتمب

 ٌنإَف ءٌبذاك وهف هاعَّذا نمو «ةلأسملا هذه يف عامجإلا ئوعد نكمي الو

 نب ءاطعو راسي نب ناميلسو نمحّرلا دبع نب ةملس ابأو بّيسملا نب ديعس

 نع ّيورم وهو ؛لحفلا نبلب َميرحّتلا نودبثُي اونوكي مل ()ةبالق ابأو راسي
 نأ توري اوناكو «يلاعت هللا هاش نإ قآيساسك اةباسٌملا نم ةغاسبو 17 ريبزلا
 نم عضترملا اولعجي مل اذإ ءالؤهف ءطقف تاهّمألا لّبِق نم وه امّنِإ ميرحتلا

 )١( هجيرخت مدقت )ص١094- ١11١(.

 .ز يف تسيل «مكحلا اذه» (؟)

 )117/761١(. ةبالق يبأ نعو )/١775(. ةبيش يبأ نبا ةعبرألا نع هجرخأ ()

 «راثآلاو ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلا هقيرط نمو ١8٠(  /1) «مألا» يف يعفاشلا هجرخأ (5)

 .(3 117 /6) ينطقرادلاو «(177151) ةبيش يبأ نباو )1١/36١(
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 لحفلا ًةأرما عيضّرلا ئلع الو هتأرما هيلع اومّرحُي ال ْنَأَف هل اًدل و لحفلا نبل

 نم اهجوز وبأ ةأرملا ئلع مرحي الف ءالؤه لوق ئلعف «ئلوألا قيرطب
 .(١)ةعاضَّكلا نم هنبا الو «ةعاضّرلا

 تبثت ملف لحفلا نيبو عضترملا نيب ةّونبلا اوتبثُي مل ءالؤه :ليق نإف

 .'”اهعورف تبثت مل تبنت مل اذإف ءعاضّرلا ةؤنب توبث عرف اهّنأل ؛ةرهاصملا
 ةحيِحّصلا نسا هيلع تّلد امك لحفلا ةهج نم عاضّرلاةّونب تبثأ نم أو

 .ةّونبلا هذهب ًةرهاصملا تبثُي ِهّنإف .مالسإلا لهأ روهمج هب لاقو ةحيرّصلا
 نم هنباو هيبأ ةجوز َّنِإ :لحفلا نبلب ميرحّتلا ئلإ بهذ نّمم ٌدحأ لاق لهف
 ؟مرحت ال ةعاضّرلا

 ىقبو ؛هيلع اًعمجم سيل هّنأو ءاَعازن هذه ميرحت يف نأ دوصقملا :ليق
 ةرعاصملا ءاغلإ وأ هل ريثآد ال هّلاو لحفلا نيل ءآغلإ ره لع زعم ىف رظنلا

 ؟بسشلا ةرهاصمل ريثأَتلا امَّنإو ءاهل ريثأت ال اهنأو عاضّرلا ةهج نم

 نبلب ميرحّتلاب ةحيرّصلا َةّنّسلا توبثل ؛لطاب لّوألا ذخأملا نأ ٌكشالو

 الإ هب ةرهاصملا ٌتابثإ هب ميرحّتلاب لوقلا نم مزليال هّنأ اَنّيب دقو «لحفلا
 .عماجلا ٍفاعضأ ٌفاعضأ عرفلاو لصألا نيب قرافلا نأ مَّدقت دقو «سايقلاب
 .رخآ مكح ٌُثوبث بسنلا ماكحأ نم مكح توبث نم مزلي ال هنأ

 ةعارضإلا مقر ءاضلا أ لعجي مل ةلاحبس هنأ ًشيأ اذه نراع لديو
 ف1 رظطسلاص ةيزشل» لاق هئاحبم لإ اهاوحأو اهتاهثأ تحف ةلغاد

 .د نم ةطقاس «ةعاضرلا نم هنباالو» )١(

 .«اهعرف» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك (0)

 ١



 هه

 ٌوَكَعَصَر قل ُكُمهَمْأَول :لاق مف 4 ْزُكطئوتأَو ")مخفي
 دنع .لتجابنا# ظفل نأ الع ٌلدف «[7 :ءاسنلا] 1 يرو طسُولو

 ٌتنَهّماَو# :ىلاعت هلوقف اذه تبث اذإو بلا نم ألا هدام املا قالطإل

 0 يا م :هلوق لشم [ 70 : ءاسنلا] 4 مكحبر

 :لاقل نهميرحت ديرأ ولو «ةعاضّرلا نم نهتاهَّمَأ لوانتي الف 00

 :هلوق نأ اًنّيب دقو . انتاهّمأ يف كلذ ركذ امك ًنهنعضرأ ياللا نبع ءاهّمأو»

 ئلع مرح نم َّنأ ئلع لدي مّن ('بسّنلا نم مرحي ام عاضّرلا نم مرحبا

 مرح نم َّنأ ئلع لدي الو ؛ةعاضّرلا نم هريظن هيلع مّرَح بسّسلا نم لجّرلا

 ئلع هموهفم لدي لب ؛ةعاضّرلا نم هريظن هيلع مرح عمجلاب وأ رهّصلاب هيلع
 .[7 5 :ءاسنلا] 4 يلد هَيَواَي ل َلِأَو# : .هلوق مومع عم كلذ فالخ

 :عامجإ ةلأسم سيل عاضّرلا نم هنباو هيبأ ةأرما ميرحت نأ ايلع لدي اًكمو

 يف نكت مل اذإ هتأرما تنب حاكت ٌزاوج فلَّسلا نم ٍةعامج نع تبث دق هنأ

 دنع تناك :لاق يرْضتلا نائَدَحلا نب سوأ نب : هلاقام نه عم املك هرببج

 لاقف بلاط يبأ نب ّيلع تيقلف ءاهيلع تدجوف ثيفوتف يل ثدلو دق ةأرما
 يف تناك :لاق معن :تلق ؟ٌةنبا اهل :لاق «ةأرملا تيفوت :تلق ؟كل ام :يل
 :هلوق نيأف :تلق ءاهخكناف :لاق .فئاطلا يف يه ءال :تلق ؟كرجح

 اهّنِإ :لاق ؟[7»* :ءاسنلا] طا وت نر وبل يف ىلأأ اوُكحُبَتَيَرَو

 .؟"7كرجح يف تناك اذإ كلذ امَّنإو .كرجح يف نكت مل

 .خسنلا يف تسيل ؛مكتانبو» )١(
 نبا ئّوقو «(417 /7) «هريسفت» يف متاح يبأ نباو )٠١875(« قازرلا دبع هجرخأ (؟)

 )١08/9(2  «حتفلا» يف رجح نبا هححصو «(7507 /؟) (ريسفتلا» يف هدانسإ ريثك
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 :هل لاقي ةءاّوُس ينب نم الجر نأ رسم نب ميهاربإ نع ٌحصو
 َتاذ ًةأرما حكن ناك هّدج وأ هابأ نأ هربخأ ءاّريخ هيلع من :ثأ ءدبعم نب هللا ديبع

 ينب دحأ لاقف باش ًةأرما حكن مث «هللا ءاش ام ابحطصاف «هريغ نم دلو

 ءاهقلطف هاش ٍةأرماب اهنع َتينغتساو تريكو انّمأ ئلع تحكن دن :ةلوألا

 يف نكت ملو ءهّننبا ّحكنو اهقّلطف :لاق ءكّتنبا ىنحكتت نأ الإ هللاو ال :لاق

 يل ٍتفتسا :تلقف «هللا دبع نب نايفس تئجف :لاق .اهوبأ الو يه هرُجح

 مكب ربع زيلع ىتلخمأف ؛لاق :يعح بسم :لاق «باطشلا نب رمع
 لاعت َّمث اًنالف لّسف بهذاو «كلذب ّسأب ال :رمع لاقف «ربخلا هيلع تصصقف

 .217قلذي سأب ال :لاقق :هعلأسف ةلاق الع الإ هارأ الو :لاق .ينزبخأف

 راو اا للا بدار

 امّرحُي فيكف «بسّسلا نم هتأرما نبا اهّنأ عم ءجوَّزلا رجح يف نكت مل اذإ بيزا
 نأ :اهميرحت يف هناحبس هللا اهركذ ٍدويق ةثالث هذهو ؟عاضّرلا نم اهتنبا هيلع

 مرحي فيكف .اهّمأب لخد دق نوكي نأو «هتأرما نم نوكت نأو .هرجح يف نوكت

 ةبيبّرلا َنإف ةغل هّييِبَر يهالو «هرْجح يف تسيلو ؟ةعاضّرلا نم اهتنبا دّرجم هيلع
 ابهتأ جوز نأل ةييرو اًييبر ايمو ءساثلا قادثاب اهثبا ٌبِييرلاَو ةِجوُؤلا تدب

 تناكالو ءّطق (؟!اهبيملو هديل ريقب هئأرما امهتسضرأ نم انف قداعلا يف امورك
 .ىّتعمو اًظفل دعبلا ةياغ يف ّصْنلا اذه يف اهلوخدف .هرجح يف

 ىفف ءرجحلا يفامنوكب ةبيبّرلا ميرحت نأ ئلإ ِةِْكَي ٌيبنلا راشأ دقو

 .(517/5 /؟) (روثنملا ردلا» يف ىطويسلاو -

 07٠١(. /9) (نئلحملا» يف مزح نباو )١٠١870( قازرلا دبع هجرخأ )١(

 .(امهمريال :د )0
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 ةملس مأ تنب بنيز نأ ةورع نع ّيرهزلا ثيدح نم 0 يراقبلا بيسما

 بطخت كّنأ ُتربخأ هللا لوسر اي :تلاق نايفس يبأ تنب ةبيبح مأ نأ هتربخأ

 نكت ملول اهّنإ» :لاقف ءمعن تلال ؟ةملس مأ تشب :لاقف ؛ةملس يبأ ّتنب
 هدّيق يذلا َديقلا لكي هرابتعا ئلع لدي اذهو .2يل تلح امل يرجح يف يتبيبر

 يف لاقي نأ ءاوس اذه ريظنو .جورلا رجح يف نوكت نأ وهو «ميرحّتلا يف هللا

 يذلا ينبا ةليلح نكت مل ول :عاضرب ًةمّرحم تناك اذإ بلّصلا نبا ةجوز

 .قيفوّتلا هللابو ءامهنيب قرف الو ٌءاوس «يل ْتَّلح امل يبلصل

 لصف

 َنأو ءمّرحُي لحفلا نبل َنأ :نئسلا هذه نم دافتسملا يناثلا مكحلا

 نأ زوجي ال يذلا حلا وه اذهو «ةأرملا نم رشدتي امك هنم رشتني ميرحّنلا

 هللا لوسر ةئسف ؛مهدعب نمو ةباحّصلا نم فلاخ نم هيف فلاخ نإو «هريغب لاقي

 ٍدحأ لوق لجأل يه كرت الو ءاهلجأل اهفلاخ ام ّلك كرتُيو عبي نأ ٌقحأ

 وأ ؛هل اهغولب مدعل اهفلاخ نم (")فالخب ننّسلا تكرت ولو .ناك نم اًئئاك

 ءاهريغ ئلإ ةّجحلا تكرتو ءاذج ةريثك ننس ثكرتل -كلذ ريغل وأ «هليوأتل

 لوق ئلإ موصعملا لوقو «هعابتا بجي ال نم لوق ئلإ هعابتا بجي نم لوقو
 .ةمايقلا موي اهب هاقلن ال نأو ءاهنم ةيفاعلا هللا لأسن يلب هذهو ,موصعملا ريغ

 اَسأب لحفلا نبلب نوري ال انباحصأو ميهاربإو ةرامع ناك :شمعألا لاق

 مهلوق اوكرتف :ينعي .(©)سيحقلا يبأ ربخب ةبيَتْع نب مكحلا مهاتأ ئّنح

 )١559(. ملسم هجرخأو )67١١1(. مقرب )١(

 .«فالخل» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك ()

 .ديبع يبأ قيرط نم (5 )١١/ «ئلحملا» يف مزح نبا هركذ (؟)
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 دلالكع هللا لوسر نوع نم ةنسلا مهتتأ اذإ ملعلا لهأ عنصي اذكهو .هنعاوعجرو

 .اهريغب مهلوق اوكرتو اهيلإ اوعجر

 ميرحتلا هباتك يف هناحبس - 1

 ركن اووي عصر قل كدلَهمْأَول :لاقف ٌّمألا ةهج نم ةعاضّرلاب
 ةروكذملا ةعاضأرلا ىلإ هدب مالللاو [7 :ءاسنلا] 4 ةَعلَص آش

 .[؟4 .ءاسنلا] 4 يلد كَيَواَئل لأول :ايلاعت لاق دقو مالا ةعاضر يهو

 نَم لصأ ئلع اذهو .َنّسلاب نآرقلا انخسن دق اًنكل ثيدحلاب ميرحتلا انتبنأ ىلف
 .ُمزلأ سن ث صنلا ايلع ةدايزلا ”لوقي

 ال اوناكو هتتسب ةّمألا ملعأ مه ٠ ِدَبِلَلَع هللا لوسر باحصأ ءالؤهو :اولاق

 بنيز هّمأ نأ ةعْمَّز نب هللا دبع نب ةديبع يبأ نع عصف )هب ميرحتلا نوري

 ةأرما قيدصلا ركب يبأ تنب ءامسأ اهتعضرأ نينمؤملا ٌّمأ ةملس مأ تنب

 ذحتاف طغشمأ انأو يلع لخدي ريبزلا ناكو :بتيز تيلاق .ماوعلا نب ريبزْا

 مهف دلوامو 5 هنأ ئرأ :ينيثدحف يلع يلبقأ :لوقيو يسأر تورت نم ٍبرقب

 ئلع يتتبا موشاك ّمأ بطخي ّيلإ لسرأ ريبزلا نب هللا دبع نإ من .قومتإ

 امّد]و ؟ه لعد لهر :هل وسرت ؟17١تلقف «ةييلكلل ةزهح ناكو ءرييزلا ني ةزمج

 تدلو ام اّمأ (7كلبق امل عنملا اذهب تدرأ امّنإ :هللا دبع لاقف «هتخأ ةنبا يه

 يلسرأف ةوخإب ِكل اوسيلف ءامسأ ريغ نم ناك امو ؛كتوخإ مهف ءامسأ

 (١0) ص ف سل (ةيال .

 ) 0.خسنلا فالخ «تلاقف» :عوبطملا يف

 )( .خسنلا فالخ («كلبق نم» :عوبطملا يف
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 اولاقف نورفاونم ِةَِلَكَي هللا لوسر باحصأو «تلأسف ٌتلسرأف .اذه نع نِلَسِف

 لزت ملف اّيِإ '')اهحكن 4 .ًائيش عّرحت ال لجل لتقف نم اةعاضكلا نإ هيل

 .؟؟2اهنع كله ارتح ةذنع

 نأ مولعملا نمو :اولاق .رْنَعهَتََوي ةباحّصلا كلذ ركني ملو :اولاق
 .لجّرلا نم ال ةأرملا ةهج نم ةعاضّرلا

 ةحيرّصلا ةحيحّصلا ةْنّسلا ضراعي ام متركذ اميف سيل :روهمجلا لاق

 نم تسألا لوادي نأ انكإ :نيرمأ نيب هنإف نآرقلا اّمأ .اهنع لودعلا زوجي لق

 نوقيف ايلواسألل نآ انإو كيميرست :لعالا» قوه ةعاضألا وه بألا
 :هلوق مومعل اًصّّصخم وأ ًادتبم اًميرحت اهل َةّنَّسلا ميرحت نوكيف ءاهنع اًمكاس

 هّنإف ءاهل تخألا ظفل ُلوانت رهاّظلاو 4 .ءاسنلا] 4 يلد هاَيَواَي ل ٌَلِعْلَوِ

 اهيلع قلطأ نم لك هيف لخدف ؛ةعاضّرلا نم تاومخألا ظفنل مّمع هناحبس

 نإف هتاكعإ تبيبل ةعاضلا نه هيبأ نم خا نإ ةلاقيقأ زوجي الو بخ

 اهني ةمومعلا كتبئاخ © 0كتع هلا تف ٍنَّذُنا» :ةشئاعل لاق ِِي ىبنلا

 يخأ نيبو ةعضترملا نيب ةمومعلا تتبث تنتببث اذإف ؛هدحو لحفلا نبلب هنيبو

 ةشلاخ هلع وأ لوألا قيرطب هنبا نيبو اهي ورخألا ترقق :ةيللا بحئام
 تكس ام ًميرحت ٌثتبثأ نوكت نأ اهتياغو «هّتفلاخ اهّنأ ال باتكلا دارم تّيب

 .همومع دّري مل ام صيصخت وأ «هنع 6 سو رع 000 2

 .«اهيحكنأف» :عوبطملا يفو .خسنلا يف اذك 0010(

 .(91١/ص) هجيرخت مدقت (6)
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 .هب ميرحتلا تابثإ يلع نع مص دقف «ةباحّصلا عيمج ئلع ةلطاب ئوعدف

 هل تناك لجر نع لئس ٍِساَّبع نبا نأ يدي صف ىف ىراشبلا رككو

 نيا لاقف ؟اهسكتي نأ سب اًمالغ ئرخألاو ةيراج امهادحإ تعضوأ 00

 هّنئبا بنيز دقتعي ناك هّنأ ريبزلا نع ٌحيرص هب متللدتسا يذلا رثألا اذهو

 رشسني لحفلا قيل نأ يتعت تناك نينمؤملا مأ ةي ا هذهو ءةعاضّرلا فكللتي

 ؟ءالؤه نم عقي نيأو «ريبزلا نب هللا دبع الإ مكيديأب ّقبي ملف «2"”ةمرحلا

 لقي ملو «َنيِّمسم ريغ نولوهجمف ّلحلاب اهوتفأف مهّتلأس نيذلا اّمأو

 ٌتلسرأ اهّلعل لب ؛نورفاوتم مهو ِةِكي هللا لوسر باحصأ تلاس :ىوازلا

 نب هللا دبع هب اهاتفأ امب اهاتفأف «مهنم ةحيحّضصلا َهَّنّسلا هغلبي مل نم تلأسف
 مهمظعم ناك لب «ةنيدملاب "7نورفاوتم كاذ ذإ ةباحّصلا نكت ملو ريبزلا

 .رصمو قارعلاو ماّشلاب مهرباكأو

 امَّنِإ :لاقي نأ باوجلاف «ٌّمألا ةهج نم يه امّنِإ ةعاضّرلا نإ :مكلوق اّمأو

 )١( كلام هجرخأ لب ءيراخبلا هجرخيمل )١1757( يذمرتلا هقيرط نمو )١١59(.,

 بابلا لوأ يف مدقت دقو .حيحص هدانسإو )ص/١51(.

 لخدي نأ تّبحأ نم نعضري نأ اهتاوخإ تانبو اهتاوخأ رمأت اَهْنَعْدَنآََو تناك دقف (1)

 ملسمو «(2084) يراخبلا دنع هلصأو ,(7777":) دمحأ هجرخأ امك ءاهيلع

 411/8 /1) (روصنع ني ذيعس ننس :رظنيو 2150

 .«نيرفاوتم» :تبتكف عوبطملا يف تحلصأو .نونلاو واولاب خسنلا عيمج يفاذك ()

 و١



 .قيفوّتلا هللابو «هل ٌءاعو ٌمألاو هتطوب (١)راث يذلا بألل نَّللا

 وأ :ةعضرملا ةمومأ تبثت مل نإو نبَّللا بحاص ةّوبأ تبثت لهف :ليق نإف
 ؟ةعضرملا ةمومأ توبث لع ٌعرف هتّوبأ توبث

 دمحأ بهذم يف ناهجو امهو ؛ءاهقفلل نالوق هيف لصألا اذه :ليق

 ةدحاو لك ةلفط نعضرأف ٍتاجوز عبرأ هل نم :ةلأسم هيلعو يعفو

 اهعضرت مل َنهنم ٍةدحاو لك ّنأل ؛اهل اَّمأ نرصي ال َنهَّنإف .نيتعضر َّنهنم
 ال :امهدحأ ناهجو هيف ؟ةلفّطلل اّبأ جوَّزلا ريصي لهو .تاعضر ٌسمخ

 انا رييخي :ٌحصألا وهو ٍناثلاو «ِتاهّمأ تاعضرملا رصت مل امك اَبأ ريصي

 ريغ هسفنب ٌلصأ لحفلا نبلو .قءاعمو سم ةئبل نم عضتوا دلولا وتخل
 نم عاضترالا لوصحب تبثن :: امّنإ ةّوبألا َنإف :ةعضرملا ةمومأ ئلع عّرفتم

 لاف «كلامو ةفينح يبأ لصأ ئيلع اذه ءيجي الو .هّأ ةعضرملا نوكل ال «هنبل

 :عضترملل َتاهَّمأ عبرألا تاجولاف ٌمّرحم هريثكو عاضّرلا ليلق امهدنع

 هَّنأل ؛لفّطلا ئلع تاعضرملا تمرح حيحّصلا وهو  ةّوبألا توبثب انلق اذإف

 مل «ةّؤبألا تبثت ال :انلق نإو .َنهلعب نبا وهف «هيبأ تآوطوم ّنهو َنهبيبر

 .عاضّرلا اذهب هيلع نمّرحَي
 لك الفط نعضرأف ٍتانب ٌسمخ لجرل ناكل ام :ةلأسم اذه ايلعو

 نيققا فالرآو هت دبس لالا سي اهو .هل ٍتاِهَّمأ نرصي مل ةعضر ةدحاو

 اذ ريصي :امهدحأ بيهجو نرلع 9 تالاخو هل ةلاوعلأ تاعضرملا ةوخإ مه

 راصف هتانب نبل نم ٍتاعضر ٌسمخ عضترملل ٌلُمك دق هّنأل ؛اًلاخ نهوخأو

 .نيلل لعقلا ف ريمضلاو .قيرحت ««باا 1 3
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 مه نيذلا هدالوأ ناك اًدج راص اذإو .ٌةدحاو اًننب عضترملا ناك ول امك ءاّدج

 سيح نينه هل لك نماوخإ نينأل هجنالاعو لاوصلا تاديلا ةرمخإ

 الو اًدج ريصي ال رخآلاو ءةدحاو ّمأ ةلزنم هيلإ ةبسُنلاب اولّزنف ءتاعضر
 الاخ اهيخأ نوكو ءاَّمأ هنتبا نوك ئلع ٌعرف اًدج هنوك ْنأل ؛تالاخ ٌنبتاوخأ
 .هعرف تبثي الف لصألا تبثي ملو ءاَّمأ هتخأ نوك لع ٌعرف

 ةوبالا توف نإَف ؛اهلبق يتلا فاللخب ةلأسملا هذه ف ّحصأ هجولا اذهو

 ةّيعرفلا نأ :امهنيب قرفلاو .حيحّصلا ئلع ةمومألا ٌتوبث مزلتسي ال اهيف
 سيل نبّللاو ؛هتانب (١)نِهّنإف نهيبأو تاعضرملا نيب ةلأسملا هذه ىف ٌةققحتم
 .اًدذج 2")اهوبأ نكي مل اّمأ نكت نكت مل اذإف ءاهنباو ةعضرملا نيب انه مي يرحتلاف هل

 تتبث تشيل ءاوسق ؛نبألا بحاص نيبو عضترملا نيب ميرحّتلا إف :كلت فالخب

 لك نوكت ليف كلاخ ةهوخأ ريصي:انلق اذإ اذه يلعف .ال وأ ةعضرملا ةمومأ
 عضتري مل ِهّنأل ؛ةلاخ نوكت ال : :امهدحأ ,ناهجو هيف ؟هل ةلاخ ّنهنم ةدحاو

 دق هّنأل تبع ؛قاثلاو .ةلووخلا تبق كت الف ٍتاعضر ٌسمخ اهتاوخأ نبل نم
 باول نضو اهتم عيضترتام ناكثق ههناعضو سمح م عسلا نيللا نم عمدجا

 سمخ اهنم عضتري مل ذإ نهنم ٍةدحاو ةمومأ ٌتبتَت الو :ةلوؤخلل اًنبثم

 ٌةوبأ لحفلا نبل يف تبث امك «ةمومأ الب ٍةلوؤخ توبث دعبتسُي الو .تاعضر
 .ةمومأ الب

 .ةمومألا ئلع ٌضحم ٌعرف ةلوؤخلا نأ :امهنيب قرفلاو ؛فيعض اذهو

 .أطخ «4هنإف» :د )١(

 .«اهابأ» :م ءهز ءص (؟)
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 امهّنإف ةمومألاو ةّوبألا فالخب ؟هعرف تبثي فيكف لصألا تبثي مل اذإف

 .رخآلا ءافتنا امهدحأ ءافتنا نم مزلي ال نالصأ

 نعضرأف «نبا ةجوزو ةنباو ٌتحخأو ّمأ لجرل ناك ول ام :ةلأسم اذه ئلعو

 ئلع مّرحت لهو . .اهثأ ٌنهنم ٌةدحاو زر ِصّت مل فحضر ٌنهنم ةدحاو لك ٌةلقط

 اذه ّنإف ؛ٌديعب انهاه ميرحّتلاو .مّدقت ام :(')امههجو ءنيهجو ئلع ؟لجّرلا

 الاخ الو ات الو اًدذج الو هل ابأ جدلا لعجي ال لفّطلل لمك يذلا نبّللا
 .ملعأ هللاو

 لصف

 ةلالد ِيناَّزلا ءام نم ةقولخملا ميرحت ئلع لحفلا نبلب ميرحّتلا لد دقو
 ؛هئطوب َراث ٍنبلب تّدغت دق نم حكني نأ هيلع مرح اذإ هّنأل ؛ئرحألاو ئلوألا

 مّرحُي فيكو ؟هئطوب هئام سفن نم قل دق نم حكني نأ هل لحي فيكف

 هل حبب ّمث ؛هيف اًببس لجّرلا ٌءطو ناك ٍنبل نم اهيف امل عاضّولا نم هتنب عِراّشلا
 يتلا ةّيضععبلا نإ ؛ليحتسملا نم اذه ؟هئامو هثطو سفنب تقل نم حاكن

 ْتَّذغت نَم نيبو هنيب يتلا ةّيضعبلا نم ٌمتأو لمكأ هئام نم ةقولخملا نيبو هنيب
 اهمساك هئام نم ةقولخملاو «ةّيضعبل | نم ام ٌءزج اهيف عاضّرلا تنب نإ «هنبلب
 اذهو .ٌمأالل رخآلا رطّشلاو ءاًّعطق هضعب اهُرثكأ وأ اهفصنف هئام نم ٌةقولخم

 مامإلا ّصنو ءاهحابأ نم ةباحّصلا يف فرعُي الو .نيملسملا روهمج لوق
 .هديغ وأ ناك انمي هقيكلاب لأ اهجكرق نه نأ ةرلع دسحلا

 .خسنلا فالخ (امههجوأ» :عوبطملا يف 0(
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 .ةّيمرحملاو «ةمرحلا :طقف ٍنيمكح يف انب ةعاضّرلا نم هتنب تناك اذإوا

 ءاهّلح ْبِحوُيو ميرحتلا نع اهْجرخُي مل اهنع تنبلا ماكحأ رئاس فلختو

 ال اهنع تنبلا ماكحأ ٌفّلختو «ميرحتلا يف اب نوكت انزلا نم هئتب اذكهف

 «تدبلا» ظفلو ءاهتاغل يف هلقعت امب برعلا بطاخ هناحبس هللاو . اهلح بجوُي

 ةالّصلا ظفلك ٌيلصألا "”هعوضوم نع عراّشلا هلقني مل ٌّيوغل 17 ظفن
 هل عراّشلا لقن تبثي ئّمح ّيوّْللا هعوضوم ئلع لَمَحُيف ءامهوحنو ناميإلاو

 اىلع ةيقاب ظافلأ لاخلاو معلاو خألا ظفلك تنبلا ظفلف «هريغ ئلإ هنع

 نبا ّىطنأ هناحبس هللا نأ "70حيحّصلا» يف تبث دقو .ةّيوغفللا ابتاغ وسوم

 .بذكلا لمتحي ال قاطنإلا اذهو :«يعاّرلا ٌنالف يبأ» :هلوقب نزلا ىعاّرلا
 ٌقلخ يناّرلا ءامو اهئام نم هّقلخو .هيلع هّمأ ميرحت ئلع ةّمألا تعمجأو

 عاطقناو .هل اًضعب هنوك لثم اهل اًضعب هنوكو «ٌءاوس هيف امهمثإو ءذحاو

 .اهحاكن ٌراوج بجوي ال تنبلاو يناّزلا نيب ثرإلا

 هديب ناسنإلا ينمتسي نأ لوقلا اذه بحاص مّرحُي فيك بجعلا نم ّمث

 نأ هل زوجي مث .هّضعب حكني نأ ناسنإلل زوجيو هِدَّيِل اكن وه :لوقيو

 شرقتسي اسف .هبلص نم هجرخأو هئام نم هللا هقلخ ىذلا هّضعب شرفتسي

 ! ةيبنجألا

 لصف

 هللا لوسر هيلع ّضن امك «ناتّصملاو ةّصملا مّرحُت ال ِهّنَأ :ثلاثلا مكحلاو

 .د يف تسيل «ظفل» ()

 3 فاالخ «هعضوم) ري 00
 كف يبس [كزل ع صحا امس“ يع

 اليل



 :ءاملعلا هيف فلتخا عضوم اذهو .تاعضر سمخ الإ مرحي الو وكي

 اذهو «هريثكو عاضّرلا ليلقب َميرحَتلا فلخلاو فلّسلا نم ةفئاط تتبثأف
 ."”بّيسملا نب ديعس لوق وهو ,2"”ٍساّبع نباو ٠ يلع نع ئور

 .ّيعازوألاو ,(6)دامحو ء.مكحلاو («؟)ةدانقو «ٌيرهُزلاو هنمسحلاو

 نأ ")دعس نب ثسَّللا معزو «ةمينح ينأو كلام بهذم وهو ,' 0ٌيروثلاو

 هب رطفي ام دهملا يف مّرحُي هريثكو عاضّرلا ليلق نأ ئلع اوعمجأ نيملسملا

 .دمحأ مامإلا نع ةياور اذهو «مئاَّصلا

 اذهو ءتاعضر ثالث نم لقأب ميرحتلا تبغي ال :ئرخأ ةفئاط تلاقو
 ا , ع ا ِ
 نع ةيناث ةياوروهو قا ىلع نب دوادو رذنملا نباو ديبع يبأو روث يبأ لوق

 )١( قازرلا دبع هجرخأ )١19715(« ئلعي وبأو ((19/711) ةبيش يبأ نباو )47٠١١(,

 يئاسنلاو )7721١(, «راثآلا لكشم» يف يواحطلاو )١١/ .)547ينطقرادلاو

 .(":7؟/0)

 .(17971711711) ةبيش يبأ نباو )١755(« كلام هجرخأ (؟)

 (1/6 )١١/ «راثآلا لكشم» يف يواحطلا هقيرط نمو )١177١( كلام هجرخأ (9)

 07١8(. /4) «هننس) يف لىرخأ قيرط نم ينطقرادلا هجرخأو )١7971١(. قازرلا دبعو

 نمع ةداتقو يرهزلا نع رمعم نع) :هيفو .مهنع )١7477( قازرلا دبع اهجرخأ (4)

 (... عاضرلا يف اولاق نسحلا عمس

 .(117/1715) ةبيش يبأ نبا دامحو مكحلا نع هجرخأ )2(

 .امهنع )١١/ ١7( مزح نبال «ئلحملا»و )١١5٠(« ثيدح بقع «يذمرتلا ننسا يفامك ()

 )0( «ينغملا» يفامك )١١/ 73١١(.

  (0)«ينغملا» يف امك )١١/ 7٠١١ 3١١(.
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 لوق اذهو هباعههر بع نم لقابف _ةيأل :عرعشأ ةقئاظ تلاقو
 وهو أ" ”سواطو ءاطعو .(" ) ببّزلا ني هللا ةبعو 410 ووسسم نم هللا ديغ

 ]فق مرسلي هلأ : اهنع ةيناثلا ةياوّرلاو .47ةشئاع نع ثالثلا تاياوّرلا ئدحإ

 بهدم ممشلاب لوقلاو "يف رشغ نم لقأ موعجال :ةئلاثلاو .“ 'عبس نم

 هذه يف ةواد فلاخو همزح نبا لوق وهو «هبهذم رهاظ يف دمحأو ؛ّيمفاّشلا

 .ةلاسملا

 دجُو ثيحف ؛ةعاضّرلا مساب ميرحّتلا قّلع هناحبس هنأ نيلّوألا ةّجحف
 نم مرْحَي ام ةعاضّرلا نم مّرْحَي١ :لاق ِكَي ٌيَِتلاو ءاهمكح دجُو اهمسا

 .نآرقلا قالطإل ٌقفاوم اذهو :2306بسشلا

 )١( «ينغملا» يف ةمادق نبا هنع هلقنو ءاذنسم هيلع فقأ مل )١١/ ١١"7(.

 .(17947711970) قازرلا دبع هجرخأ (0)

 يف ةمادق نباو ١4(( 4 /11) «نايبلا3 يف ينارمعلا امهنع هلقتو ءادئسم امهيلع فقأ مل (0)
 .امهريغو )١١/ 73١١( (ىنغملا)

 .(18417 ل"4117) قازرلا دبع هجرخأ 0(

 نئنسلا» يف ىئاسنلا اهجرخأ ئرخأ قيرط هلو ((17471) قازرلا دبع هجرخأ (5)

 نع يئاوتسدلا ماشه نع )٠١/ ٠١( «ئلحملا» يف مزح نباو .(25159) «ئربكلا

 «ةشئاع نع ريبزلا نب هللا دبع نع كهام نب فسوي نع ليلخلا يبأ حلاص نع ةداتق

 .ثيدحلا بقع ىيئاسنلا هيلع ملكتو

 قازرلا دبعو -(78/5) «مألا» يف ىعفاشلا هقيرط نمو )١778( كلام هجرخأ (7)

 لا )٠ ةبيش يبأ نباو «475(2/) روصنم نب دعسو 2(

 .(517١ص) هجيرخت مدقت (00)
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 تنب ئيحي مأ جّوزت ِهّنأ :ثراحلا نب ةبقع نع 2١7 «نيحيحّصلا» يف تبثو

 يدلل كلذ ركّذف ءامكتعضرأ دق :تلاقف ؛ءادوس ٌةمأ تءاجف «باهإ يبأ

 ددع نع لأسي ملو 272؟امكتعضرأ دق نأ تمعز دقو فيك» :لاقف "هك
 .عاضّرلا

 ءطولاك «هريثكو هليلق ئوتساف «ميرحّتلا هب قّلعتي ٌلعف ِهّنألو :اولاق
 هليلقب لصحي محّللا تابنإو مظعلا ()راشنإَّنألو :اولاق .هل بجوملا
 ةعضّرلا يف مهلاوقأ تفلتخا دق ددعلا باحصأ َّنألو :اولاق .هريثكو
 عراشلا هلعجي مل اذكه ناك امو «بارطضالا ّدشأ تبرطضاو ءاهتقيقحو

 .هب ملعلاو هطبض ِض مدعل ءاباصن

 ةملا وحمل الا لاق هلأ ل ىلا نع تبث دق :ثاألا باسم ل
 ال» :ِدِْئََع هللا وسر لاق ا

 هللا لوسراي :لاق الجر نأ رختآ ثيدح يفو .«ناتجالمإلاو ةجالمإلا مّرحت

 انهاور سي رض ديم م قيداعلا تاهو .«ال» :لاق ؟5 ةدحاولا ةعضّرلا مّرحت له

 ثالثلاب ميرحّتلا انتبثأف ءاهنع لودعلا زوجي الف «“ !«هحيحصا) يف ملسم

 .ملسم هجرخي ملو )017١8(( يراخبلا )١(

 يف تسيلو «(هل كلذ تركذف تيحنتف :لاق ءينع ضرعأف» :اهدعب عوبطملا يف (؟)

 .خسنلا

 .خسنلا يف تسيلو «اهنع هاهنف» :عوبطملا يفاهدعب (')

 ؛نيهجولاب ظفللا اذه اهيف يتلا ةياورلاو .«زاشنإ» :عوبطملا يفو .ءارلاب خسنلا يفاذك (5)

 .(509١ص) اهجيرخت مدقت

 .(١5١-01١/ص) اهجيرخت مدقت (ه)
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 هيف ربتعُي ام نألو :اولاق .ةئّسلا حيرصب اهنود امب ميرحتلا انيفنو «ةيآلا مومعب
 دقو ؛عمجلا بتارم لّوأ اهّنألو :اولاق .ثالثلا هيف ربتعُي راركّتلاو ددعلا
 .اًدج ةريثك عضاوم يف عراَّشلا اهربتعا

 ثيداحألا نم لصفلا لّوأ يف مّدقت ام انل ةّجحلا :سمخلا باحصأ لاق

 يفون ُةكَي هللا لوسر نأ اَْتَعدَيَبَر ةشئاع تربخأ دقو «ةحيرّصلا ةحيحّصلا
 :ليهس تنب ةلهسل لِي ملا لوق اذه يف يفكيو :اولاق .كلذ ئلعرمألاو

 ةَّمألا ملعأ ةشئاعو :اولاق .22)هيلع يمّرحَت تاعضر ّسمخ اًملاس يعِضرَأ»

 لخدي نأ تدارأ اذإ ةش اقم تنالغي ]يبل ناني يعالاسا أد ماقع

 سمخ هّيعضرأف اهتاوخأ وأ اهناوخإ تانب ئدحإ ترمأ ٌّدحأ اهيلع
 قيلعت مدع يف حيرص نيتعضّرلاو ةعضّرلاب ميرحتلا يفنو :اولاق .22)ِتاعضر
 ؛ةحيرص ةحيحص ثيداحأ "7ثالث الث يهو «هريثكو عاضّرلا ليلقب ميرحتلا

 انقّلع اذإو :اولاق . .أدتبم مكح سيسأت اهضعبو «لئاّسلل اًباوج جرخ اهضعب
 ءاهب متللدتسا يلا صوصّنلا نم اًئيش انفلاخ دق نكن مل سمخلاب ميرحّتلا

 الو حسن ال نايب قلطملا دييقتو ءسمخلاب اهقلطم اندّيق دق نوكنامّنإو

 يفن ثيداحأ فلاخي ِهّنإف ريثكلاو ليلقلاب ميرحّتلا قّلع نم اّمأو .ٌصيصخت

 وهف اهفلاخي مل نإو هَّنإف ثالثلا بحاص اّمأو ؛نيتعضّرلاو ةعضّرلاب ميرحتلا
 .نسمشلا تيداسأل تلااقم

 .(0١15١ص) مدقت دقو )7١77/١501(« ملسم هجرخأ )010

 .قأيسو :(171/5) كلام هجرخأ (؟)

 .ددعلا ريكذتب خسنلا يف اذك 0
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 رابخألا َلَقن ةشئاع هلقنت مل سمخلا ثيدح :سمخلاب هدّيقي مل نم لاق

 لقنت مل ةّمألاو رتاوّتلاب تبثي امَّنِإ نآرقلاو «نآرقلا َلَقن هتلقن امَّنإَو «هب ٌحتحُيف
 مكحلا تابثإ عنتما اربخ الو اًنآرق نكي مل اذإو ءانآرق نوكي الف ءانآرق كلذ

 .هب

 .نيلصف يف اًداحآ نآرقلا نم لِقن اميف مالكلا :سمخلا باحصأ لاق

 نامكح امهّنأ بيراالو .هب لمعلا بوجو :يناثلاو ءنآرقلا نم هنوك :امهدحأ

 ْتِدْحُملا ئلع هّسم ٌميرحتو «هب ةالّصلا َداقعنا بجوي لّوألا ّنإف ؛نارياغتم
 ماكحألا هذه تفتنا اذإف «نآرقلا ماكحأ نم كلذ ريغو «يتجلا لع هتءارقو

 لك ٌجتحا دقو . ْنَظلا هيف يفكي ِهّنإف هب لمعلا ءافتنا مزلي مل رتاوّتلا مدعل

 اذه يف دمحأو ٌيعِفاّشلا هب ٌصتحاف ءعضوم يف هب ةعبرألا ةّمئألا نم ٍدحاو

 نبا ةءارقب ةراّمكلا مايص يف عبادّتلا بوجو يف ةفينح وبأ هب ٌجتحاو «عضوملا
 يف هلبق ةباحصلاو كلآم هب ٌحتحاو .(70١تاعباتتم ماّيأ ةثالث مايصف) :ٍدوعسم

 بوي لجر ناك إو» :ئيبأ ةءارقب سدّشلا هنأ ألا دلو نم حاولا ىضرف
 ,2(")(سدّسلا امهنم ٍدحاو ٌلكلف َّمأ نم ٌتخأ وأ خأ هلو ٌةأرما وأ ةلالك

 84٠- 4) زوضتم خب ديعس ةيججرخأ ام اهحصأ قرط نم ةوعسم نبا نع ثيور 010(

 ةبيش يبأ نباو -(55 )٠١/ «ئربكلا نئسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو  (ريسفتلا

 :رظنيو .ىئرخأ قرط نم يورو «.(507 /8) «هريسفت» يف ريرج نباو .( )5 ١١6١

 )1١5117-111١5(. «قازرلا دبع. فنصماا

 روصنم نب ديعس اهجرخأ «يبأ ةءارق نم تسيلو ءصاقو يبأ نب دعس ةءارق يه (؟)

 «هريسفتا يف ريرج نباو «(797/ص) «نآرقلا لئاضف» يف ديبع وبأو ؛(ريسفتلا -247)

 نع ءاطع نب ئىلعي نع قرط نم 77١( /7) «ئربكلا نئسلا» يف يقهيبلاو «(587 /5)

 .صاقو يبأ نب دعس نع فناق نب ةعيبر نب مساقلا

 اللا



 .اهاوس عامجالل ٌةتانسم الو ةءارقلا هذبب اودع مهلك ساّنلاف

 ارق لب :انلق ءاربخ وأ اًنآرق هلقن نوكي نأ اَّمإ :مكلوق اًّمأو :اولاق

 .اًحيرص

 يقب وأ هظفل خسُن اذإ ؟21) تم :انلق «أَد ٌرتاوتم هلقن بجي ناكف :مكلوق

 و فار كلر دأب يلا ةيدر كلاس يلا قوس“

 امم ")(امهومجراف اينز اذإ ةخيّشلاو ْخِيّشلا» :هلوق مكح هل نوكيف ؛همكح

 .هنع نا وج آل امم اذهو «تياث همكحو اًداحنأ هلقتي ىفتكا

 :نافيعض نارخآ نابهذم ةلأسملا فو

 لوق نع ٌسواط لئس امك «عبس نم ّلقأب تبثيال مي :رستلا نأ : :امهدحأ

 مث .كلذ ناكدق : :لاقف ؛تاعضر عبس نود عاضّرلا نم مّرحُيال :لوقي نم

 .©)هّرحت ةدحاولا ةّرملا «ميرحّتلاب ءاج ٌرمأ كلذ دعب ثدح

 هَ

 (4)ةصفح نع ئورُي اذهو ءتاعضر رشعب تبثي امّنِإ ميرحّتلا ْنأ :يناثلا

 .خسنلا فالخ «ئتح» :عوبطملا يف ()

 ننسلا» يف يقهيبلاو «(750517) هجام نباو «.(51787) كلام :ظفللا اذهب هجرخأ (؟)

 نابح نباو )75١701(« دمحأو ُكَنَعْدَاَوَيَو رمع ثيدح نم )7١١/8( «(ئربكلا

 يراخبلا يف هلصأو ءبعك نب يبأ ثيدح نم (77/5١5؟) مكاحلاو «(5478)

 ١8١(. /7) يسرافلل «ةعبسلا ءارقلل ةجحلا» :رظنيو )١191(. ملسمو ء«(/7)

 )١18915(., قازرلا دبع هجرخأ (6)

  هقيرط نمو «(777 /1) «مألا» يف يعفاشلا هقيرط نمو ؛(1747) كلام هجرخأ (5)
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 فلام

 لاق «ٌنهريغو ِةِكلَ يبنلا جاوزأ نيب قرفلا وهو ءرخآ ٌبهذم اهيفو
 تاعشو نمانلا رتاسلو تنام حم تاعضر ِةِكَي تيبنلا جاوزأل ناك :سواط

 .(؟3ٌدعب كلذ كرت ّمث ّت امولعم

 .قيفوتلا هللابو .لاوقألا هذه نم حيحّصلا نّيبت دقو

 ؟اهذح امو ءاهتخأ نم لصفنت يتلا ةعضّرلا يه امف :()ليق نإف

 [..لجو ٍةبرضك «ُكش الب هنم ٌةّرم يهف ءعاضّرلا نم ٌةلْمَق ةعضّرلا :ليق

 ناك «يضراع ريغ نم هرايتخاب هكرت مث «هنم ٌصتماف يدا َمقتْلا ئتمف «ةلكأو

 ءاذه فرعلاو «فرعلا ئلع لمحف ؛ ءاقلطم كلذب درو عِرّشلا نأل ؛ةعضر كلذ

 نع دوعي مث هيِهلُي ءيشل وأ ءٍةريسي ٍةحارتسا وأ سفنتل ضراعلا عطقلاو

 ؛كلذب هتلكأ عطق اذإ لكآلا ّنأ امك ٌةدحاو ًةعضر هنوك نع هجرخُي ال -برف

 مهلو «يعفاّشلا بهذم اذه . .ًةدحاو لب نيتلكأ كلذ نكي مل «برق نع داع مث

 :(؟!ناهجو هتداعأ مث هيلع ةعضرملا تعطق اذإ اميف

 .(5 01/ /ا/) «لئربكلا ننسلا» يف ىقهيبلا -

 .(180ص) مدقت دقو «(87//1) كلام هجرخأ (1)
 نع الضف بحاص ئلإ هدنسي مل» :لاقو )17/١١(« «ئلحملا» يف مزح نباهركذ (؟)

 .«ةجح هب موقت ال اذه لثمو «ُدْيِكَي هللا لوسر
 .ح «م يف تسيل «ليق نإف» ()

 )5١18/١1/8(. «(عومجملا» :رظنا (5)

 ١6



 .هرايتخاب عطقي ىَّتح ءارارم هتعطق ولو ٌةدحاو ةعضر هنأ ؛امهديحلا

 ةمئان يهو اهنم عضترا ول اذهلو «ةعضرملا لعفب ال هلعفب رابتعالا أل :اولاق

 هرمأ ةدحاو ةلكأ يل عرش ول امك هي لتعي مذ هيلع تسلل اف هلمييطو يسع

 .ٌةدحاو ةلكأ اهَّنإف داع َّمث .هيلع اهعطقف ٌصخش ءاجف « «بيبّطلا اهب

 نمو عضترملا نم ٌحصي عاضّرلا ّنأل .ئرخأ ٌةعضر اهَّنَأ :يناَثلا هجولاو
 .ةعضر بستحا ٌمئان وهو هترّجوأ ول اذهلو .ةعضرملا

 :ناهجو اهريغ يدث ئلإ ةأرما يدث نم لقتنا اذإ اميف مهلو

 لبق ئرخألا ئلإ امهادحإ نم لقتنا هّنأل ءامهنم دحاوب ٌدتعي ال :امهدحأ
 ةأرسملا يدش نم لئقتنا ول اذهلو . امهادحإ نم ةعضّرلا متت ملف «ةعضّرلا مامت

 .ةدحاو ةعضر اناك رخآلا اهيدث ىلإ

 هّعطقو عضترا هَّنأل ٌةعضر امهنم ٍةدحاو لك نم بسحب هنأ :يناثلاو

 .نيصخش نم هرايتخاب

 اَنيِب اًعطق عطق اذإ :؟17(ينغملا» بحاص لاقف .دمحأ مامإلا بهذم امو

 قيضل عطق نإ اًّمأف .ئرخأ ةعضر تناك داع نإف «ةعضر كلذ ناك هرايتخاب

 هيلع تعطق وأ :هيهلي ءىشل وأ .يدث الإ يدث نم لاهتنالل وأ « سفن

 هيفف لاحلا يف داع نإو «ةعضر يهف اًبيرق دعي مل نإف ءانرظن -ةعضرملا

 :ناهجو

 اذهو :لاق .ئرخأ ةعضر ىهف ءداع اذإف «ةعضر لوألا نأ :امهدحأ
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 ّيبصلا ئرت امأ :لاق هّنإف ؛لبنح ةياور يف دمحأ مالك رهاظو ءركب يبأ رايتخا

 .حيرتسي وأ سّفنتيل يدّتلا نع كسمأ سمّتلا هكردأ اذإف ءيدثلا نم عضتري

 :دعي مل ول ٌةعضر ئلوألا نأ كلذو :ْخِيَّشلا لاق .ٌةعضر يهف كلذ لعف اذإف

 .هرايتخاب عطق ول امك داع نإو ةعضر تناكف

 اذإ اميف الإ ٌيعِفاَّشلا بهذم وهو «ٌةعضر كلذ عيمج َّنأ :رخآلا هجولاو

 ةلكأ الإ مويلا تلكأ ال :فلح ول هّنأل ؛ناهجو هيفف «ةعضرملا هيلع تعطق

 نول ئلإ ٍنول نم لاقتنا وأ ءءام برشل عطق وأ ءاًئمز لكألا مادتساف ٌةدحاو

 روُجّولاو :١2)لاق .ًةلكأ الإ ّدعي مل -ماعّطلا نم هيلإ لمحُي امل راظتنا وأ

 اذه اذكف ةعضو

 نوكيو .ْخيَّشلا هركذ ام :امهدحأ «نيرمأ لمتحي دمحأ مالكو :تلق

 عومجملا نوكي نأ :يناثلا .ةيناثلا ةعضّرلا ئلإ ("”دئاع «ٌةعضر يهف» :هلوق

 رهظأ اذهو .يناثلا وأ لوألا 'ىلإ دئاع اةعمقر يهف» :هلوق نوكيو ةعيضر

 ةعضو اهنوك ايلع ةحارتسالا وأ 60 فنّ طق دعما هّنأل لسحب

 نم ًةدحاو ئلوألا عم ةيناثلا نوكب ٌقيلأ لالدتسالا اذه َّنأ مولعمو .ةدحاو

 هتاف كس ةعمر ةيئاثلا نوك

 نأ امهنيب قرفلاف ءروُجّولاو طوعّسلا ريسي ئلع هل َخيَّشلا سايق اّمأو

 نسم ريسيلا نأل .حصأ لوألاو ءانهاه اذكف «ةدحاو» :«لاق» لدب عوبطملا يفو )١(

 .ةرابعلا رصتخا فلؤملا نأ رهاظلاو .خبسنلا يف تسيلو ««ىنغملا» يف امك «طوعسلا

 .بصنلا هجولاو «يتأي اميفو انه اعوفرم خسنلا يفاذك (؟)

 .«سفنللا :حود (9)

 ما ١



 :ةعضر :لاقيق اهمامث نم وهأآلو :هلبق ةعضرل اًعبات سيل ءلقتسم كلذ

 .اقرتفاق ءاهمامف نم ىعو « اولا ةدبات ةيئاكلا نافساعتل ادم فالح
5 

 يف ماطفلا لبق ناك ام ميرحّتلا هب قّلعتي يذلا عاضّرلا َّنأ :عباّرلا مكحلا
 :كلذ يف ءاهقفلا فلتخا دقو .داتعملا عاضترالا نمز

 الو «نيلوحلا يف ناك ام وه :دمحمو فسوي وبأو دمحأو ٌنعفاَشلا لاقف

 نباو «ةريره يبأو .دوعسم نباو ءرمع نع كلذ ٌمصو .امهدعب ناك ام مّرحُي

 ننسأو 60 ءيعشلاو ا ”ييسعلا نب ديعس نع يورو ع نباو سابع

 عودنملا نباو همرح نباو «كذيبع يبأو .«.قاحسإو «نايقس لوق وهو ,؟20ةمرعش

 .هباحصأ روهمجو ء«دوادو

 «نمهزي هوذحُي ملو .ماطفلا لبق ناك ام مّرحملا عاضّرلا :22)ةفءاط تلاكو

 ٌحصي ملو "7 يلع نع يورو "7 ٍساّبع نباو 2 7ةملس مأ نع كلذ ّحص

 )١( ةبيش يبأ نبا هجرخأف ةريره يبأ رثأ ادع ,مهراثآ جيرخت مدقت )5٠ 57-117 179/8(.

 .هجيرخت مدقت (0)

 ريرج نباو«(١7ا/١/8) روضنم نب ديغسو :(11895) قازرلا ديغهجرختأ ©
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 .(85 /9) «ةنسلا حرش يف يوغبلاو )١9/١١(. «ئلحملا» يف مزح نبا هنع هركذ ()

 .ز يف تسيل «ةفئاط» )6

 ,(10/7789) ةبيش يبأ نبا هجرخأ (7)

 .ةلاهج هدانسإ يفو )١7457(. قازرلا دبع هجرخأ (0)

 يف يقهيبلاو «(3277 /1) «طسوألا» يف يناربطلاو )١١551١(« قازرلا دبع هجرخأ 0(
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 لاق .ئيعازوألاو (23)ةمركعو :١2)ةداتقو ٌيرهزلاو ءنسحلا لوق وهو ءهنع

 يف عضر مث .هماطف (؟)ٌرمتساو ٌدحاو ٌماع هلو مِطف نإ :"7ٌيعازوألا
 ام هنإف ءمّطفُي ملو هعاضر ئدامت نإف ءاًنيش عاضّرلا اذه مّرحُي مل «نيلوحلا

 .عاضّرلا ئدامت نإو مّرحُي ال هنإف امهدعب ناك امو ءمّرحُي نيلوحلا يف ناك

 ءالؤه هتّقوُي ملو ءرغّصلا يف ناك ام مّرحملا عاضّرلا :ةفئاط تلاقو

 الخ ٍةيِئلَك يبنلا جاوزأو ,(23)بِّيسملا نباو 227 رمع نبا نع اذه يورو «تقوب
- 

 ةيئاع

 نع ةربس نب لازنلا نع كاحضلا نع ربيوج قيرط نم (51/17) «ئربكلا نئسلا» -
 ينيدملا نبا لاق امك ريكانم ءايشأ كاحضلا نع يوريو ءاذج فيعض ربيوجو «ىلع

 نم (1777) ةبيش ىبأ نبا هجرخأو .هتمجرت يف امك اهنم ثيدحلا اذهو «هريغو

 :داقنلا رثكأ هفعض بانج وبأو هب لازنلا نع ءاجر نب ليعامسإ نع بانج يبأ قيرط
 نمو ؛(0٠56١/17891) قازرلا دبع هجرخأ ءاعوفرم يورو .سيلدتلا ريثك وهو

 (5 311 /1) «ئربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو :27 5٠ /7) «لماكلا» يف يدع نبا هقيرط

 :يليقعلا لاق ؛هفقوو ربيوج نع هاورف يروثلا هفلاخو ءاعوفرم هب ربيوج نع رمعم نع
 .(57/ /5) يليقعلل «ريبكلا ءافعضلا» :رظنيو .«باوصلا وهو»

 ,(8+178) قازرلا دبع ةثالثلا نع هجرخخأ ()

 .عطقنم هدانسإو )2١12554((« قازرلا دبع هجرخأ (0)

 )١18/١٠١(. «ئلحملا» يف مزح نبا هنع هركذ ()

 .«ئلحملا» يف امك تبثملاو .واولا نودب خسنلا يف (5)

 .(1771/) كلام هجرخأ (0)

 نم (17/7457) ةبيش يبأ نباو )/١19451(« قازرلا دبعو )١791/7(« كلام هجرخأ (5)

 نايفس قيرط نم )71/4/١( روصنم نب ديعس هجرخأو «ديعس نب يحي قيرط
 .هب بيسملا نبا نع (نايفسو لييحي) امهالك
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 لوقك ئرخأ ةياور ةفينح يبأ نعو ءاّرهش نوثالث :رفزو ةفينح وبأ لاقو
 .دمحمو فسوي يبأ

 الو ءامهراق امو نيلوحلا يف مرحي :هبهذم نم روهشملا يف كلام لاقو

 يورو .ةنارهش هنع يرو «ةريسي ماي رابتعا هنع يور مث .كلذ دعب هل ةمرح

 نيلوحلا دعب ناك ام نأ :هريغو ملسم نب ديلولا هنع ئورو .هوحنو ٌرهش هنع
 وهاذهو «نيلوحلا نم ٠ ىدنع هّنإَق ةثالك وأ نيرهش وأ رهشب ب عاضر نيم

 .هباحصأ نم ريثك دنع روهشملا

 هلوق تام نأ الإ هيلع ءارقُب ناكو «أًطوملا# باحصأ هنعءاوز يذّلاو

 امّنِإ ءاّئيش مّرحي ال هريثكو هليلق نإف نيلوحلا دعب عاضّرلا نم ناك امو :21)هيف
 .هظفل اذه .9'2ءاملا ةلزنمب وه

 امف ءءاضَّرلا نع ماعّطلاب ئنغتساو «نيلوحلا لبق ُيِبَّصلا لصف اذإ :لاقو
 .(7ةمرح هعاضرل نكي مل كلذ دعب عضترا

 ةّذم :ةفوكلا لهأ نم ةعامجو «بئذ يبأ نباو ءحلاص نب نسحلا لاقو
 .مّرحي مل اهيلع داز امف «نينس ثالث مّرحملا عاضّرلا

 نوراه نب ديزي ناكو «نينس عبس ىلإ هتّدم :زيزعلا دبع نب رمع لاقو
 هنع ئئكحو ءاذه فالخ هنع يورو .؟؟هلوق نم بّجعتملاك هنع هيكحي

 .(17/1/5) مقرب 00

 .«ماعطلا» :أطوملا يفو .خسنلا يفاذك (5)

 ١(. 5/8 /5) «راكذتسالا)»و ١577( //) (ديهمتلا» :رظني (9)

 .هيلع فقأ مل (:)
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 . مري رشه انثاو قآل وس هئذع نأ ةعبر

 .خيش هَّنأ ولو ريبكلا عاضر مّرحُي :فلخلاو فلَّسلا نم ٌةفئاط تلاقو

 ينربخأ :لاقف «ريبكلا عاضر نع لئس هَّنأ باهش نيب نيم "كلام ئورف
 ؛ملاس عاضرب ليهس تدي ةلهس لو هللا لوسر رمأ ثيدحب ريبزلا نب ةورع
 نينمؤملا مأ ةشئاع كلذب ثذخأف :ةورع لاق .اهل اّنبا هارت تناكو «ٌتلعفف

 موثلك َّمأ اهتخأ رمأت تناكف :”7لاجّرلا نم اهيلع لخدي نأ بحت تناك نميف

 .لاجّرلا نم اهيلع لخدي نأ تّبحأ نم نعِضرُي اهيخأ ٍتانبو

 حابر يبأ نب ءاطع تعمس :لاق «جيرج نبا انث :(؟7قازرلا دبع لاقو

 اريك جر كك امدسب اهبل نم «"للأردا سقس ثادق لجرماسر

 .اهيخأ ٍتانب كلذب رمأت ةشئاع
 مها نا ع

 نب ةورعو 2١7 يلع نع ئوريو .اًهْنَعدَئإََوَر ةشئاع نع ٌتباث لوق اذهو

 .هيلع فقأ مل )١(

 دنع هلصأو )75١71(( دواد وبأو ((77170) دمحأ هجرخأو .(17/15) «أطوملا» يف (؟)

 )١5017(. ملسمو ؛«(0 )/٠8 يراخبلا

 .«ءاسنلاو) :ز يف اهدعب (")

 .(17/837) «فنصملا» يف (5)

 .«يتأرما» :ص م (0)

 )١( قازرلا دبع هجرخأ )4//178(.
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 يبأو عن نب ثيللا لوق وهو 2 ”7بابر يبأ نب ءاطعو ١7 يبآلا

 عاضر مّرحَي امك مّرحي خيش هنأ ولو ريبكلا عاضرو :2؟7لاق .مرح نب لدمحيم

 .قرفالو ريغّصلا

 .ةلأسملا هذه يف سائلا بهاذم هذهف

 امهَّنإف ءريبكلا عاضرب نيلئاقلاو «نيلوحلا باحصأ ةرظانم ركذنلو

 .ةيراقك. لاوقألا ئاسو فاقرط

 ِنِلَوَحنهَدلْوَأ عصر َتادَولاَو# :ئلاعت هللا لاق :نيل رعب 0 لاق

 ةعامضرلا ءامت لعجف : اولاق ه1 :رقلا] يأ ار نمل نيام

 ا

 قر لك كلا لوسو اهركش ىلا ةضاعسملا هلم ىع هّذملا ءذهو :اولاق

 اهيلع ةمّرحملا ةعاضّرلا

 (5)(يدّشلا يف ناك ام الإ ٌعاضر ال» :اهيف لاق يتلا يدثلا ةّدم يهو :اولاق

 .يدشلا يف تام نالف :نولوقي برعلا «ةفورعم ةغل هذهو :ىدنلا نمؤ ىف ىأ

 يف تام ميهاربإ َّنِإ) :روهشملا ثيدحلا هنمو «ماطفلا لبق عاضّرلا نمز يف يأ

 .ابيرق هجيرخت مدقت (0)

 .ًاًبيرق هجيرخت مدقت )030

 )١٠١/ 5١(. «نيلحملا» يف امك 02

 )١17/١١(. «نئلحملا» يف (4)

 .(577 5) نابح نباو )١١57(.« يذمرتلا دنع ةملس مأ ثيدح نم هجيرخت مدقت (5)
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 تاولص هّنبا ميهاربإ ينعي «7١2(هعاضر ٌةَيت ةّنجلا يف اًعِضرُم هل َّنإو ءيدّنلا
 .هيلع همالسو هللا

 يدشلا ين ناكو .ءاعمألا ّقَتَق اماالإ عاضر ال» :هلوقب كلذ دَّأو :اولاق

 عاضر 3 مولعمو .مرحملا عاضّرلل يفاصوأ ةن ةثالث ادد تورس ل

 يفناكام الإ عاضرال» :ساّبع نبا ثيدح اذه نم حرصأو :اولاق

 تبنأ ام الإ عاضّرلا نم مّرحُي ال» :دوعسم نبا ثيدح اًضيأ هدّكأو :اولاق

 .اًمظع رشني الو ءامحل كسلا ل ريبكلا عاضرو .«*”«مظعلا ٌرَشنأَو محلا

 رّيغتو ةشئاعل يَا لاق امل اًمّرحم ريبكلا عاضر ناك ولو :اولاق

 ْنَم َنْرَظنا» :لاقو ءاٌريبك هآر اعل اهيلع ةعاضّرلا نم اهيخأ لوخد هركو .ههجو

 هركاملو ءريغَّصلا نيبو هنيب ٌقرف نكي مل ريبكلا عاضر مّرح ولف ««ٌنكئاوخإ
 .«ةعاحملا نم ةعاضّرلا امّنإَف» :لاق م هن (نكئاوخإ نَم نرظنا» :لاقو كلذ

 ' وهو مابقرلا نمي ريغ يف ميظترا دق دركي نأ ايش نرسل نم انه تحفر ظ

 .اححأ نوكي الف «ةمرحلا رشني الف «ةعاجملا نمز

 )١( ملسم هوحنب هجرخأ )7171١(.

 )6( هجيرخت مدقت )ص١0/8(.

 )90( هجيرخت مدقت )ص١09(.

 )5( هجيرخت مدقت )ص١1559(.
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 َّنأل ؛ةرجهلا لَّوأ يف ناك اذهف ملاس عاضر يف ةلهس ثيدح اّمأو :اولاق

 4 :بازحألا] مهبل َمُهوُعْنأ9 ::لاعت هةلوق لوزن بيع )كل ف ديّكق

 يدشلا يف نوكي نأو رغّصلا طارتش هذا ثيداحأ اّمأو .ةرجهلا لّوأ يف تلزن ىهو

 مق امن سابع نيأو :ةريره يبأو سابع نبا ةياور نم يهف ءماطُلا لبق

 َمدِق امهالك «ُكش الب ربيخ حتف ماع ملسأ امَّنِإ ةريره وبأو «حتفلا لبق ةئيدملا

 .ةفيذح يبأ ةأرما نم هعاضر يف ملاس ةّصق دعب ةنيدملا

 ال ٌةّحص لكي َيِبَنلا نع ٌحص دق :خويشلا عاضرب ميرحّتلل نوتبثملا لاق
 ةفيذح ىبأ لوم اًملاس عضرت نأ ليهس تنب ةلهس رمأ َِّنأ ٌدحأ اهيف يرتمي
 هقرطو ثيدحلا اوقاس َّمث ,«هيلع يمّرْحَت هيعضرأ» :لاقو «ةيحل اذ اًريبك ناكو

 .كش الب ةحيرص ٌةحيحص يهو «هظافلأو

 يف لجو رع هللا دارم نّيبَتو ءلاكشإلا عفرت رابخألا هذهف :اولاق مث
 نيوبألا يضارتب وأ نيلوخلا ماسح جي : ىتل ةعاض هلا نأ :تاروكذملا ايآلا

 ئلع ةقفتلل ةبجوملا يه امّنإ عيضّرلل اًحالص كلذ يف ايأر اذإ نيلوحلا لبق

 ةيآلا ف ناك دقلو .اهرك مأ اًّبحأ ناوبألا اهيلع رّبجُي يتّلاو .ةعضرملا ةأرملا

 دار ْنَمِل نيلماك نوح نُهَدلَوأَن عصري ادَولآَو# :لاق ئلاعت هّنأل ؛اذه هي

 رمأف «[77 :ةرقبلا] © َفوُرعَمْلاب َنهتوَسْيونَهَف درددل وأمل لو دع اَضياَرِسْي نأ

 عب ةعاضإل ٌميرحت اذه يف سيلو «نيماع دولوملا عاضرإب تنادلاولا لات

 :ئلاعت هللا لوق ناكو «نيلوحلا مامتب عطقتي ميرحّنتلا َنأ الو كلذ
 ([7 :ءاسنلا] 4 ٍةَعلَصَلأ سرئوكُن وح اودع قار مدهَمْأَوٍ 2 00

 يب

 .«تناك» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك ()
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 .رخألا تايآلا ئلع اًدئاز ٍتقو نود ٍتقو يف الو «نيلوح يف لقي ملو

 الو ٌنظب ال .هل ٌصيصخت هنأ نّيبي ٌصنب الإ هصيصخت زوجي ال ١2)اهمومعو
 .هيف نايب ال لمتحم

 تءاج دق ريبكلا عاضرب ميرحّتلا اهيف يتلا ينعي راثآلا هذه تناكو

 نم يهو '' 'ليهس تنب ةلهسو «/ "كي يبنلا ءاسن اهاور هرتاوّنلا ءيجم

 6 اهاورو هيي يتلا ة ةييبر ىو (ة0ةيلس مأ تدنب بنئيزو «تارجاهملا

 ")عفان نب ديمو «“' ” بدلا ب ةورعو .220ٍدَّمحم نب مساقلا :نيعباتلا

 نب نمحرلا دبعو :237ةكيلُم يبأ نباو «ٌيرهّزلا :ءالؤه نع اهاورو
 نع اهاور مث .5'2ةعيب روكا 7 يراستآلا ليعس نب اوكر 3 7هساقلا

 .«اًمومعل :ح م )01(

 )*١565١5651(. (ملسم حيحص» (؟)

 215 (ملسم حيحصاا )2

 )597/١5891(. (ملسم حيحصا) 5:

 .(1/8 2717/١ 561) (ملسم حيحصاا (ه١

 )5٠٠٠(. «يراخبلا حيحص)) 05(

 )59/1١551(. (ملسم حيحص» (0)

 )١5955(. (ملسم حيحص) 24

 .(158 071/ )١551/ (ملسم حيحصا) )4

 )١١( «ملسم حيحص» )١5601/51(.

 )١1( «نابح نبا حيحص)و 20771 555220 (ئئاسنلا قدس )57١7(( كردتسم)»و

 1 ول «مكاحلا

 .(8/5) مكاحلاو )57١1(. «نابح نبا حيحصاو ؛«20) «يئاسنلا نئنس) )١١(
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 بع نب تايفسو رولا نايفسو 117 لاششلا فرجا :ءالؤه

 نب رفعسو لل رنويو 1 يبعشو لا 'جيرج نباو «'“ ”كلامو. واكل ةعقو

 ءالؤه 2 اهاور م 0 .ءمهريغو ى 7١لالب نم ناميلسو ا !رمعمو 0 !ةعيبر

 يف ٌفلاخم الو ٌفلاؤم فلتخي ال ٍةَّفاك ٌلقن يهف «ريثكلا ددعلاو ريفغلا ٌججلا

 لاق امك «ملاسب اًصاخ كلذ ناك : :لئاقلا ٌلوق الإ ضارتعالا نم ّقبي ملف

 ٌنظ هنأ اذهب قّلعت نم ٌملعيلف «كلذ يف ًنهعبت نمو ِلي هللا لوسر جاوزأ ضعب
 ئرن ام :نلق ّنِهَّنَأ ثيدحلا يف اذكه «نهنع هللا ىضر ّنهنم كلذ َّنظ نّمم

 نِإف كش الب ٌّنظ وه ْذِإف .ملاسل ةصخر هلعل يردن امو .ملاسب اًصاخ الإ اذه

 .(737 )١567/ (ملسم حيحصا) 01(

 .:(6561) قتاستلل «(نئركلا نئسلا ا ()

 .(19447) ةدجام نياالو (955؟١) #ىئاسنلا نئساو :(7 51 8) «ةمحأ دتسم# (0)

 )١4/1١865(. (ملسم حيحصاا 0

 .(١ا/ا/5) «أطوملا» (5)

 )58/١551(. (ملسم حيحص» (1)

 ١505(. 5) «(ملسملاو «(6508) «يراخبلا» 0غ0

 .(١؟71١) «دواد يبأ نئس» 0

 .(6 577) يئاسنلل «ئربكلا نئسلا» (9)

 «نابح نبا حيحصاو ؛(70917) (دمحأ دنسم)»و )١17886((, «قازرلا دبع فنصم» )0١(

2289 

 كردتسماو )57١7(« «نابح نبا حيحصاو ,(73775 )7277١ «يئاسنلا ننس )١١(

 .«ناملسو) :ز د يفو «.(38 /5) «مكاحلا
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 5000 0 ع

 لا نم ضبا نطل اَّنإ ف :نيلاعت هللا لاق «ةمباثلا ُنْنَّسلا هب ضّراعت ال ّنَّظلا

 نيبو اهئظب اهدي آو ةملس مأ جاجتحا نيب َناَتشو .[ :سوب] كاكيش

 يف كل امأ :ةشئاع اهل تلاق امل اذهلو «ةتباثلا َةّنّسلاب اَْتَعَُلَوِيَر ةشئاع جاجتتحا

 عوجر اًّمِإ اذهو ءٍفرحب قطنت ملو «ةملس مأ تتكس «ةنسح ٌةوسأ هللا لوسر

 .اهدي يف ٌعاطقنا اّمإو «ةشئاع بهذم لإ ١2)اهنم

 ٌنايب ؟ٌريبك ٌلجر وهو هعضرأ فيك :ِكَك هللا لوسرل ةلهس لوقو :اولاق
 .تاروكذملا تايآلا لوزن دعب هنأ اج

 «ٌقاحلإلا لكي يلا ٌعطقل ملاسب اًصاخ كلذ ناك ول [ اًئيقي ملعتو :اولآف

 يزجتت ِهَمَعَّدَج نأ راين نب ةدرُب يبأل نّيب امك ؛هدعب ٍدحأل سيل ِهَّنَأ ئلع ٌصنو
 اذه نم ةّيحضأ ٍةعَّدَج حبذ عقي نيأو .2"'هدعب ٍدحأ نع يِزجَت الو هنع

 ةرلخلاو ةّيِمّرْحَملا توبثو هميرحتو جرفلا ٌلِح هب قّلعتملا ميظعلا مكحلا
 ناك ول صيصْخُتلا نايبب ئلوأ اذه نأ اًمعطق ٌةولعمق ؟ابي رفّصلاو ةأرملاب
 .اصاخ

 َنأل ؛انل ٌةَّجح 0"2ةعاّجملا نم ةعاضتكلا امّنإ» :للكي ِيَهَّنلا لوقو :اولاق
 .هنم اًبيرق وأ ريغّصلا يف رّثؤُي امك ءاّمطق هتعاجم عفد يف رَّثُي نِبَّلل ريبكلا برش

 ؟ءاوس هيف ريغَّصلاو ريبكلا ناك اذإ هركذ ةدئاف امف :متلق نإف

 .عوبطملا يف تسيل «اهنم» ()

 .ُهْنَعْةَنلآَوو بزاع نب ءاربلا ثيدح نم (19157) ملسم و «.(0001/) يراخبلا هجرخأ )30

 .(08١ص) هجيرخت مدقت )2
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 ةدحاولا ةصملا وأ ةدييللا رس ةرطقلاب ميرحتلا قلعت لاطبإ هتدئاف :انلق

 يع ِ هس 1 ف

 يدشلا ين ناك»و .«نيلوحلا ين ناك اماالإ عاضر الإ :ِِكَي هلوقو :اولاق

 ابَّرلا امنإ»و 7"2(ةئيسنلا يف الإ ابر ال» :ِةِكَي هلوق نم َعلبأب سيل 70١2ماطفلا لبق

 اذكف «هيلع ةَّلاَّدلا ةّلدآلاب لضفلا ابر َتوبث كلذ عنمي ملو 27 «ةئيسنلا ىف

 الو ءاهعابّتا بجي ٌّنح اهلك ةنباّثلا هتنُسو لكي هللا لوسر ثيداحأف اذه

 اهنم لك لمعتسُي لب (*)ضعبب اهّضعب ضراعُي الو ضعبب اهُضعب بّرضُي
 .ههجو الع

 ثورو ءاةفاحملا نم ةغايق كلا امثإ) ثور ىدلا ىهف .اذعو اذه ثور ىللا
 نم ةعاض | امنإلا ثيدع اهدفع اف ولظ هي ثتعأو ةلهس ةيلح

 ةد افهجاو اًثيدعح تك رقو هيلإ تيهذامل ةلهس قيدحل اقلاخم «ةعاجملا

 .يخأ وه :تلاقو ءاهدنع هآر يذلا لجّرلا هركو .ههجو رّيغتو كَ هللا لوسر

 لاح ىف هتعضرأ اذإ ٌريبكلا اهيلع لجيدت تناك اهّنأ اهنع خص دقو :اولاق

 عطقنو .هللا ةداهشب دهشن نحنو «مّرحملا ٌعاضَّرلا اهتاوخأ نم تأ هِربِك

 لكي هللا لوسر رس حيبتل نكت مل نينمؤملا َّمأ نأ «"70هاقلت موي هب هاقلن اًعطق

 .ةملس مأو سابع نبا يثيدح نم (59١10861١ص) امهجيرخت مدقت )١(

 .ُةَنَعْدَناَدََر ديز نب ةماسأ ثيدح نم )7١١17/8( يراخبلا هجرخأ (؟)

 )٠١7/1١695(. ملسم ظفل اذهو ؛هسفن قباسلا ثيدحلا وه ()

 .عوبطملا يف تسيل «ضعبب اهضعب ضراعي الو» ()
 .خسنلا فالخ («ةمايقلا موي) : عوبطملا يف )0(

١ 



 ئلع كلذ َحيِسيِل لجو ٍّرع هللا نكي ملو ؛هكاهتنا هل لحي ال نم هكهتني ثيحب

 هللا مصع دقو «ٍتاوامس عبس قوف نم ةأربملا قيّدّصلا تنب ةقيّدٌصلا دب
 :ةمصع ّمتأ أ عيفّرلا فرشلاو عينملا ئمجلاو ميركلا ٌبانجلا كلذ هناحبس

 هيحوو هسفنب هنع ّبَّذلاو هتيامحو هتنايص ئّلوتو «ٍةنايص َعظعأ هناصو

 .همالكو

 ءٌقحلا وه ةشئاع َلْعِف َنأب هلل ةداهّشلا (١)ٌتْيَنو عطقنو نقوُت نحنف :اولاق
 ؛ريغّصلا عاضرب عقيام ةّيمرْحَملاو ميرحّتلا نم هب عقي ريبكلا عاضر َّنأو
 هءاسن كلذ يف رظانت تناك دقو «قالطإلا نئلع ةّمألا ءاسن ُهَقفأ انّمَأ انيفكيو

 يف انيفكيو .ةعاضّرلا كلتب انيلع اًلخاد دحأ ام :ٌنرهلوق ريغب اهتّْبِجُي الو للي

 ناك نيح قالطإلا ئلع ضرألا لهأ ملعأو 'انّيبن مع نب ,ا بهذم هّنأ كلذ

 نم هقفأ ناك هّنأب ٌفاَّشلا هل دهش يذلا ٍدعس نب ثَِّللا بهذمو ٌةفيلخ

 قازرلا دبع هركذ حابر يبأ نب ءاطع بهذمو «هباحصأ هعّبض هنأ الإ كلام

 عاضر نع لئس هّنأ ٌيرهُزلا نع (؟7كلام ركذو .«" 'هنع جيرج نبا نع

 .ةفيذح يبأ ئلوم ملاس ةّضق يف ليهس تنب ةلهس ثيدحب ّجتحاف ؛ ةريبكلا

 نأ ءميركلا دبع ينريخأ :لاق ؛جيرج نبا ينربخأو : :؛20قازرلا دبع لاقو

 .ةحجبقنا :5 44)

 .هجيرخت مدقت 000

 ١97(. ص) هجيرخت مدقت (©)

 .(١1١ص) مدقت دقو )١9/1/5(« «أطوملا» يف (5)
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 كاسب هنأ 72[ هريخأ هابأ نأ هريخأ يعجشألا 01 لعجلا بأ م ملاس

 ٌريبك انأو اهنبل نم يِّتَقَس دق ٌةأرما جَّوزتأ نأ تدرأ :لاقف بلاط يبأ نب ّيلع

 .اهنع هأهنو ءاهحكدت ال :ىلع هل لاقف هب ثيوأذت

 هميم سشلا# انصوصت كلكو ةلأاسملا هذع ىف اكفتاس ءالؤمف

 .ةحارصو

 ظ عاضّرلا نم مرحي ال١ :هعفرت ةملس مأ ثيدح مكثيداحأ حرصأو :اولاق

 اًميلس ناك ول هحّرْصُأ امف :©"7«ماطفلا لبق ناكو يدّتلا يف ًءاعمألا ّنَنَق امالإ ريت يع ربع
 مأ نع رذنملا تنب ةمطاف ةياوز نم هَّنأل ؛ٌءطقنم ٌثيدح اذه نكل !ةّلعلا نم

 رشع ينئاب ماشه اهجوز نم ّنسأ تناك اهّنأل ؛اًنيش اهنم عمست ملو ؛ةملس
 تيسرأو نامت ةنس ةمطاف دلومو 27 وبس ةنس ىف *!ويلوم ناكف «اًماع

 نأ فيكف ءاهْغّلبَت مل ٌةريغص ةمطافو ءنيسمخو عست ةنس ةملس مأ تتامو

 ()لصح امك ءاهرجح يف يهو اًئيش اهيبأ ةلاخ نم عمست ملو ؟اهنع ظفحت
 .ركب يبأ تنب ءامسأ اهتدج نم اهعامس

 نم لوق نيبو هنيب نزاوو «لوقلا اذه يف فصنملا ملاعلا رظن اذإو :اولاق

 .«ئلوملا دعج يبأ» :عوبطملا يف )١(

 .(1188/7) «فتصملا» يف وهو .خسنلا يف سيل نيتفوكعملا نيبام ()

 .(50/8١ص) مدقت (90)

 .أطخ .(اهدلوم» :د ءز حام 00

 لاق! :(5 45 )١7/ ينو .(نيتسو ئدحإ ةنسا )0١/١١(: «بيذهتلا بيذهت» يف (0)

 .«ةنس ةرشع ثالثب ينم ربكأ تناك :ةورع نب ماشه

 .ز د «م يف ضايب اهءاكم (5)

 "وو



 ةعبس , وأ خيرشعو ةتس وأ اّوهش نيرشعو ةسمخب ب مّرحملا عاضّرلا ةذم دَحَي

 هللا باتك نم اهيلع ليلد ال ىتّلا لاوقألا كلت نم ءاّرهش نيثالث وأ نيرشعو

 .نيلوقلا نيبام 0)١( لصف هل نّيبت -ةباحّصلا نم دحأ لوقالو هلوسر ةّنسالو

 نكي مل اهيلع فقاولا لحلو .ةلأسملا هذه يف نيتفئاّطلا مادقأ ئهتنم اذهف

 ةياحضأ ىديأب سيل هّنأو هذهحلا اذه نلإ هتّوق ىهتتت لوقلا اذنه نأ هل لحي

 مكحلا سلجم فصنملا ملاعلا اهّيأ ٌسِلجاف .هحيحصتو هريرقت ئلع ٌةردق

 .نالف لاقو ديلقتلاب ال «نايبلاو ةّجحلاب امهنيب لصفاو «نيعزانتملا نيذه نيب

 0 اا اا

 يرحل ولعملا نيالا تابتإ مهتيكسب ال يف يرمكل يرس قبس

 اوعَّداو ءئوعّدلا مهيلع لوقلا اذه باحصأ َبَلَق ولو .ثيداحألا كلت نيبو

 مهاوعد ٌريظن تناكل ةلهس ثيدحب ثيداحألا كلت خسن

 َمُهوُعَدَأ# :هلوق ٍلوزن َنيح ةرجهلا لَّوأ يف تناك اهَّنِإ :مهلوق اّمأو

 نم هباوجف «كلذ دعب ةريره يبأو سابع نبا ةياورو «[5 :بازحألا] #مِهباَبدِل
 .هوجو

 نبا هنم عمسي مل لب هو يبنلا نم هعامسب احّرصُي مل امهنأ اهدحأ

 .ةباحٌصلا نع اهرئاسو ءاثيدح نيرشعلا نود آلإ ساّبع

 ةشئاع ىلع نهريغ الو لب ءنهنم دحأ حتحي مل للي ئبنلا ءاسن نأ :يناثلا

 .هب هريغ قاحلإ مدعو «ملاسب هّصيصخت ثيدحلا يف نكلس لب «كلذب

 أطخ ,.«لضف» :عوبطملا يف )١(



 اك رستم ةلهس تيس ناك ىلق هاذهو اذه تور اه ةعاع نأ دعلاتلا

 اهنوك عم هّمدقت اهيلع يفخ وأ «خسالا تكرتو هب ثذخأ دق ةشئاع تناكل

 .دعبلا ةياغ يف وأ عنتمم امهالكو «هل ةيواّرلا يه

 اييلع رظاشو ءابب لمع تناكو ةةلأسملاب تكتب ةظئاع نأ :عِباَرلا

 اكس اذه ةوكي هفيكف انما ديزم ان اهلق هابتايحاوص اهيلإ وعدتو

 ايلع نيفخيو «كلذ اهيلع نئفخيو «ةلمج نيّذلا نم هنوك لطب دق اًخوسنم

 ؟نهنم ةدحاو اهل هركذت الف كي ئبنلا ءاسن

 سكاس ندر افغم ساو بلاسب شومان يفك ةلسملا

 تلأس ةلهس نأ يا اسي دنس نو ب امم اولاق هباحصأ َّنإف «هلبق

 نأ ةأرملل ٌلحيال هَّنأ يضتقت يهو «باجحلا ةيآ لوزن دعب يي هللا لوسر

 نم مومع نم ٌّصَّخُي الو ءاهيف يّمّسو ةيآلا يف ركذ نمل الإ اهتنيز ّيِدبت

 .ليلدب الإ دحأ مهادع

 كلذ زوجي الف ءهل اهتنيزات تدبأ دقف اًيسجأ ت تعشرأ اذإ ةأارملاز :اولاق

 .هب ٌصاخ ملاسل اهّتنيز ةلهس ءادبإ نأ انملعف «ةيآلا مومعب اًكّسمت

 هاه وأ اًنيش هل حابأ وأ ءرمأب ةّمألا نم ادحاو كو هللا لوسر رمأ اذإو :اولاق

 منام 01م ريق لح لاق تب -هضراعي ام ةعيرشلا يف سيلو ءييش نع

 كلذ َنإف ؛ (هنغ :مهاهن امدل قلطأ وأ بيلا برد ام قول ةّمالا ٠ هماّدحاو

 ؛عيمجلل ٌرمأ دحاولل هرمأ نإ :عضوملا اذه يف لوقن الو .هدحو هب اًصاخ نوكي
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 لّوألا رمألا طاقسإ ئلإ يدوي كلذ ّنأل ؛(١)ءيمجلل ٌةحابإ دحاولل هتحابإو

 ,"7فلتأتو صوصتلا قفّتتل دحاولا كلذب ٌصاخ هَّنإ :لوقن لب ءلّوألا يهّتلاو
 ؛ٍمرْحَم ريغل اهتنيز ةأرملا يدبت نأ هباتك يف هللا مّرحف ءاًضعب اهضعب ضراعي الو

 ءادبإ دنع مرحم ريغوهو ملاسل اهتتيز يدبُت نأ ةلهسل لب هللا لوسر حابأو

 يرحل عومع نمت :77لاسب شاع بسعر كلذ نوكيف ءامطق ةنيل

 .ةمّرحملا ةيآلا مكح لطييف ماع اهمكح ّنإ :لوقنالو

 دب ال نيكلسم ٌدحأ انّمزل هكلسن ملول اَنأل .كلسملا اذه نّيعتيو :اولاق
 يف رغَّصلا رابتعا ئلع ةلادلا ثيداحألاب ثيدحلا اذه خسن اّمِإ :امهنم

 معلا مدعل نيرسآلا نسيعلاو نلإ ليبس ًالوههياهلسنا]و ميرحتتلا

 10 ءابلك كيداطلألاب لمعلا ةاكمالاو ءةضراسملا قتحق مدعلو .خيراتلاب

 ايلع ركألا تيفاحألا وق كالا ةصخلا ارلع ةلهس ثيذح انلمح 3

 لمعو ءاًضعب اهضعب خسنَي ملو ءضراعتت مل ءاّملاس ادع اميف اهمومع

 هّنأو نيلوحلا يف نوكي امّنإ عاضّرلا نأ نيب دق لي يبذلا ناك اذإو :اولاق

 نأ ئلع لدي ام كلذ يف ناك -ماطفلا لبق نوكي امّنإَو ءيدّتلا يف نوكي امّنإ

 نايب رصحني الف .رخأت وأ مّدقت ءاوس ءصوصخلا ئلع ةلهس ثيدح

 .اقيرط نّيعتي تح «كدحو كل اذعا :هلوق ف صوصخلا

 .د نم ةطقاس «عيمجلل ...هتحابإو) )010

 .(«صوصتنلا» :ز .د .ص ين اهدعب (؟)

 .«ملاسلا» :د 2

 ,اأطخ «ةامأف) :5 (5)
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 يفف ؛هومتركذ امب «ةعاجملا نم ةعاضّرلا امَّلِإ! ثيدح ريسفت اّمأو :اولاق
 اهداجم لف فرللا قب ييطاعملا ءاهفأ هيلإ ردابتي الو ءظفّللا نم دعبلا ةياغ

 :(ةعاجملا دم ةعاضلا امنإنن :هلوق :217ديرع وبأ لاق . سانلاو ديبع وبأ هلاق
 ٌنبَّصلا وه امّنإ ءَنِبَّللا هعبْشُي يذلا هماعط ناك عاج اذإ يذلا نإ :لوقي
 .عاضرب سيل هعاضر نإ ماعّطلا هعوج نم "3 هعبِش يذلا اَّمأف .عيضّرلا

 .ماطفلا لبق نيلوحلا يف عاضّرلا امَّنِإ :ثيدحلا لنعمو

 ىلإ ثيدحلا نم همهف ردابتي يذلا وهو «ساّنلاو ديبع يبأ ريسفت اذه
 :ردسملا اذه تاكث هاوكلا لع نيريستلا تيدسلا لمنحا ول رح فاعتألا
 انتمو ,اهجاضبإو دل اينشكو ءارتسملا اذهل ثيداحألا رئاس ةدعاسمل هب ئلوأ
 ةظفل نأ :ريبكلا ةعاضر هب دارُي نأ ٌحصيال هّنأو ءأطخ ريسفّتلا اذه ريغ َّنأ نيب

 يفنتو ةعاجملا ةعاضر تبت يهف ؛ :ريغصلا ةعاضر ئلغ لدت امذإ ةعاسملا
 هنن عك

 اذهف ٠ ءمحّللاو زبخلا ةعاجم ال ؛نبَللا ةعاجم دارأ امّنإّنأ يقي ٌمولعمو ءاهريغ

 انل ّقبي مل ماع ةعاضّرلا مكح انلعج ولف «عماّسلا الو مّلكتملا لابب رطخي ال

 تثير ىفني أم

 ةماعلا نم ةغاضالا امّنإ» ةلاقف ريبكلا لجلا خير امل هلوق قايسر
 لزدُي قايّسلاو «ةأرملا نبل ئلإ عوجي نم ةعاضر مّرحُي امّنإ ِهّنأو «دارملا نّيِبُي
 هتهاركو «همالسو هيلع هللا تاولص ميركلا ههجو رّيغتف حيرّصلا ةلزنم ظفّلل
 «ةعاضّرلا يف ظفحتلل وه امن -(ركناوخإ نَم نرظنا» :هلوقو ءلجّرلا كلذل

 :اذه نم ٌدحأ مهفي الو ءتقو نوداّنقو مّرحُت امَّنإو ءتقو ّلك مّرحت ال اهّنأو

 0114 9/90 «كيدعلا ييرغه ف 0
 .«هعبشي) :(ثيدحلا بيرغ» يفو .خسنلا يفاذك (؟)
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 .ةعاجملا ٠ نم هلوقب انعملا اذه نع رّبعيف ٠ تممع اههذع هاك أم ةهابطإلا امنإ

 لِي هيلع ناك يذلا نايبلا ٌّدض اذهو

 - ريغّصلا نع هدرطت امك ٠ ؛ريبكلا نع عوجلا دّوْطَت ةعاضّرلا نإ :مكلوقو

 .عوجلا هنع درطيو ةأرملا عاضر هعيشُي طق ةيحل وذ دَهعُيال هل «لطاب ٌمالك

 ؛عوجلا هنع درطي وهف ءَنبَّللا ماقم م وقي ام هل سيل هّنإف ريغّصلا فالخب
 درُي مل ِلِهّنأ اذه حّضوُي يذّلاو .الصأ نبللا ئلإ ةعاجم اذ سيل ريبكلاف

 متيبأ نإف «١2)رْغّصلا هّنأ ٌكشالو ءاهتمزو اهتّظم دارأ امَّنإو :ةعاجملا ةقيقح
 ذإالإ ريبكلا عاضر مرحبا نأ مكمزلع ءاستقيتج ةأرآ هّنآو هي هاذلا الإ

 .اًثيش رّثؤُي مل ناعبش وهو عضترا ولف «ٌعئاج وهو عضترا

 يضرف تنم نميلاو ةميسلا ةدرصلاو انريعملارثكلا تيار

 رئاسف «ةّيمرْخَملا تبثي عاضّرلا اذه نأ تأر نإو اهَّنِإف «نينمؤملا ّمأ نع هللا

 نوصملا رتّسلا اذه لوخد نيّرَي الو .كلذ يف ")اهنفلاخي ِيِكي َيِبنلا جاوزأ

 روجأم نيبزحلا دحأو ءداهتجا ةلأسم يهف «ةعاضّرلا هذهب عيفّرلا ئمحلاو

 مكح باصأ نم نيرجألاب امهدعسأو «نيرجأ ٌروجأم رخآلاو ءاّدحاو اًرجأ

 ةعاضّرلا هذهب نوصملا رتّسلل لخدُملا نم ّلكف «ةعقاولا هذه يف هلوسرو هلل
 ٍذيفنتو هلوسر ةعاطو هللا ةةضرم يف ٌدهتجم ءرجألاب ٌرئاف لوخّدلا نم عناملاو

 ةمكحلاب امهيلع هللا ئنثأ نيْذَّللا نيميركلا َنيّييَتلاِب ٌةوسأ امهلو ؛همكح

 .امهّدحأ ةموكحلا مهفب ٌصخو ءمكحلاو

 .«ريغصلا» :ز )١(

 .«اهفلاخي» :م «ز د «ص )0



 لصف

 نم ثيدحلا عاطقنا مزلي الف ٌدراب ٌفّشعتف ةملس مأ ثيدحل مكذر اّمأو

 اًدج ريغّصلا لقعُي دقف :ٌةريغص ةملس مأ تيقل رذنملا تدب ةمطاق نأ لجأ

 أ !نيئس عبس نبا وهو َةَج َةَجَملا عيبّرلا نب , دومحم َلَقَع دقو ءاهظفحيو ءايشأ ١

 .هنم رغصأ لقعيو

 ٌةنس ةرشع ئدحإ ّتنب ةملس مأ ةافو ٌتقو تناك ةمطاف نإ :متلق دقو

 ٌدح يف يه نمف ءجوَّزلل هيف حلصي «")هنإف «ةأرملل امّيس ال ٌدِّيج نس اذهو

 اذه ؟هب "7ثّدحتت ام يردت الو ءعمست ام لِقعَت ال اهْنِإ :لاقي فيك حاولا

 اهتّدجل ٌةقداصم تناك ةملس مأ نأ عم ءَنِنَّسلا هب ٌدّرَت ال يذلا لطابلا وه

 عم ءامسأ اهتَّدج رجح ىف هذه ةمطاف تأشنف ٌةدحاو امهراد تناكو ؛ءامسأ

 نب :ليقو ءنيسمخو عبس ةنس ةشئ ةشئاع تتامو «ةملس مأو ةشئاع اهيبأ ةلاخ

 الث اةلس تذامق هامسأ امدح انأو .اهنم ةمطاف عامس نكمي دقو ءٍنامث

 اهعامس رثك كلذلف «ةنس نيرشعو سمخ تنب كاذ ذإ ةمطافو «نيعبسو

 .اهنم

 :ديبعوبأ لاقق :«2!ءاوس هتور يذلا ثيدحلا لثمي ةملس مأ تنفأ دقو
 «؛بطاح نب نمحرلا دبع نب ئيحي نع «ةورع نب ماشه نع «ةيواعم وبأ انث

 ىلع (14ص) مدقت دقو ؛«نينس سمخ نبا انأو» :ظفلب (7) يراخبلا هجرخأ )١(

 .نسلا ركؤ نود (7) ملسم دتع وهو «باوضلا
 .«اهنإف» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك (؟)
 .«(ثدحتا :1 هذ ىه (9)

 .خسنلا فالخ «ءامسأ» :عوبطملا يف (5)
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 لبق يدششلا يف ناك ام :تلاقف ؟عاضّرلا نم مّرحُي ام تلئس اههَّنأ :ةملس مأ نع
 هيج دمت (كقفأو ةكيدحلا تورق .7١2هاطفلا

 نايفس ثيدح نم (1)كنطقراَّدلا هاور امك «باّطخلا نب رمع هب نئتفأو

 عاضرال :لوقي رمع تعمس :لاق )سابع نبا نع «رانيد نب هللا دبع نع
 .رغصلا يف نيلوحلا ين الإ

 ناك هّنأ :رمع نبا نع «عفان نع :2؟)كلام لاقف «هللا دبع هنبا هب ئتفأو

 .ريبكل ةعاضر ال ءرغّصلا يف عضرأ نمل الإ ةعاضر ال :لوقي

 نب دامح ةيواعم ابأ عباتو .دانسإ نودب )١/ 1١0/8( «ثيدحلا بيرغا) يف ديبع وبأ هركذ )١(

 ةورع نب ماشه نع هقيرط نم (1 )٠١/ «ئلحملا» يف مزح نبا هجرخأ امك «ةملس
 «ناميلس نب ةدبع امهفلاخو «ةطساوب ةملس مأ نع يوري نمحرلا دبع نب ئيحيو .هب
 نب ئيحي نع ةورع نب ماشه نع ةدبع قيرط نم (17/774) ةبيش يبأ نبا هجرخأ دقف

 هلو ؛هدج نم عمسي مل ئيحيو «ةملس مأ لأس هنأ هدج نع بطاح نب نمحرلا دبع

 قيرط نم ١477( 61841/) «هدنسم) يف هيوهار نب قاحسإ اهجرخأ «ئئرخأ قيرط

 مدقتو ءاًعوفرم يور دقو ءافوقوم ةملس مأ نع رذنملا تنب ةمطاف نع بيهو

 .(5 )٠7 ٠ ينطقرادلل «للعلا» :رظنيو .حصأ فقولاو ؛هجيرخت

 .(5 17 /1/) «ئربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو «(7308/4) )3

 اًضيأ يقهيبلا هاورو .«رمع نبا نع» :جيرختلا رداصم يف يذلاو .خسنلا عيمج يف اذك ()

 :يقهيبلا لاق .«رمع تعمسا هيف سيلو ءاًعوفرمو افوقوم سابع نبا نع دانسإلا اذهب
 .حيحصلا وه فوقوملا

 (مألا» يف يعفاشلاو )١17400(: قازرلا دبع هقيرط نمو (1771/) «أطوملا» يف (5)

 قازرلا دبع هجرخأو 57١(. /1) «ئربكلا نئسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو )7/8١(

 .هب رمع نبأ نع عفان نع قرط نم (177745) ةبيش يبأ نبا, 0140 5)
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 نايغس عض «رمس لآ كيعاشل# ١'ديبع وبأ لاقف ءِساّبع نبا هب ئتفأو

 دعب عاضرال :لاق ءساَّبع نبا نع «ةمركع نع ءلوحألا مصاع نع ءٌّيروُتلا

 .ماطف

 نبا ائتفأف ءائىسوم وبأو ٍدوعسم نب هللا دبع ةلأسملا هذه يف رظانتو

 (5) كطقراّدلا ركذف ءائسوم وبأ هيلإ عجرف « غصل | يف الإ مّرحُي ال هّنأب دوعسم

 لَو هللا لوسر لاق دقو ءاذكو اذكب يتفت تنأ :'رسوم ىبأل لاق رعسم نبا نأ

 ؟«محّللا َتبنأو مظعلا دش ام الإ ٌعاضرال»

 انث «عيكو انث :(*!يرابنألا ناميلس نب دمحم انت :؟9ةواع وبأ وو كو

 :لاق ٍدوعسم نبا نع «هيبأ نع «يلالهلا ئسوم يبأ نع «ةريغملا نب ناميلس
 (*0زشنأو محللا َتبنأ امالإ عاضّرلا نم مّرحُي ال» :ِِكَو هللا لوسر لاق

 .«مظعلا

 هجرخأ دقو «.حيحص دانسإ اذهو «ديبع يبأ بتك نم عوبطملا يف هيلع فقأ مل )١(

 .سابع نبا نع رخآ قيرط نم )١17907( قازرلا دبع
 يفو 57٠(( /ا1/) «'ئريكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو 7١0(. /0) «ننسلا» يف (0)

 ءاهب ئّوقتي ئرخأ قرط هلو «هظفح لبق نم هيف ملكتم وهو .يعافرلا ماشه وبأ هدانسإ
 هجرخأو 8١(« /7) (مألا» يف يعفاشلا هقيرط نمو ؛(7١/ا//) كلام هجرخأ دقف

 (177:08) ةبيش يبأ نباو )758١/١(( روصنم نب ديعسو ؛(17815١) قازرلا دبع

 يبأ حيحص» يف ينابلآلا خيشلا هححص دقو «دوعسم نبا نع قرط نم مهلك اًرصتخم
 .(؟599 /5) «دواد

 .(04١ص) هجيرخت مدقتو )7١7(. مقرب ()
 .أطخ .«يراصنألا» :د (5)

 .أطخ ءارشن وأ» :م يف (0)



 نب ركب وبأ ان رولا نع ©0قازرلا دبع هركذ امك «كلذب ئأ م
 نئلإ ٌلجر ءاج :لاق «يعداولا ةيطع يبأ نع ءنيَّصخ يبأ نع ءشاّيع
 .ينقبس ٌْءيش يقلح لخدف ءهتْصّصَمْف اهّيدث َمِرَو يتأرما نإ :لاقف سود أ

 ؟عيريغ اذحأ تلأس :لادتف هدوعسم ني هللا دبع ّْثآف ءارسوم وبأ هيلع ددنشف

 لاقف ؟اذه عيضرأ :لاقف ءائسوم ابأ ليتأف يلع دّدِشف «اوسوم ابأ معن :لاق

 .هاوتفو هتياور هذهف .مكرهظأ نيب ربحلا اذه ماد ام ينولأست ال :ئسوم وبأ

 ءربيوُج نع «ٌيروُشلا نع 21”قازرلا دبع ركذف ءبلاط يبأ نب ُنيلع امو
 .لاصفلا دعب عاضر ال :يلع نع «ةربَس 8 لاّرنلا نع ءكاّحضلا نع

 هيبأ نع ءدعجلا يبأ نب ملاس نع ؛ميركلا دبع ةياور فالخ اذهو

 .هنم ئوقأ ميركلا دبعو «هثيدحب حجتحُي ال ربيوُج نكلو .(9هنع

 لصنف

 الو ءصوصخم الو ,خوسنمب سيل ةلهس ثيدح ّنأ :ثلاّثلا كلسملا
 هلوخد نع ينغتسي ال نمل ةجاحلل ةصخر وه امّنِإو ءدحأ لك ٌّنح يف ماع
 اذه لثمف «ةفيذح يبأ ةأرما عم ملاس لاحك .هنع اهباجتحا ٌقُّسَيو «ةأرملا ئلع

 عاضر الإ رئوي الف هادع نَم امأو «هعاضر رّثأ (؛)ةجاحلل هتعضرأ اذإ ريبكلا

 ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو ؛(707/5) ينطقرادلا هجرخأو )١18846(. مقرب )١(

 .اًبيرق هجيرخت مدقتو 571١(« /1/) «ئربكلا

 .(188ص) هجيرخت مدقت دقو ءافوقومو اًعوفرم يور ()

 )١99(. مدقت دقو )//١18( مقرب قازرلا دبع دنع كلذك يهو ()

 .د نم ةطقاس «ةجاحلل ...ال نمل» (5)

0 



 ةيفاثلا ثيداحألاو .هَئَلاوَج ةّيميت نبا مالسإلا خيش كلسم اذهو .ريغّصلا

 .لاوحألا يف ٌةّماع وأ .ةلهس ثيدحب دّيقتف «ةقلطم اّمِإ '١)ربكلا يف عاضّرلل

 ىوعدو خسلا نم ئلوأ اذهو ءاهمومع نم لاحلا هذه ")ٌصّصخُشف
 عه شسزباعألا عوصتب ل سلا نيت برذاو هدم ينفي سيصل
 قيفوتلا كابو .هل ٌدهشت عرّشلا ٌدعاوقو «نيبناجلا

 .خسنلا فالخ («ريبكلا» :عوبطملا يف )١(

 .خسنلا نم تبثملاو . ؛«صيصختفاا :عوبطملا يف )0
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 ددعلا يف َِِدَع همكح ركذ

 هعمجأو هحضوأو ٍنايب ّمتأ هباتك يف هّنايب هناحبس هللا ئّلوت دق بابلا اذه

 . ةهصاونأ لمج يهو ديلا نم عاونأ ةعيرأ ركذف قم هنع كال ثيحب

 لع

 ةّيعج ةيمجو وأ تناك ةدقاب انقلطم لمحلا عضوب ل ءاسلا ةذع :لّوألا عوتلا

 هع لقول ادهش كْوأَوَ» :لاقف ءاهنع نّلوتم وأ «ةايحلا يف ةقرافم

 :تاهج ثالث نم ٌمومع هيف اذهو .[4 :قالطلا] 4 َنُحَلْمَح

 .نهعيمج لوانتي ِهّنإف ءلامحألا تالوأ وهو ههنع رّبخُملا مومع :اهدحأ

 ىلإ عمجلا مسا ةفاضإو «نهيلإ هفاضأ هَّنإف 237 لجألا مومع :يناّثلا

 .رخ لجأ ٌنهضعبل ناك ولف لجأ عيمج لمحلا عضو لمجف عي ةفرعما
 .نهلجأ ٌَعيمج نكي مل

 ربغبلا اأو :ةعاظف [ذسملا اكأ "1 ريض رعم ربخلاو ًأدتبملا نأ :ثلاّثلا

 َنِهّلجأ :يأ ءفاضم ردصم ليوأت يفف - 4 َنُهلَمَحَنْعَصَيِنَأل :هلوق وهو -
 يف يناثلا رضح كلذ ئضتقا نيتفرعم ناك اذإ ربخلاو أدتبملاو «َهلمح عضو

 ديلا نَمْلآَوْه ُهّنأَو هال ايفل ارشنأ اننا اهياكي# :هنلروقك لوألا

 .[ ١6 :رطاف]

 عضو اهتّدع اهنع ئفوتملا لماحلا َّنأ ئلع ةباحّصلا روهمج ّجتحا اذهبو

 ةعيبسل للك ٌيبنلا هب ئتفأ امك ءلَّسّتغملا ئلع ُحوَّزلاو هتعضو ولو ءاهلمح

5 

 .فيرحت .«لصألا» :د ءص 0010

 .ثونلاو ءايلاب خسنلا يف اذك 00
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 .هل اقباطم هللا باتك نم اقتشم هنم ئوتفلاو مكحلا اذه ناكو ,7١2ةّيملسألا

 :ئلاعت لاق امك ءءورق ةثالث ىهو ءضيحت : يلا ةقلطملا ةّدع يناثلا ولا

 ليلا نيا لييبا يبت

. 11010 5 

 .ضحت مل ٌةريغص :ناعوت يعو ءاهل يح ال يتلا ةَّدع :ثلاّثلا عوتلا

 لاو ةدكوقي ديعرتلا هده هناحبس نيف ..ضيحلا نع تسوي دق ةريبكر

 ل ىتَلََو ِرْهْهَأ ُهَمَكت َنُهْتَّدِعَم َرْسْبتنأ نإ | مُكَسِيأَسي نم ٍضيِحَمْل نمي َنَسيَي
 تلذذ ٠ ًةيمتَّدعف :ىأ «[ ؛ :قالطلا] 4

 نيو :هلوقب هناحبس اممّدع نّيبف ءاهّجوز اهنع ىفوتملا :عباّرلا عوّنلا
 114 :ةرقبلا] 4 ارشَعوِرُمْشأَدَبرَن هيض صيَت 2000000-77
 ؛لماحلا هيف لخدت الو .ةريبكلاو َةَريغَّصلاو ءاهّريغو اهب لوخدملا لوانتي اذهف

 لمن 4 روكسخ دشتي لادقشلاثآأو» :هنوفي تجرغ اهل
 :ٌنهنع ئفوتملا يف هلوق فالخب هيف هّرَّصَحو «ًنهلجأ ٌعيمج َنهلمح عضو
 12ظ200 01 -ظ :لوق نان اشبأَو .هل َمومع ال ٌقلطم لعف هَّنإف 4س 4نكتَي#

 كت :هئرق نافاشيأو .4 نضيرَي# :هلوق نع لورّتلا يف أتم 4 َنُهَكَمَح لمح

 هلم نضاستول اه .قامّتالاب لماحلا ريغ يف يوه سس ا
 همك ة1ملجا» :لرفر لاق بوس طعما يبرق شت رت تالق قرف

 :كذي ةحِحّصلا ةِّملا ٍتأتملولاذه .قافقتالاب صوصخم ريغ# َّنُهَلَمَح

 )١( هجيرخت قأيس )ص١١0(.
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 .هل ٌةررَقُم كلذل 7١2ةَقِفاَوُم ةحيحّصلا ةَنّسلاو فيكف «نآرقلا اولع ٌةلاوحلا تعقوو

 مهف يف فيلا نكلو قيم ةلّصفم للا باتك يف هديا لوصأ هذه

 ئلع هللا دمحب نشا تلد دقو ءكلذ نم عضاوم يف هتلالدو نآرقلا نم دارملا

 ةنسلا ةلالدو ءابب اهَهبْشأو يناعملا نئلوأ ركذنو اهركذن نحنو ءاهنم هللا دارم

 .اهيلع

 لاقف ءالماح تناك اذإ اهنع ئفوتملا يف فلَّسلا فالتخا كلذ نمف
 عضو نم نيلجألا ٌدعبأ :ةباحّصلا نم ةعامجو 27ٍِساّبع نباو )يلع
 هراتخا كلام بهذم يف نيلوقلا دحأ اذهو ءاّرشعو رهشأ ةعبرأ وأ لمحلا

 واعي

 يبأ نب ٌيلعو ِساَّبع نبا :هنع بلاط يبأ ةياور يف دمحأ مامإلا لاق

 نم :لوقي ٍدوعسم نبا ناكو .نيلجألا دعبأ :لماحلا ةّدتعملا يف نالوقي بلاط

 طخ ةميبش طيني . 2ع ثنزت ةهرصلا ءاسثلا ةووس ذأ لعلب ءابق

 نأ نب َنُهلَحأ» :نآرقلا لّوأتي دوعسم نباو 00 ل ف تعفو اذإ) :مهنيب

 دقف ٌتعضو اذإ اهلثم ةقّلطملاو ءاهنع ئَّفوتملا يف يه 4 َنُهَكَمَحَنْعَضَي
 قنا

 نّيبتي ئّدح تطقسأ اذإ لماحلا ةَّدع يضقنت الو ءاهتَّدع تضققتناو ْتَّلح

 .د ,م نم ةطقاس «ةقفاوم ...كلذب» )١(

 .(77 )7١/ «ديهمتلا» :رظناو )8١"١17/7(. ةبيش يبأ نبا هجرخأ (؟)

 )١5865(. ملسمو :((540) يراخبلا هجرخأ ()

 ملسمو (51714) يراخبلا دنع وهو .(7077) يئاسنلاو «(01*77/) دواد يبأ ظفل اذه 000

 .(5١١ص) امهظفل يقأيسو ءهوحنب )١585(

 .(0١35ص) هجيرخت أيس (0)
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 دو اذإو قّدعلا هب ىبهشتو «ةمألا هب تقتع اجر وأ دي هل ناب اذإف «هقلحت
 ' مس 3 3 58 5 َح م

 اهلزنم نع 2١7 تيبت الو ءرخآلا دلت ئتح ةّدعلا ضقنت مل رخآ اهنطب يفو اًدلو

 موي نم ةّدعلاو ءالماح نكت مل اذإ اًرشعو رهشأ ةعبرأ اهجوز هيف بيصأ يذلا

 .دمحأ مالك اذه .ىلظت وأ توعب

 اهتّدع :ةريره وبأ لاقف «ةريره وبأو ساّبع نبا ةلأسملا هذه يف رظانت دقو
 2 37 2 : ع 7 5

 ,ةملس مأ امكحف «نيلجألا (''ئصقأ ٌدتعت :ساّبع نبا لاقو ءلمحلا عضو

 .250ةعيّبُس ثيدحب تّجتحاو «ةريره يبأل تمكحف
 )عج سات نبإَنإ لبق دفد
 اهتّدع َّنِإ :ةعبرألا ةّمئألاو مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحّصلا روهمج لاقو

 .ُتَلَح ٌُتعضوف هلَسّتعُم ئلع جوُرلا ناك ولو ءلمحلا عضو

 يف اهلوخد نكمأ دقو «نامومع اهلوانت دق هذه :نيلجألا باحصأ لاق

 .«بيغت الو» :عوبطملا يفو .اهلزنم جراخ تيبت ال :يأ .خسنلا يفاذك )١(

 .أطخ .(رصقأ» :ص ءد م )030

 )١5/26(. ملسمو «.(5 4٠0 4) يراخبلا هجرخأ هل

 .(507 /؟) !هريسفت» يف متاح يبأ نباو )5٠١/5(« (هريسفت» يف ريرج نبا جرخأ (:4)

 «ئربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو «25 5٠ ص) «خوسنملاو خسانلا» ف ساحنلاو

 نع حلاص نب ةيواعم نع ثيللا بتاك حلاص نب هللا دبع نع قرط نم (5 7370

 عضت نأ لماح يهو اهنع قوتملا ةدع نأ يف اًرثأ سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع

 ريسفتلا يف سابع نبا نع هتفيحصو «سابع نبا نم عمسي مل ةحلط يبأ نباو .اهلمح
 تاقث هنع هاور ام تفلاخ انهو ءفلاخت مل ام اهلوبق هلصاحو ءريثك مالك اهيف

 .هجيرخت مدقت امك «نيحيحصلا» يف نمحرلا دبع نب ةملس يبأك هباحصأ
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 لك َنأل ةييرألا صوصخب امهادحإ مومع صيصخت 95 الو :اولاق
 !ديسو رم ةضاخت وجو نم ةّماع امهئم يآ

 اًلامعإ ينعي «نيتيآلا مومع يف روّصلا ضعب لوخد نكمأ اذإف :اولاق
 .امهاصقأ يف امهاندأ لخد نيلجألا ئصقأ تذدتعا اذإف .هاضتقم يف مومعلل

 :ةبوجأ '7١ةثالثب اذه نع اوباجأ روهمجلاو

 قاسك و طقق لسمحلا راجعا لع لديةتلا حيرص نأ :اهدحأ
 .ئلبح يهو اهجوز اهنع يفوت ةيملسألا ةعيّبس هلل نأ :70 سيستم

 ئّتح ٍةحكانب ِتنأ ام :لبانسلا وبأ اهل لاقف «حكتت نأ تدارأف ءتعضوف
 ِتْلَلَح دق «لبانسلا وبأ بذك)» :لاّقف 2 خينلا تلأسف .نيلجألا ٌرخآ يّدتعت

 رب

 .«تئش نَم ىحكناف

 :قالطلا] 4 ع ع ص :نأ َنُهلَجَأ لاَمَحفْل|تلْوْأَول :هلوق نأ : يناثلا

 درو هضاب نكتَيوأ ةولاب شر لو :هلوق يعاب ا

 يقفامك ءدوعسم نب هللا دبع باوج اذهو «[1 5 :ةرقبلا] 4 اَْشَعوِرُهْشَ

 اهل نولعجت الو ءظيلغتلا اهيلع نولعجتأ :هنع (20«يراخبلا حيحصاا
 "وف م 5 . سب و ع ٍِه

 كدلؤز#ل :ةلرشلا دعب عرصقلا ءاسنلا ةروس ثنول ٌدهشأ ةةصحألا

 :«تالكا) و5 (1)

 )١585(. ملسمو ؛(8١07) يراخبلا 2,0

 .(5077) مقرب (؟)
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 4 تاع سس ماكل نمدكلا

 ئلع ٌةَمَّدقم قالّطلا ةبآ نأ هرهاظ ّنِإف ريرقت ئلإ جاتحي باوجلا اذهو

 ةباحّصلا دنع خسّنلا ّنكلو ءاهل ةخسان تناكف ءاهنع اهرخأتلا ةرقبلا ةيأ

 :ناعم ١2)ثالث هب نوديري مهّنإف .نيرخأتملا دنع هنم ٌجعأ فلّسلاو

 .باطخب تباثلا مكحلا عفر :اهدحأ

 0 برو ديشم بر رميسنم بي تقانالم قيايلا

 ا

 ةصخصخم وأ ءاذارم اهمومع هدا ذا هل هكا لمحل عضوب دادتعالا

 ا يع

 رد ]لاس يرفق فدل جرد يبس (4)هقفلا لوصأ يه

 قلتي سف دهججادنإ معدمب نمف هلاك مهل اهعياوتو نايل نملاو

 ةيأ ل
3 5 8 

 .خسنلا يفاذك )١(

 .(نّيب» :م (0)

 .ح «م نم (هقفلا لوصأ يه يتلا» (5)
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 ةيآ نكت ملو «لمحلا رابتعاب ةحيرّصلا ةئّسلا تأت مل ول هّنأ :ثلاّثلا

 اه وسال انو از هبسارلا رمايميدع ناكل ارا اال

2016 

 0 0 ودوم

 لصف

 لسبععلا
 مث لس

 تناك اذإ اهّنأ ئلع 4 َّنُهَلْمَح اح ع نأ هيلو :هتاهمس هلوق لوو

 نم ولع تو ءاعيمج امهعضت تح ةّنعلا ضقنت مل أباح

 يضققتت ةّدعلا نأ ئلع تّلدو ءاًضيأ لمحلا عضو اهتّدعف «ءاربتسالا اهيلع

 حوّرلا هيف خفت ءاهّصقان وأ ةقلخلا مات ءاّنّيم وأ اًيح ناك ٍةفص يأ ئلع هعضوب
 .خفني مل وأ

 كلذب ءافتكالا الع # ًارْشعوِر ْهْشَأَةَحبرَن هنأ نت يرتي# :هلوق ّلدو

 ضيحت نأ ابداع ناك اذإ كلام لاقو .روهمجلا لوق اذهو ءضحت مل نإو

 .اهتضيح ضيحت ئّنح اهتَدع ضقنت مل ءاهجوز اهنع يفوتف ةَّرم ةنس لك يف
 .اهجور ةافو موي نم ره حست مامت ترظنا ضحلا مل نإف اهتّدع نم أربتف

 رظتنت الو ءاّرشعو رهشأ ةعبرأ ٌدتعت ِهّنأ ءروهمجلا لوقك ٌةيناث ٌةياور هنعو

 لصف

 رباكأ لاقف ؟راهطألا وأ ضيحلا يه له «ءارقألا يف مهفالتخا كلذ نمو
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 ,"0نامثعو (2')رمعو «١2)ر كب يبأ لوق اذه .ضيحلا اهّنِإ :ةباحّصلا

 ٍدوعسم نباو مقلع
 ىبأو 0 سيالا ع ةدابعو ال وف ىبأو 6)

 بايعضأ لوق وهو .؟59 ابيع جب ةادعمو ,227ٍساَّبع باو 0ءاوردلا

 يل

000 

(0 

05 

(060) 

000 

60 

(00 

(0 

 اًددع ركذو ءلوحكم نع يعالكلا هللا دبع قيرط نم )١19770( ةبيش يبأ نبا هجرخأ

 مل نمع اًريثك لسريو ركب يبأ نم عمسي مل لوحكمو ءركب وبأ مهنم ةباحصلا نم
 .ةباحصلا نم هقلي

 ٠١9851٠١ ٠١9488-:٠١440(, 986) رمع نع قرط نم قازرلا دبع هجرخأ

 .(416 /1) يقهيبلل «ئربكلا ننسلا» :رظنيو )١97557-١9177/8(.« ةبيش يبأ نباو

 .(7377 /9) (ريبكلا» يف يناربطلا هقيرط نمو )/٠١941(« قازرلا دبع هجرخأ

 «ئربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو (450 /7) «مألا» يف يعفاشلا هجرخأ

 ,( 1317509 19 1/+) ةبيش ىبأ نباو :(90//110)

 يورو «(777 /9) (ريبكلا» يف يناربطلا هقيرط نمو )/٠١9417(« قازرلا دبع هجرخأ

 )١9777- ةبيش ىبأ نباو )/١١98-٠١9494٠0(. قازرلا دبع دنع امك اًضيأ رمع نع

 | اا

 .اًرصتخم رخآ قيرط نم )١4774( ةبيش ىبأ نبا هجرخأو )/١١9/1(« قازرلا دبع هجرخأ

 ةسرعلاو بقيعش وهز ديقار نب ريع كاتس[ فو 1149 قاؤرلا ديغ دجرعأ
 مدقتو ؛ةدابع نم عمسي مل لوحكمو «ةدابع نع لوحكم نع (0*1877) ةبيش يبأ نبا
 .ةباحصلا نم هقلي مل نمع لاسرإلا ريثك هنأ

 دشاو نب رمعو :لوحكم خه دشار نب رمغ نع )١1١٠57( قازرلا دبع هجرخأ

 نع لوحكم نع رخآ قيرط نم )١94770( ةبيش يبأ نبا هجرخأو ءمدقت امك فيعض

 .لوحكم لاسرإ يف مالكلا مدقتو .ءادردلا يبأ

 «ئريكلا ننسلا» يف يقهيبلاو «(88 /5) «هريسفت» يف يربطلا ريرج نبا هجرخأ

 قلي مل ءاطعو «سابع نبا نع يناسرخلا ءاطع نع جيرج نبا قيرط نم (5 16 /0)

 .ءاطع نم ريسفتلا عمسي مل جيرج نباو «سابع نبا
 (١ 0(كمافي «ديهمتلا» )١0/ 2561
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 ,'9ويهاربإو 1 ةووسأللاو 11 اع يسهلك ورك نب هللا دبع

 خرب باحصأ لوقو ق1)ةداتقو 17 سحلاو ,(5) عشا لوقو ,'4)يرشو

 ,١١)بّيسملا نب ديعس لوق وهو 23" سواطو 187 ريبج نب ديعس : سابع

 ءمساقلا دنبع يبأو 0١ !ةهيوهار نب قاحسإك :فيدخحلا ةّمِئأ لوق وهو

 ٌبهذم هل سيلف «هيلع هبهذم ٌرقتساو هب لوقلا ئلإ عجر هّنِإف .دمحأ مامإلاو

 ثيداحألا تيأر 11. رثآلا ةياور يف لاَقف .راهطألا اهّنِإ :لوقي ناكو «هأوس

 ارشع اب حا هنإ ؛لاق نوع :ةييداحلألاو «قلادتت نضيحلا ءورقلا :لاق ع

 .ةّيوق حاحص ثيداحأ ةئلاّثلا ةضيحلا يف لخدت

 )١( «هريسفت» يف متاح يبأ نبا اقلعم هنع هركذ )7/ 516(.
 )4١/5(. «هريسفت» يف ريرج نبا هجرخأ (؟)

 )١9574(. ةبيش يبأ نباو (91 /5) «هريسفت» يف ريرج نبا هجرخأ ()

 .هيلع فقأ مل (5)

 5١16(. /7) «هريسفت" يف متاح يبأ نبا اقلعم هنع هركذ (5)
 قازرلا دبعو )55/7/١( «روشنملا ردلا» يف امك  «هفنصم) يف عيكو هجرخأ )03(

 )1١99(.

 ميهاربإو «ئنثملا نب ميهاربإ هخيش قيرط نم (88 /4) «هريسفت» يف ريرج نبا هجرخأ (0)
 .حيحص دانسإب )١117/5( اًضيأ ةداتق نع هجرخأو ءقثوُي مل

 .(771 )١/ روصنم نب ديعس هجرخأ ()

 داقنلا ضعب هيف ملكتو ءملسم نب ورمع هدانسإ يفو )23١١١١(.« قازرلا دبع هجرخأ (9)

 .ديج هدانسإو .هظفح لبق نم

 )١( ةبيش يبأ نبا هجرخأ )١9575737(.

 .«هيوغأر نب ميهاربإ نب قاحسإك» :د ] (11)
 )١١/ 5١١(. «ينغملا»و (5 297 )١6/ «ديهمتلا» يف امك (١؟)
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 عجر :١2)لاقف بلا دبع نب رمع وبأ هب ٌرْفَظ يذلا وه هدحو ّصّنلا اذهو

 مث ءاَلَّوأ اذه لوقي ناك لب ءلاق امك سيلو .راهطألا ءارقألا نأ ئلإ دمحأ

 ٌتفقو مث ,راهطألا لوقأ تنك دق :اًضيأ ")هرثألا ةياور يف لاقف هيف فقوت

 لاقف راهطألا نع عوجّرلاب حّرصو ءضيحلا اهَّنأ مزج ّمث .رباكألا "7لوقل
 نأ ئلإ بهذأ مويلا انأو ءراهطألا هنإ :لوقأ تنك :؟؟7ىناه نبا ةياور يف

 نم هعوجر صن ركذ َّمث .راهطألاب هلوق نع عجرو ءانباحصأ بهذ هيلإو
 .مّدقت امك ئىناه نبا ةياور

 .ةباصصاأ و ةفيدح يبأك ارا لهأ ةّمَكأ لوقوهو

 ,270نينمؤملا ّمأ ةشئاع لوق اذهو ءراهطألا :ءارقألا :ةفئاط تلاقو

 ءاهقفلا نع ئورُيو ."'رمع نب هللا دبعو «'"2تباث نب ديزو

 .(97 )١6/ «ديهمتلا» يف )000(

 .(77 )/١/ «راكذتسالا» يف ربلا دبع نبا اهركذو )١١/ 3٠١(. «ينغملا» يف امك 50

 .خسنلا فالخ «لوقك» :عوبطملا يف (9)

 ,.(١١/١١5)«ىنغملا) ىفامك (5)

 .(500/11) (ينغملا» يف امك )00

 يتقهيبلا هقيرط نمو 01٠( /7) «مألا» يف يعفاشلا هقيرط نمو )١1785(- كلام هجرخأ 5

 )١١٠١5( قازرلا دبعو )5/١”777(, روصنم نب ديعسو -(781 /1/) «ئربكلا» يف

 .-(477/5) «هريسفت يف ريرج نبا هقيرط نمو

 نمو )١1٠١17(- قازرلا دبعو 57١(« /5) (مألا» يف يعفاشلاو )١1787(. كلام هجرخأ )01070

 .(51 /1 «راثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو - (47 /5) (هريسفت" يف ريرج نبا هقيرط

  قازرلا دبعو ب )057١/7( «مألا» يف يعفاشلا هقيرط نمو )١570(- كلام هجرخأ ()
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 لاق هبو .ةنيدملا ءاهمف ةّماعو 0 يرعزلاو 1 نس نابأو 2( 1ةعصلا

 .هتع نيتياوٌّرلا ئدحإ يف دمحأو ءٌحيعْفاَشلاو «كلام

 ظ ؟اًءرق 24)هتّيقبب بستحُي لهف رهط ءانثأ ىف اهقلط نوتمف «لوقلا اذه ليلعو

 :لاوقأ ةثالث ىلع

 .روهشملا وهو «هب بسّتحُي :اهدحأ

 ةّيقبب بستحُي ال امك .©0ٌيرهُزلا لوق وهو .هب بستحُي ال :يناثلاو
 .اًقافتا «يضيحلا ءرقلا *لوقي نم دثع ةيقرحلا

 الإو يق بستحي مل ءرهطلا كلذ يف اهعماج دق ناك نإ ؟علاثلاو

 حرشا يف يواحطلاو «-(47/15) («هريسفت» يف ريرج نباهقيرط نمو_(4١٠١١1١) -

 .(51 /7) «راثآلا يناعم

 ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب يبأ نع هجرخأو .بيسملا نبا نع هجيرخت مدقت )١(

 .مساقلاو ملاسو راسي نبا ناميلس نع اًعالب ١15417( هركذو )١1786(« كلام

 نع ةورع هاورو «ًالوصوم هللا دبع نب ملاس نع ١19477( 5) ةبيش يبأ نبا هجرخأو

 .(5 ١ 5 /7) «هريسفت» يف متاح يبأ نبا هيلإ هازعو )١585(« «أطوملا» يف امك ةشئاع

 .ديز نب ةجراخ نع هيلع فقأ ملو

 .(44 /5) «هريسفت" يف ريرج نباو ١9757(« 5) ةبيش يبأ نبا هجرخأ (؟)

 «هريسفت» يف ريرج نبا هقيرط نمو )١١١٠١7( قازرلا دبعو )/١741(« كلام هجرخأ ()
(.. 

 .فيرحت «(هسفنباا : ص «د م 00

 .(11/5 5 )١ ةبيش يبأ نباو )223١947548« قازرلا دبع هجرخأ (6)

 , (ةسفنباا : ص «د هاف 5(
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 ةعباّلا وأ ةئلاَثلا ةضيحلا يف تنعط اذإف .ديبع ىبأ لوق اذهو :(7بسيّدحا
 ئّتح ةّدعلا يضقنت ال لّوألا لوق ئلعو ءاهتّدع تضقتنا ٌيرهزلا لوق ئلع
 .ةثلاثلا ةضيحلا ىضقنت

 :لاوقأ ةثالث ىلع ؟اهنم اهلاستغا ئلع (')اهؤاضقنا فقي لهو

 ةباحيَّصلا رباكأ نبغ روهشملا وه اذهو :لستغت ارتح ىضفنت آل :اهدحل

 هل :نولوقي ؟"ةووعسم خبار (ةينلعو ربع :!دسحأ مامإلا لاق

 .:يهمنا .ةقلاثلا ةضيحلا نم لسع نأ لبق ")ايت

 «ءاوسوم ىبأو .نامع نب نامثعو ,قيدٌصلا ركب ىفأ نع كئذ قىورو

 ١) ')(عيكو و 2 م( ْق امك اقل نب داعمو هلحوللا ىبَأو (4)ةةابعو

 .«تبستحا» :عوبطملا يف )١(

 .خسنلا فالخ «اهتدع ءاضقنا» :عوبطملا يف )١(

 )١١/ 4 5١(. «ينغملا»و .(1/5١3؟) «نيهجولاو نيتياورلا» يفامك (9)

 ١97(. 7 9) ةبيش يبأ نباو «(077 5 77 )١/ روصنم نب ديعس هجرخأ (5)

 يبأ نباو ,(77037/1) روصنم نب ديعسو )1١9417: 2٠١985(« قازرلا دبع هجرخأ (5)

 1377 اة

 )١97579(. ةبيش يبأ نباو .070375 ءالا/7 )١/ روصنم نب ديعس هجرخأ (5)

 .«اهتعجر» :عوبطملا يفو .«اهعفر» :خسنلا يف )ع7

 .«تماصلا نب» :د يف داز (6)

 .(8١١ص) مهنع راثآلا جيرخت مدقت ()

 نم )١609/٠١( «ئلحملا» يف مزح نباو (5 57 /5) «لماكلا» يف يدع نبا هجرخأ )٠١(

 )709(  «أطوملا» يف نسحلا نب دمحم هجرخأو .هب طانحلا ئسيع نع عيكو قيرط
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 لكَ تبنلا باحصأ نم رشع ةثالث نع «قيبعشلا نع 2١7 طاّيخلا ئسيع نع

 لستغت ملام ايب قن قحأ هنأ :ساّبع نباو ءرمعو ءركب وبأ :مهنم ءٌريخلاف ٌريخلا

 .ةثلاثلا ةضيحلا نم

 نب ةاعم نحول ومكم نع ولشارب زب دكصم نعاشبا ؟0ةهاصما قو
 .هلثم ءادرّدلا يبأو لبج

 يبأ خف نع «عيفُر نب ديز نع «رمعم نع : :20(قازرلا دبع فصم» فو

 .كلذ يف بعك نب ّيبأ ليلا نامكع لسوأ لاق هيوعسع نب هللا كيع نب ةديرع

 ايتو هةكلاثلا ايعهيدس نه است دحام عادلا عرا :بعك نب بأ لاقف

 .كلذب ذخأ الإ نامثع ُمّلعَأ امف :لاق ءةالّصلا اهل

 نأ ءريثك يبأ نب ئئيحي نعع ءدشار نب رمع نع: اًضيأ (؟7(هفّتصم» يفو

 اهل ٌلحتو «ةئلاَّثلا ةضيحلا نم لستغت تح ٌنييَنال «لاق «فاشأا نب ةدابع

 .ةالّصلا

 .ركب ابأ كردي مل يبعشلاو ءثيدحلا كورتم طانحلاو ءهب طانحلا ئئسيع قيرط نم
 .(47 ١ /7) يدع نبال «لماكلا» يف امك ينيدملا نبا ثيدحلا فعضو

 («بيرقتلا» يف امك ةثالثلا عئانصلا جلاع دق ناكو ءطاّبخلاو طانحلا :هل لاقيو )١(

 .(77/6 /7) «لامكإلا»و (١٠0/7ص)

 لاسرإ ئلع مالكلا مدقتو )35597/٠١(.« مزح نبال «ئلحملا» نع فلؤملا هلقن (؟)

 ااا

 .مدقتو ١(. هدو 0

 :(11:*) مقري (5)
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 نايفسو بّيسملا نب ديعس لوق وهو «ةباحّصلا نم رشع ةعضب ءالؤهف
 لسفلا ق تطاق ذإو ةعجلا هت :كيرش لاف عيوعار وب قاسحسإو ٌضروألا

 دمحأ مامإلا نع تاياوّرلا ئدحإ اذهو .ةنس نيرشع

 فقت الو «ةئلاثلا ةضيحلا نم اهرهط دّرجمب يضقتت ةدعلا نأ :يناثلاو
 هلوق يف ٌيِعفاّشلاو ,ٌيعازوألاو ءريبج نب ديعس لوق اذهو .لسغلا ئلع

 مامإلا نع تاياوّرلا ئدحإ وهو .ضيحلا :ءارقألا :لوقي ناك ثيح ميدقلا

 .2(17١)ناطخلا وبأ اهراتخا دمحأ

 ئّتح اهتعجر اهجوزلو ءمَّدلا عاطقنا دعب اهتّدع يف اهّنأ :ثلاثلاو
 ٌيروّنلا لوق اذهو .اهتقو يف ترهط ىَنّلا ةالّصلا تقو اهيلع (")يضمبي

 اذإ نكل «ةفينح يبأ لوق وهو .هنع ركب وبأ اهاكح «دمحأ نع ةثلاثلا ةياوّرلاو

 دّرجمب (”هنع ةَّدعلا تضقتنا هرثكأل عطقنا نإو ءضيحلا لقأل مَّدلا عطقنا
 .هعاطقنا

 نيعضوم يف اوفلتخا ءراهطألا اهَّنِإ :لاق نم اّمأو

 ؟كلذ طرتشي ال وأ «هلبق مدب اًقوبسم رهّطلا نوك طرتشُي د له :امهدحأ

 :دمحأو َيِعْفاَّشلا بهذم يف ناهجو امهو ؛مهل نيلوق ئلع

 هلقذاك وتامك اعرق قاف يطيح هدعب ةيط هنأل ةيسحُي :اهفلحأ

 )١( «ىنغملا» يفامك )١١/5١9(.

 .فيرحت «(يصحي) :د ءص (؟)

 وهو )١١/ 5 3١(( «ينغملا» يف تسيلو .«اهنع» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك (*)

 .فلؤملا هنم لقن يذلا ردصملا
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 ائّمست ال اهّنأل ؛ديدجلا يف ٌيعفاّشلا صن رهاظ وهو ءبستحُي ال :يناثلاو

 .مّدلا تأر اذإ الإ ءارقألا تاوذ نم

 ال وأ] ةئلاَثلا ةضيحلا يف نعّطلاب ةَّدعلا يضقنت له :يناثلا عضوملا

 امهو ؛دمحأ باحصأل نيهجو ئلع ؟ةليلو اًموي ضيحت ئتح [)١( يضقنت
 2 0ةداعلل تضاخ نإ :تلاث# ةجو هباحصألو «تعفاشلل تاصويستم ناالوق

 ابتداع تناك نأي_ ةداعلا ريغل تضاح نإو .ةضيحلا يف نعّطلاب ةّدعلا تضقنا
 ٌموي اهيلع يضمي ئىّتح ضقنت مل  هلّوأ يف هتأرف ءرهشلا رشاع يف مَّدلا ئرت

 .نيهجو لع ؟ةّدعلا نم اًبوسحم مَّدلا اذه نوكي له :اوفلتخا مث .ةليلو

 .هتقو يف اهتعجر يف امهتدئاف رهظت

 .ءارقألا ىف سانلا بهاذع ريرقت اذهف

 :ةوجو هيلع ليلذلا :صضيحلا اهنآ 19 ّضت نم لاق

 لب ليا يبت يبس

 امِإ [؟78 : ةرقبلا] 4 ور ورق دل عاكس 9“ :ايلاعت هلوق نأ :اهدحل

 لاحم ثنو ياس ا يعاب لعففا راه الا هب ةأوب

 ةيطاو ىقع لايق ةييدل يسن نحنا ويست ا سس رب

 .ىنعملا ميقتسي اهبو «عوبطملا يف يهو .خسنلا يف تسيل «يضقنت ال وأ» 6230

 .«ةداعلا) :دءم (؟)

 .ارظن) :د .(رصن) :ص (9)
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 :ٌراميم اذه ايلغ ةثالثلا قالطإو :تلاّثلا نيم ةظحلو نآ م اهيفكي اب ةّدتعملاف
 .صوصخملا ددعلا يف ةثالثلا (7١هبصنل

 .لماك ٌءرق اندنع هيف قّلطملا رهطلا ضعب :متلق نإف

 :هجوأ ةثالث نم هباوج :ليق

 ضعب نأ ئلع ةّمألا عجن ملف «مّدقت امك هيف ٌفلتخم اذه نأ : :اهدحأ

 :ليلد نبلإ رقتفت 5 :اذخ قوغذف طق ءرقلا

 ءارقألا نوك مازلإ اهيلع ةيآلا لمح بجوأ ةّيرهذم ئوعد هذه نأ : يناثلا

 الر دتفللا اهيلع امحقو ةارشلا اع اهب رسمي ال ةّييهذملا ئواعّدلاو «راهطألا

 تعم الو ةاماك اةرق 27 قست رهطشلا نم ةظحألا نأ طق ةفللا ف لقع

 «لمحلا دّرجم وه امّنإو ءاعامجإ الو القت تيك بسلا هاوعلف .كلذ يلع ةّمآلا

 عضولا توبث ديفي امّنِإو ءرخآ نم عضولاو 2" 1 يكل لمحلا نأ بيبالو

 اًمسا توكي امك رهطلا عومجمل اًكسا نوكي نأ ان ءرّقلا نأ ؛ثلاثلا

 وأ اًيظفل اًكارتشا نيرمألا نيب اًكرتشم وأ :؟*هضعبل وأ .ةضيحلا عومجمل

 .لّوألا نّيعتف «ةلطاب ة ةثالثلا ماسقألاو .اًيونعم ةارقشا

 .خسنلا عيمج فالخ «ةيصنل» :عوبطملا يف ()

 .«رمتستا :حءم (؟)

 .عوبطملا نم تبثملاو .د م يف ضايب انه )0

 .د يف تسيل «هضعبل وأ» (5)
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 ةّدع دحاولا رهّطلا نوكي نأ مزلي هّنألف رهّطلا ضعبل هعضو نالطب اّمأ

 .اًراجم هيف ءرقلا ظفل لامعتسا نوكيو ءءارقأ

 .ةقيقح ءارقأ ةّدع ِهَّنَأ دحاولا رهّطلا ئلع قدصي نأ مزلي هنأ :امهدحأ

 عضوو اانا اًءرَق هؤزج َّْمسُي ال ضيحلا وهو  هريظن نأ :يناثلاو

 .هب ءافخ ال اذهو ,فلتخي ال ًةغل امهل ءرقلا

 هئزجو هّلك نيب اًكرتشم نوكي نأ ماسقألا هذه نم راتخن :ليق نإف
 ةءاربلا لصحت هبو .ظفحأ هَّنِإف ؛هيينعم نئلع كرتشملا لّمحُيو ءاّيظفل اًكارتشا

 :نيهجو نم باوجلا :ليق

 .مّدقت امك هكارتشا ٌحصياال هّنأ :امهدحأ

 ئلع اَمأ .هيينعم عومجم ئلع هّلمح ْرُجِي مل هكارتشا مص ول هنأ :يناثلا

 ةلم زوجت نس انكأو .ٌرهاظف «ةبينغم ليلع كرتشملا لمح زوجي ال نم لوق

 لدي مل اذإف ءانكم امهعدارإ نئلع ليلذلا لد اذ] هئوزٌّوجُي 7١مّنِإَف ءامهيلع

 ئكحو .امهتدارإ وأ امهدحأ ةدارإ ئلع ليلّدلا موقي ْئّتح هوفقَو ليلّدلا

 نئارقلا نع دّرجت اذإ هّنأ :ركب يبأ يضاقلاو َيعفاَّشلا نع 7)'2نورخأتملا
 ع 3 ع ضع هل وو

 هب ائلوأ امهدحأ سيل ذإ ءطوحاأ هنآل ؛ماعلا مساالاك هيينعم ىلع هلمح بجو

 .«امهنإف) :ز ءد ء«ص ءح م )1

 (طيحملا رحبلا» يف ةلأسملا هذه يف ىضاقلاو ىعفاشلا نع لقنلا ريرحت رظنا (0)

 )١175/5(.
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 و 7 9
 ريخأت عدنسيو «نككمم ريغ هديطعتو »هلا نينعم يلإ لبيسالو ءوخآلا نم

 وج امهدملا نأ : ةببتن ملو لمعلا تقو كجانإل ةعياسملا هتيقإو نيت نايبلا

 نّيعتف ((7١ُثَمَبَتل ثديرأ ول ذإ «ةدارم ريغ ةقيقحلا َّنأ مِلُع «هنيعب دوصقملا
 ةقيقحلاب امهيلع لمحلا نإ :لوقي نمو . .نيينعملا عومجم وهو :زاجملا
 .امهيلك دارأ هنأ ِمِلُع امهدحأ دارملا نأ نيت ني :ي مل امل :لوقي

 يضاقلا و ٌيعفاّشلا نع ةياكحلا هذه ينو :(")ةّيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 زيلع اهُنمح زوجي ال هَّناو ؛مومعلا غيص يف فقولا هلصأ نمف يضاقلا اَنأ ظن

 ظافلألا يف مزجي فيك مومعلا ظافلأ يف فقي نمف «ليلدب الإ قارغتسالا

 كارت رتشالا ةلاحإ هبتك يف هركذ يذلا امّنإو ؟ليلد ريغ نم قارغتسالاب ةكرتشملا

 ٌيِعِفاَّسلا اّمأو .ىطاوتملا لبق نم هدنع وهف كارت رتشالا هيف ئعّدُيامو ءاَسأر

 اذإ :لوق نماذه طقسا مو ءاذه لكم لوقو نأ نم لجأ معلا يف هيصتمف

 هلاقنوكي دقاذهو .لفسأ نمو قوف نم نيلوملا لوانت هيلاومل نئيضوأ

 ءا هقملا ردقلا سو ضرع نأو .ةقطاوقملا ءامسأللا نم :لوملا نأ 7 7«رايصال
 260 (هالوم ّىلعف هالوم تنك نما :هلوقك «ةفياضتملا ءامسألا نم هناك كامي

 .خسنلا نم تبثملاو .«تتّيبل» :عوبطملا يف )١(

 (طيحملا رحبلا» يف يشكرزلا هيلإ راشأ دقو .هبتك نم عوبطملا يف هلوق دجأ مل (0)

 ١37"7(. /7) «ئربكلا ةيهقفلا ئواتفلا» يف يمتيهلا رجح نباو )0 ١١5(

 .خسنلا فالخ «هداقتعال» :عوبطملا يف (9)

 .خسنلا فالخ (هعضوم» :عوبطملا يف (5)

 يذمرتلاو «(19778) دمحأ هجرخأ «ةباحصلا نم ددع نع يور ثيدح اذه )0(

 مكاحلاو :«(1"2591) نابح نياو «(571) ئلعي وبأو ,(١7١)هجام نباو )١"(.

 - ثيدح اذه» :يذمرتلا لاقو «(51/4) «ةراتخملا» يف يسدقملا ءايضلاو «648 /؟9)
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 نم سيل يتّلا ءامسألا )نم ٌةّماع ٌةدعاق هنع ئكحُت نأ اذه نم مزلي الو

 .اهيتاعس عيدسج لع قفطإلا دنس ليسا نإ زازا شم ٌردق اهيناعم

 وجو لوقلا اذه داسف ئلع لدي يذلا م

 ٍدحاو لكل هعضو ذإ ءٌراجم وه مّن هيينعم يف ظفّللا لامعتسا َّنأ اهدحأ

 لع هلم ؤوجي ال قلطملا ظفّللاو «ةقيقحلا وه دارفتالا ليبس لرلع امهئم

 .هتقيقح الع هلمح بجي لب «زاجملا

 7 ًُ نضع 017 ًَ

 هّنإف .نيعمتجم امهنم لكلو «نيدرفنم امهل ٌعوضوم هنأ رّدَق ول هنأ :يناثلا

 ريغب هريغ نود هميهافم دحأ ئلع لمحلاف «ميهافم ةثالث ٍذتيح هل نوكي

 .عنتمم بجوم

 اذه ئلع هّلمح ذإ هيناعم عيمج ئلع هلمح ليحتسي ٍظئنيح هّنأ :ثلاّثلا

 .نيضيقنلا نيب عمجلل ٌمزلتسم داعم امهيلعو ؛.هدحو اذه ئلعو .هدحو

 لع هل لمح اًّعم امهيلع هلمحو «هيئاعم عيمج ئلع هلمح ليحتسيف

 (حتفلا» يف ظفاحلا لاق امك حاحص وأ ناسح هقرط نم ريثكو ««بيرغ نسح -

 خيشلاو «(5 57 )١/ «دمحأ دنسم» قيقحت يف ركاش دمحأ خيشلا هححصو :(/5 /0)

 اًءزج يبهذلاو ةدقع نبا نسحلا وبأ هيف فنصو «(1765) «ةحيحصلا» يف ينابلألا

 ,(7 10 )١/ ؛ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلاك ظافحلا ضعب هفًّعضو «هقرط هيف اعمج

 «لصملا١» يف مزح نباو 27١19 /1/) «ةنسلا جاهنم» يف ةيميت نبا هلقن امك يبرحلاو

07 

 .خسنلا فالخ «يف» :عوبطملا يف )١(

 .«كرتشي) :حءم (؟)

 .د يف تسيل «هل» (9)

1515 



 .اهعيمج ىلع هّلمح لِطبُي اهعيمج ىلع هلمحف «هتاموهفم ضعب

 :يناثلاو ءاهدحو ةقيقحلا هذه :اهدحأ .(١)رومأ انهاه نأ :عِباَرلا

 هذه زاجم :عباّرلاو ءامهعومجم :ثلاثلاو ءاهدحو ئرخألا ("7ةقيقحلا

 ءاّعم امهزاجم :سداّسلاو ,("92هدحو ئرخألا ٌزاجم :سماخلاو ءاهدحو

 .ىئرخألا زاجم عم ةقيقحلا :نماّثلاو ءاهزاجم عم اهدحو ةقيقحلا :عباّسلاو

 عم ئرخألا ةقيقحلا :رشاعلاو ءامهزاجم عم ةدحاولا ةقيقحلا :عساّتلاو

 هذهف ءامهزاجم عم :رشع يناثلا .ىرخألا زاجم عم :رشع يداحلا ءاهزاجم

 ٌنييعتف زاجملا ليبس ئلع اهضعبو «ةقيقحلا ليبس ئلع المحم رشع انثا
 حج رم ريغ نم ٌحيجرت قئاقحلاو تازاجملا رئاس نود يزاجم ٍدحاو نعم

 .عنتمم وهو

 غيص نم راصل اًعيمج نيينعملا ئلع هلمح بجو ول هّنأ :سماخلا

 دٌّرِجَّتلا دنع هتادرفم عيمج ئلع هلمح بوجو ماعلا مسالا مكح ّنأل ؛مومعلا
 الإ قبسلاو :ةثم نيينعملا لحأأ ءاتعما زاجل كلذك ناك ولو «صيضختلا نم

 ةلزنمب هيينعم دحأ يف هل لمعتسملا ناكلو «ٌمومعلا قالطإلا دنع هنم نهَّذلا
 مّلكتم ريغ هباطخ يف اًرّوجتم نوكيف :هيناعم ضعب يف ماعلا مسالل لمعتسملا

 اهتإو ؛ د لإ جاتحم ريغ هيينعم يف هلمعتسا نم نوكي نأو «ةقيقحلاب
5 

 يعملو 1+ لبق لومشلا هنم مهفي نأ بجولو ءرخآلا ئنعملا 247 نئفن نم هيلإ جاتحي

 .بصنلا هجولاو .خسنلا يفاذك )١(

 .(«ةقيقحلا نأ» :دءص (؟)

 .«اهدحو» :عوبطملا يفو .خسنلا يف اذك هيغل

 .«ءاقب نم» :م (5)
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 يفني الو ,مومعلا غيص يف كلذب لوقي نم دنع صيصختشتلا نع ثحبلا
 ماكحأو ءاًعطق لطاب اذهو «ةّماعلا ظافلألا رئاس ةلزنمب ريصي ذإ «هنع لامجإلا
 مّلَعُي امم اذهو ةّماعلا ءامسألا ماكحأ قرافت ال 7١2ةكرتش ءامسألا

 اهلمح نئلع ةيآلا هذه يف تعمجأ دق ةّمآلا تناكلو :ةقللا نم رارطشالاب

 ئلع ء ءرقلا لمح ئلإ مهنم دحأ ٌرِصَت ةملذإ؛ ءاهقلطمو اهرهاظ فال ىلع

 قع رفرعبلاو يذلا

 ةيآلا لمح رّدق ول هَّنإف .طوحأ امهيلع هلمح :مهلوق نالطب نّيبتي اذبمو

 ليق نإو .طايتحالا نع حورخ هيف ناكل راهطألاو ضيحلا نم ٍةثالث ئلع

 ءورقلا ريصت ذإ ,نآرقلا صن فالخ وهف ءامهنم ّلك نم ٍةثالث ىلع )هلمحب
 تق ل

 د

 . كنس

 .هرخآ لإ ...امهيلع وأ هنيعب امهدحأ ئلع لمحُي نأ اَّمِإ :مهلوق

 يق امك ةممدارملا قربت ةئالخ نع عرسي نأ ةوسي آل اذه قم ؛املق
 نأ مزلي هلف نيدهتجملا ضعب ئلع ةلالذلا تيهخ نإو «ةلمجملا ةامسألا

 مالكلاف ؛ثلاثلا هجولا نع باوجلا وه اذهو .ةّمألا عومجم نع ةّيفخ نوكت
 .دارملا ثايب نم دب الق ءدارملا خرنعملا ئلع لدي هقلطم نكي مل اذإ

 ضيحلا ةدارإف ءامهالك ال امهدحأ ةيآلا يف ءرقلاب دارملا نأ نعت اذإو
 ين هنم رهذلا ىقيسلا ف ء للا لامعتسما نأ : يناثلا .مدقت ام :اهنم .هوجول ئلوأ

 ثذلف لاق وأ «ليقو :مهلوقب هنوفدري م :ةظفلل اًريسفت هنوركذي مُهّنإف ءرهّطلا

 .«ةكرتشملا» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك )١(

 .(هلمحن» :عوبطملا يف (؟)
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 ضيحلاب هريسفت نولعجيف ءرهّطلا اًضيأ وهو وأ ءرهطلا 'يلع :لاقي وأ

 ةياكح (١)كاهو .ليق ٌلوق رهطلاب هريسفتو «ضيفتسملا مولعملا ٌرقتسملاك

 يفو .ٌءورقو ٌءارقأ عمجلاو ءضيحلا :حتفلاب ءرقلا :©”يرهوجلا لاق

 .دادضألا نم وهو ءرهطلا :اًضيأ ءرقلاو .27"2(كئارقأ ماّيأ ةالص ال» :ثيدحلا

 ٌيئاسكلا لاقو .راهطألا ءارقألا :لاق مث ءضيحلا ءارقألا :ديبع وبأ لاقو

 20 فاح ادإ :ةأرملا هك ًأرقأ : :ءاّرغلاو

 هرم ضيحللو ٌةَّرم رهّطلل نوكت ٌتاقوأ :ءورقلا : .(26) نسراف نبا لاقو

 ءرقلا نأ ئلإ نوبهذي ٌموقو :لاق مك ةرهظلا وع: ءَرَقْلا :لاقيو .ٌءرَق دحاولاو

 .ضيحلا

 يا يد نكمل عب جدت قرروا ترا ءاس

 .امهتاقوأل هلعج لب ءامهنم اًدحاو

 ئلإ رهط نمو رهط ىلإ ضيح نم تجرخ اذإ ةأرملا تأرقأو *لاق

 ع

 .«لاقو» :ح.د.ءص )١(

 .(ءرق) (حاحصلا» يف ()

 (...ةالصلا يعد» :«حاحصلا يفو .«ةالص ال» :لوصألا يف اذكو .هجيرخت يتأيس ('؟)

 .(770 /5 )١/ 8٠ (ثيدحلا بيرغ»و .(7275 707/7 /9) «ةغللا بيذبت» :رظنأ (:4)

 6١(. ص) «ةغللا لمجم» يف (6)

 نقل



 نم َّنأ هحّضوُي ؛هتقيقح يف ضيحلا ئبسم نم ٌدبال هنأ ئلع لدي اذهو
 لايق ركاب يملأ رهطلا تانارل ديرب الاف «اكورت ئّمسُت رهطلا تاقوأ :لاق

 تاوذ نم امه الو «ًءارقأ امهرهط نمزل لاقي ال ةسيآلاو ةريغّصلاف الو مَّدلا

 .ةغّللا لهأ قافتاب ءارقألا

 الإ عراّشلا مالك يف (7[لمعتسُي مل] ءرقلا ظفل َّنأ :يناثلا ليلّدلا
 ةيآلا يف هلمحف ؛ ءرهطلل هلامعتسا ٍدحاو عضوم يف هنع ئجي ملو «ضيحلل

 لاق ِةكي هّنإف ٌنّيعتم لب ٠ ؛ئلوأ عراَّشلا باطخ نم فورعملا دوهعملا ئلع

 .هللا نع رّبعملا وه ِةِكَي وهو .©7(كقارقأ ماّيأ ةالّصلا يِعَد» :ةضاحتسملل

 بجو هيينعم دحأ الع همالك يف كرتشملا درو اذإف ءنآرقلا لزن هموق ةغلبو

 هَّبلا همالك نم ٍءيش يف رخآلا ةدارإ تبثي مل اذإ هيلع همالك رئاس يف هّلمح
 :هريغ مالك يف رخآ ئّنعم هل ناك نإو ءاهب انبطوخ ىتَّلا نآرقلا ةغل وه ريصيو
 دنا «ايينسم دأب ةرتلملا صيت يل اهعرشلا قياما نيس اذه سيو
 كارتشالا بابسأ هيلغأ نأ ؛ايلوأ اذه لب «هدارفأ دحأب عئطاوتملا ٌّصتخي

 .ابب طيحي ىأ ©)

 .مالكلا ميقتسي هبو «خسنلا يف سيل نيتفوكعملا نيبام )١(

 نب يدع ثيدح نم (7170) هجام نباو ؛(77١) يذمرتلاو «(741/) دواد وبأ هجرخأ (9)

 اذه» :لاقو ءهفعض ْئلإ يذمرتلا راشأو «دواد وبأ هفعضو .هدج نع هيبأ نع تباث

 .هفرعي ملف يدع دج نع ّيراخبلا لأسو :«ناظقيلا يبأ نع كيرش هب درفت دق ثيدح

 نم )١5781( دمحأ هجرخأو .هب أبعي ملف «رانيد همسا نأ نيعم نبا لوق هل ركذو

 يراخبلا يف هلصأو ءشحج تنب بئيز ثيدح نم )51١( ىئاسنلاو ؛ةشئاع ثيدح

 ؛ليلغلا ءوارإ» :رظنيو .ثيدحلا اه نيوقتي دهاوش هذهو مسام ملسمو :.(77)

 .(47 /7) «دواد يبأ حيحص»و )35١11(«:
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 ايهم مسألا كلذ نيردخألا ةيبسناو ةوساب» ءيّشلا نيتليبقلا ئدحإ ةيمست

 ةغّللا يف كارتش نا :هريقو دريملا لاق لب .تالامعتسالا عيشت مث ءرخآ

 ثيبثاذإف ةنيلا اكرتقم ؛م اًظفل عضي مل عضاولاو «ةّصاخ هجولا اذهب الإ

 زيلع هلم نّيصيف قل انه نأ ملت ضيسلا يف ءورقلا ظفل عراقلا لامستسا

 .همالك يف ام

 َقَاَحاَم مخي نأ نيل لجلَو» :برق نم ةيآلا قايس يف ام كلذ مشرك

 ةئام ذنج 7 زمهلاو نىقيحلاوه اذهو «[؟؟8:ةرقبلا] 4 همي ف ْدَمأ

 لاق اذهلو ؛ّيدوجولا "”ضيح وه امّنِإ محّرلا يف قولخملاو «نيرّسفملا
 لكل املا :مهضعب لاقو «!' ”ضيحلاو لسحلا رعةشلخلاو فلتكلا

 يع نم هلقتب ملاذهلو ؛رهطلا هلل طق ٌدحأ لقي ملو :220ضيحلا : :مهضعبو

 )هريغو ٌيزوجلا نباك «ريسفتلا لهأ لاوقأ عمجب

 نكس نم ٍضبِحَملاَنِوَنَسِتي ٍمآآَو :هناحبس لاق دقف اًضيأو
 3220 ع

 رهش لك لعجف ؛[4: :قالطلا] 4 َّنَضحَيَرَل ىيلأَوِر ُهْشَأ ةعدلف نَهنَّدَحَف رسكرأ

 .«لبحلاو» :ز .«(لحلاو» : حم 0010

 .«ضيحلا» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك (؟)
 ٠١١(. 1 /5) «ريرج نبا ريسفت» :رظني .دهاجمو ءرمع نبا مهنم (*)

 (ريرج نبا ريسفت» :رظني .لتاقمو «ةداتقو .داهاجمو ءسابع نباو ءرمع مهنم (5)

 )١159/1١(: ةريسملا دازالو :ه(67 )5/ ١

 )٠١757/5(. (ريرج نبا ريسفت) :رظني .يعخنلا ميهاربإو .ةمركع مهنم (5)

 يزوجلا نبال «ريسملا داز»و 2٠١85(. /5) ريرج نبال «نايبلا عماج» :رظني (1)

 )١98/1١(.
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 .ضيحبلا نم رهظلا مدعب ال ضيحلا مدعب مكتسلا قّلعو ءةيضيع ءازإب

 اهتّدعو .ناتقيلطت ةمألا ٌقالط» : هيَ َّيِبْنلا نع ةشئاع ثيدحف اضنأو

 الإ هفرعن ال ٌبيرغ :لاقو 2١7 ٌيذمرّتلاو هجام نباو دواد وبأ هاور :«ناتضيح

 .ثيدحلا اذه ريغ ملعلا يف هل فرعي ال ٌرهاظمو .ملسأ نب رهاظم ثيدح نم

 .«ناتنثا دبعلا قالط» :©"0هيف تنطقراّدلل ظفل يفو

 لاق :لاق رمع نبا نع ينوعلا ةّيطع ثيدح نم 2”هجام نبا ئورو
 .«ناتضيح اهتّدعو «ناتنثا ةمألا قالط» :دللكَت هللا لوسر

 نع ؛ٌعيكو انث ءدمحم نب يلع انئّدح :2؟7«هننس» يف هجام نبا لاق اًضيأو

 يذمرتلاو )23508٠0(« هجام نباو .«لوهجم ثيدح وهو» :لاقو )5١894( دواد وبأ )١(

 )١١469(.

 يمرادلا هجرخأو 779 /1) «ئربكلا ننسلا» ين يقهيبلا هقيرط نمو «(71/0) (؟)

 يقهيبلا لاقو «(777/7؟) مكاحلاو «.(757/1) «طسوألا» يف يناربطلاو «37)

 اذهب فرعي لوهجم لجر وهو «ملسأ نب رهاظم هب درفت ثيدح اذه» :(577/0)

 .يليقعلاو «ليبنلا مصاع وبأو «يراخبلا مهنم ؛ظافحلا نم عمج هفعضو ؛«ثيدحلا

 (ئرغصلا نئسلا»و ,(738/265) ىنطقرادلل «للعلا» :رظنيو .يزملاو ءىنطقرادلاو

 يزملل «فارشألا ةفحت»و 3٠١(. /8) «رينملا ردبلا»و «(10 /9) ىقيهيبلل

(646/10. 
 ينطقرادلاو 17٠١(.« /17) «ريبكلا مجعملا» يف يناربطلا هجرحخأو .(307/4) مقرب ()

 ةيطعب ينطقرادلا هفعضو ,(7254 /1) «ئربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو .(258/5)

 هقيرط نمو )١145((« كلام هجرخأ ءرمع نبا ئلع افوقوم يور دقو .بيبشو

 امك هفقو حيحصلاو ((59 /0) ينطقرادلا هقيرط نمو «(7 417 /5) «مألا» يف يعفاشلا

 )07٠1/8. ينطقرادلل «للعلا» :رظنيو .امهريغو ينطقرادلاو يقهيبلا ركذ

  («طسوألا» يف يناربطلاو .(/569) (هدنسمل يف قاحسإ هجرخأو .(؟ ١!/ا/)مقرب (6)
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 ةريرب ٌترِمأ :تلاق ةشئاع نع .دوسألا نع «ميهاربإ نع ءروصنم نع «نايفس

 تراتخاف «ةريرب رّيخ هلو َيِبْنلا نأ :ٍساّبع نبا نع 7١2«دنسملا) فو

 .ةكحلا ةدذع دست نأ اهرمآو ءاهسفن

 .ةشئاع ثيدح يف ضّيِح ثالثب (")ةّرحلا ةلع لق داو

 ؟راهطألا ءارقألا نأ ةشئ ةشئاع بهذمف :ليق نإف

 .هيآر تود هتياررب كأف فيوار هقلابع تيدس لاي اذع سبل : لي

 نب تباث ةأرما رمأ كيلا نأ دٌوَعُم تنب عّيبرلا ثيدح يفف اًضيأو

 قحلتو ٌةدحاو ةضيح صتئرتت نأ اهجوز نم تعلتخا اّمل ِساّمش نب سيف

 00 ٌيئاسنلا هأور .اهلهأب

010 

(0 

02 

(0) 

 تفل سيف نب تساث ةأرما 0 : سابغ نبا نع (؟)(دواد ىبأ نئساا فو

 0/5 5١( ايلعي وبأ هجرخأو .«ةرحلا ةدع دتعت نأ» :ظفلب قرط نم )547١((

 ينطقرادلاو «25/) (طسوألا» يف يناربطلاو )5/  »)56٠ننسلا» يف يقهيبلاو

 «ئربكلا )1/  )5 5١رشعم وبأ هدانسإ يفو ««ةقلطملا ةدع» :ظفلب ةشئاع نع قرط نم

 .فيعض وهو «نمحرلا دبع نب حيجن
 مقرب )55٠0(.

 .ص «د نم ةطقاس «ةرحلا ةدعرسف دقوا

 .47557) مقرب

 هاورو .«بيرغ نسحا» :لاقو ؛.(185١١) يذمرتلاهج رخأو .(١75؟9) مقرب

 - «فنصملا» يف هجرخأ ؛.هجيرخت بقع دواد وبأ ركذ امك ًالسرم قازرلا دبع
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 .ةضيحب دتعت نأ هلل قينلا اهرمأف ءاهجوز نم

 .ءال سوو

 هللا لوسر دهع ئلع تعلتخا ذّوَعُم تنب عّيبّرلا نأ :؟!72يذمرتلا» يفو

 وع 3 ص ع م ِ ع هس ًَ ء اا
 عيبرلا ثيدح :يذمرتلا لاق .ةضيحب كدبفت نأ ترمأ وأ لكك ٌئبنلا اهرمأف دم

 3 ع ه6 2 يع ً

 لكي ىلا َّنأ ديعس يبأ نع تبث دقو «ةمألا ةّدع وه ءاربتسالاف اًضيأو

 ئتح لْمَح ِتاذ ٌريغالو ءَعّضت ئّتح لماح أَّطوُت ال :ساطوأ ايابس يف لاق

 2 دوو وبأو نبع هآور .(ةضيَح ضيحت

 لبق يذلا رهّطلاب وه امَّنِإو .ةضيحلاب ةمألا ءاربتسا نأ مّلسن ال :ليق نإف

 هقيرط نمو «(751 5 /5؟) مكاحلاو «(7378/5) ينطقرادلا هقيرط نمو ««2186) 3

 يف ثيدحلا لصأو .هلصو حيحصلاو «(5 5٠ /1) «ئربكلا ننسلا» يف يقهيبلا

 .(57/8 /5) (دواد يبأ حيحص) :رظنيو «(07171) يراخبلا

 ننسلا» ين يقهيبلاو .(7717) «ئقتنملا» يف دوراجلا نبا هجرخأو )١١186(. مقرب )01(

 نع يروثشلا نايفس نع ىئسوم نب لضفلا قيرط نم مهلك 50٠(« /7) "ئربكلا
 دقف عيكو لضفلا فلاخو «هب عيبرلا نع راسي نب ناميلس نع نمحرلا دبع نب دمحم

 نود هب نايفس نع عيكو قيرط نم 74١(« /1) «ئربكلا ننسلا" يف يقهيبلا هجرخأ
 يف يذمرتلا هجولا اذه ححصو .حصأ وهو ««... هللا لوسر دهع ئلع#» :هلوق

 «ئربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو )25١١7.« «للعلا» يف ينطقاردلاو )١١85(« (هعماج»

 رمآلا نأب حيرصتلا )١14171/4( «ةبيش يبأ نبا فنصم» يف ءاج دقو )0/56٠(«

 .رمع نبا كلذ يف هفلاخو «نافع نب نامثع وه ةضيحب دادتعالاب

 )١( مقرب )١١55(.

 (ئربكلا نئنسلا يف يقهيبلا هقيرط نمو 5١7(« /7) مكاحلا هجرخأو )/7١101(. مقرب (*)

 .(5؟9/6)

 ضرخأا



 ٌةضيح ةمألا ءاريتسا نإ :مهلوق :١2)لاقو بلا دبع نبا لاق كلذك «:ةضيحلا
 ؛ةضيحلا يف تلخد اذإ حكنت نأ اندنع اهل ٌرئاج لب ءاونظ امك سيل عامجإب

 نب ئيحيل قاحسإ نب ليعامسإ لاق كلذك «ضيح مد اهمد نأ تنقيتساو

 .هايإ هترظانم يف هيلع َليَدَأ نيح مثكأ

 ئّتح لئاحالو ءَعَضَت ىّتح لماح أّطوُ ال» :ِِكَك يبنلا لوق هّدري اذه :انلق
 .'!(ةضيحب ًاربتست 0( :

 ناك نإو ءمحّرلا ءاربتسا وه امَّنِإ ةّدعلا نم "7كِلصألا دوصقملاف اًضيأو
 لع لادا مّلَعلا ليج اهرطََتَو ةحوكتملا ة ةّدَحلا فقرشلو ءرخخأ دكاوق اهل

 لوألا ء ءرقلاب لصحي مل رهطلا وه ٠ ءرقلا ناك ولف ءِءارقأ ةثالث اهمحر ةءارب
 اس -ضاح مث اهقّلط مل : يللا ف اهعماسج ول هاف قلالد

 ئلع لدي مل اذه نأ مولعمو مسوس لوقي نم دنع ءارقألا نم

 اهقاذع ولو «قالّطلا دعب لصاحلا ٌضيحلا ةءاربلا 'ولع لدي يذلا امَّنِإو ءيءيش

 لبق دوجوملا ضيحلاب محّرلا ةءارب انه (؟'ملعن اًنإف هيف اهبصي مل رهط يف
 .هببس قبسيال مكحلاو «همكح اهّنأل ؛قالّطلا لبق نوكت ال ةّدعلاو ,قالّطلا
 زجي مل ءالصأ ةءاربلا ئلع هل ةلالد ال قالطلا دعب دوجوملا رهطلا ناك اذإف

 .لوبقم ريغ ٍدهاش لثمك هلثم ناكو ءمحّرلا ةءارب ئلع «*)اّلاد دّدِعلا يف هلاخدإ

 )١( «(ديهمتلا» يف )١6/194(.
 .ابيرق هجيرخت مدقت )١(

 .«لصأللا» :ح م 00

 .خسنلا نم تبثملاو .«ملعي امنإف» :عوبطملا يف غ5

 .م نم تبثملاو .«ةلادلا ددعلا يف» :عوبطملا يفو .«الإ ددعلا يف» :ز .حءص ءد (4)

 ان



 هل ةداهش ال ٍدهاش ةداهشب مكحلا قيلعت زوجي الو

 تبث دقو هتاكولمملا يف ءاربتسالاك تاحوكتملا يف ةّدعلا نأ هحّضوي
 قرف ال ذإ ةَّدعلا كلذكف ءرهّطلاب ال ضيحلاب ءاربتسالا نأ ةّنّسلا حيرصب
 بج و الادعو قحاو مرق ءارعسألاب ءاشكألاو قّدعلا ذه الإ امينب
 .امهنم ريتعملا ردقلا يف نافلتخي امّنِإَو «ءرقلا ةقيقح يف امهفالتخا

 نوكي ةمألا ءارعسا نإ :هنع نيلوقلا ٌحصأ يف هلل ٌيِعفاَّشلا لاق اذهلو
 :جوّزلا ٌّقحل ًءاضق تبجو ةَّدعلا َنأب :نيبابلا نيب هباحصأ قّرفو ءضيحلاب

 ةءاربلا اهعم مَكْمْيف ءرّركتت اهّنأبو هرهطلا نامزأ يهو ههّقح نامزأب تّصتخاف

 دّدجم ةهممةوهشملاو ور ال هّنإق ءاريعسألا قالخي «يفيسلا طّئوش

 هلصأل اًدرط ٍرهطب أربتست :رخآلا لوقلا يف لاقو .ةضيحب هيف يفّتكاف «ةءاربلا

 ؛هباحصأل نيهجو ئلع ؟رهَّطلا ضعبب 7”بستحت لهف اذه ئلعو .دّدِعلا يف

 نال رهّطلا يف ثنعط اذإف ههيلإ ةلماك ٍةضيح ّمسَض نم ّدب الف هب تيستحا نإف

 .بسحتالو ضيلإ لماك رهط ملا نمي الق ةيعيسكمت مل ةاإو مع تل

 ادار ل رقا# رق دهم رهطلا نقعب

 الهر ةيطال هس هارعسالا هكعأ امنع بست ا دريستملاو

 ةّرحلا ٌقح يف دادتعالا لب :اولاق «ةّرحلا ٌّقح يف ةّدعلاك ةمألا ٌّقح ىف ءاربتسالا

 :نيهجو نم ةمألا نم ئلوأ ضيحلاب
 ثالثوهف .ءرقلا ريركتب تباث اهقح ف طايتحالا نأ : :امهدحأ

 .عوبطملا نم تبثملاو .(«لهف» نودب «بستحتلف» :خخسنلا عيمج يف )١(

 .«نموا)) 11 م )0
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 وه يذلا ضيحلاب اهقح يف دادتعالا نوكي نأ يغبنب اي اذكهف ءت ناءارتسا

 رهّطلا ةّئقبب بستحتو «ارق ةضيحلا ةّيقبب بستحت ال اهّنإف ءرهّظلا نم طوحأ

 .اًءرق

 .نآرقلا ٌصنب ةباّثلا يهو «ةّرحلا ةَّدع ئلع عرف ةمألا ءاربتسا نأ يناثلا
 ضيحلاب هلعج نأب عراّشلا هل طاتحا دق ناك اذإف ءةَّنّسلاب تبث امَّنِإ ءاربتسالاو
 .اهل ةدغةمآلا ءاربتساو ءاهل ءآرعسا ة حبلا ةذعف ءنيلوأ ةّرسلا ءاريتساف

 رومألاب لصم# امّنإ تاياغلاو دودسلاو تامالعلاو ةلءآلاف اًضيأو

 اك نئثم اذهلو 2١7 كلصألا رمألا وه رِهّطلاو ءاهريغ نع ةزّيمتملا ةرهاظلا

 زّيمتملا رمألا امّنإو «ةعيرشلا يف هب درفي ٌمكح هل نكي مل اًبحصتسم اًرمتسم
 ميرحتو ءاهغولب نم :اهماكحأ ترّيغت تضاح اذإ ةأرملا ّنإف .«ضيحلا وه

 كلذ ريغو دجسملا يف يَألاو فاوطلاو موّصلاو ةالّسلا نم اهيلع تادابعلا
 ؛رهطلا دّدجتب اهماكحأ رّيغتت ملف تلستغاو ّدلا عطقنا اذإ مث .ماكحألا نم

 هيلع تناك ام ىلإ رهّطلا دعب دوعت اه يقيسللا رح ىلا كاسل قررت رو

 ماكحأ رّيغي ٌرمأ ءرقلاو ءاّمكح رهّطلا اهل دّدجي ")نأ ريغ نم ضيحلا لبق

 ئلع ٌلاد هجولا اذهف .رهّطلا نود ضيحلاب لصحب مّن ريبغّتلا اذهو «ةأرملا

 نأ لبق تقلط اذإ اميق اعرق ة ةضيحلا لبق يذلا رهّطلاب بستحي نم لوق داسف

 يف ٌمكح هل سيل اًنيش لعج اًءرق رهطلا اذهب ٌدتعا نم َّنإف «:تضاح مث ضيحت

 .دساف ادعوا رثألا عا رق ةعيرشلا

 .«لصألا» :ز د هرج ف 01(

 .د يف تسيل «نأ» 030
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 لصف

 :نيماقم يف مكعم مالكلا :راهطألا ءارقألا لعج نم لاق

 .راهطألا اهّنأ نيلع لادلا ليلَّدلا نايب :امهدحأ

 .مكتلدأ نع باوجلا يف : يناثلا

 ولطف استانا ئبلأهيأَيَ» :ئلاعت هلوقف :لّوألاماقملا اّمآن

 :يأ ءتقولا مال يه ماللا نأ هب لالدعسالا ة سوو 11 :قدطلا] 43#
 ني لعل

 مول طَسِقلاَن زوما عَبصيَول :ئلاعت هلوق يف امك : )نم دع يف ٌنهوقّأطف

 كولد ًةولََصلاريقأ# : هلوقو :ةمايثلا موي يف: : ىأ «[51 : ءايبنألا] # د ٍةَملَيَعْل

 ِثالثل كّشنج :برعلا لوقتو .كولّدلا ثقو :يأ 08 :ءارسإلا] 4نيْمّشلأ

 اذهب ةيآلا هذه لِي ٌيِبْنلا رّسف دقو .هنم نيقب ثالث يف :يأ ءرِهَّشلا نم نيقب

 يهو هتأرما قَّلط امل هَّنأ :رمع نبا نع ""«نيحيحّصلا» يفف ؛ريسنفتلا
 أن ءاهّسمي نأ لبق ٌرهاط يهو اهقلطي مث ءاهعجاري نأ كي ِيَنلا هرمأ ءٌضئاح

 ةّدعلا نأ كي يتلا نّيبف . «ءاسّنلا اهل قّلطُي نأ هللا رمأ يتلا ةّدعلا كلف : :لاق

 ءرقلا ناك ولو ؛ةضيحلا دعب يذلا رهّطلا يه ءاسّنلا اهل ىّلطُي نأ هلا رمأ يت

 ةيوطت كلذ ناكو و“ 0ةرِعلا ال ةدعلا لبق اهقلط نق ناق .ضيجلا 10ه

 .ضيحلا يف اهقّلط ول امك «زئاج ريغ وهو ءاهيلع

 .خسنلا فالخ «نبهتدع تقو») :عوبطملا يف )١(

 )١511١(. ملسمو ؛.(١5751) يراخبلا (؟)

 .(يهلا :ز م 0

 .خسنلا نم تبثملاو .«ةدعلا يف» :عوبطملا يف (5)
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 دعته نيتي تلو :اىلاعتو كرابت هللا لاق :(1)كعفاّشلا لاق

 ام :ٌلئاق لاق نإف ,راهطألا  ملعأ هللاو  اندنع ءارقألاف «[774 :ةرقبلا] 4 ِءورَف
 :(2)امهادحإ «ناتلالد :هل ليق ؟ضيحلا :مكريغ لاقو راهطألا اهَّنأ ئلع لد
 :ليق ؟باتكلا امو :لاق نإف .ناسّْللا :ئرخألاو هَدََّّسلا هيلع ّلد يذلا باتكلا

 انربخأو ١[« :قالطلا] 4َنِهَتَّيِوإَنهوُمْلَطَف ََسْدلأ امكتلطا ّدِإ# :ئلاعتو كرابت هللا لاق
 156 يلا دهع يف ٌضئاح يهو هتأرما قّلط هل :رمع نبا نع «عفان نع .كلام
 مث ءاهعجاريلف هرم :دِيَي هللا لوسر لاقف .كلذ نع َِلِكَك هللا لوسر رمع لأسف

 اش نإو دعب كسمأ ءاش نإ مث ءرهطت َّمث ءضيحت ّمث ,رهطت ئتح اهكسميل
 .©00ءاسّسلا اهل قّلطُي نأ هللا رمأ 0 ةدعلا كلتف + سمي نأ لبق ّقَلَط

 شم كثره نإ" ف نَا لاق ا اا هنأ رما قالط ركذي رمع نبا

 - لبق يف :وأ لبق هون لسنا مقلط نإ هن نا التو فاست
 هتك شانإ :ٌيعفاّشلا لاق 0(

 « ضيحلا قود رهطلا ةّدسلا نأ :هؤاتث لج هللا نع هلي هللا لوسر 0*2 ريخأف

 )١1١/ ١1/417-١85( «راثآلاو نئسلا ةفرعم» يف اهضعبو ماا 1 اي )01(

 .قيلعتلا يف هيلع تبن امك

 .(امهلوأ» :«مألا» يفو .«امهدحأ» :ز ءدءص م )١(

 .هب )*١17/7( كلام قيرط نم امهالك )١41/1١( ملسمو )0751١(« يراخبلا هجرخأو ()
 .(0759) (دمحأ دنئسم)و )1177١( «كلام أطوم» :رظنا .رمع نبا ةءارق يهو (54)

 .«رابخاف» :صءد (6)
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 لبقتست ٍذهيح اهّنأل ؛اًرعاط اهقلطي نأ وهو ء(َنيِعَّدع لبقل ٌنهوقلْطُف) :ارقو
 .ضيحلا دعب الإ اهتَّدع ًةلبقتسم نكت مل اًضئاح تََّلُط ولو ءاهتَّدع

 قيسلا ناك امن نعمل عضو مسا :ءرَملا :ليق ؟ناسّللا امف :لاق نإف

 نم اًفورعم ناكو ءجرخي الف سبتحي اًمد رهطلاو ؛جرخيف ُمِحّرلا هيخرُي امد

 ينو هضوح يف ًءاملا يرقي وه :برعلا لوقت .سبحلا لا نأ ب رعلا فاس

 .هقدش يف ماعطلا سبحي :ينعي قش يف مطل يَْ :برعلا لوقتو .هئاقس

 .10وأبحَح :ينعي «هأرق :ءيّشلا لجّرلا سبح اذإ برعلا لوقتو

 ةشئاع نبع «ةورع نع «باهش نبا نع «"7كلام انربخأ :ٌيعفاَشلا لاق

 .ةئئاثلا ةيضيحلا نم مّدلا يف تلد نيس نيمرلا ديع تدب ةيعفح تلا اهنأ

 قدص :تلاقف ؛نمحرلا دبع تنب ةرمعل كلذ تركذف :باهش نبا لاق

 2 ورق ةحللت# :كوشي هللاَذإ :اولاقف سات كلذ ىف "9اهلداج دقو . .ةورع

 .راهطألا :ءارقألا ؟ءارقألا ام يردت لهو «متقدص :ةشئاع تلاقف

 نمحّرلا دع نب ركب ابأ اتعمس :لاق باهش نبأ نع 4)كلام انرخأ

 :رظني .ةلمرح ةياور يف ةدايزلا هذهو . (مألا» يف تسيل «هأبخ ...ا ذإ :برعلا لوقتو) 010

 نب رمع لاقو» :اهدعب عوبطملا ينو هيفو © )١١1/ «راثألاو ننسلا ةفرعما

 .خسنلا يف تسيلو .«اهفاحص يف سبحت :يأ ءاهفاحص يف يرقت :هْتَعدَئآََيَو باطخلا

 (ئربكلا ننسلا» يف يعفاشلا قيرط نم يقهيبلا هجرخأو )١784(. «أطوملا» يف )0(

 ١1١١(. ص) هجيرخت مدقت دقو 0 081١(.

 .فيرحت ««اهلواح» : نص ءمح عم 60

 )١1785(. «أطوملا» يف (5)
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 تلاق يذلا ديري .اذه لوقيوهو الإ انتاهقف نم اًدحأ تكردأ ام :؟7١لوقي

 ةشئاع

 اذإ :ةفتاع نع قرمع نع :ٌقرهزلا نع ءتايقس انريعأو :يعفاَشلا لاق

 .هنم ُتئرب دقف ةَثلاَثلا ةضيحلا نم مّدلا يف ةقّلطملا تنعط

 نأ راسي نب ناميلس نع ءملسأ نب ديزو عفان نع 257كلام انربخأو

 ةضيحلا يف هتأرما تلخد نيح ِماَّشلاب كله ميكح نأ يتعب ,- صوحألا

 ؟كلذ نع هلأسي تباث نب ديز الإ ةيواعم هبتكف ءاهقلط ناك دق و هتنلتلا

 ربو هنم ْتئرب دقف ةئلاثلا ةضيحلا نم مَّدلا يف تلخد اذإ اهّنأ :ديز هيلإ بتكف

 .اهثرّي الو هثرت الو ءاهنم

 نب ديز نع هراسي نب ناميلس ينثَّدح :لاق «ٌيرهزلا نع «نايفس انربخأو
 .(”)هنم تكرب دقف ةئلاثلا ةضيحلا يف ةأرملا تنعط اذإ :لاق ٍتباث

 راسب ني تاميلس نعد ءلجر نع «ةبورع يبأ نب ١ ايعس ثيل قو ؛ *لاق

 هل ةعجر الف ةّئلاّثلا ةضيحلا ىف تلخد اذإ لاق رمغ قباو نافع نو تامقع نأ

 ا

 .خسنلا ةيقب يف تسيلو ءص نم « :لوقي نمحرلا دبع نب ركب ابأ تعمسا )١(

 )١3/85(. «أطوملا» يف (0)

 نم (587 /1) «ئربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو (7 )١/ روصتم نب ديعس ةجربخأ ('0)

 .هب نايفس قيرط
 هجرخأ دقو «قيرطلا اذه نم رثألا اذه ئلع فقأ ملو ««مألا» يف تسيل ةرقفلا هذه (5)

 نع نايفس نع ىعفاشلا قيرط نم ١1487( /11) «راثآلاو نئسلا ةفرعم» يف ىقهيبلا

 .رمع نباو نامثع نع راسي نب ناميلس نع يرهزلا
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 هتأرما لجّرلا قّلط اذإ :لاق رمع نبا نع «عفان نع «7١2كلام انربخأو
 .اهثري الو هثرت الو .هنم تئرب دقف ةثلاثلا ةضيحلا نم مذدلا يف تلخدف

 هللا دبع نب ملاسو ءِدَّمحم نب مساقلا نع هغلب ِهَّنأ ")كلام انربخأ

 اوناك مهّنأ ءباهش نباو «راسي نب نامياسو «نمحّرلا دبع نب ركب يبأو

 الو هنم تناب دقف ةئلاثلا ةضيحلا نم مَّدلا يف ةقّلطملا تلخد اذإ :نولوقي

 :كلام لاق ءاهيلع هل ةعجر ألو :كلام هع عيفاشلا ريغدا] .امهتيب ثباريم

 .اندلبب ملعلا لها هيلع كوبل يذلا رمألا كلذو

 تيلاق امك _ةاهطألا ءارقألا نوت نأ 90 روني الو ب20 ةيفاشنا لاف

 تءاج اذإف ءّضيحلا وأ  لاجّرلا يف ال نهيف هّنأل ملعأ اذهب ٌءاسنلاو ؛ةشئاع

 نولوقت متسلو «ىّنعم لسغلل هللا باتك ين دجناالو ءْتَّلح ضيح ثالثب

 .نيلوقلا نم ٍبحاوب

 لستغت ئََّتح اهتعجرب ّقحأ وه :اولاق ضيحلا اهّنإ :اولاق نيذلا َّنأ :ينعي

 لوق وهو ءئسوم وبأو ٍدوعسم نباو يلع هلاق امك «ةثلاثلا ةضيحلا نم
 00 ياططقلا ب رمغ

 )١( «ًاطوملا» يف )١786(« ص) هجيرخت مدقت دقو 3١١(.

 «راثآلاو ننسلا ةفرعم» :رظناو .(١31ص) هجيرخت مدقت دقو )١7417(« «أطوملا» يف (0)

11155 

 )١١/ ١84( «ةفرعملا» يف يقهيبلا امهلقنو .«مألا» يف اتسيل اهدعب ىتلاو ةرقفلا هذه و

 .«ميدقلا يف يعفاشلا لاق» :هلوقب

 .أطخ ءادعب الو» :عوبطملا يفو .زواجتي ال :يأ 6

 .مهنع راثآلا جيرخت مدقت (0)

 ”؟ 6



 نم لوقب اولوقت مل : نيّيقارعلل ينعي مهل ليقف :ٌيعْفاَشلا لاق

 لاق نإف . اقيلع فلشلا نم لح لوقي الو :هنع اذه ميورو هلوقب مهيوصحا

 نإ :متلقو ؛ةالّصلا اهل ّلحتو لستغت ئّتح اولاق :انللا ؟مهابنلاخ نيأ :لكأق

 لجت ملو لسن ول يعو هعلح# ةالّصلا تقو يهذي اوتح لسفلا ق تطرف

 .َييعِفاّشلا مالك ئهتنا .ةالّصلا اهل

 0 ؛يتعألا لوق ناسَّنلا ق راهطالا اَهّنآ يلع ٌلديو :اولاق

 اكِياَزَع َميِزَع اهاصقأل ("0ٌلُحَت ةوْرَغ ٌمِشاَج تنأ ماع لك يفأ
 اكئاسن ءورق نم اهيف َعاَضامل ةصفر ئسحلا يفو رع ةنوُم

 اهرثآو «هتازَغ يف ٌنهراهطأ عّيض هّنأل ,راهطألا :تيبلا يف ءورقلاف

 .مسالاب ئلوأ ناكف « «ضيحلا نم دوجولا الإ قب قبسأ رهطلانألو 0

 لمجم نيباوجب مكبيجنف :مكتّلدأ نع باوجلا وهو .رخآلا ماقملا اّمأو

0 

 دارمو هريسفتب ملعأ وهف نآرقلا هيلع لزنأ نم :لوقنف ءلمجملا اّمأ

 507١(. /١)دربملل «لماكلا»و «(75 )١/ «نآرقلا زاجملو ١5١(« ص) «هناويد» 000

 .اهريغو 0١7(( /5) «يربطلا ريسفت»و )١/ 7١5(( ةبيتق نبال «ثيدحلا بيرغاو

 .نينعملا ميقتني اهيو شقا :ةياورلاو .خسنلا يفاذك (5)
 .د يف تسيل «لصفمو لمجم) 00
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 اهل قّلطُي نأ هللا رمأ يملا ةّدعلا كيلا رّسف دقو هاوس ٍدحأ ّلك نم مّلكتملا
 فلاقمي ريسفت لك لب «هقلاش ءىش لإ كلذ دعب تافتلا الف ةراهطألاب ءاسنلا

 .لطابف اذه

 اهب ٌنهملعأو َِلِكَي هللا لوسر جاوزأ ةلأسملا هذه ةَّمآلا ٌُملعأو :اولاق

 ال وبقم كلذ يف نهلوق لعج ئلاعت هللا َّنألو ءلاجّرلا ىف ال ًنهيف اهّنأل ؛ةشئاع
 ٌُملعأ َّنِهّنُأ ئلع لدف «ًنهتهج نم الإ مّلعُي ال هّنأل ؛لبحلاو ضيحلا دوجو يف

 راهطألا ءارقألا نإ :نينمؤملا ُمأ تلاق اذإف ءلاجّرلا نم كلذب

 )اذ ٌتلاقامٌلوقلاَّنِإف اهوقَّدَّصف ِماَدَح تلاقدقف

 باوجب مكتّلدأ نم ٍدحاو ٍدحاو ّلك درفنف ءلّصفملا باوجلا اَمأو :اولاق
 .ةبوجألا مكاهف «ٌصاخ

 ءطقف ضيحلا وأ ءطقف راهطألا ةيآلا يف ءارقألاب داري نأ اّمِإ :مكلوق ام

 ةرخا لإ :.بامفمع ومجمم وأ

 .ةلالدلا نم انركذ امل :طقف راهطألا :لوقن نأ ةياوجف

 .هرخآ ئلإ ...ةثالث ئضتقا صنلا :مكلوق

 .لماوك ثالثب الإ تَّدتعا امف «ٌلماك ٌءرق اندنع رهّطلا ةّيقب نأ :امهدحأ

 (لاثمألا» :رظنا .الثم حبصأو ءبعص نب ِميَجَل اهجوز اهيف لاقف ,ةأرما ماذحح تناك (١0)

 )١/ ١8٠( «لاثمألا عمجم»و )١١7/17((« «لاثمألا ةرهمج»و ؛(5 ٠ ص) ديبع ىبأل

 .اهريغو

 اك



 لوك هشسلاثلا ضميو نيت نلع عيمملا مسا قوت "برع : يناثلا

 ةدعشلا وذو ءّلارِش اهئإف 1159 :ةرعبلاا 4 ٌكَمْوََت امل :الاعت

 ةرشع ثالث ٍنالفل :نولوقيو .رشع ةئالث وأ ٌعست وأ ةّجحلا يذ نم ٌرشعو

 دقو «مهتغل يف افورعم اذه ناك اذإو .؟"”رش رشع ةئلاعلا ةنّسلا يف لد اذإ «ٌةنس

 هينِإ ريضملا سو ءهيلع يللا لد

 ٌلَباقُمف ءرهّطلا يف هنم رهظأ ضيحلا يف ءرقلا لامعتسا ّنِإ :مكلوق اّمأو
 .مكيعزانم لوقب

 هنوركذيف ءضيحلا يه ء ءرقلا َّنأب مهبتك نورَّدصُي ةغّللا لهأ َّنِإ مخلوف

 .رهظلا وه :ميهصعب اماقر :وأ ءليقو :مهلوقب هنرقورث مث ظل اًريسفت

 لاقي هّنأب نوحٌصْيو «ةغّللا يف ِنيِيَّمسم هل َّنأ نوكحي ةغّللا لهأ :انلق

 يكحي نم مهنمو ءرهظأ ضيحلا يف هلعجي نم مهنمو ءاذه ئلعو اذه ئلع
 نم ٌيعفاّشلاو .ضيحلا حّجر يرهوجلاف . .حيجرت ريغ نم امهيلع هقالطإ
 ضيحلل حلصي ءرقلا :ديبع وبأ لاقو .رهّطلا هَّنأ حجر دقو «ةغّلا ةّمئأ

 حلصي هدنع ءرقلا نأ سنوي نع هب قثأ نم ينربخأ :(0ِباََجَّرلا لاقو .رهطلاو

 حلصي وهو ؛تقولا ءرقلا :ءالعلا نب ورمع وبأ لاقو .رهطلاو ضيحلل
 نوّجتحي فيكف ؛ةغّللا لهأ صوصن هذه تناك اذإو .رهّطلل حلصيو ضيحلل
 ؟ضيحلا ءارقألا نإ :مهلوقب

 .فيرحت ««ةدعلا» :خسنلا يف )١(

 .ةفصلا يف نيئزجلا ثينأت ةداجلاو .خسنلا يفاذك (؟)

 )١/ 4 7١(. «نآرقلا يناعم» يف (؟)
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 .مدلا اهشوتحي يتلا رهطلا تاقوأ ديري هنإف رهطلا هلعج نم نإ :مكلوق

 .ناباوج هنع .ءارقألا تاوذ نم اتسيل ةسيآلاو ةريغٌصلاف الإو

 اهْنإَق «تضاح مث نفحبت مل يتلا ةريغّصلا تققلط اذإ ليد : :امهدحأ

 دمي ؟يط هل ةندنم نجلا حمأ نع طرق ديف تقل يذلا ريشي دس

 .ضيح ةلبق ناك ول امك اًءرق ناكو «رظيح

 مرق ئّمسُي ال رهّطلا َّنأ ئلع لدي اذه َنإف كلذ انمّلس نإو نأ :يناثلا
 لدي ال اذهو ءاًءرق هتيمست يف ًطرش مّدلاف ءلوقن كلذكو ءِنامد هّسوتحي تح

 .ىقيحلا ةاكسم نأ ةذع

 اّلِإو «هيف بارّشلا نوك طرشب الإ ءانإلا ئلع لاقي ال يذلا سأكلاك اذهو
 .حَدَق وأ ةجاجُز وهف

 .ناوخ وهف اّلإو ٌماعط هيلع ناك اذإ الإ ناّوِخلل لاقي ال ىلا ةدئاملاو

 .بوك وهف آلإَو قورغ اذ ناك اذإ الإ هاًّمسمل لاقي ال ىذلا زوكلاو

 نودبو ةَيِرْبَم اهنوك ةبصقلا ئلع هقالطإ ةَّحِص يف طرتشي يذلا ملقلاو
 "ةبَصَق وأ ٌبوبنأ وهف يبل

 .ُهَحْنَق وهف اّلِإو هريغ نم وأ هنم ّصَق اذ نوكي نأ هقالطإ ٌطرش مّتاخلاو

 .ةلج وهف الإو هفوّكلا ءاكسم خلع هقالطإ طرق ةثذلاو

 تناك نإف ءًةدحاو ةعطق نوكت نأ اهاًّمسم الع اهقالطإ طرش ةّطْيَّرلاو
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 توق ويفالاو ىلدرو اذ بيرث ركتوأ ايقالطإ طش ةلقلاو

 ئّبست يتلا يهو ٌةلجَح هيلع ناك اذإ الإ ريرّسلا ئلع لاقت ال ةّكْيرألاو

 .ٌريرس وهف اّلِإو :2")هاكرحَسو ١2)هناخّشب

 .ٌدْيِع ىهف اّلِإو ءٌبيط اهيف ناك اذإ الإ "7ةراجتلل لاقت ال ةميطّللاو

 توم وهف ذى نفاق هل امل أل[ لاقي ال ققلاو

 .فوش ويف الإو ءاق ريصم ناكات1 ل1 فرضت لاقي أل «قعلاو

 ني ريق لإ وأ ملا نيله لمقا املالا لاقجأل رذخلاو

 .اًصع يهف اّلِإو ءسأّرلا ةّيِيْحَم ناك اذإ الإ اصعلل] لاقي ال نّجْحِملاو

 .ٌرثب يهف اّلِإو ءاهيف ءاملا نوك طرشب الإ رثبلا ئولع لاقت ال ةّيكّرلاو

 طخ ريك الاو هراثلا هيف ناغ اذإ الإ وبطل لاقيأل ؟90[ىوت لاو

 .ٌبارت وهف اّلإو هتوادّن طرشب الإ ىّرَت بارتلل لاقيالو
 يهفالإو يلب ئلإ دلب نم تلوح اذإ الإ ٌهلَغْلَعُم ةلاسّرلل لاقيالو

 .ةلاشو

 )١( «ةيبرعلا مجاعملا ةلمكت» :رظنا .ريرسلا فراخزو ةلك :يه )١///54*(.

 نم عّطق اهيلع عضوي مث «ةبق لكش ىلع بكرت بشخلا نم عطق نم عنصت ةميخ (؟)
 .ةيسرافلا نم ناتبّرعم ناتملكلاو .(1/” /5) قباسلا ردصملا رظنا .دابللا

 .خسنلا فاالخ «لامجلل» :عوبطملا يف 4

 يبلاعثلل «ةغللا هقف» يف امك قايسلا ميقتسي هبو .خسنلا يف سيل نيتفوكعملا نيب ام 0

 .عوبطملا يف تباث وهو 2١(. ص)

 مت



 .(13)ضرأ يهف الو «ةعارّزلل ْتديُه اذإ الإ ٌحاَرَق ضرألل لاقي الو

 عوج الو ٍفوخ ريغ نم هبوره ناك اذإ الإ ٌقابإ دبعلا هيبورهت كاقي الو

 .ٌبوره وهف اّلِإو ءدهجالو

 ٌقاَصُب وهف هقراف اذإف مفلا يف ناك اذإ الإ ٌباَضُر هل لاقي ال قيّرلاو

 .ٌقاَسُبو ")قارب

 ينو .ُلطب وهف اّلِإو ءحالّسلا يكاش ناك اذإ الإ ٌيِوَك هل لاقي ال عاجّشلاو
 هتغطو هّتْرضو هِنْرِق "'”ةعاجش لِطُي هنألا :امهدحأ «نالوق الاطب هتيمست

 ئنعمب ّْلَحَف وهف لّوألا ئلعف «هدنع ناعجّشلا ةعاجسش لّذعَي هنأ :ىناثلاو

 .ةفّللا سايق وهو ءلوعفم ئنعمب لف نَا ئلعو «لعاف
 .هاملق ةامحط رشيألا ةيوار هل لاقي آل ريغبلاو

 ٌةّيده هيلع (؟7نوك طرشب الإ ئَّدُْهِم ئّمسي ال قبَّطلاو
 ؛لصألا يف اذه جهلا يف اهبوكر طرشب الإ ةنيوظ ئّمسُنال ةأرملاو

 :ثيدحلا يف هنمو .جدوه يف *”نكت مل نإو ةنيعظ :ةأرسلا يسن دقف لاو

 الإو» :ةغللا هقف يفو .خسنلا ةيقبو عوبطملا يف تسيلو .ز ءم نم «ضرأ يهفالإو» )١(

 .2حارب يهف
 .عوبطملا يف تسيل «قازبو» (6)

 .«هتعاجش لطبت» :عوبطملا يف )غ١

 .«نوكي نأ الإ» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك (4)

 .د نم ةطقاس «نكت مل ...جدوهلا يف» (6)
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 .(1)(َنيرْجَي ٌنُْعَظ تّرمفا

 اذإ الإ ٌبوُنَذ اهل لاقي الو ٌءام اهيف مادام الإ َلْجَس اهل لاقي ال ولّدلاو

 .هب تألتما

 .ٌتّيم هيلع ناك اذإ الإ شْعَن هل لاقي ال ريرّسلاو
 .ٌمحل هيلع لمتشا اذإ الإ ٌقْرَع هل لاقي ال مّظَعلاو

 .ٌرَرَخ هيف ناك اذإ الإ اطْمس ىّمسي ال طيَّحلاو
 .اًدعاصف نانثا هيف َنِرُق اذإ الإ نَرَق لْبَحلل لاقي الو

 اذإف ءٍدحاو ريسو ٍدحاو سلجم يف اوّمضنا اذإ الإ ةَقفُر نوّمسُي ال موقلاو

 - .قيفّرلا مسا مهنع ْلُّزَي ملو مسالا اذه لاز اوقّرفت

 .راثلاب وأ سيشل ْتَيِمَح اذإ الإ اًمِضَر نثق ال ةراجحلاو

 .راهّتلا عافترا دنع الإ ٌةلاّرَغ اهل لاقي ال سمّشلاو

 .ٍنامَلَع هيفرط يف ناك اذإ الإ اًهَرْطُم ئّمسُي ال بوثلاو

 .هيف هلهأ ناك اذإ الإ يداّتلا هل لاقي ال سلجملاو

 .اهيوبأ تيب يف تناك اذإ الإ ٌقَتاَع اهل لاقي ال ةأرملاو

 .اًرُم هيحولُم عم ناك اذإ الإ اًجاجأ حّللا ءاملا ئّمسُي الو

 .فوخ هعم ناك اذإ الإ "'7[ٌعاَطْهِإ] ريّسلل لاقي الو

 .ُهَنَعُدَلَوََو رباج ثيدح نم )١1١1( ملسم هجرخأ )01(

 467 نز (ةغللا هقف» نم تبثملاو .خسنلا يف ضايب انه )0
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 .اهرثكأ وأ اهّلك همِئاوَق يف ضايبلا ناك اذإ الإ ٌلَجَحُم سرفلل لاقي الو

 اذإ الإ (؟)!ءرق رهّطلل لاقي ال كلذكف «2)ءانيّصقت ول ٌليوط باب اذهو

 ضيا هلأ ئلع لدي عاق يف يلد هدو جدد كلغ

 .رصحلا نع اضف هَهَنبلا "”ضيحلل عراّشلا مالك يف هئيجم

 باجأ دقف ؛«كارقأ ماَيأ ًةالّصلا يِعَد» :ةضاحتسملل لاق هّنِإ :اولاق

 :(؟)هظفل اذهو «ٌءافش هيف امب «ةلمرح باتك» يف هنع ٌيعفاَّشلا

 ٌجتحاو ءضيحلا ءارقألا نأ ةّيَلَع نب ليعامسإ نب ميهاربإ معزو :لاق
 هللا لوسر نأ :ةملس مأ نع ؛راسي نب ناميلس نع «بويأ نع «نايفس ثيدحب

 .*/اهئارقأ َماَّيأ ةالّصلا َعَدَت نأ تضيجتسا ةأرما يف لاق لكي

 ةبوبأ نع :ةايقس لاق امّنإ لعق نايفس 58 ايا امو : كعْفاَشلا لاق

 هدم ةالصعلا عدلا :لاق كو هللا لوسر َّنأ ةملس مأ نع ءراسي نب ةسيراس نم
2 

 نم كسلا ,20«اهئارقأ َم َماَيَآ» :لاق وأ 21 رهضيحت 01-2 يَا ماّيألاو يلايَلا

 -8١١ص) سراف نبال «يبحاصلا» :رظنا ءمهبتك يف اياب ةغللا ءاملع ضعب هل دقع 21

 ((58ص) يزوجلا نبال «شهدملا»و «(07 -5 ٠ ص) يبلاعثلل «ةغللا هقف»و «648

 .يبلاعثلا ىلع انه فلؤملا دمتعاو .(5 07 -5 59 )١/ ىطويسلل (رهزملا»و

 .اقوصفم خسلا قاذك )0

 .«ةضيحلل» :د ءص (9)

 .(180 2185 )١١/ «راثآلاو نئسلا ةفرعم» يفامك (5)

 5١7(. /1/) يقهيبلل «ئربكلا نئسلا» : ظني (6)

  .هب نايفس نع يعفاشلا قيرط نم ١58( /4) «راثآلا لكشم» يف يواحطلا هجرخأ (7)
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 نأ «ةملس مأ نع «راسي نب ناميلس نع «عفان نع «كلام هانربخأ دقو

 7 نم رهضيحت تناك ىلا ماّيألاو يلايَللا ددع ئظنتل» :لاق د تمت

 . يع لغتي 1 ةالَّصلا تقل د 'فيياصا يذلا اهي نأ

 .ةيالك اريل امعتاوز

00 

000 

 نع راشب نب ميهاربإ قيرط نم (517 7/1 «ئربكلا نئسلا» يف يقهيبلا هجرخأو

 نع ميهاربإ ةياورو ءكش ريغ نم «اهضيح مايأو اهئارقأ مايأ» :ظفلب بويأ نع نايفس
 ىلع نايفس عباتو ءدمحأ مامإلا لاق امك ظافلألا يف ريغي ناك هنأل ؛اهيف ملكتم نايفس

 نب ثراولا دبعو ءديز نب دامحو .بيهو «اهئارقأ مايأ» :ظفلب بويأ نع هتياور
 هاآورو ,(85-7865*7 )١/ ينطقرادلا مهنع هجرخأ «ةيلع نب ليعامسإو «كديعس

 فلتخاو 27865 )١/ ينطقرادلا دنع امك «اهضيح مايأ» :ظفلب ةرم بويأ نع بيهو

 هتياور هيف باوصلا نأ يقهيبلا حجرو .ءارقألاو ضيحلا ظفلب ريبعتلا يف ةاورلا هيف

 .يعفاشلا هحجر امك «اهضيح مايأ وأ اهئارقأ مايأ» :كشلاب

 .«ننسلا ةفرعم» نم تبثملاو .«يردي» :خسنلا يف

 ((ا1/5) داود وبأو .-(41/ )١/ «مألا» يف يعفاشلا هقيرط نمو )١1177(- كلام هجرخأ

 قيرط نم (777) هجام نبا هجرخأو ,كلام قيرط نم (705) )7١8(( يئاسنلاو

 ننسلا» يف يقهيبلا هلعأو .هب عفان نع (هللا ديبعو كلام) امهالك رمع نب هللا ديبع

 عمس هنأ حيحصلاو «ةملس مأ نم راسي نب ناميلس عامس مدعب (54 97 )١/ «ئربكلا

 )75171١(. (دمحأ دنسم) يف امك اهنم عامسلاب حرص دقو ءاهنم
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 هدأ َقاَحاَم مكي نأ َنُهَللحيلَو» :'للاعت هلوقب لالدتسالا اًمأو :اولاق

 ذأ ٌبير الف ءامهالك وأ لبحلا وأ ضيحلا هّنأو 019754 ةرقبلا) 4 هما

 هورقلا نأ ئلع لدي ال هنامتك ميرحت نكلو «كلذ يف ٌلسخاد ضيحلا

 ىهمشت اهنإف رايطألا تفاكاذإ امّنإف ؛ضيحلا يه ةيآلا ين '!'ةروكذملا

 لجأل ةذعلا ءاضقلا نامتك تدارأ اذإف قتلاثلا وأ ةعبا لا ةيفيسلا ف دلتا

 تضاح دقو ةبذاك يهو .يتَّدع يضقنتف ءضِحَأ مل :تلاق اهريغ وأ ةقئّتلا
 .رهظأ راهطألا ءورقلا نأ ائلع ةيآلا ةلالد نوكتف ذئتيحو ءابتّدع تضقناو

 رهظأ انبناج نم وهف لالدتسالا الإ متيبأ نإو ءاهب ةلالّدلا قافتاب عَنقَت نحنو
 يضقتنت ةّدعلا تناك اذإف «ةدالولاو ضيحلا :اولاق نيرّسفملا رثكأ ْنِإَف

 ةأرملا نايتإ يف امهنيب ةيوست ءضيحلا روهظب يضقنت اذكهف ةدالولا "”روهظب
 .امهنم ٍدحاو ّلك ىلع

 كأس نم ٍضبِحَملا د َنَسيي ىتلأَو» 0 م

 -ة ميس ءازإب رهش لك لعجفا# :قالطلا] 4ِرْمْشَأ همك َنُهْتَدِعَ 2 سبر

 لعج هّنأ ةيآلا ةياغ لب ءضيحلا "0يه ءورقلا نأ يف حيرصب اذه سيلف
 لقتنت ال اًضئاح تماد امف رهشألاب دادتعالا يف ًطرش ضيحلا نم 257 سأيلا

 عم الإ دجوت ال اندنع راهطألا ىه ىتّلا ءارقألا نأ كلذو «تاسيآلا ةّدع ئلإ

6 9. 

 .(روكذملا»:زءد ()

 .د ءص يف تسيل «روهظب» (؟)

 .(وه)» :ز ءد ءسص ()

 .فيرحت ««نئابلا» :ز .د ءص (:5)

 ؟0



 ؟صضيحلا يه نوكت نأ مزلي نيأ نمف ؛هنودب نوكت ال .ء.ضيحلا

 اهؤرقو ناتقلط ةمألا قالط» :ةشئاع ثيدحب مكلالدتسااّمأو

 ءاّنم كلذ اولبقت مل مكيلع هب انللدتسا ول ثيدح وهف 2١7 «ناتضيح
 نمآلإ هش رعت ال ةسيرغ :يتمرتلا لاقل و لعم يعض ةيدح هّلإف

 .ثيدحلا اذه ريغ ملعلا يف هل فّرْعُي ال رهاظمو ءملسأ نب رهاظم ثيدح

 .' يهتنا

 لاقو .اًضيأ مصاع وبأ هفّعضو «فرعُي ال هنأ عم ءءيشب سيل '”رهاظمو

 اوفَعض ثيدحلا لهأ :«؟7يباّطخلا لاقو .ٌلوهجم ثيدح اذه :()دواد وبأ
 ةيدح ترق ال انآ الإ هدي انلق اثاث نامي ول :287 قيسلا لاقو ةعيدحلا اذه

 فاللخيب مساقلا نع حيحّصلا :200 تنطق راّدلا لاقو هلع لهجت نم هيوري

 ؟قّلطت ")مك ةمألا نع مساقلا لثس :لاق ملسأ نب ديز نع ئور ّمث ءاذه
 يف دلع ىبنلا نع ك * ابأ :هل ليقف :لاق .ناتضشيح امتّدعو «ناتنثا اهقالط :لاق

 . ال :لاقف ؟اذه

 )١( ص) هجيرخت مدقت 50 77(.

 لاقو .ثيدحلا ركنم :يزارلا متاح وبأ هيف لاق اذه ملسأ نب» :عوبطملا يف هدعب (؟)

 .خسنلا يف تسيلو .«نيعم نب ئيحي
 .(؟185) ةةرتسلال قف )0

 ١١6(. /7) «ننسلا ملاعم» يف (5)

 70377١(. /1/) (ئربكلا نئسلا» يف (6)

 .(9/7 /5) «ننسلا» يف (5)

 .(مب) :د (0)
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 نع ؛مساقلا نع ؛ملسأ نب رهاظم :7١2(هخيرات» يف يراخبلا لاقو
 :مصاع وبأ لاق .«ناتضيح اهتّدعو «ناتقيلطت ةمألا قالط» :هعفر ةشئاع

 مصاع وبأ ناكو «هب انثّدحف ءاّرهاظم ُتيقل مث ءرهاظم نع جيرج نبا انربخأ

 .اًرهاظم فعضي

 ب كيز وب ةماسأ ينثلع- لاق «بهو نبا انث ةناجيلص نب نيسب لاقو

 :كل لوقي ريمألا َّنِإ :لاقف «ريمألا لوسر هاتأف «هيبأ دنع اًسلاج ناك هَّنأ ءملسأ

 ثالث (")ةمألا ّرحلا قالطو «ناتضيح ةمألا ةَّدع :لاقف ؟ةمألا ةَّدع مك

 :لوسّرلل لاق مث .ضيح ثالث ةّرحلا ةّدعو «ناتقيلطت ٌةّرحلا دبعلا قالطو

 :لاق .هللا دبع نب ملاسو ٍدَّمحم نب مساقلا لأسأ نأ ينرمأ :لاق ؟بهذت نيأ

 .يبأ ئلإ عجرو بهذف «نالوقي ام يّتربخأف ّيلِإ ٌتعجر الإ كيلع ميقأف
 الو هللا باتك يف سيل اذه ّنِإ :هل لق :هل ©”الاقو :لاق امك الاق امهّنأ هربخأف

 .(؟”نوملسملا هب لمع نكلو «هللا لوسر ةنس

 ثيدحلا ْنأ ئلع كلذ ٌلدف] :«هفارطأ» يف ركاسع نب مساقلا وبأ لاقو

 .22)[ ظوفحم ريغ عوفرملا

 )١( «طسوألا خيراتلا» )7//١7(.

 ,(ةمالل) :نض وك (0)

 .«لاقو» :ز ءص د (9)

 ةفحت) يف يزملا هركذو .اًرصتخم )١١8/17( «طسوألا خيراتلا» يف يراخبلا هجرخأ (5)

 )787/١17(. «فارشألا

 .«فارشألا ةفحت» نم تبثملاو ,خسنلا يف ضايب انه (5)
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 اهتّدعو «ناتنثا ةمألا قالط» :اًعوفرم رمع نبا ثيدحب مكلالدتسا اّمأو

 نم ٍدحاو ريغ هفَّعض دقو «يفوعلا ٍدعس نب ةّيطع ةياور نم وهف ««ناتضيح
 نم عفانو ملاس هاور ام رمع نبا نع حيحّصلاو )2١: نطق راّدلا لاق .ةكيألا

 :لوقي ناك رمع نبا َّنأ عفانو ملاس نع اًضيأ "7 كِنطقراَّدلا ئورو «هلوق
 ةمآلا ّدحلا قالطو ء«ءورق ةئالث ادعو :ناكقيلظت ةّدَحلا دبعلا قاللط

 .ناتهس ةمآلا ةّذغ اهذعو نانتلطت

 .راهطألا ءارقألا نأ رسع خيا رع كلش الي باثلاو ةاولاق

 لجّرلا قّلط اذإ :لاق رمع نبا نع «عفان نع كلام انربخأ :ٌيِعفاَّشلا لاق
 الو هثرت الو .هنم ثئرب دقف «ةثلاثلا ةضيحلا نم مَّدلا يف ُثلخدف «هتأرما
 .(0اهئرتي

 نأ كلش الي اههبهدمو ةدئاعو رمع نبا خلع هرادع ثيدحلا اذهف الا
 الو كلذ ٌفالخ ِةَو يتلا نع امهدنع نوكي فيكف ءراهطألا ءارقألا

 ؟هيلإ نابهذي
 نأ ةريرب نب يأ ف رككلا ةعباع تيد نع فاوجلا وه ةئيمياذمو ةولاق

 .«ضيح ثالث ّدتعت

 219 (ًدتعت نأ تيل : ظافلأ ةثالثب ثيدحلااذه يور دقو :اولاق

 )١( نثسلا» 1 )56/6(.

 ) )9«(نكسلا# )58(:

 ص) هجيرخت مدقت ل 50 ١(.

  (0ينطقرادلا )5/  )55٠,.مصاع نب ورمعو ملسم نب نافع ةياور نم وخالفهما 
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 ّلعلف 2 (1):ضّيح ثالث ٌدتعت نأ تبتوألاو 2١7 (ةّدحلا ةذع دتعت نأ تيأاو

 نرخ نأ بجسلا نمو .ةزعملا لهل وسم ؟ىقوس ثالث" ير نم ةياور

 اذه نوكي نأ هنم بجعأو ءراهطألا ءارقألا :لوقت يهو اذه ةشئاع دنع

 باحصأ هرفي الو نأ هلك ©؟نيذلا ررهتملا لاش ةيدجلا

 2 يعي دل هريس ليما نم ايدام "ار ديويستلا

 الو ؛هيلإ رطضم وه نم ثيدحلا اذه جارخإ نع ربصي فيكو .ةعبرألا ةّمئألا

 ةريريدلا كش الو ؟ةرهش ىسشلاك ونه ىذا فورعملا كلا انبي اهّيس

 ىلإ هُدْعَت مل ٌحص ول اذهف ءضَيِح ثالثب ترِيأ ان اًمأو «ّدتعت نأ ترو

 .هيلإ انردابلو «هريغ

 هنوك حيحّصلا نأ بير الف ءءاربتسالا نأشب مكلالدتسا اأو اولا

 :لوقلاب للعتلاب لاغتشالل ةجو الق جريهشلا سلا رهاظ وهر شيعي

 فالخو كلكَي لوسّرلا صن : رهاظ فالخ هَّنإف ءرهطب أربّتست امهّنإو يل

 هجولاف :ةَّمألا روهمج لوق فالخو ءَيعفاّشلا يلوق نم حيِحّصلا لوقلا

 تبجو ةَّدعلا نأ مّدقت ام امهنيب قرفلا :لوقتق «هيبابلا يببق ثلا :رلإ لودعلا

 ملعُيف هرّركتت اهّنأبو :رِهّطلا وهو هّقح نامزب تّضتخاف ءجوّرلا يحل ٌءاضق

 .لاله نب نابح ةياور ينطقرادلا حّجرو ««ةرحلا ةدع» :لاقف لاله نب نابح

 56٠( /5) ينطقرادلاو (”77 /7) «طسوألا» يف يناربطلاو (744) «قاحسإ دنسم» )١(
 .(17150-1731ص) ثيدحلا جيرخت مدقتو 07/47 /1/) «ئربكلا نئسلا» يف يقهيبلاو

 ١ ١(. ا/ا/) هجام نبا ()

 .خسنلا يف اذك ()

 .خسنلا عيمج يف ضايب انه (5)
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 .ءاريشسالا فالخب «ضيحلا ةطساوب ةءاربلا اهنم

 ول هّنأل ؛ةلالد لوألا ء ءرقلاب لصحي مث راهطألا ءارقألا تناك ول .مكلون

 لدي ال هيلعلا اذه نأ امته ٌءولعمو ءاًءرق هنّيقب تبسح هيف اهقّلط مل : اهعماج

 .ءيش لع

 :ةفامضتاب ةقلالد تّكَض :ةيلماك نيرهط دعي ترهط اذإ اهّنأ هباوجق

 .امهيلإ
 ...ةرهاألا رومآلاب اصف املا ةلدألاو تاماالعلاو دودحلا نإ :مكلوق

 .هرخآ ىلإ

 الو مد هلبق نكي مل اذإو .كلذك ناك ٍنامد هّسّوتحا اذإ رهطلا نأ :هباوج
 .ةّنبلا هب دتعُي ال اذهف مد هدعب

 .هب ئلوأ رهطلا نامزو «عمجلا وه ءرقلا نأ ٌةَّوق هيلإ انبهذ ام ديزيو :اولاق

 وهو ٌرَكذم ءرقلا ْنأ يلع لدي (ءورق ةثالث) يف ١2)ءاهلا لاخدإو :اولاق

 .ةضيح ا هدحاو نأل ؛5)"2 يفي ناكل ضرسلا قا# ولو هرهطلا

 ال مضوم اذهو هاباوجو الالءعسا لوقلا ذبح بابرأ هب عفسل ام انهن

 ويحلا نم دياللف نيلوقلا نبب طّشوت آل ذإ :نيقيرقلا نبي طّشوتلا هيف نكمي

 (ةباحّصلا رباكأ بل ةلاسملا هذه يف نو يس نحنو :ةيدكفلا ئدحإ يل

 اذه ةّحص ئلع لالدتسالا مّدقت دقو ءضيحلا ء ءرقلا نإ :مهلوقب اهيف نولئاقو

 . خسنلا نم تبثملاو .«ءاتلا» :عوبطملا يف (0)

 .انه خسنلا عيمج يف اذك 230

5 



 هللابو .هانحجر ام نّيبتيل ءرخآلا لوقلا بابرأ هب ضراع اًّمع بيجنف «لوقلا

 وهف ١[« :قالطلا] 4َنِهْتَوِلَنهوُقْلْطَف# : 'رلاعت هلوقب مكلالدتسا اّمأ :لوقنف

 دارملا َنإف ءمكل ةّجح نوكي نأ ئلإ ''هنم ٌبرقأ مكيلع ةّجح نوكي نأ ىلإ

 ديه دقتقسلا يف قالطلا نلم ةآلا لمح نم ال 3[ دورس اّذملا لب اهقالق
 نكمي ال ذإ ءئّنعم دساف  «يف» انعمب  ةّيفرظلل ماّللا نوكل هنّمضت عم اذه

 كلذ رّرقت اذإو 1 مّدقتي ببيسلا اهي هنا ةّدعلا يف قالّطلا عاقيإ

 كمل لب قاطو هثيلالاي لمع دقن :يطيحلا ءارقألا :لآق نمف

 لبق قلل دقق قالّطلا يفرح ةثعلا+ زايلمألا اهّنإ لاق نمو :متلق نإف

 :ةدعلا

 ال ةَّدعلا لبق قالّطلا دارملا نأ ٌّمصو ءٍذئنيح مكجاجتحا لطبف :انلق
 نأ هنايبو «حجرأ ضيحلا ةدارإ ّنكل ؛ةيآلاب داري نأ حصي نيرمألا الكو ءاهيف

 ايفا :هلوقك «ئصحّتو دع اهّنأل (ًةدودعم ينعي دعي امم هلْ ةدهلا

 نم بيف بنسحتر ذم ادم ةشرعلا لبغ ىذلا ريطلاو لا :قالطلا] هن

 ئمسم يف هلوخد وهو ءرمخأ ٍرمأ يف مالكلا امَّنإو ؛هيف مالكلا يلو ءةّدعلا
 :ةرينورشل ٌنعوشلطق :صنلا ناك ولف ؟ال مأ ةيآلا يف ةروكذملا ةثالثلا ءورقلا

 4 رف حلت َنصيَرَي :ئلاعت هلوق ءنارمأ انهف قلعت هيف ناكل

 نيقب ٍثالثل اذك لعفا : لئاقلا نأ بير الو .4َنِهتّنِعِل َنْهَوُفْلَطَق» :هلوق :يناثلاو

 اذإ كلذكو «ثالثلا ءيجم لبق هلعف اذإ الثتمم رومأملا نوكي امّنإ ءرِهَّشلا نم

 .م «د ءص يف تسيل ل (هنم» )١(
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 :ثالثلا يضم دعب هلعف اذإ قدصي امّنإ ةرهشلا نم نيضم ٍثالثل هتلعف :لاق

 :نيقب ثالث يف هتلعف :لاق اذإ هّنإف .«يف) وه يذلا فرلقلا فرح فالخب وهو

 .ثالّثلا سفن يف اًعقاو لعفلا ناك

 نم نيقب وأ نولخ ٍلايل ثالثل هّتلعف :نولوقي مهّنَأ يهو «ةنسح ةتكن انهاهو
 اودارأ ئتمف .هشلاث وأ هيناث يف وأ ءرهّشلا نم ثلاثلا وأ ىناثلا يف هّتلعفو ءرِهَّشلا

 اوَنَأ "١)هسفن هيف لعفلا عوقو اودارأ ئتمو «مالللاب اوّتَأ هّلابقتسا وأ نامّزلا يضم
 ةَلاَّدلا ماللاب اوتأ هلابقتسا وأ لعفلا نمز يضم اودارأ اذإ مِهَّنَأ كلذ ٌرسو .«يف»ب

 اودارأ اذإو «ليقتسي امب وأ ئىضم امب هب نوظفلي يذلا ددعلا صاصتخا ئلع

 نم ٌريخ اذهو .«يف» ةادأ يهو «هل ةّّيعملا ةادآلاب اوتأ نامْرلا كلذ يق لعفلا عوقو

 ؛نيقب ٍثالثل هتبتك :مهلوق يف «لبق» ئنعمب نوكت ماّللا نإ :ةاحّتلا نم ريثك لوف
 .(«يف» ائنعمبو .نولخ ثالثل :مهنرلك اذاعي" ئسمبر بدم :سرقلطو

 :هلوقو «[ 47 :ءايبنألا] * َّةَمكَمقْل مزذ لكققلا َنيزاومْل أَو :ايلاعت هلوقك

 .[ :تارهعلا] 4 هزقيترال وون م اوقف

 مِهَّنَأك ,روكذملا تقولاب صاصتخالل اهباب ئلع مالالا ْنأ :قيقحتلاو
 .هلّماتف ل هتأكف في هصاصتخال اًعاستا روكذملا نامّرلل لعفلا اولعج

 الإ هدعب روكذملا نامّزلا نكي مل ماّللاب تيتأ اذإ كَّنأ وهو :رخآ ٌقرفو
 اًنراقم الإ اهب رورجملا نامّزلا نكي مل «يف»ب تيتأ ئتمو ءارظننم وأ اًيضام

 4 َنهَتَِّعل نضهوُمْلَطَف# :'رلاعت هلوقف «ةّئيرعلا دعاوق نم اذه رقت اذإو .لعفلل

 .ز 2م نم «هسمنا )050
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 ءاسّنلا اهل قّلطي ىلا ةّدعلا تناك اذإو ءاهيف ال «َنهتَّدع لابقتسال :هانعم
 ال ماَّطلا نإف ؛ضيحلا وه امّنإ اهدعب لبقتسملاف «قالّطلا دعب ًةلبقتسم
 اذه .اهيف يه يتلا اهلاح دعب ضيحلا لبقتست امَّنِإو هيف يه ذإ رهّطلا لبقتست

 ليقتسم وه : :ٍةيفاع يف وه نمل لاقي ال ِهَّنِإف ءافرعو القعو ًةغل فورعملا

 هَلَغُم يضبق يف وه نمل الو «ّنمألا ٌليقتسم وه :نمأ يره نمل الو هقيفاعلا
 َءيَّشلا لبقتسُي نأ اًقرعو ًةغل دوهعملا امّنإو «لغملا ٌلبقتسم وه :هزارحإو
 .هداسأ و رككت نأ كيم رهظأ اذهو ءهّدض ٍلاح ئلع وه نم

 دنع ةّدعلل اًقَّلطم ضيحلا يف قَّلط نم نوكي نأ اذه نم مزليف :ليق نإف
 هيا يأهل عيار يح قياستناملا نايل رق ةلوخبرم

 وه ةأرملا اهل قّلطُي يتلا ةّدعلا لَّوأ ناك ول هّنإف كلذ مهمزلي معن :انلق

 دع رهطلا لبق اهنأل ؛ةّدعلل اًمَلطم ضيحلا ءانثأ يف اهقّلط اذإ ناكل رهّذلا
 قالّطلا كلذ

 اهلا اذهو نبتَدَع ف ره وشلطق :ئنعملاو .(يف) لينعمب مالا :ليق نإف

 .ىضيحلا يف اهقّلط اذإ ام فالخب رهّطلا ىف اهقّلط_ اذإ نككمي

 :نيهجو نم باوجلا :ليق

 لك دارفإ لصألاو ءفورحلا يف كارتشالا مدع لصألا َّنأ :امهدحأ
 .لصألاب ةدودرم كلذ فاللخ لووعلف .هانعمب فرح

 نود قذلتلا نمزل اًفرظ ةّدعلا ضعب نوكي نأ هنم مزلي هّنأ : يناثلا

 يف هتلعف :ّتلق اذإ امك «ةّيفرظلا ةَّحص ًةرورض ةَّدعلا سفن يف اًعقاو قالّطلا

 اًقباس فرّظلا ضعب نوكي نأ اذه نم لامعتسالا يف بلاغلا لب ءسيمخلا موي
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 الو هنراقت الو «قالّطلا بّمعتت ةّدعلا َّنإف ءاذه عانتما يف بير الو «لعفلا ئلع

 هيأ ؟ورا رق كلذ ليلع دعاسو كيف» نعمب ماّللا َنأ انمّلس ولو : اولاق

 ءرقلا نوكي نأ كلذ نم مزلي ال هّنإف «(َنبّدع لبق يف ًسهوقلطف) : :ةريغو رم

 تواتر ديينابل راو يشرع وتدري يع ءرقلا َّنإف ءرهّطلا وه

 نيهجول اًثمضو اًعبت همكح يف لخدي رِهّطلا نم هلبق

 :]يقاقإف بط (!«بتقي نأ ىقيسلا ةرورسق نم نأ انعدم

 ةَّدم نم رهّطلا كلذ ناك رهّطلا ءانثأ يف يهو «ضيح ثالث 2)يصّئرت

 هّنِإف قليل ءانثأ يف وهو ماّيأ ةثالث انهاه ْمِقأ :لجرل ليق ول امك ءصّيرتلا

 هيرجتألا نيمريلاة ليل لعدت امك ءايبلي ىذلا ءويلا يف ةليّللا كلت ةّيقب لخدي

 اًعبت راهتلا كلذ مامت لخد ايل ثالث ْمِقأ :راهثلا يف هل لبق ولو .امهْيموي يف

 .هيلت يتلا ةليلل

 رهطلا ناكف .هلبق محّرلا يف مّدلا عامتجاب متي امنا شيحلا نأ : يناثلا

 ال ام همزاول نمف ضيحلاب مكحلا َىّلُع اذإف .ضيحلا (؟”دوجول اًببسو ةمّدقم
 َنِإف :يلايللاو ماّيألا نم غلبأ اذه نأ رهظي اذهبو .هدوجوب الإ ضيحلا دجوي

 نيطلا انهو رضاآلا عوجسول ًيساععيعا سيلو هتامزالتم راهثلاو ليلا

 .«هاورف» :م ءص ءد )١(

 .(مدقتي# :د 030

 .«نصبرت) :م .ح وز (9)

 .(دوجولا ببسو) :مءحءز (4)
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 لابقتسال يأ 4َنِهتيِمِلل :هناحبس هلوقف ءمحّرلا يف مّدلا عامتجال !'اًببس

 اذإف .اهلبق ينّلا راهطألاب ضيح ثالث صّبرتت يهو ءاهصّئرتت يبا ةّدعلا

 ؛ةيوسحملا ةّدعلا هيف لبقتست يذلا تقولا يف تقّلُط دقف رهط ءانثأ يف تقّلُط
 ءدلأ يف تنطر ام لاق يهراهلألا نم اهلي امه ضيحلا يع ةّذملا فلتر
 ةّدعلا وه سيل ضيحلا كاذ ةِّيقب َّنأل ؛اهبسحت ِةَّدعل قّلطُت مل اهّنإف :ةضيح
 اهيف سبحت اهنأل دع ئّمسُت امَّنإو ءلصأل اًعبت الو الصأ ةأرملا اهب دمعت ىلا
 ّ .جاوزألا نع

 «[41 :ءايبنألا] 4 َةَميِقْلأ يؤم طَسِقلاَنيزوَمْل بَ :هلوقف اذه فرع اذإ
 ظسفلا نإ :ليق دقو .ةمايقلا موي لجأل :يأ ؛ليلعتلا مال نوكت نأ زوجي

 طورش قوتسا دقو ءطسقلا لجأل اهعضن يأ هل ٌلوعفم هَّنأ لع ٌبوصنم

 تسيلف «[728 :ءارسإلا] 4سم كولد ةَلََصلَا يَقَأ# :اولاعت هلوق اًمأو .هبصن
 ءسمّشلا كولذ لجأل :ىأ «ليلعتلا مال اهنإ : ليق لب ءاعطق 2يف» لنعمب مالا

 5 ءاوس كولذلا َك تبقو اهتماقإ دارملا سيل هَّنِإَف «(دعب) / دعس أهلا :ليقو

 ئلع ةّدعلا ةيآ لمح ليحتسيو «هدعب ةالّصلاب رمؤي امّنِإو ءبورغلا وأ لاوّزلاب
 ةعب نعوفلطق :ندعبلا ريصو 3] فيلع ةّدعلا ةيآ لمع ليحضمو ؟؟[قهو كلا

 ٌمولعمو «َنمتَّدع لابقتسال َنهوَقّلطف :ئنعملا نوكي نأ الإ ّقبي ملف .َنمَّدع
 رابطألا ءارقألا تناك وتو. .ضيحلاب ثعلا تليقعسا !؟هاط تقلط اةإ اهنأ
 نأ كي يتلا نَّيبف ءراهطألاب ةَّدعلا لبقتستل اًضئاح قّلطت نأ ةّنِّسلا تناكل

 .«اذكهو» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك ()
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 دعب اهتَّدع لبقتستل اًرهاط َقّلطُت نأ يه ءاسّنلا اهل قّلطُت نأ هللا رمأ يتلا ةّدعلا

 .قالّطلا

 الب قالَّطلا دعب اهَعَّدَع تليقتسا راهطألا ءارقألا انلعج اذإف :ليق نإف

 _ بهل يمشي قلي ئتح- هلوق مولع اهلبقتست مل ضيحلا اهلعج نمو :لصف

 ٍةَلقتسم ٍةدئاف ىلع لمحي نأ دب ال ئلاعتو كرابت ّبّرلا مالك :لبق

 انهو هيف ةدئاف ال هدب نما نوكت الط هو :اونعم ىلع ةيآلا لمحو

 نلبقتسي ال ةّدعلا هيف نلبقتسي اًقالط َنهوقّلطف :ئنعملا ناك اذإ ام فالخب

 ملف ءهب دعي ال اًرهط تلبقتسا اًضئاح تدقّلُط اذإ اهّنإف هب دتعُي ال اًرهط هيف

 :(َنبعّدع لبق يف ًنهوقّلطف) : أرق نم ةءارق هجضويو ةدعلا لاعمال قلطت

 لبقك هب ليفت هّدعلا يدي نيب نوككي يذلا تقولا وه هتملا لَبقَو

 نيب قرفلاف «َنبحّدع لّوأ يف :ليقل هوركذ ام ديرأ ول هنأ هحضوي )2١. ضئاحلا
 .هِلَوأو ءيّشلا لب

 .ةّدعلا لبق اهقَّلط دق ناكل ضيحلا يه ءورقلا تناك ول :مكلوق اَمأو

 قالّطلا قرافت ال ةّدعلا َنإف ءاًعرشو اقع بجاولا وه اذهو ءلجأ :انلق
 .177يوب 177 نرخ بجي لب هقبستالو

 .ضيحلا يف اهقّلط ول امك ءاهيلع اليوطت كلذ ناكف :مكلوق

 ليوطُتلا ٌةيشخ ضئاحلا قالط ميرحت يف ةَّلعلا ْنأ ئلع ٌىنبم اذه :ليق

 .«طئاحلا» :م د ءص )1١(

 .«اهريخأت» :د ءسص (؟)

 .(اهنع) م عءرعذ 0220
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 ولاهنأب ةلوديفتر «ايلعلا اذع؟"نويف أل ءايقثلا عم ريكو ءاميلع

 لجأل كلذ ناك ولو هل خيب , مل ليوطُتلا تراشخاو هيف قلطملاب تيضر

 قلطملا قس وه ىذا ةسح0#ا طاقسإ [ حان امك ءاهاضرب هل 0 تييأل ليوطتتلا

 بهذم وهو «نيلوقلا دحأ يف هنودبو ءاّفافتا ضوعلاب اهطاقسإب امهيضارتب

 اهقالط مرح امّنإ :نولوقيو ءكلامو دمحأ نع نيتياوٌرلا ئدحإو «ةفينح يبأ

 لجاأل ميرحُنلا َّنأ املس ولو .اهنع هتبغر تققو يف اهقّلط هَّنأل ضيحلا يف
 ةضيحلا َيِضُم رظتنتف ءاًضئاح اهقّلطي نأ ٌرضملا "7ليوطّتلاف اهيلع ليوطُتلا
 قداثبلاب ابان انعس نود ةلؤصاتملا يدعوا : ءاهيلي يذلا رهّطلاو

 قدي الق ءريّطلا ءابقتا ٌييقع ةّدعلا لبقتست اهّنإف |ًحاط تدل اذإ انأو
 .ليوطُتلا 3

 نمز يف ضيحلا عمجي امنإو ءعمجلا نم بف لك قتشم ءرشقلا نإ :مكلوقو

 .رهطلا

 00 يو وا ب ل ا ْ'

 ا يح ياا :زمهلا تائب حم زومهملا
 تيّمُّس هنمو .هّبعمج :يأ .هيرقأ ضوحلا يف ءاملا ٌتيرق :نولوقي مهّنِإف

 اهّمضي يأ ءاهيِرقَي هّنأل ؛هيف عمتجت يذلا تبلل :لجتلا ةيرق هنمو «ةيرقلا

 تقول هجو ئلع جورخلاو رو هلا م هنإفزومهملا نو .اهعمجيو

3 

 .(نوهوي ال» :د 600

 .خسنلا نم تبثملاو .ئنعملا بلقي أطخ ««حبت مل» :عوبطملا يف (؟)

 .د نم ةطقاس («ليوطتلاف اهيلع» ()
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 ال اةودسم اًرادقم هجر خيو ءرههظُي هدراف نأ آرقلا ثأرق هنمو هديدمسلاو

 :ةمايقلا] 1 نم لاقل عدباع لبو عرضقتي الة ديزي

 اذهلو .اضحم اًريركت ناكل اذحاو اناك ولو «نآرقلاو عمجلا نيب قٌّرفف ١

2 

 هتءارق اعجف ( )هاير اذإف كد :ةسايقلا] 4ركتا2 هن تي :ساّبع نبا لاق

 .عمجلا نم يشم نآرقلا نأ "7ةديبع وبأ معز امكال هنايبو هراهظإ ف

 اذه نم وه انين ْثأرَق امو طق ئَلَس ةقّنلا هذه ْثأرَ ام :(7.هلوق هنمو

 كيلع ئرقُيو كئرقُي نالف :هنمو .هترهظأو هنجرخأ امو هثدلو ام يأ «بابلا

 وأ ةيقبح ةضيح ةأرملا تأرق :مهلوق هنمو .ناييبلاو روهظلا نموه السلا

 :نينجلا روهظك ءاّمماك ناك ام روهظ ضيحلا ّنأل امها :يأ ؛نيتضيح

 امهّنِإَف .حيرلاو رطملا رهظُي يذلا تقولا وهو «حيّرلا ءْرقو ءاّيرثلا ءْرَق :هنمو
 بتك يف نوفتصملا قاقتشالا اذه ركذ دقو صوصخم ٍتقو يف نارهظب

 ضيمسلا ق نردسلا اذه نأ بيرآلو أ 'هريغو ورمع وبأ هركذو قاقتشالا

 .رهّطلا يف هنم رهظأ

 تاي ا مار نباتا برا :تلاق ةشئاع َّنِإ م

 ءبلاط يبأ ني يلهو :باطتلا نب رمسو قيّلشلا ركب يبا ةمهانعمل

 لوزنو ؟ِلكي هللا لوسر باحصأ رياكأو ةءاقردلا ىبأو ةوعمم نب هللا ديحو

 )١( «هريسفت» يف يربطلا هجرخأ )١/ 4٠( متاح يبأ نباو )١97557(.

 )0( /5؟) «نآرقلا زاجم» يف 8//717(.

 .«هلوق» :ز .د ءص ()

 .(ًأرق) «سورعلا جات»و «برعلا ناسل» :رظنا (:)
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 تزن ةيآ لك تناك لإو هلاج#لا نم هب ملعأ نه ؟! نيلع لدي ال ربع :ءاش ىف كلذ

 يف ًنهديلقت لاجّرلا ىلع بجيو ءلاجّرلا نم اهب َملعأ ءاسنلا نوكت ءاسنلا يف

 ميرحتو ء«ضيحلا ةيآو ءعاضّرلا ةيآب لاجّرلا نم ملعأ كيف ءاهمكحو اهانعم

 ةيآو ءامهتَّدمو لاصفلاو لمحلا ةيآو ءاهنع ئفوتملا ةَّدع ةيآو «ضئاحلا ءطو

 نب قّلعتت يتلا تابآلا نم كلذ ريغو ءاهيف ركذ نمل الإ ةنيّزلا ءادبإ ميرحت

 تايآلا هذه مكح يف ٌنهديلقت لاجّرلا ىلع بجيو «تلزن ٌنبهنأش يفو
 .ةئبلا هيلإ ليبسال الهو ءاهاتعمو

 ٌلاجّرلاو ءلقعلا روفوو ةفرعملاو مهفلا ئلع يحولاب ملعلا رادمو فيك

 ءاسّنلاو لاج الا فلدتي داككي ال ليتم ©!؟ائيصن ةقوأو ءءاستلا نم اذا قحأ
 ةشئاغ تفلتخا اذإ :لاقي فيكو .لاجّرلا بناج يف باوّصلاو الإ ٍةلأسم يف

 لإ :ةلأاسم ىف دوعسم نب هللا دبعو بلاط يبأ نب ٌيلعو باّطخلا نب رمعو

 ثإو ؟نادار ناعفيلغ هيف لوقلا ايلوألا لهو ؟:ىلوأ ةشتاع لوقب نحألا

 بلا باوّصلا هودعي ال امم لوقلا كلذف هنع يِكُح امك امهعم َقيَدَّصلا ناك

 لوق انيفكيو «ةبارغ هيفف قيَّدَّصلا نع اّمأو «ٌتباث يلعو رمع نع لقّتلا َنإف
 يبأو ءادرّدلا يبأو دوعسم نباو يلعو رمع لثم مهيف ةباحّصلا نم ةعامج

 ؟ءالؤه لاثمأ ئلع اهمهفو اَهتَعَهَتََدَيَر نينمؤملا ّمأ لوق مَّدقُي فيكف ءائئسوم

 مرسلا رشتي ؟'/نيللا حاضر ورنا# 6 ةشئاع هذهف :لاقي مث

 نم اهريغ اهفلاخ دقو «ةباحّصلا نم ةعامج اهعمو «ةّيمرحملا تبثُيو
 نم اذهب ٌملعأ ءاسنلا :معلف ةلهق هب ميرحُشلا ثيدح تور ىهو قباحّصلا

 .«بيصلا :ذ ونص.(

 .خسنلا فالخ «ريبكلا» :عوبطملا يف (1)
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 ؟اهفلاخ نم لوق ىلع اهلوق متحّجرو ءلاجّرلا

 سمخب الإ ميرحتلا ئرت ال ةشئاع هذهو :كلام باحصأل لوقنو

 ءاسنلا :متلق الهف «نيثيدح هيف تورو «ةباحّصلا نم ةعامج اهعمو ءتاعضر

 ؟اهفلاخ نم لوق ئلع اهلوق متمّدقو ءلاجّرلا نم اذهب ملعأ

 .هيف مهعم ءاسنلا يوتسيف «لاجّرلا ىلإ ئّدعتي ٌمكح اذه :متلق نإف

 ءاسنلا يوتسي نأ بجيف «هلثم لاجّرلا ئلإ ةَّدعلا مكح ١2)ىّدعتيو :ليق

 ةلأسملا هذه يف ")7لاجّرلا لوق حجري مث .هب ءافخ ال اذهو هيف ")ههعم

 ئلع ّقحلا برض هللا َنأب بزحلا اذه نم ٍدحاول دهش كي هللا لوسر )نأ
 ءالوق اهيف لاق عضاوم ةّدع يف ئلاعتو كرابت هّبر قفاو دقو .(*0هبلقو هناسل

 هلّوأو موّنلا يف هئانإ لضف لي يملا هاطعأو «2 )لاق ام لثمب نآرقلا لزنف

 هديقتف داتا نم دب نكي مل اذإف 00م ٌثّدحم نب هل دهشو ©" ملعلاب
 .«ئدعتو» :د )١(

 .(نهعماا :خسنلا يف 60

 .د. يف تسيل «لاجرلا» )

 .«نآل» :ز هد ءسص (:1)

 مكاحلاو .(3845) نابح نباو .(7587) يذمرتلاو .(27947) دمحأ هجرخأ (0)

 م :سح ثيدح) :ىذمرتلا لاقو ءاَقْنَعَئَيَر هنأ ثيدح :( 060
 ميحيبيح بسب : 0 رسم نك لس

 .«بيرغ
 .ُهَنَعُهلَوَر رمع ثيدح نم (7749) ملسمو )5٠7(« يراخبلا هجرخأ 2

 .اًهُنَعَُيَاَدِو رمع نبا ثيدح نم (77941) ملسمو «(87) يراخبلا هجرخخأ (0)

 نم )/7١79( ملسمو ُةَنَعْةَنوَ ةريره يبأ ثيدح نم (77/89) يراخبلا هجرخأ ()
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 وه اهميكحتف نيعزانتملا نيب لِصْفَت يتّلا يه ةَّجحلا تناك نإو .ئلوأ
 :يجاولا

 ,دوعسم نباو يلع لوقب نولوقي ال .ضيحلا ءارقألا :لاق نم نإ :مكلوق

 ال متنأو «لستغت ةغت مل ام اهتعجرب ٌقحأ وه :لوشي الع نإف كشن تاع لوقب الو

 تالق لوفي أل نم انااا نري نأ هباش ايف ل رفقا نع لحارب ةرلرتل

 ؛ّيلع لوقب لوقي نّمع 'اهّراع (١”ٌرهاظ ًةاكّش كلتف «ةفينح يبأ باحصأك

 الإ هدقع ارق ةدعلا ٌنإف «كلذ ةياكح مّدقت امك ءهباحصأو 3 مامإلا وهو

 ضيحلا ءارقألا :لوقي نَّمع رذتعن نحنو .هقفاو نمو ٌىلع هلاق امك لستغت نأ

 ءارقأللا :لوقب نم قفاو هّنإف ؛لستغت مل ام اهب ٌقحأ وه :لوقي الو .كلذ يف
 بجوأ ضراعمل لسغلا ىلع اهئاضقنا 2”فقوت يف هفلاخخو «كلذ يف ضيحلا

 اذه هيف مق صتاام دعت انيهذ ولو .ءاهقفلا رئاس هلعفي امك .هتفلاخم هل

 اًضقانت نكي مل اًحيحص ضراعملا اذه ناك نإف .2؟)ٌلاطل هنيعب فّرصَتلا

 نيتلأسملا ئدحإ يف مهلوق ٌفعض نكي مل اًحيحص نكي مل نإو ؛مهنم
 رباكأ 7"2ةقفاوم ّنِإف ءئرخألا ةلأسملا يف مهل مهتقفاوم نم مهل عنامب مهدنع

 ٌريخ مهلوق مظعم يف نيدشاّرلا ءافلخلا نِم مهيف نم مهيفو  ةباحّصلا
 .ةّثبلا ربَمعُي ال ثيحب هئاغلإو هعيمج مهلوق يف مهتفلاخم نم ئلوأو

 .«ارهاظ») :ح«م )١(

 :يلذهلا بيؤذ يبأ لوق ىلإ فلؤملا رظن (0)

 اهّراع كنع ٌرهاظ ةاكش كلتو 2 اهّبحأ يَّنأ نوشاولا اهرّعو

 .«(فقوما) :ح .د حصص ١)

 .عوبطملا نم ةطقاس «لاطل» (؛)
 .(«هتقفاوم) :د ء.ص م 06(
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 ال :انلق لي «لسغلا نئلع اهتاضاللا فقوت؟' !يف مهفلاخن مل مث :اولاق

 مهلوق يف مهانقفاوف «ةالص تقو اهيلع يضمي وأ لستغت ئّتح يضقنت
 مكح يف تراص اهّنأل ؛ةالَّصلا تقو ٌيِضْمِب اهءاضقنا مهيلع اندزو «لسغلاب
 ءافلخلل ةحيرّصلا ةفلاخملا نيأف ءاهتّمذ يف ةالّصلا رارقتسا ليلدب تارهاطلا

 ؟يدشارلا

 .ئنعم لسغلل هللا باتك يف دجن ال :مكلوق

 قّلع امّنإو ءتابثإ الو يفنب لسغلل ضّرعتي مل ئلاعت هللا باتك لاقيف

 هب يضقني اميف فلخلاو فلّسلا فلتخا دقو .. |جألا ءاضقتاب ةةوئيبلاو لحلا

 وأ لسغلاب :ليقو .' ؟'هنم لسغلاب :ليقو .ضيحلا عاطقناب :ليقف ءلجألا

 .ةئلاثلا ةضيحلا يف نعّطلاب : ليقاو + هرثكأل هعاطقنا وأ ةالص ٌَيِضْم

 :دمحأ مامإلا لاق ءَنيِدْشاَّرلا ءافلخلا ءاضق لسغلا ئلع هفقو نم ةّجحو

 مهو :اولاق .ةثلاثلا ةضيحلا نم لستغت تح :نولوقي دوعسم نباو يلعو رمع
 بهذملا اذه يور دقو «هلوسر ئلع لزنأ ام دودحو «ئلاعت هللا باتكب ملعأ

 ءءادرّدلا يبأو ةدابعو ئئسوم يبأو نافع نب نامثعو قيدَّصلا ركب يبأ نع

 قيدصلا بهذم نإ :ليق انهاه نمو .مهنع هريغو (70ىنغملا» بحاص هاكح

 .ضيحلا :ءارقألا نأ هعم ركذ نمو

 اهضيح عطقتنا اذإ ةأرملا َّنِإف ؛هقفلا نم هقاو طمس هل لوقلا اذهو : :اولاق

 :؟نينه# وا ءرع 60

 .د .ءص يف تسيل «هنم لسغلاب :ليقو» (؟)

 اه ا
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 هوجولاو وجو نم ضْيحلا مكح يفو ءيجو نم تارهاّطلا مكح يف تراص

 مكح يف اهيف يه يتلا هوجولا نم رثكأ ضّيُحلا مكح يف اهيف يه ينل
 ينو :ةالَّصلا بوجوو مايّصلا ةَّحص يف تارهاطلا مكح يف اهّنإف :تارهاّطلا

 يف ثبألاو ءضئاحلا ىلع همَّرح نم دنع نآرقلا ةءارق ميرحت يف ضّيحلا مكح

 دحأ يف قالّطلا ميرحتو «ءطولا ميرحتو «تيبلاب فاوّطلاو .دجسملا

 اهوجرخُي ملو حاكتلل ةباحّصلا رباكأو نودشارلا ءافلخلا طاتحاف «نيلوقلا

 اهّقح يف تارهاّطلا مكح توبث وهو ههيف َبير ال 7١ٍنيقيب الإ هتوب 1 ليس هث

 ماكحألا كلت يف اًضئاح اهّلعج سيل ذإ «هلثم ٍنيِقيب نيقيلل ةلازإ ءوجو لك نم

 هقفلا قدأ نم اذهو :ةعجّرلا توبثو ةّيِجوّرلا ءاقب يف اًضئاح اهلْعج نم نئلوأ

 :اليغام هقلعلاو

 ئشعألا لوق اّمأو :اولاق

 ()اكئاسن ٍءورق نم اهيف عاَض امل

 .هرك7 0 نرسلو ءريهطلا ف ءورثلا لاسعتسا هتياغف

 حيجرتف -مسالاب ئلوأ ناكف ءضيحلا نم (”7قبسأ رهّطلا َّنإ :مكلوق

 مث ؟دوجولا يف اقباس ناك اذإ مسالاب ئلوأ نوكي نيأ نمف ءاّدج (؟7ٌفيرط
 ءارقألا :لوقي نم روهمج دنع مد هقبسي مل ام اًءرق ئّمسُي ال قباّسلا كلذ

 .خسنلا فالخ «ديقب» :عوبطملا يف )١(

 .هجيرخت مدقت تيب رطش وهو .«كتاسن» :ز هد ءص (؟)

 .(«قتشا» :د ءسص ()

 .(فيرظ» :م 060
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 و
 ليلا

 ؟هب قح أ ةوجيولا مرلإ هيتاعبم قيسأ نإ -4 رتشم ٍظفل لك يف لاقي لهو ءراهطألا

 هنوكب ئلوأ [: ريوكتلا] # َسَعَسَع معَ | قَو) :ئلاعت هلوق نم سسع نوكيا

 !ءايّضلا ئلع ٌقباس مالّظلا ّنِإف .دوجولا يف هقبسل ليّللا لابقإل

 رمألا ناك ول هللا ٌرْمَعلف ءراهطألاب ءورقلا رّسف لكي نا َّنِإ :مكلوق اّمأو
 اًداقتعا لوقلا اذه نيلإ انردابلو «راهطألا اهّنأب لوقلا ئئلإ انومتقبس امل كلذك

 :هنايبو هريسفت ايلع الإ لّوعملا لهو ءالمعو

 (")ْفّوطأ ماقُملل يّنَأٍرذّنملو 2انضرأب متمقأ ول ئميلُس لوقت
 .ضيحلاب ءرقلل هريسفت ئلع لدي ام هانعمو همالك حيرص نم اَنّيِب دقف

 .ةيافك كلذ يفو

 لصف

 انتلدأ الع مكضارتعا نع ةبوجألا يف

 :ةرقبلا] 4 ءورف حلب :هلوقب لالدتسالا ئلع ضارتعالا يف مكلوق

 ةمجرت اذهف -ٌلماك ٌءرق رهّطلا يق :يأ ؛لماوك نوكت نأ يضتقي هنأو 4

 نولِدتست فيكف «ةغّللا يف وأ عراّشلا ناسل يف ًءرق هنوك يف َنأَّملاو .بهذملا

 راهطألا ءارقألا :لوشي نسم هيف هذ مكريغ ةعّواتم مم هبهذملاب اتيلع

 نم ةظحّللا نأ برعلا ةغل ينوأ َعِراّشلا ناسل يف انوٌدجوأ نكلو ' ؟مّدقت امك

 راهطألا ءورقلا لاك نم يضسيألا مكانس ماايفغو هاد رق نس رهط

 ءزجلا اذهو فيك ؟اذام ناكو ءءرق هيف قلطملا ءرقلا ةيقب : :نولوقي مهلك ال -

 .(١/55277)دربملل «لماكلا»و ١( ٠الص) «هناويد» يفدرولانب ةورعل تيبلا 6

 .(87 /7) «يناغألا»و
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 رهّطلا وه ةيآلا يف ءرقلا ئّمسم ناك اذإف ؟بير الب رهط ضعب رهّطلا نم
 (7١هيمجلا نيب اكرتشم ءرقلا نوكي وأ ءائيقي ٍءرق ضعب اذه نوكي نأ بجو
 .دحأ هب لقي مل ِهّنأو ءكلذ لاطبإ مَّدقت دقو ءضعبلاو

 هباوج ءثلاثلا ضعبو نينا ئءلع عمجلا مسا عِقوُت برعلا َّنِإ :مكلوق

 .ةوجو نم

 يف رهاوظ يه يتلا عومجلا ءامسأ يف عقي امَّنإف عقو نإ اذه َّنأ :اهدحأ

 ملو «"اًّملو الكف (')اهاّمسم يف ٌصوصن يه يتلا ددعلا غيص اأو ءاهاّمسم

 دنعروهشلأ ةَدِعّنإ# :ئلاعت هلوقك ءاهاّمسمب ةقوبسم الإ ددعلا ةغيص درت

 َمِهْفَمَك فاتِبلَول :هلوقو «[7 :ةبوتلا] هنأ بتك ف اَرُهَس هرم اقاوم

 يف ماي أ دك رحلت رايو :هلوقو ١5[« :فهكلا] 4اَعمتنأوذا أَو نسوا مَتَلَت
 لاَ َعبَسصَيلءاَعرَحَس## :هلوقو «[147 :ةرقبلا] 10 تجرأ يسوي
 او

 نم هامسم نود ٍدحاو عضوم يف هب داري ال امم هرئ ئاظنو «[ا/ :ةقاحلا] اي ديم

 منن 2

 احل صياف ءعمج ةغيصب سيلودع مسا وت لوقو دعا

 نيهجول ٍتامولعم رهشأب

 247 اصفنملا صيصختلا لبقي ال ةاكسف ف ص ددعلا مسأ 93 :امهدحأ

 .«عمجلا» ل حصص «ح فر 6

 . ص نم ةطقاس «اهامسم ...غيص امأو» (؟)

 )١/ ١7(. باتكلا لوأ يف بولسألا اذه ئلع قيلعتلا قبس (0)

 تيسبلو .«لصفنملا صيصختلا لبقي هنإف .ماعلا مسالا فالخب» :عوبطملا يف أهدعب )0
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 اميف صن وه يذلا مسالا يف عّسوّتلا رهاظلا مسالا يف عّسوّتلا (1)نم مزلي الف

 .هلوانتي

 دنع اًراجم طقف نينثالا يف هلامعتسا ٌحصي عمجلا مسا نأ :يناشلا

 ثلاثلا ضعبو نينثا ين هلامعتسا ةّحصف ؛مهضعب دنع ةقيقحو «نيرثكألا

 ِهَيْذلَوةَوْحلَعَم ناكني :ارلاعت لاق امل اذهلو «ةئثالّثلا فالخب ئلوأ

 رديت :لاق كلو نيوخأ هلع روهمجلا ليم ١١[ تاس 4 شاقل

 .عبرألا نود ام ئلع دحأ اهلمحي مل [7 :رونلا] 4َتدهَش

 ثلاثلا ضعبو نينثا يف عمجلا لامعتسا ّحص نإو هنأ :قاثلا باوجلاو

 ديب فلا واد اذإو هظنللا ققو :رلع :دعملا ةوكيفا ةقيتحلاو لاحم هلأ ذلإ

 .هب اىلوأ ةقيقحلاف هزاجمو هتقيقح

 ةقلا

3 

 يف ثلاثلا ضعبو نينثا يف عمجلا لامعتسا ءاجاملإ هنأ ؛ :ثلاّثلا باوجلا

 هع ءانثأ ىف قوكياملإ | خيراَتلا نذل ضاع ماوعألاو رويشلاو ماّيألا ءامسأ

 كلذكو ءامنولخدُي ال ًةراتو َخيِراَّتلا يف ةصقاّنلا ةنّسلا نولخدُي ًةراتف «ةنمزألا

 اودارأو يلايللا اوقلطأف «هريغ يف اوعّسوتي مل ام كلذ يف اوعّسوت دقو ماّيآلا

 .سكعلابو ,ئرخأ اهنودبو ةرات اهعم ِماّيألا

 ٌحَلأ# :هلوق وهو هتَّلقلا عمج يف ءاج ْزّوِجّنلا اذه نأ :عباّرلا باوجلا

 نم ناكو ءةرثك عمج © يور هلت :هلوقو 4147 :ةرقبلا] 4 ٌتَموُلْعَم هش

 دنع ةقيقحلا وه لب «مالكلا ئلع بلغألا وه ذإ ءءارقأ ةثالث :لاقي نأ نكمملا

 :ةدقاف نم هل دب ال ةرفكلا ةغيص ىلإ ةّلقلا ةغيص نع لودعلاف ءةاحتلا رثكأ

 .م «ح ؛د ءص يف تسيل «نم» (0)
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 ءاهريغ رهظي الو ًةدئاف نوكي نأ حاصي عمجلا اذه يف زَّوِجّتلا '1)يفنو

 .اهرابتعا بجوف

 اميف ثلاّثلا ضعبو نينثا ئلع قلطُي امّنإ عمجلا نأ :سماخلا باوجلا
 هلبقي ال ام نود ؛كلذ وحنو ماعلاو رِهّشلاو مويلا وهو ءضيععبّتلا لبقي

 نيأرق ءارقألا '"7تاذ ةمألا ةدع تلعج اذديلو :ناضّكبي ال رهطلاو نضيحلاو

 هايف مصاذه ءاقصتو !ءرق تلسجل ءرقلا قيصخ نكمل ولو :قاقتالاب نيلماك
 .ئلوأ ليمكتلل يضتقملا مايق عم ضيعبتلا زوجي ال نأف ءضيعبتلل يضتقملا

 .عرشلا يف ٌمكح هضعبل سيل ءرقلا ْنأ ةلأسملا ٌرسو

 هند نُهَتَدِعَم# :ةريغّصلاو ةسيآلا يف لاق هناحبس هنأ :سداّسلا باوجلا

 نع ٌلدب يهو ؛لماوك ثالث اهَّنأ ئلع ةّمألا تقفّنا مث «[4 :قالطلا] 4 ِرُهَشَأ
 كوأ لدبتلا ليمكتف ؛ىعرسلا

 ال رهَطلاو شيلا نييئسم هل َّنأب نوحٌرَصُمةَغّللا لمآ نإ :مكلون
 ءاهانركذ يَنّلا هرجولل ئلوأ ضيحلا ئلع هّلْمح ّنكلو هيف مكعزانن
 مجالا نيلع لمعلا بجو هيئاعم دم عيطييت تار ةبننرتا اذإ كل ةئملاو

 ٌميجرت اذهف «ٌعصألا ئلع ءرق مد هقبسي مل يذلا رهّطلاَّنإ :مكلوف

 عبرأ تنب رهط َّنأ طق برعلا ةغل يف فرعُي الف اّلإو .بهذملاب هظفلل ٌريسفتو

 :اًعرش الو افرعالو علال ءارقألا تاوخ دع ةايقيست الو هاكر ةرسش نيس
 .هدوجو عم الإ اًءرق نوكي الو «ءرقلا ئّمسم يف ٌلخاد مَّدلا َّنأ تبثف

 .«(يقبو» :زءم )١(

 .«تاود» م «ز «د ءص )030

 ا



 قرر دحر يقع طافلألا كلت ئسم نإف هيساف © نب ةروكذملا
 ضيحلاف «ةقيقح ًقيقح امهنم لك ئلع لاقي ضيحلاو رهّطلا نيب ُكرتشم ءرقلاو

 .اقرتفاف :هييكسم دحأ يف هلامعتسا يف طرش هّنأ ال ةقيقح هاّمسم

 .ضيحلل عراّشلا ناسل يف ئجي مل :مكلوق

 با رهط مالك يف ىجي مل لب ؛ضيحلل همالك يف هئيجم نيب دق انلق
 نع ؟!بويأ نع ىور ةنييع نسب نايفس نأ مّدقت دقو ءٍدحاو عضوم

 ةالّصلا ٌْعَدَت» :ةضاحتسملا يف لكي َيِبَنلا نع ةملس مأ نع راسي نب ناميلس

 .«اهئارقأ ماي

 ف نايفس اذبم كيذس امة لاق َيعفاّشلا َ :مكلوق

 هعمس ام بجومب لاقف «هب ثّدحي نايفس عمسي مل ٌيعفاّشلا نأ :هباوج

 ٌنهضيحت تناك ىلا ماّيألاو يلايّللا ّددع ٌرظنتلا :هلوق نم هنع وأ ؛نايفس نم

 ميلادعو فالمو هلفسيدبا كال جم قايفس نم ةسسدللاو ة«رهتشلا عم

 هللا لوسر تلأس اهّنأ شيَّبُح يبأ تنب ةمطاف ثيدح نم 70'2ننّسلا» يف تبثو

 اذإف يرظناف ٌقْرِع كلذ امّنإ» :ِِكب هللا لوسر اهل لاقف ءمّدلا هيلإ ثكشف ُهِك

 .خسنلا فالخ (ريظنتا :عوبطملا يف ١

 .«ينايتخسلا» :اهدعب د يف (؟)

 )77/85٠(. دمحأ هجرخأو .(770) هجام ع نباو )5١١(. يئاسنلاو , ) دواد وبأ ()

 وبأ هلّهَج «ةريغملا نب رذنملا هدانسإ يفو 44١(« /1) «خئربكلا نئسلا) يف يقهيبلاو
 ينابلألا هححصو ءدهاوش هلو .«لوبقم» )3894١(: بيرقتلا يف رجح نبا لاقو ءمتاح
 .(78/5) «دواد يبأ حيحص) يف
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 ئلإ ءرقلا نيب ام يّلص مث ءيرّهطتف كؤرق ّرم اذإو «يّلصن الف كؤرق تأ
 يف ءٍتاّرم عبرأ ءرقلا ظفل هيف ركذف .حيحص هدانسإو «دواد وبأ هاور .؟ءرقلا

 هحّحِص دقو ؛هلبق يذلا دانسإ كلذكو .رهّطلا ال ضيحلا هب ديري كلذ ّلك

 .ظاتسلا نم ةفايج

 تناك يتلا ماّيألاو يىلايّللا ددع ظنعل» : :هيف لاق يذلا نايفس ثيدح اّمأو

 ام وجوب هب انججتحا يذلا ظفللا نيبو هنيب ّضراعت الف ««رهّشلا نم ٌَنهضيحت

 رخآلا نم يرجي نيظفللا دحأ لب ءرخآلا ئلع امهدحأ حيجرت بلي لوح

 ؛ماّيألاو يلايّللا كلتل مساء ا يا

 دق ناك نإو ٌرهاظف  رهاّظلا وهو كب هللا لوسر ظفل اًعيمج اناك نإ نإ

 لحي مل اًعرشو ًةغل رخآلا ئنعم نيظفّللا دحأ ونعم َّنأ الولف ئنعملاب يور

 لِدِبُي نأ هل ْغوُسَي ال وأ .هماقم موقي ال امب ٍةِلَي هللا لوسر ظفل لدبُي نأ يواّرلل

 يسال ل8 هل لرسر دق اًطارم وكب الو بعلم قئاوجاسب ظنا
 ."7عرولاو قدّصلاو 210ةلادعلاو ةمامإلا نع . عفدُي ال (١'نَم كلذل يواّرلاو

 .ٌملعأو عفان نم لجأ وهو «ينايتخّسلا بويأو هو

 :لاق ةكيّلُم يبأ نبا انثدح ««*7يشرقلا ديعس نب نامثع ئور دقو

 .«ام» :د.ءص )١(

 .عوبطملا يف تسيل «ةلادعلاو» (0)

 .ز يف تسيل «عرولاو» (6)
 دعس نبا :عوبطملا يفو .«يشرقلا دعس نب» :جيرختلا رداصم ينو .خسنلا يفاذك (:)

 يرصبلا يميمتلا دعس نب نامثع :ةكيلم يبأ نبا نع ةياورلاب فورعملاو .«بتاكلا

 )/١11/1(. «بيذهتلا بيذهت» يف امك ءيشرقلا سيلو «بتاكلا
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 يف عقأ نأ فاخأ ينِإ :تلاقف ةشئاع لإ شيبح يبأ تنب ةمطاف يتلاخ تءاج

 ءاجف لكي يبنلا ءيجي ئتح يرظتنا :تلاق ؛ ؛نيتّسلاو ةنّصلا َةالَّصلا مد ِراَّثلا
 قف ةالّصلا ٍعَدَنْلَت اهل يلوا :لاق ءاذكو اذك لوقت ةمطاف هذه :ةشئاع تلاقف

 نب نامثعو «ٌحيحص ثيدح اذه :2")هكاحلا لاق .١2)«اهئرق ماَّيأ رهش لك

 :(47يقهيبلا لاق .هثيدح عمجي ؛ثيدحلا زيزع ةقث يرصب بتاكلا (؟ةديعس

 نع ةكيلم يبأ نبا ئلع ةاطرأ نب جاّجحلا هعبات نأ :هيفو .هريغ هيف مّلكتو

 .ةستاع

 كئارقأ ُماَّيَأ تلبق قة اذإ) :ةمطافل لاق ِهْيِكدَع هللا لوسر نأ :(600دنسمل | فو

 .ثيدحلا (...217ِكيلع يكسمأف

 نع نيبأ نسوا“ عربات نب يدع ثيدحم نم ©"! (وواد نبأ نئسال يقو

 لستغت م : ءاهئارقأ ماَيأ ةالّصلا عدا : :ةضاحتسملا يف و ّيِبْنلا نع هّدج

 .«يّلصتو

 (ئربكلا ننسلا» يف ىقهيبلاو «(2170 )١/ مكاحلاو «(5 )١/ ٠7 ينطقرادلا هجرخأ )١(
 يف يقهيبلا هفعض ثيدحلاو ءفيعض وهو .دعس نب نامثع هدانسإ يفو «(365 )١/

 .«صيخلتلا» يف هحيحصت يف مكاحلا يبهذلا بقعتو ((7 00 )١/ «ئربكلا ننسلاا

 41١19547170 «كردتسملا7 (؟)

 .(دعس» :«كردتسملا» فو .خسنلا ياذك (0)

 )8( نئسلا» الكرع«)١/ 7١656(,

 .(5051851) مقرب هه(

 .(يكيلع) :د «ص 6410

 .هجيرخت مدقتو )7581١(. مقرب (0)

 .أطخ .«تباث يبأ نب ١ :ذ نص (4)
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 هللا لوسر تلأس اهنأ شيب يبأ تنب ةمطاف نع :اضيأ ؛!!(هئتسا يفو

 اذإف يرظناف ءٌقْرِع ِكلذ امّنِإ» :هكك هللا لوسر اهل لاقف ؛مّدلا هيلإ ثكشف هك

 ىلإ ء ءرقلا نيب ام يّلِص َّمث ءيرّمطتف ِكؤرق ّرَم اذإف يَّلِصُت الف ِكؤرق نأ
 .مدقت دقو .«ءرقلا

 ءأ نأ ةملس أ نع ؛بنيز نع ؛ةورع نع «ةداتق ئورو :2")دواد وبأ لاق
 .اهتارقأ ماّيَأ ةالّصلا َعَدت نأ كي كيبنلا اهرمأف تيّشيحتسا شح تدب ةببح

 تلتلثال ننسلاب ةوور ةاوّدلا رييغت نم اذه نأ تيداسلالا هتع ايلعتو

 .هادبأو اهركذ داعأل اهلّلع نم بناج نم تناك ولف «هيلع جّرعُي الو «هيلإ
 .اهفلاخ نم ئلع عئشو

 دادتعالا يف ًطرش ضيحلا نم سأيلا لعج هناحبس هللا َّنِإ :مكلوق اّمأو
 ؟صضيحلا يه ءورقلا نوكت نأ مزلي نيأ نمف ءرهشألاب

 ىتَلأَو# :لاقو «ةئالّثلا ءارقألا نع الدب ةئالّثلا رهشألا لعج هّنأل :انلق
 دعت دنع رهشألا ىلإ َنهلقتف :قالطلا] 4 ْمُكِاَسن نِمٍضبِحَمل نم نسيب

 .هنم نسئي يذلا ضيحلا نع لد رهمشألا نأ الع لدف «يضيسلا وهو نِهلَدَبَم

 .ٌحبهاو اذهو ءرهّطلا نعال

 هل ةشئاع ةفلاخمو ملسأ نب رهاظُمب ٌلولعم ةشئاع ثيدح :مكلوق
 ال ءاسّنلاب قالّطلا نوك يف انيلع هب متللدتسا امب مكيلع انججتحا امَّنِإ نحنف

 نأ زيلع ٌلدتسا وأ هقالخلا قيرط يف مكياحصأ نم فٌّتِص نم لكف :لاجلاب

 .(75/17ص) هجيرخت مدقتو )58١(. مقرب )١(

 )158١(. بقع 000
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 قالط هلي ٌنِبْنلا لعج :لاقو «ثيدحلا انبي انيلع جمب «ناتقلط دبعلا قالط

 ياستلاب ةذعلا ربتعاو :ءاسنلاب أل لاجأللاب قالّطلا رتعاف (نيتقيلطت دبعلا

 للعلا نم اًميلس ثيدحلا نوكي !هللا كاحبس ايف .«ناتضيح ةمآلا عرفوا :لاقف

 !ةفلتخملا للعلا هتّروتعا مكيلع مكوعزانم هب ّحتحا اذإف ؛مكل ةّجح ناك اذإ

 )١(: ]ئاقلا لوقب هّهبشأ امف
000 [ 

 قمن عيال نكلو :هبجححلال نم اًرهاظم نأ بيرلو .ءاهإ

 .هريغ ُليِلَّدلا هب ئّرقُيو هثيدحي

 يواّرلا ةفلاخم َّنأ مكريرقت نم كلذ نيأف .هل ةشئاع فالخب هليلعت اّمأو
 ةلثمألا نم مكريثكتو «هآر امب ال هاور امب رابتعالا ّنأو هئيدح ٌّدر بجوت ال

 نبا ةياورب اوذخأ امك ءاهل اهيوار ةفلاخم نود ةياوّرلاب اهيف ساثلا ذخأ ىتلا

 ةمألا عيب نأب هيأر اوكرتو «ةجولا عيب عم حاكنلا ءاقبل ةنُّمضتملا ٍساّبع

 .كلذ ريغو ءاهقالط

 «ناتضيح اهؤرقو ناتقلط ةمألا قالط» :رمع نبا ثيدحل مكدر اّمأو
 هثيدح سانلا لمتحا دقف ثيدحلا لهأ رثكأ هفّعض نإو وهف «فْوَعلا ةيطعب

 هنع (!)ٌيرودلا سابع ةياور يف ٍنيعم نب ئيحي لاقو ءَننّسلا يف هوجّرخو

 رهزاو )١١/١( نييدلاخلل «رئاظنلاو هابشألا» يفامك فنحألا نب سابعلاوه )١(
 ئوريو .(9١7ص) «هناويد»و (94ا/5 /؟) «ةيبرغملا ةسامحلا»و (450 /7) «بادآلا

 .(07ص) «ئئليل نونجم ناويد»و (514 25717 /7) «يناغألا» يف هريغو نونجملل

 .(ه ٠٠١ /9) «خيراتلا» )0
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 ِ هي 0 ع ُ 5 :

 «تاقثلا حم ةعامج هنع اور 17 يلع نب دمحا وبا لاقو «ثيدحلا حلاص

 .هدحو هيلع دّمتعُي مل نإو هب دّضتعيف .هثيدح بّتكُي هفعض عم وهو

 ْثروُي انه نأ بير الف «راهطألا ءورقلا نأ هبهذم رمع نبا نأ هدر اَكآو
 (1ناكو «هيوار هفلاخ ثيدح لّوأب اذه سيل نكلو :؛ةيدحلا ىف ٌةهبش

 ثيدحت مكر نع باوجلا رع اذه هيل[ بهذ امبال ورامي رابعألا
 .اهل ةاوّرلا ةفلاخمب ثيداحألا اولع ضرّتعُي الو ءاهبهذمب ةشئاع

 هب لوقن ال (0اَّنأب .ةضيحب ٌدتعت نأ اهرمأو ةعلتخملا ثيدحل مكُدر اّمأو

 ثالث امَّدع نأ :(؟)دمحأ نع ناتياور امهو نالوق ةلأسملا هذه يف ساّئللف

 وهو :ٌةضيج اهتَّدع نأ :يناثلاو .ةفينح يبأو كلامو َيِعِفاَّشلا لوقك «ضّيِح

 نب هللا دبعو ؛2)رمع نب هللا دبعو ؛0*2ناّمع نب نامثع نينمؤملا ريمأ لوق

 نباو هيوهار نب قاحسإ لوقي هبو «5”نامثع نب نابأ بهذم وهو «7"2ٍساّبع

  (010«لماكلا» )5/ 17١١ 7(.

 .د ءص نم ةطقاس «ناكو ...ثيدحلا» (؟)

 .خسنلا فالخ «انإف» :عوبطملا يف (©)

 .خسنلا يف تسيل «امهدحأ» :عوبطملا يف اهدعب (5)

 ئرخأ ةعقاو كانهو «(181/1/5) ةبيش يبأ نباو )١١1869(« قازرلا دبع هجرخأ (5)

 ريثك وهو «ةأطرأ نب جاجحلا هدانسإ يف نأ الإ .(23847) ةبيش يبأ نبا اهجرخأ

 .سيلدتلاو أطخلا

 .(141ا/ا/) ةبيش يبأ نباو «(757720) دواد وبأ هجرخأ (5)

 .يبراحملا نمحرلا دبع نب دمحم هدانسإ يفو «(148175) ةبيش يبأ نبا هجرخأ (0)

 .فيعض وهو ميلس يبأ نب ثيلو .هظفح لبق نم هيف ملكتم

 )١١/ ١96(. «ينغملا» يف ةمادق نبا هنع هركذ (8)
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 ءاهل ٌصضراعم ال هيف ةدراولا ثيداحألاو «ليلّدلا يف حيحَّصلا وه اذهو .رذنملا

 هللا لوسر مكح ركذ دنع ةلأسملا هذه نّيبنس امك ءاّمكح هيضتقي سايقلاو

 .ةعلتخملا 7١2هذه ىف لبكي

 ام ضعب يف ةضيحب ةعلتخملا دادتعا ''7ثيداحأل انتفلاخمو :اولاق

 نب هاشتلا ام ةفلاخس يف مكن اودع كركي ١ قيس داضعخالا زاوبج نم هامشنقا

 مشعل يل كقققنو ذل ملمس يف هاتنئامخ ثإو نسستن :اولاق .رضيحلا ءرقلا نأ

 نأ عم اذه .اًعيمج نيرمألا ين ه هومتفلاخ متنأو ءضيحلا ءرقلا نأ وهو ءرخآلا

 هذه نم ِمِلَس دق -ةضيحب ٌدتعت ةعلتخملا :لوقيو ضيحلا ءارقألا :لوقي نم

 ؟هلوق هب نورت اذامف «ةبلاطملا

 ٌّقحل ًءاضق تبجو َّدعلا نإ :ةذعلاو ءاربتسالا نيب قرفلا ين مكلوق اّمأو

 سنج يف هّقح ّنإف «هءارو ٌقيقحت ال ٌمالك - هّقح نامزب تّصتخاف ءجوَّرلا

 الو ءرهّطلا نمزب اًضتخم هّقح سيلو ءرهّطلاو ضيحلا نمز يف عاتمتسالا

 .ةَّدعلا نم ٌبوسحم نيتقولا الكو ءضيحلا نود رهّطلا نمزب ٌةّصتخم ةّدعلا
 ةقاطملا ءرقك ِنيَمَدب اًشوتحُم اًرهط نوكي نأ عنمي ال ءاربتسالا رّركت ٌمدعو

 .لئاط ريغ قرفلا نأ نّيتف

 ءامَلَع هلعجي هيف عماج يذلا رهّطلا ئلإ نب مرن ماسلا :مكلوق
 يذلا كلذ ّنِإف ءُْبسح ٍنيعءرق ةّدعلا نوكت نأ ئلإ يضُي اذه نأ :هباوج

 فالخ اذهو .هدعب ٍنآرَقلا ٌلاَدلا امّنإو «َهَتبلا ةءاربلا هع هل ةلالد ال هيف عماج

 .«ةدع» :عوبطملا يفو .خسنلا يتاذك ()

 .خسنلا فالخ «ثيدحل» :عوبطملا يف (0)
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 اهدحو ةضيحلا ّنِإف ءّضيحلا ءارقألا لج نم مزلي ال اذهو ٌّصَّنلا بجوم

 .ءامإلا ءاربتسا يف اهب يفتكا اذهلو هٌَّلَع

 مّدقت دقف ءرهّطلا نامز يف عمتجي ضيحلاو ؛عمجلا وه ٠ ءرقلا نإ يحلو

 .زومهملا يفال لتعملا يف كلذ َنأو «هباوج

 ءرهطلا وهو لم اهدحاو نأ ولع لدي (ةثالث» ف ءاّثلا لوخد :مكلوق

 ناك ذإو هظفلك ةاضارم ءانلاب :ناق دع وعو# 2 ءورقلا دحاو نأ ةدياوج
 .ظللا رابتعاب است رهو سف ثالث نءاج :لاقي امك اذهو قضي ءاندسم
 .ملعأ هللاو

 د باو اوس يروي تاب
 ةّدعك ةافولاو قالّطلا نم ةجّوزتملا ةمألا ةَّدعو :؟' 'هزح نب دّمحم وبأ لاق
 :لاقف باتكلا يف هّدِعلا انمّلع ئلاعت هللا َّنأل ؛ٌقرف الو ءءاوسب ًءاوس ةّرحلا

 رص هل سرس م

 نوفوتي ند 6 :لاقو 24 ةرقبلا] رف هَل يطأ َنسيَرَيْتيلطلاَو»

 لاقو 017 5 :ةرقبلا] ا ةرُهَّشََد 2 رم نو هد كتف

 ِر رْهْفأةَتكتَ مدمس نم بحمل َنوَنَسَِي لاَ :للاست

 دقو .[4 :قالطلا] 4 َّنُهَل ٌنِهلَمَحَنْعَضين نأَنُهْلَجَ ِلاَمَعَقْلاتلْوَأوَنضِح دو

 «تاروكذملا هدا ٌنهيلع نوكي هلأ ءامإلا جاوز انل حابأ ذإ للجو رع هللا ملع

 يسن كير ناكامو هغللذ ىف ةمآ الووكس نيب اجو رع قاف امق

 )١( «للحملا» يف )75١57/1١١(.
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 ةمألا ةده زئرأ اه: :يريس نب دّيحم لاق :انلوق لكم فلس نّمع حيثو

 .21) ءّتت نأ قحأ ةّنّسلاف «ةئس كلذ يف ثضم نوكت نأ الإ ةّرحلا ةّدعك الإ

 لك يف ةمألا ةَّدع نإ !قوحيكم لوق ذأ اينح نب دمدأ ركذو :(10لاق

 .همالك اذه .انباحصأ عيمجو «؟7ناميلس يبأ لوق وهو «2")ةّرحلا ةّدعك ٍءيش

 اذه .ةَّرحلا ةّدع فصن اهتَّدع :اولاقف ةّمألا روهمج كلذ يف مهفلاخ دقو

 ةكم لهأ ءاهقفو .كلامو 0١ "22 رهزلاو (4)ةتع رب هللا ديعو 0 ءلسأ

 ةرصبلا ءاهقفو ءامهريغو 57١2يلاخ نب ملسمو ١١2)حابر يبأ نب ءاطعك

 )١( قازرلا دبع هجرخأ )١78/0(.

 ل ل ا

 «؟ةييلف بأ نبا فنصم)و (717/7ص) هللا دبع هنبا ةياورب «دمحأ لئاسم» :رظني (9)

 .«ةرحلا ةدع تدتعا اهجوز اهنع تام اذإ) :امهيف نإف «.(35716)

 .يرهاظلا دوادوه ()

 )/١94591(. ةبيش يبأ نباو «(37841/) قازرلا دبع هجرخأ (5)

 نمو /5) ينطقرادلاو «.(178/5؟) «طسوألا خيراتلا» يف يراخبلا هجرخأ (5)

 .(507/1) «ئربكلا نئسلا» يف يقهيبلا هقيرط
 )١9049(. ةبيش ىبأ نباو )١7417/4(« قازرلا دبع هجرخأ (0)

 (ديهمتلا» يف ربلا دبع نباو )707/٠١(« «نيلحملا» يف مزح نبا اًقلعم هنع هركذ ()
 ,.(؟51/5)

 )١7/1/7(. قازرلا دبع هجرخأ (9)

 )١( قازرلا دبع هجرخأ )١714377(« ةبيش يبأ نباو )5 ١191١(.

 )١941١5(. ةبيش يبأ نباو )/١741/9(« قازرلا دبع هجرخأ (0)

 .هيلع فقأ مل )١١(
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 ثيدحلا ءاهقفو «هباحصأو ةفينح ىبأو يروثلاك ةفوكلا ءاهقفو «7١2ةداتقك

 .مهريغو روث يبأو ٌئيعفاشلاو قاحسإو دمحأك

 يبأ نب ٌيلعو 2")باّطخلا نب رمع نادشاّرلا ناتفيلخلا كلذ يف مهُفلسو
 هاور امك ُهنَعْهيََديَي رمع نب هللا دبع لوق اذهو ءامهنع كلذ ّحعِص (©)بلاط

 لوقو .ضيح ثالث ةءحلا ةذعو ناتضيح ةمألا ةّدع ةهيع عفان نع (؟7كلام

 ةلهع :تساث نب ديز نع ٍبيؤذ نب ةصيق نع يره لا هور امك تباث خب ديز

 . 2 ضيح ثالث ةّرحلا ةّدعو ناتضيح ةمألا

 باطخلا نب رمع نأ يفقثلا سوأ نب ورمع نع ٍديز نب داّمح ئورو

 اي :لجر هل لاق «تلعفل اًفصنو ٌةيفيس ةمآلا هلع لعجأ نأ ٌكعطتسا ىل لاق

 .(0ةضنو ادهش اهلعجاف ةينمؤملا ريمأ

 )١( قازرلا دبع هجرخأ )١75/81/5(.

 .هجيرخت قأيسو .فنصملا هركذيس (؟)
 يفو «(57 5 /1/) «ئربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقلعو )١4٠0957(« ةبيش يبأ نبا هجرخأ ()

 | .عاطقنا هدانسإ

 ينطقرادلا هقيرط نمو 255٠ /7) «مألا» يف يعفاشلا هقيرط نمو )١71/5(« مقرب )50

 .هيلع مالكلا مدقتو «(59/)

 .(57 /7) «راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلا هجرخأ (5)

 نب جاجحلا قيرط نم هجرخأ دقو )7077/1١(« مزح نبال «ئلحملا» يفاذكه ()

 نب ورمع نع يوري ال دامحو «هب سوأ نب ورمع نع ديز نب دامح نع لاهنملا

 نب ورمع نع ٍقأيس امك وهو «سيلدتب فرعي الو «ثيدحلا ريثك ةقث جاجحلاو ءسوأ

 ةياور يف رانيد نب ورمع طاقسإ يف مهو مزح نبا لعلف هب سوأ نب ورمع نع رانيد
 2757 )١/ روصنم نب ديعس هجرخأ دقو .ملعأ هللاو .فنصملا هنع هلقنو ءجاجحلا
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 .ةقّلطملا ةمألا لس نيسقيع- ردع أذ راسب :لوقي هللا دبع

 هللا دبع نع راسي نب ناميلس نع

 :نمحرلا دع نب دمحم نع ةنيع نب نعاني"
0 

 قازرلا دبع ئورو

 نيرفشلا ضعت ىل يف يشرع نآلا دئاو نيكل م أمر بيف ديعلا

0010 

4 

0 

 «تيعختلا ميهاربإ نع «ةريغملا نع رمعم نع (؟)اًضيأ قازرلا دبع ركذو

 نع رانيد نب ورمع نع دامح نع (577 /1/) «ئربكلا ننسلا يف يقهيبلا هقيرط نمو

 نع رانئيد نب ورمع نع هاورف ديعس نب ئيحي اًدامح عباتو هب سوأ نب ورمع

 «مألا» يف يعفاشلا هجرخأو .(7 47 )١/ روصنم نب ديعس دنع امك هب سوأ نب ورمع

 روصتم نب ديعسو ؛(5 75 /1/) «ئربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو «((2007 /6)

 نع راتيق ةب ورمع حع ةثييغ خيا قيرط ره( ) ةبيش يبأ نب 00000

 مدقم ةنييع نبا نأل ؛هبشألا وهو ءرمع عمس هنأ فيقث نم لجر نع سوأ نب ورمع

 ءاطع قيرط نم )١178865( قازرلا دبع دنع دهاش هلو .رانيد نب ورمع يف دامح لع

 .رمع نم عمسي مل ءاطعو «رمع نع
 «فنصملا» )١7/81/5(.

 هقيرط نمو ,(001" 057 /7) (مألا» يف ىعفاشلا هجرخأو )١78177((, «فنصملا»

 744 )١/ روصنم نب ديعسو ؛(1948 755 /!) «ئربكلا ننسلا» يف يقهيبلا

 يف ينطقرادلا ركذو «هب ةئيبع نبا قيرط نم مهلك (470 /5) ينطقرادلاو 2353١5«
 نب دمحم نع هاور يروثشلا نأو ءاضيأ هيف ةنييع نبا عبات ةبعش نأ )١90( «للعلا»

 .هنم هعمسي ملو .هسلد هنأ الإ ءهب نمحرلا دبع

 .أطخ هللا ديبعا :د ءز «م

 ١ «فنصملا» )١1817/94(« هجرخأو :(7”7 7 /9) «ريبكلا» يف يناربطلا هقيرط نمو -

١ 



 !ةصخلا

 2 ع 7 2 0
 طيَسق نباو اًعفان نأ ملعلا لهأ نم لاجر ينربخأ :©27بهو نبا لاقو

 نِكَع هللا لو سر باحصأ نم دحاو ريغو ةعيبرو ٍديعس نب ئيحبو

 .نيملسملا لمع اذه ل ملو :اولاق .ناتضيح ةمألا ةّدع :09 :يعباتلاو

 باتك يف سيل اذه نأ عم :مساقلا لاق .ناتضيح ةمألا ةّدع :لاق قيّدّصلا ركب

 رمأ ليضع دق نكلو كلك هللا لوسر 21م ةذَس هيلعن ةلود لجو علل

 نم عمسي مل ميهاربإو «هب ةريغملا نع ميشه قيرط نم (7 5 5 )١/ روصنم نب ديعس -

 .كلذ يف فنصملا مالك يتأيسو «ةمقلعك هباحصأ ةطساوب هنم عمسو «دوعسم نبا

 .«اهل) ةةءءصضص ()

 1 )١١/ 3١17(. «ئلحملا» يف مزح نبا هنع هقلع (؟)

 .«ئلحملا»و خسنلا يف تسيلو .«اولاق» :عوبطملا يف اهدعب (؟)

 ماشهو .هب مساقلا نع دعس نب ماشه قيرط نم )3١1/٠١١( «ئلحملا» يف وه اذكه (0

 هجرخأ دقف .ملعأ هللاو .فنصملا هنع هلقنو ؛ملسأ نب ديز طاقسإ يف مزح نبا نم

 قيرط نم «(5077/1/) (ئربكلا نئسلا» يف ىقهيبلا هقيرط نمو «(7/7 /0) ىنطقرادلا

 ينطقرادلا هقلعو )3١8/5(2« «طسوألا خيراتلا» يف يراخبلا هجرخأو .هب مساقلا

 اًنورقم مساقلا نع هيبأ نع ملسأ نب ديز نب ةماسأ نع بهو نبا قيرط نم (/7 /5)

 .«نع٠ :عوبطملا يفو .خسنلا يف اذك )00(
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 .اذه 'للع سانلا

 :ريمألا لوسرل هيف ملاسو مساقلا لوقو «هنيعب ثيدحلا اذه مّدقت دقو

 هب لمع نككلو :444 هللا لوسر ةتسالو لا باتك ىف سيئ اذه ثإ هل لق

 .نوملسملا

 ٍتباث نب ديزو ٍدوعسم نباو رمع لوق الإ ةلأسملا يف نكي مل ولو :اولاق

 فصن اهيلع نولعجتأ :دوعسم نبا لوق يفو .هب ئفكل رمع نب هللا دبعو
 ةناحّملا رابعا يلع ليثد ةةصحخأللا فصهت اهل ةولعجت الو «باذعلا
 .ريظنلاب ريظنلا قاحلإو «يناعملاو ةسيقألل

 نعط عرفلاو لصألا يف ةَّي ساظلا لوقل اًقئاحم 207 لأ اذه ناكاتتو

 لجر الع ديعب اذهو :لاق .دوعسم نبا نع ٌحِصي ال :©" 7لاقو .هيف مزح خا

 هيف نعَّطلا لع هأّرج امّنإو ؟دوعسم نبا لثم نع فيكف (©7ساَّنلا ضْرُع نم
 ةريغملا نع رمعم نع قازرلا دبع هاور «هنع ٌّيعخَتلا ميهأربإ ةيئوو نم هنأ

 هنيبو هنيب ةطساولا ّنكلو «هللا دبع نم عمسي مل ميهاربإو «ميهاربإ '؟/نع
 (هّللا دبع لاق» تلق اذإ :ميهاربإ لاق دقو .هوحنو ةمقلعك هللا دبع باحصأ

 وأ «ٌتيَّمَس نَم وهف هنع ٌنالف لاق :تلق اذإو ؛هنع ٍدَحاو ريغ هب ينئّدح دقف
 .(20لاق امك

 .فيحصت ءا«رمألا») :حوم )١(

 )5( «ئلحملا» )٠١١/ 7١١(.

 .مهتماع يأ 00

 .فيرحت ««نب» :خسنلا يف (؟)

 - ةبتكم -011/ )١/ بجر نبال هحرشب «ريغصلا للعلا» يف يذمرتلا هنع هجرخأ (5)
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 الو امهم طق عسي مل هجبافق اكل هللا ديعو ميعارزإ نيب ذأ مولمسلا نمو
 ءالجأ ةّمئأ هللا دبع نع مهنع ذخأ نيذلا هخويشف ءالوهجم الو اًحورجم

 لاق اذإ ينملا ىف قوق هن نم كو .ةفوكلا جرس :.ليق امكاوناكو هءالبق

 هتقبط يف نَّمم هريغ ناك نإو «هنع هتوبث يف فقوتي مل هللا دبع لاقا :ميهاربإ

 ريظن هللا دبع نع ميهاربإف .هلوقب تلا انل لّصحي ال هللا دبع لاق :لاق ول

 ءالؤه نيب طئاسولا نإف ءرمع نبا نع كلام ريظنو ءرمع نع بيسملا نبا
 الو .مهقدصأو مهقثوأو ساّنلا لجأ نم اودجو مهوَّمَس اذإ ةباحّصلا نيبو
 .َهَبلا مهاوس نوّمسي

 رمع نباو ديزو رمع فلاخُي فيكف «ةلأسملا هذه يف ٍدوعسم َنبا عدو

 لوق الاالد ؛نيملسملا لمع فلاخُيو ؛هلوسر ّنسو هللا باتكب ملعأ مهو

 ٌرهاظ هرمأ مومع ئلإ لب ءنسح الو حيحص ٍثيدح ىلإ الو هدّنبلا بحاص

 هب رّمْظَي ىَّنح هعضوم الو هتلالد ئفخت امم وه سيل ءةّمألا عيمج دنع

 ركذن انئبهذ ولو .لاحملا نيبأ نماذه ؟رساتلا قام نود نانثالاو دحاولا

 .اًده تلاطل ةمآلا لع فيصنتب نيعباتلا نع راثآلا

 ءءامإلا لوانتت ال اهتدجو دّدعلا ٌركذ اهيف يلا تايآلا ةقايس َتلَمأت اذإ من

 وورق دعس نصيبي تق 2019 :لاق ةئاحيس هلاق ارا لال اا

 َنُهموحبَو رح هروب هما نك نإ ناي َةأَقأَحاَم نمي نأ َنُهَل لَك

 اكدت لل ليلو :لاق نأ ئلإ 4حكِضِإأَ دا نَِكِلَ ا
 رب ليج

 3و هلأ دو م ا ًاركقفي نول ةثكغابولا انام ؟ نأ لإ يَ نه وُحْمَمَتاَ

 (ديهمتلا» يف ربلا دبع نباو )2019/١5(.: «راثآلا لكشم» يف يواحطلاو ء«(دشرلا 3

 و /1)
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 نود رئارسلا قس ىف اذهو 1984 49 ةركبلا] دوي ٌثَدَف أ امي اَمِهيَلَع عا 54

 مرُمل لحاف اَهََلَط ناّ# :لاق مث .اهيلإ ال اهدّيس لإ ةمألا ءادتفا َّنِإف «ءامإلا

 7٠[ :ةرقبلا] 4عَج ايي نأ يس ارجل اقلط ناو رع اي مك َّقَحُدَعب

 وه امَّنِإ دقعلا وهو  ةمألا ٌّقح يف روكذملا ١2)عجارّتلاو ءامهيلإ كلذ لعجف
 .اهيلو نذإب اهبلإ هّنإق ةّدحلا فالخب ءاهيلإ آل اهدّيِس ىلإ

 جاور راي يمك : نيو :ةافولا ةّدع يف هناحبس هلوق كلذكو

 اميف ركع منعك َنُهَلَج َنََلَباَذِإَق اَرَْعَوِرهْش عبر نهسشنَأ نصَتََي
 امو .ةّرحلا ّقح يف وه امّنإ اذهو 1 هردبو ور لاب هيأ ىف َنأَحَف

 رهشألا ةّدع اًمأو ؛ةّيلصألا ةّدعلا يف اذهف .ةَتبلا اهسفن يف اهل َلْعِف الف ةمألا

 .ٌلدبو ٌعرفف

 لوسر باحصأ هيلإ بهذ امك ءاهيف نايوتسيف لمحلا عضو ةّدع اّمأو
 باكل ققارمو «قفلا شحم وهو «ةروملسملا هب ٌليعو نوعباتلاو لك هللا
 ٌْمهفو كلذ يف ٌفلاخم ةباحّصلا يف فرعُي الو ءاهيلع ٌدحلا فيصنت يف هلل

 نيرحخأتملا نم مهنع دش نم مهف نم ئلوأ هللا نع كي هللا لوسر باحصأ

 .قيفوتلا هللابو

 الإ فلّسلا نم ٍدحأ نع ةدعلا يف ةمألاو ةّرحلا نيب ؛ةيوسللا هرعت الو

 هب ربخأو ؛كلذب مزجي ملف نيريس نبا اًّمأف .لوحكمو نيريس نب دّمحم نع

 (عجارلاو» :د ءز «ص «م 00

 .(«نع» :حوز (0)
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 ؛ٌحصي الو رهاّظلا لهأ دنع لبقُي ال اذهو ءهنع دمحأ نع هاكح امّنِإو ءاّدنس هل

 مدع ئبلع قّلعملا هدحو نيريس نبا يأر الإ فلّسلا نم ٌدحأ مكعم ّقبي ملف

 هفلاخي ملو ةَعِبَم كلذ يف باطخلا نب رمع ةّنس نأ بير الو «(١)ةعِّتم نس

 .ملعأ هللاو «ةباحّصلا نم دحأ كلذ يف

 نع مص دقو ةَّمألا ريهامجو ةباحّصلا عامجإ نوعّدت فيك :ليق نإف

 نعع كلذ ّحصو ؟("”رهشأ ةثالل الث غلبت مل يتلا ةمألا ةَّدع نأ باَّطخلا نب رمع
 موب تيألاو ١ ةعضوو اة سسلاو 21 فاحمو يكل زيزعلا دبع نب رمع

 .هباحصأو كلامو .١2')ٌجشألا نب ؟؟”*ركبو ”ٌيرهزلاو قع

 ةسلا قدس يق كه شالا ذأ ءولعمو .هنع تاياوإثلا نيدتسإ يف ليثح نب دمحأو
 ةثالث اهّقح يف اهّلدبُم ّنأ يلع ٌلدف ءثالّثلا ءارقألا نع ٌلدب ةريغّصلاو

 .(ةنيعتم) :د ءص «م )١(

 )١١/ 73١/8(. «ئلحملا» يف مزح نبا هلقن امك بهو نبا هنع هركذ (؟)

 )/٠01-١79(. ةبيش يبأ نباو )١71897(« قازرلا دبع هجرخأ (؟)

 )/١1791(. ةبيش يبأ نباو )١71884(« قازرلا دبع هجرخأ (5)

 1١1857178910 ١118955(. قازرلا دبغ هجرختأ (0)

 (ئلحملا» يف مزح نبا هنع هقلع دقو «ديزي نب سنوي قيرط نم بهو نبا هنع هاور 030

 .(؟ هركرا »)

 )32١8/١٠١(. «ئلحملا» يف مزح نبا هنع هقلع دقو ءبهو نبا هنع هركذ (0)

 )208/١١(. «ئلحملا» يف مزح نيا هنع هقلع دقو ءبهو نبا هنع هركذ ()

 (ئلحملا» يفامك اًرغصم «ريكُبا باوصلاو .عوبطملاو خسنلا عيمج يفاذك (9)

 414 15 را ةييمتعلا بيلجلا : طار ل جبرا + (

 )١( «ئلحملا» يف مزح نبا هنع هقلع دقو ءبهو نبا هنع هركذ )١٠١/7١8(.

1 



 دقو «ناتضيح ابمّدع َّنإ نولئاقلا مهسفنأب مه اذهب نيلئاقلا نأ :باوجلاف
 يهو «تعفاشلل يهو «لاوقأ ةثالث روهشلاب دادتعالا يف مهلو ءاذهو اذهب اوّتفأ

 :دمحأ نع تاياور ثالث

 وغو :ةاسصأ نم اةعامج ةدع ةاور هثارهش هنأ هع تاياوكلا رثكأف

 ."7هنع هريغو مرشألا اهركذ “' ”باّطخلا نب سس نبع نيتياوٌرلا ئدحإ

 .ةضيح ناكم رهش لك ٌلِعُجف .ناتضيح ءارقألاب اهتّدع َّنأ لوقلا اذه ةّجحو

 دهو يا رسب نو ويسير يحلل

 ٍ فص كم رهشألا يف فيصل نأ هدجحو ”قاوفأ دس( ق ميسالأنار

 م صن ديَّصلا ءازج يف هيلع بجو اذإ مرحملا نأ :اذه ريظنو .ءورقلا فالخب

 .لماك موي موص الإ ِهئْرَجُي مل هتاكم مايّصلا دارأ نإف .هجرخأ

 نع نيتياوُرلا ىدحإ وهو ؛لماوك رهشأ ةثالث اهتّدعَّنِإ ثلاث لوقلاو
 .هومتركذ نميف وهو .تعفاشلل ثلاث لوقو ؛"7رمع

 .(88١ص) هجيرخت مدقت (0)

 )5١90708/1١1١(. «ينغملا» :رظنا )3

 )5١9/11(. «ينغملا» يفامك (6)
 .(70/ص) هعييركت مدقت 45)
 ١91١(. ؟) ةبيش يبأ نبا هجرخأ (4)

 )/١9591(. ةبيش يبأ نباو )/١7841(« قازرلا دبع هجرخأ 03(

 .اًبيرق هجيرخت مدقت )17/0
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 أ :روهشلاب اهدادتعا نيبو ءارقألاب اهدادتعا نيب ءالؤه دنع قرفلاو

 ّقح يف ٍرهشأ ةثالث نودب لصحي ال وهو ءاهمحر ةءاربب ملعلل روهشلا رابتعا

 .نيعبرأ ٌةَقَلَع مث ءاّموي نيعبرأ ةفطن نوكي لمحلا َّنأل ؛اًعيمج ةمألاو ةّرحلا

 اذهو ؛لمحلا هيف رهظي نأ نكمي يذلا ثلاثلا روّطلا يهو «نيعبرأ ٌةْعْضُم غض مث
 لع منسارلا ةضيحلا نإف .ءارقألا قالب ءاوس ةعألاو ةّرحلا هللإ ةيسنلان

 دقف تجّوُز اذإف «ةكولمملا ٌّقح يف اهب يفّتكا اذهلو «ءاربتسالا ئلع ٌرهاظ
 ابتدع ٌتَلِعجف ؛ :ةيميلا كلي نه قرشأ تراصو هرئارحلا نم اًهَينق ثّزعأ

 :نيثدعلا هريب

 عامجإل ٌفلاخم وه :لاق لوقلا اذه در نمو :(7١(ينغملا» يف ْخيّشلا لاق

 مل نيلوق ئلع اوفلتخا ئتمو ءنيِلّوألا نيلوقلا ئلع اوفلتخا مهّنأل «ةباحّصلا

 لوق نع ٌّقحلا جورخو مهتئطخت ىلإ يِضْمُي ِهّنأل ثلاث ٍلوق ثادحإ زجي

 نع نيتياورلا ئدحإ وه لب ءِثلاث ٍلوق ثادحإ اذه يف سيلو :تلق
 .مهريغو مهانركذ نم نيعباتلا نم هب لاقو «هريغو بهو نبا اهركذ ءرمع

 لصف

 0108 <راخ ل هاسبس اواي دق حيل بل ينو انكر
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 .نيسمخلا دعب ةأرملا ضيحت ال :لاقو «ةنس نيسمخب هّدح نم مهنمف

 ةشئاع لوقب لوقلا اذه بابرأ ٌّجتحاو ءدمحأ نع ةياورو قاحسإ لوق اذهو

 !2١7. ضّيحلا دح نم ثجرخ ةنس نيسمخ : تغلب اذإ :اَهَْعْدَتَِص

 ةباوو ؟؟اةهوءنيتتلا دعب ضيعت أل :اولاقو دكس نيكسي ةقئاط هدحو

 ع و

 .دمحا نع ةيناث

 2 2 ظ
 ءاسن يف نوتس هدحف .مهريغو برعلا ءاسن نيب قرفلا :ةقلاث ةباوو ةثعو

 .مجعلا ءاسن يف نوسمخو برعلا

 :هيف ٌكوكشم مد نيّئِّسلاو نيسمخلا 29نيب امن :ةعبار ٌةياور هنعو

 .يقرخلا رايتخا هذهو .ضورفملا موّصلا يضقتو يلصتو موصت

 .ءٌضيح وهف رّركتو نيسمخلا دعب دواع نإ مّدلا نأ :ةييمانخ ةئاوو هلعو

 .الف الإو

 مهدد هذعب نالوق هلو ىّدمب سأآيلا ريدقتا ف هل ضن له قيفاشلا ماو

 نب قاحسإو دمحأ مامإلا لئاسم» يف امك دمحأ مامإلا هركذو ءادنسم هيلع فقأ مل )١(

 :ظفلب )١//7717( «قيقحتلا» يف يزوجلا نبا هركذو ١7١7(.« /5) جسوكلل «هيوهار

 يف ةمادق نبا اًضيأ اذه لقنو ء«ةنس نيسمخ دعب اهنطب يف اًدلو ةأرملا ئرت نل»

 هيلع فقأ مل )١/ 73٠١(: «ءاورإلا» يف ينابلألا خيشلا لاقو )١١/ 35١١(« «ينغملا»

 .اهيلع فقن مل يتلا هبتك ضعب يف هلعلو ءدمحأ هركذ باتك يأ يف يردأ الو

 .خسنلا يفاذك (0)
 .في رحت ؛(ريثأت) :د «ص 4
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 ءاسن وأ ءاهتابّصَع ءاسن وأ ءاهبراقأ عيمج ربتعملا له لَّوألا لوقلا ىلعف

 ٌَنمتداع تفلتخاف براقألاب ربدتعُي :ليق اذإ مث .هجوأ ةثالث هيف ؟ةّصاخ اهدلي

 ؟ةداع ملاعلا يف ٍةأرما رصقأب وأ «ةداع َنهرثكأب وأ «ًنهنم ًةداع لقأب ربتعي لهف

 .هجوأ ةثالث لع

 له هباحصأ فلتخا ّمث ءءاسّنلا عيمج ربتعملا َّنأ َِعفاَّسلل ِناّثلا لوقلاو
 :نيهجو ىلع ؟ال مأ ّدح كلذل

 هن سال وهو كس دل سبل :أامهذحأ

 ٌةنس نوتس هّنأ :امهدحأ ءنيهجو ئلع هيف اوفلتخا مث ٌّدح هل :يناَّثلاو

 هلاق هةنس نوتسو نانثا ؛يناثلاو .دماح وبأ ْحيَّشلاو ّصاقلا نب سابعلا وبأ هلاف
 .(17(لماّشلا» يف غابصلا نباو «تدهملاف يف قاحسإ وبأ خمسا

 ع م

 ىلا يفتح 8 باحصأاأ امأو

 .ةَنبلا دحب سايإلا نس اوّدحي ملف كلام باحصأ اّمأو

 فاالتخاب فلتخي نهأيلا :ةّسبت نسبا مالسرلا حيش مهنم نورخآ لاقو

 نم ةأرسا لك سأي نأ ةيآلاب هآرملاو .ءاستلا هيف ققتي دح هل سيكو عاستلا
 ملو ضيحلا نم تسنئي دق ةأرملا تناك اذإف ءءاجّرلا دض سأيلا نأل ؛اهسفن

 ناك نإو هنم سأيت ال اهٌريغو ءاهوحن وأ نوعبرأ اهل ناك نإو ةسيآ يهف هجر

 ريالا /4ز «نيبلاطلا ةضور»و«(١ 17 (عومجملا هح رشب بذهملا) :رظنا 0010

 («قئارلا رحبلا» :مهبهذمل رظناو .عوبطملا نم ةطقاس ةرابعلاو .خسنلا يف ضايب اهذدعب 00

 نيدباع نبا هي و .2615:86186 /؟) 1 :ندياع :نآ ةيشاحل و :(؟ )5 ١1
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 الإ ةنس نيسمخل ُدِلَت ال :لاق مهضععب نأ :2)ٍاكب نب ربيزلا ركذ دقو

 نبب ةدنيبع يأ تنب دنه نإ :لاقو يشرق الإ نيتسل دلت الو «''؟ةئيرع

00 

 قرشا يلام أنو ىلع

 وأ ةضيخح تضاحف تقلط ةأ رما يف باّطخلا نب رمع نع مص دقو

 نإف .رهشأ ةعست صبرت اهّنأ :هعفر ام يردت ال اهضيح عفتري َّمُث .نيتضيح

 .2؟) رهشأ ةثالث تّدتعا الإو لمح اهب نابتسا

 :ميددقلا يف ُيحفاّشلاو دمحأو كلام مهتم ءاذه ئلع نورثكألا هقفاو دقو

 ولو جاوزألل لحت مث «ةسيآلا دع دعت مث «لمحلا ةذه تلا ضكرتت :اولاق

 ةنَعَُيإَو باّطخلا نب رمع نأ يضتقي اذهو :نيعيرأ وأ ةنس نيثالث تنب تقاك

 نيسمخلا لبق مهدنع ةسيآ ةأرملا نوكت فلخلاو فلّسلا نم هقفاو نمو

 هذه لثم لب ؛ءاسّنلل اًدودحم اًنقو سيل مهدنع سأيلا ّنأو «نيعبرألا لبقو
 .ةيسمخ ثشلب تإو ةسبا نوكت آل اهريغو «نيثالث تعب تناك نإو ةسبآ نوكن

 ةعست دعب ةسيآ اهولعج هّعَفر ام يردت الو اهضيح عفترا نميف يف اوناك اذإو

 )١/ 6555 ١١/ ١5١١(. «ينغملا» يف ةمادق نبا هنع هلقن ()

 .(ينغملا» نم بيوصتلاو .«يبرع الإ ...دلي ال» :خسنلا يف )١(

 (5١١ص) «برعلا باسنأ ةرهمج» يفامك «ةعمز» :باوصلاو .خسنلا يفاذك ()

 .(ىنغملا»و

 ةبيش يبأ نباو - (014 /1) «مألا» يف يعفاشلا هقيرط نمو -(17078) كلام هجرخأ (5)
 نكل ءرمع نم عمسي مل بيسملا نباو ءرمع نع بيسملا نبا قيرط نم .((1177)
 .اًبيرق هظفل يتأيسو .هريغو دمحأ مامإلا لاق امك ةلوبقم هنع هتياور

51 



 ةداعب امو .هعم دوعي ال ِهّنأ مّلعُي ٍءاودب اّمإ هّحفر ام يردت يتَّلاف رهشأ

 ؛نيسمخلا غلبت مل نإو ةسيآ نوكت نأ ئلوأ - اهمراقأو اهلهأ نم اهل ةارقتسم

 سبا تسل هذه نإق لمح وأ عاضر وأ ضرمل عفترا اذإ ام فالخب اذهو

 .لوزي كلذ ّنِإف

 عطقتي نأب ءنقيتم مولعم ”سأيل عفتري نأ : اهادحإ ؛ةثالث بتارملاف

 هذهف ؛كلذ دعب قّلطت مث ةعباتتم اًماوعأ هعاطقنا رّركتيو «ماع دعب اًماع

 .رثكأ وأ ّلقأ وأ نيعبرأ ٌتنب تناك ٌءاوس «نآرقلا ٌصنب ٍرهشأ ةثالث صبرت اك ع

 روهمجلاو ةباحّصلا اهيف مكح يتلا نم رهشأ ة ةثالث صّبرتب ئلوأ يهو
 ءُضئاح يهو تَّلُطو ضيحت تناك كلت نإف ثالث مث رهشأ ةعست اهصّيرتب

 مكحب اهيف َمِكَح اذإف ءهّعفر ام يردت ال اهقالط دعب اهضيح عفترا مث

 ؟هذهب فيكف لمحلا ةذم بلاغ ءاضقنا دعب تاسيآلا

 هناحبس هللا ناك اذإ :؟"72نآرقلا ماكحأ» يف ليعامسإ يضاقلا لاق اذهلو

 كراسي نِمٍضيِحَمْل َنصَنَستَي ىتلآَو# :ئلاعت لاقف ةبيرلا عم سأيلا ركذ دق

 باّطخلا نب رمع نع ءاج مث 4 :قالطلا] 4 رمش انآ هع نُمثَدِعْفرْسَبَتنَأَنِإ
 وأ ةضيح ٌْتضاحف تَّلُط ةأرما امّيأ :لاق هّنأل نآرقلا رهاظل ٌنفاوم ّظفل

 ءرهشأ ةعست رظتتنت اهَّنِإف ءاهعفر ام يردت ال (؟)اهتضيح ْثَحِفُر مث «نيتضيح

 عضوم ناك ةضيحلا عفر يذلا ام يردت ال تناك اًملف .2؟)رهشأ ةثالث ٌدتعت من

 .«سأيلا» :م ءز «ص ؛د )010(

 .تاحفص عبرأ ئلإ رمتسي ليوط ّصن وهو .هنم عوبطملا مسقلا يف صنلا دجوي ال 0

 .«اهضيحا :ح ءص ()
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 نم لوق نم ئلوأو ٌمزلأ كلذ عابتا ناكو .مكحلا اذهب اهيف مكُحف «بايترالا

 باش يهو اهضيح عفتريف نيتقيلطت وأ ًةقيلطت هتأرما قلطي لجّرلا نإ :لوقي

 ئلع نيعمجُم اوناك مهّنأل ءاوَضَم نيذلا نيملسملا عامجإ نم ناك ام فلاخف
 : افاق لوفي ذأ زوجي فيك ءابتع ف ةأرملا تمادام بآلاب ىكي دئولا نأ

 مءاكحأ اهجوز نيبو اهنيب نوكيو «نيتقيلطت وأ ةقيلطت هتأرما قلطُي لجّرلا نإ
 .هقحلي مل ٍدلوب تءاج نإف ؟اهريغو ةثراوملا نم اهتّدع يف تماد ام تاجوُّرلا

 فيكف «دلولا هنم نوكي يذلا لوخدلا نم تلعج اهّنأ قالّطلا ٍةَدع ٌرهاظو

 ؟مزلي ال دلولاو ٌةَّدتعم ةأرملا نوكت

 :ناتتس لمحلا ةّدم ئصقأ هدنع ْنِإف «ةفينح يبأل ١2)هنم ٌمازلإ اذه :تلق

 .هب ("9ٌدتعتف سايإلا نس غلبت ئّتح ٍةَّدع ين لازت ال اهّدع ءانثأ يف ةباترملاو
 .نينس عبرأ هدنع لمحلا ةَّدم نأ الإ «ًءاوس ديدجلا هلوق يف ّيعفاشلا مزلي وهو

 .هنم اهتّدع يف يهو هقحلي مل اهدعب هب تءاج اذإف

 كلذكو ءضعب نم ٌرثكأ هضعب نوكي سأيلاو :ليعامسإ يضاقلا لاق

 ليق اذإف «هيف مالكلا 7عبتي اذه لثمو «ْنَظلا كلذكو ءءاجّرلا كلذكو «طونقلا
 2 و

 دق :لوقي ناسنإلا نأ كلذ نمف «هيف لينعملا نم رهظي ام ردق ئلع لزنأ ءيش هنم

 ناك اذإ ىئاغ عم ةثسهو هر ثيال هّنأ هدمع بلغألا ناك اذإ ىضيرع نم ثسقي

 فتم تسكر دق :ةضيره ثتأم وأ هيئاغ تام اذإ لاق ولو مدي ال هنأ لع بلغألا

 .د يف تسيل (هنم) 010

 .(ذعتف» :صءد (؟)

 .«عستي» :عوبطملا يفو .خسنلا يف اذك 0

 ونا



 .همالك يف هل دصق ام نعم نّيبتي نأ الإ .ههجو ريغ ئلع ساّنلا دنع مالكلا ناكل

 «سأيلا عقو تام اًّملف .تومي نأ ةفاخم هضرم يف اًلِجَو تنك :لوقي نأ لثم

 اميف وه امّنِإ سأيلاب ظَملُي ام رثكأ نأ الإ .ههبشأ امو اذه ئلع مالكلا فرصنيف

 ملعي عماّطلاو سئايلا نم ٌّدحاو سيلو .نوكي ال ِهَّنَأ سأيلا دنع بلغألا (1)نوكي

 .نوكي ال وأ نوكي ءيّشلا كلذ نأ اًنيقي

 َنهتلَعَسيلَفاَح مي ياجتللا أ ل اهلسلا ترم دِعاوفْلاَو# :ايلاعت لاقو

 دق ءاجالاو واكد :روسلا] 4 ٌوَسيزب تلج دة ا و اج

 ساتلا كس بلغألا نأ ريغ ءجّوَّرت ” نأ نكَمَي لق ءاستلا نم ةدعاقلاو ؛ سيلا

 1007 قلد سر

 اَم دعب ص تجعل لزنَ ىلا وه 30 :ليولاعت لاقو . اهيف نوبغري ال جاوزألا نأ اهيف

 سيطر بوم بو ووسيرو سوم

 اَدإَمَوَح# :للاعت لاقو .هؤاطبإ لواطت نيح مهّلخد سأيلا ّنكلو .نوكي

 قزق قزم :فسوي] 4 ْمُهَهَجِدححدَصمْسنأ ايدو ا

 سأي مهبولق لخد مُهَّنأ ئلع ٌليلد هيف ناك اوسأيتسا نيذلا مه لسّلا نأ ركذ

 يف لاق امك هللا دنع نم مهيتأي امَّنِإ كلذ يف نيقيلا نأل ؛هونقيتسا نيقي ريغ نم
 ل لاا 2

 :(75) لاف ممل .# َنماَءَدَق نمال إ كِوْوَف نِم َنِمّون نا َهَّنأ عمل َحوَأَو# حو ةصف

 ةوخإةّصق يف ئلاعت لاقو :[*3 :دوه] * َنوُلَعْفي أ ءاكاَمِب 7 َسيّمَتبَت الف#

 هيلع رهاظلا لدق ةاعب :«فيربا 4 مق ساق ترا ا اوستكاصاأ املذو# ةفسوي

 .نيقيب سيل مهسأي نأ

 .«ناك» :ز د 2ص )10

 .عوبطملا نم تبثملاو .ةيآلا ةيقب خسنلا يف اهدعب سيل (5)
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 .' يي نع كورح نب ماسه نم كلام اهسوأ يأ نيل اذ دلو

 سايلا رمع لعجف ,7١2هنيع 0 يش نم ضي اذإ ءرملا أو :ثراش ساأيلا

 .عمطلا ءازإب

 فصيءامقلا نم اجرت اش دقم ؟؟!لذعملا نم ةمعأ تعبسو
 ّ .(؟ )وان

 سسانكلا يف يبظلاك اهتريص سانا يب ابا“ هلت نم ءارغص 007 0 03 1
 5 يف 4

 نامعألا نع 0 بابا تايوجأ]

 )١( «دهزلا» يف كرابملا نبا هجرخأ )57١(  «همجعم) يف ئرقملا نبا هقيرط نمو )751(-

 يف ميعن وبأو ءديعس نب ئيحي قيرط نم (1/71//؟) «ةنيدملا خيرات» يف ةبش نباو

 «ةيلحلا» )١/ 5١( نب ئيحيو كرابملا نبا) مهتعبرأ «ةيواعم يبأو عيكو قيرط نم

 .رمع نم عمسي مل ةورعو .هب ةورع نب ماشه نع (ةيواعم وبأو عيكوو ديعس

 (كرادملا بيترت»و (77/5 /1) «لامكإلا» :رظنا .فيحصت ««لذعملا» :عوبطملا يف (؟)

 .(019 )1١1١/ «ءالبنلا مالعأ ريس»و (6 /5)

 .اهيلإ تعجر ىتلا رداصملا يف زجرلا دجأ مل (*)

 .ثوروملا ميدقلا لاملا :دلتلا 0(

 .نبللاب ٌردتف ء.سب سب :بلحلا دنع ةقانلل لاقي نأ وه (6)

 .فيرحت ««نعا :م ءهز ءص د 00(

8. 



 ()ثْرهْرَهَتام ريخلا نم اسأْيَتال :لاق مث «تايشأ انْمَّلَع :الاق ٍكَو ١7 تلا
 هللا هقزري مث «ةرش 5 رشق هيلع سيل ٌرمحأ د َّلوُي دبع لك ٌنإف ءامكشووُر

 ,.'')(هيطعيو

 يف امم يسأيو هللاب يتقث ءٍلام ٌريخ :لاق ؟كلام ام «مزاح ابأ اي :مزاح يبأل

 ,220'هتنا .'ئىصحُي نأ نم رثكأ اذهو :لاق

 ال نم نهيف لب ةَّرمتسم ٌةداع كلذ يف ءاسنلل سيلو :؟ ناشي لاق

 .1يبتلا خيلإل :ؤ وك 0

 امهالكو .««ثزّرهم » :جيرختلا رداصم ضعب يفو .ةيسبل نيد اةياتتك مستر جدت يأ )0

 نباو ءارصتخم (507) (درفملا بدألا) يف يراخبلاو )١158605(. دمحأ هجرخأ (0)

 نع قرط نم (7757) نابح نباو «(ا/ /5) «ريبكلا» يف يناربطلاو )5١75(« هجام

 هركذو ءشمعألا ريغ هنع وري مل ٌىعبات مالسو .هب ليبحرش نب مالس نع شمعألا
 ثيدحلاو .«لوبقم» :رجح نبا لاقو ««قثو» :يبهذلا لاقو «تاقثلا يف نابح نبا

 يف ٍنابلآلا هفعضو ,(7171/5) «ةجاجزلا حابصم» يف يريصوبلاو نابح نبا هححص

 هيف نكي مل نإ ْنَّسَحُي نيعباتلا يف مالس لثم ثيدحو «(51/4/) «ةفيعضلا ةلسلسلا»

 .ركفاسي ام
 يف ميعن وبأو (7” 7/77 7””2 /7) «ملعلا رهاوجو ةسلاجملا» يف يرونيدلا هجرخأ (4)

 .هب ةنيبع نب نايفس قيرط نم 77١( /7) «ةيلحلا»
 .تاحفص عبرأ لبق أدب يذلا ,«نآرقلا ماكحأ» يف ليعامسإ يضاقلا مالك يأ (5)

 .هبتك نم عوبطملا يف همالك دجأ مل (5)

 م.



 4 نييلا ىلا ع ءاملعلا قا اذهلو رم ةنّسلا يف ضيحت

 نوكيو ءرِهَّشلا عبر ّنْضِحَيو رم رهش لك َضْضِحَي ءاْنلا بلاغو للا ليح

 ءاهتبوطر ةلقل :1دالسملا ةويشلا ميل نع رهوموسعارأل ةثالث ٌرهرهط

 نود اهل ناك نإو ؛هنم ٌسأيتو اهضيح عطقنيف فافجلا اهيلإ عرسُي نم نهنمو

 نيسمخلا ٌزواجتف فافجلا اهيلإ عرسي ال نم نهنمو «نيعبرألاو لب نيسمخلا
 راك وارسو م سأرلا يدع 51 ب بالا ل يبو ألا .نطيسن ضب

 سلو ) : لقي ملو ءاذكو اذك ٌرّسلا نم نخلي ىناللاو : ليقل كلذ

 َ م ع 0 ا هَ

 قفتم ريغ نهسأي تقو يف فلتخم دوجولاو .مدقت امك ةسئاي

 تقوهل نامئولو 31 :قالطلا] * َنَسيَي ىكلأو# :لاق هناحبس هّنإَف اًضيأو

 صح لق هتاحيس وهو ءاهسأي ةقرعم ق ءاوس اهريقو ةأرملا تناكل ولحم
 ما ع مع 5 كا ىلا ِ : 2 8 2

 هَّنإف «بايترالا فالخب اذهو .نمأبت ىلا يه ضيحت يتلاف «[ ؛ :قالطلا]

 نهمكح يف متبترا نإ يأ ««نّبترا نإ) :ل لقي ملو٠ َمْسَبَحْرا نإ # :لاق هناحبس

 .وهف هيف متككشو

 يف متاح يبأ نبا ئور امك :ريسفتلا لهأ ةعامج هيلع ئذلا 7١2[ذه

 .خسنلا نم تبثملاو .«اذه ال اذه وهف» :عوبطملا يف (0)

 ل



 خي فرطم دع ءهل ظظفللاو ةريغأ نب "سومو ريرج فيذح نم 217ةهريسفتا

 نإ هللا لوسر اي :تلق :لاق بعك نب بأ نع «ملاس نب رمع نع «فيرَط
 رابكلاو راغّصلا ؛نآرقلا يف هللا ركذي مل ام ءاسنلا دّدِع يف نولوقي ةئيدملاب اّسان

 7 َنَسِي ىتلاَو» هرركن هذع ف هئاجيبس هللا لزلأف «لامسلالا تالوأو

 تَلْوأونْضَيِرَل لاَ ِرْمْش نأ همك نفد ربِ نإ مكس نم ٍضِِحَمْل
 عضت نأ نهادحإ ٌلجأف .[6 :قالطلا] 4 2 نأ ّنُهْلَجأ !نامطكلا

 .ابعدع تضق دققف تعضو اذإف ءاهلمح

 هذه تلاثاّكت ةنيدملا لعأ نماشان نإ هلا لوسو آي ةعلف ةريوج فلو
 مل ٌدَدِع ءاسُنلا ةَّدع نِم يقب دقل :اولاق ءاسّلا ةَّدع يف ةرقبلا يف ىلا ةيآلا
 تاوذو ضيحلا اهنع عطقنا دق يتلا رابكلاو راغّصلا ءنآرقلا يف نرّكذُي

 500 نم نبي أت :رصعقلا ءاسّشلا يف يتلا تلزنأف :لاق ءلمحلا

 30 أ ةثالث تسئي دق يتلاف # َمْسْبَي نا ان مُكِباَش

 )١( )570/1١( «للعلا» يف هدنسأو ءريسفتلا بتك نم عمجج امم وهو ءاقلعم )1117(,

 «ةيلاعلا بلاطملا» يف امك  «هدنسم) يف هيوهار نب قاحسإ هجرخأو )١8/094"7(,

 ةبيش ىبأ نباو -(784 /5) يريصوبلل «ةريخلا فاحتإ»و )5  »)177١١يف ريرج نباو

 (هريسفت) )75/ ١ 6(., «لوريكلا نئسلا)» يف ينتهيبلا هقيرط نمو «((517 /؟5) مكاحلاو

  6نبا نأ الإ سي يأ عع ماس نم وربع نع بكيرط ني كوطع وع قرظ رم

 :هيف لاقو «هب فرطم نع ريرج نع ةريغملا نب ئيحي نع هيبأ نع هاور متاح يبأ
 هنأو ءرمع لاق نم لوق حيحصت هيبأ نع لقن مث ءملاس نب ورمع ال ملاس نب رمع

 متاح يبأ نبال«للعلا» :رظنيو :قبَأو ملاس نب ورمع نيب عاطقنالاب هلعأ )1715(:

 ص ) اًضيأ هل «ليسارملا»و 5 ١(.

 .عوبطملا نم ةطقاس «رهشأ ةثالث تسئي دق يتلاف» ()

 م



 نم ٍضيِحَمْلأ نم نسي ىتلأو# : :هلوق يف ريبج نب ديعس نع ور مث
 تدعق دق ىتّلا ةأرملا وأ «ضيحت ال ىلا زوجعلا ةسيآلاب ينعي #2 َمُكصِياَسُ 1

 .ءىش يف ءرقلا نم هذه تسيلف «:ةضيحلا (١١يف

 نهتلعف متككش نإ :ينعي 7 7ةنيىألا يف ىنعي # مُسيَتَرا نإ ## :هلوق يفو

 . وهنأ ةئادأث
 م

 وأ ضيحلا نع ٌثدعق ىتّلا ةّدع اوملعت مل 4 َرْسَبَكْرا نإ # :دهاجم نعو
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 .(274ِرهْشأ همت َنُمَتَدِعَه# ضحت مل يتلا

 اوملعت ملو ٌنهمكح نع متلأس نإ : ينعي 4 َمُثَبَيَرَِنِإ# :ئلاعت هلوقف
 هيلع بلط نم ئلع هتمعنل ناب وهف ,مكل هاّنّيب دقف هيف متككشو نهمكح

 .ملعلا بلط نع ضرعملا فالخب ءِبيّرلاو ُكَّشلا نم هدنع ام لوزيل كلذ

 ضيحت نم نهنَم لب «ضيحلا ءادسا ق نيوتسي ال ءاستلا نإق اًضيأو
 نيوتسي ال كلذكف «كلذ نم رثكأ وأ :ةرشع سمخ وأ «ةرشع يتنثا وأ ءرشعل

 .كلذب ديهاش هرجرولاو «سأبلا ريع وه يذلا نقيحلا يسرا ف

 وأ رهشأ ةئالثب دعت له ءضِحَت ملو تغلب نميف اوعزانت مهّنإف اًضيأو

 .دمحأ نع ناتياور هيفو ؟هعّقر ام يردت ال اهضيح عفترا يتّلاك لوحلاب

 .ةاتتبثأ ام باوصلا لعلو «:6ةيآلا يف زينعم» :خسنلا يق (8) .خسنلا فالخ «نع» :عوبطملا يف ()
 .(59 /71) «هريسفتا يف ريرج نبا هجرخأ (9)

0 



 ”ةراعلل اوذسجي علو :رهشأ هن ةثالثب ٌدتعت اهَّنأ ئلع روهمجلاو :تلق
 بجوملا ربكلل ل نوكي ال نأ بجي كلذكف ءاّدح اهب دادتعالل بجوملا

 محلا هلإو ةعلظ اهو :(")[ل روهشلاب دادتعالل

 لسا

 امك اقافَتا ءلخدي مل وأ اهب لخد ٌءاوس .توملاب بجتتف ةافولا ةَّدع اّمأو

 كولا لبق ناكرارتياميلل نملخ اوعنألاو ككشناو ةلآرلا مومع هيلع لد
 دقعلا ءاهتنا ناك اكل توسلا؛ نأ ؟ ىئىمسم ناك اذإ ةقتسي قادصلا ل نأ اولعو

 .ةذعلا تبجوو رهملا ٌرقتساو اًثراوتف ؛ماكحألا هب تّرقتسا )هءاضقناو

 :نوينال اسم ِق اوفلتخاو

0 

 ضحم وه ناكل شاهر لولو قت دقو «قشاو تنبعَوْري ثيدح

 بوجوو ئّمسملا ريرقت يف لوخّدلا ئرجُم يرجأ © !قرعلا أل ءسايقلا

 ةدعلا

 .(رغصلال :ز هةدةءيض (0)

 .عفرلا هجولاو ؛«نوكيلا ربخ هنأ مهوت ئلع اًبوصنم خسنلا عيمج يف اذك (5)

 .عوبطملا يف تسيل «هءاضقناو» ()

 .هجيرخت مدقت (؟)

 .خسنلا فالخ «توملا» :عوبطملا يف (5)

 ١



 لوخدلاب تبثي امك ٌمألا تومب ةبيبّرلا ميرحت تبثي له :ةيناثلا ةلأسملاو

 لبق بجت اهَّنإف ءمحّرلا ةءاربب ملعلل تسيل هيف ةّدعلا نأ دوصقملاو

 ةافولا ةّدغ ةمكح ىف ساتثلا برطضا دقو .قالطلا ةذع فالخيب «لوخدلا
 :اهريغو

 :اهنم «ةريثك هوجو لوقلا اذه ئلع دروأو ءمحّرلا ةءاربل يه :ليقنف

 يفكي محّرلا ةءاربو ٍءورق ةثالث اهْنأ :اهنمو «ةافولا يف لوخدلا لبق اهبوجو

 عطقي نم ٌقح يف رهشأ ةثالث بوجو :اهنمو 217 ةأربتسملا يف امك ةضيح اهيف

 .اهريك وأ اهرغصل اهمحر ةءاربب

 :ةيهجرل دساف اًذهو «ءاقعم لقعُي ال دعت وه :كوقي نم سانلا نهو

 ٌريثك اهلقعي مل نإو «ةمكح هلو الإ ٌجكح ةعيرشلا يف سيل هنأ :امهدحأ
 .مهرثكأ وأ سانلا نم

 حلاصملا نم اهيف لب «ةضحملا تادابعلا نم تسيل دّدعلا نأ :يناثلا

 2 ظ م0 سن وع

 .حكانلاو دلولاو نيجوزلا قح ةياعر

 ءاضقنال ٌمرح يهف ةافولا ةّدع اّمأ :لاقي نأ ٍباوَّصلاو :؟")انخيش لاق
 م 1 عا م _ 0 م 2 2 ٍ

 ةدع يف "”اهجوز اهنع ئفوتملا دحت اذهلو .جوزلا قحل ةياعرو حاكنلا

 ٌرطَح هل يذلا دقعلا اذه ّقحل اًميرح ةّدعلا تلعُّجف «جوّرلا حل ًةياعر ةافولا

 .ز نم ةطقاس «ةأريتسملا يف ...اهنأ اهنمو» )010

 .ةعوبطملا هبتك يف همالك دجأ مل (؟)

 .ح ءص نم (اهجوز» ()



 لصّتي الو يناثلا حاكنو لوألا حاكن نيب هذهب لصف لصحبف أو

 اذهو «هدعب هؤاسن مّرُح هقح َمّظع امل ول هللا لوسر َّنأ رتالأ .ناحكاتلا

 فالخب «ةرخآلا يف هجاوزأ نه اينّدلا يف هجاوزأ َّنأل ؛لوسّرلا هب ّصتخا

 ؛اهنع ئفوتملا ترّرضت اهجوز ريغب جّمزتت نأ ةأرملا ئلع َمْرَح ول هّنِإَف هريغ
 لّوألا دالوأ ئلع ٌتمّيأت ول نكلو ءلّوألا نم اهل اًريخ يناثلا ناك امّبرو

 ءاَعْفَس ًةأرماو انأ» :ثيدحلا يف ءاهل ١)اّيحتسم كلذ ئلع ًٌةدومحم تناكل

 اهجوز نم ْثَمآ ةأرما  ةباّبّسلاو ئطسولاب أموأو  ةمايقلا موي نيتاهك نيّدخلا

 .(2)«اوتام وأ اوناب ئّتح ءاهل ئماتي لع اهّسفن ٌثسبحو .لامجو بصنم تاذ

 تناك دقو ءاهٌّصّترتت ٍةَّدم نم ّلقأ الف اًمئاق اهميرحتل يضتقملا ناك اذإو

 ليقو .")اًرْشعو رهشأ ةعبرأب هناحبس هللا اهفّمخف «ةنس صّئرتت ةّيلهاجلا يف
 هبي اصصحيف .«؟'حورلا نكياهي :لاق# رشعلا لايآع :بّيسعلا نب ديعسل
 ىلإ جّتحُي مل اذإ جوُزلا قح ءاضقو «هيلإ جاتحُي ثيح محّرلا ةءارب ةّدملا

 كال

 :«(يبحتسماا :] ة3ةرض )١(

 )١( دواد وبأو .(51005) دمحأ هجرخأ ) .)26١594(ريبكلا» يف يناربطلاو )/١/55((,

 «ناميإلا بعشا يف يقهيبلاو «(576) «قالخألا مراكم» يف ىطئارخلاو )١١/ ١50

 -١57( كلام نب فوع نع هللا دبع نب دادش نع مُهَق نب ساّهنلا نع قرط نم

 هلو ءكلام نب فوع نم عمسي مل دادشو هداقنلا روهمج هفعض ساهنلاو .ُةنَدَيلَدَي

 تاكا الل يتكرم دنع نسح دهاش

 ) )159.ديج دانسإب ُهَن هنَعَُنْلَ ةريره يبأ نع نيقيرط نم

 .ابوصنم خسنلا يفاذك (9)
 /١0(. /5) «هريسفت» يف ريرج نبا هجرخأ (:)
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 لصف

 اهّنأل .كلذب اهُليلعت نكمي ال ِهَّنإف .ثّلكشأ يتلا يهف قالّطلا ةَّدع اًمأو

 هيف فّصنتي اذهلو «حاكتلل ٌعطق قالّطلا ْنألو .سيسملا دعب بجت امَّنإ

 .لفملا رهم هيف طقسو ارّكسعلا

 اهيف جوّرلا نكمتيل تبجو قالّطلا ةّدع : - باوّصلل ققوملا هللاو  لاقيف

 قحف :يناَّثلا حكاّنلل ّقحو دلولل ٌقحو هلل ٌّقحو جوّزلل ّقح اهيفف «ةعجّرلا نم
 امك لزنملا اهتمزالم بوجوب هللا ٌقحو .ةّدلعلا يف ةعجألا نم نكمتيل َحوّرلا
 البل دلولا ٌقحو .ةفينح يبأ بهذمو دمحأ صوصنم وهو «هناحبس هيلع ّصن

 َنمز ةقفّتلا نم اهل امل ةأرملا ّقحو .نيئطاولا ٌّيأل ئردُي الو «هبسن عيضي

 .ثّروتو ثرت ةجوز اهنوكل هةّدعلا

 اذِإ ل هناي « :لاعت هلوق جوزلل ّقح ةّدعلا نأ ىلع لديَو

 وذ نم نه ْ ل امه هوست نأ لق نم َنُهوُمتَلطَرُش ِتَِ هوما محك
 نأ نلع ٌليلد 4وّدع نم َنهيعْر ل امم :هلوقف 4+ :بازحألا] هود
 .ةأرملا يلع لج كان ةّدعلا

 «[778 :ةرقبلا] 4َكِلَدَف َنِهَدَرِب ٌقَحَأ نهم هب و96 :لاق هئاحبس هلق اًضيأو

 ءورق ةثالث ةذعلا تناك اذإف . هل ّقح اذهو ةّدعلا يف اهّدرب ٌّقحأ ٍجوّزلا لعجف

 امك ءاهحّرسُي وأ اهكِسمُي له هرمأ يف رظنيل ءصئيرتلا ةّدم تلاط رهشأ ةثالث وأ

 وأ ءيفيو كيسي له هرمأ يف رظنيل رهشأ ةعبرأ صئيرت يِلوُملل هناحبس لعج
 رهشأ ةعبرأ هل لعج يلؤُملا نكل ٠ ءيلؤُملا رييختك قّلطملا رييخت 7 ناكف ءَقّلطُي
 .مهرمأ يف اورظنيل رهشأ ةعبرأ رييسُنلا ةّدم لعج امك

 مسا



 لف َنُهْلَج نعلم ءاَسْيلاَمحَقلْطاَدِإَو# :لاق هناحبس هّنأ كلذ نِّياَنمو

 غولبو «[787 :ةرقبلا] 4 فورم مهي اة م رق جرس د اوي 1 و 37

 فو :هتزرامس ةيآلا هله يف لجألا »رابوا .هيلإ | ءاهتثآلاو لوصولا يه لجبالا

 مث .هتفراشمو هتبراقم [ ١ :قالطلا] * ٍفوُرَعَمِب عم . قه رمق َنُهَلَصل لَ , 15 ذاق :هلوق

 :نالوق هيف

 عاطقنا ىأ ةغلاغلا ةضيحلا 3 يعطل وهو ءنامّرلا نم 0 هنأ :انهره لح

 .اهل اًرودقم نوكي الف اذه ئلعو ةعباّرلا نم وأ اهنم مَّدلا

 رة دوو اد لحل ردي لضرع ل :ليقو

 .عيطولا

 :لاوقأ ةعبرأ كلذ يف ساّنللو

 نم هلوقي نم هلوقي امك ءاذه ين الو اذه ىف ال ءاًطرش سبل هنأ :اهدحأ
 .رهاظلا لهأ

 مَّدقت امك «ةباحّصلا روهمجو دمحأ هلاق امك ءامهيف ٌطرش هنأ :يناّثلاو

 كلام هلاق امك دقعلا حاكن يف ال ءطولا حاكن يف ٌطرش ِهَّنأ :ثلآَّثلاو
 .ٌيعفاشلاو

 عيضغعب رهطلاب محلا وهو .همأقم موقي ام وأ ءامهيف طرش هَّنأ :عبارلاو

 .ةفينح وبأ هلوقي امك هرثكأل هعاطقناو ةالص تقو
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 هك امال وابل ةفطو لجأل اهلسغ ناك اهلسغ لبق اهعجترا اذإف

 لول :ئلاعت لاق امك همامتو ضيحلا لامك ققحتب هي لاستغالابو ؛هريغل اهلح
 .[17؟ :ةرقبلا] 4سم ُثيَحنرْهُوََف ندي مادو نَرهطي وحس

 تي مالا زا 10 لالا نأ اه هقسرسلاو

 رّيخ )لب ؛جوّزلا نم نيت ()ءرقلا َبيقع اهّنإ :لقي مل هناحبس وهو ءاهلجأ
 همهف امك نآرقلا رهاظف .حيرسّتلاو كاسمإلا نيب ؛ لجألا غولب دنع جوّزلا
 فورعملاب كاسمإلا نيب جوّرلا رّيخُي ةثالّثلا ءورقلا ءاضقنا دنع هنأ ةباحّصلا
 نوكياال اًدحاو نآرقلا ين لجألا غولب نوكيف اذه ئلعو ءناسحإب حيرستلاو

 نع اًرابغإ ؛لاعت هلوقك ادعو .اهلامكتساو ةذدملا ءافيتسا نوكي لب ؛نيمسف

 َنْغَلَب داو :هلوقو 4 :مامنألا] 4أَنل تلجأ ىلا 7و9 :راثلا لعأ

 .[4*5 :ةرقبلا] «ٍفوُرعمْلاَنِهِرْضنأَف َنَحَفاَمِف ركب اَنْ َنُهَلَجأ
 ّلحت نأ دعب اهّنأ هتنراقم وه لجألا غولب نإ لاق نم ٌلمحامُّنإو

 ّلحت ملام اهب ٌّنحأ نوكي امّنإو ءاهتعجرب ٌّنحأ جوَّرلا ئقبي ال باَطْخلل
 اذه اشتمو .باّطخلا نم اًبطاخ وه راص اهب جّرزتي نأ ه ةريثل لح اذإخ عريق
 لعج نآرقلا لب ءاذه ئلع لدي مل ن نآرقلاو ؛هريغل ّلحت لجألا غولبي اه اهَّنأ نظ

 كضسمت نأ اَناف ايلجأ تقلي اذ[ هنأ ركقو وورق ةقالث ىعيرتن : نأ اهيلع

 ةلاسمإلا اذه لبق هئاحبس ركذ دقو .ٍناسحلب حّرست نأ ايا هيفورحمب

 قلل :لاقق قالّطلا ٌبيقع ٌحيرسنلاو
 ةارسمر

 ميِرْمَشَو ا اع

 .خسنلا فالاخ «نيءرقلا) :عوبطملا يف )1(

 .عوبطملا نم ةطقاس «لبا )2
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 رسل

 تمص هاا رموا ى سا وو 1 ا ضد عع
 الو َّنِهلَجاَنْغلَف ءاسنلامسفلطاذإو# :لاق مل «[179:ةرقبلا] *« نسحب

 لّوألا اهجوزب اهجّرزت وه اذهو :[97+ :ةرقبلا] 4و نحكي نأ نموت
 هس لإ كب مي 5 ه 200 2 ٍء ِ 0 آ

 .جوزلا قحل دكؤم نهلضع نع ىهنلاف ءاهب قحأ ناك يذلا قلطملا

 هنأ هيف لب ءباّطخلل ")لحت لجألا غولب دعب ١2)هنأ نآرقلا يف سيلو
 ناسحإب حَّرَس نإف ءناسحإب حّرسُي وأ يورعمب كِسمُي نأ اَّمِإ لاحلا هذه

 اهلجأ تغلب اذإ اهّنأ ةنّيب نآرقلا ةلالدف اذه 'ىلعو .باطخلل ذققيح تلح
 لستغت نأ لبق اهكِسمُي نأ اًمإف  مّدلا عاطقناب ٍءورق ةثالث ءاضقنا وهو

 ٌردق فّرعُي اذهبو .تءاش نم حكنتو لستغتف اهحّرسُي نأ امو .هدنع لستغتف

 ام مهفي نأ هداهتجا ةياغ نوكي امَّنِإ مهدعب نَم ْنأو ْفتَعَهَتَِوِيو ةباحّصلا مهف

 .هولاقام فرعّيو هومهف

 َمِلَف ءلستغت مل ام ةّدملا هذه عيمج يف اهعجتري نأ هل ناك اذإف :لبق نإف

 ؟لجألا غولبب ٌريبخَتلا دّيق

 صضيرتلاو .جوزلا قح لجأل ةضك رتم تيلاك ةذعلا ةدم يف اهنأ ل : يق

 نمهل تبث رييختلا اذهو ؟اهحسي وأ اهكيست لخ ةرظعم تتاكف اظعنالا
 رس سَ | سبا دق م 2ك 00

 امل انهو «قالطلا مدعو ةئيفلا نيب يلْؤَملا ريخ امك ءاهرخآ ىلإ ةدملا لوأ

 ٍناسحإب حيرستلا ّنكل ءئرحأو ئلوأ هلبق هرييخت ناك لجألا غولب دنع هرّيخ

 .ةذعلا يف ىه كلذ لبقو ءلجألا تغلب اذإ نكمي امّنِإ

 نكلو «ةذعلا يضقنت نيح اهيف ٌرْثوِم ناسحإب اهحيرست نإ :ليق دقو

 ا

 ا

 .«اهنأ» :عوبطملا يفو .نأشلا ريمض وهو .خسنلا يف اذك 010

 .(لحيم)ا : ءد «ص 22(
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 دنع ناسحاب حيرسّتلا لعج هناحبس هَّنإف .كلذ فالخ ىلع لدي نآرقلا رهاظ

 نأ باوّصلاف ةذيملا لَو نم تناك كرَّتلا اذه نأ مولعمو ءلجألا غولب

 كلمي ناك هنإف ءاهنع هدي عفرو لجألا غولب دعب اهلهأ ئلإ اهلاسرإ حيرستلا

 مل نإو ءاهُسْبح هل ناك اهكسمأ نإ ٍذئنيحف اهّلجأ ثغلب اذإف «ةّدعلا ٌةَّدم اهَسْبح

 .ناسحإب اهحّرسي نأ هيلع ناك اهكسمي

 َنهرَعْرُكحصَأ امَّم» :سيسملا لبق ةقّلطملا يف ئلاعت هلوق ا اذه ئلع لديو

 ريأل 145 ةيارمللا] 43ج لوم ترسو رطل وتوم

 حّرس :لاقي امك ءاهّلاسرإو اهليبس ةيلخت هنأ مِلُعف ةَّدع الو ليمجلا حارّسلاب

 دق نوكي حارّسلاو قالطإلا اذهبو ءباهذلا نم [١7 اهنكَم] اذإ قالو املا

 نأ هل ناك كلذ لبقو هامات قالطإلا نكي مل كلذ لبقو ءاهتيلختو اهقيلطت ّمت
 2 . 3 8 < ف ىو ! كا

 ذم هريغ نم اهب قحأ لع دق اقلطم هنوك عم ناكو ءاهحّرسُي نأو اهكسمي

 .هلجأل عورق ةثالث صترتلا لعجو ب رتلا

 :ءايشأ اذه دّيؤيو

 هد فاو هةنملا هب تعي تبث امك ةضيح ةعلتخملا ةّدع لعج عِراّشلا نأ :اهذحأ

 هخسانا يف ساّحْنلا رفعج وبأ هاكحو «' ارمع نباو سابع نباو نافع نب نامثع

 نكي مل اّملف .هللا ءاش نإ برق نع ةلأسملا ريرقت تأيس امك ءاليلد هنع نيتياورلا

 .خسنلا يف ضايب انه )١(

 ١/7(. ص) مهنع هجيرخت مدقت 00

 11ص 0
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 امل اونأل .ٍةضيحب (”ءاربتسا لب فدع اهيلع نكي مل ةعجر ةعلتخملا ئلع
 ليوطتل ئنعم الف ءاهكاسمإب ٌّقحأ نكي ملف ءاهّسفن تكلم ُتنابو هنم ثدتفا

00 

 (ريثست امن اهنأب ةئّشنلا تدع دق برهلا راد دع ةرجاهملا نأ :قاثلا

 ؛ةئلاثلا الإ لوخّدلا دعب اًنئاب اًقالط اهل عرشي مل هناحبس هللا نأ :ثلاثلا

 يف ةئئالثلا ءورقلا ركذ امّنِإ هناحبس وهو هٌيعجرف اهاوس نآرقلا يف ٍقالط لكو

 اهؤادتفا سيلف ةيدتفملا اّمأو .(")ةمكحلا هذهل هعرش يذلا قالّطلا اذه

 .ةضيح هيف عورشملاو «؛ثالثلا نم بوسحم ريغ اًعلخ لب ءاًقالط

 :نيتروصب مكيلع ضفتني اذهف :ليق نإف

 نكمعي الو هوورق ةكذلف دجيت اهّنإَف ءايقؤلتع ةذع تق وعما نمي :امهادحإ

 .اهتعجر نم اهجوز

 ورق ةقالق ابدع نإف هديع وأ هس نحف ثقنع اذإ : يقلب ةيقاثلا
 ةذع دست نأ ةريرت ثئيأ» :ةفكاع ثيدح نيم 0بلا» ىف امك وقذسلاب

 ةعجرالو .«ٍضيِح ٌتالث ّدتعت نأ ُثرمأ» :(؟7(هجام نبا نئس» ىفو «(ةّرحلا

 .اهيلع اهجوزل

 لجأل صُْيرَّنلا هيف بجي مل ةجوّزلل مّرحملا قالَّطلا َّنأ :باوجلاف

 .ةًأرهكت :3 19

 .م شماه نم حيحصتلاو .«ةلحلا» :خسنلا يف (0)

 .هظافلأ لع مالكلاو ,(705/8-551ص) هجيرخت مدقت رح

 .(59١ص) مدقت دقو )/75١1/1(. مقرب 20
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 اهميرحت ةّدم .« ليوخ جورلل ةبوقعو حاكتلل اًميرح لعج لب ءجوزلا ةعجر

 نأ بقعا ةعرس ةضيحب ءاربتسالا دّرجم دعب جّوزتت نأ اهل ْعّوُس ول هّنِإف هيلع

 ريمسيت ناكف .هنودب وأ ليلحتلا دصق ىلع اّمِإ ,ةعرسب اهقّلطُيو يناثلا اهجّوزتي
 قالّطلا نأل ؛هل ةبوقع 72/15]] دعي هيل اهم حس عراّشلاو «قّلطملا ئلإ اهدْوَع

 مّرحو ؛ثالثلا وهو ,ةجاحلا ردق هنم حابأ امَّنإو «هللا ئلإ لالحلا ضغبأ

 .هريغ اًجوز حكنت تح ةثلاثلا دعب ةأرملا

 الاذهو ءعورق ةثالث صبرت ئّتح حكنت ال اهّنأ ةمكحلا مامت نم ناكو

 ءءورق ةثالث صّئرتن مم 1 تح حكنت ال قالّطلا نم رم لك يف هن «هب اهيلع رض

 انهو :ةمّرحملا ثالثلا عقوي مل امل هتحلصم يف اًرظن كانه صْيرّتلا ناكف

 هيلع تمّرُح نأ :ءايشأ ةثالثب بقوع ِهَّنإف ؛هتبوقع مامت نم ثالثلاب صُْيرَتلا

 [ييأكلا ظبي اح 7 هيلإ دوعت نأ زجي ملو «ءورق ةثالث اهصيرت لِعجو «هتبيبح

 ٌةبوقع كلذ نم لك يفو ءاهيف بوغرملا هتجوزب بغاّرلا جوّرلا ةوظح هٌريغ

 هل هوركملا هلا نول ىخبغبلا عاقيإ خلع ةملؤم

 أو ءرخآ جوزب جّوزتو صبرت دعب الإ هل لحت ال :ةثلاثلا دعب ملع اذإف

 نأ ّملع -اهّتليسع ٌقوذيو ِهَئايَسع ٌقوذت نأ دب الو ءجوّزلا كلذ ديبرمألا

 ٌمولعمو «“' )اهرايتخاب الو هرايتخاب ال هيلإ ٌُدوعت الف ءاهنم سأيي نأ دوصقملا

 هللا هعرش يذلا حاكتلا وهو  ةبغر حاكن حكن دق ناك اذإ يناثلا جوزلا نأ

 ةمحّرلا لوصحل اًببسو «داعملاو شاعملا يف مهحلاصمل اًببس هلعجو «هدابعل

 رع

+ 8 

 راو

 .أطخ ءكايضحي) :دءص )١(

 قايسلل اًضيأ فلاخم وهو «خسنلا فالخ «هرايتخاب ال اهرايتخاب الإ» :عوبطملا يف (؟)

 .فلؤملا دوصقمو
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 نم ٍدحأل ريصي الف «هتأرما كِسمُي لب «لّوألا لجأل اهقلطُي الهّنِإف - دادولاو
 امك قالط وأ ٍتومب اهل يناثلا ٌقارف ق قفتا اذإف «هيلإ اهِدوَع يف 21)كايتحخا سآّنلا

 حابُي امك اهُحاكن لّوألا قّلطملل حيبأ ءناجوز امه ناذّللا ناجوّرلا قرتفي

 .ًءادتبا لجّرلا ٍةقّلطم حاكن لجّرلل

 عيمج ىلع ةنميهملا ةلماكلا ةعيرّشلا يف هناحبس هللا همّرحي مل ٌرمأ اذهو

 ئتم اهَّنِإ :ليق دق ةاروّتلا ةعيرش يف هّنإف ءانّلبق نيتعيرّشلا فالخب عئارّسلا
 سيل هَنِإ :ليق دق ليجنإلا ةعيرش يفو .اًدبأ لّوألل ّلحت مل رخآ جوزب ٌتِجّوزت
 ةدجولا امك نرلع ةاعاثلا ةلماقلا ةحيرقلا هذع تءاجق ثلا ايقلطق ذآ هل
 ) اهلك عئارشلل اًنيابم ليلحُتلا ناك اّمل اذهلو .قلفلا ايعتمأو اههسعلاو

 كو هنعلو ل لّدحملاو لّدحملا نعل لك ِيَّنلا نع تبث .ةرطفلاو لقعللو

 لدي اذسو قتيللاب ايييلع اعد ىآو ءامهيلع هتنعل عوقوب هللا نع ربخ اّمإ امهل

 .رئابكلا نم هّنأو هميرحت ئلع

 ديكأت مامت نم قالّطلا اذه يف ةثالثلا ءورقلا باجيإ َّنأ دوصقملاو

 نابل نيا بهذف ؛ٌعامجإ ةلأسملا يف سيل هنأ يلع هلّزألا ةلع اهميرحت
 ٌريغ اهيلع سيل اًنالث ةقّلطملا نأ ئلإ هريغو «زاجيإلا» بحاص يضَرَفلا

 :ةلأسح ""'لاقف ئلعي يبأ يضاقلا نب نيسحلا وبأ هنع هركذ «ةضيحب ءاربتسا

 نس تناك نإ ءارقأ ةنالث اعّدعف «لوعتلا دعب اًكالث هنارما لج لا قلط اذإ

 :اىلاعت هلوق انليلد .ةضيحب ءاريتسالا اهيلع :ناّبللا نبا لاقو ؛ءارقألا تاوذ

 .أطخخ ءااًرايتخا) رود« نه (1)

 .هجيرخت مدقت (؟)

 .هل «لئاسملا سوؤر» نم هلعل (*)
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 لييبا يب لب نبت يلب

 .[11 :ةرقبلا] © دور دلك فب نصري كفلطمْلاَو

 توبث ئلع هغيوست قّلعو لوقلا اذه ئلع مالسإلا خيش فقي ملو
 ىلع الو اهيلع سيل هّنأب لوقلا ناك ٌعازن هيف ناك نإ :0١لاقف فالخلا

 نأ لوقلا اذه مزالو :لاق مث .اًهّجوتم الوق ءاربتسالا الإ ةرّيخملا ةقتعُملا
 .هلاق اًدحأ ملعن ال اذهو :لاق .ةئلاثلا ةقلّطلا دعب ٍةَّدع ئلإ جاتحت ال ةسيآلا

 الق هدجوت قجلا ىلط اذإ :ةلأاسم :لاقأل نيسحلا وبأ فالتتلا ركذ دق
 ناّبللا نبال انالخ ءرهشأ ةثالث اهتّدعف ,مره وأ رغصل ضيحت ال نِّمم تناكو

 مكسر[ نِمضيِحَمْلأَنمَنَسَي ىلأَول :ئلاعت هلوق :انليلد .اهيلع ةَّدع ال نأ

 .[4 :قالطلا] 4 َّنّضِحيَرل ىلأَوِر ُهْهَأ ُهَحَلَت َنُهْتَرِص متميزا
 اهتفلاخم رجي مل ءارقأ ةئالث هذه ئلع َنأب هّنُسلا تضم اذإو :انخيش لاق

 ؟ٌعامجإ ةّئّسلا عم ناك اذإ فيكف ءاهيلع عّمجُي مل ولو

 اهنأ ءاملعلا هنم مهف دق 0"2(يّدتعا» :سيق تنب ةمطافل يدك هلوقو :لاق

 .ًةذع ئّمست دق ءاربتسالا "7عم نإف ىيورق ةثاللث لتحل

 :ئلاعت هلوق رّسف هنأ ؟”ساطوأ ايابس يف ديعس يبأ ثيدح يف امك :تلق
 ملك نهف "يأت :لاق مث ءايابّسلاب [' 4 ءءاستلا] 4( ء[سشلا نم هتتتّسصخح لو

 .ةعوبطملا هبتك يف هدعب امو صنلا اذه دجأ مل )١(

 .(١؟ :ص) هجيرخت مدقت )١(

 .خسنلا يف ةتباث يهو «عوبطملا يف تسيل «عم» ()

 .هريغو )١407( ملسم هجرخأ (5)

 .«ملسم حيحصا نم بيوصتلاو .«نإ» :خسنلا يف (4)
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 .ٌةّدع ءاربتسالا لعجف ؛(َنبمَّدع ثضقنا اذإ ٌلالح

 ٌتيدحف ١7( ضيح ثالث دعت نأ ٌةريِرَب ْتَرمأ :ةشئاغ ثيدح اًمأَف :لاق

 .راهطالا ءارقألا نأ ةشئاع بهذم نإف ؛”كنم

 :ةدعفرقت ئلوألا قيرطيف ةيقيع ةعلدخجلا ودع لعج وهو ةحلف

 ال هب ةبشأو قالّطلا ٌنيقش وه يذلا علخلا َّنأل ؛ةضيح هدنع اهّلك خوسفلا
 :هوجو نم ئرحأو ئلوأ خسفلاف ءءورق ةثالثب هدنع دادتعالا هيف بجي

 فالخب «هددع هب صقني اًقالط علخلا لعجي ءاهقفلا نم اًريثك نأ :اهدحأ
 هوحنو عاشول خسفلا

 تيضرو ضوعلا در اذإ جوُرلا نإ :نولوقي هقفاو نمو روث ابأ نأ :يناثلا

 .خسفلا فالخب «كلذ امهلف اهعجّرو هّدرب ةأرملا

 ٍقعب اجد يف اهجوز ئلإ ةأرملا موجر هيف نكمي علخلا نأ :ثلاثلا

 اهذوع نكمي ال تييحأ" !ٍةّيمرحم ٍدَّدجت وأ عاضرل خسفلا فالخب ءٍديدج

 "بم دوصتاملا نركيو :ةفيغب ةارتسا ايبلكي لوألا قيرط هلوق هيلا
 ٌحصأ ئلع ةيناّزلاو ةعلتخملاو ةرجاهملاو ةّيبْسَملاك ءاهمحر ةءاربب ملعلا

 .دمحأ نع ناتياور امهو ءاليلذ امهيف نيلوقلا

 لصف

 لجأل ةّيعجّرلا ةّدع نأ :نئابلاو ةَّيعجّرلا ةّدع نيب قرفلا نّيبياًّممو

 .(555ص) هجيرخت مدقت 0010

 .خسنلا فالخ «ةيمرحم وأ ددع وأ :عوبطملا يف (0)
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 له اهانكس َّنكلو «نيملسملا قافتاب ىنكّسلاو ةقفتلا اهيف ةأرمللو ءجوّرلا
 اهيلع كب 0 0 د مأ ءءاش ثي ُ ا[ || | لق د نأ زوجيف ةجوزلا | اريك 217

 نع نصوصنملا وه قالا اذهو .نالوق هيف ؟جّرخت الو جرْخَت الف لزنملا

 ضععب لوقو َيِعفاَّشلا لوق لّوألاو .كارقلا لدي هيلمر ةقينع يبو دمحل

 .كمحلأ :فاحصأ

 اراكس سنج نم ةيعج محلا ؛ركس نإف قآرقلا هب ءاجام باوّصلاو

 :كلذك اهيف ةّدعلا َّنأ امك ءرجي مل اهطاقسإب ايضارت ولو ءاهنع ئفودملا

 نأ اهلو اهجرخُي نأ هل ٍجوَّزلاف ءاهيلع الو اهل نكس ال اهَّنإف نئابلا فالخب

 .«)0نينكس الو ِكل ةقفن ال١ :سيق تنب ةمطافل ِةكَي يبنلا لاق امك «جرخت

 .ةنئاب ةدحاو اهقّلطي نأب اهطاقسإ كلمي جوّزلل ٌّقح يه لهف ةعجّرلا ام

 تعقو ةنقاب ةقلط ةلاظ تأ :لاق ولو ؟اهطاقسإ كلمي الف هلل ٌقح يهووأ

 الو اًنئاب اًقالط عقو ضوعالب علخلاب ايضارت نإف ؟امهل ٌقح يه مأ ٌةّيعجر
 :لاوقأ ةثالث هيف ؟هيف ةعجر

 .دمحأ نع تاياوّرلا ئيدحإو ةفينح ىبأ بهذم :لّوألاف

 .دمجأ نع ةيئاثلا ةياو لاو ععْفاَشلا بهذم :ىناثلاو

 .قمحأ درع ةقلاثلا ةياودلاو كلام بهذم :ثلاثلاو

 ءايطاقسإ :لعاشت فآ اميل سيل فلام لس ةعسألا نأ بارّشلاو

 ةآاامبل نيل هلأ امك ةسوألا تيمضر ردو هاب ةقلط ىلظت نأ هل سيئو

 )١( هجيرخت مدقت )ص١١١(.

 رمال و



 .قافتالاب يضوع الب حاكُتلا خسفب ايضارتي

 بهذم يف نيلوقلا دحأ يف ضوع ريغب علخلا زوجي فيكف :ليق نإف
 ريغب حاكنلا خسف ئلع نيجوُرلا نم ١2)0ٌقافتا الإ اذه لهو ؟دمحأو كلام
 ؟ضوع

 ناك اذإ يضوع الب علخلا نيتياوّرلا ئدحإ يف دمحأ زّوجُي امّنِإ :ليف

 :()لاف .هللزو انشيش هلاق .قافتالاب زوجب الف اًسق ناك اذ اًمآف ءاقالظ

 ددع صقني نأ ريغ نم ِةَّرم دعب ٌةَّرم اهَئيُي نأ ئلع اقفتي نأ زاجل اذه زاج ولو

 ءاهذاعج ثالثلا نيب ةقرفلا ةلسسي نأ اذارأ اذإ اهيبلا رمألا نوكيو ءقالّطلا

 ٍقالط الب ينِداَق :تلاق اذإ اذه نم مزليو .ثالّثلا نم اهالعجي مل ادارأ نإو
 ءاش نإو اًيعجر هلعجي نأ ءاش نإ هتلأس اذإ اًرّيخم نوكيو «قالط الب اهنيبُي نأ

 دعب اهموحت نأ ءاش نإ 19 كو هنأ هنومضم َنإف «ٌنتمم اذهو ءانئاب هلعجي نأ

 لعجي نأ نيب لجّرلا رّيخُي نأ عنتميو ءاهمّرحُي مل ءاش نإو «ةئلاثلا ةّرملا

 هلو «هل نيحابم نيرمأ نيب ّيخُي امّنِإ نكلو ءاّمارح هلعجي نأو اًلالح ءىشلا
 [يلحتتلا سفن هن ءاشنإ هل سيلو :ميرحتلا بتايسأو .ادبلا فايسأ رايس نأ

 ميرحّتلاو

 هل عرشي ملو هٍةدحاو دعب ٌةدحاو قالّطلا هل عرش امّْنِإ هناحبس هللو

 «قالّطلا ئلع هثلمح يتلا ناطيّشلا ٌةغزن لوزتو «مدني البل ٌةدحاو ّةّرم هعاقيإ

 .(قافتالا» :ز ءىد ء.حءص )١(

 7٠07 /؟17) «ئواتفلا عومجم» يف هانعم رظناو «ةعوبطملا هبتك يف ّصنلا دجأ مل (؟)

0 

 .(هريخعيا) :م «ز ءنيج (5)
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 ةئئاب ةقلط اهقّلطُي نأ عراّشلا هكّلم ولف .اليبس اهيلإ دجي الف ًةأرملا هّسفن عبتتف
 حلاصم ئلع ةلمتشملا ةعيرشلاو ءاّدوجوم هنيعب روذحملا اذه ناكل ًءادتبا

 .ذلق تءاش نإو هتعجار تءاش نإ اهديب رمألا /رقبي هّنإف «كلذ عيبأت دابعلا

 اًناسحإو هنم ةمحر «ةأرملا ديب ال جوَّرلا ديب قالّطلا لعج هناحبس هللاو
 ا ا 9 9

 نيب اهريخيف «هرايتخاب اعرمأ اهكلمي نأ هل يسن .نيجوزلا ةحلصمل ةاعارمو

 ال اذهف ءاهيلإ ةّيلكلاب جوّرلا دي نعرمألا جرخي نأ اًمأو اهقارفو هعم مايقلا

 امّنِإ عِراّشلا َنإف ءكلذ كلمي الو ةعجّرلا نم هقح طِتسُي نأ هل سيلف ؛ .نكمي

 الو ثالث نم ٌرثكأ هكّلمُي مل اذهلو «هب رّرضتي الو هكْلِم هعفني ام ٌدبعلا كمي

 00 عّناوُملا رهّطلاو ضيحلا نمز يف ٌقالَّطلا هكّلم الو ؛ثالنلا َعْنج هكّلم

 هناحبس ئبن دقو «ٌقالّطلا ًةأرملا كّلم الو ءعبرأ نم رثكأ َحاكن هكّلم الو «هيف

 نولعجي فيكف ءاّمايق مهل هللا لعج يتلا مهلاومأ ء ءامقّسلا ارتؤيلأ لاجألا
 نوكت ال اهديب قالّطلا نوكي ال امكف ؟ةعجّرلاو قالّطلا يف َنهيلإ عاضبألا رمأ
 الع ةفوقوم ةعجّلا اىقبتف ءالف ثءاش نإو هتعجار ثءاش نإف ءاهديب ةعجّرلا

 :اهراسغا

 ئلوأ ًءادتبا مّرحملا قالّطلا كلمي الف نئابلا قالّطلا كلمي ال ناك اذإو
 ال هَّنِإ :لاق نمف .نئابلا يف هنم ئوقأ مّّرحملا قالّطلا يف مدّنلا َّنأل ؛ئرحأو
 نأ همزل -ثيدحلا ءاهقف لوق وه امك «ْنبت مل اهب ئتأ ولو «ةنابإلا كلمي
 ل نإَو فرحأألاو لوألا قيرط ةادعاةمدسملا ثالثلا كلميأل هلإ ؟لوق

 اذإف .ةنثاب ةدحاو ٌقلاط تنأ :لاق نإو اهتعجر ؟"94ل امك ءاهعقوأ نإو اهتعجو

 .«عقاولا» :مح د 2ص 010

 .خسنلا فاللخخ «هل ناك)» :عوبطملا ِق 030
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 هدعب دوعت ال يذلا ميرحّتلا تابثإ كلمي فيكف ةعجّرلا طاقسإ كلمي ال ناك

 ؟ةباصإو جوزب الإ

 .نيتنثا دعب ولو هكلمي ال هّنأ اذه ٌمزالف :لبق نإف

 .ٍّيعم هجو ئلع َقالّطلا هكلم هناحبس هللا َنإف ءمزالب كلذ سيل : :انلق

 ءاش نإ مث ءاهتَّدع ضقنت مل ام اهتعجرب ٌّقحأ نوكيو ٌةدحاو قّلطُي نأ وهو

 هيلع تمرح اهعقوأ نإ هَّنَأ ربخأو ٌةدحاو هل ئقبتو ءكلذك ةيناثلا قّلط

 هكلم يذلاوه ادهن .اهقرافيو اهّبيصيو هّريغ جّوزتت نأ الإ هيلإ دوعت الو

 هللابو .نيتقيلطت مدقت ريغ نم اًّمات اًميرحت ًءادتبا اهمّرحُي نأ هكّلمُي مل هاّيإ
 ٠ .قيفوّتلا

 لصف

 اذه ناو هةكضيس لست اين ةسطناسلا يف يول هلا لوسو مكس انركأ دف

 لبنح نب دمحأو «هيوهار نب قاحسإو «ساّبع نيأو «تاقع نب ةامتع بعذم

 كلذب كبداسآلا ركذت نحنو .انخيش اهراتخا .هنع نيتياورلا ئدحإ يف

 .اهدانسإب

 وبأ ينربخأ .ةعلتخملا ةّدع يف ٌباب :21)«ريبكلا هننس» يف ٌيئاسُنلا لاق

 «ىبأ انث «كادبع وخأ نام نب (؟)ناذاش انك «يزورملا ئيحي نب لمحيم ىلع

 )١( هجام نباو «(7 541) (ئبتجملا» يف اًضيأ يئاسنلا هجرخأو .(0771) مقرب )/7١0(,

 (هحيحص) يف ةناوع وبأو )51/79(.

 ) )0«بقل ناذاشو .ىئاسنلاو خسنلا نم تبثملاو .«زيزعلا دبع ناذاش» :عوبطملا يف
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 نب دمحم يريخأ :لاق «ريثك يبأ نب ئئيحي نع «كرابملا نب يلعانت

 نب سيف نب تبث َّنأ هثريخآ ءارفع نب ْدّوَمُم تدب عّييُو نأ نمحرلا دبع
 ءاجف «يبأ نب هللا دبع تنب ةليمج ىهو ءاهدي ٌرسكف هتأرما برض ساّمش

 :لاقف تباث ىلإ لكي هللا لوسر لسرأف هِي هللا لوسر نئلإ هيكتشي اهوخأ
 نأ ِةِلكَي هللا لوسر اهرمأف .معن :لاقف .«اهّليبس لَخو كيلع اهل يذلا ٍذخ»

 .اهلهأب قحلت و ةدحاو هضيح صبرت

 ؛يّمع ىتثذح :لاق هدعس نب ميهاربإ نب دعس نب ؟7١هللا دييغ انربخأ

 نب ةدابع نب ديلولا نب ةدابع ينثدح :لاق قاحسإ نبا نع «يبأ انثدح لاق

 :تلاق «كتيدح ينيثدح :اهل تلق :لاق «ةوعش تن عيبر نع «ةتماصلا

 ال :لاق ؟ةَّدعلا نم ىلع اذام :تلأسف َنامثع تئج ّمث ءيجوز نم تعلتخا

 .ةضيح 2")يضيحت َّنح نيثكمتف «ِكب ٍدهع ٌتيدح نوكي نأ الإ ِكيلع َةّدع
 تناك :©7ةّيلاَعَملا ميرم يف كي هللا لوسر ءاضق كلذ يف عَسي امّنِإو :تلاق

 ,؟؟1هنم تئلجتاف ِساَّمش د نسق نب هثيبا تحت

 فتم ةىعلدتا نسلق ني تناث ةأرما نأ سابع نيا نه ةمركغ ةعورو

 .أطخ ««هّللا دبع» :د )١(

 .«نيضيحتا :ز .ح ءص ءد (0)

 .راصنألا نم نطب ةلاَعَم ينب ئلإ ةبسن ةيلاغملاو .فيرحت ««ةيلاعلا» :م ءح ءص ءد (*)

 57/١ 5١(. 5) «ةباصإلا» :رظنا

 )/7٠١5(, هجام نباو ؛(7 54/) «ئبتجملا» يف اًضيأ يئاسنلا هجرخأو .(0777) مقرب 6

 .(7؟05 /7؟5) «ريبكلا» يف يناربطلاو
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 ميحرلا دبع نب دمحم نع ؟7١دواد وبأ هاور .ةضيح اهتذع لَم ىبنلا لعجف

 ميحرلا دبع نب دمحم نع ©'7يذمرتلا هاورو .ةمركع نع «ملسم نب ورمع

 يرش هيي ثيودح :لاقوبةتيعب دفتلا اذيع

 لاوقأل لفاومو هلق هللا لوسرءاشتو ةنّشلا بجوم هنأ ابكاذمهو

 ْتّمكف محّرلا ةءاربب ملعلا دّرجمل ٌءاربتسا ِهّنِإَف ءسايقلا ئضتقم وهف ةباحّصلا

 تدارأ ادإ ةنارلاو ةرجاهملاو ةّرحلاو ةارتشحلا ةمآلاو :ةسسلاك : اضيع هبف

 ءورق ةثالث ةّيعجّرلا ةّدع لعج هتمكح مامت نم عراّشلا نأ مّدقت دقو .حكنت نأ

 هذه اىلع ضقنلا مدقتو «ةعجّرلا ناَمَو ؟98لوظبلو ةارملاو قلطعلل ةحلصم

 .قيفوتلا هللابو «هنع باوجلاو ةمكحلا

 اهلزنم يف اهنع ىفوتملا دادتعاب لكي هللا لوسر مكح ركذ
 ةتوتبملا حورخب همكحل يفلاخم ريغ هنأو هيف يهو اهجوز يفوت يذلا

 تءاش ثيح اهدادتعاو

 تنب ةعيّرفلا نع «ةرُجع نب بعك تنب بنيز نع 200(نئّسلا» يف تبث

 .هجيرخت مدقتو )5١179(. مقرب )١(

 .فيرحت ««لئيحي» :خخسنلا يف )١(

 )8( مقري )١١86(.

 .«ليوطتلو» :دءصض (5)

 دواد وبأو «(717/081/) دمحأ هجرخأ دقو .هظفل ركذي ملو «ءلبق نم فلؤملا هيلإ راشأ (4)

 مكاحلاو :.(5797) نابح نباو .(7677) يئاسنلاو )237١54. يذمرتلاو .(77:)

 .حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو «8١3/؟)

 ع



 ا

 لل وأ ل يثعأ بل يف وع اهجوز نإ رت نب ل اهلعل لإ عجز

 رنا ل لوسر كلا ولفه قل فرط

 رمأ وأ «يناعد دجسملا يف وأ ةرجشلا ف تا اذ | ميتح تج رخف راوسلا

 نم ثركذ ىلا ةّصقلا هيلع ٌثددرف 2؟جلق فيكا :لاقف هل ٌتيِعّذَق (1) ىب

 :تلاق .(هّلجأ ثاتكلا علب اوتح كتيب يف يثكما :لاقف :تلاق ءيجوز نأش

 ىتلأسف :ملإ لسرأ نامكع ناك اًملف :تلاق ءارشغو رهشأ ةعبرأ هبف ثتددتعاف

 عبتاو دب :ريشقف همت ريخأف كلذ نع

 :؟222لا دبع دب رم وبأ لاقو «حيحص نسح ةىدس [له :ىذمرتلا لاق

 درب دمحم وبأ لاقو .قارعلاو زاجحلا ءاملع نيم فو عم يقم فيل اذه

 ٌديغ اهئيدح وري مل ةلوهجم هذه بنيز ّنإف «تبثي ال ثيدحلا اذه : 00

 لوقي هريغو كلام «ةلادعلاب روهشم ريغ وهو «بعك نب قاحسإ خيا“ ادعس

 .ديعس :لوقي نايفسو 217 قاحسإ نب دعس :هيف

 .ةنيدملا نم لايمأ ةتس ىلع عضوم )١(
 .(«ينرمأ» :م ءح د سك (5)

 )*( «ديهمتلا» يف )71١/ 7١(.

 1:7 /15) «نيلصملا» ف )7

 :«ئلحملا» يفو .يتأيس امك مزح نبا ئلع درلا يف فلؤملا ئئنب هيلعو «خسنلا يف اذك 000

 .(ديعسا :اهيف ناك فلؤملا اهيلع دمتعا يتلا ةخسنلا نأكف .«دعساا

 .أطخ .(دعس نب قاحسإلا :مءز ءص «د )١(
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 ٌروهشم حيحص ثيدح ثيدحلاف .حيحص ريغف دمحم وبأ هلاقامو

 هيلع ىنبو .هب ٌحتحاو ,21)(هئطوم» 2 كلام هلخدأو «قارعلاو زاجحلاب

 .هبهذم

 ؟اذام ناكف هدنع ةلوهجم معنف «ةلوهجم بعك تنب بنيز ْنِإ :هلوق اّمأف

 نب دعس اهنع ئور «ديعس يبأ ةأرما ىلا تايعباتلا نم هذه بنئيرو

 23 تاقنلا» باس ف ناّح نبا اهركذ دقو هديعس سيلو بم# ني قاحسإ
 2 و 0 ا 1 2 2 .
 نب 7دعس ٌريغ اهنع وري مل :ئنيدملا نب لع لوق دمحم ابأ ّرغ يذلاو

 نبأ نع :ىبنأ انث .ءبوقعي انث 50 (دمحلا مامولا دنسملا ف انيور دقو .فاحسإ

 نعويمزمج نب مع 1# نب نمحرلا ديغ نب هللا دبع ينثدح «قاحسإ

 نم بعك تب :ينيز همّمع خخ رجوع خف بحك خب كمحم خي أ! قاميلس

 سانلا اكعشا :لاق ديعس يبأ نع :ٌيردخلا ٍديعس يبأ دنع تناكو ةرْجع

 الع اوُكْشَت ال سانلا اهّيأ اي» :لوقي هتعمسف ءاّبيطخ لكَ نينا ماقف يلع

3 

 تناك ةّيعبات ٌةأرما هذهف .«- هللا ليبس يف :وأ هللا تاذ ىف "0ُدَشْخَأَل هْنِإ هللاوف
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.) 71/572 

 .(ليعس) :ز هد ءص ()

 ١55(. /”) مكاحلا هقيرط نمو )١١51١(« «ةباحصلا لئاضف» يفو )١18011(. مقرب 0

 .هب قاحسإ يبأ نع هللا دبع نب دايز قيرط نم (58 )١/ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هجرخأو

 ١(. 41/9) «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف ينابلألا هححص ثيدحلاو

 .أطخ «(«نعا» :خسلا يف (5)

 .(17١ص) «ةعفنملا ليجعت) :رظناو .دنسملا نم بيوصتلاو .«ناملس» :خسنلا يف (0)

 .(نِشيَحَأل١ :(دنسملا» ىف 00
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 ةّمئآلا ٌجتحاو .يفرحب اهيف نعطي ملو .تاقثلا اهنع ئور (ٌيباحص تحت

 .هوحّحصو اهثيدحب

 نب قاحسإ لاق دقف «ةلادعلاب روهشم ريغ قاحسإ نب دعس نإ :هلوق اأو
 لاقو .ةقث :اًضيأ ٌينطقراّدلاو ٌيئاسنلا لاقو «ةقث :نيعم نب ئيحي نع روصنم
 هقع لعور دقو وك !«تاقّثلا» باتك يف ناّبح نبا هركذو .ٌحلاص :متاح وبأ

 نباو «يدروارّدلا زيزعلا دبعو «ٌيروثلا نايفسو ءديز نب داّمح :ساّنلا

 ربكأ وهو ٌيرهزلاو «ٌيراصنألا ٍديعس نب ئيحبو .سنأ نب كلامو .جيرج
 ملو «ةّمئآلا نم مهاوس ٌىلخو ءسيق نب دوادو «ليعامسإ نب متاحو نم

 .اًقافتا هب ٌحَتَحُي اذه لثمو .(؟)هَنبلا حرج الو ٌحدق هيف مّلعُي

 :ةلأسملا هذه مكح يف مهدعب نمو ةباحّصلا تفلتخا دقو

 نع «ريبزلا نب ةورع نع «ٌيرهزلا نع ءرمعم نع 7قازرلا دبع ئورف
 أ اهنحأب تجوخو ابدع يف جورخلاب اهنعنقوتما يتفت تناك هلأ ةش

 .ةرمع ف ةكم مللإ هللا فيبع نب بو ولا

 ا ا نبا انريخأ :؟؟”قازرلا دبع قيرط نمو

 لقي ملو ءاّرشعو رهشأ ةعبرأ دعت : لجو َّزع هللا لاق امّنإ :لاق هّنأ سابع

 .تءاش ثيح ٌدتعتف ءاهتيب يف دتعت

 .(؟"ا/هر/كر) )١(

 .(551/9) «بيذهتلا بيلبعا ىف هتمجرت رظنا 0)

 )١7١65(. «فنصملا» يف

 هجرخأو )75815/١1١(. (للحملا» يف مزح نيا هقيرط نمو )37١5١(. «فنصملا» يف (54)

 75١١(. /17) مكاحلاو (755 /5) «هريسفت» يف ريرج نبا اًضيأ
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 سلع نيإ تيس ل هال نع جوج نب نع تع نب نم ا

 رُهْظَأ دعي رهين نص ركب ايوزَأ وردي دمع نووي َننْلَو# :لوقي

 لاق .تءاش ثيح لتعت :ةريهتويب ُْق نددتعي : لقي ملو «[75؟ 5 :ةرقبلا] شع

 نع .دلاخ صا ب ليعامسإ نع 5 نع :7قاورلا دبع لاقو

 .نيتدع يف نهنع ئفوتملا لُخرُي ناك بلاط يبأ نب يلع نأ ٌيِبعّسلا

 رافيف ني ورهع نع ؛ملسم نب دّمحم نع ؛؟ااًضيأ قازرلا دبع ركذو

 تارستعتو تاق آاميع ا ةوسناو ةتوقملا :اًعيمج الاق ءاطعو سواط نع

 .ٍناتيبتو نالقتنتو

 يضاقلا قاحسإ نب ليعامسإ قيرط نم )٠١/ ١1854( «نلحملا» يف مزح نبا هجرخأ 00

 .هب ينيدملا نبا ىلع نع

 نب محم قيرظ ررع اكل ةييش يلأ نبا هيرغأو د(89 ) ةفلصملا» ل 250

 .فيعض رسيم نباو «هب جيرج نبأ نع رسيم
 نب ةدبع قيرط نم (14/1/1/) ةبيش يبأ نبا هجرخأو )١1١67(. «فنصملا» يف (6)

 ننسلا» يف يقهيبلاو ءميشه قيرط نم )١/ 77١( روصنم نب ديعسو «ناميلس
 نم (دمحمو ء«ميشهو «ةدبع) مهتثالث «ديبع نب دمحم قيرط نم (7”57 /1/) «ئربكلا

 .هب دلاخ يبأ نب ليعامسإ قيرط

 )4( مقرب )١١151٠(.
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 ٍِع سَ ا د طين ١ فكض مس ع +
 نيأ اهنع ئفوتملا ٌرضي ال :لاق ءاطع نع ؛جيرج نبا نع ؟١)اًضيأ ركذو

 .تدتعا

 :اًعيمج الاق ءاثعشلا ىبأو ءاطع نع «رانيد نب ورمع نع «ةنيبع نبا لاقو

 57تءاش ثيح اهتدع يف جرخت اهنع لفوتملا

 :لاق ؛مّلعملا بيبح نع ءُيفقْتلا باّمولا دبع انث :©)ةبيش يبأ نبا ركذو

 :لاق ؟امهتَّدع يف (؟7ِناّجحتأ ءاهنع لوفوتملاو اًنالث ةقّلطملا نع ءاطع تلأس
 .كلذ لثم لوقي نسحلا ناكو .معن

 لارا نأ ميكح يبأ نب نين نع «ةعيهل نبا ينربخأ :بهو نبا لاقو

 زيزعلا دبع نب ّرمع تلأس *!ةَرِص ماتحب اهجوز اهنع يفوت امل محازم
 يدتعاف «ءكيبأ ر رادو كرارقب يقَحْلا لب :اهل لاقف ؟َّدع يضقنت يح ٌتكمأأ

000 

  010مقرب )١١١0٠(.

 يضاقلا قاحسإ نب ليعامسإ قيرط نم )٠١/ 7١865( «ئلحملا» يف مزح نبا هجرخأ (؟)
 .هب ينيدملا نبا يلع نع

 ءاطع نع (715 )١/ روصنم نب ديعس هوحنب هجرخأو )188261/6١57515(( مقرب 00

 .افوقوم سابع نبا نع
 .ح «ذ «ص يف تسيل , ماهفتسالا ةزمه 0

 «نادلبلا مجععم» :رظنا .ةيدابلا وحن نيرسنق يذاحت بلح لامعأ نم ةديلب :ةرصانخ (5)

 4/9١

 بيس م 0

0 



 يراصنألا ٍديعس نب ويحي نع «بويأ نب ئيحي ينربخأو :بهو نبا لاق

 طاطسفلاب هلو راد اهب هلو .هتأرما هعمو ةّيردنكسإلاب يفوت لجر يف لاق هن
 لآ يح نإو فدان اهجوز يثرت ثيح لمست نأ "اقم نإ : لاقف ءٌراد

 ("7ةجرتلف (؟)اهيف ٌدتعتف طاطسفلاب هرارقو اهجوز راد ئلإ عجرت

 :لاق ّجشألا نب ريكُب نع ؛ثراحلا نب ورمع ينربخأو :بهو نبا لاق

 ٍدلب ئلإ اهجوز اهب جرخي ةأرملا نع رمع نب (؟8هللا دبع نب ملاس انلأس
 اهجوز تيب ئلإ عجرت وأ ,'7"2هجوز اهنع يفوت ثُثيح دعمت لاق ؟لوفوتيف
 .(5)بعّدع يضقنت تح

 ٌّجتحا ناتّجح لوقلا اذه باحصألو .مهّلك رهاّظشلا لهأ بهذم اذهو

 ؛(نيسح) ىلإ «ئلحملا» يف (نينح) فحصتو ءهب بهو نبا نع ٍيندملا تباث يبأ نع

 :ةرم لاقو ««ةدمعب سيلا :هيف يبهذلا لاق «هيف فلتخم ميكح يبأ نب نينحو

 ريغ هنع ةعيهل نبا ثيداحأ نأ الإ «نابح نبا هقثوو ءرجح نبا لاق اذكو .«قودص»

 .(5 ١ ١ /7) «لماكلا» يف يدع نبا لاق امك ةظوفحم

 .(تبيحأل :ح «ز «د ء«ص 010

 .«امهيف» :ح م (؟)

 يالا قاحببسإ نيب ليعاحس قيرط نما"( /1 9 ةنلسملالا يف موس ديل هجرغلأ 0

 هل ركنأو .هظفح يف فلتخم بويأ نب ئيحيو .هب بهو نبا نع يندملا تباث يبأ نع

 .أطخأ امبر قودص :رجح نبا لاقو ديعس نب ئيحي نع هاور اًثيدح دمحأ مامإلا

 .أطخ ««هّللا ديبع» :زءدءم (5)

 .ز ءص .د يف تسيل «اهجوز» (6)
 يضاقلا قاحسإ نب ليعامسإ قيرط نم (7186 )٠١/ «ئلحملا» يف مزح نبا هجرخأ (7)

 .هب بهو نبا نع يندملا تباث يبأ نع
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 اهرمأ امَّنِإ هناحبس هللا نأ :يهو ءامهادحإ انيكح دقو ءٍِساّبع نبا ١2)مهب

 .نّيعم ٍناكمب اهرمأي ملو «"”رشعو رهشأ ةعبرأ دادتعاب

 .4«ياورملا لبس نب سلال “ديلكو ةوراس اينو

 ل كونا وخر نسا ثيح طق ءاهلعأ عج اهم يلا ام بضل ا

 هلهأ دنع تّدتعا تءاش نإ :ءاطع لاق . 5 ندا : اجو رع

 ا ملا هاج: :ءاطع لاق . ردي 4ع كسيع نوب

 .تءاش ثيح ٌلشعت «لنكّشلا سّنف

 اهلزنم يف دتعت :مهدعب نمو نيعباّتلاو ةباحَّصلا نم ةيناث ةفئاط تلاقو

 .هيف يهو اهجوز يفوت يتلا

 بّيسملا نب ديعس نع «دهاجم نع ءروصنم نع «يروثلا انث :عيكو لاقف

 اينع ىو قار سس وأ تاكلع# ةيكلا يت نيآةوستاكر رسغادأ
 .(17ةهجاوزأ

 .«اهب) :حود )١(

 .("7/8ص) رثآلا مدقتو .«اًرشعو» :د ءص )١(

 )7017١(. يئاسنلاو .(5 571) يراخبلا هجرخأو .(7101) مقرب )م

 هجرخأو )7587/١٠١(( «نىلحملا» يف مزح نبا نايفس نع عيكو قيرط نم هجرخأ (5)

 هجرخأو «هب نايفس نع ةصيبق قيرط نم (79 /7) «راثآلا ناعم حرش» يف يواحطلا
 نع ءاطع نع ناميلس يبأ نب كلملا دبع قيرط نم (759 )١/ روصنم نب ديعس

 .رمع
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 دهاجم نع «جرعألا ديمح انبأ .جيرج نبا انث :'27قازرلا دبع لاقو

 يذو ةفحجلا نم ٍتارمتعمو ٍتاّجاح َنهِناَعِجَرَي نامثعو رمع ناك :لاق

 .ةفيلحلا
 يس

 نع .كهام نب فسوي نع «بويأ ةعةرمعم نع ؟"7قازرلا ذيع ركذو

 00 طل (اهيرضفا ءامتّدع يف اهّلهأ ثرواو اهثغ :يلوشم ةأرما 0 قا

 سو ويف .

 .قّلَطت ىهو اهتيب ئلإ اهولمحا :لاقف نامثع اوتأف

 هل تناك هنأ رمع نبا نع «عفان نع «بويأ نع «رمعم نع «؟)اًضيأ ركذو

 ناك اذإف «مهيلإ ثّدحتتف راهتلاب مهيتأت تناكو ءاهجوز ةافو نم ٌدتعت ٌةنبا

 .اهتيب ئلإ عجرت نأ اهرمأ ليلا

 نب ئيحي نع «كرابملا نب يلع نع «عيكو انث :207ةبيش يبأ نبا لاقو

 ايب اهّلهأ يتأت نأ اهنع ئفوتملل صخر رمع نأ 21)نابوث نبا نع «ريثك يبأ

 .اهليل وأ اهموي ضايب يف الإ اهل صخرُي "7[مل] ٍتباث نب ديز نأو ءاهموي

 ) )0مقرع 19/102 ١7(:

 .هتّسحو )88١(( اًثيدح يذمرتلا اهل ئورو «ةلوهجم ةكيسمو )١7071(. مقرب )0

 .ةدالولا عجو يأ 00

 .هب بويأ نع دامح قيرط نم (777/1) روصنم نب ديعس هجرخأو )١١١75(. مقرب 00

 )5857/١١(. «ئلحملا) يف هنعو .(188575) مقرب )0

 نب لمحم وهو (لولحملا»و (فتصملا» نم بيوصتلاو .الهيع ««نابوث يبأ» :خسنلا يف 03(

 .نابوث نب نمحرلا دبع
 .ئنعملا ميقتسي اهبو «جيرختلا رداصم نم ةدايزلاو .خسنلا يف تسيل (0)
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 نع «رمتعملا نب روصنم نع «ٌيروثلا نايفس نع 7١2)قازرلا دبع ركذو
 َنهيلإ يعن نادْمَه نم ٌءاسن دوعسم نبا لأس :لاق ةمقلع نع ءّيعخّنلا ميهاربإ

 عجرت َّمث «راهّنلاب نعمتجي :دوعسم نبا لاقف ءيراسبواس نإ :نلقف نهجاوزأ

 .ليّللاب اهتيب ئلإ ّنهنم ")أما لك

 ذأ ميهاربإ نع ءروصنم نع «ةناوع وبأ انث :لاهنملا نب جاّجحلا ركذو
 هيتآفأ ٍةَّدَع يف انأو ٌضيرم يبأ نأ :نينمؤملا مأ ةملس مأ نئلإ تفعب ًةأرما
 .©7 كتيب يف ليّللا يّقرط َّدحأ يتيب نكلو معن :تلاق ؟هُضّرمأ

 نع .دلاخ يبأ نب ليعامسإ انبأ ءميشه انث :*اروصنم نب ديعس لاقو

 رثكأ ناك :لاقف ؟اهتّدع يف جرختأ :اهنع ئفوشملا نع لكس هّنأ َقبعَّشلا
 ْخيَّشلا ناكو ءجرخت ال :نولوقي كلذ يف ٍءيش ّدشأ 20د وعسم نبا باحصأ

6) 

 نب ديعس هجرخأو ,(77 5 /4) «ريبكلا» يف يناربطلا هقيرط نمو )١١1١74(« مقرب )١(

 نب ديعس هجرخأو هب نايفس قيرط نم /1/١1١( /1) يقهيبلاو )3508/١( روصنم

 نبا نع ميهاربإ نع مسقم نب ةريغملاو شمعألا قيرط نم اًضيأ )0/8/١"7( روصنم

 يف شمعألا ئلع مدقم هنأل ؛حجرأ روصنم ةياورو «ةمقلع اركذي ملو ءدوعسم

 .ميهاربإ نع هيوري اميف اميس ال سلدم ةريغملاو «ميهاربإ

 .«ةدحاو» :صءد (؟)

 نع روصنم نع ةناوع يبأ قيرط نم )1817/١١( «ئلحملا» يف مزح نبا هجرخأ )00

 .ميهاربإ نع روصنم نع ريرج قيرط نم )١4145( ةبيش يبأ نباو «هب ميهاربإ

 نأ ةملس مأ نع ملسأ نم لجر نع ميهاربإ نع روصنم نع هاورف يروثلا امهفلاخو

 .هبشألا وهو )١١١١١(« قازرلا دبع هجرخأ .... اهتلأس ةأرما

 .هجيرخت مدقت دقو .(775 /1) «هننسا يف (4)

 ًأطخ اهلي هللا لوسر باحصأ» :ح.م )2(
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 .اهلحرُي - بلاط يبأ نب يلع ينعي -

 اهنع ئفوتملا :لاق هابأ نأ ةورع نب ماشه انربخأ :ةملس نب داّمح لاقو

 .؟"7يهعم يوتنتف اهلهأ 2١7 يوتنَي نأ الإ ءاهتيب يف ٌدتعت اهجوز

 وه ديعس نب ئيحي انبأ .ميشه انث :7روصنم نب ديعس لاقو

 اولاق بّيسملا نب ديعسو هللا دبع نب ملاسو ٍدَّمحم نب مساقلا نأ ءيراصنألا
 م 2 نأ سفتأ دال 0 5 ١

 «رباجو ءاطع نع .رانيد نب ورمع نع «ةنيبع نبا نع '؟)اًضيأ ركذو

 .جرخت ال :اهنع ئفوتملا يف لاق امهالك

 يف ميهاربإ نع «ةريغملا نع ءحلاص نب نسحلا نع 207 ءيكو ركذو

 .اهتيب نع تيبت الو «راهنلاب جرخت نأ ّسأب ال :اهنع لفوتملا
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 أ نيريس ني دّدحم نع «نايكشلا بوثأ نع: "؟اذيؤ مب داو ركذو 8 00

 .رخآ ىلإ ناكم نم لقتني يأ )١(

 (ئلحملا» يف مزح نباو )57/١(( روصنم نب ديعس دامح قيرط نم هجرخأ (؟)
 58١(, /5) «مألا» يف يعفاشلا هقيرط نمو ,«(17/77) كلام هجرخأو )٠١/73817(.

 .هب ةورع نب ماشه نع )١١/ 7١١6( «راثآلاو نئسلا ةفرعم) يف يقهيبلا هقيرط نمو

 نع امهالك )١170179( جيرج نباو )١7١1/4(« رمعم قيرط نم قازرلا دبع هجرخأو

 .هب ماشه

050 6 

00/50 2 

 )١١//781(. (ئلحملا» يف امك 6

 .(58/8 )١١/ «(نئلحملا» يف امك 3(

 معو



 مهرمأي مهّلكف ءاولأس مث ءاهلهأ اهلقنف ٌةضيرم يهو اهجوز اهنع يفوت ٌةأرما
 .(1)ليجَت ىف اهاتددرف :نيريس نبا لاق .اهجوز تيب لإ ٌدّرتنأ

 :مهباحصأو ةفينح يبأو َيعفاَّشلاو كلامو دمحأ مامإلا لوق اذهو

 لوقي هبو :("”ربلا دبع نب رمع وبأ لاق .قاحسإو ديبع يبأو ٌّيعازوألاو

 .رصمو قارعلاو ماَّشلاو زاجحلاب راصمألا ءاهقف ةعامج

 نافع وب ةامفعدانل# دقو هنلتام تدياةسيرتلا قيدح مال وح ةّكحو
 ةنيدملا لهأ هاّقلتو ءراصنألاو نيرجاهملا رضحمب هب ئضقو «لوبقلاب

 نمط مهنم اًدحأ نأ ”0مّلعُي ملو «لوبقلاب رصمو قارعلاو ماشلاو زاجحلاو

 هلوقو «ةياوّرلا يف هددشتو هيّرحت عم_كلام اذهو 0 ؟)هتاور ين الو هيف

 هلخدأ دق 227 يبتك يف هتيأرل ًةقث ناك ول :لاقف ؟وه ةقثأ :لجر نع هل لئاّسلل
 يهتم هيلع قود ,7)27(هئّطوم» يف

 ما

 .جدوهلا ئلع حّرطُي فوص نم بوثو .شارفلا ةراهظ :طمنلا )١(
  (0«ديهمتلا» يف )7١/ 73١(.

 .«ملعن ملو» :ز د 00

 .«هتياور» :حوز (4)

 ريساو )١١7/71( «لامكلا بيذهت» :رظناو )5١/١(. «ءافعضلا» يف يليقعلا هاور (6)

 .(7/7 /8) «ءالبنلا مالعأ

 .ةدئاز نيتملكلا ئدحإ نأكو .«هئطوم هبتك يف هلخدأ» :خسنلا يف (5)
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 عامجإلا امو للا دمحب ةَياَثف هلا اك لنيك دبع نب ومع بأ لاق

 لوق يف ةّجحلا تناك ٍةلأسم يف لزن اذإ فالتخالا ّنأل َِّنُسلا عم هنع ئّئغتسمف
 .ةنسلا هتققاو نم

 نوصخرتثملا ذخأ :لاق ٌيرهزلا نع «رمعم ائريخأ :27قاؤرلا دبع لاقو

 .رمع نبا لوقب عرولاو مزعلا لهأ ذخأو «ةشئاع لوقب اهنع ئفوتملا يف

 ع 1 ْ

 ؟اهيلع ٌقح وأ ءاهل قح لزنملا ةمزالم لهف :ليق نإف

 وأ ءٌررض هيف اهيلع نكي ملو ةثرولا اهل هكرت اذإ اهيلع قح وه لب :ليق
 نكّسلا اهمزلي مل ةرجألا اهنم اوبلط وأ ثراولا اهلّوح ولف ءاهل نكسملا ناك

 .لوحتلا اهل زاجو

 وأ ؛تءاش ثيح لوحتت نأ اهل له : لوقلا اله ياسسا ف طل عب

 .نيلوق لع ؟ةافولا نكسم ئلإ نكاسملا برقأ ىلإ لّوحّنلا اهمزلي
 بحاص ا هلأ ع وأ هكللأ وحل ىأ اؤدغ وأ اَقَوَع وأ اعدم تفاخ نإف

 ةيكبلا اهعيم وأ ءاتدم تضقنا ةراجإب وأ ءاهيف عجر ةيراع هنوكل هل ةثملا

 امدجيملوأ٠ .لثملا ِرْجَأ نم رثكأ هب بلط وأ ؛هتراجإ نم عنتما وأ ءاّيدعت

 الو نيته لاح اينأل «ءلقتنت نأ اهلف -اهلام نيم الإ دسي مل را ب يزكي

 ليصحت ال ئنكّسلا لعف اهيلع بجاولا امّنإو .نكسملا ٍرجأ ٌلذب اهُمزلَي

 نينالاو دمع ياس لوقا تطقم ! رهتلا ترد اذإو ؛ةكسملا

 )١( «ديهمتلا» يف )5١/١١(.

 ١١) «فنصملا» يف )١7١/٠(.

 انضردا



 ءامرغلا يلع هب ةِسوّرلا مدت ةقرولا نيلح قح ناكسإلا لهق :ليق نإف
 ؟ثاريملا ئوس ةكرّتلا يف اهل ٌقح ال مأ ؛ثاريملا ئلعو

 :هيف فلتخا عضوم اذه :ليق

 نكلو «ةكرّتلا يف اهل نكس الف 7١2الئاح تناك نإ :دمحأ مامإلا لاقف
 :ناتياور هيفف الماح تناك نإو ؛مّدقت امك اهل لذي اذإ لزنملا ةمزالم اهيلع
 مَّدقُت ءلاملا يف ٌتباث ٌّح ئنكُسلا اهل اهل نأ :يناثلاو .كلذك مكحلا نأ :امهادحإ

 اًعيب هنْيد يف راّذلا عابت الو ءلاملا سأر نم نوكيو ؛ءامرغلاو ةثرولا ئلع هب

 يرتكي نأ ثراولا ئلعف كلذ رّذعت نإو .اهتّدع يضقنت ىّنح اهانكس اهعنمي

 لقتنت نأ اهل سيلو «مكاحلا هربجأ لعفي مل نإف «تّيملا لام نم انكسم اهل
 قّلعتي هّنأل ءزجي مل هنع اهلقن ئلع ةأرملاو ثراولا قفتا نإو .ةرورضل الإ هنع

 اهيف ةّلعلاو قّدعلا قوش نعش بجو اهالي 77: لارق دللا قس كتل هذي

 اهَّنإف حاكُتلا ئنكس فالخب ءاهلاطبإ ئلع امهقافتا زجي ملف ؛ئلاعت هلل ّقح
 زوهي أل «كلذع ةّيسملا نيكس ذأ ضوصنملا حيسّصلاو .نيجورلل لح

 .دمحأ صوصنم وهو ؛(")ةمئألا صن ئضتقم اذه ءاهلاطبإ ئلع امهقافتا
 وأ تناك الماح «لاح ٌلكب ئنكّسلا اهنع ئفوتملل نأ :ةثلاث ةياور هنعو

 اهطاقسإو ؛لئاحلاو لماحلل اهبوجو :ٍتاياور ثالث هبهذم يف راصف .اًلئاح

 .لماح ريغ يأ 1

 قح اهنإف .حاكنلا نكس فالخب ءاهلاطبإ ئلع امهقافتا زجي ملف» :عوبطملا يف اهدعب (؟)
 ميدقت هيفو .(«نيجوزلل قح اهيف ةدعلاو «ةدعلا قوقح نم تبجو اهنأل «ئلاعت هلل
 ..' نعرملا كسف كنينشأ ريخاتو

 .خسنلا فالخ (ةيآلا» :عوبطملا يف ()

 ال



 يف دمحأ بهذم ليصحت اذه .لئاحلا نود لماحلل اببوجوو ءامهقح

 .اهنع ئقوتملا ئنكس
 باجيإو ءالئاح وأ تناك الماح اهل مونكّسلا باجيإف كلام بهذم اّمأو

 لاقف بارق نكسملا ناك اذإف ١7(: مع وبأ لاق .ةذعلا هدم اهيلع "ركشلا

 الإ ,ئفوتملا لام سأر نم وهو «ءامرغلاو ةثرولا نم هانكسب ٌقحأ يه :كلام
 نكسملا ناك اذإو .اهجارخإ نكسملا لهأ دارأو ءاهجوزل ٌدقع هيف نوكي نأ

 .همالك ئهتنا .اهتدع يضقنت ئّتح هنيد يف َْبُي مل اهجوزل
 ءامرغلاو ةئرولا نم :ركتشلاب وأ ىه :كلاع باممصآ نم هريخ لاقو

 يفف «هءارك ئّذأ نكي مل نإف «هءارك ْئّدأ دق ناك وأ ءتّيملل كلملا ناك اذإ

 دمحم خورو ءاّرسوم ناك نإو تّيملا لام يفاهل ئزكس ال :(0:بيذهتلا)

 .صاحتتو :هبراحل ةصورلا ةوكألو هلام يف تّيملل مزال ءاركلا :كلام نع

 اهتّصح يف نكست نأ بحت نأ الإ اهجارخإ ةثروللو ,ئنكّسلا يف ةئرولا

 .مهتّصح ءارك ىّدؤتو

 :امهدحأ :(7نالوق اهنع ئقوتملا ئينكس يف هل َّنإف َتعفاَّشلا بهذم اّمأو
 وأ تناك ةلئاح اهل نكس ال :يناثلاو .ةلئاحوأ تناك ةلماح :ركتلا ايل
 ءاهنع ئفوتم وأ تناك اّنئاي قّدعلا ف نكسملل اهنمزالم هدنع بجيو .ةكءاح

 زوجي هّنإف ءاهنع ئفوتملا ةمزالم نم ٌدكآ هدنع لزنملل نئابلا ةمزالمو

 )١( «ديهمتلا» يف )75١/"77(.

 رهاوجلا دقع» نم فلؤملا هلقن دقو .يعداربلل «ةنودملا بيذبت» يف صنلا دجأ مل (0)

 .(51/0 /7؟) هيف وهو ««ةنودملا» يأ «باتكلا» ئلإ هازعو «((77/5 /7) «ةنيمثلا

 .بصنلا هجولاو ءاعوفرم خسنلا يفاذك ()

 م



 .هبحتسي لب 7١2ةّيعجّرلا يف هبجوُي الو .ميدقلا وهو «هيلوق دحأ

 يف هبجوُي الو :ةّيعجّدلا نم ٌدكأ اهنع ئفوتملا ةمزالم هدنعف دمحأ اّنأو

 . ةقايلا

 ةيلع لزشملا ةمّوالم بوجوب هّصن 'يلع قيفاشلا باحصأ ةروأو

 ,"0اًلاوس اهل ننكسال هَّنأ ئلع نيلوقلا دحأ يف هّصن عم اهنع ئفوتملا

 ول نكت «لوقلا كل هيلع نكسملا ةمؤالم اهيلع بجيل هنأ ؛ايهدحأ

 3 ا . _ 0 رس عا 5 ع

 رثكا قلطاو .ذئنيح ةمزالملا اهيلع تبجو نكسملا ةرجأ ثراولا َمْرْلا

 .اذكه باوجلا هباحصأ

 نأب ءٌررض هيف اهيلع نكي مل ام اهيلع ةبجاو لزنملا ةمزالم نأ :يناثلاو

 هس طقسق هكلاملا وأ ثراولا اهجرت رآ «رجلالاب بئاطق

 عبو اًراهن جرختف اهنع ئفوتملا اًّمأو ءاراهن الو اليل اهتيب نم جورخلا
 .اهلزنم ىف "75 ثيبت أل نكلو «ليللا

 جورخلا اهل زوجي الف ءاهجوز لام يف اهتقفن ةقلطملا نأ قرفلاو :اولاق

 راهتلاب جرخت نأ دب الف ءاهل ةقفن ال اهَّنإف اهنع ئفوتملا فالخب «ةجوّرلاك

 .قايسلا هيضتقي تبثملاو .«ةعجرلا» :خسنلا يف )١(

 .قايسلا هيضتقي تبثملاو .«اوس» :خسنلا يف (5)

 .ئنعملا دسفف «عوبطملا نم ةطقاس «الإ) (9)
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 .اهلاح حالصإل

 عوقو لاح ئنكّسلاب اهيلإ فاضُي يذلا لزنملا يف ٌدتعت نأ اهيلعو :اولاق

 .ةقرفلا

 نم ةثرولا اهجرخأ وأ ءاهيفكي ال تّملا راد نم اهبيصن ناك نإف :اولاق

 طقست ةدابعلاو ٌةدابع اهتيب يف نوكلاو ءٌرذع اذه ّنأل ؛تلقتنا - مهبيصن
 ,رثعلاب

 لقتنت نأ اهلف «هترثكل هيف يه يذلا تيبلا ءارك نع تزجع نإف :اولاق

 ..هنم ءارك لقأ تيب نلإ

 ْنكّلا طقسي امّنِإَو ءاهيلع نكّسلا ةرجأ َّنأ ئلع لدي مهمالك نم اذهو

 ةكرتلا نم ١)اهبيصن يف نكست اهّنأب اوحّرص اذهلو «هترجأ نع اهزجعل اهنع

 .الئاح وأ تناك الماح ءاهنع ئفوتملل مهدنع ئنكس ال هّنأل اذهو ءاهافك نإ

 (2)نإف ءاّراه: ال اليل هيف يهو اهجوز يفوت يذلا اهّتكسم مزلت نأ اهيلع امَّنِإو
 .اهياعةرجألا تتاعذلإو ةقرولا اهل هلذب

 هللابو ءاهيف فالخلا ذحخآمو ةلأسملا هذه قف ساّنلا بهاذم ريرحت اذهف

 تعب ةمطاف باصأ ام يظن ثيدحلا اذه ىف كلام تنبع باصآ دقو
 ولا مس

 انّير باتك ْعَدَت ال :ةلأسملا هذه يف نيعزانملا ضعب لاقف «"'7اهثيدح يف سيق

 .(اهتيب) م 010(

 .«نإو» :م هز ود (؟)

 1١١١-١55(. ص ١١ :ص) نيثيدحلا جيرخت مدقت 0ع
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 ملو ءاّرشعو رهشأ ةعبرأ دادتعالاب اهرمأ امّنِإ هناحبس هللا َنإف ءةأرما لوقل

 تتفأو «لزنملا ٌبوجو نينمؤملا مأ ةشئاع تركنأ دقو .لزنملاب اهرمأي

 ؛سيق تنب ةمطاف ٌتيدح ثركنأ امك «تءاش ثيح دادتعالاب اهنع ئفوتملا

 .ةقلطملل :رتكشلا تبجوأو

 ده يلع ةياسمبعلا نم لبق دق :ةميرقلا ثيذح يل عزل نبع نشب هلاقو

 ٌدتعاو ءاهريغو ة ةنؤم مويو ةنوعتم ركب خويدا ٍلحأ موي ٌريثك قلخ كي هللا لوسر
 كلذ ناكل ةّدعلا َنمز اهّلزنم مزالت َنهنم ٍةأرما لك ناك ولف ءمهدعب مهُجاوزأ

 ٍساّبع نبا نود وه نم ئلع ئفخي ال ثيحب ءاهنيبأو ءايشألا رهظأ نم
 يِكُح نيذلا ةباحّصلا نم امهريغ ئلعو امهيلع اذه يفخ فيكف «ةشئاعو
 2ك .ءايشألا كيأ نم اذه 1 'اًعباتم [َنارمتسا هب لمعلا رارعتسا عم مهلاوقأ

 ءاهلهأب ّىحلت نأ ِةِكَي هنذأتست ةعيرفلا ٍتأت مل كلذب ةيراج ةّنّسلا تناك ول

 .اهتيب يف ثكمت نأب اهزمأيو اهباهذ دعب اهّدرب رمأي "هل كلذ يف اهل َنِذَأ اّملو
 مث ءاهلهأب قاحللا يف اهل هنذإب خَسَت دق ناكل اًنباث اًرمتسم اًرمأ كلذ ناك ولف

 نيتّرم مكحلا ربيغت ئلإ يضفيف ءاهتيب يف ثكملاب اهل هرمأب نذإلا كلذ خس

 .ٍنّميتم عضوم يف ةعيرّشلا يف هب انل ّدهعال اذهو

 :ةحيرّصلا ةحيحّصلا ّنُشلا هذه ٌدر بجوي ام اذه يف سيل :نورخآلا لاق

 اهذّمنو لوبقلاب ةباحّصلا رباكأو ناَّمع نب نامثع نينمؤملا ريمأ اهاقلت يلا
 ننس ُتبهذل ِةِكي يِبْثلا نع ءاسّنلا ةياور لبقن ال انك ولو ءاهب مكحو نامثع

 سيل هللا باتك اذهو .ءاسُنلا الإ هنع اهاور فرعَت ال مالسإلا ننس نم ةريثك

 .خسنلا فاللخ «اعئاش» :عوبطملا ف 00

 .قايسلا هيضتقي م نم تبثملاو .(«مث) :ز ءص د )0
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 لب «هل ةفلاخم ةَنُسلا نوكت ئّتح ّةح لزنملا يف دادتعالا ٌبوجو (١)ىفْنَي ام هيف

 0 يا وياما رو ايه

 .باتكلا يف اهيكح

 ولو ءاهغلبي مل هّلعلف «ةعيّرُق ثيدحلا :هئإعص نينمؤملا َمأ ُكلرت اّمأو
 ٍلاح ٌلكيو ؛هل ٌضراعم اهدنع ماق هلعلف وأنت مل ولو هلو اهّلعلف اهخلب

 ٌمأ كرتل هل نيكراّتلا نم ٌرذعأ ثيدحلا اذهل اهكرتل مهكرت يف هب نولئاقلاف

 .ٌميظع ٌقرف ٍنيِكرّتلا َنيبف هل نينمؤملا
 مهءاسن َّنأ طق ٍتأي ملف هتايح يف تام نمو قي ِيّلا عم لِي نم اأو

 (هّنبلا ةعيرق ثيدح ٌمكح فلاخي ام َنهنع ِتأي ملو «َنئش هذ ثيع كوذقعي رك
 نددنعي نك َّنهّنأمِلُع ولو هذاك فيك مكي ال رمأل نبل نشا ُلرت زوجي الف

 لبق كلذ لعلف -ةعيرق ثيدح مكح فلاخي ام ٌنهنع ِتأي ملو «نئش ثيح

 .بوجولا مدعو ةَّمَّذلا ةءارب لصألا ناك ثيح «هتوبثو مكحلا اذه رارقتسا

 لاق :لاق ريثك نب هللا دبع نع ءجيرج نبا نع 7"2قازرلا دبع ركذ دقو

 .فيرحت «(«يغبني» :عوبطملا يف 010

 هقيرط نمو «(547/57) (مألا» يف يعفاشلا هجرخأو )/١7017/17(. «فنصملا) يف 0

 جيرج نبا نع زيزعلا دبع نب ديجملا دبع نع (47775/1/) «ئربكلا ننسلا» يف يقهيبلا

 ءأطخ قازرلا دبع دانسإ يف ريثك نب هللا دبعو «هب ريثك نب ليعامسإ ينربخأ :لاق
 هنأ ئلإ «صيخلتلا» يف هّبنو .هريغو يعفاشلا دنع عقو امك ريثك نب ليعامسإ هباوص

 نيكس ركط زهرشأ ةقسن قو يئاوصلا نيل ةفاسسللا نيرضأ ةقطسن يف حق

 -امب ظافحلا ضعب هاوقو ءلسرم ثيدحلاو «جيرج نباو قازرلا دبع نيب ورمع
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 نإ: :نلقف وكي هللا لوسر ئلإ مهؤاسن ءاجف ءيحأ موي لاجر دهدتسا :ليهاععو

 ف اثددبت اتحيصأ 7 يت هانادجا] دفع فينق ليللاب هللا لوسر اي شح وعست

 ءتدرأ اذإف وكل ادب ام ٌنكادحإ دمع ةرثدحيت» ؛هلو هللا لوسرو لاقق ءانتويب

 .«اهتيب ئلإ ٍأرما لك ثول موُنلا
 ٌيعبات نم هعمس نوكي نأ اّمإ اًدهاجم نأ رهاظلاف السرم ناك نإو اذهو

 نورقلا يناث مهو ؛مهيف اًفورعم بذكلا نكي مل نوعباّتلاو ٌيباحص نم وأ ٍةق
 مهو ؛مهنع ملعلا اوذخأو لَو هللا لوسر باحصأ اودهاش دقو «ةلّضفملا

 نع ٌةياوّرلا الو ِةِكَو هللا لوسر ئلع ٌبذكلا مهب ْنَظُي الف ,مهدعب ةّمألا ريخ
 دهشو ةياوُّرلاب ِكَي هللا لوسر ىلع مزج اذإ مهنم ملاعلا امّيس الو «نيباذكلا

 .ائىبنو رمأو لَ هللا لوسر لعفو هّهِْللَك هللا لوسر لاق :لاقف ثيدحلاب هيلع

 لك هن هلا لوسر نيبو هنيب ةطساولا نوك عم كلذ ىلع مِقُي نأ دعبلا ّلك ٌدعي
 نورملا ترحأت امّلكو ,مهدعب نَم ليسارم فالخب اذهو .الوهجم وأ اًباَذك

 سميلف ةلمجلابو .ٍةد هلل هللا لوسر ئلع اهب دّهشُي ملو ليسارملاب ُنَّظلا ءاس
 يرق كليو هعتحسو لسرملا الع يلع ةامتتالا

 أ ةقث

 دقو «... دوعسم نبا نلأس نادمه نم ءاسن نأ )0/8/١"(: روصنم نب ديعس هجرخأ دت-

 :رظنيو «(0091/) «ةفيعضلا ةلسلسلا» يف ثيدحلا ينابلألا فّعض دقو ؛هجيرخت مدقت

 0٠9(. /7”) رجح نبال «ريبحلا صيخشلتلا»و (567/) نقلملا ني (ريثملا رذبلا#
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 ًتابثإو اًيفن ةدتعملا دادحإ يف ِدِكَي هللا لوسر مكح ركذ

 اهَّنأ ةملس يبأ تنب بنيز نع «عفان نب ديمح نع 7١(نيحيحّصلا# يف تبث

 ه6 يبنلا جوز ةبيبح مأ ولع تليخو .بنير تلاق .ةثالثلا ثيداحألا ص هتردخأ

 هريغ وأ قول ةرفص هيف بيطب ةبيبح مأ ْتَعّدف «نايفس وبأ اهوبأ يفوت نيح

 نم بيّطلاب يل ام هللاو : :تلاق مث .7"2اهيَضراعب تّسم مث «ةيراج هنم ُثنهدف

 مويلاو هللاب ٌنموتةأرمال ٌلِحَيالد :لوقي هيلع هلل هللا لوسر تعمس يْنأ ريغ «ةجاح

 .(اًرشعو رهشأ ةعبرأ جوز ىلع الإ ءٍثالث ٌقوف ِتِّيم ىلع دِحَت رخآلا

 ءاهوخأ يفوت نيح شحج تنب بنيز ئلع تلخد مث :بنيز تلاق

 يّنأ ريغ ةجاح نم بيّطلاب يل ام هللاو : :تلاق مث هنم تّسمف بيطب تعدف

 هويلاو هللاب نمؤت ةأرمآل ٌلعيالا :رينملا اىلع لوقي ٌدييكَم هلل هللا لوسر تعمس

 .«اًرشعو رهشأ ةعبرأ جوز ئلع الإ ثالث قوف ِتّيم ئلع دِحَت رخآلا

 هللا لوسو الإ ةأومآ تعا ؟لونقت : ةملس مأ يّمأ تعمسو :ةبثيز تيلاق

 اهتيع تكتسشا دقو ءاهجوز اهنع يفوت يتتب نإ هللا لوسر اب :تلاقف هاللي

 من ءال :لوقي كلذ ّلك ءانالث وأ نيتّم «ال» :للكَي هللا لوسر لاقف ؟اهُّلَحْكَتفأ

 ىمرَت ةّيلهاجلا يف نكادحإ تناك دقو .")ٌرشعو رهشأ ةعبرأ يه امّنإ» :لاق

 .«لوحلا 0[ سار ئلع ةرعملاب

 )١585-١584(. ملسمو (657577-077237 5) يراخبلا 000

 .اههجو يبناج يأ )00

 .«ارشعو)» :م ءد ءص ()

 .خسنلا يف تسيلو «يراخبلا نم ةدايزلا (5)
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 0 تلخد اهجوز اهنع يفوت اذإ ةأرملا تناك :ينيز ؟7١تلاقف
0 

 ةّبادب توت من «ةنس اهب رمت ئّتح 5 اةيش الو اًبيط سمن ملو ءاهبايث رش تسيلو
 جرخت مث «تام الإ ٍءيشب ضعفت امّلقف ءهب ضتفتف - ريط وأ ٍةاش وأ رامح
 :كلام لاق .هريغ وأ بيِط نم ثءاش ام دعب ٌعجارت مث ءاهب يمرتف ٌةرعب ئطعُتف

 .اهدلج هب كللُدَت هب ضعفت

 ئلع اوفاخف اهجوز اهنع يفوت ٌةأرما نأ ةملس مأ نع "70نيحيحّصلا" يفو

 تناك دق :ِِكَي هللا لوسر لاقف ءلحكلا يف هونذأتساف لكي َىِمْنلا اوتأف ءاهنيع

 .اَلوح  اهتيب يف اهسالحأ ّرش يف :وأ  ؟!اهسالخأ يف اهتيب رش ين نوكت نكادحإ
 .«اًرشعو رهشأ ةعبرأ 27 نم لقأ الف .تجرخف ةرعبب َتَمَر بلك ٌرم اذإف

 ةأرما ٌدِحت ال» :لاق كي هللا لوسر نأ ةيطع مأ نع 217 «نيحيحّصلا» يفو

 اًبوث سبلت الو ءاّرشعو ٍرهشأ ةعبرأ جوز ئلع الإ ثالث ٌقوف ٍِتّّيم ئلع

 1ث ٌثترهطاذإ الإ اًييط ٌسمتالو ]سكت الو !بضع َبوثالإ اًعوبصم

 سأر لع ةرعبلاب يمرت امو :بئيزل تلق :ديمح لاق» :«نيحيحصلا» يناهلبق )١(

 .(؟لوحلا

 تببلا :شفجلاو .«نيحيحصلا» نم بيوصتلاو .فيرحت ««افشح» :خسنلا يف (0)
 .(589 /9) «يرابلا حتف» :رظنا .كلذ ريغ ليقو «ريغصلا

 )١58(. ملسمو (0178) يراخبلا (*)

 .اهبايث رش يف :دارملاو ءسلج عمج (8)
 .«يضمت تح الف» :يراخبلا يفو .ملسم دنع امك «الفأ» :عوبطملا ينو .خسنلا يفاذك (5)

 .(478) ملسمو )515١1( يراخبلا ()

 .ئّشوم جرخيف اًبوصعم جسنُي مث غبصُي مث طبرُي يأ اهلزغ بصعُي نميلا دورب يه (0)
 ] 591١(. /9) «حتفلا» :رظنا .كلذ ريغ لبقو
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 .(21)رافظأ وأ ِطْسُق نم

 تنب ةيفص نع «ملسم نب نسحلا ثيدح نم 7(دواد ىببأ نسال فو

 سبلت ال اهججوز اهنع اوفونملا» :لاق هنأ كي تبل جوز ةملس مأ نع «ةبيش

 .(بضتخت الو «لحتكت الو تلُحْلا الو (9ةَقّشَمُْملا الو بايثلا نم َرفصعملا

 لاق هيبأ نع «ةمرخم ينريخأ «ءبهو نبا ثيدذح نم اًضيأ 278هتتسال قو

 :اهُّمأ نع ديَسأ تنب ميكح مأ ينتربخأ :لوقي كاحضلا نب ةريغملا تعمس

00 

030 

2 

):( 

 ةحئارلا ةلازإل هيف صخر ,بيطلا دوصقم نم اسيلو ءروخبلا نم نافورعم ناعون
 .بيطتلل ال ةهيركلا
 .(47057) نابح نباو (*5"601) يئاسنلاو (57081) دمحأ هجرخأو .(7705) مقرب

 نمو )١7١١5(« قازرلا دبع هجرخأ هاَهْنَعدَيلَعَيَر ةملس مأ ئلع اًفوقوم يور دقو

 (راثآلاو ننسلا ةفرعم» يفو «(5 1٠ /1/) «ئربكلا ننسلا» يف ىقهيبلا هقيرط

 عرب
 .ةرغملا يأ قشيلاب ةغوبصملا بايثلا يه

 يئاسنلا هجرخأو .(54 5٠ /1/) «ئربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو ,((7705) مقرب

 ,(577 )١١/ «ريبكلا» يف يناربطلاو )010١( «ئربكلا» ينو (077*7/) (ليبتجملا» يف

 نم دهاش هلو .ليهاجم مهلكو ءاهمأو ميكح مأو كاحضلا نب ةريغملا هدانسإ يفو

 هقيرط نمو ءاغالب (1771 2117517 2117/651) كلام هجرخأ ءاًضيأ ةملس مأ ثيدح

 وهو ؛(5 1١ //) «ئربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو «(0417/7) ؛مألا» يف يعفاشلا

 مالك يف يتأيس امك ءةاوَّرلا ضعب هقّرف ءدحاو ثيدح هنأ ظافحلا ضعب ئريو «عطقنم

 عمج هفعضو )١١14(( «غولبلا» يف رجح نبا ظفاحلا هتَّسح ثيدحلاو .فنصملا

 .ينابلألاو ءيرذنملاو ءنقلملا نباو «يليبشإلا قحلا دبعو ءمزح نباك ظافحلا نم

 1٠”7( /8) نقلملا نبال «رينملا ردبلا»و )١١//707/17( مزح نبال «نئلحملا» :رظنيو

 .(؟ 55 /7) ينابلألل «دواد ىبأ فيعضاو

 ل



 ني فمع لاقز 0 ءالجلاب لحتكتف (١)اهئيع يكتشت تناكو يفوت اهجوز نأ
 اهتلاسف ةةملسس مأ ىلإ اهل ًةالوم ُثلسرأف (ءالجلا لْخَكب : باوّصلا :حلاص

 دايم يعيد لبا بأ نم الإ هب "7يلحتكت ال :تلاقف ءالجعلا لْخُك نع

 ّيلع لخد :ةملس مأ كلذ دنع تلاق َّمث .رامثلاب ةيدصتو ليلاب يلي

 لاقف اّربَص (؟7[ينيع] ئلع ٌتلعج دقو «ةملس وبأ يفوت نيح كي هللا لوسر

 هّنإ» :لاق .ٌبيط هيف سيل هللا لوسر اي ْرِبَص وه : :تلقف ؟ةملس مأ اياذه ام

 ("7يطشتمت الو ءراهّتلاب هيعزنتو لَِّللاب الإ هيلعجت الف .*)هجولا ٌبْشَب
 لوسر اي طشتمأ ٍءيش ّيأب :تلق :تلاق . تاضخ هلاق ىلا الو بيطلاب

 .(كَسأر هب يفلت ءردّسلاب» :لاق ؟هللا

 :ةديدع اًماكحأ نئسلا هذه تنّمضت دقو

 الإ ناك نم اًنئاك ِماّيأ ة ةنداف قوق تيم لرلع هادجألا ةوجيالا هنأ :اهدحأ

 بيجو رع نيدادستإلا نيب قرقلا فيدحلا نكيفتو .هدحو حوّرلا

 ٌبجاو ٍجوَّزلا ئلع دادحإلا ّنإف ءزاوجلاو بوجولا ةهج نم :امهدحأ

 .زئاج هريغ ئلعو
 هريغ لعو ةميازع ٍجوُزلا يلع دادح الاف .دادحالا ةّذم رادقم نم : يناثلا

 .«اهينيع» :«ننسلا» يفو .خسنلا يف اذك 0

 )١/ 79٠(. «ةياهنلا» :رظنا .كلذ ريغ ليقو .دمثإلاوه ()

 .قايسلا نم رهاظلا وهو ««ننسلا» نم بيوصتلاو .«لحتكت ال» :خسنلا يف ()

 :«ةثسلا» نم ةدايزلا (5)

 .هنسحيو هنولي يأ (0)

 4 :هطشتنك االول 323 6ىه' (9)
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 يِكُح اماالإ ءاهجوز اهنع ئفوتملا ئلع هبوجو ىلع ةّمألا تعمجأو «ٌةصخر
 3و نب مكاحلاو نسحلا نع

 نوف ةملطملا نأ هده ديس نعةملس ني ةاّودس نيورف نسعلااّكأ
 ابك هنو نا طف فاطق تو :قالسم ه0 يجوز يدع ل ومعلاو

 .("7اتءاش ام ناعنصتو «نالعتنتو

 قيل مقاس تالق نم قدا سني امزح نبالاق

 .رفعج نب دّمحم انث ِاَّشب نب دّمحم انث مالسلا دبع نب دمحم (*0يّمُحلا

 هللا لوسر نأ ٍداهلا نب داَّدش نب هللا دبع نع هةبيَتْع نب مكحلا انث «ةبعش انث

 4تعش تئش ام يسبلاف ٍماّيأ ةثالث ناك اذإإ :بلاط يبأ نب رفعج ةأرمال لاق دك

 ْ .©0ٌكش ةبعش ماي ةثالث دعب ناك اذإ) [2١0 وأ]

 .(585 /9) يرابلا حتف يف امك ءيبعشلا نع اًضيأ يكحو (1)
 ,(1569 )١/ (روصنم نب ديعس ننساا :رظناو )109/١١(. مزح نبال «ئلحملا» (0)

 )١9570(. «ةبيش يبأ نبا فنصم»و

 ةبعش نأ )١1"١91( ةبيش يبأ نبا جرخأ نكل )77/94/١١( «نلحملا) يف اقلعم اذكه (5)
 .اهتع قوعملا نم هدنع دشأ وهو ءنيركالو لحمكتاال اًنالث ةقلطملا نأ هنع ركذ

 .ةلأسملا يف نيلوق هل لعلف )78١/١٠١(. «نئلحملا» :رظناو

  (0(ئلحملا» يف )1١١/ 58٠١(.

 نم بيوصتتلاو .أطخ امهالكو .«نسحلا يبأ» :عوبطملا يفو .«نسحلا» :خسنلا يف (5)

 .(لىلحملا»

 .(ئلحملا» نم تكردتساو .خسنلا يف تسيل «وأ) 0(

 - مزح نبا دنع مدقت امك السرم ةبعش هنع هاور دقف «ةبيتع نب مكحلا ىلع هيف فلتخا (10)

 م



 نب نسحلا نع «ةاطرأ نب حاّجحلا انث .ةملس نب داّمح قيرط نمو

 نأ هل خبتلا تتذأتسا سيّمع تنب ءامسأ نأ :داَدَش نب هللا كينغ خرع ؛7!2لعس
 ماَي ةثالث دعب اهيلإ ثعب مث ماي ةثاللث اهل نذداف .هتآرما يهو فعج الع يكب

 .(7)2(ىلحتكاو يرّهطت» :نأ

 تور ةملس مأ ٌنإف ءاهدعب ِهّنأل دادحإلا ثيداحأل حسان اذهو :اولاق
 تبرع أ لالخ الو ءابلس يبأ بوم راب اهرمأ 6 كأم كادحإلا ةيدع
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 هنع هاورو ,(5956) «"للعلا» يف ينطقرادلا هركذو ل( ١/ 0( (نئيلحملا» يف

 (هدنسم) يف دمحأو )7115١(« «هدنسم» يف قاحسإ دنع فرصم نب ةحلط نب دمحم

 )/7١5(, «هحيحص) يف نابح نباو ١79(« /7 5) (ريبكلا» يف يناربطلاو .«37255)

 (955”7) («للعلا» يف ينطقرادلا هركذ «ةرامع نب نسحلاو «مساقلا نب رافغلا دبعو

 هب ءامسأ نع دادش نب هللا دبع نع (نسحلاو «رافغلا دبعو ءدمحم) مهتثالث

 ياو دمحأك ظافحلا ضعي هحححصو .«للعلا» يف هلاسرإ يطقراحلا حجم ال وضاوف

 ينطقرادلل «للعلا»و «(2121) متاح يبأ نبال «للعلا» رظنيو ءرجح نباو نابح

 يف ينابلألا هحح صو ,(94//5/41) رجح نبال «يرابلا حتف»و )594565. 5065٠«(.

 .(7775) «ةحيحصلا ةلسلسلا)

 .(77/8 /7) «بيذهتلا بيذبت» :رظنا .أطخ وهو ««ديعس» :«نلحملا» يف

 دقف :اًضيأ هنع فلتخاو «سيلدتلاو أطخلا ريثك جاجحلاو « )٠١/ «نئلحملا»

 نأ ةملس مأ نع دادش نب هللا دبع نع دعس نب نسحلا نع رمحألا دلاخ وبأ هنع هاور

 ((60) (هئزج١ يف جشألا ديعس وبأ هجرخأ .ثيدحلا ... رفعج ئلع تكب ءامسأ

 نع جاجحلا نع يلجبلا ورمع نب دسأ هاورو 4277/8 /71) «ريبكلا» يف يناربطلاو

 (للعلا» يف ىنطقرادلا هركذ ءاللسرم هب دادش نب هللا دبع نع دعس نب نسجللا

 .ةمئألا ضعب هبذكو «هيف ملكتم دسأو «لاسرإلا ينطقرادلا حجرو )5٠05(«:
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 نب هللا دبع َنِإف «ٌعطقنم ٌثيدح اذه ّنأب كلذ نع ساَّنلا باجأو

 الع هثيدح مّدقُي فيكف «هآر الو كو هللا لوسر نم عمسي مل داهلا نب داّدش

 ؟اهيف ّنعطم ال يل ةدئسلا ةحيحصلا ثيداحألا

 ثيدح هئيدحب ضَراعُي الو :ةاطرأ نب جاّجحلا :يناّثلا ثيدحلا يفو
 .ثيدحلا ناسرف مه نيذلا تابثألا ةّمئآلا

 لصف

 ئضقتا اذإف لماحلا اّمأو ءروهّشلاب ةّدعلل ٌعبات دادحإلا َّنأ :ينّثلا مكحلا
 : د ع ا

 لمجتتو جوزتت نأ اهل نِإف ءاقافتا اهنع دادحإلا بوجو طقس اهلمح

 .تءاش ام هل نّيزتتو اهجوزل 2١7 بّيطتتو

 طقسي له رشعو رهشأ ةعبرأ ئلع لمحلا ةَّدم تداز اذإف :ليق نإف

 ؟عضولا نيح ئلإ ٌرمتسي مأ دادحإلا بوجو

 اذهلو «ةّدعلا عباوت نم هَّنإف .عضولا نيح ئلإ دادحإلا ٌرمتسي لب :ليق
 اهعم ناكف ءاهتابجاو نم ٌبجاوو ةدعلا ماكحأ نم ٌمكح وهو ءاهتذمب دّيق
 .اًمدعو اًدوجو

 لصف

 ةملسملا تاجوََّزلا عيمج هيف يوتسي دادحإلا َّنأ :ثلاّثلا مكحلا
 ةمحأ ؛ أ :روهمجلا لوق اذه «ةريبكلاو ةريغّصضلا ةمألاو ةّرحلاو ةرفاكلاو

 هل ,ةكيألا له ةدسنال :الاق عفان نباو بهشأ نأ الإ كلامو َيعْفاَّشلاو

 .؟ببطتا :د ءنص )١(
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 يال 101 "كلب عديم

 ءاكحأب لكم ريغ اهنا ةرفاكلا هبف لخدن الف ءرخآلا مولا لاب نمؤب

 ناميإلاب دّيقملا ٌصاخلا ئلإ قلطملا ٌماعلا ظفّللا نع هّنودعو :اولاق
 مزتلا نم :لاق هّنأكف .هتابجاوو همزاولو ا اذه نأ ىضتقي

 نع همكح َيْفن يضتقي ال نينمؤملا نع لعفلا لح ي َيْفن نأ :قيقحّتلاو
 هعئارشو َناميإلا مزتلا نم َّنأ يضتقي امّنإو ءاّضيأ مهل ّلحلا تابثإ الو هراّمكلا
 ال نكلو «هعئارشو َناميإلا مزلي نأ ٍلاح لك ئلع بجيو ءهل لحي ال اذهف

 عيا :ليق ول امك اذهو . هيف هلوخد دعب الإ ناميإلا عئارش عراّشلا همِزلُي
 :رفاكلل لح كلذ َّنأ ئلع لدي ال اذهف ّجحلاو ةاكّرلاو ةالّصلا كرتي نأ نمؤمل

 يلع لدي الق :(7ةنيقّتملل اذه يغبني ال» :"'7”بهذلا سابل يف لاق امك اذهو

 .(؟)ااًناَعل نوكي نأ نمؤملل يغبني ال :هلوق اذكو «مهريغل يغبني هن

 4ع /ه) هقنريدملا» :رظنا (1)

 يفامك «ريرحلا» :باوصلاو .فلؤملا نم أطخ وهو «خسنلا عيمج يفاذك (؟)

 .عوبطملا 2 هبوصو .(نيحيحصلا)

 )7١17/5(. ملسمو (775) يراخبلا هجرخأ (0)

 )47/١( مكاحلاو )5١١9( يذمرتلاو ("*09) ادرفملا بدألا» يف يراخبلا هجرخأ (4)

 ملسم هجرخأو .«بيرغ نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاقو ءرمع نبا ثيدح نم

 .«نمؤملل» لدب «قيدصل» :ظفلب ةريره ىبأ ثيدح نم (75690)
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 نمل تعِرش امّنِإ باجيإلاو مارحلاو لالحلا عئارش نأ ةلاسملا بو

 نيبو هنيب ئّلخُي ِهَّنِإف هنيد نيبو هنيب يّلخو همزتلي مل نمو «ناميإلا ّلصأ مزتلا

 هذهو . .اذيلإ مكاحي مل ام «هلصأ نيبو هنيب يلح امك همزتلا يذلا نيّدلا عئارش

 الع دادحإلا | وبجوأ نيذلا رام لاو ماسأملا نيا اوس

 .ةّدعلا لصأك هب اهمازلإ يف ناكو ؛ملسملا جوّزلا ّقح هب قّلعتي ِهّنأ يمد

 اذه راصف ءاهيف اهل ضّرعتي الو او و

 مل (١)انِإَو ,مالسإلا ماكحأب اهيف نومَّرلُي مهَّنِإف ءنيملسملا عم مهدوقعك

 دادحإلا :نولوقي كلذ يف مهعزاني نمو .اًضعب مهضعب عم مهدوقعل ضّرعتن

 اهاصوأ نأب هطوقس لع ئفوتملاو ءايلوألاو يه تففّتا ول اذهلو «هلل ٌّقح

 تسيلو «تادابعلا ئرجم راج وهف «هب نايتإلا اهّمزلو .ءطقسي مل  هكرتب
 .ةلأسملا دس اذهف ءاهلعأ دع هيلا

 لصف

 اذإ دلولا ٌَمأ الو ةمألا ئلع بجي ال دادحإلا َّنأ :(”سماخلا مكحلا
 ههملعأ ال :2؟؟رذنملا حبا لاق .نيجرزباسيل امينأل (؟امهدّوس تام

 .كلذ يف 97 نوفلتخي

 .«اذإو» :م )١(

 .عبارلا مكحلا ركذ قبسي ملو .خسنلا عيمج يفاذك (؟)

 ا اهدبسال عن 59

 .(0795 /49) «طسوألا» :رظناو .(584 )١١/ «ينغملا» يفامك (:5)

 .(نوفلخي» :م «ز ءد ءص )00(

 ١م



 رسم

 ؟ِماّيأ ةثالث (١)ناّدِحت نأ امهل لهف :ليق نإف

 ريغ ئلع ثالثلا قوف دادحإلا مّرح امن ّصّنلا ّنإف .كلذ امهل معن :ليق
 دلولا ٌمأو ةمألا تلخدف ءجوّزلا ئلع اًرشعو ٍرهشأ ةعبرأ هبجوأو ؛جوزلا

 .بجي نميف الو «ٌنهيلع مرحي نميف ال ٌدادحإلا هل لحي نميف

 وأ 2 وأ .ةهبش عءطو وأ «قالط نم ةّدتعملا لع بجي لهف : ليف نِإف

 ؟دادحإ ءاريتسا

 ئلع دادحإ ال هّنأ ءهّنّسلا هيلع تّلد يذلا سداسلا مكحلا وه اذه :انلق
 بجار# دادحإإلاب تسبعطلا تسلا تعبأ هسا 3 اناا نم ةدحاو

 را دانس ل لين رت ا سنو لع يقل ا

 0 ان ةييع باو بيسملا نب ا ب19 قابلا

 حب نم نت 17 ةدكم اهنأل ؛ سايقلا صحم اذهو + هدانتسإلا هلع بجي بيروابلا

7 ً 

 ءاهببس ق افلتخاو ةّدعلا قاك رتشا امهنأل ءاهنع ايفوتملاك دادحإلا اهمزلف

 .هيعاود تمرحف حاكُتلا مّرحَت ةّدعلا َّنألو

 نَمْوي الف ءاهيلإ َلاجّرلا وعديو لاجّرلا ئلإ ةأرملا وعدي امم ٌيلُحلاو بيّطلاو

 اهيلع دادحإ ال ةّيعجرلا ةقلطملا نإف ءواولا فذح باوصلاو .«نئابلاو» :خسنلا يف (؟)
 .فلؤملا مالك يف أيس امك ءاقافتا

2525 



 تَّدَسو كلذ يعاود نم تعِنُمف «كلذل اًلاجعتسا اهتّدع ءاضقنا يف بذكت نأ

 توم روهظب ابلاغ رّذعتي ةافولا (١)ةّدع يف بذكلا نأ عم اذه . ةعيرذلا هيلإ

 ال يهو «ءارقألاب اهّنِإف قالطلا هع فال قدودحم اهلك ةّدعلا ةوكو جوُزلا

 .ئلوأ اهل طايتحالا ناكف ءاهتهج نم الإ مّلعَت

 تابّيطلاو هدابعل جرخأ يتلا هتنيز مّرح نم ئلع هناحبس هللا ركنأ دق :ليق

 نا همّرح ام الإ ةنيؤلا نم مّرحُي نأ زوجي ال نأ ئلع لدي اذهو «قزّلا نم

 ئفوتملا ئلع دادحإلا ًةئيز هلوسر ناسل ئلع مّرح دق هناحبس هللاو ؛هلوسرو

 زوجي الف «جِوَّزلا ريغ ئلع اهكرتب دادحإلا هلوسر حابأو «ةّدعلا ةَّذم اهنع

 .ةحابإلا لصأ ئلع وه لب ؛همّرح ام ريغ ميرحت

 ئلع بجي ال اذهلو ءاهعباوت الو ةّدعلا مزاول نم دادحإلا سيلو

 اذهو .اًقافتا ةّيعجّولا الو :ةأربتسملا الوءاهب نّرَملا الو ءةهبشب ةءوطوملا

 (7قورفلا نم نيتّدعلا نيب امل ءاهنع ئفوتملا ئلع اهسايق نم ئلوأ سايقلا
 ءارقألا ةدع قاحلا نه 'لوأ ءارقألاب ءارقألا هّدع قاسلاف ءابكسو اسود

 ] .ةاقولا ذم

 نم فرك ام دربجس تكلا جول زيلح هادحالا نم ةوفقملا سيلو

 ءمحّرلا ةءاربب ملعلا ""”دّرجمل نكت مل هيف ةذيعلا نت هلاوسعسالا ىلط

 طخ راهظإو هةقعلا اله ميظعت نم وهاسلإو هلوعّتلا لبق بجت اذهتر
 نم دادحإلا لِعُجو هل اًميرح ةّدعلا تلعُجف «ناكمي هللا ذيع هّنأو ههفَّرّشو

 .فيرحت ««هذه» :خسنلا يف )١(

 .فيرحت .«ءورقلا» :عوبطملا يف 000

 .قايسلا بساني تشملاو .(«درجمبا :خسنلا يف 2

 «* هم



 ع
 ارلوأ ةجوزلا تقي كح صب ءادتعألا ديؤمو هيكاتو دوصقملا اذه مامث يعل

 ميظعت نم اذهو .اهبراقأ رئ اسو ١)اهتحخأو اهمأو اهيبأ نم اهجوز ئلع هلعفب

 اذهلو ؛هماكحأ عيمج نم حافّسلا نيبو هنيب قرفلا ِدعأتو هفيرشت و دكعلا اذه

 هتيب ةذايشملا ققحتتل ه7 رضلاو هيلع ةاهشإلاو هنالعإ هثادتبا يف عرش

 يف عَّرْسُي مل ام دادحإلاو ةّدعلا نم هئاهتناو هرخآ يف عرشو «حافّسلا نيبو

 .هريغ

 لصف

 اهيلع لد ىتّلا يهو «ةّداحلا اهبنتجت ينَّلا لاصخلا يف :عباسلا مكحلا
 :ةعبرأ يهو ءاهيلع ليلد ال يتلا لاوقألاو ءارآلا نود سنا

 ,2")(اًبيط ٌسَمَتالو» :حيحّصلا ثيدحلا يف هلوقل :بيطلا :اهذحأ

 ةبيبح مأ تجرخ امل اذهلو .دادحإلا بجوأ نم دنع هميرحت يف ٌفالخ الو

 تّسم َّمث :ةيراج هنم ٌثنهدف بيطب ثعد نايفس يبأ اهيبأ ئلع اهدادحإ نم

 روقاكلاو رتعلاو كسملا بطلا ف لخفوو اغيب ددحلا تركذ َّمث ءاهيضراعب

 نايلا نهدك ةبيطملا ناهدألاو ءروخبلاو ةريرذلاو ؟20ةايّزلاو ةلاغلاو دّتلاَو

 علا ناهدآألا نم ةرصتعملا ه هايملاو ؛نيمسايلاو جَستَبلاو درولاو

 يق لغد الو هيسيلم هلك اذهف ينراألا رهز ءامو لُقتَوَملا ءامو درولا امك

 .«اهيخأو اهئباو» :صءد )١(

 .(7 4 5”ص) ةيطع مأ ثيدح نم هجيرخت مدقت (؟)

 )١5/85(. ملسمو «(0777 5) يراخبلا يف وهو 27 5 0 ص) هجيرخت مدقت ("©)

 مدختست ةينهد ةدام زرفي جرشلا نم بيرق رطع سيك هل «ريئانسلا نم بيرق ناويح (54)
 .رطعلل اًساسأ
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 .كلذ نم ٍءيشب ناهّدالا نم عنمت الو ءْنْمَّسلا الو ١2)جَريّشلا الو تيّزلا

 :عاون ونأ ةثالث يهو «7"2ةنيزلا :نماثلا مكحلا

 (؟7فيرطّتلاو شقتلاو باضخلا اهيلع مرحيف «2")اهُيَدَي يف ةنيّزلا :اهدحأ

 هذه ئلع هب اًهّبنم باضخلا لع ضن كي يلا َنِإف «22)ٍجادْيِفْسِإلاو ةرمحلاو

 .دادح إلا دوصقمل ةداضم دشأو ةنتف مظعأو هنم ةئيز رثكأ يه ىتلا ,عاونألا

 .حيحّصلا حب درصلا ٌّصْنلاب ٌتباث هنع ىهّنلاو ءلحكلا : :اهنمو

 نب دّمحم وبأ مهتم فلخلاو فلألا نم ولعلا لعأ نم قط لاق مل

 ثيدح مهّلوق دعاسيو ءاّراهن الو اليل  «اهانيع تبهذ ولو لحتكت آل : :210هرح

 هنأ ايس نع ازال اهيبوز اهتم نر رن نأ "اتم نكمل ةملس أ

 مث ءاثالث وأ نيتّرم «ال» :لاق لب هيف َنْذَأ امف ءلحكلا يف هونذأتساف ِةِكي ىيبنلا
 ئلع نربصيو ٌةنس غيلبلا دادحإلا نم ةّيلهاجلا يف هنولعفي اوناك ام مهل ركذ

 ةنيزلا غلبأ نم لحكلا نأ بيرالو ؟اًرشعو رهشأ ةعبرأ نربصي الفأ .كلذ

 .مسمسلا تيز 010

 .«ةنيزلا يناثلا» :حءم (؟)

 .«اهندب» :عوبطملا .«اهتيب) :د ()

 .اهعادو اهتضخ :اهرافظأ و اهلماتآ ةأرملا تق كط (4)

 لامعأ يف مدختست ءاضيب ةدام وهو ءصاصرلا تانوبرك وهو .«جاذيفسإلا» '"رنهود (8)

 .ءالطلا

 .(1078 .571/ا/ )١٠١/ «نئلحملا» ف (5)

 ١(. 50 ص) هجيرخت مدقت (0)

 ”' نز/



 .ةنم لش وأ بيطل ل اك وهف

 فلاخم فّدِصَت اًدِهو .لحتكت نأ ءادوشلل :21!كفاشلا نفعي لاقو

 ال امك «ضيبلاو دوّسلا نيب قرت ال لو هللا لوسر ماكحأو ءنينعملاو سل

 دتشا يذلا دسافلا (')0يأرلاو سايقلا اذه لثمو ءراصقلاو لاوُطلا نيب قّرفت

 .هاّيإ مهُمَدو هل ِلّسلا ")ركل

  مهباحصأو َيِعفاَّشلاو ةفينح يبأو دمحأو كلامك  ءاملعلا روهمج اّمأو

 بل هب اممكت نأ اهلف ةديزأل اًيوادت دمتألاب لستكلا خيلإ تدعيشا نإ ءاولاقف
 :ءالجلا لحك ين تلاق اهّنأو ؛مّدقتملا ةملس مأ ثيدح مهتّجحو رايك ةحسملاو

 .«راهّتلاب هنيلسغتو ليّللاب نيلحتكتف كيلع ٌدتشي ههنم َّدب ال ام الإ يلحتكت الا

 دقو اهيلع لمتد هلا لوسر نأ رخآلا ةملس مأ ثيددس مهتئيح نمي

 سيل هللا لوسر ايزيص 2 جلال نابلس م ياما :لاقف ءاّربَّص اهيلع تلعج

 هنيعزنتو «ليّللاب الإ هيلعجت ال» :(5)لاقف .(هجولا ّبْشَي هن :لاق «ٌبيط هيف
 ف هنمردقلا اذه كلام _اعغدآو قاوّدلا هقق ٌدِحاَو ثيدح امهو .ةراهتلاب

 :اًشعب اهبقعي كَشي اًنأرط هل 27ةنيهمّتلا# ىف رسعوبأ ركذو ءاغالب (20(هّط وم»

 ةّمئألا هب ّجتحاو .مهبتك يف ننَّشلا لهأ هلخدأو .هب كلام جاجتحا يفكيو

 )١( «نيبلاطلا ةضور» :رظنا )8/ /١ 5(.

 .«يأرلاب» :عوبطملا يف ل

 .(ريكن» :عوبطملا يف هلعجو .باوص وهو .خسنلا يفاذك (9)

 .(7 77 /7 5) «ديهمتلا» يف امهودب لصتم ثيدحلاو .«لاقف» ةدايزب خسنلا يناذك ()

 .(7 57ص) هيلع مالكلا مدقتو .21761/) (6)

 0 ا 4
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 اهنيدميا مالا فٌتلاَضم اذه اهنيدم :ككلو ءاثسح نوكيذأ هتاجرح ٌلقأو

 لاف ءلاحب لحتكت ال اهنع ئَئوتملا نأ ئلع لدي هّنإف (١)هيلع قّتملا دنسملا
 ةرورض نم الو ءاًراهن الو اليل ال «لحكلا يف اهنيع ةيكتشملل نذأي مل كي يلا
 .ٌرطضت نأ الإ :لقي ملو ءاًنالث وأ نيتّرم «ال) لاقو ءاهريغالو

 يهو اهنيع تكتشا اهَّنأ ديبع يبأ ةئبا ةيفص نع عفان نع (17كلام ركذ دقو

 .(7ِناصَمْرَت اهانيع تداك ئتح لحتكت ملف «رمع نب هللا دبع اهجوز ئلع ٌداح

 بنحخآلا اههدحل افلاخم هرهاظ كاك ناو يدنع اذهو :*”رمع وبأ لاق

 لئلع انالث وأ نيتَّرم (ال» رخآلا ثيدحلا يف هلوقو «ليّألاب هتحابإ نم هيف امل

 هللا لوسر اهيف لاق يلا ةاكّشلا َّنأ ىلع ملعأ هللاو نيثيدحلا بيترت نأ قالطالا

 كلذلف ؛لحكلا نم هيف اهل دب ال اًغلبم اهنم  ملعأ هللاو غلبت مل «ال» كي

 .كلذ اهل حابأل اهرصب ّباهذ 7*2 فاخت َةَّرطضم ًةجاتحم تناك ولو ءاهابن

 اذهل دهشي رظّتلاو .راهّنلاب هيحسماو ليّللاب هيلعجا» :اهل لاق يتَّناب لعف امك
 ءلوصألا يف حابملا لاح ئلإ ٍتاروظحملا لقنت تارورّضلا َّنأل ؛ليوأتلا
 ؛لحكلا ين دنسملا ثيدحلل اًريسفت هذه ةملس مأ ئوتف كلام لعج كلذلو
 هليوأتب ملعأ يهو ءاهدنع مص اذإ هفلاختل تن تناك امو «هّنور ةملس مأ نأل

 )١( :8ص) هجيرخت مدقت ١(.

 )١7١1557( اًضيأ قازرلا دبع هجرخأو )١7١70(« قازرلا دبع هقيرط نمو )١7254(. (؟)

 .هب عفان نع ةبقع نب ىئسوم نع جيرج نبا قيرط نم
 .ضيبأ سو اهقوم يف غمتجا :ٌنيعلا ٍتِصِمَر (0)
 .(719/11) «ديهمتلا» يف (5)

 .«تفاخل» :د ءص (4)



 مكحب هل مكحُي ال ٍءيش ىلإ ٌرطضملا َّنأل ؛كلذل دهشي رظّتلاو .هجرخمو
 تيت امّنإَو «ءيش يف ةئيزلا نم يوادّنلاو ءاوٌدلا سيلو «نّيؤتملا هفرملا

 يف هتّحص عم تورامب ٌملعأ ةملس مأو ءيوادّتلا نعال ةئيرلا نع (١)داحلا

 .ءاهقفلا رثكأو ٌيعفاَّشلاو كلام لاق هبو «هقفلا لهأ هيلعو ءرظّلا

 هللا كبع خب ملاس نع هغلب هّنأ ")(هئّطوم» يف كلام ركذدقو

 اذإ اهَّنإ اهجوز اهنع ئَفوُي ةأرملا يف نالوقي اناك امهَّنأ راسي نب ناميلسو
 لحتكت اهنأ ءاهتباصأ ئوكش وأ ءاهينيعب ٍدَمَر نم اهرصب ئلع تيشخ
 .ٌبيط هيف ناك نإو لحكلاب ئوادتتو

 لامعألاو ءِبِّيطَتلا ئلإ ال يوادّنلا ئلإ دصقلا َّنأل :")رمعوبأ لاق

 لحك وهو «بيطب سيلو «ةنيز نوكيف رفصُي ربّصلا : ٌييعفاشلا لاقو .تاّيئلاب
 راتب ةسسمتو .ئرت ال ثيح ليّللاب ةأرملل ةملس مأ هيف ٌتنذأف ؛ءالجلا

 .ههبشأ ام كلذكو ؛ئرت ثيح

 لحكلا نم ٌداحلا عئمت اعْنإو :2؟7(ينغملا» يف ةمادق نب دمحم وبأ لاقو

 (50توُدَدْتَعلاَو 20ايتوتلاب لحكلا اًمأف ؛ةئيزلا هب لصحت يذلا هّنأل دمفإلاب

 .(«ةداحلا» :عوبطملا يفو .خسنلا عيمج يف ءاهلا نودب ضئاحلا لثم «ذاحلا» 0010

 )0( مقرب )1١1/05(.

 77٠(. /11/) «ديهمتلا» يف (*)

.)1588/11( )©( 

 برشُُم ةرضخلا ىلإ اهنمو «ةرضخلا ئلإ اهنمو ءءاضيب اهنم ,نداعملا يف نوكت ايتوتلا (5)
 .نيعلا ةيوقتل ةديج يهو ءةرمحب

  «ةرمحلا ئلإ هنولو «ةرارم همعط يف ءاصحلا ةريغص «ردنكلاب ةهيبش ةرجش غمص وه (5)
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 .(7١اًهَرَم اهديزيو نيعلا حبقي لب «هيف ةنيز ال هّنأل هب سأب الف امهوحنو

 مّن هّنأل ءاهندب نم اههجو ريغ ئلع رّصلا لْعَج نم عمت الو :(1)لاق
 هْنِإ) "هلك يللا لاق اذهلف .باضخلا هبشيف هرْمَصُي ِهَّنأل هجولا يف هنم عِئُم

 .«(ةجولا بشي

 بودنملا رعّشلا قلحو طبإلا فّنَتو رافظألا ميلقت نم عنمَت الو :لاف

 هّنألو .ةملس مأ ثيدحل .هب طاشتمالاو ردّسلاب لاستغالا نم الو .هقلح لإ

 .بيطلل ال فيظنتلل داري

 : هللا دبع 5 ليف :(76هلئاسم) ف وروباسيلا ئناه نب ميهاربإ لاقو

 ريّصلاب تلحتكا تدارأ 247 نإ نكلو ءال :لاق ؟دمثإلاب لحتكتأ اهنع لفوتملا
 .ةديدش يوكش تكعشا وأ ءاهتيع ارلع تفاح اذإ

 لصف

 وه امو ل يَا هنع اهاهن ام اهيلع مرحيف «باّْلا ةنيز :ينَّقلا عوّتلا
 اًيوث سبلت الو» :لاق هنأ هنع حمص دقو .هلثم وه امو «هنم عنملاب ئلوأ

 رمحألاب غوبصملا ٌرئاسو ءرفعزملاو ٌرفصعملا ٌمعياذهو «2200اًعوبصم

 .نيعلا يف ةلئاسلا ةبوطرلا عطقت

 .لحكلا كرتل تدسف وأ اهقيلامح تضيبا :نيعلا تهرم )١(

 .هلبق امب لصتم مالكلا )١(

 .(؟ 57 )١/ قاحسإ هنبا لئاسم يف وهو ءاذك ()

 .«اذإ» :م (5)

 .(7 5 5”ص) ةيطع مأ ثيدح نم هجيرخت مدقت (5)
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 قو .نييزتلاو نيسحتلل غبصي ام ّلكو ءفاّصلا قرزألاو رضخألاو رفصألاو

 .20)قشَمْعلا الو :بايثلا نم دفصعملا ٌسيلت الو» :رخآلا ظفللا

 :نارخآ ناعون انههو

 لخدي ملو ههجو ئلع بايثلا نم جت ام وهو ههيف ٌنوذأم :امهدحأ
 00 نم غيم ا

 دوربلاك هريغ عم جنو هلع غض
 هي وأ "7 حيقرل غي اهو ذولا لدم فتيل هطيصضي داوم ال ام :يناثلاو

 ع ع ٍِع سَ َْح 2

 وأ هرعش وأ ءربو وأ هءيفوص وأ «ناتك وأ .نطق وأ«

0 

 ئلع بايثلا لامج :امهادحإ «ناتنيز بايثلا يف :هئقلاع#ب 00 ٌيعْفاّشلا لاق

 يبدي لاعم ذهسبل نمل ةيز بايثلا ةروعل رشا .نيسبالل

 جسيم كو رتولاو فوُصلا كلذكو هويزمب سيل ضاييل ذل ؛ضايبا

 هب دري مل غبص لك كلذكو «هريغ وأ رح نم ص هيلع لخدي ملو ههجو لع

 )١( 11ص ) ةملس مأ ثيدح نم هجيرخت مدقت 07(.

 .خسنلا يف تسيلو .«زق وأ» :عوبطملا يف اهدعب )00

 .«دودلاك» :م ءىد ءص (9)

 .خسنلا فالخ «حيبقتل» :عوبطملا يف ()

 (ديهمتلا» يف امل قفاوم فلؤملا هلقن امو .فرصتب (20888 :5//041) «مألا» يف (6)

(219 077 

 .ءاهلا نودب «ديهمتلا» يف وهو ءءاهلاب خسنلا يفاذك ()

 افعال



 ٍةنيز نم ناك ام اّمأف هنع خسولا يفنل وأ حبقيل ْغبص امو داوّسلا لثم «نّيزتلا

 مآ وأ ةةح لخل كلذو تاحلا هسيلتالف هريغ را بوك قا( قروا

 .همالك ائهتنا .ةّيَمذ وأ ةملسم «ةريغصو ةريبكو

 لاقو ؛كلام لوق وحن بابلا اذه يف َيِعفاَّشلا لوقو :(")رمع وبأ لاق

 هب تدارأ اذإ اًعوبصم نكي مل نإو رح الو ٍبْضَع بوث سبلت ال :ةفينح وبأ

 ذإو .هسبلت نأ سآب الف ةنيزلا وبصملا بوذا 7سبلب هر مل نإو نزلا
 لحتكت مل (؟!اهتيع ِكتشت مل نإو هريغو دوسألاب تلحتكا اهتيع تكتشا

 لصف

 الو «ةّدتعملا نّيزتت الو :بلاط يبأ ةياور يف لاقف دمحأ مامإلا اّمأو

 هيف سيل ٍنهدب نهَّدَتو «ةنيز لحكب لحتكت الو ءبيّطلا نم ءيشب بيطنت

 نّيزتت نيتنثا وأ ٌةدحاو ةقّلطملاو «بيّطلل اًنارفعز الو اًكسم برقت الو «ٌبيط

 .اهيعجأ نول ةلعلا ف ب شعتو

 اهجوز اهنع ئفوتملا :لاق ديما كلاس :22)(هلئاسم» ٍِق دواد وبأ لاقو

 ,ةنيزلاو تيطلا هيب ةمتلاو ال7 ةقاطملاو

 :ةيردضملا نم بيوضتلاو .«ءيش وأ» :خسنلا يف 01

 77١(. /١١ا/) «ديهمتلا» يف (0)

 ١ فيرحت :«سيلف» :«ديهمتلا» يف .

 .د ء.ص نم ةطقاس «اهنيع ...تلحتكا» ()
  (00)ص) ١6١(.
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 اهجوز اهنع ئفوتملا :تلق دمحأ تلأس :21)«هلئاسم» يف برح لاقو
 ءاهنع ئفوتملا ("”بّيطتت ال :لاقف ؟ريرحب سيل َدرْبلا ناسبلت له ةقّلطملاو
 :لاق مث .اهرهط دنع اليلق نوكي نأ الإ بيَّطلا يف دّدشو «ةنيزب ")ُنّيزتت الو

 قاس ّمث .ةعجر اهيلع اهجوزل سيل ِهّنأل اهنع ئفوتملاب اًنالث ةقّلطملا تهّبشو
 نم رفصعملا سبلت ال اهنع ئفوتملا :تلاق ةملس مأ ئلإ هدانسإب برح
 .(20بيطب طشتمت الو 111 يطق الر ءاعتكت 4و «:يعخف الو ةبايثلا

 نع هللا ليعايأ تلآاس:؟ 7(هلئاسمل ف رووا يناه نب ميهاربإ لاقو

 ئفوتملل هِرُك امَّنإو .هب سأب ال :لاق ؟اهتَّدع يف نهّدَت وأ اهتَّدع يف بقتتت ةأرملا
 .هب نحت الف ٌبيط هيف نهد لك :هللا دبع وبأ لاقو .نّيزتت نأ اهجوز اهنع

 هنم عونمملا َّنأ ئلع ةفينح يبأو َيِعفاَّسلاو دمحأ مامإلا مالك راد دقف

 ءاّمعطق باوّصلا وه اذهو .ناك عون ّيأ نم ةنيزلا سابل نم ناك ام بايثلا نم
 لكك ُتِبَئلاو ٌموهفم هلجأل قَّسمملاو رفصعملا نم تعِنُم يذلا ئنعملا َنإف
 ناك اذإف «عنملاب ئلوأو هلثم وه ام ئلع اًهيبنت غوبصملا عم ركّذلاب هّصخ

 ةفيدلل هارياكم نامثآلا ةيلاغلا ةعينرلا ؟9ةر حملا دوريلاو ضيسألا

 477« ئه 61)

 .«بيطت ل9 :ىءءىض (90)

 4 ءيزت االول :ز هلة ىح (9)

 .«ببطظت الَول :ز هد ءنه (5)

 .هيلع مالكلا مدقت (6)

 .(”594ص) فلؤملا دنع ٍيقتأيس امك )١/ ١157( قاحسإ هنبا لئاسم يف وه (”)

 .«ةربحملا» :عوبطملا يفو .ريرحلا نم ةجوسنملا ئنعمب اهلعلو .خسنلا عيمج يف اذك (0)
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 .عوبصملا بولا نم عنملاب ئلوأ «')اناك امهتدوج يِضانَتو امهعافترال

 وبأ لاق امكال ؛كلذ يف ُبرتسي مل هلوسرو هللا نع َلَّقع نم لكو

 سبلت نأ اهل ٌحابمو «طقف ةغّبصملا بايثلا بنتجت اه "مزح ني دحيم

 رحبلا فوصو ؛«غبصُي مل يذلا هنول نم رفصأو ضيبأ ريرح نم تءاش ام ُدعب

 هلك ٌيلحلاو بهّذلاب جوسنملا سبلت نأ اهل ٌحابمو كلذ ريغو ههئو وخ يذلا

 ةسمخ ىهف . قلق ريو درر توقا لاو رعوسلاو ةقاقاو يملا نم

 تبهذ ولو «ةرورض ريغل وأ ةرورضل هلك لحكلا يهو «طقف اهبنتجت ءايش

 10 ادد
 ةرضخلاو داوّسلا كلذ يف ءاوس «هنم ٍءيش ئلع وأ دسجلا ئلع وأ سأّرلا

 ٌةاّشوم ٌبايث "”يهو .هدحو بصقتلا الإ كلذ ريغو ةرفّصلاو ةرمحلاو

 .ةلمج هّلك باضخلا اًضرف اًضيأ بنتجتو .اهل ٌّمابم وهف «نميلاب لمعُت
 بنتجتو .اهل لالح وهف طقف طشُملاب حيرستلا اشاح طاشتمالا بنتجتو

 اهرهط دنع رافظأ وأ ٍطْسَف نم اًئيش اشاح «هبرقت الو هّلك َبيَّطلا اًضرف اًضيأ
 هّصنب اهيف همالك انيكح ءاهركذ ىلا ةسمخلا هذهف .طقف

 يف ةنيّزلا نم (؟7سيل اهيلع ةوسأ بوث سبل ٌميرحت هنم بيجعب سيلو
 غوبصملا '*'ةيرحتالو يهاوجو اًولؤلو اًبهذ دقّتي بوث ةحابإو (عء يش

 .«ناك» :م )١(

 )707/5/1١١(. «ئلحملا» يف (؟)

 .«نهو) :م د ءص 0ع

 .عوبطملا نم ةطقاس «سيلا) 2

 .«مرحي الو» :م .ىد ءص (5)
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 هؤاهبو هئسح نويعلاب ذخأي وه يذلا ريرحلا ةحابإو «خسولا لمحل ظيلغلا

 ال هنو رمألا سفت ىف هللا نيذ اذه :7١2[:لوقي] نأ هنم يحجيعلا امّنِإَو هقاوّدو

 اهل ٍةِكَك هيمن يف حيحّصلا ثيدحلا فالخ ىلع هّمادقإ اذه نم ٌبجعأو

 نم هّنأل حصيالو "يانا مذا «ئاللب ريغلا يتق لاذع نم ببهأر

 يقل ام هّللف .هب انلقل ٌحصولو ؛فيعض وهو ءَنامُهَط نب ميهاربإ ةياور
 تاقثلا تابثألا ظاّمحلا نم وهو امزح نب دّمحم يبأ نم نامهط نب ميهاربإ
 حيحّصلا باحصأ قفتاو :هثيدح جارخإ ئلع ةّنِّسلا ةّمئألا قفتا نيذلا
 «قدسلاو ةقئلاب ةكن انك 0 ذهشو هديدسي جاجشسألا يلع ناَخيشلا مهيفو -

 نم ٍدحأ نع ظفحُي الو ءشْدََح الو حرج هيف مهنم ٍدحأ نع ظفحُي ملو

 هي ةليعفتالو فاو كيدح ايصال نرحملا

 عبسأ انأو «بيذهتلا» يف ظفاحلا جاجحلا يبأ انخيش ئلع ئرقو

 دلو .يورهلا ٍديعس وبأ ناسارخلا ؟؟!ديعس نب نامهط نب ميهاأربإ : :(70لاق

 .اهم تام لوتح - ةكمب نكس ّمث ءاهب ثّّدحو دادغب مدقو «روباسين نكسو «ةارهب

 .قايسلا ميقتسيل اهاندز .خسنلا يف تسيل ()

 .(707ا1//١١) «انئلحملا» (؟)

 .(اهدعب امو ٠١8 /7) «لامكلا بيذهت» (9)

 (7 7/8. /ا/) «ءالبنلا مالعأ ريساا ين اذكو ««ةبعش# :«بيذهتلا» يفو .خسنلا يفاذك (:4)

 .باوصلا وهو )23١11/١1« «بيذهتلا بيذبت»و

 ا



 00عؤورملا ورسغ وبآ حون لاق :لاق مث .هنع ئور نمو ئور نّمع ركذ مث

 لاقو .ثيدحلا حيحص :كرابملا نبا نع كلملا دبع نب نايفس نع

 نب هللا دبع لاقو .ةقث :متاح 2؟0وبأو هيبأ نع لينح نب دمحأ نب هللا دبع
 :متاح وبأ لاقو .يلجعلا لاق كلذكو .هب سأب ال :نيعم نب ئيحي نع دمحأ
 يف ةقث ناك :ٌنمراَّدلا ٍديعس نب نامثع لاقو .ثيدحلا نسح ٌقودص
 وبأ لاقو .هنوقّتويو هيف نوبغريو هئيدح نوهتشي ةّمئألا لزي مل ءثيدحلا

 ةياوٌرلا نسح «ثيدحلا حيحص ناك :هيوهار نب قاحسإ لاقو .ةقاث' كاد

 .ةعامجلا هل ئور .ةقث وهو ءهنم اًثيدح رثكأ ناسارخب ناك ام ءعامّسلا ريثك

 قارعلاو ناسارخب ثّدح نم لبنأ نم ناك :يضاقلا مثكأ نب ئيحي لاقو

 نب كلام تعمس ؛يدوعسملا لاقو .اًملع مهعسوأو :مهقتوأو ؛ناجحلاو

 ملو .ةّكمب ٍةئامو نيّنسو ٍنامث ةنس نامهط نب ميهاربإ تام :لوقي ناميلس
 هلم فلكي

 نع فشاكو صوصنلا هذهل ٌقباطم وه اميرثتكهتاوتي ةباحّصلا خرتفأ دقو
 الو «ٌبّيطت الو ءلحتكت ال :لاق هّنأ رمع نبا نع ّحصف ءاهدوصقمو اهانعم

 «ّيلحب نّيزتت الو ءاّدرب "7الإ اًغوبصم اًبوث الو رفصعملا سبلت الو ءبضتخت

 يكتشت نأ الإ ةئيزلا هب ديرت لحكب لحتكت الو «ةنيزلا هب ديرت اًئيش سبلت الو
 .(43 كم

 .«بيذهتلا»و خسنلا فالخ «يزورملا نب ورمع نب حون» :عوبطملا يف 000

 .«يبأو» :عوبطملا يفو .«بيذهتلا»و خسنلا يف اذك ١)

 .(اولحملا»و خسنلا فالخ «الو» :عوبطملا يف (9)

 دنع هيلع فقأ ملو .هححصو ظفللا اذهب )٠١//771( «ئلحملا» يف مزح نبا هقلع (5)
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 نع :يروتلا ةايفس نع "!قاؤولا ذيع قيرط نعأ 1١ه نع حصو

 الو ءاّبيط اهنع ئفوتملا سمت ال :رمع نبا نع «عفان نع ءرمع نب هللا ديبع
 ٌببلجص 9 ىكعوث الإ اغويضع بوت لك الا :كي الو ب 0

 . كي

 ا

 سمتالو :بْضْعْلا الإ ةقّبسملا بارشلا سيلث ال :ةيطع مآ نع ٌمِصو
 .(4)ةنيز لحكب لحتكت الو «رافظألاو طْسقلاِب بيطلا نيندأ الإ اًبيط

 .(60ةنيّرلاو بيّطلا بنتجت :لاق هنأ سابع نبا نع ٌٌمصو

 الو ءلحتكت الو ءاًئيش ةغّبصملا بايثلا نم سبلت ال :ةملس مأ نع َّحصو
 217 ظتت لو «يضتختت الو ايل سبلت
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 (... لحكب لحتكت الو» :ةريخألا ةدايزلا نود هوحنب هجرخأ دقو .ظفللا اذه هريغ

 ىف ىقهيبلاو ١19708(. 01 5:*97) ةبيش ىبأ نباو )١7١١51١7١١6(.« قازرلا دبع

 .(7/7 5 /1/) «لئربكلا نئسلا)

 .د «.ص ُْق تسل ((هنعا)

 قيرط نم (/7 5 //) «ئربكلا نئسلا» يف ىقهيبلا هجرخأو )١7١١7(. «فنصملا» يف

 .هب عفان نع هللا ديبع نع ريمن نبا
 .(7 50 /) «ةياهنلا» :رظناو :(7 55ص) هحرش مدقت

 (هلئسما يف هيوهار نب قاحسإ هقيرط نمو )١17١78(: قازرلا دبع هجرخأ

 ؛ بكلا مجعملا» يف يناربطلاو .(571/4) (هجرختسم) يف ةناوع وبأو (؟0)

(8/ 6285 

 )3178/١٠١(. (نئلحملا» يف اَقّلعم مزح نبا هجرخأ

 .(75/ -1 4/ص) هجيرخت مدقت دقو هاَهنَعُهَيَإَعََو ةملس مأ ىلع افوقومو اًعوفرم يور
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 الو ءاّبيط برقتالو ءارفصعم سبلت ال :نينمؤملا ٌمأ ةشئاع تلاقو

 .؟170بَضَعلا تايث تءاش نإ سبلتو يلح سبلت الو ؛لحتكت

 لصف

 ئفوتملا ةجوَّزلا بنتجتو :(1)(هرصتخم» يف يقّرِخلا لاقف باَهّتلا اًمأو

 ؛دمثإلاب ٌلحكلاو ءاهلزنم ريغ يف ةتوتيبلاو «ةنيّزلاو َبيَّطلا اهّجوز اهنع
 .تاقنلاو

 :(9(هلئاسملا يف ئناه نب قاحسإ لاق دقو ءدمحأ نع اضن اذبم دجأ ملو

 سأب ال لاق ؟اهتّدع يف نهّدت وأ اهتّدع ىف بقتنن نت ةأرملا نع هللا دبع ابأ تلأس

 .نّيزتت نأ اهجوز اهنع ئفوتملل هرك امَّنِإو هب

 اهجوز اهنع ل ممل :دمحأ لاق : تاملباس# ل 2 ةرفع ري هللا 18 نير

 .ةنيزلاو تيطلا 6322 َنبنتجي ةمرحُملاو اًنالث ةقّلطملاو

 بدتجت هنأ اذه رهاظف «هبتجت اميفةمرحُملا ةلزتمب هنع ئّيوتملا لعجف

 لق ةيحم وبآهلاع اذهو .ملعأ هللاف ءاذه هّصن نم ذأ مساقلا ابأ ٌلعلف «باقّتلا

 .ةعيهل نباب هفعضو )778/٠١(« «ئلحملا» يف اًَّلعم ظفللا اذبب مزح نبا هجرخأ (1)
 وهو ديمح نب دمحم هدانسإ يفو «(75057 /5) (هريسفت» يف يربطلا هجرخأ دقو

 نبا هب ثدح ام دمحأ مامإلا ححص دقو «كرابملا نبا نع هتياور نم اهنأ الإ .ءفيعض

 .هللا دبع هنبا هيلع هأرق اميف كرابملا نبا نع ديمح
 .(«ينغملا» هحرشب )584/1١١- (؟)

.)547/193 ( 

 .(55 771 ص) هلبق امو ّضنلا اذه مدقتو .(١501ص) (5)
 .أطخ ««نبنتجت» :عوبطملا يف (5)

١14 



 لثم هانعم يف امو باقثلا | ةّداحلا هب هبنتجت (")امم ثلاثلا ءلصف :7١2لاقف «ينغملا»

 اذإو .كلذ نم عَتمُت ةمرحملاو :ةمرحملاب ٌةهّبشم ةّدتعملاَّنأل ؛هوحنو عقربلا

 .ةمرحملا لعفت امك هيلع َتلَدَس اههجو رتّس لإ تجاتحا

 ؟هّسْبَل اهل له جن مث هّلْرَغ غبُص اذإ بوثلا يف نولوقت :امف :ليق نإف

 :1016يتغملا) يف نالامتحا امهو ءناهجو هيف :ليق

 ام ةبشأف نسحلل غوبصم هّنألو «عفرأو نسحأ هّنأل ؛هسبل مرحي :امهدحأ

 .هجسن لعب غبص

 َتوثالإ» :ةملس مأ ثيدح فول هللا لوسر لوقل يرحيال :يناثلاو

 .يضاقلا هركذ .هجسن لبق هلزغ غبص ام وهو ««بصَع

 هب ْعَبْصَت تبن هنأ حيحّصلاف بْضَعلا اًمأو «ٌحصأ لّوألاو :(4)خيّشلا لاق

 .هبالإ نافييال نميلاب ناتبت يّضقلاو سرولا :؟27ىئيهسلا لاق .بابللا
 يصمم ئدعم يللا رتل نس ا

0 

,)55+/15( )١( 

 .«ينغملا»و خسنلا فالخ «اميف» :عوبطملا يف (؟)
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 .«ينغملا» يف ةمادق نبا يأ (5)
 .«ينغملا» نم هلقن فلؤملاو .(189/1) «فنألا ضورلا» يف (5)

 ا



 ءاربتسالا يف دع هللا لوسر مكح ركذ

 لوسر نأ !يردخلا ٍقيعس يبآ ثيد نم ؟174ولسم ميسم ف نبل

 اورهظف ؛مهولتاقف ءاودع يقلف «ساطوأ ىلإ اًشيج ثعب ٍنينح موي كي هلل

 نم اوه وست ل لوسر بعسل نم تلج أكف يابس !رياصأو بمنع
 كلذ يف لجو رع هللا لزنأف «نيكرشملا نم ٌنهجاوزأ لجأ نم 2؟”َنهايشغ

 مكل ّنهف يأ «[؟4 ءاسّنلا] « ةةدطتأ نكس تامل هلو كك تحللا»
 #0 ل ا ل

 .نبتدع تضقنا اذإ لالح

 ةأرماب ّدم ِةللكَي كلا نأ :ءادرذلا بأ ثيدح نم اًضيأ يحيا يو

 معن :اولاقف ..1«اهب ملي نأ 8”2ديري هلعل» :لاقف ءطاطشسف باب ئلع 247جم ١ ٠١  0ع ع قد 5" 2
 هئٌروُي فيك هّربق هعم ٌلخدَي اعل هّتعلأ نأ ُثممه دقلا لك هللا لوسر لاقف

 .1؟2] مسيل وهو ةعلختسي فيك 34ل حيال وهز

 مرح ديد ّيِبْثلا نأ :ةيراس نب ضابرع ثيدح نم :0(27يذمرتلا» يفو

 )١( برقم)١5605(.

 )( .«مهنايشغ) :د ءص

 .41545) مقري 8

 .اهتدالو تبرق يتلا لماحلا يه (5)

 .ز «د ؛م يف تسيل (ديري» (6)

 .عضت لوتح اهعامج لحيال ةّيبسم الماح تناكو ءاهؤطي يأ (5)

 لاقو .هححصو (417/1١؟) مكاحلاو (1767١)دمحأ هجرخأو )١1574(. مقرب (0)

 نب بهو اهنع درفت «ةيراس نب ضابرعلا تنب ةبيبح مأ هدانسإ يفو .«بيرغ» :يذمرتلا
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 3 يردخلا ٍديعس يبأ ثيدح م03 دواد يبأ ننس او (ةتسملا) يو

 نو يخالر يطع نيح لتحل: اهبس يل فنا نما

 .(ةضيح ضيحن 3 ئتح لمح

 نسما :لاق دلع علا نأ تبث نب عْفيَوَر كتيدح دم 060مل فو

 ثيدح «سلهرتلا لاق .«هريغ ّدلو هءام ىِقسَي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك

 , ريسيجع

 رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ئرمال لحي ال» :اًضيأ هثيدح نم ©"7دواد يبألو

 .«اهثربتسي تح يْبَّسلا نم ٍةأرما ئلع عقي نأ

016 

 .ثيدحلا اهب لووقتي يذمرتلا ركذ امك دهاوش ثيدحللو «قثوت ملو .دلاخ

 («ئريكلا ننسلا» يف ىقهيبلا هقيرط نمو )/75١151( «ننسلا»و ء.(5951١١) «دنسملا» )١(

 ,(71751) يمرادلا هجرخأو ١9"7(. /4) «ةنسلا حرش يف يوغبلاو .(64 59 /0)

 هقيرط نمو )7١7/7(( مكاحلاو «(57 /8) «راثآلا لكشم حرش#) يف يواحطلاو

 عيطخي وهو هللا دبع نب كيرش هدانسإ فو .(588/6) «لئركلا نتسلا) يف ىقهيبلا

 لصأو ءسواطو يبعشلا نع السرم يورو ءاهب ئوقتي دهاوش ثيدحلل نكلو ءاٌريثك

 717/١(. /5) «دواد يبأ حيحص)» يف ينابلألا هححص دقو ؛(5557١) ملسم يف ثيدحلا

 يقهيبلا هقيرط نمو )/7١15(- دواد وبأو .(13519940) دمحأ هجرخأو )١171(. مقرب (؟)

 نايح نباو ؛(7577/65) (ريبكلا» يف يناربطلاو 5(  54 /7/) «ئربكلا نئسلا» يف

 «صيخلتلا» يف ظفاحلا هنسح اذكو ؛«نسح ثيدح» :يذمرتلا لاقو «(«5860)

 .(7 1/1 /5) «دواد يبأ حيحص)» يف ٍنابلألا هححصو )17١/١(«

 .(5 594 /1/) «ئربكلا ننسلا» يف ىقهيبلا هقيرط نمو )/5١195(« مقرب (5)
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 نم اَبيث ٌنحكني الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم» ا دمحلألو

 .«ضيحت ةرتح ايابّكلا

 يلا ةديلولا تبهُو اذإ :رمع نبا لاق :(7«هحيحص#» قف ئراخبلا ركذو

 ءاوذعلا أربتسُمالو هةضيحب أر مشل ثقيُع وأ تعيب وأ أطوث

 :سواط نع 4 ”[ملسم نب ورمع نع] هرمعم نع ('7قازرلا دبع ركذو

 الو لماح ئلع ٌلجر نعقيالا :هيزاغم ضعب يف اًيدانم لَو هللا لوسر لسرأ

 :«ضيحبت مح [ئاج

 باصأ :لاق نيعشلا نع ءايركز نع ؛ٌيروشلا نايفس نع (2)ركذو

 اح لع وصفي ل نا ل لوس مضر ومالا ةييايابس نوملسلا

 1 ىت ئتح لماح ريغ ىلع الو ءعضت ئّتح

 لصف

 :ٌةديدع اًماكحأ نِنّسلا هذه تنّمضتف

 تناك نإف ءاهوحر ٌةءارب ملعت ئّتح ةّيبْسَملا ءطو زوجي ال هنأ ::")اهدحأ ع هس 000 ع ع

 ام اهنم ءنسحلا لإ اهب يقتري دهاوش ثيدحللو «ةلاهج هدانسإ يفو )/١199(. مقرب )١(

 .مدقت

 .(حتفلا هحرشب -477/5) (؟)

 .حيحص لسرم وهو )١19077(. «فنصملا» (*)

 .«فنصملا» نم تديزو «خسنلا يف تسيل 050

 ) )6«(فتصضملا» )555٠9:2(.

 .د يف تسيل «اهدحأ» 61
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 نم نكت مل نإف ؛ةضيح ضيحت نأبف الئاح تناك نإو ءاهِلْمَح عضوبف اًلماح

 ةءارب ملعت يتلا يفو هركبلا يفو )هيف فلّتخاو .اهيف ّصن الف ضيحلا تاوذ

 ملو ءاهأطي ملو ةضيحلا بيقع اهعاب مث ؛عئابلا دنع تضاح نأب اهمحر

 .لجر ئلإ اهنع تلقتناف ةنوصم يهو ٍةأرما دنع تناك وأ ؛هكلم نع اهجرخُي
 هومعب اًدخأ هّلك كلذ يف ءاربتسالا دمحأو ةفينح وبأو ٌيِعفاَّشلا بجوأف
 اًجاجتحاو ءمحّرلا ةءاربب ملعلا عم بجت ثيح ةذعلاب اًرابتعاو ؛ثيداحألا

 :ءاطع لاق :لاق جيرج نبا انتدس :2؟1قاورلا دبع ركذ امك «ةباحّصلا راثآب

 .ةفاقلا فانخلا هي ريع اعدق وسن وف ةيراس راقتلا نم تكا لوادف

 «ضيحملا تغلب دق ةيراج عاتبا نم : رس لاق ع مث .مهدحأب اهدلو اوقحلأف

 نيعبرأو اًسمخ اهب صّيرتيلف ضِحَت مل تناك نإف ءضيحت ىّتح اهب ٌصّيرتيلف
 .ةليل

 املعو ضيحملا عم فسمي نم ةاع ةذعلا هئاحيس هللا بجوأ دقو ةاولأق

 .ةمألا ةّدع ءاربتسالاو ءرهشأ ةثالث اهلعجو ءضيحملا نسم غلبت مل نم

 .ضيحملا نس غلبت مل نمو ةسيآلا ئلع بجيف

 ثيحف ءمحّرلا ةءاربب ملعلا ءاربتسالا نم دوصقملا :نورخآ لاقو

 ئور امك هيلع (*!ءاربتسا الو ءاهؤطو هلف ةمألا محر ةءارب كلاملا ("0نّقيِ

 .د ءص يف تسيل «اهيف فلتخاو» ()
 )١158945217885(. (فنصملا» يف ١)

 .(نقيتي) :د 2ع

 .أطخ :«ءاريتسالاو» :ضءود (4)
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 تناك اذإ :لاق رمع نبا نع عفان نع ءبويأ نع رمعم نع 7١2قازرلا دبع

 كيك (7ةسيحص) ف يراخبلا ةركذو عاش نإ اهثربتسي مل ءارذع ده

 ؛ىمخللا هللا دبع نب بويأ نع «ديز نب يلع انث :ةملس نب داّمح ركذو

 اق ي #غبيررعو ع ا 8 ١ ا
 ننال سوا ووو وأ با ولام :لاق رمع نبا نع

 نسا ع ا

 (9نورظني ساّنلاو اهلّبقأ ٌتلعج نأ يسفن ٌتكلم امف :رمع نبا لاق

 :اهعورفو هتدعاق كاهو ءعجري اذه ئلإ كلام بهذمو

 اهركذنف .ءارشسالا صايل ةدرعا# لقع دقو :ىرزاملا هّللا دبع وبأ لاق

 اهيف مزلي الف لمحلا اهيلع َنِأٍةمأ لك نأ كلذ يف عماجلا لوقلاو :؟ 20[

 دّدرت وأ ءاهلمح يف كش وأ ؛الماح اهنوك َّنّظلا ئلع بلغ نم لكو .ءارتسالا

 ا ءهمحر مارب ألا نص بلق نم لكو ءايف مزال ءارعسالاف - -ح هيف

 .هطوقسو

 )١( «(فنصملا» يف )١59٠5(.

 .اًبيرق مدقت (0)

 يبرحلاو )519/١(« «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلاو )2١7705«(« ةبيش يبأ نبا هجرخأ (6)

 .ديز نب ىلع نع ةملس نب دامح قيرط نم ١١١7( /7”) «ثيدحلا بيرغا يف

 يف يطئارخلا دنع ريشب نب ميشه اذامح عباتو «داقنلا روهمج هفعض ديز نب يلعو

 نم ميشه هعمسي ملا :الاق نيعم نباو دمحأ مامإلا نأ الإ :.(5504) «بولقلا لالتعا»

 (هللا دبع هنبا ةياور) دمحأ مامإلل «لاجرلا ةفرعمو للعلا» :رظنيو .(ديز نب يلع

 )5٠١/5(. يرودلا ةياور «نيعم نبا خيرات»و «(١355/؟)

 .فلؤملا دمتعا هيلعو :(7587 /؟) «ةنيمثلا رهاوجلا دقع» يف ساش نبا اهركذ (:4)

 م/م



 قيطُت يَنّلا ةريغّصلا ءاربتساك ءاهيف فّلتخملا عورفلا كلذ ئلع جّرخ مث

 200: هاوسلا) يحاص لاق .كلام نع ناقياور ةيفو هةسكايلاو طولا

 ةرشع تاللث تنبك ءلمحلا [١1 رس براق حّمم تتاق اذإ ةريغصلا ىف بجيو

 لوحي )الو ءطولا قيطت نِّمم تناك اذإ ءاربتسالا باجيإ يفو .ةرشع عبرأو
, ْ ' 
 ةياور يف هافنو ءمساقلا نبا ةياور يف هتبثأ :ناتياور - رشعو عست تنبك - اهلثم

 .اهيف ءاربتسا الف ءطولا قيطت ال نِّمم تناك نإو .مكحلا دبع نبا

 نس غلبت ملو :«ى.ضيحلا رس توواج نميف ءارعسالا بجيو :؟90لاق

 ضيحملا نع ثدعق ىتلا اًّمأو .نيسمخلاو نيعبرألا ةنبا لشثم ؛ةسئايلا
 مساقلا نبال ناتياور ؟بجي ال وأ ءاربتسالا اهيف بجي لهف .هنع تسئيو

 .مكحلا دبع نباو

 هّنأ ةسيآلاو ءطولا قيطت ىتّلا ةريغّصلا ءاربتسا هجوو :(20يرزاملا لاق

 يف رعد لعل :ةعيرلا ةيابحلاوآ ءرودتلا قرلع-لامحلا ينعي امهيف نككمي
 .ناكمإ ال نأ ناكمإلا عضاوم

 دع ربعملا وهو :ثنز ةوكت نأ افونغ ةمآلا ءارعسا كلذ نمو :؟10لاق

 .(587 2.5١ /5؟)هسفن ردصملا ()

 .د نم ةطقاس «نس» (؟)

 .ئىنعملا ميقتسي اهبو «.خسنلا عيمج يف ةتباث يهو ؛«رهاوجلا دقع» نم ةطقاس «ال» ()

 .هلبق امب لصتم مالكلاو .«رهاوجلا دقع» بحاص يأ (:)

 .(77 /؟) «رهاوجلا دقع» :رظنا (6)

 .لصتم مالكلاو .هسفن ردصملا 3
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 مدع بلاغلا نأل .نالوق هيف 237 شخّولا ةمألا ءاربتسا :كلذ نمو :لاق

 .رداّتلا يف عقي ناك نإو «ّنهل تاداّسلا ءطو
2 
 هبوجو يمف «مرحم وذ وأ أرما وأ توبجم اهعاب نم ءاريتسا :كلذ نمو 5

 لئلإ تعجرف 2.تازجع مث فّرصتت تاك ادإ ةيتاكملا ءارتسا كلذ نمو

 .هيعني بيساو .ءاربتسالا تبثي مساقلا نباف ءاهدمم

 0 وه 0 خللا ةسحلا وما لاق ةرككبلا ءارشسا :كلذ نمو

 .تبجاو وه :كلام باحصأ نم هريغ لاقو ء«بجاو ريغ طايتحالا هجو ليلع

 هَّنإف ءاهأربتسا دق هّنأ يرتشملا ملعو «ةمألا عئابلا أربتسا اذإ :كلذ نمو

 .يرتشملا ءاريتسا نع عئابلا ءارتسا ئزجي

 2" 7اهارتشا مث .ةضيح عدوملا دنع تضاحف هّةمأ هعدوأ اذإ :كلذ نمو

 طرشب اذهو ءاهئاربتسا نع ةضيحلا كلت تأزجأو ءِناث ٍءاربتسا ئلإ جتحي مل

 .اهيلع لخدي اهدّيس نوكي الو ,جرخت ال نأ

 تضاح دقو «هلايع يف ريغص هل بلو وأ هتجوز نم اهيرتشي نأ :كلذ نمو

 :لوقي بهشأو «كلذ هأزجأ جرخت ال تناك نإ :لوقي مساقلا نباف «عئابلا دنع

 .ثنؤملاو ركذملاو عمجلاو دحاولا هيف يوتسي ؛ءمهطاقسو سانلا لاذر :شخولا )١(

 يتلا اهلعل» :م ةخسن شماه يفو .ةداع لاجرلا اهيف بغري ال ىتلا ةأرملا :انه دارملاو

 .أطخ وهو .«تنج

 )١5١/5(. (رهاوجلا دقع» يىفامك (؟)

 .«اهأربتسا» :عوبطملا يفو .قايسلا هيلع لدي امك باوصلا وهو .خسنلا يف اذك ()

 اا



 هأزجأ ءاهرمأ يف رظاّنلاو اهنع ٌباَّذلا وهو ءراد يف يرتشملا عم تناك نإ

 .جرخت ال وأ جرخت تناك ٌءاوس ءكلذ

 نأ لبق لجر هنم اهارتشا َمِدق نيحف كاّبئاغ ةمألا دّيس ناك اذإ :كلذ نمو
 .هيلع ءاربتسا الف ءرهطت نأ لبق اهارتشاف .ضئاح يهو تجرخ وأ ءجرخت

 هبهذم نم روهشملاف ءاهضيح لّوأ يف ٌضئاح يهو تعيب اذإ :كلذ نمو

 .ةفئأتسم ةضيح ىلإ جاتحي ال ءاهل ًءاربتسا نوكي كلذ َنأ

 دي تحت يهو ةيراجلا نم هكيرش َبيصن يرتشي كيرّشلا :كلذ نمو
 .هيلع ءاربتسا الف .هدي يف تضاح دقو ءامهنم يرتشملا

 امن هّنأو «ءاربتسالا يف هذمخأم نع كئينُت هبهذم نم اهّلك عورفلا هذهو

 .ءاربتسا الف تَّنَظ وأ ُتمِلُع نإف ءمحّرلا ةءارب ٌنرظت الو ملعت ال ثيح بجي
 بج الل هنإ :؟ةيهش نبا سسايعلا وبأو؟' "جير نبا ساّبعلا وبأ لاق دقو

 ّيِبْنلا نع سيلو ؛لون مهلوقبو .« "”رمع نبا نع ّحص امك ءركبلا ءاربتسا
 ملاح يأ ئملع الم اهيلح هل هاجت نم لك ءاربتسا بوجو يف ماع صن

 (؟)نضحيو نهّلماوح عضت ىّتح ايابّسلا ءطو نع ئه امَّنِإو تناك
 .نهلئاوح

 .(5 7 //) «نيبلاطلا ةضور» يىفامك (0)

 .(171 )١9/ 566 5 7/ 01/٠ «ئواتفلا عومجم» :رظنا 62

 حيحصا) يف هلصأو «(11845) ةبيش يبأ نباو )١5905(« قازرلا دبع هجرخأ )2

 .(حتفلا - 577 /5) اقلعم «يراخبلا
 .«ثيغاربلا ينولكأ» :ةغل ئلع خسنلا يفاذك (:4)

 ارد



 عنمي امك «ءاربتسالا لبق نهراكبأ ءطو ميرحت يضتقي همومعف :لبق نإف

 ؟تنلا ةظو

 وأ صخُيف ؛هنم دصقلا رهظ ٌقالطإ وأ ٌمومع (10هّنأ هتياغو ءمعن يا

 ثيدح يف كو هلوق موهفمب اًضيأ ٌصَخْيو «ءاربتسالا بجوم ءافتنا دنع دنع

 نئدح اهابسلا نم ابين حتي الذ ردخألا مويلاو هللاب نمؤي نأكك نمل: :عفيور

 .فلاخم هل مّلعُي الو تِباحَّصلا بهذمب اًضيأ صخوو (006 ضيحت

 188 هللا لوسر كعب ةءلاق ةلبرُب ثيدحس نم ؟**يراشبلا حيسس# يلو

 اهنم ٌييلع ئفطصاف «سمخلا ضبقيل 4( )نميلاب ينعي _دلاخ ىلإ اًّيلع
 :(1)ةياور ىفو ؟اذه ىلإ ائرت امأ :دلاخل تلقف « :لصقا دقر حبصأف (91ةيبص

 قلو هام ىطفبأ تقكو :ةديرب لاق ؟اذه عنص ام ئرتالأ :ةديربل دلاخ لاقف

 :تلق ؛«؟اًيلع ضغبتأ «ةديرب اي» :لاقف ءكلذ هل تركذ هِي ثلا ئلإ انمدق

 .«كلذ نم ٌرثكأ سمخلا يف هل َنإف ءهْضِغِبت ال١ :لاق معن

 نأ اّمإو ءاهئاريتسا بوجو ٌيلعّري ملف اًركب نوكت نأ اّمِإ ةيراجلا هذهف

 نأ َّدب الف ءلاح ٌلكبو .اهل هكلمت لبق ةضيحلاب ائفتكاف ءاهضيح رخآ يف نوكت

 .د يف تسيل (هنأل 010(

 .(١717ص) هجيرخت مدقت ()

 )9( برقم)550٠(.

 .فيرحت «(«نيميلاب» :عوبطملا يف ()

 «حتملا» يف ظفاحلا ركذو .يراخبلا دنع ظفللا اذه سيلو .خسنلا عيمج يف اذك )00

 .يبسلا نم ةيراج يأ «ةئيبس» :يليعامسإلل ةياور يف نأ (15/4)

 .«حتفلا» يف ظفاحلا ركذ امك يليعامسوإلل 050

00 



 .ءاربتسالا نع هانغأ ثيحب اهيحر ٌةءارب ٌققحت نوكي

 ا ئّتح لماح أطوُن ال :هلوق ٌتدجو لّمأَتلا ّقح ِةِكَي َتِبْنلا لوق َتلّمَأت اذإو

 تاذ ريغب دارملا نأ هنم كل رهظ .«ضيحت ئتح لمح ٍتاذ ٌريغالو ؛عضت
 فاقن اهننو نبع كيم ضركوال نأو كماح نون نأ زوجي نم لمحلا
 مدعل تاّنِبْسَملا يف هلاق اذهو ءاهمحر هيلع لمتشا امب هل ملع ال هّنأل ءلمحلا
 .نولاحب يبانشلا ملم

 لمتشا له ؛كلملا لبق لبق اهلاح ملعي ال ًةمأ كلم نم ٌلكف اذه ئلعو
 ؛لوقعم ٌرمأ اذه شيخي ابك سم ب ئّتح اهأطي مل ؟ال مأ لمح ئلع اهُّمِحَر

 ال يلا ةريغّصلاو ءارذعلا ءاربتسال ئينعم الف «هل نعم ال يضحم دبعتب سيلو

 اهوحنو ءاَلصأ جرخت ال هتيب يف يهو هتأرما نم اهارتشا يتّلاو ءاهلثم لمحي

 جّوزتت نأ تدارأف ةأرملا تنز اذإ كلذكو .اهمحر ةءارب ملعي نّمم

 كسمأ ةيوزم يهو تذّؤ 4[ كلطكو تيت مك عضيسب *ةس اريقسا

 ءاهدّيس اهنع تام اذإ دلولا ٌمأ كلذكو ةضيح ضيحت تح اهنع اهجوز
 .ةضيحب تدتعا

 اهنع يفوت اذإ دلولا ّمأ ةّدع مك «يبأ تلأس :2؟”دمحأ نب هللا دبع لاق
 ْتَنَج نإ ءاهلاوحأ ّلك يف ٌةمأ يه امَّنإو «ةضيح اهمَّدع :لاق ؟اهقتعأ وأ اهالوم
 نإو ءاهتميق نم صقن ام يناجلا ئلعف اهيلع يِنَج نإو ءاهتميق اهدّيس ئلعف
 اهجّرز ثإو قمأ دحف اذح تباصأ نإو ءاهديسلف عيش نم تكرت امق تنام
 .اهقرب نوقرو ءاهقتعب نوقتتعَي اهتلزنمب مهف ثدلو امف اهدّيس

 .خسنلا فالخ «اهأربتسا» :عوبطملا يف )١(

 .(19١نص) «ةلئاسم# ()
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 ءاًرشعو رهشأ ةعبرأ :ساتلا ضعب لاقف ءاهتّدع ىف ساّنلا فلتخا ١2)دق

 :لاق نيم عزاب هاورسلا يل قدا نم تجرخ ِةمأ ةذع لهو قاحلا ةذع هذيف

 دق ِهّنأل ؛ةّرحلا ماكحأ اهمكح لعجي نأو ءاهئٌروُي نأ اًرشعو رهشأ ةعبرأ

 .ةّرحلا ماقم ةّدعلا يف اهماقأ

 املا ةجو 45 سيلا لوف اذدهو .يضيس تما امتَّدع :ساّتلا ضعب لاقو

 دعا هللا ركذ منو «ورح الو ةقلطمب يه تسسيلو ُةقلطملا ضيح ثالث دعت

5 
 رهط مْ ا

 ا نهي يا م َنوَردَيَو تع نوفوت نينو :لاقف

 رهشأ ةعبرأب ٌدتعتف ءقجوز الو رحب دلولا ٌمأ تسيلو 4 :ةرقبلا] © رشي

 امَّنإو «[718 :ةرقبلا] © ءورف دعك سف نصيب تفْلطْلاو# :لاق .(')| بشع
 .دمحأ ظفل اذهو .ةيرسلا نلإ ُقرلا نم تجرخ مآ ىه

 اهالوم اهنع يفوت اذإ دلولا ٌمأ )لحن ٠ "يلاص ةياور يف لاق كلذكر

 .اهلاوحأ ّلك يف ٌةمأ يه امّنإو «ةضيح اهقتعأ وأ

 اذإ '*0اًرشعو رهشأ ةعبرأ دلولا ّمأ ةّدع :سابعلا نب دمحم ةياور يف لاقو

 .اهدّيس اهنع يفوت

 .قباسلا ردصملا يف هلبق امب لصتم مالكلا )١(

 .«لئاسملا»و خسنلا يف بصنلاب اذك 030

 .«هلئاسما نم عوبطملا مسقلا يف سيل (*)

 .خسنلا فالخ (دتعت» :عوبطملا يف 4

 .اًيوصنم خسنلا يفاذك (5)

١ 



 دمحأ نعانلاث ةياور سباطخلا وبأ اوكحو :217(ينغملا ف ْخيّشلا لاقو

 يف دمحأ نع ةياوّرلا هذه دجأ ملو :لاق .ماّيأ ةسمخو نيرهشب ٌدنعت اهّنأ
 سواطو ءاطع نع كلذ يورو .دمحأ نع ةحيحص اهتظأ الو .«عماجلا)

 ٌلجر تام ول امك «ةمألا ةّدع اهتَّدع تناكف ٌةمأ توملا َنيح اهّنأل ؛ةداتقو
 روصنم نب قاحيسإ ةياور هذه تسيلف .هثوم دعب تقتعف ءةمآلا هتجسوز نع

 .دمحأ نع

 دلولا ٌمأ ةّدع ين لوقلا باب :«2)«رفاسملا دازا يف زيزعلا دبع ركب وبأ لاق
 ديسلا تاع اذإ :مساقلا نيإ ةيارر ولا لا دبع وبأ لاق .ةاقولاو قالّطلا نم

 ةياور يف لاقو ؟اهجوز عم يعو ٌدتعت فيك ءاهيلع َةَّدع الف جوز دنع يهو

 ةياور يف لاقو .اهتّدع نم جرحت تح اهّتخأ جوتي الف دلولا مآ قتعأ اذإ :اًنهم

 .ةقرفلاو قالّطلاو ةافولا يف ةمألا ةَّدع دلولا ٌّمأ ةّدعو :روصنم نب قاحسإ

 .همالك اىهتنا

 نيف وراد ىبأ اورام 01 عسو يلا ةسيرآ اعده :لآق حم ةكحسو

 راو

2451/59 7 

 .خسنلا عيمج يف بصنلاب اذك (*)

 هقيرط نمو )١917/5(- ةبيش يبأ نباو )7١/417(« هجام نبا هجرخأو .(71708) مقرب (5)

 .(817/8- غالا/ل /5) ينطقرادلاو )47٠0(« نابح نبا هنعو «(1/178) ئلعي وبأ

 نم :(؟١١1/1) «راثآلاو نئسلا ةفرعم» يف يقهيبلا هقيرط نمو 3١١(« /؟) مكاحلاو

 رطمو .صاعلا نب ورمع نع ةصيبق نع ةويح نب ءاجر نع قارولا رطم نع قرط
 _دمحأ هجرخأ امك ةداتق هعبات نكل .هب ثيدحلا مزح نبا لعأو «هيف ملكتم

١2 



 اذإ دلولا ٌّمأ ةّدع هِي انّيبن ةئس انيلع ١2)او دييبقت ل :لاق هنأ ىضاعلا هن ورمع

 نب دعم 3 ديديعكلا نوقاتهو اًرشعو رهشأ ةعبرأ اهديس اهنع يو

 ١ ورمع نب سالو ”:بدعلا يق نب روحو أك 1نعاعبسو لك" أ هب ويمت

 قافولل ددعت كج اهنألو :اولاق 0س ا ىا# )ءعازوألاو ىلا ”ٌيرهزلاو

 .ةرحلا ةجو لاك ءا ةقعو ريشأ ةعيرأ هذه تناكن

 ,(57/1/ /5) ينطقرادلاو .(٠570)نابح نباو «(759)ليلعيوبأو )"١178٠6(. ت

 :ينطقرادلا لاقو مزح نباو «ينطقرادلا ركذ امك ورمعو ةصيبق نيب عاطقنالاب لعأو '

 نع ثيدحلا فيعضت (1 ٠١ /65) «فارشإلا» يف رذنملا نبا لقنو .«فوقوم وه»

 هللا دبع هنبا نع هدنسأ امك ؛اركتم» :هيف دمحأ مامإلا لاقو «ديبع يبأو دمحأ

  ينابيشلا ةياور  «ًأطوملا» يف كلام هجرخأ دقو «(41/4 /5) «هننس» يف ٌيِنطقرادلا

 .اًضيأ عطقنم وهو ءورمع نع ءاجر نع (504)

 مالك يف هيلع قيلعتلا يتأيسو ««اوسبلت» :«فنصملا»و «نئسلا» ينو .خسنلا يفاذك )١(

 .فلؤملا

 ةبيش يبأ نباو )23757/١(« روصنم نب ديعس بيسملا نب ديعس نع هجرخأ (؟)
 :(1١ة؟ه) قازرلا دبغريبج نب ديعس ندعهجرغلو (64١«مح 119753

 .(9501١1/ا/) ةبيش يبأ نباو «(7 57 0756 )١/ روصنم نب ديعسو

 «ةبيش يبأ نبا فنصم» يف امك ضيح ثالث اهتدع نأ هنع يور دقو .هجيرخت مدقت 2

 .فيعض وهو ءراوس نب ثعشأ هدانسإ يف نأ 9)

 )٠١/ 5 07١(. (ئلحملا» يف مزح نبا هجرخأ (5)

 )١٠١/ 5 7١(. مزح نباو )١945٠(( ةبيش يبأ نبا هجرخأ (0)

 )٠١/ 5 7١(. «ئلحملا» يف مزح نبا هجرخأ (5)

 )١١/ 4 07١(. مزح نبأو )/١951(.« ةبيش يبأ نبا هجرخأ (00)

 5/٠١١ 5١(. ) «ئلحملا» يف مزح نبا هل هبسن 04

 ١566(. /5) جسوكلل «هيوهار نب قاحسإو دمحأ مامإلا لئاسملا )004

1 



 دتعت :هباحصأو ةفينخ وبأو ءئروشلاو :'7ىعخنلاو ؛١2)ءاطع لاقو

 اهل ٌدب ال اهّنأل :اولاق .؟؟)دوعسم نباو «"' 'يلع نع يكحو «ٍضيِح ثالثب

 ةمأ الو «ٌنهنع ئفوتملا جاوزألا ةيآ يف لخدتف ةجوز تسيلو دلع نم

 ٌدتعتف ةقّلطملاب ٍءيش هبشأ يهف «ةضيحب ءامإلا ءاربتسا صوصن يف لخدتف

 .ءارقأ هن ب

 نب نامفغ لوقو هو «ةضيحب ًاربتست اهنأ :لاوقألا هذه نم باوّصلاو

 قلل مال : أو اال .ييسلاو يا ممع نيب هللا دعو "0 2 ةشئاعو ا

 .«كلامو ,2159لوهحكمو 2©7١١ةيالق ىبأو أ "لو حم نم اقلاو

 )١( ةبيش يبأ نباو «(17945472179575) قازرلا دبع هجرخأ )١911١57(.

 )١94554(. ةبيش يبأ نباو )١1971(« قازرلا دبع هجرخأ (0)

 اهدانسإ يفو )١1910-11017/7(. ةبيش ىبأ نباو )١179177(. قازرلا دبع هجرخأ (*)

 .سيلدتلاو أطخلا ريثك وهو «ةاطرأ نب جاجحلا اهلك

 )١91/7(. ةبيش يبأ نبا هجرخأ (4)

 )/١57/8/41(. ةبيش يبأ نبا هجرخأ (5)

 .(07 117 /9) «ةنسلا حرش) يف يوغبلا اهل هبسن 60

 يبأ نباو «0747/1) روصنم نب ديعسو ١17910٠0(« .178949) قازرلا دبع هجرخأ )7

 )١589٠5(. ةبيش

 )١159:06.١7990١1(. قازرلا دبع هجرخأ (6)

 ةبيش ىبأ نباو )١//51"7(« روصنم نب ديعسو )١79479(« قازرلا دبع هجرخأ (9)

 ْ .( 9١40
 )1١( «ئربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو «(21777) كلام هجرخأ )/1/ 775(.

 )١١( روصنم نب ديعس هجرخأ )0757/1١(« ةبيش يبأ نباو )1/05/١(.

 )١١( ةبيش يبأ نبا هجرخأ )١7577/1(.

 ا



 يبأ لوق ١2)وهو .هنع تاياوّرلا رهشأ يف لبنح نب دمحأو «َيعفاشلاو
 كليلا لاوزل ءاربتسالا دّرجمل وه امّنِإ اذه نإف «رذنملا نباو روث يبأو ديبع

 تاءاربعسا رئاسق :رضيحت نمنح ىف ةدحاو ةضيح ناك :ةبقثلا نع

 .تاّيبْسَملاو تاكولمملاو تاقّتعُملا

 وبأو محا فعش :؟!7رذتملا نبا لاقث :ضاعلا نيب ورمع ثيدح اّمأو

 هللا ديعابأ تلأس# يسوم نب كمحم لاقو .صاحعلا خب ورمغ قيذح ذيع

 ابأ تيأر :ينوميملا لاقو .ٌحصي ال لاقف (””صاعلا نب ورمع ثيدح نع

 يبنلا ةّنس (4!نيأ :لاق ّمث ءاذه صاعلا نب ورمع ثيدح نم بجعي هللا دبع

 .حاكنلا نم ةّرحلا ةَّدع يه امّنإ 4ارْشَعَوِرمْشأَةَحَ #1 :لاقو ؟اذه ىف يي
 .اهثررب نأ اذببدلاق نع مزليو .ةب : ةيّرحلا ىلإ قّرلا نم تجرخ ٌةمأ هذه امّنإو

 ودها .ةقلطملا كلذب ٌدتعت امَّنِإ ةجو ضيح ثالث ٌدتعت :لاق نم لوقل ىنسيلو

 ,227همالك

 ءاجر وبأ نامهط نب ٌرْطَم ورمع ثيدح دانسإ يف :'"يرذنملا لاقو

 .ح م يف تسيل (وه» )١(

 .(5314 2155717 )١١/ «ينغملا» نع رداص فلؤملاو .(5 ٠0١ /6) «فارشإلا» يف ()

 .د .ءص نم ةطقاس «صاعلا ...دمحم لاقو» ()

 .«ينغملا» نم بيوصتلاو .«يبا» :خسنلا يف (؟)

 .ثيدحلا فيعضت ركذب ئهتناف رذنملا نبا مالك امأ .«ينغملا» بحاص مالك يأ (5)

 8 رو (دواد يبأ ننس رصتخم» ف (0)
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 وبأ لاق :؟272بيذهتلا» باتك يف ظفاحلا جاجحلا وبأ انخيش انريخأو

 ٍديعس نب يحي ناك :لاقف «قاّرولا رطم نع لبنح نب دمحأ تلأس :بلاط

 نع يبأ تلأس :لبنح نب دمحأ نب للا ديغ لاقو .ءاظع نع ةقيقحس فوشي

 يبأ نباب قاّرولا رطم ثيدح هّبْسُي ٍديعس نب ئيحي ناك :لاق «قاّرولا رطم
 نبا نم هّبرقأ ام :لاقف .هنع يبأ تلأسف :هللا دبع لاق .ظفحلا ءوس يف ئليل

 لاق .ثيدحلا فيعض .ءاطع يف رطم :لاقو ءةّصاخ ءاطع يف ئليل يبأ

 ثيدح يف فيعض :لاقث ؟قارولا ٌرطع :نيسع نب نييسيل تلق للا دبع

 .ىرقلاب سيلا :ٌيئاسّملا لاقو .حابر يبأأ نب ءاطع

 ذايح نيا ةركذو هشيطعلا جئاص :يِزاّرلا متاح وبأ لاق «ةقث وهف «دعبو

 اهناو .هب ثيدحلا فعضل هجو الف .ملسم هب هب ٌجتحاو 7"2«تاقثلا» باتك يف

 ملو ؛صاعلا نب ورمع نع «ٍبيؤذ نب ةصييق ةياور نم هنأ "7ث نحلا هلع

 .247ثيطقراّدلا هلاق «هنم عمسي

 .«اًّيين ةّنس انيلع اوسبلت ال١ :لقي مل «ٌفوقوم هَّنأ يهو ,ئرخأ ةَّلع هلو

 .فوقوم .«اننيد انيلع اوسبلت ال» :باوّصلاو :220نطقراّدلا لاق

 ئلع ورمع نع هفالتخاو ؛ثيدحلا بارطضا يهو ءئرخأ ٌةَّلع هلو
 . "2 م

 :هجوأ هن

 .(اهدعب امو 07 /78) «لامكلا بيذهت» )١(

(82/ 275 

 .(١/5877)بفلؤملل « تسلا بيذهتا :رظنا 90

 م54 «نتسلا»" ىف (؟)

 .قباسلا ردصملا يف (5)

 لس



 .اذه :اهدحأ

 هلا ةذع دلولا 1 ةذع :يئاثلاو

 ْتَقَتَع اذإف ءاًرشعو رهشأ ةعبرأ اهدّيس اهنع ىفوت اذإ اهعَّدع :ثلاثلاو

 .1(2) يقهيبلا اهركذ هنع ةثالثلا ليواقألاو .ضيح ثالث اهتَّدعف

 !)هنع يقهيبلا هاكح ءٌركنم ثيدح اذه :دمحأ مامإلا لاق

 ذئرلا ما دعا ءورمع نع ةصررق ةياور لتع يلع نع سالج لعور دقو

 لاقف :247هغي هثيدح يف مَّلكت دق ورمع نب سالخ ّنكلو .0[ةشعو رهشأ ةعبرأ

 دمحأ لاقو .هثيدحب أبعي ال ةريغم ناكو «ٌيفحص هِّنِإف ؛هنع وُرَت ال :سويأ

 يلع نع سالخ تاياور :(00ىقهيبلا لاقو ءٌباتك هّنِإ :لاقي ىلع نع هتياور
 ئور دقف كلذ عمو .ٍةفيحص نم يه :لاقي ءثيدحلاب ملعلا لهأ دنع ةفيعض

 دتعت :لاق ءاهدّيس اهنع ئفوتي دلولا ٌّمأ يف رمع نبا نع عفان نع 217 كلام

 .(5 58 /1/) «ئربكلا نئسلا» يف )١(

 .(51/4 /5) «هننس) يف ينطقرادلاو «(5 28/0) «لئربكلا نئسلا»# يف (9)

 نع ةبورع يبأ نبا قيرط نم (5 8 /1) يقهيبلاو )١450/801(« ةبيش يبأ نبا هجرخأ ()

 .ةمثألا نم دحاو ريغ لاق امك يلع نم عمسي مل سالخو .هب سالخ نع ةداتق

 .(5 ٠7 /7) «ليدعتلاو حرجلا» :رظنا (5)

 .(5 58 /1/) «ئربكلا ننسلا» ىف (6)

 ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو «((605 /7) «مألا» يف يعفاشلا هقيرط نمو «(1715) 03(

 قيرط نم )577/١”( روصنم نب ديعس هجرخأو «(7” 594/١١ «5 5ا/ /ا/) «ئركلا
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 .ةباحّصلا نيب عازن ةلأسم يهف امهنع يوُر ام ورمعو يلع نع تبث نإ

 ُقّلعُتلا الإ اًرشعو رهشأ ةعيرأ اهلعجج نم عم سيلو ؛مكاحلا وه ليلّدلاو
 يواست ئنعملا مومع طرش ّنكلو ٌماع ظفل مهعم نكي مل ذإ ؛ئنعملا مومعب
 ققحتي مل كلذ ملعُي مل امف ؛هلجأل مكحلا تبث يذلا ئنعملا يف دارفألا

 ,قاسلالا

 نيبو دلولا ٌّمأ نيب يذلا هّبَّشلا َّنأ اوأر ةجوّرلاب دلولا َّمأ اوقحلأ نيذّلاو

 راض توملاب اهّنأ ةهج نعءةمآلا نيبو اهني ىذلا هّبشلا نم خيوقأ ةجوّزلا
 هل تلِعج يذلا ئنعملا َّنألو .ةمألا فالخب ءاهتّيّرح عم ةّدعلا اهمزلف ٌةَّرح
 يذلا تاقوألا ئندأ وهو «دلولا ّمأ ين ٌدوجوم اًرشعو رهشأ ةعبرأ ةجوّزلا ةّدع

 .دلولا ٌءأو ةجوّرلا نيب هيف لاحلا قرتفي ال اذهو ءدلولا قلخ اهيف نّقيتي
 :ةيلئامصم هيب ق فنا ةعيرشلاو

 ماكحأ ال ,ءامإلا ماكحأ اهماكحأ دلولا ٌمأ :نولوقي مهوعزانمو

 «مُكجَو ةَركاَم3ُ فضن هكأَو9 :هلوق يف لخدت مل اذهلو ءتاجوّزلا
 مدراس سحب

 َنورْدَيَوَد د 0 :هلوق يف لخدت فيكف ءاهريغو [1 ءاسنلا]

 ؟[ 774 :ةرقيلا] 4 جيو

 ءمحّرلا ةءارب دّرجم لجأل اًرشعو ٍرهشأ ةعبر أ لعجت مل ةّدعلاو : :ا ولاق

 يهف «ةولخلاو لوخّدلا لبق بجتو ءاهمحر ةءارب نقيتي نم ئلع بجت اهّنإف
 ةءاربب ملعلا هنم دوصقملاف ةمألا ءاربتسا اّمأو .همامتو حاكنلا دقع ميرح نم

 امك ءءورق ةثالث اهؤاربتسا لعجي مل اذهلو قايقيس هيف ينكي اهو هاهمحر

 ئنعملا اذهو .جوّرلل اًرظنو ةعجّرلا نامزل اًليوطت كلذك ةّرحلا ةّدع تلعُج

 ئلوأف «ئنعم الو تاجوّزلاب اهقاحلإ يضتقي ّصن الف «ةأربتسملا يف ٌدوصقم
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 .تاكولمملاو تاّييْسَمْلا ف عرشلا بحاص هعرش ام اهل عرشُي نأ اهب رومألا

 .قيف ثلا كلاي و تاعي آلو

 .ةضيح نم َّدب ال لب َةَّنبلا رهطب ءاربتسالا لصحي ل هنأ :يناثلا مكحلا

 ٍلوق يف ُنعفاَّشلاو ءكلام باحصأ لاقو .باوَّصلا وهو ءروهمجلا لوق اذهو

 ئلع ًءانب ءاهؤاربتسا مت ةضيحلا يف تنعط ئتمو «لماك رهطب لصحي :هل

 - ا 2 ىو 0 5 َ
 أطوت ال» :4ل6 هللا لوسر لوق اذه دري نكلو .راهطألا ءارقألا نإ :امهلوق

 .7١2(ةضيحب أربتست تح لئاحالو ٌَعِضَت ئتح لماح ظ 0 / 2. 2 رتب 1*5 م

 ناك نم :نينح موي لوقي ٍةْلَي هللا لوسر تعمس :ِتباث نب عفيّور لاقو

 هاور .(ةضيحب اهئربتسي اوتح يمنا يم يرام اطيل رغألا موبار فلب نمو

 .©7[اهدحأ اذه] ,ظافلأ ةثالث هيف هدنعو «؟'7دمحأ مامإلا
 2 ع حس يف ا -
 ىلابحلا نعو «ضيحت لىتح ةمألا (؟7أطوت نأ ِةِْيَِج هللا لوسر لمن» : يناثلا

00 010 

 ,7715 )١١/ (ينغملا» يف ةمادق نبا هازعو ءظفللا اذهب «دمحأ دنسم» يف هدجأ مل (؟)

 نب دمحم هدانسإ يفو :(717/5) روصنم نب ديعس هجرخأو .مرثألا ىلإ 6

 كاياور قدحإ ىف قيدسلاب هسيرصو هسيلاد# ها دقو سلع قو دص رهو ةقاحسإ

 )١5450(. (دمحأ دنسم يف ثيدحلا

 .خسنلا يف تسيلو «قايسلا ميقتسيل ةدايز ()

 .أطخ .«أطوت ال نأ» :عوبطملا يف (5)

 .أطخ ؛«نعضت» :عوبطملا يفو )١11917(. دمحأ هجرخأ (5)
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 ةيتح انابسلا نفاق : نحكني الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم» :ثلاثلا

 .0)22 ضيحت

 ام ءاغثإ ذوجي الق :رهطلاب ال هدحو ضيحلاب هلك كلذ ف اجلا قلعف
 سايقلا ئضتقم وهو ءهّصن فلاخ ام ئلع ليوعت الو «هاغلأ ام ٌرابتعاو هربتعا

 :.ضيحلا رعاططاربلا يلم لدي ىذلاو ننريتسالا وه بجنولا إف ؛ضحملا

 ةربلع ءاربتسالا ىف (13لّمُي نأ زوجي اللف «ةءاربلا نيلع هيف ةلالد ذلف رهّطلا كف

 رمي لدي اه نوج هيلص ديف هل ةقالد ال ام

 «فالخلا ئلع فالخلل ًءانب راهطألا يه ءارقألا نأ لع اذه مهؤانبو
 هوفلاخ ايتح ةح كاذ ئلع اذه ًءانب مهنكمي مل مث. ٍةهبش الو ةجحب سيلو

 دّدجت ىلا ة ةأربتسملا رهط اولعجي ملو ارق هيف اهقلط يذلا رهطلا اولعجف

 هك اشيا ثيدحلا افلا ئّتحو ءاًءرق هيف اهدّيس تام وأ هيف كلهلا اهيلع

 ساعي امانا اذه رهتلابب مدل هفثي اعلا ندسلا اوتتاغ يجو نيب

 «ةءاربلا ىلع لدي رهطلاب ل

 دنع اًءرق كلذ سيلو ؛ةضيحلا ضعب ىلع ٍذئنيح دامتعالا نوكيف :مهل لاقيف
 ع

 .لحأ

 .رهطو ةضيح ضعب ئلع دامتعا وه :اولاق نإف

 .(3717ص) ظفللا اذه جيرخت مدقت )١(

 .فيرحت ؛«لوقي» :حءم.د (؟)

 .«ةياغو» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك (*)
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 :قيفس نركت نآ وهو هف رع الو سرقلا :كسع ىف ناز لوق اذه ةنلق

 . رهط و ضيح نم ةبكرم

 ئفتنا طرّشلا ئفتنا اذإف ءضيحلا طرشب رهّطلل مسا وه لب :اولاق نإف
 ,طورشملا

 هحيرصت عم اّمأف ءٍءرقب ءاربتسالا عراّشلا قّلع ول نأ نكمي امَّنِإ اذه :انلق
 .ملعأ هللاو .الف ةضيحب قيلعّتلا ئلع

 3 فتكا 7 ىرتشملا ذي ىف ةضيح ضعبب لصحي ال هَّنَأ :ثلاّثلا مكحلا

 نكي مل اهضيحم مماِّيَأ رخآ يف ةمألا تعيب نإف :"27(رهاوجلا» بحاص لاق .اهب

 لّوأ يف يهو تعيب نإو ءيفالخ ريغ نم اهل ًءاربتسا اهضيح نم ىقبام

 .اهل ةأرسسا 291 نوكي كلذ نأ بهذملا نم روهشملاف ؟20[ايهضيح]

 ّلحلا َقّلع ِهَّنإف .ثيدحلا اذهب هيلع هللا ةمحر اًكلام عزان نم ّجتحا دقو
 نم دب ال هنإف «لوق نتالطب ئئلع هيف ٌليلد آلو .اهمامت نم دب الف «ةضيحب
 نوكي نأ طرتشُي له هَّنأ وهو ءرخآ رمأ يف عازّتلا ّنكلو «قافتالاب ةضيحلا
 ال اذهف ؟هكلم يف اهمظعم نوكي نأ يفكي وأ .هكلم يف يهو ةضيحلا عيمج

 .(ئربتسملا» :م د 210(

 .«ئفتكا» :ح.م (؟)

 .(7//7307/1؟) «ةئيمثلا رهاوجلا دقع» ()

 .قباسلا ردصملا نم تبثملاو .خسنلا عيمج يف ضايب انه (4)

 .قايسلاب ئلوأ تبثملاو .«نوكي ال» :قباسلا ردصملا يف (5)
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 ىفكي ذل هنأ لع انقفتا امل ؛ارلوقي نأ هيسزادمل نكل .هعبت الو فيدحلا هبطي
 دنع اهرثكأ ناك اذإ «عئابلا كلم يف اهضعبو يرتشملا كلم يف اهضعب نوكي نأ

 : 5 0 ينس خس ا : يي تي
 ول اذهلو ءيرتشملا دنع يهو نوكت نأ ةربتعملا ةضيحلا نأ مِلع «عئابلا

 .ءاربتسالا يف 7١2[اًيفاك] كلذ نكي مل عئابلا دنع تضاخ

 يهو عيبلا لبق تضاح اذإ اهّنأب :اذه نع بيجي كلام لوقب لاق نمو

 ئّقتكا -هتيب نم جرخت ملو ؛ةضيحلا َبيقع اهعاب َّمث ءيرتشملا دنع ةعّدوُم

 يف نيلوقلا دحأ اذهو .ٍناث ٌءاربتسا يرتشملا ئاع بجي ملو «ةضيحلا كلتب

 يف عيبلا لبق اًعقاو ءاربتسالا نوكي نأ زوجي وهف ءمدقت امك كلام بهذم

 تعيب مث ءاهأر بتساف ثلاث دنع ءاربتسالل تعِضَو اذإ اهنمو هذه اهنم ءروص

 .هذعب

 :تالاح يف الإ عيبلا لبق ءاربتسالا ئزجُي الو :')«رهاوجلا» يف لاق

 مث .هدنع ضيحتف «ةعيدولاب وأ ءاربتسالل هلي تحت نوكت نأ :اهنم

 .اهدّيس اهيلع لخدي الو ء.جرخت ال يهو «ماّيأ دعب وأ ٍذئنيح ')اهيرتشي

 يف ريغص هل دلو وأ هتجوز نم هعم ٌُنكاس وه نّمم اهيرتشي نأ :اهنمو

 لاقو كلذ هأ زجأ جرحت 9 تناك نإ :لوقي مساقلا نياف «.تضاح لقو .هلايع

 ٌءاريتسا وهف اهرمأ يف رظاّنلاو اهنع ٌتاَّذلا وهو راد يف هعم تناك نإ :بهشأ
 .جرخت ال وأ جرخت تناك

 .قايسلا ميقتسيل تديز .خسنلا يف تسيل 010

 .(5/7 /7؟) (رهاوجلا دّقع» 60

 .(اهثرشتسمياا هرم 0(
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 وأ ءجرخت نأ لبق 7١2اهارتشا ّمِدق نيحف ءاّبئاغ اهدّيس ناك اذإ :اهنمو

 .رهطت نأ لبق هنم اهارتشاف ضئاح ىهو تجرخ

 دي تحت يهو ةيراجلا نم هكيرش ّبيصن يرتشي كيرشلا :اهنمو
 .هلي ف تضاح دقو ءامهنم يرتشملا

 ءاريتسالا تنّمضت اهانعم ىفامو هذهف 57 [ناسجلا هذه مدت لهو

 .ٍناث ٍءاربتسا نع كلام هب ئفتكاو «عيبلا لبف

 اهمظعم دجُو اذإ ةضيحلا َّنِإ :هلوقو اذه هلوق عمتجي فيكف :ليق نإف
 ؟ءاربتسا نكي مل عئابلا دنع

 عموم لكف «يضوماهل لهو يضوم اه هلهو مهني قال 0

 جاتحي ل لقسم واربتسا ىلإ هيف جاتحي ال عضوم كو ؛عئابل دنع اهمظعم

 روّصلا هذهك عيبلا لبق ءاربتسالاب "رابتعالاو ءاهضعب الو ٍةضيح لإ هيف

 .اهوحنو

 امك اذهو ءلمحلا عضوب اهؤاريتساف اًلماح تناك اذإ اهّنأ :عباّرلا مكحلا

 ةّمآلا نيب هيلع عمجم وهف ٌّصْنلا ُمكح هّنأ

 ردصملا نم تبثملاو .أطخ ««اهأر يتسا» :م .د ءص يفو .اهدّيس نم صخش يأ )١(

 يلا

 .(73778 الا #سص) (0)

 ملا بقي اخ وهو «خيشلا فالخ راب لو: عوبطملا يف (*)

0 



 لل

 .ناك لمح ّيأ ءاهلمح عضو لبق اهؤطو زوجي ال هنأ :سماخلا مكحلا

 وأ «ةهبشب ةءوطوملاو ةكولمملاو ةجوُزلا لمحك «ئطاولاب قحلي ناك ءاوس
 امك بلا ئطاولا ريغ نم ٍلماح ءطو لحي الف :ةيناّزلا لمحك ءهب قحلي ال

 الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم» :لكَي هلوق كلذكو هٌّسَنلا هب حّرص
 ءام ةنايص ّنألو .ٌتيبخلاو بّيَطلا َعِرَّزلا ٌمعي اذهو ,21)(هريغ َعْرَّر هءام يقي
 ءاملا نه هتلايس نبع نيلوأ هب طلتخي ال ليقع ةح ثيبخلا ءاملا نع ئطاولا

 ئطاولا اذه لمحف هفاملالو هل ةمرح آل ناك إو قاّزلا لب نأَلَو .بّيطلا

 زييمت يف هللا ةّنسل ٌفلاخم اذه َنألو .هريغب هطلخ هل زوجي الف «ٌمرتحم هؤامو

 .هلكاشمو هسناجمب مسق لك قاحلإو هنم هصيلختو «بّيطلا نم ثيبخلا

 ىلع دقعلا ةعبرألا ءاهنافلا نم زّوج نم زيوجت بجعلا هنم ئضقُي يذّلاو
 دقو ِيناَزلا دنع َةليَألا نوكتف دقعلا َبيقع اهأطّوو اهئاربتسا لبق ةيياّزلا

 ةيرشلا هده لامك لقأت نمو .جوّرلل شارف اهيلت يتلا ةليلاو هنم ْتَقِلَع

 .عنملا لك هنم عنمتو «ءابإلا ّلك كلذ نبأت اهّنأ ملع

 اهحاكت مّرح نأ هحور هللا سّدق دمحأ مامإلا بهذم نساحم نموا

 ال هلا هناكَ وهف «ةرجافلاو يغبلاو ةيناَّزلا مسا اهنع عفتريو «بوتت ئّبح ةّيلكلاب

 مهنم ٌدعسأ وهو .كلذ نوزّوجُي هوعزانمو .ّيغب جوز لجّرلا نوكي نأ زّوجُي

 .سايقلاو يناعملاو «ناثآلاو صوصتلا نم ءاهّلك اضن ةلدألاب ةلأسملا هذه يق
 يف اوغلاب اذإ ساّنلاو .اًحيبق نوملسملا هآر ام ميرحتو «ةمكحلاو ةحلصملاو

 .(81/7ص) هجيرخت مدقت )١(

 م



 ءاذه لكم ةعيرشلا زّوختت فيكف .(27فاقلاو ىاّزلاب هل وحد لجّولا بس

 هِضّرعتو ؛هريغ نم هيلع ٍدالوأ قيلعتو «هشارف داسفإل هِضّرعت نم هيف ام عم
 ؟ممألا عيمج دنع مومذملا مسالل

 ول ئّتح اهئاربتسا لبق اهأطوو ةيناَّزلا ئلع َّدقعلا زّوج نم لوق ٌسايقو
 اهؤطي لب ءانّزلا نم اًلماح تناك اذإ ةمألا ءاربتسا بِحوُي ال نأ :الماح تناك

 هّلوق ّضقن اهءاربتسا َبجوأ نإف .ةْنَّسلا حيرصل ٌفلاخم وهو ءاهكلم َبيقع

 «صوصنلا فلاخ اهءاربتسا ٍبِحوُي مل نإو ءاهئاربتسا لبق ةيناّزلا ءطو زاوجب

 ٍجوَّرلا َّنِإف دَيَسلا فالخب هيلع َءاربتسا ال جوّزلا نأب امهنيب ٌقرفلا هعفني الو
 .هريغ نم لماح الو ٍةّدتعم ئلع دِقعَي ال هّنأل ؛ءاربتسالا هيلع بجي مل امن

 .كيسلا فالشب

 ؛لمحلا ناكمإ ةيشخ ةّدعلا يف ّدقعلا لب ءطولا مّرح امن عراّشلا َّنإ مث
 نوكي ال نأ لامتحا عم هريغ عرزل هءام اًيقاسو ؛هريغ نم اًلماح اًنطاو نوكيف

 ؟اهلمح يدك اذإ فكت :كاتذك

 ذل ىلا نإف لوألا ئطارلابانال ىيل ةبئازلا دلو نإ :لاقيتم ةماشو

 قحلي مل نإو «هريغب هبسنو هئام ٍطْلخ ئلع هّمادقإ زّوجُي ال اذهو «شارفلل
 هتنايصل هعضاوب قحلي ال بسن نع هبسنو هقام ةئايصق :207لّوكألا ءطاولاب

 ْ .هب قحلي بسن نع

 ناك ٌءاوس ءعضت َّثح لماحلا ةمألا ءطو مّرح عرّشلا َّنأ :دوصقملاو

 ينل ةأرملا نيبو لجّرلا نيب لكك ٌييلا قّرف دقو .مّرحم ٌريغ وأ اًمّرحم اهلمح

 .ةبحق حوز :يأ )١(

 .رظنلا لاقتنا ببسب د ءص نم ةطقاس «لوأآلا عيطاولاب ...دلولا نإف» (؟)
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 اذهو .(١)0قادّصلاب اهل ئضقو ءَّدحلا اهَدَّلجو «ئلبُح اهدجوف اهب ٌجَّوزت

 .انّرلا نم لماحلا ئلع دقعلا نالطب يف ٌحيرص

 ديري اهدّيس ّلعل» :لاقف ٍطاطسُ باب ئلع حجم ٍةأرماب رم هنأ هنع ٌحصو

 .هربق هعم لخدي اعل هّنعلأ نأ تمم دقل» :لاق .معن :اولاق .«؟اهب ّمِلُي نأ

 لعجف .(70؟هل لحي ال وهو هنروُي فيك ؟هل لحي ال وهو هميختسي فيك

 ٌقحال وه له اهِلْمَح نع لصفتسُي ملو «لماحلا ةمألل هَأْطَو هتنعلب هّمه ببس
 ؟هب تحال ريغ مأ ئطاولاب

 ؛همدختسي هل اًدبع هلعجي نأ ؛«هل ٌلحي ال وهو همدختسي فيك» :هلوقو

 هضعب نوكيف لمعلا قلخ ق ديزي ئظاولا اذه ءام نإ سل لحيال كلذو

 .هرصبو هعمَس يف هؤطو ديزي :دمحأ مامإلا لاق ءهنم

 ا ةكمبت نبا مالسإلا ميش تعبس :ادل لهيال وعو هنو فيكا :هلوقو

 ةكرت هلعجيف «هّدبع هدقتعي ِهَّنإف ؟هنع ٌةثوروم ةكرت هلعجي فيك يأ "هيف لوقي

 .ةلم ورب ةيقق فقع ىف داو ساس نأ قلآ5 هل لدي الو دعم تاؤوت

 يقهيبلاو ١185( /7) مكاحلاو )75١17( ينطقرادلاو (71١1)دواد وبأ هجرخأ )١(

 .راصنألا نم لجر نع بّيسملا نب ديعس نع ميلَس نب ناوفص قيرط نم (07/0)

 اذه )585١/١(: «ننسلا بيذبت» يف فلؤملا لاق .ةرصب هل لاقي :تاياورلا ضعب يفو

 .هللع ئلع مّلكت مث .هيوار يباحصلا مساو .همكحو هدنس يف برطضا دق ثيدحلا

 .(١771ص) هجيرخت مدقت (؟)

 .(هّللا همحر) :ز ءد يف هدعب (')

 (لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد»و 5١١( ص) «ةيرصسملا ئواتفلا رصتخمل١ :رظنا (5)

 ا
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 نأل كلذ هل لحي الو ؟هنبآ هّنأ الع هثّروُي فيك :لنعملا :١2)هريغ لاقو
 .هلام هثّرويف «هنم هلعجي نأ ديري هئطوب وهو «هريغ نم لمحلا

 بقف | يأ ,(؟هدبعتسي فيك)» :هلوق وهو «ثيدحلا لَو ؟ةيكري اذهو

 ,لرألا عملا لع لدي اهئ اذعو 4 ؟هدبع هلعجي

 ناك ٌءاوس «هريغ نم لماحلا ءطو ميرحت يف ٌحيرص وهف نيلوقلا ئلعو

 حّرص دق لب .نعّللاب ٌريدج كلذ لعاف ّنأو ؛هريغ نم وأ اًنز نم لمحلا

 هّتجوز كلم اذإ لجّرلا ّنأب :مهريغو دمحأ باحصأ نم ءاهقفلا نم ٌةعامج

 ؛حاكتلا بلص يف هنم اًلماح نوكت نأ ةيشخ ءاهئربتسي ئّتح اهأطي مل ةمألا

 الو ال هّنإف هكلي يف هب ْتَقِلَع ام فالخب هم يلاومل ٌءالولا هدلو ئلع نوكيف

 هيلع وأ هيلع َءالو ال ةّيّرحلا حيرص وه له دل رل طايحا لك اهو. هيلع

 ؟هريغ نم اللماح تناك اذإ فيكف ؟ٌءالو

 لصف

 لئاح لو «ًعضت تح لماح أطوُت ال» :هلوق نم طبنتسا :سداّسلا مكحلا
 مد نوكي مَّدلا نم هارت ام ْنأو .ضيحت ال لماحلا ْنأ «ةضيحب أربتسُن ئّتح

 .نآرقلا أرقتو «تيبلاب فوطتو ءيّلصتو هعم موصت «ةضاحتسالا ةلزنمب ٍداسف

 :ءايقثلا ايف فلععا ةلأسه ه لغو

 هركذ امك .هنم عوبطملا يف سيلو (ب185١ق) «ننسلا رصتخما» يف يرذنملا هركذ )١(

 )١0/١١(. «ملسم حيحص حرش# يف يوونلاو ١177( /5) «مهفملا» يف يبطرقلا

 .(509 )١/ «ننسلا بيذبت» يف هيلع فلؤملا در رظنا (0)

 دايو



 نب رباجو 20و كمو ,(79ةمركعو 7 بجتلاو 3 121 امغ بهذف

 19 فيلو 443 سنبلاو ,00 ِكبعَّشلاو 80 رهتملا نب دكحسمو ]ديو

 .ديبع وبأو «ٌيعازوألاو «هباحصأو ةفينح وبأو «7١١2ٌيرهزلاو .١2')داّمحو
 يف ٌيعفاَّشلاو هبهذم نم روهشملا يف دمحأ مامإلاو ءرذنملا نباو «روث وبأو

 171[ يضيع مد سيل هنأ ئلإ] هيلوق دحأ

 عسب تار كلامو أل يروا" فاق لانو
 ركذ دقو ضيح مد هّنِإ :هيوهار نب قاحسإو «ٌّيدهم نب نمحّرلا دبعو

 )١( قازرلا دبع هجرخأ )١7١1( ةبيش يبأ نباو )١ 11١7 071٠١( يمرادلاو )91/8(.

 )11١7(. ةبيش ىبأ نباو )١1١١( قازرلا دبع هجرخأ (؟)

 11١١(. 9) ةبيش يبأ نبا هجرخأ ()

 )/١71١1(. قازرلا دبع هجرخأ (:4)

 .(511/) ةبيش يبأ نبا هجرخأ (4)

 .(778/7؟) «طسوأللا» يف رذنملا نبا هل هبسن (7)

 51١(. ؟) ةبيش يبأ نبا هجرخأ (0)

 .(487 ,91/5) يمرادلاو )7١١5( ةبيش يبأ نبا هجرخأ (8)

 551١ 11١(. 7) ةبيش يبأ نبا هجرخأ (9)

 )٠١( ةبيش يبأ نبا هجرخأ )5 571١ 1159(.

 لماحلا نأ اًضيأ هنع يورو )771/١(. «راكذتسالا» يف ربلا دبع نبا هجرخأ )١1١(

 .(451) يمرادلاو )5١١(« ةبيش يبأ نباو )١7١١9(. قازرلا دبع هجرخأ «ضيحت

 :قايسلا ميقتسيل تديؤؤو سلا قادسيل(15)

 )١1( قازرلا دبع هجرخأ )١7١9(.

 )١5( «ئلحملا» يف مزح نبا هل هبسن )١/ 57 ١(.
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 ام :ليئح نب دمحأ ىل لاق :هيوهار نب قاحسإ لاقو :217(هننس» يف ىقهيبلا

 نع ءاطع ربخب ٌتججتحاو ءيلصت :تلقف ؟مَّدلا ئرت لماحلا يف لوقت

 م ربخ نييندملا ربخخ نع تنأ نيأ :لبنح نب كما لاشقا -يلاقأ 0 سا

 دمج ل وق الإ تعسر :قاحساإ لاق .ٌحصأ هَّنإف ؟ةشئاع ةالوم ةمقلع

 همهف يذلا وهو ءضيح مد لماحلا مد َنأب دمحأ نم حيرصّتلاك اذهو

 قيرط نم ةاتيؤراموهدمحأ هيلإ راشأ ىذلا ربشلاو .ةلع قاحسإ

 كر ميهاربإ نب دمحا اك «قاحسإ نب وكف وبا انبأ ؛مكاحلا انريخأ 2”! يتاهيبلا

 )١( (ريغصلا»و (5 77 /1/) «نئربكلا» )”/ ١66(.

 )5٠17/١( ينطقرادلاو )7١17/١( قازرلا دبعو (75999) ةبيش يبأ نبا هجرخأ (؟)

 يف رذنملا نباو (91/5 -91/) يمرادلاو (596 /1/) «ئربكلا ننسلا» يف ىقهيبلاو

 رطم نع قرط نم )575/٠١( «راثآلا لكشم» يف يواحطلاو )85١0( «طسوألا»

 رذنملا نبا هقيرط نمو )١7١5(- قازرلا دبع هجرخأو .ةشئاع نع ءاطع نع قارولا

 يمرادلاو (59404 /1/ 599 )١/ «ئربكلا ننسلا» يف ىقهيبلاو - (870) «طسوألا» يف

 ىسوم نب ناميلس نع قرط نم (575 )٠١/ «راثآلا لكشم» يف يواحطلاو (985)

 نب ناميلسو .دمحأ مامإلاو ناطقلا لاق امك فيعض ءاطع نع رطمو .هب ءاطع نع

 مامإلاو ديعس نب ئيحي ثيدحلا فًعِض دقو «يراخبلا لاق امك ريكانم هدئنع اسوم

 :رظنيو .هجيرخت يتأيسو «ةشئاع نع ةمقلع مأ هتور ام اوححصو «يقهيبلاو دمحأ

 .(10/.5946/) ىقهيبلل «ربكلا نتسلا)

 (855)«طسوألا» يف رذنملا نبا هجرخأو )١57/7(. «ريغصلا ننسلا» يف ()

 ةمقلع مأ نع هللا دبع نب ريكب قيرط نم )577/٠١( «راثآلا لكشم» يف يواحطلاو

 نع ديعس نب يحي قيرط نم (477 /1/) «ئئربكلا نئسلا» يف ىقهيبلا هجرخأو .هب

 نسم ( 577 /1/) «ئربكلا نئسلا» يف اًضيأ ىقهيبلا هجرخأو ءاًضيأ ةشئاع نع ةرمع

 - نم )57757/٠١( «راثألا لكشم» يف يواحطلاو «ةملس نب دامحو ديز نب دامح قيرط
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 ةالوم ةمقلع مأ نع «هللا دبع نب ريكي نع «ثيللا انث ءريكب نبا انث ءناحلم

 .يلصت ال :تلاقف ؟مَّدلا ئرت لماحلا نع ُتلْيس ةشئاع نأ :ةشئاع

 نب رمع نع انيٌؤُرَو ءكلام نب نسنأ نع هائيوُرو :'''يقهيبلا لاق
 هلع هللا لوسرل تدقتآ اهنأ ةشئاع خرغ اهّوُرَو .'1كلذ مرلع لديام باطقيلا

 :يلذهلا "" 'ريبك يبأ تيب
 (؟7)ليغُم ٍءادو ةعضرُم ٍداسفو ةضيح ربغ لك نماربمو ّ 0 ا ا 8 5 0 يد 5 د

(0010) 

00 

(0 

00 

 نع يراصنألا ديعس نب ئيحي نع (نادامحلا) امهالك «؛ةملس نب دامح قيرط

 دقو ءاقرمتأ هلسريو «ةرات هدتسي ناك يحي نأكو :ةرمع ةشئاغو 'يهي نينو «ةشتاع

 نب اىيحيك ظافحلا نم ةعامج ةشئاع نع هححصو «ءاّغالب )١07( كلام هجرخأ

 يقهيبلل «ئربكلا نئسلا» :رظنيو ءيقهيبلاو قاحسإو دمحأو ناطقلا ديعس
 ْ .(184 )١/ «يمرادلا نئسااو (477 00
 (ئربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هجرخأ سنأ ثيدحو )/١197(. «ريغصلا نئسلا» يف

 :هقيدجيلا ورقم وهو «ىرصبلا لاق وأ ذيز حيل تانسإ قو (69؟ كو
 .هيلع فقأ مل

 «نييلذهلا راعشأ حرشال يف هل ةديصق نم تيبلاو .فيحصت ء«اريثك يبأ» :ز هد

 نم ليقملاو ,هآياقب *.ضيحلا رّبغو .امهريغو (/* )١/ «ةسامسلاةو(١١/8)

 .ليغلا نبللا كلذف ءعضرم يهو ةأرملا ئّشْغت نأ وهو لّيَغلا

 (دادغب خيرات» يف بيطخلاو (577 /17) «ئربكلا ننسسلا» يف يقهيبلا هجرخأ

 هخيش نع يراخبلا نع قرط نم (50 /7) «ةيلحلا» يف ميعن وبأو (378/165)

 .هب ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ئنثملا نب رمعم نع دمحم نب ورمع
 مهضعبو ءيراخبلا خيش ئلع هيف لمحلا مهضعب لعجو «لوهجم يراخبلا خيشو
 :«أذج ركنم ثيدح)1 ١1١9(: /١)«ليمكتلا» يف ريثك نبا لاقو .ئنثملا نب رمعم لع

 .«عوضوم بذك٠ :(5 ١5 5) «ةفيعضلا ةلسلسلا» يف ينابلآلا لاقو
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 ركني مل ثيح ضيحلا لاح يف لمحلا ءادتبا ئلع ٌليلد اذه يفو :(١)لاق
 ا

 هيأ ئئلبحلا "تلا هنأ ةشئاع نع 001 ل نع] رطم نع اضف :(5)لاق

 .ْتَلَص َّمّدلا ٍتأر اذإ ءضيحت

 ىبأ نبا ةياور فْعِضيو «ةياوّرلا هذه ركُي ناطقلا يحب ناكو :؟؟0لاق

 .ءاطع نع رطمو لوليل

 نع ءءاطع نع «ئسوم نب ناميلس نع ءدشار نب دّمحم ئورو :؟*لاق
 اهارت تناك ةشئاع نوكت نأ هبشيف ةظوفحم تناك نإف ءرطم ةياور وحن ةشئاع

 هللاو .نويندملا هاور ام ئلإ ٌثعجرف ءضيحت اهارت تناك مث .ضيحت ال

 .ملعأ
 ءامإلا ِةِكي بلا مّسق دق :ضيح مد لماحلا مد نوك نم نوعناملا لاق

 ةضيح اهتّدع لعجف الئاحو ءلمحلا َمْضو اهتّدع لعجو اًلماح :نيمسف

 امل لمحلا عماجي ضيحلا ناك ولف ءاهمحر ةءارب ئلع اّمَّلَع ةضيحلا تناكف

 .همدع يلع اّمَلَع ةضيحلا تناك

 مدع ئلع اًليلد نوكيل ٍءارقأ ةثالث ةقّلطملا ةَّدع تلِعُج كلذكو :اولاق

 .هلبق امب لصتم مالكلاو ١557(. /7) «ريغصلا ننسلا» يف يقهيبلا يأ )١(

 .هيلع مالكلاو هجيرخت مدقتو ١0(. /7) قباسلا ردصملا يف يقهيبلا (0)

 .قباسلا ردصملا نم تديزو .خسنلا يف تسيل ()

 .يقهيبلا دنع هلبق امب لصتم مالكلا (5)

 .قباسلا ردصملا يف يقهيبلا يأ )000



 (17همدع ئلع اليلد نكي مل لمحلا ضيحلا عماج ولف ءاهلمح 10 ١ لا ا 1 : |

 باّطخلا نب رمعل لاق لو يبنلا نأ "7"حيحّصلا# يف تبث دقو :اولاق

 .رهطت ّتح اهكَسميل مش ءاهغجاريلف هما :ٌئاح يهو تأرما نبا قّلط ام
 :ٌسكي نأ لبق قلط ءاش نإو عب اهكسمأ ءاش نإ مث ءرهطت مث ؛ضيحت م

 .«ءاسنلا اهل قلطت نأ هللا رهأ يتلا ةّدعلا كلتف

 هريغو مَّدلا نمز يف ٍةعدبب سيل لماحلا قالط ْنأ :هب لالدتسالا هجوو

 ةعدب سيسّملا دعب اهرهط يفو هيف اهقالط ناكل ضيحت تناك ولف ءاعامجإ

 .ربخلا مومعب اللامع

 هُرَم) :«؟![رمع نبا] ثيدح نم ("”«هحيحص# يف ملسم ئورو : :اولاق

 ال مّدلا نم هارت امَّنأ ئلع لدي اذهو ,«الماح وأ اًرهاط اهفلطيل م ؛ ءاهعجاريلف

 قاوس رهطلا تو ف قالّطلا ةيظن دقو يف قالّطلا لج نإ ءاشيح ةوكي

 ملو ءضيح (277)لاحو ءرهط لاح :نالاح اهل ناكل اًضيح (*”هارت ام ناك ولف
 ا  ,ٌةعدب نوكي هّنإَف ءاهضيح لاح ىف اهقالط رجي

 لل َيِبَنلا نع عِفيَوُر ثيدح نم ؟")«هدنسم» يف دمحأ ئور دقو :اولاق

 .ز «د ءص نم ةطقاس («همدع ...عماج ولف» )١(

 .(؟17ص) مدقت دقو )١4171( ملسمو (0751) يراخبلا هجرخأ 0(

 .(0 )١51/1/ مقرب ع

 .خسنلا يف ضايب انه ()

 .خسنلا يف تسيلو ««مدلا نم» :عوبطملا يف اهدعب (5)

 .(«ةلاح» :م ءص «د 0(

 .(184 .”ا/١؟ ص) هجيرخت مدقتو «ظافلأ ةدعب يور دقو )١5997(. مقرب )030(
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 ضضيحت ئّتح ٍةَمُأ لع عقي الو «هريغ َعرز هءام َىِقسَي نأ ٍدحأل لحيال» :لاق
 هل( 8 2 ١ 9 7 رع

 .لمحلا نم محّرلا ةءارب ئلع اًملع ضيحلا دوجو لعجف .«اهلمح َنّيبتي وأ

 نع ضيحلا عفر هلل نإ :لاق نأ نعي يلع نع يوُر دقو :اولاق

 نب صفح وبأ امهاور .(١)دلولل اقزر مّدلا لعجو «ئلبحلا نع ضيحلا

 .نيهأش

 لماحلا يف ةشئاع نع امهدانسإب (9كنطقراّدلاو "هرثألا ئورو :اولاق

 («لستغت# : اهلوقو ينساب لسفر يبدل لماسل .كلاقل يلا خيرت

 اهّنأ اهنع تبث دق ةشئاع ّنكل «مهفالخ مهريغ نع فرعُي الو :اولاق

 ةدالولا نم اًبيرق هارت ام ئلع ٌلومحم اذهو .«؟)يّلصت ال لماحلا :تلاق

 .اهيلوق نيب اًعمج ٌسافن هَّنأو ءامهوحنو نيمويلاب

 .ةضاحتسالاك اًضيح نكي ملف «ةّدعلا هب يضقتت ال مد هّنألو :اولاق

 لكل هكلللب لوقا عنو بشك دق ىهاسلا ذأ زيلع لدي ةفئاع قيدحو

 .هعفريو اهضيح عطقي

 امهازعو ((5 7 5 /7/) «يقنلا رهوجلا» يف ينامكرتلا نبا امهركذ دقو .امهيلع فقأ مل )١(

 .نيهاش نبا ئلإ
 .مرثألل «ننسلا» يف هيلع فقأ مل (؟)

 .(799ص) هيلع مالكلاو هجيرخت مدقت دقو )١//5٠(. «نئسلا) )0

 5٠٠(. ص) هجيرخت مدقت امك «مدلا تأر اذإ :يأ (5)

 ل



 ًءاذغ اّنبل ثْمَّطلا مد بالقناب ةداعلا ئرجأ هناحبس هللا َّنألو :اولاق
 .داسف مد وهف .هّريغ نوكي لمحلا تقو جراخلاف «دلولل

 الو ءاهتداع ئلع مَّدلا ئرت دق (١)ضئاحلا ّنأ عازن ال :نوضّيحملا لاق
 0 0 طيس ل لا

ٍ 

 .هعفري ام يتأي ئّنح قاب لمألا# لمس يف تبثانإ يكسو ايلا

 .()0(فّرعُي دوسأ هّنإف ضيحلا مد ناك اذإ كي و لاق دقو :اولاق

 .اًضيح ناكف (ف رعي هوسأ اذهو

 موهفم نعملاو «لمتحم امهالكو .«لماحلا» :عوبطملا ينو ,خسنلا عيمج يفاذك ()

 اهتداع ئلع مدلا ئرت دق ضيحت يتلا ةأرملا نأ :يأ .«اهلمح لوأ يف اميسال» :هلوقب

 .اهلمح لوأ يف

 مكاحلاو 14١( /5) نابح نباو (77”7) يئاسنلاو )١87( دواد وبأ هجرخأ (0)

 ةمطاف نع ةورع نع يرهزلا نع ةمقلع نب ورمع نب دمحم قيرط نم )6١(
 يف ثيدحلا لصأو «ينابلألاو حالصلا نباو مزح نبا هححصو «شيبح يبأ تنب

 يفامك متاح وبأ اهلعأ دقو .ةظفللا هذه نود (737777) ملسمو )7١5( يراخبلا

 اهب ورمع نب دمحم درفتل (” 559) (للعلا» يف ينطقرادلاو )١١1(«2 هنبال «للعلا»

 (دواد يبأ حيحص»و ١١( 5 /7) نقلملا نبال «رينملا ردبلا» :رظنيو ءيرهزلا نع

 .(10 /7؟) ينابلألل
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 ملو ْمُصضَت مل تضاح اذإ ّنكادحإ تسيلأ» :ّهِلَك يلا لاق دقو :اولاق

 ةقل رهشلا حمام ولعم تاقوأآ ىف اهمد جورخ ةأرملا ضيحو .(02)1؟لَصُت

 .اهرييغت ال اهريرقت ءامسألا يف لصألاو غل كلذك اذهو ءاعرشو

 ماكحألا هيلع عراّشلا بنر يذلا جرفلا نم جراخلا ِمَّدلا َّنألو :اولاق
 ةضاحتساب سيل اذهو ءاّثلاث امهل لعجي ملو «ةضاحتساو ٌضيح :نامسق

 نع جراخلا وأ ءضيحلا رثكأ ئلع دئاّزلا وأ "0قبطُملا مَّدلا ةضاحتسالا نإ
 .ضيح وهف «ةضاحتسا نوكي نأ لطبف ءامهنم اًدحاو سيل اذهو «ةداعلا

 .ٍداسف مد هّلعجو ؛لحملا اذه يف ثلاث مسق ٌتابثإ مكنكمُي الو :اولاق

 .يفتنم وهو «هيلإ ريصملا بجي ليلد وأ عامجإ وأ ٌصنب الإ تبثي ال اذه نإف

 ٌرْدق يسلجا» :لاقو ءاهتداع ئلإ ةضاحتسملا َِِي يملا در دقو :اولاق

 فصو يف ةربتعم ءاسنلا ةداع نأ ىلع لد 290 ةيضيحت تنك يبنلا ماّيألا

 ٍةدايز ريغ نم اهتقوو ةداتعملا اهتداع لع لماحلا مد ئرج اذإف ؛همكحو مدلا

 اهتداع ٌميكحت بجوو «ٌضيح هّنأ ئلع اهتداع ّلد «لاقتثا الو ناصقنالو
 .؟؟/ةداعلا نع جراخلا داسفلا ئلع اهٌميدقتو

 دقو «ةشئاع ّنهملعأو كِل ّيبنلا ءاسن ةلأسملا هذهب ةّمألا ملعأو :اولاق

 .ُهَنَعْدَنلاََوو يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم (884) ملسمو (7 ١ 5) يراخبلا هجرخأ )١(

 .اَهْنَعَدَيِلَ ةشئاع ثيدح نم (77) ملسمو (؟705) يراخبلا هجرخأ ()

 .فيرحت ««ةدابعلا» :عوبطملا يف (4)
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 دمحأ مامإلا هل دهش دقو ؛يّلصت ال اهَّنأ اهنع ةنيدملا لهأ ةياور نم اهنع مص
 كولا هنأ ريعتأو .قاحسإ هيلإ عجر كلذلو ءاهنع ئرخألا ةياوّرلا نم ٌحصأ هّنأِ

 :ةباحّصلا نم متركذ نّمع كلذ فالخب راثآلا ةّحص فرعت الو :اولاق
 ل ا

 بحاص نع سيلف نَا ا أو كماظف لّجألا اَمأ .بتنم اىهالكو كو علا

 .ناعمجي ؟7١ل ايهنأ ئلع لدي ام عرّشلا

 ةّدعلا يف لمحلا نم محّرلا ةءارب ئلع اًليلد هلعج هّنِإ :مكلوق اَمأو
 .ءارشسالاو

 ولدلاف ؛لطاب يناثلاو .حيحص لّوألا ؟اًيعطق وأ اًرهاظ اًليلد لعج :انلق

 نيح نم لمحلا ةّدم لَّوأ تناكلو «هلولدم هنع فلخت امل اًيعطق اًليلد ناك
 ولو ءءطولا نيح نم ةّدملا لّوأ لب ءدحأ هلقي مل اذهو ءضيحلا عاطقنا

 نم ٍرهشأ ةّتس نم رثكأل ٍدلوب تءاج مث ءاهئطو ولف . ضّيِح ةدع هدعب تضاح

 مِلْعف ءاقافتا ُبسَنلا هّقِجل - -ضيحلا عاطقنا نيح نم اهنم لقألو ؛ءطولا نيح

 .بطَرلا ميغلا نع رطملا َفّلخت اهلولدم اهنع فّلختي دق ؛ٌةرهاظ ةرامأ هَل

 ئلإو «نولئاق اهب انف ءةْنّسلا نم هب متللدتسا اًّمع باوجلا جرخي اذهو
 نيعزانتملا نيب ُمكَحلا يهو ءنورئاص اهمكح

 .ئنعملا دسفف .ز يف تسيل «2ال» ()



 لئاحو ءاهلمح عضو اهتذعف لماح :نيمسق لإ ءاسنلا مّسق كك ٌيبنلاو

 هيف نيأ نكلو «هيف نيعزانم ٌريغ اذه بجومب نولتاق نحنو «ضيحلاب اهتّدعف

 ؟يّلصتو هعم موصت اهتداع ئلع مَّدلا نم لماحلا ١2)هارت ام نأ ئلع ٌلدي ام
 3 سارق 07 0

 ضيح مد اهمد نأب نولتئاقلا لوقي اذهلو هب ثيدحلل ٌضّرعت ال رخآ ٌرمأ اذه

 .ةرابعلا ىف اللخ الو اًضقانت اذه ُدَعُي الو ءاهنيعب ًةرابعلا هذه

 اهُقّلطيل م : ءاهعجاريلف هْرَم» :رمع نب هللا دبع نأش يف هلوق اذكهو :اولاق

 رهّطلا :ئيطرشن كئاح تناك اذإ قالّطلا ةحابإ هيف امَّنإ «اهّسَمَي نأ لبق اًرهاط

 ؟اهلمح ىلع هارت يذلا مَّدلا مكحل ُضّرَعَّتلا اذه يف نيأف ءسْيِسَملا مدعو

 ؟مّذلا تأر نإو ٍةعدبب سيل لماحلا قالط ْنأ ئلع ساّنلا قفتا دقو

 لمح ٍلاح ىلإ اهقالط ديري يتلا ةأرملا لاوحأ مّسق كب يملا :انلق
 تاذ ري اأو وانتا رهخ نم ًقلطم لمالا قال زبجو دنع اح لاحد

 نو «قالّطلا ىف اهريغ ف فئاخت لماحلا نأ 20 د لماحلا م 3
 لب ءاذه نم ٌءيش لماحلا يف طرتشُي الو ءةباصُم ٌريغ اًرهاط قّلطَت امّنِإ هريغ

 َبيقع اهقالط مرحي ال امكف مَّدلا ِتأر نإو قّلطتو «ةباصإلا َبيقع قّلطت

 .اهضيح لاح مرحي ال ءاهتباصإ

 .فيرحت مارت ام» لدبي («ةءارب)ا ءراعذ ح2" ص 0200(

 .ز «د «ص نم ةطقاس («لىلع لب داسف مد لماحلا مد نأ» (١؟)
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 ةأرملا َّنإف ءاّعنمو اًنذِإ قالَّطلا تقو يف عراَّشلا ةمكح هيضتقت يذلا اذهو

 مدّنلا نم هل ضرعَي ملو «هرمأ نم ٍةريصب ئلع قّلطملا ناك اهّلمح نابتسا مىتم

 ٌريظن هنم عِنُم ام سيلف ءاهلمحب رُعْشَي الو عامجلا دعب (١)قّلط نمل ضرعَي ام
 نم (")[منملا] لّلع نم امّيس الو هاًرابتعا الو اًعقاو الو اًعرش ال ءهيف نأ ام
 .لماحلا يف هل ٌرثأ ال اذهف ءةَّدعلا ليوطتب ضيحلا يف قالّطلا

 :مزلي ال اذهف «ةّدعلا هب ثضقنال اًضيح ناك ول ِهَّنإ :مكلوق اَمأو :اولاق

 الو .ءارقألاب لئاحلا ةّدعو ءلمحلا عضوب لماحلا ةَّدع لعج هناحبس هللا ّنأل
 وأ يناثلا اهكلمَي نأ نيلإ كلذ ءاضفإل «ءارقألاب لماحلا ةَّدع ءاضقنا نكمي

 70و بخ ءاه هعرز يقسيف «هريغ نم لماح ىهو اهجّوزتي

 كلذ ئلع متلمحو ءلَبْحَت دق ضئاحلا نأ انل متمَّلس منك اذإو :اولاق
 نأ متيطعأ دقف ؛هب ٌسحلا ةداهشل كلذ ٌعنم مكْنِكمُي ملو «ةشئاع ثيدح

 نأ ىلع هرادم َّنأل :(؟7سأر نم مكلالدتسا لطبف «ناعمتجي لبحلاو ضيحلا
 .لبحلا عماجي ال ضيحلا

 يف انمالكو ءضيحلا ئلع لمحلا دورو انزّوج امْنإ نحن :متلق نإف

 .قرف امهنيبو ءلمحلا ىلع ضيحلا دورو وهو ؛.هسكع

 .م شماه نم بيوصتلاو .«نهلك نهل» :خسنلا يف 2210

 .اهيضتقي قايسلاو ء.خسنلا يف تسيل (0)
 .«هريغ عرز هءام يقسيف» :عوبطملا يفو .خسنلا عيمج يف اذك 2«

 .«هسأر نم» :عوبطملا يفو .خسنلا عيمج يفاذك (5)

 رق



 اذه ئلع اذه دورو َنيب قرف ّيأف .ناعمتجي ال نييفانتم اناك اذإ :ليق
 ؟هسكعو

 ئّذغتي اًنبل ثْمَّطلا مد بالقناب ةداعلا ئرجأ هناحبس هللا َّنِإ :مكلوق امأو

 .عضارملا ضيحت ال اذهلو «دلولا هب

 نبّللاب ةيذغّتلاو بالقنالا اذه َّنإف ؛مكيلع انتّجح ربكأ نم اذهو :انلق

 دقو «دولوملا عاضتراو نبَّللا ٍناطلس ١2)نود وهو ءعضولا دعب مكحتسي مّن
 تقو يف امد تأر ولف اذه عمو ءضيحت ال عضرملا نأب ةداعلا هللا ئرجأ

 يف ضيحلا مكحب هل مكحُي ن نكآف آلف «قافتالاب ضيحلا مكحب هل َمِكُحل اهتداع

 .ئرحأو ئلوأ -هب لفطلا يّذَْت الو هُبالقنا اهيف مكحتسي مل يتلا لاحلا

 لفّطلا جايمحا هدم وكي امل اذهف «نولوقت امك اذه نأ بهو :23)| لاق

 مان أل هن كلا يغلف جيلا هين خشي | ة .اذهو ءنيألاب ةيذغتل ئل

 7 يقابلا جرخيو هضعب

 .ناعتسملا هللاو .اليلدو اًلقن هارت امك حِجاّرلا وه لوقلا (دَهو

 عضوملا يف ءطولا ريغب .ةأربتسملاب عاملا نم نوعتمت لهل 'ليق نإغ

 ًءاذغ ثمطلا مد بالقنا نأ ئنعملاو .فيرحت ««نمز» :عوبطملا ينو .خسنلا يفاذك )١(

 .عضولا دعب كلذ مكحتسي ثيح عيضرلل ابل هبالقنا نود نينجلل

 .:4لاق) :ةءرص (9)
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 الو اهُتلبَق مرح ال هذهف ءاهّلثم أطوُي ال ًةريغص تناك اذِإ اَمأ :ليق
 دّيحم وبأ اهراعخا نع نيتاوٌدلا عدحإ لادمجأ نصوصتم اذهو ءاهترشايم

 ءيش ّيأب ةريغص تناك نإ :«2)لاق هَّنِإف ءامهريغو ١2)انخيشو ٌيسدقملا
 تناكذإ ةشيحب ارسست :ئرمخخأ باور ف لاقو ؟ةعيضر تناك اذإ ًاربعست

 .لّبحَتو أطوت نِّمم تناك نإ رهشأ ةثالث اّلِإو ءضيحت

 هرحت الو ءاهؤاربتسا بجيال هّنأ اذه رهاظف :9لمحموبأ لاق

 نذل ,حيحّصلا وهو كلام لوقو ءئسوم يبأ نبا رايتخا اذهو .اهترشابم

 ائنعم الو اهيف ٌصن ال هّنإف «ٌليلد اهميرحت ئلع سيلو ءٌقّقحتم ةحابإلا ببس
 وأ ءمّرحملا ءطولا لإ يعاد هنوكل ناك امّنإ ةريبكلا ةرشابم ميرحت ّنِإف ءٌصن
 ئضتقمب لمعلا بجوف «هذه يف اذه مُهوَنُي الو «هريغل دلو َّمأ نوكت نأ ةيشخ
 .همالك اىهتنا .ةحايإلا

 لصف

 ءافوارعسا يسب "ل :انلقو انكر تناك قاف كهلكم أطوت نّكم تناك كإو
 .اهترشابمو اهّتلبق مرحت :انباحصأ لاقف ءاهؤاربتسا بجي :انلق نإو ٌرهاظف
 ءطولا ميرحت نم مزلي ال هّنأل ؛اهئاربتسا بوجوب انلق ولو مّرحَي ال هنأ يدنعو

 (4!يصتاومعابن] وهو اّيسال يئاّستلا لح يف امك :هيعارد ٌميرحت

 471/110 «يضقسلا# 03

 .هلبق امب لصتم مالكلاو ,«يىنغملا» بحاص يأ ()

 .اهنودب حضاو لىنعملاو ءخسنلا ةيقب يف ةتباث يهو .ز ءد يف تسيل «ميرحت» (5)
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 اونلَع اذككه .ريغلا ةمآب اًتمتنم ةركي قماح نوكأ دق اهّنأل اهرشابم
 ءطولا ريغب ةّيبسملاب عاتمتسالا مرحي ال 2١7 اذهلو :اولاق َّمث ؛ةرشابملا ميرحت

 دق هّنأل ؛كلملا خاسفنا اهيف مّهوتُي ال اهّنأل ؛نيتياوّرلا ئدحإ يف ءاربتسالا لبق

 .ىنعم ركبلا نم اهريغو ةلبقلاب عاتمتسالا عنمل ّقبي ملف ءءابّسلاب ٌرقتسا
 مرحي :مهريغو ٌيعفاشلاو دمحأ باحصأ لاقف ءاسيث تناك نإ

 مّرحف .عءطولا مرحي ءاربتسا هنآل ؛اولاق .ءاربتسالا لبق اهب عاتمتسالا

 .لطاب عيبلاو ءدلو َّمأ نوكتف ءالماح اهّوك نمأيال هّنألو «ةّدعلاك عاتمتسالا
 ضئاحلا ءطو ميرحت قراف اذهبو :اولاق .هريغ دلو ٌّمأب اًعتمتسم نوكيف

 .مئاصلاو

 عتمتسي نأ هلو ءاهجرف الإ ةأربتسملا نم مرحي ال :يرصبلا نسحلا لاقو

 .ءاربتسالا لبق ءطولا نم عنم امّنإ لكي لا َنأل ؛(")أطي مل ام ءاش امب اهنم
 ضئاحلاك «؛هنود ام ميرحت ءطولا ميرحت نم مزلي الو «هنود امم عنمَي ملو

 يف تعقو نيح ىبَّسلا نم هتيراج "7[لّبق] رمع نبا :ليق دقو «ةمئاّصلاو

 ."*!اهئاربتسا لبق همهس
 نأ ةدهملاو 910( ةقملا نيب قرقلا :لوقي نآ لوقل/ اذه رشق نملو

 .د ءص يف تسيل «اذهل» 00

 )11/7/1١1(. «ينغملا» يف وهو ءاًدنسم هيلع فقأ مل (؟)

 .خستلا يف ضايب انه ()
 .(27/50١ص) هجيرخت مدقت ()

 مالكلا مث «ةارتشم اهنأ ئلع ةلادلا «ةكولمملا» ةملك ٍيتأتسو .«ةأربتسملا» :م هد ءص (5)

 .اهئاريتسا لىلع
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 لالش هيفاود الراهزطر احيالف هل يبل ترام دقادهملا

 .هريغ ءامب هئام طالتخا ةيشخ ءاربتسالا لبق مرحي امَّنِإ اهأطو َنإف :ةكولمملا
 اذه ريظنو .ةمئاّصلاو ضئاحلاب ةبشأ يهف «يعاوّدلا ّميرحت بجوي ال اذهو

 مرحي الو «ءاربتسالا لبق اهؤطو هيلع مرح هتيراج وأ هتأرما تنز ول هّنأ

 .يأيس امك ةّيِبْسَملا كلذكو «هيعاود

 ئلع َءانب اذهف «عيبلا خسفنيف ءاهدّيس نم اًلماح اهنوك مّهوتُي ام رثكأو

 امل هّنأل ؛هب لئاقلا مزلَي الو .١2)هِتلالَع ئلع دالوألا تاهّمأ عيب ميرحت

 اهب ولخي امك «عاتمتسالا زاوج يف يفكي كلذو ءارهاظ هكلم تناك اهب عتمتسا

 هذه نع مكباوج ناك امو «ةّيبنجألا نم حابي ال ام اهنم رظنيو ءاهثدحيو

 نإف «ٌعازن اذه زاوج يف ملعُيالو .عاتمتسالاو ةلبقلا نع باوجلا وهف رومألا

 لبق هدحو ناك نإو «هتيب ئلإ "7اهِزوَحو هتمأ ٍضْبَق نم عنمُي ال يرتشملا
 ءاهيلإ رظنلا هيلع مرحي الو .هنم اههجو رتست نأ اهيلع بجي الو «ءاربتسالا

 هل ٌزجي مل نإو ءاهعفانمب عافتنالاو ءاهمادختساو ءاهعم لكألاو ءاهب ةولخلاو
 .ريغلا كلم يف كلذ

 لصف

 امهو .ءاهقفلل نالوق ءطولا ريغب ؛ عاتمتسالا زاوج يفف ةّيِبسَم تناك نإو

 :دمحأ نع ناتياور

 ججح فلؤملا فّعض دقو .«هتالعا :عوبطملا يفو .هفعض ئلع :يأ «خسنلا يف اذك (١

 .(4 5 -78 /7) «ننسلا بيذبت» يف نهعيب عنمب نيلئاقلا

 .اهقوّسو اهمض د يأ )30
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 .جرفلا نود امب اهنم عاتمتسالا مرحيف «ةّيبسملا ريغك اهّنأ :امهادحإ

 اهلّبقُي ملو اهّْبِصُي مل ةمأ كلم نمو : 77 لاق هنأ .يقرخلا مالك رهاظ ١)وهو

 .اهل هكلم مامت دعب اهئربتسي تح

 نيبو اهنيب قرفلاو .ُةَنَعهَيَوِيَر "7 رمع نبا لوق وهو .مرحت ال :ةيناثلاو

 ةكولمم يه لب دلو َّمأ اهنوك اهيف مهوتي ال ةّيبسملا نأ يِبَّسلا ريغب ةكولمملا

 .ملعأ هللاو ءمّدقت امك اهريغ فالخب «لاح لك ئلع هل

 نيح نم وأ عيبلا نيح نم ءاربتسالا ةّدم لّوأ نوكي لهف :ليق نإف

 ؟ ضيقا

 نيح نم :امهدحأ ءدمحأ بهذم يف ناهجو امهو «نالوق هيف :ليق

 ةءارب ةفرعم دصقلا َّنأل ؛ضبقلا نيح نم :يناّثلاو .هب لقتني كلملا َّنأل ؛عيبلا
 ىلع اذهو .هدي يف اهنوك عم كلذ لصحبي الو «هريغو عئابلا ءام نم اهمحر

 عيبلا لبق ءاربتسالا هدنع يفكيف كلام لصأ ئلع اَّمأ .دمحأو َيِعَفاَّشلا لصأ
 .تمّدقت يتلا عضاوملا يف

 ؟ءاربتسالا ةّدم ءادتبا نوكي ئتمف «ٌرايخ عيبلا يف ناك نإف :ليق نإف

 نمف «رايخلا ةّدم يف كلملا لاقتنا يف فالخلا يلع ىنبني اذه :(4)ليق

 .«(|اذهو» :زءد )١(

 .(7175 )١١/ «ينغملا عم هرصتخما هدرا

 .ز نم ةطقاس («ليق» (:)

 كنا



 اهٌوادتباف .ءلقتني ال :لافق نمو ,عيبلا نيح نم هدنع 55 ءادتراف .لقتني :لاق

 .رايخلا عاطقنا نيح نم هدنع

 ؟بيع ٌرايخ رايخلا ناك ول نولوقت امف :ليق نإف
 عنمي ال بيعلا رايخ ّنأل ؛ادحاو الوق عيبلا نيح نم ةّدملا ءادتبا :ليق

 .ملعأ هللاو .يفالخ ريغب كلملا لقن

 ئلعو ؛لمحلا عضوب لماحلا ءاربتسا ئلع َهَّنّسلا تّلد دق :ليق نإف
 مل يتّلاو 21)ةسيآلا ءاربتسا نع ٌتتكس فيكف ؛ةضيحب لئاحلا ءاربتسا
 ؟ةّدعلا يف امهنع تكست ملو ءضحت

 د يو سأل ةدع لمجّش وورق ةقال' حلا ةذع لعج احبس ل

 .ةضيح هش لك يف ضيحت ةأرملا نأ هئامإ يف بلاغلا هتداع هئاحبس ئرجأ

 ءاقم اًمئاق رهشلا نوكيف «ةضيحب ضئاحلا 4 امألا ءاربعسا نأ ةشنا تنير

 هنع ةروهشملا ي يهو ءرهشأ ةالب رس اه .ةيناث ةياور دمحأ نعو

 .باوصلا وهو «م نم تبثملاو .«ةمألا» : «ح «ص د 210

 .م نم تبثملاو .«ةمألا» :ز ءح ءص ءد 000
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 رهشأ ةثالث ٌتلعج فيك :هللا دبع يبأل تلق :7١2لاق هّنِإف .مساقلا نب دمحأ

 ؛كلذ نم ّلقأ يف نّيبتي ال هّنإف ءلمحلا لجأ نم رهشأ ةثالث :انلق امّنإ :دمحأ
 اوربخأف «لباوقلاو ملعلا لهأ عمجو «كلذ نع لأس زيزعلا دبع نب رمع نإف

 عمست الأ :لاق مث .227كلذ هبجعأف ءرهشأ ةثالث نم لقأ يف نّيبتي ال لمحلا نأ

 دعب ةغِضم اًموي نيعبرأ مث «ةقلع اًموي نيعبرأ )ةفطنلا ْنِإ :دوعسم نبا لوق

 نّيبتف محل ىهو «ةغضم اهدعب تراص نونامثلا تجرخ اذإف «2؟2كلذ

 الف ٌرهش اّمأف .ءاسنلا دنع ٌفورعم اذه :يل لاقو :مساقلا نبا لاق .ٍذئنيح

 ٠  4احر , ا 0 8 1 و )6(.
 , لبنح ةياور يف لاق هنإف .ءينصنو رهشب أاربتست اهنا :ةثلاث ةياور هنعو

 :يّمع لاق :لبنح لاق .ةليل نوعبرأو ٌسمخف ضيحت ال تناك نإ :ءاطع لاق

 .همالك نيهتنا .كلذك ةسيآلا ةقّلطملا ةّدع نأل ؛يهذأ (19)كلذك
 َ : . | ته ص ع عع 8 2 7 :

 يف بفصنو رهشب تدتعا ةسيا ىهو تقلط ول اهنأ :لوقلا اذه هجوو

 .:(1١/715١1)(ينغملا» فامك (0)

 611/113 ةراثألاو نتسلا ةفرعم» يف ىقهيبلا هجرخأ 00

 .«ينغملا»و خسنلا يف تسيلو .«نوكت» :عوبطملا يف اهدعب 0

 )١178/4( «ريبكلا» يف يناربطلاو )١87( «درفملا بدألا» يف يراخبلا هجرخأ (:)

 يراخبلا يفوهو .(1857/5) «هريسفت» يف ريرج نباو )/١71( «ردقلا» يف يبايرفلاو

 .اًضيأ اعوفرم (57417*) ملسمو (70”7)

 )١55/١١(. «ينغملا» يفامك (5)

 .«ينغملا»و خسنلا فالخ «كلذل» :عوبطملا يف ()

 هلل



 .:ىلوأ ردقلا ادبي ةمألا ارت ناكف قياور

 :هنع يضاقلا اهاكح «نيرهشب ًاربتست اهّنأ :ةعبار ٌةياور دمحأ نعو

 كلذل َرأ ملو :(0)21ينغملا» بحاص لاق تح «هباحصأ نم ٌريثك اهلكشتساو
 ملو «نيءرقب ءرقلا ٍتاذ ءاربتسا ناكل نيرهشب اهؤاربتسا ناك ولو :لاق .اًهجو

 .الاتاق هب ملعن

 تناكل ٌةمأ يهو تقّلُط ولو «ةقّلطملاب ترّعا اهّنأ :ةياوٌرلا هذه هجوو

 (")رمع لوقب هيف ٌجتحاو ءدمحأ نع روهشملا وه اذه ؛نيرهش اهتَّدع
 تاذ ةَّدعو «ءورقلا ")[ةاقم ٌةمئاق] رهشألا َّنأل ؛باوّصلا وهو .ُهنَءُدََك
 :ةحرحب ءرقلا تال كرعسا ليلا اثرصامّتاو «تارهش امهات هقاءرق هرقلا
 دب الف ءدحاو رهشب كلذ لصحي الو «لمحلا نم اهتءارب ئلع ٌرهاظ ٌملع اهّنأل

 ؛ىئلوأ نارهّشلا تناكف «ةثالث وأ نارهش اّمِإ يهو ءاهتءارب اهيف رهظت ٍةَّذم نم

 «ئلوأ ةأربتسملا ٌقح يفف «ةقّلطملا ٌّقح يف ةءاربلا ئلع اّمَّلَع تلِعُج اهّنأل

 .ةياوّرلا هذه هجو اذهف

 هيلع لو يدلاوهو .ٍدحاو رهشب ًءافتكالا ليلّدلا نم حجاّرلاف «كعبو

 نيبو اهنيب ةيوست ٍرهشأ ةئالث اهئاربتسا ةّدم لغج يفو ههيبنتو ضنا ءاميإ

 اهجودملا !نوأ ناكف :ةقّلطملا نيبو اهنيب ٌةيوست نيرهشب اهلْعَجو :ةّرحلا

 يهو ؛ةمألا ريظن يف لدبلا اذه ٌريظن َربتعا دق عراّشلاو .ٌماَتلا لكدبلا هلإَف 1ةيف

21136 

 .(81١ص) هجيرخت مدعت 030

 .خسنلا يف ضايب انه (")
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 هَّنأ باطخلا نب رمع نع عصف «ةقّلطملا ةمألا يف ةباحّصلا هربتعاو «ةّرحلا
 .دمحأ هب ٌجتحا ,(17١نارهشف ضيحت نكت مل نإف ءناتضيح امعّدع :لاق

 ال اهضيح عفترا اذإ اهّنأ ئلع هنع تاياوّرلا رهشأ يف دمحأ ٌصن دقو

 .ةضيحلا ناكم رهشو لمحلل ٍةعست ءرهشأ ةرشعب تّدتعا هّعَقر ام يردت

 :(1) لاق «دلمحعم نبأ ْخيشلا ةقيرط هذه ةنسم احق :ةملاك ةماوو هنعو

 مّلعتِل ةسيآلا يف اهراركت رابتعا ْنأل ؛اًرهش ةضيحلا ناكم لعج انهاه دمحأو

 لعجف ءهتّدم بلاغ َيضُمِب انهاه هنم اهتءارب ِمِلُع دقو «لمحلا نم اهتءارب

 .سايقلا ققرو ةيلغ ةبفيحلا ناكم رهشلا

 ءاهضيح عفترا نم نيبو ةسيآلا نيب اقّرفم يقرخلا هركذ يذلا وه اذهو

 ام يردت ال اهضيح عفترا نإو ءرهشأ ةئثالثبف ؟7ةسيوُم تناك نإو :©0لاقف

 .ةضيحلا ناكم رهشو« امحلل رهشأ ةعسي تادعا هّعَّقَر

 فالخلاك اهضيح عفترا يتلا يف فالخلا ٌلعجف تاكربلا وبأ خيشلا اًمأو

 اهنيب ةيوست لمحلا ةَّدم بلاغ دعب عبرألا تاياوّرلا اهيف لعجو «ةسيآلا يف

 .ةنعو .رهش خشب ةريشصلاو ةسيآلاو :2270هرّرحم» يف لاقف .ةسيآلا نيبو

 ال اهضيح عفترا نإو .يفصنو رهش :هنعو .نيرهش :هنعو .رهشأ ةثالث ٌيضمب

 .رهشأ ةعست دعب كلذبف «هعفر ام يردت

 .(5/17ص) هجيرخت مدقت (0)

 )151/١١(. «ىنغملا» يف (0)

 .(5717 0738 )١11/ «ينغملا عم هرصتخماا 020

 .ئنعمب امهو .«ةسيآ١ :(«ينغملا» يفو .خسنلا يف اذك (5)

(8) 6189/50 

 ا



 نم هانرتخا يذلا اذهو .ٌحصأ دمحم يبأ خيشلاو يقّرِخلا ةقيرطو

 ةجوو :١2)لاق ِهَّنإف ««ينغملا» يف ْخيّشلا هيلإ لام يذلا وه رهشب ءافتكالا
 روهّشلا تفلتخا كلذلو «ةضيجلا ناكم رهَّشلا لعج هللا َّنأ رهشب اهئاربتسا

 ةئاََّثلا ًناكم رهشأ ةئالث ةسيآلا ةّرحلا ةَّدع تناكف :تاضيحلا فالتخاب
 عفترا يلا ةأريتسملا ةمأللو ؛نيءرقلا ّناكم نيرهش ةمألا ةّدعو ءءورق
 نوكي نأ بجيف ؛ةضيحلا ناكم ٌرهشو لمحلل ةعست «رهشأ ةرشع اهضيح
 .اهضيح عفترا نم ٌقح يف امك ءٌرهش انه ةضيحلا ناكم

 ةعست صبرت وهو «ةءاربلا ئلع لد ام متدجو دقف :ليق نإف :(1)لاق

 .ايوتساف «سايإلا وهو ةءاربلا ىلع لدي ام انهاهو :انلق

 ا

 11 (ينغملا» 010

 .هلبق امب لصتم مالكلا )١(
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 عويبلا يف لَك هماكحأ ركذ
 هعيب مرحي اميف همكح ركذ

 هك يلا عمس هنأ هللا دبع نب رباج ثيدح نم 2١7 «نيحيحّصلا» يف تبث
 :ليقف .«مانصألاو «ريزنخلاو .ةتيملاو .رمخلا ٌعبِب مرح هلوسرو هللا ّنِإ) :لوقي

 وو تس ا أ
 .دولجلا اهب نهديو «نفّسسلا اهب لطي هنإف «ةتيملا ءوحش تيأرأ هللا لوسر اي

 :كلذ دنع ِةِْللَك هللا لوسر لاق َّمث .«ٌمارح وه ءال» :لاقف ؟سانلا اهب حبصتسيو

 اولكأف هوعاب مث .9"2هوُلَمِج َموحُشلا مهيلع مَّرح امل هللا َّنإ !دوهيلا هللا ٌلتاقا
 .(ةثمل 2

 :لاقف ءاّرمخ عاب َةَرْمَس نأ ٌرمع غلب :لاق ساَّبع نبا نع اًضيأ "”امهيفو

 تمّرح !دوهيلا هللا ّنعل» :لاق كي هللا لوسر نأ ملعي ملأ !ةرمس هللا ّلتاق

 .«اهوعابف اهولّمحف ,موحشلا مهيلع

 (07(ةىييصصاا ف مكاحلاو كت يقهبلا هاور لدقو « رمع دنسم نم اذهف

 )١( ملسمو ,.(575) يراخبلا )١10/1(.

 .هوباذأ يأ 0

 )١587(. ملسمو :(75777) يراخبلا (*)

 (7595175718:577؟١)دمحأ اًضيأ هجرخأو .(7" 07 /4) «ئربكلا نئسلا» (5)

 يناربطلاو «(2758/) «هنئس) يف دواد وبأو ((517١//؟) «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلاو

 .(5 97/)(«هحيحصا) يف نابح نباو )١7/ 273٠١« («ريبكلا» يف

 ديز نب ةماسأ ثيدح نم هوحنب هجرخأ امنإو «سابع نبا ثيدح نم هيف هيلع فقأ مل (4)
 .أطخأف «هحيحص يف نابح نبا» :دارأ فلؤملا لعلو )١195/5(.
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 ناك ؛ لاق ٍساّبع نبا نع :هظفلو «ةدايز هيفو ءساٍّبع نبا دنسم نم (١/هالعجف

 .لاقو همست ةمسلا لإ هربعب عقرق- مارحلا ينعي د دجسملا يف كت يتلا

 مهيلع مّرح لجو نع هللاَّنإ !ةوهبلا هللا نعل «ةوهيلا هللا نعل «ةوهيلا هللا علا

 مرح ءيش ّلكأ موق ئمع مّرح اذإ هل نإ اهنامثأ اولكأو ءاهوعابف ءموحشلا

 افصلا نع :تاديع نبا نع هاور يقهيبلا نإَف *خيحص هدانسإو .(هنمث مهيلع

 لله اف هجيني نيام هاوتم يب اقلتس يدلل ليس

 اذإ هللا َّنِإ) :هلوق نود ؛هوحن ةريره ىبأ ثيدح نم 2172(نيحيحّصلا» يفو

 .(هنمث مّرح ٍءيش لكأ مّرح

 براشنس 'سادجأ ةثالز ميرست نيله عماربلا كاملاكلا هلم :تلمتشا

 دِفت ٍنايعأو ءاّنيبخ ًءاذغ يّدغتو عابطلا دسيفت معاطمو ؛لوقعلا دسفت

 :كرشلاو ةنتملا لإ وعدتو نايدآلا

 :يناثلابو ءاهدسفيو اهليزُي ان ٌلوقعلا لوألا عوشلا ميرحتب ناصف

 ةيبش يذاغلاو ءاهيلإ ثيبخلا ءاذغلا رثأ لوصو نم اهدِسفي اًّمع َبولقلا

 ميرحتلا اذه نّمِضَتَف .اهداسفإل عِضَو اع نايدألا :ثلاثلابو .,يذتغملاب

 .نايدآلاو بولقلاو لوقعلا ةنايص

 اهو ب هيلع ةمالسو هللا تاولص  همالك حودح ةكرعم ق نآشلا كلو

 عيمجل اهلوانتو ءاهٌعمجو هتاملك مومع نيبتسيل «هيف لخدي ال امو هيف لخدي

 .أطخ ««هانلعجف» :خسنلا يف 05

 )١5/7(. ملسمو )5١15٠( يراخبلا ()
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 هللا نع مهفلا ةّيّصاخ هذهو «هانعم وأ هظفل ٌمومع «!)اهّلِيَش يلا عاونألا
 .ءاشي نم هللا هيتؤيو «ءاملعلا هيف '"7ٌتّتوافت يذلا هلوسرو

 وأ ناك اًعئام ءركسم ّلك عيب ميرحت هيف لخديف ءرمخلا عيب ميرحت اّمأف
 رمتلاو بييبَّزلا رمخو «بنعلا ريصع هيف لخديف ءاحوبطم وأ اًريصع ءاًدماج

 قسفلا ةميقُل "0ةن :وعلملا ةميّقللاو «ةطنحلاو لسعلاو ِريِعّشلاو ةّرَدلاو

 ةيع هلك انعذإف كامألا قمع ىلإ قكاشلا يلقلا كرحت 5 يتلا بلقلاو

 لامجإ الو «هدنس يف ّنعطم ال يذلا حيرّصلا حيحَّضلا كي هللا لوسر ٌّصنب

 نيذلا هباحصأ نع ّعصو (4!«ٌرمخ ركسُم ّلك١ :ءأرق دنع كسه طي متم ل

 .لقعلا رماخ اه سخلا نأ :هدارمو هباطخب َةّمألا ملعأ مه

 بهّذلا عاونأ عيمج لوخدك «رمخلا» مسا تحت عاونألا هذه ٌلوخدف

 بهذلااوعيبتالا :هلوق تحت بيبّزلاو رمّتلاو ريعّشلاو ّرَبلاو ةّضفلاو

 رمّثلاب رمّتلاو ءريعّشلاب ريعّشلاو ٌربلاب ّرُبلاو ءةّضفلاب ةَّضفلاو ءبهّذلاب

 هذه نم يفنص جارخإ زوجي ال امكف نيل الثم الإ ,7*2بيبزلاب بيبزلاو

 ُس

 يف تسيلو «اهلمش يتلا عاونألا عيمجب اهليوأتو هتاملك مومع» :عوبطملا يف اهدعب )١(

 .ةدئاف الب راركت يهو «خسنلا

 .خسنلا فالخ «توافت يتلا» :عوبطملا يف (0)

 جْنَّبلاو بثقلاو شيشحلا لثم ءغضمتو مفلا يف عضوت يتلا ةركسملا تاتابنلا نم يأ (5)

 .اهريغو

 .اًهنَعَدَنَََو رمع نبا ثيدح نم )٠٠١7( ملسم هجرخأ (5)

 .ةياورلا اذكهو .«حلملاب حلملاو» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك (5)

 بيبزلاو» هلوق الإ هوحنب تماصلا نب ةدابع ثيدح نم )/١1541( ملسم هجرخأ (1)

 - دنعو «ةريره يبأ ثيدح نم )04٠١( «هجرختسم» يف ةناوع يبأ دنع يهو ««بيبزلاب
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 :نيروذحم نّمضتي هنإف ءرمخلا مسا نع ركسملا

 .هيف هلوخد لصق ام همالك نم جّرْخُي نأ :امهدحأ

 نوكيف همس قة كس رغأ يذلا عوتلا كللذل َءَرْشُي نأ :ياشلاو

 يذلا مسالا ريغب عوّنلا كلذ ئّمس اذإ ِهَّنإف ,هيناعمو عراَشلا ظافلأل اًرييغت

 .رخآ اًمكح هاطعأو .ىّمسملا كلذ ّمكح هنع لازأ عراشلا ةن هام

 نم ٌسان َنبرشيل» :لاق امك اذهب ئلتبُي نم هتّمأ نم ِِلي ٌيبنلا ملع اّملو
 اهيلإ قّرطتي ال ةّماع ٌةيلك ةّيضق ئضق - ا"7«اهمسا ريغب اهنوُمسُ ؛ ٌرمخلا يتم

 ولو ءاذه . اٌرمخ ٍركسم لك» :لاقف ٌةيفاك ٌةيفاش يه لب «لامتحا الو ٌلامجإ

 اة ةملللا هلع يركذ ةغّللا ةكأأ نم امهبارضأو ليلخلاو ةديبعابأ نأ

 نإ يتأيسو يح مهلوقو هرم ركسم لك نأ نيلع ةعّللا م ةّمئأ ضن دق :اولاقل

 ملول هّنأو «2")اذهل ٍريرقت ٌديزم ةبرشألاو ةمعطألا يف هيده ركذ دنع هللا ءاش

 لك نم عرفلاو لصألا هيف ئوتسا يذلا حيرّصلا سايقلا ناكل هظفل هلوانتي

 قيرمُتلاف هِبرّشلاو عيبلا ميرحت يف ركسملا عاونأ نيب , ةيوستلاب اًمكاح هجو

 .هوجولا عيمج نم نيلثامتم نيب ٌقيرفت عولو عون نيب

 باطخلا نب رمع ثيدح نم (7797) «حطسوألا»و )١17( اريتبعلا# يف اربطلا ِ_

 .(751/5/) نابح نبا هححصو ءُهَنَعْدَتوصَ مر

 .دارأ امك باتكلا ّجَتُي مل فلؤملا نأ ئلع لدي اذهو .هركذ ٍتأي مل (؟)
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 لكشتسا اذهلو اشيل اهامبأ هيف لخدبو لح ديفتل ةكذ وأ .هفنأ

 ٌيبنلا مهربخأف «ةعفنملا نم هيف مهل ام عم «( 'محّشلا عيب ميرحت ةباحّصلا 5. : ١ ظ

 .ةعفنملا نم اوركذ ام هيف ناك نإو «ٌمارح هنأ هك

 نأ وهو هلي هدارم مهف يف مهفالتخال ؛هيف ساَّنلا فلتخا ٌمضوم اذهو
 يتلا لاعفألا ئلإ ٌدئاع وأ ءعيبلا ئلإ ٌدئاع وه له 2؟)(ٌءارح وه ءال» :هلوق

 هللا نأ مهربخأ اّمل كَ ِهّنإف ؛عيبلا ئلإ ٌمجار وه :©)انخيش لاقف ؟اهنع اولأس
 كلذ لهف :َنوُنْعَي ءاذكو اذك عفانملا نم اهموحش يف نإ :اولاق ةتيملا عيب مَّرح

 ا ل» :لاقف ديف

 .«مارح وه هج *لاَمقف «كلذ الإ مهبجي ملف

 لاعفألا ئلإ ٌدئاع ميرحتتلا :مهريغو دمحأ باحصأ نم هريغ لاقو

 :ةعيمجج روكذملا ذارأ هنآل :؟يه :لقي ملو مارح وه :لاقو ءاهنع لوؤسملا

 نأ ئنعملا ةهج نم هحججريو ءروكذم برقأ ئلإ ريمضلا ٌدوع مهلوق حّجريو

 .أطخ ««رمخلا» :ح م 010

 .(5١5ص) هجيرخت مدقت 00

 .ةعوبطملا هبتك يف همالك دجأ مل (')

 سابع نبا نع (17017) ملسمو )١759( يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا يف امك 6

 شق



 .اهعيبو موحشلا ءانتقا ئلإ ةعيرذ ءايشألا هذه ةحابإ

(ٌةارح يه ءال» *:لاقف :ثيدحلا ظافلأ ضعب يف نأ ايقنأ هحيح بو
217, 

 ا ذُ امإو بوسشلا ىلإ عج «رياأ اك رمشلا انهو

 نحاول دغر ثلا يره يلا دهدس رق كيل

 يفو .(10(هوبّرقت الف اًعئام ناك نإو هرلكو اهل وضعامو اهوُقّلَأ اًدماج ناك نإ»

 .هل نابرق هريغو حابصتسالا يف هب عافتنالا

 ةتيملا نم َمرَح امّنإ» :لاق ِهّنأ لكي تبثلا نع تبث :لوقي لوألا حّجر نمو

 دُيِقَولاك ءلكألا ريغ يف اهم عافتنالا مرحي ال هّنأ يف ٌحيرص الهو ,"7«اهلكأ

 .امهوحتو قوكيلا ٌدَسو
 2 عك 3

 اّمأو «سبللاو لكألاك ءاّرهاظو انطاب هتسبالم مرحي امّنِإ ثيبخلاو :اولاق

 ؟مرحي ءيش يألف ٍةسبالم ريغ نم هب عافتنالا

 )١( دمحأ هجرخأ )/59941(.

 (5775) يئاسنلاو (8147”7) دواد وبأو )١1748( يذمرتلاو (711/1/) دمحأ هجرخأ 0

 اًرمعم ظافحلا َمَهوو «هب ةريره يبأ نع بيسملا نبا نع يرهزلا نع رمعم قيرط نم
 نب هللا ديبع نع يرهزلا نع هريغو كلام هاور ام ظوفحملاف «هنتمو هدانسإ يف

 «نمس يف تطقس ةرآف نع لكس كي هللا لوسر نأ ةنوميم نع سابع نبا نع هللا دبع

 «يراخبلا حيحص» يفامك «مكنمس اولكو ؛هوحرطاف اهلوح امو اهوقلأ» :لاقف
 «... اًدماج ناك نإ ةدايزو ((7717/457) «دمحأ دنسم»و (772,85) «أطوملا»و (715)

 ؛عماجلا» يف يذمرتلا لاق ءاهيف اًرمعم يذمرتلاو متاح يبأو يراخبلاك ظافحلا طخ

 .«رمعم هيف أطخأ أطخ اذه» )١79(:

 .اَهَنَعدَنآَعو سابع نبا ثيدح نم (777) ملسمو )١77١( يراخبلا هجرخأ ()
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 نع مهنم ناك امن لاؤّشلا َنأ ٍمِلَع رباج ثيدح قايس لّمأت نمو اولاق

 :عفانملا نم اهيف امل ؛موحُشلا عيب يف مهل صَحرُي نأ هنم اوبلط مُهّنأو «عيبلا
 :اولاقل لاعفألا هذه مكح نع اولأس ول ِمُهّنإف .(مارح وه» :لاقو ؛مهيلع اوبأف

 ؟دولجلا اهب نهديو ءساّنلا اهب حبصتسي نأ زوجي له ءةتيملا موحش َتيأرأ

 مل مهو «لاؤس ال مهنم ٌرابخإ اذه نإف ءاذكو اذك اهب لعفُي هّنإف :اولوقي ملو
 ؛مارح وحلا :هلوق نوكيل ؟مهيلع لاعفألا هذه ييرست ٌبيقع كدب هوربخي

 مهّنأكف .ةنيحلا عيب ميرخ# بيقع هب هورومخلا امّنِإو ءاهميرحت يف ١2)اًحيرص

 ملف ءاهوركذ يتلا عفانملا هذهل موحّشلا عيب يف مهل صخرُي نأ هنم اوبلط

 هللا نأ ملعي مل ام مرحي الف «نيرمألا لمتحي ثيدحلا َّنأ رمألا ةيابنو .لعفي

 .همّرح هلوسرو

 مهل حابأو ؛دومث رابآ نم ءاقستسالا نع مهاب [هّنَأ] هنع تبث دقو :اولاق

 .(7هئاهبلل رابآلا كلت نم 2"2هنم اونَجَع ام اومِعَطُي نأ

 هذه نع ٍلاخ ٌعافتنا اهب حابصتسالاو ةساجّنلا داقيإ َّنأ ٌمولعمو :اولاق
 امو .هيف ٌةدسفم ال ضحم ٌعفن وهف ءاتطابو اًرهاظ اهتسبالم نعو ةدسفملا

 وأ ةصلاخلا دسافملا مّرحت امّنإ ةعيرشلا نإف ؛همّرحت ال ةعيرّشلاف اذكه ناك

 .اهيلإ (؟0ةلصوُملا اهبابسأو اهّقرطو ةحجاّرلا

 اذإ ةتيملا موحشب حابصتسالا نيتياوٌّرلا ئدحإ ين دمحأ زاجأ دقو :اولاق

 «حيرص» :خسنلا يف )١(

 .ز «د ءص يف تسيل «هنم» (0)

 .اهْنَعدَنلََر رمع نبا ثيدح نم (759401) ملسمو (771/4) يراخبلا هجرخأ 0

 .«ةلوصوملا» :ز ءص ءد (:5)
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 تيّزلاب حابصتسالا زّوِجُي هنع تاياوّرلا رثكأ يف هّنإف ءاّرهاط اًنهد تطلاخ

 وبأ خيَّشلا :مهنم «هباحصأ نم ةفئاط رايتخا وهو «هب نْفّسلا َيَْلُطو .سجتتلا
 : هب حبصتسي نأ رمأ رمع نبا نأب ٌجتحاو «هريغو لمحيم )0( هك 7 كك : :21)

 .سجّتلا ٌميب ينبجعُي الو :©"0هللا دبعو حلاص هِّئبا ةياور يف لاقو
 ولو ءٌسّجنتملاو ّسجْنلا ٌْعَي اذهو .سجن هّنأل هوّسَمَي مل اذإ هب حبصتسيو

 امب حابصتسالا زاوجب لوقلا يف ٌحميرص وهف سّجنتملا هب دارأ امّْنإ هنأ رّدق
 نيب ٍقرف ّيأو .ّعفاشلا بهذم اذهو ءاهريغ وأ ٍةتيم ةساجن هتطلاخ

 انهد طلاخ اذإ هب حابصتسالا نيبو ءاّدرفم ناك اذإ ةتيملا محشب حابصتسالا

 ؟ يجف 80| هاط

 هب سّحنت ةّريغ طلاخ اذإو «نيعلا سجن وهف اًدرفم ناك اذإ :ليق نإف

 نهدلا عيب زوجي اذهلو ؛سجّتلا بوُتلاك راصق .لسغلاب هريهطت نكمأف

 .ةتيملا نهد نود نيلوقلا دحأ الع سجنتملا

 هدهلو ءاسهنيي قوق رقما هيلع لَّوَع ىذلا قرفلا وع اذه نأ تيرآل :لبق

 :نيهجول فيعض
 ُلْسَع َهَّبلا ٌيعْفاَّشلا نعالو دمحأ مامإلا نع فرعُي ال هَّنأ :امهدحأ

 ضعب ئئوتف نم كلذ امَّنإو ٌةدحاو ملك كلذ يف مهنع سيلو ءسجّنلا نهذلا

 .(75/8 )"١11/ «ينغملا» يف 60

 1599 /1) (راثآلا لكشم حرشا# يف يواحطلاو (758/7) ةبيش يبأ نبا هجرخأ (؟)
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 .«حلاص لئاسم» نم عوبطملا يف هدجأ ملو .(5ص) «هلئاسم» ()

 .خسنلا فالاخ «رهاط نهد هطلاخ» :عوبطملا يف 050
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 عفان نبا ةياور هذه «لسغلاب رهطي ِهّنأ كلام نع يوُر دقو ؛21)نيبستنملا
 .هنع مساأقلا ياو

 ءامهوحنو ِحجَرْيَّشلاو تيَّزلا يف هباحصأل تأت نإو قرفلا اذه نأ :يناثلا
 دمحأو هَُّلْسَغ نكمي ال ام اهنم نِإف ناهدألا عيمج يف مهل ئتأتي الف
 .قيرفت ريغ نم سجّنلا نهّدلاب حابصتسالا زاوجب لوقلا اقلطأ دق ٌيعِفاَّشلاو

 ثييبخلل المعتسم هنوك )عفر يف ديفي ال قرفلا اذه َنِإف اًضيأو
 نم هيف امل حابصتسالا مّرُح نإ ِهّنِإف ةئراط وأ ةّيئيع تناك ٌءاوس «ةساجتللو

 نإو «قرف الف ةساجنلا ناخد لجأل مّرح نإو «ٌقرف الف ثيبخلا لامعتسا

 يف نيبهذملا نيب قرفلاو «ٌقرف الف هئانتقا ئلإ ةعيرذ هب حابصتسالا نوكل مّرُخ
 .هل ئنعم ال اذه نود اذهب حابصتسالا زاوج

 ةرامع يف سجْنلا 7نيِقْرّسلاب َعافتنالا ءاملعلا روهمج زّوج دقف اًضيأو

 نم رثكأ هل لمعتسملا ةسبالمو «هنيع ةساجن عم رمَّلاو لقبلاو عِرّزلل ضرألا
 رثأ روهظ ٌقوف رامثلاو (؟)ءورّزلاو لوقبلا يف هرثأ روهظو ءدقوملا ةسبالم

 نإف «نيقرّسلل سمشلاو ءاوهلاو ضرألا ةلاحإ نم مت راثلا ةلاحإو «ديقولا

 ّيأبو ؟ٌسجن ةساجّتلا ناخد َّنأ مَّلَس ْنَمف ةساجّنلا ناخد لجأل ميرحّتلا ناك
 بالقنا نم ٌمتأ ناخّدلا ئلإ ةساجّنلا ٌبالقناو ؟كلذ تبث ِةنس ةّيأب مأ باتك

 .«نيتبثتملا» :لصألا يف نأ م شماه يف ريشأ )١(

 .خسنلا فالخ «عفد» :عوبطملا يف (5)

 .لكزلا وأ نيجرسلا وه (60)

 .«عرزلا» :ز ءم ()



 وه لب ههيق كشنال ةمأ دهر ةلظرز وأ املا نجشلا ءاملاو نيقرشلا ؟10 يع
 ةفينح يبأو كلام باحصأ ضعب زَّوج ىّتح .ةدهاشملاو سحلاب ٌمولعم

 2 نم كلذ نأ 50 1 0 اي .  ثوشجاملا مخل لاقف هع

 رم هيف دنا يرشملا :ليلا ف بهشأ لاقو .ةرلطلا عيب زئري هلل لح هلو

 ءامهنم اًدحاو هللا رذعي مل :مكحلا دبع نبا لاقو .هئارتشا يف ينعي «عئابلا

 .مثولا يف نايس امهو

 .هب عافتنالا زاج نإو ٌمارح كلذ عيب َنأو «باوّصلا وه اذهو :تلق
 همّرح ام ريغ يف اهب عافتنالا ٌميرحت ةتيملا عيب ميرحت نم مزلي ال هنأ دوصقملاو

 الع 07كانام لعن فق. ةاربلاو روقّصلا ماعطإو ديقولاك ءاهنم هلوسرو هلل

 مم اوم نانو قياسا , نقي احيا متسارع

 ةاطلالا يرش امن و الق ءاسهتي عزاخا ذل لعب عاطلألا مرح دمي عرح ان

 لصف

 فشلا ركولاو لا أو .بضقلاو متلو محللاك «توملاب اقرا

 روهمج لاق كلذكو .ةايحلا هَّلُحَت الو «ةتيمب سيل هّنأل ؛كلذ يف لخدي الف

 .فيحصت «؟ريغ» :خسنلا يف ()

 .(7*7“ 5 ءالالا# /7؟) «ةنيمثلا رهاوجلا دقع» :رظنا (0)

 98 750 قياسلا ردضملا رظنا ()
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 ٍناويح نم تناك اذإ ٌةرهاط اهرابوأو اهفاوصأو ةتيملا روعش نإ :ملعلا لهأ

 نباو ثا مسعبلا :نيعباتلا لنمو «ينزملاو رذنملا نباو دوادو ٌىروشلاو

 .(' !دوعسم نب هللا دبع باحصأو 7 نيريس

 امك اهلوانتي ةتيملا مسا َّنأب هل ٌجتحاو ءاهتساجنب لوقلاب ٌيعِفاَّشلا درفناو

 :رظنلاو رثألا ليلدب اهئازجأ ٌرئاس لوانتي

 :هعفري رمع نبأ ثيدح نم ئدع نبال '؟”(لماكلا» يفف .رثآلا اَمَأ

 .(ةتيم اهّنإف رعّشلاو مّدلاو رافظألا اونفدا»

 رئاسك توملاب 2” ٌسحّتف «هئامنب ومني ناويحلاب ٌلصّتم هنألف ءرظّنلا اّمأو 1
 اذهو «ريزنخلا رعشك اًسجن ناكف سجن لحم يف ٌثبان ٌرعش هنأ .هئاضعأ

 هنم توسحبم هّنإَف لشبت همكح هل تقي ْثي نأ يضتقي ةقلخ هلصأب هطابترا ّنأل

 يف هلْسَغ بجوأف ؛كلذ قفو ئلع هيف ماكحألا ئرجأ عاَّلاو ءافرع

 )١( ةبيش يبأ نبا هجرخأ )10190(.

 .(70197) ةبيش يبأ نباو )73١0(« قازرلا دبع هجرخأ (؟)

 وهو «ناطقلا نارمع هدانسإ ينو «يعخنلا ميهاربإ نع (705191/) ةبيش يبأ نبا هجرخأ ()

 .فيعض

 يزوجلا نباو «(71 )١/ «ئربكلا نئسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو .(”6/5) (4)

 وو لوو نبأ نو زوز ديح ديفا دع كاسي يقول ل17 ياسا

 يتأيسو «ينابلألاو يداهلا دبع نباو يبهذلاو يقهيبلا ثيدحلا فعض دقو «ثيدحلا

 يداهلا دبع نبال «قيقحتلا حيقنت» :رظنيو .تاحفص دعب هيلع فلؤملا مالك

 )75١1801(. ينابلألل «ةفيعضلا ةلسلسلا»و )١/ ١١١(

 .«سجننيف١ :عوبطملا يفو .خسنلا يف اذك (4)
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 يف ةأرملاب هقحلأو ءءاضعألاك ديّصلا نم (١)هذخأب ءازجلا بجوأو «ةراهّطلا

 ىلإ (')ٌفّوشت هل عِراَّشلا َّنأبو .انهاه كلذكف «ٌةمرحو الح قالَّطلاو حاكُتلا

 ةاش يف مهل لاق دنو ءاهتعاسضإ مدعو اهتتايصو اهيلفحو لاومألا حالصإ

 [<ءاظ رسشلا ناك ولو . ؛ متعفتناف هومتغبدف ؟اهباهإ متذخأ الكا : :ةنوميم
 .الوانت لهسأو «ةفلك لقأ هّنأل ؛ئلوأ هذخأ ئلإ مهداشرإ ناكل

 هراَوَأَو افِاَوَصأ نيَو# :ئلاعت هللا لاق : روعشلل نورّمطملالاق
 .اهتاومأو اهءايحأ ٌمعي اذهو :لحنلا] «ِنِيِحّلِإ | عنوان أ سراَعْمَأَو

 نع ٌيرهزلا نع ءرمعم نع «قازرلا دبع نع :(47«دمحأ دنسم" يفو
 للا كلرسر دنت ع وسد هللا دبع قب كلل كييع

 ةتيم يهو فيكو :اولاق ؛«؟اهباهإب (*”متعتمتشا الآ" :لاقف «ةّيم ةنوميمل

 قلو حلا يوصام ةحاإ ين ردظ انهو ءاهّمحل مّرُخ امّنإ :لاق

 محل ميرحت يف تلخد امك ءمحّللا يف ةلخاد اهّلك ةيلألاو ُلاحّطلاو دبكلاو

 حيحّصلا َّنإف ءرفاحلاو رمّظلاو ءنْرَّقلاو مْظَملاب اذه ضقتني الو ءريزنخلا

 .ةلأسملا هذه يقع هرّرقنس امك كلذ ةراهط

 هنآ
4 

 توملاب سجني ملف ءارهاط ناكل ةايحلا لاح دِحَأ ول هّنألو :اولاق
 .ءاقعألا هسكعو «ضيبلاك

 .خسنلا فالخ «هذخأي» :عوبطملا يف )١1(

 .رظن ئنعمب فاش ردصم «فوشا :ح«م (؟)

 .اًهْنَعدَيَدَ سابع نبا ثيدح نم (7777) ملسمو )777١( يراخبلا هجرخأ (")

 )771١(. هجام نبا (54"571) يئاسنلاو )5١١١( دواد وبأ هجرخأو .(7557) مقرب (5)

 .(دنسملا»و خسنلا فاللي (متعفتنا الها :عوبطملا يف )0(
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 لد .عامجإلاب ناويحلا ةايح لاح يف َزَِب سجني مل اّمل هّنألو: :اولاق

 َنيِبأ ام» :لاق لكي ىلا َنأل ؛هيف َحور ال هّنأو ناويحلا نم اًءزج سيل هنأ اولع

 210 بسلا لهأ هآور .(تّيم وهف ٌّييح نم

 ار هيف ايس مدم ليط:تالظو شمو سالو كلمتي لاجل هلللو

 اف ءاهتقرافمب ناويحلا سجنتي :ثي يتلا ةيناويحلا ةايحلا | ئلع لدي الف ءامّثلا

 سجل ةايحلا ذه ةقرافب لحمل سمو ةيحلا ئلع لدول امن رجس

 هل ءاذتغالاو يلا ةابح ةقرافمل ةسس ٌعرْزلا

 ئلوألاف «ءاذتغاو ومن ةايحو ءةكرحو ّسح ةايح :ناعون ةايحلاف :اولاق

 .ةيناثلا نود حلا ةراهط يف اهّدَقَق رَّثوُي ىَتَّلا يه

 (هيف ةثيخلا تاالَضملاو تابوطّرلا ناقوال رسمي املإ محّللاو :اولاق

 امل رافظألاو ماظعلاب ضقتني الو .كلذ نم ةئيرب فاوصألاو روعشلاو

 .هركذلتيم

 سيجتتلا اهيلع أر طي امّنإو :ةراهطلا نايعألا ف لصألاو :اولاق

 اماهل ضرعَي مل مث ؛ًةرهاط تناك اهتلاحتسا لاح يف ٌروعشلاو ءاههابشأو

 )١( يف يقهيبلا هقيرط نمو _(785/8)دوادوبأو (19075١5)دمحأ هجرخأ »١السئن

 «ئربكلا )١/*77(- يذمرتلاو )١580( دقاو يبأ ثيدح نم (779/5) مكاحلاو

 نباو ديعس يبأ نع يور دقو .«بيرغ نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاقو «يثيللا

 قازرلا دبع هجرخأو ءرمع ) )8711١1يف فلتخاو ءالسرم ملسأ نب ديز نع رمعم نع

 متاح يبأ نبال «للعلا» يف امك ةعرز وبأ هلاسرإ َصّجرو «هلاسرإو هلصو )١519(

 «للعلا» يف ٌينطقرادلاو )211١67 *771/1(.
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 يضتتقي ام اهل َضَّرَع اهَّنإف :ناويحلا ءاضعأ فالخب اهتساجن بجوي
 .ةثيبخلا تالضفلا ناقتحا وهو ءاهتساجن

 يبأ نب زيزعلا دبع نب هللا دبع هدانسإ يفف ءرمع نبا ثيدح اّمأو : :اولاق

 لاقو .قدشلا ىدنخ هلسم سيل كركم هيماحل :يِزاّرلا متاح وبأ لاق :كأوز

 .22)بذك ثيداحأب ثدّحي ءاّسلف يواسي ال :دينجلا نب نيسحلا نب ٌييلع

 ضّرعتي ملو ,/اهباهإب متسعفتنا الأ» :هلوقو ةنيملا ةانلاةيدحاقأو

 :ةبوجأ ةثالث هنعف ءرعشلل

 نم هيلع ام ةلازإب مهرمأي ملو «باهإلاب عافتنالا قلطأ هنأ :اهدحأ

 ٍهجوب هب عّمتتملا باهإلا دّيقي مل كي وهو ءرعش نم هيف دبال نأ عم ءرعشلا
 .رعّشلا نم ولخي ال امم هريغو اًوْرَق هب عافتنالا ئلع لدف ءهجو نود

 ثيح هسفن ثيدحلا يف رعشلاب عافتنالا ئلإ مهداشوأ لق ٌدْيِيلَع هنأ :يناثل

 .«اهُمحل وأ اهّلكأ ةتيملا نم مّرُخ امنإ» :لوقب

 لكَ ال هّنأل هتينسلا فدل ىفرعتي ةتيملا نم سيل رعّشلا نأ :ثلاّثلا
 رهطي ِهّنإف ءٌرعش هيلعو غبُذ اذإ ةتيملا دلجب لطي ةّيعبتلاب مهليلعتو .توملا

 مهكّسمتو «ةرييجلاب لظبي ةراهطلا يف هلسغب مهكّسمتو .مهنتع رعشلا ثوذ

 ةلمجلا عبت هَّنِإف حاكتلا يف اًّمأو .لمحلابو ضيبلاب لطبي ديّصلا نم هنامضب

 دس ةلمجلا قراف ول انهاعو ءادع هتابسشاب ؟؟!هيكح ّلاؤو هلع هلاصتال

 .قرفلا مِلْعف ,مهدنع هيف اهقرافي مل (7سيجنتلا يف اهِعَبَت

 .(617/5) «نازيملا ناسل# :رظنا )١(

 .«ةلمجلا لاوزو» :عوبطملا يف 6

 .خسنلا فالخ «سجنتلا» :عوبطملا يف (9)
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 لصف

 اهدلجو اهنرقو اهمظع عيب ميرحت اهعيب ميرحت يف لخدي لهف :ليق نإف

 ؟كلذل ةتيملا مسا لومشل «غابّدلا دعب

 هيلإ راشأ امك «هلامعتساو هّلكأ مرحي يذلا وه اهنم هُعيب مرحي يذلا :ليق

 مرح اذإ» + ألا طفلا فو ,70)21(هكمث مر اًئيش مَّرَح اذإ هللا نإ :هلوقب ٌدِْكَع

 .هلكأ مرحي هٌعيب مرحي يذلا نأ ئلع هّبنف .17(هّنمث مّرح ٍءيش لكأ

 شرفلاو سبّللا يف ")اهي عّفتتُي ًةرهاط اًئيع راص دقف ْعبُم اذإ دلجلا اّمأو
 هباتك يف ٌيعفاَّشلا ّصن دقو .هعيب زاوج عنتمي الف ؛لامعتسالا هوجو رئاسو

 اذه هجر ال :لافقلا لاقف ههباهيأ بفادقاو 20 هعبب د وجي ذل هنأ ىلع ميدقلا

 ال :مهضعب لاقو «هنطاب نود هرهاظ رهطي هَّنأ يف الام قفاوي ٍلوق ريدقتب الإ

 ةتيملا نم ٌءزج هّنإف ؛ديدجلا هلوق ئلع هنطابو هرهاظ رهط نإو هٌعيب زوجي
 .اهمحلو اهمظعك هعيب زوجي الف «ةقيقح

 زاجف اهب ٌعَمتنُم ٌةرهاط ٌنيع هّنأل ؛غبّذلا دعب هعيب زوجي لب :مهضعب لاقو

 نابح نبا ظفل اذهو 57١(. ص) هجيرخت مدقت دقو اَعْنَعَدَيَلَدَو سابع نبا ثيدح وه )١(

 .(78 /7) ينطقرادلاو (595)

 يف يناربطلاو (5717/) دمحأ ظفل اذهو «مدقتملا اَْتَمهَيْإَو سابع نبا ثيدح وه (؟)

 .(5 ١ ر/ ١ ؟)9نييكلا»

 .عوبطملا نم ةطقاس «اهب» (9)

 )57/١(. «نيبلاطلا ةضور»و )759/١( «سلطملا ةيابن» :رظنا (5)

 دل



 ةلاحإ وأ ٌةلازإ غبّدلا َّنأ ئلع ينبني اذه لب :مهضعب لاقو ءَّْكَذُملاك اهعيب

 .ئرخأ ٍنيع ىلإ ٍةتيم ءزج هنوك نم لاحتسا دق هّنأل ؛هعيب زاج ةلاحإ :انلق نإف

 قاب كلذو «هعيبل مّرحملا وه ةتيملا فصو ْنأل ؛هعيب زجي مل ٌةلازإ :انلق نإو

 لس مل
 ءاقلطم هلكأ :هجوأ ةثالث هيف مهلو «هلكأ ٌراوج فالخلا اذه ئلع اونَبو

 باحصأف .لوكأملا ريغو لوكأملا دلج نيب ليصفتتلاو «١2)قلطم هميرحتو
 :ةلازإلا مكح اوَّلَغ يناثلا هجولا باحصأو «ةلاحإلا مكح اوبَّلَغ لّوألا هجولا
 حابي ام اهب اوحابأف «ةاكّذلا ئرجُم غابّدلا اوّرْجأ ثلاثلا هجولا باحصأو

 .هريغ نود ىّكذ اذإ ')هلكأ

 هّلئاق نِكمُي مل اذهلو هَهَّنِّسلا حيرصل ٌفلاخم لطاب هلكأ زاوجب لوقلاو
 دلج هَّنإف «ٌلطاب ٌعنم اذهو تيم ْعبّدلا دعب دلجلا دوك هعنم دعب الإ هب ُلوقلا
 .ةنيملا مسن هعج قرت عيذلاو ايس هل ثدمبو ماو دقكس و اكسو يلح اني

 هةةيقسر هقازجلو هناذ لحعمت لحتست مل دلجلا َنإف هاّسح لطاب ةلاحإ غبّدلا نوكو

 ليحت امك «ئرخأ ٍةقيقح لإ ةقيقح نع ةلاحإ غابّذلا نأ ئوعدف «غابّدلاب
 -حلملا ىلإ تاتيملا نم اهيف ئقلي ام (؟7ةَحاّلَملاو ءدامّرلا ئلإ بطحلا ٌراَثلا

 .ةلطاب ئوعد

 .د ءص يف تسيل «اًقلطم» )١(

 .اهيلإ ةجاح الو «خسنلا يف تسيل «ةاكذلاب» :عوبطملا يف اهدعب (؟)
 .(هتقيقح) :د ص (9)

 .حلملا ٍنّوكت ناكم :ةحالاملا (5)
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 نإو اهعيب نم عنملا مساقلا نبال 7١2«ةنّودملا» يقف كلام باحصأ اّمأو

 وه اذه ا يراعلا لاقو .20(2(بيذهتلا» بحاص هركذ يذلا وهو «تعبد

 رهطت اهّنَأ ئلع انعّرف اذِإ اًمأو :لاق .غابّدلاب رهطت ال اهّنأب لوقلا ئضتقم

 .اهعفانم ةلمج ةحابإل اهعيب زيجن اّنإف «ٌةلماك ًةراهط غابدلاب

 رهطي :امهادحإ 240ناكاور عوبدملا دلجلا ةراهط يف كلام نع :تلق

 .ةهعس هباحصأ زوج ةياوّرلا هذه للعو 557 رهو نبأ لاق ايمو .هنطابو هرهاظ

 اهعم زوجي ةصوصخم ًةراهط رهطي هنأ  هنع نيتياوّرلا رهشأ يهو  ةيناثلاو

 :هباحصأ لاق .تاعتئاملا رئاس نود هدحو ءاملا ينو ,«تاسبايلا يف هلامعتسا

 .هيلع ةالّصلا الو «هيف ةالّصلا الو «هعبب زوجي ال ةياوّرلا هذه اىلعو

 .هغبد لبق ةتيملا دلج عيب هدنع ٌحصي ال هّنإف .دمحأ مامإلا بهذم اّنأو

 يددع امهو .باحصألا امهقلطأ اذكه اعراب غبذدلا لعب هزاوج 2 هنعو

 .غابدلا دعب هتراهط يف هنع ةياوّرلا فالتخا لع نانّينبم

 :©9هبهذم يف هجوأ ةثالث هيفف سجّنلا نهّدلا عيب اّمأو

.)152/2( 21( 

 .(1' ١1/017 5 /7) «ةنودملا لئاسم بيذبهت» (؟)

 .(775 /؟) «ةنيمثلا رهاوجلا دقع» يف امك ()

 ١7 ١(. /6) «راكذتسالا»و /١61( 0157 /5) «ديهمتلا» :رظنا (5)

 .أطخ ؛«بهو لاق» :عوبطملا يف )00

 .(97* /5) «ينغملا» :رظنا (3)
 )١581١/5(. «فاصنإلا» :رظنا (0

2006 



 :تلق .هنع صوصنملا وهو ؛هتساجن ملعي رفاكل هعيب زوجي :يناثلاو

 يف ١2)[رفاكلا] داقتعا ال ءسّجنملا ببّسلاب ٌملعلا ةساجنلا ملعب دارملاو

 دعني زاوبج نم هجولا اذه جوع .رفاكو ملسمل هعيب زوجي :ثلاّثلاو

 ضعب جّرخو . .سيشلا بوثلاك نودكيف» يرسقلاب هتراهط نم اًضيأ جّرخو

 وهو .هل سجّنلا تَّزلا عيب نم ديقولل سجنا نيقرشلا عيبب اهجو هباحصأ

 .حيحص جيرخت
 اًعبت ناك اذإ سجّتلا نيجرّسلا عيب اوزّوجف 7"2ةفينح يبأ باحصأ امأو

 .اذ رفم ناك اذإ هوعنمو «هريغل

 لصف

 باحصأ ضعبو «ةفينح يبأك  توملاب هسّجنَي مل نمف ءاهمظع اّمَأو
 نإو ,.مهدنع هعيب زوجيف كلام باحصأ نم بهو نبا رايتخاو ءدمحأ

 :«راهطلا دعم فادغا

 ءاهمسا هلوانتي الو «ةتيملا يف لخدي ال :اولاق ةفينح يبأ باحصأف

 ال ٍمحّللا نم هرواج )ام هملأي امّنإو :اولاق .هتايح ٌليلد ملألا ّنوك اوعنمو
 [/ :سي] 4 يمت ىو دطِعْلا حي نَم لاَ :ئلاعت هلوق اولمحو «مظعلا تاذ
 .اهباحصأ يأ .يفاضم فذح ئلع

 .خسنلا يف ضايب انه )١(

 ١5(. 5 /0) «عئانصلا عئادبا :رظنا (1)

 .خسنلا فالخ «امل هملؤت» :عوبطملا يف 90

21 1 



 ٌدشأ هُملأو ءاّسح مَلَأَي مظعلا :لاقو ءاذج ذخأملا اذه فّعض مهريغو

 :امهدحأ «نيهجول ٍفاضم فذح ىلع ةيآلا لمح لمح ٌحصيالو محيا ملأ نم

 ءزلتسي ريدقّتلا اذه ْنأ :ياثلا .هيلإ ليبس الف هيلع ليلد ال امريدقت هّنأ

 نب ّيبأ نإف «ماظعلا ةايح لكشتسا يذلا لئاّسلا لاؤس باوج نع تبارضإلا
 (دحم اما :لاقو «هدي يف هتفف كو تبْثلا ىلإ هب ءاج ّمث هاّيلاب اًمظع ذخأ فّلَح

 كلخدّيو .كثعبيو .معن» :39ج هللا لوسر لاقف ؟َمَر امدعب اذه يِبِحُي هللا ئرتأ

 ملق :ماظعلا يف يفتتم ةعيملا سيجنت ببس نأ ةراهّطلا ذخأمف .(17هراّنلا

 ةثيبخلا تالَضَقلاو تابوطُرلا ناقتحا َّنأل ؛محّللا ئلع اهسايق ٌحصي الو

 وهو توملاب "”سجني ال ةلئاس هل سفن ال ام َّنأ امك «ماظعلا نود هب ٌصتخي

 ئلوأ مظعلاف «هيف 2)سيجنّتلا ببس مدعل ؛لماك ناويح

 ماظع عيب زوجيف اذه ئلعو «لوألا نم ئوقأو ٌحصأ ذخأملا اذهو
 .نيعلا رهاط ٍناويح نم تناك اذإ ةتيملا

 «هريسفت» يف ريرج نبا هقيرط نمو (7 514/) ةداتق نع «هريسفت» يف قازرلا دبع هجرخأ )١(

 )١١//81( «هريسفت» يف ريرج نبا هقيرط نمو )٠١٠١١( يرهزلا نعو «(«585/19)

 السرم اًرصتخم دهاجم نع )5/7/١94( (هريسفت» يف ريرج نبا هجرخأو ءالسرم

 يرافغلا ناوزغ كلام يبأ نع (05”7) «لوزنلا بابسأ» يف يدحاولا هجرخأو ءاضيأ

 «ةيوبنلا ةريسلا حيحص» :رظنيو «ربخلا اهعومجمب ئوقتي ليسارم هذهو ءاًضيأ السرم
 )١ ٠١(. ينابلألل

 .«سجنتي ال) :ح م 220

 .قايسلا هيضتقي تبثملاو .همسر نم بيرق وأ «نيمسلا» :خسنلا يف (*)

 ا



 نبأ لاق ةّنيع اهيتساجن ذإ ةابعب زوجي ال هنإف ايعساجت أر نماكأو

 باين الو «ءابالو ةئيملا ماظع ئرتشُت نأ ىرأ ال :كلام لاق :(١)ساقلا

 فيكو .اهنهادمب نهَّدُي الو ءاهطاشمأب طشتمُي الو ءاهيف رجّتُي الو «ليفلا

 نأ هركو ؟ٌةلولبم يهو ةتيملا ماظعب هتيحل طشميو «ةتيملا يف نهذدلا لعجي
 ءاَقلطم ليفلا باينأ عيب نوشجاملا نباو فّرطم زاجأو .ةتيملا ماظعب خبطي
 .اهل اًعابد كلذ العُجو ,تقِلّصو تيلغأ اذإ غبصأو بهو نبا هزاجأو

 لصف

 ةرهاّظلا هئازجأ ٌعيمجو هّئلمج لوادتيف ءريزنخلا عيب ميرحت اّمأو

 هلكأ ميرحت ئلإ ةراشإ لكألا مي رحت دنع همحل ركذ فيك لّمأتو .ةنطابلاو

 فالخب (؟')هلتق نود هلكأ ميرحت ئلع اًهيبنت محّللا ركذف محلا همظعمو

 ديّصلا سفن مّرح لب ديَّصلا محل مكيلع مّرحو :هيف لقي مل نإ ءديَّصلا
 ّصخي ملو ؛هتلمج ركذ عيبلا مّّرح امل انهاهو .هّلتقو هّلكأ كلذ لوانتيل

 .اًثيمو ايح هعيب لوانتيل .همحلب ميرحتلا

 لصف

 كرَّشلل ٍةَذْحَّنم ٍةلآ لك عيب ميرحت هنم دافتسُيف ؛مانصألا عيب ميرحت اّمأو

 كلذكو ءابيلص وأ انو وأ اًمنص «تناك عون يأ نمو «تناك ٍهجو يأ ىلع
 اهتلازإ بجي اهّلك هذهف «هللا ريغ ةدابعو كرّشلا ئلع ةلمتشملا بتكلا

 نم عيبلا ميرحتب ئلوأ يهف ءاهذاختاو اهئانتقا ئلإ ةعيرذ اهعيبو ءاهمادعإو

 )١( «ةنودملا» )5/ ١١5١(. /؟) «ةئيمثلا رهاوجلا دقع» :رظناو 76 7(.

 )( .فيرحت «(هلبق ام نود» :عوبطملا يف
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 مل لي يِبَنلاو ءاهسفن يف اهتنسفم بسحب اهعيب ةدسفم َّنِإف ءاهادع ام لك
 نإف ؛هنم ظلغأ وه ام ئلإ لهسألا نم جّردت هّنكلو ءاهرمأ ةّمْخل اهركذ رؤي
 هللا اهبل اذ[ ا رتحسم الاس ريصنق دق اهنإف قمل نم الاخ بحل رمكلا

 اذإ نَمْضَتو «ءءاملعلا نم ٍةفئاط دنع هتعنصب ٌيِمدآ اهبَلَق وأ :١2)ءادتبا هناحبس
 ةتيملا لكأ يف هللا لعجي مل امَّنِإَو .ةتيملا فالخب ةفئاط دنع َىمَّذلا ئلع تفلتأ

 ءاهنع ةرفّتلاو ءاهتهارك نم عابّطلا يف هللا هلعج يذلا رجاَّزلاب ًءافتكا اًدح
 .رمشلا فالق ءايكع اهقاعبإو

 لع مكحلاب هناحبس هللا هدرفأ اذهلو ؛ةتيملا نم اًميرحت دشأ ريزنخلاو

 لاَ اةهُمَعظَي م ِعاَط َِعاَمَرَحُم كح 7 اللف لوف يل سه هلاب

 ء[ه ماعلا 4 سجين رِمْزِخَمَحَلَواَح 2380 م ل ضي 0

 ظفل رابتعاب ةروكذملا ةثالثلا 'يلإ هدوع ناك نإو (هَّنإف» هلوق ف ريمَّشلاف

 هبرق :اهدحأ ءوجوأ ةئالثل هب ريزنخلا محل صاصتخا حّجرتي هّنإف ءمّرحملا

 (ًنإهو ءافلاب ئتأ هّنأ :ثلاثلاو .«ٌسجر اهّنإف» هلوق نود هريكدأت :يناثلاو «هنم

 عابط يف ام ةّلعلا هذه لباقيو ؛هنع ٌسوفَنلا رجزنتل ميرحّنلا ةّلع ىلع اًهيبنت
 اذهو .ٌسجر هنأ ربخأو «كلذ هنغ نفتف ءهتباطتساو هذاذلتسا نم ساّنلا ضعب

 .مهدنع ٌمولعم ٌرقتسم ٌرمأ اًسْجِر امهنوك َنأل ءمّدلاو ةتيملا يف هيلإ جاَتِحُي ال
 .اهلّمأتف ءرئاظن نآرقلا يف اذهلو

 ةفانم دشآو اًمثإو اًميرحت مظعأ هر مانصألا عيب ميرحن ٌدعيركذ

 .ريزنخلاو ةتيملاو رمخلا عيب نم مالسإلل

 هد

 أ

 .خسنلا يف تسيلو .«اًلخ» ةدايز عوبطملا يف اهدعب )١(
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 نسل

 هب داري ,(هّنمث مَّرح ٍءيش ّلكأ مّرح وأ اًئيش مّرح اذإ هللا َّنإ» :هلوق ينو

 مّدلاو ةتيملاو رمخلاك «ةلمج عافتنالاو نيعلا م ارج ىعأم ؛ايهدحأ

 11 ْتَعيبَأ امفيك ٌمارح اهُنمث هذهف كرَّشلا تالآو ريزنخلاو

 ةتيملا دلجك .هلكأ مرحي منو .لكألا ريغ يف هب عافتنالا حابي ام :ىناثلاو

 عافتنالا نود هلكأ مرحي امم اهوحنو لاغبلاو «ةّيلهألا رّمُحلاكو «غابذلا دعب

 ئلع ٌمارح وه ام هيف لخدي امّنِإو .ثيدحلا يف لخدي ال هّنِإ :لاقي دق اذهف «هب
 ل ا .# د ل ل ف

 لجأل تل ادإ كهمسمبي ميرخس نوكيو «ةرف لحخاد هنإ :لاقي دقو .قالطإلا

 ءامهنمث َمّرَح امهلكأل رامحلاو لغبلا عيب ب اذإف ؛هنم تمرح يتلا ةعفنملا

 ءهنمث لح هب عاضتال ةثيملا دلج عيب اذإو «هريغو بوك يأ اذإ ام فالخس

 عيب اذإ هَّنِإ :امهعابتأو كلامو دمحأك ءاهقفلا روهمج هلاق ام اذه ُدْرَطو

 .هلكأي نمل عيب اذإ ام فالخب ؛هنمث ّلكأ مرح اًرمخ هرصعي نمل بنعلا
 نمل عيب اذإو «هنمث لكأ مرح اًملسم هب لتاقي نمل عيب اذإ ح ةلثلا كلذكو

 نمل تعيب اذإ ريرحلا بايث كلذكو .تابّيطلا نم هنمثف هللا ليبس يف هب وزغب

 .اهسبل هل لحي نّمم اهعيب فالخب ءاهنمث ٌلكأ مرح هيلع مّرحت نّدم اهسبلي

 داقتعال َىمَّذلا نم ريزنخلاو رمخلا عيب ؛ ملسملل نوزّوجت لهف :ليق نإف

 .عيبلل هّضرع :ءيشلا َعابأو .خسنلا فالخ «تقفتا» :عوبطملا يف )١(

 .«عيب) :عوبطملا يفو «خسنلا يف اذك 6
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 هداقتعال هلاح نيب اذإ سّجنتملا َنهّدلا هعيبي نأ متزّوج امك هل امِهّلح ّيّمَّذلا

 ؟ِهَّلِحو هّتراهط

 سكشتملا نعذلا نأ :امهتييقرفلاو .ءارسب ةكيقو هكلذ زوجي ال :ليق

 نم ةفئاط تبهذ دقو .عازنلا اهيف ْغوُسَيو ةساجن اهتطلاخ ٌةرهاط ٌنيع
 ناكمإ ىلإ ٌةفئاط تبهذف هرّيغت نإو .ريغتلاب الإ سجنتي ال هَّنأ ىلإ ءاملعلا

 لك ناسل ئلعو لم لك يف هللا اهمّرح يتلا نيعلا فالخب «لسغلاب هريهطت
 لسُرلا تعمجأ امل ٌةفلاخم هتحابتسا نإف «ريزنخلاو مّدلاو ةتيملاك ءلوسر

 عه اذهو بيكرشمملا ماسلا نيبك ريق هلت قالا دظعا إو همجيحن أع

 :امتض ىرتشي ؛ب ال ملسملاف اّلِإو «هنيعب هلوسرو هللا همّرح يذلا

 .مهنم اهعيِب اوزّوَجف .باتكلا لهأ دنع ٌلالح رمخلاف :ليق نإف

 ئّتح ,باّطخلا نب رمع لاّمع نم همّموت نم همّهوت يذلا وه اذه : ليف

 اهّعيب باتكلا ّلهأ اوَُلوي نأ هلاّمع رمأو :هنع مهاهني ()ر مع مهيلإ بتك
 اتث :(7ديبعوبأ لاقف .امنامثأ نم مهيلع ام اوذخأي نأو ءمهسفنأب

 «ينسيلا نيلخألا دبع نب ميعارول ند ييعس نب ناينس نه يرجعرلا دبع

 نم ةيزجلا نوذخأي اًسان نأ باّطخلا نب ٌرمع غلب :لاق ةلَمَع نب ديس نع

 .اهَعيِب مهوّلَو ءاولعفت ال :رمع لاقف ؛نولعفيل مهّنِإ :لاقف لالب ماقف «ريزانخلا

 .ز د يف تسيل (رمع» )١(

 ناو( 15 "١5/861 ,45557) قازرلا دبع هجرخأو )١11(. «لاومألا يف )30

 نئسلا» يف يقهيبلا هجرخأو .هب نايفس نع قرط نم )١١/١١( «طسوألا» يف رذنملا

 .ةلاهج هدانسإ يفو «رمع نع سابع نبا نع 7١( 65 /9) «ئربكلا
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 نب ميهاربإ نع «ليئارسإ نع .يراصنألا انثّدحو :(١)ديبع وبأ لاق
 نوذخأي كلاّمع نإ : بعل لاق لوبا قلتق ني ديّوش نع ؛فيلعألا دع

 ءاهكي مهول: نكلر يهتم ءاودمعات ال : :لاقف ءجارخلا يف ريزانخلاو رمخلا

 .نمشلا نم متنأ اولذخو

 رمخلا ةّمَّذلا لهأ نم نوذخأي اوناك نيملسملا نأ كيري قيس وبأ لاق
 ذرملسملا نياوج جف .اهتميقب مهضرأ جارخو .مهسوؤر ةيزج نم ريزانخلاو

 كلذ اوذحخأي نأ مهل صخر مث ءرمع هنع ئهنو «لالب هركنأ يذلا اذهف ءاهعيب
 نهالام ريزاتكلاو رمخلا نآل ةاهعببا نيل رعملا ةكّذلا لهأ ناك اذإ انامثأ نم

 يعدل تاق نقي الر دالإلا لعأ يش

 نه هلبقت نب يلع انس :رسعل ومخآ يدم كلت ني اه ىلا

 نم .3 بزجلا ما بامثأ 92 0 لعتب هرمأي لاّمعلا

 الام اهاري وهو الإ ةيزجلا نم اًصاصق اهلعجي مل وهف :7"2ديبع وبأ لاق

 )١( «لاومألا» يف )١159(.

 :قواسلا رثألا يلح ايقعت 90

 .هلبق امب لصتم مالكلا 020

 . (هّللا دبع) :«لاومألا» يفو .اًرغصم خسنلا عيمج يف اذك 6

 .خسنلا نم تبثملاو .«"ٌصّتقتو» :«لاومألا» يفو .فيرحت ««ضبقو» :عوبطملا يف )60

 .رمع كردي ملو .فيعض ثيلو )١17٠0(. «لاومألا» 00

 .قباسلا رثآلا هيلع اًقيلعت (0)

27 



 ال هّنإف .2"'رِشاَعلا ئلع ريزانخلاو رمخلاب ي كمذلا ةماذإ اّمأف .مهلاومأ نم

 يلوتملا وه ُيّمَدلا ناك نإو ءاهنم رْشُعلا نم : ٌليخأي الو ءاهَرشْعَي نأ هل بيطي

 بجو لح كلود هيبشي الو لوألا بابلا نع سيل ادعو اشيل اهعيب

 رمخلا ئلع عضوي ٌءيش وه امن انهاه رشعلا ّنأو :مهضرأو مهباقر ئلع
 اذإ هللا نإذ هلك نا لوسر لوقل هبيظي آل اينمث كلذكو ءاهسلنا ريزادكلاو

 اذه لثم يف تفأ هنأ باطخلا نب رمع نع يوُر دقو .(')0هّتمث مَّرح اًئيش مّرح

 .زيزعلا دبع نب رمع لاق كلذكو «كاذ ىف هب ىتفأ ام ريغب

 نب هللا دبع نع «ةعيهّل نب هللا دبع انث «"”يرصملا دوسألا وبأ انئّدح

 0 نحيرطب باطلا نم رسع ئنذإ ثسيدكرأ نب ةيشأتل يقبتلا رت

 1و

 ذه رسغ بنك :لاق وأ !نيعس ند ايتثملا نع ؛نمحرلا دبع انكاسسو

 كَلَبِق ىثلا لاومألا 29 ليصفتب لإ ثَعبا نأ «ةاطرأ نب يدع ىلإ زيزعلا دبع

 .لاملا رشع ذخأي يذلا )١(
 .(5 7١ ص) هجيرخت مدقت 050

 .«لاومألا» نم تيشملاو .«يرصبلا» هبشسيب ضم خسنلا ْ ١)

 .«هكرتف» :«لاومألا» يفو ,خسنلا يفاذك (:5)
 .فيعض وهو ةعيهل نبا هدانسإ فو )١171(. «لاومألا» (5)

 .خسنلا يف تسيلو ؛«يعبضلا» :عوبطملا يفاهدعب ()

 .«لضفب» :«لاومألا» يف (0)

22 



 رْشَع نم هيلإ بت# اميق ةاكو هفلصو كلذي هبلإ بنكف ؟تلشد نبأ نم

 كلل :هباتك باوج هءاج م «هللا ءاش ام انثيلف :لاق .مهرد فالآ ةعبرأ رمخلا
 ٌملسم اهرِشْعَي ال رمخلا ّنِإو ءفالآ ةعبرأ رمخلا روشع نم ركذت ّيلإ َتبتك

 وهف هيلع اهذٌّدراف لجّرلا بْلطاف اذه يباتك كاتأ اذإف ءاهعيبي الو اهيرتشيالو

 ]هيلع تَدَرَف ءلجّرلا بلطف .اهيف ناك امب ئلوأ

 دق ٌنعْحَنلا ميهاربإ ناك نإو لمعلا هيلع يذلا يدنع اذهف :ديبع وبأ لاق
 :لاق هرشاملا ئلع رمخلاب رمي "يملا ين هنع ركذ مل هرم

 رمخلاب رشاعلا ارلع ؟عاذإ :لوقي ةفيحص وبأ ناكو:*2 ذيع وبأ لاق

 2. : ا 1 ب نس ب 7 0 _

 نسحلا نب دمحم تعمس .ريزانخلا رْشعَي ملو ءًرمخلا رشع «ريزانخلاو

 باطغلا نب رمغ ةيعتلكلا لوقو :ةليبع وبأ لاق منع كلذي ثدحي

 رونّسلاو بلكلا نمث يف ٍةِْكَك هللا لوسر مكح

 ٍنمث نع ئمن ٌةِْلَو هللا لوسر نأ :١2)دوعسم نبا نع *”(نيحيحّصلا١ يف
 .نهاكلا ناولخحو «ئغَبلا رهمو :بلكلا

 )١( «لاومألا» )١75(.

 .فيرحت ؛«يذلا» :دءص (؟)

 )١7(. «لاومألا» (9)

 .قباسلا رثأآلا ليلع اقيلعت «5)
 )/١1571(. ملسمو (1771) يراخبلا (5)
 . اطمح ,(«دوعسم نبأ)» :ز ءد .ءص 03(
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 نمت نع اًرباج تلامس :لافق ويفر يبأ نع! 0لييف حيحصاا فو

 فالك هع هلك هللا لوسر رسو :لاقق روتشلاو بلككلا

 ,قيدسلاو بلكلا نمت نع ْئهبن د ةينْلا نأ هنع (77(ةواذ 5 نئسلا يفو

 لع هللا لوسر نع جيدخ نب عفار ثيدح نم ("70ملسم هديبسا يفو
 .(ماّجحلا بُسَكو ٠ .بلكلا نمثو ٌيغبلا رْهَم بسكلا ٌرش ك١ :لاق

 :رومأ ةعبرأ نتشلا هذه تتكشف

 ءاًريبك وأ ناك اًريغص بلك لك لوانتي كلذو ؛بلكلا عيب ميرحت :اهدحأ
 :ةبطاق ثيدحلا لهأ ءاهقف بهذم اذهو .ثرحلل وأ 2؟7ةيشاملل وأ ديّصلل

 يبأ باحصأ زّوجف «ةفينح يبأو كلام باحصأ نع ٌفورعم كلذ يف عال
 فلتخا :(27ٍباّمولا دبع يضاقلا لاقو .امامثأ ّلْكأو بالكلا عيب ةفينح

 مهنمو «هركي :لاق نم مهنمف «بالكلا نم هذاختا يف نذأ ام عيب يف انباحصأ

 ئهتنا .مرحي :لاق نم

 ؛بلكلا عيب يف مهفالتخا هيلع ئنبو .هعيب ٌحصي امل اًدقع ١)مهضعب دقعو

 اكس مودعملا نيب قرق ال ذ] هعييرجي مل محم اهلك هعقانم تناك ام :لامقف

 )0( برقم)١519(.

 يئاسنلاو )١17174( يذمرتلاو )١57557( دمحأ اًضيأ هجرخأو .(741/4)مقرب )0

 .ثيدحلا ئلع مالكلا يتأيسو )75١71(: هجام نباو (4574)

 )9( مقرب )١1554(.

 :ةةيشمللا :3«نه 0

 5٠ ٠١(. ص) «ةنوعملا» يف (5)

 .(775 /5) («ةنيمثلا رهاوجلا دقع» ف ساش نباوه (1)
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 نم دوصقملا ناك نإف ِةمّرحمو ٍةلَّلحم ئلإ هعفانم تعّونت امو ءاًعرش عونمملاو
 رخآلا راصو ءاهعون ربتعاف ءاهل ٌمبات مكحلاو ءاهب رابتعالا ناك ةّصاخ نيعلا

 اهنم مرحام لباقي ام ّنأل ؛عيبلا حمصي مل نيعوّنلا يف ْتعَّزوت نإو .مودعملاك

 .الوهجم ريصي نمثلا ةّيقب نم هاوس امو «لطابلاب لام لكأ

 اهيف فالخلا يب اذإف ءديَّصلا بلك عيب ةلأسم لصألا اذه ئلعو :١2)لاق
 المج تمل هامكو اذنك عقادملا نم بلكلا يف :ليق لمعألا اذه ئلم

 اهعيمج ئأر نمو ؛عّنَم ةمّرحم اهتلمج نأ ئأر نمف ءاهيف رن مث «هعفانم
 مّرحملا وأ لّلحملا دوصقملا له :رَظَن ةعّونتم اهآر نمو ,زاجأ ةلّلحم

 ةدوصقم يهو ٌةمّرحم اهنم ًةدحاو ةعفنم ئأر نمو .دوصقملل مكحلا لعجف
 .هرك وأ َففَقَو ًةدوصقم اهثوك هيلع ّسبتلا نمو ءاًضيأ عَنَم

 نم امهف اسكت يظي امهيب ٌقباطو «ليصفتلاو ليصأتا اذه لّمأتف
 ءاقيلا دسفأ نم لصألا اذه نئلع ديّصلا بلك عيب ءانب َّنأو «للخلاو ضقانتلا
 مل "")اهديدعت دعب ٌةمّرحم ديَّصلا بلك عفانم ةلمج نأ ئأر نما :ةلرق نإق

 ةحابإ الع ة ةّيألا تقفّتا دقو ءَّطق ساّنلا نم ٌدحأ هلقي مل اذه َّنإف «0هعيب زج

 الإ ئدتقُي الو «هعفانم لب امهو «ةسارحلاو دايطصالا نم ديّصلا بلك عفانم

 هعقانم دارت نأ ٌحصيالو ؟ٌةمّرحم اهلك هعفانم ىأر يذلا نمف «كلذل

 .ةزئاج هتراعإ نإف «ةّيعرشلا

 هعفانتم نإف ءابقمأ ابعاف مالك 4 اعل ةللدم اهعيمج أر نما :هلوقو

 قباسلا ردصملا يف ساش نبال مالكلاو .«الصف» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك )١(
00 

 .(«(اذه ديدعتا) :د (؟)



 .هعيب زاوج مدع ىلع روهمجلاو ءاقافتا ةللحم ةروكذملا

 «؟ءّرحملا (١)وأ لّدحملا دوصقملا له :رظٌت ًةعّونتم اهآر نمو :هلوقو

 .ةسارحلا نود دايطصالا يه ديّصلا بلك ةعفنم َنإف «ةّنبلا هتحت ةدئاف ال ٌمالك

 .لغبلاو رامحلا يف هلثم رّدقُي ميرحتلا نم عفانملا يف رّدقُي امو ؟عّونتلا نيأف

 اًداسف ٌرهظأ «(عّنَم ةدوصقم يهو ٌةمّرحم ًةدحاو ةعفنم ئأر نمو» :هلوقو

 :ديّصلا بلك نم ةدوصقملا ىه.ثسيل ةماصملا ةعقولا هذه ناك فلق ام
 # # غ 7 0-7 2 2

 زوجي ام رئاس نم ةمرحم ةعقتم لصق ول امك ويف ءاهتصق هيرتشم نأ رذق قإو

 صنلا هيلع لد يذلا وه حيحَّصلا لصألا ْنأو «ليصأّتلا اذه ُداسف َنّيبتو .هعيب

 لَو هللا لوسر هنع ئهمن يذلا عوّنلا نم ئّئئتسم ديّصلا بلك :ليق نإف

 «بلكلا نمث نع نئبن ِِكَي َئبْنلا نأ رباج ثيدح نم 2")يذمرتلا هاور ام ليلدب

 .ديصلا تلك ذل

 نب جاّجح انث ءيصيّصملا ةسصحلا خب ميهاربإ يربعل 1 ياشلا لاقو

 ئبن ٌْلكَك هللا لوسر نأ رباج نع «ريبزلا يبأ نع «ةملس نب دامح نع «دّمحم

 .دليصايلك الإ هبلكلاو رردشلا نمت رع

1 

 تا

 .(و» :م ءد ءص 010

 وهو ءمزهملا وبأ هدانسإ يفو «رباج ال ةريره يبأ ثيدح نم هنكل )١181(. مقرب (0)

 .«هجولا اذه نم حصي ال ثيدح اذه» :هبقع يذمرتلا لاقو ء«فيعض

 ءابيرق هجيرخت يتأيس امك هعفر يف تاقثلا فلاخ جاجحلاو .(4778:47565) مقرب (9)

 .(حيحصب وه سيل ةملس نب دامح نع جاجح ثيدح) :هجيرخت بقع يئاسنلا لاقو

 .(ركنم ثيدحلا اذه» :(17319) «ئربكلا نئسلا» يف لاقو
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 ا يأ ني هطع وم جملا كي

 .(ديص بلك الإ تحس بلكلا نمث» :لاق ِةِكلَي هللا لوسر نع ةريره ىبأ نع

 قيدشلا ركب يبأ نع ءياهش نبأ نع سريغأ نع :' 97بعو نبا هلاقو

 نسمثو :ةبئازلا رهَم مو ,نهاكلا ناولخ 2 تحس ّنه ثالثا :لاق لي تبنلا نع

 :«روقعلا يلكلا

 ةبأ نيسح نع «ريمدب نب مثيهلا تلح( )لهو نبالاقو ,؟ نقرا و ' < . .اكلا د ىلإ دعك دكا ' ا

 .روقعلا بلكلا نمث نع يبخل

 يتلا نع ئور نم دحأ اًرباج َّنأ اًضيأ ءانثتسالا اذه ةّحص ئلع ٌلديو

 .هظفح يف ملكتم ئيحيو ١١٠٠١(« /9) «(ئلحملا» يف مزح نبا هقيرط نم هركذ 0010

 .فيعض ئنثملاو
 .يرصملا ناميلس نب نمحرلا دبع هدانسإ يفو )١١(. «أطوملا»و (١؟) «عماجلا» يف (؟)

 .ثيدحلا برطضم وهو
 نم (5/ /5) «لماكلا» يف يدع نبا هقيرط نمو - )١7( «أطوملا»و )١( «عماجلا» (')

 .هب يلع نع هدج نع هيبأ نع ةريمض نب هللا دبع نب نيسح نع ريمن نب رمش قيرط
 .باذك نيسحو «ثيدحلا ركنم رمشو

 .ةقباسلا رفاصملا يف امك نيمل نب مكيفلا آل ريعت ني رمشلا ىهووعسلا قاذك (8)

 .عوبطملا نم ةطقاس «نيسح نع ريمن نب ()
 «نازيملا ناسل» :رظناو :رداصملا ق امك ةةريثضخا باوصلاو .خسنلا يفاذك (0)

 "ا واد
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 ؟1نيّشلا بلك نمت قف هّسفن رباج صخر دقو .بلكلا نمث نع ىهنلا كي

 ةّجح هلعج نم دنع ثيدحلا مومع صيصختل ٌحلاص َيباحّصلا لوقو

 هب عافتنالا حابي هنأ ؟ايكيأ سايقلاو هئانثتساب ّصْنلا هعم ناك اذإ فيكف

 يف هتراجإو هتراعإ زوجتو «ةبهلاو ةّيصولاو ثاريملاب هيف ديلا لقن حصيو
 .رامحلاو لغبلاك هعيب زاجف «ةّيعفاّشلل ناهجو امهو «ءاملعلا ىلوق دحأ

 .هجوب ديصلا بلك ءانثتسا كي تينا نع حصي ال هنأ :(20تاوجلاف

 نب نسحلا نم اذ :هنع لئس دقو دمحأ مامإلا لاقف «رياج ثيدح نم

 الع فوقوم هنأ باوّضلا :(4) ةنطقراّدلا لاقو ع وهو ءرفعج نوف

 .ثيدحلا اذه دانسإ ٌحصي ال 72 تتسرتلا لاقو .رباج

 :(58/5) «راثآلا يناعم حرش) يف يواحطلاو «(71705) ةبيش يبأ نبا هجرخأ 01(

 ريبزلا يبأ نع ةملس نب دامح نع قرط نم ٠١( /5) «ئربكلا نئسلا» يف يقهيبلاو
 ؛عيكو نع )75١95١( ةبيش يبأ نبا هجرخأف «دامح ئلع هيف فلتخا دقو .هب رباج نع

 ننسلا١ ين يقهيبلاو ءميعن يبأ نع (08/5) «راثآلا يناعم حرشا يف يواحطلاو

 نب ديوس نع (4 5 /5) ينطقرادلاو ؛ثايغ نب دحاولا دبع نع ٠١( /7) «ئربكلا

 هب رباج نع ريبزلا يبأ نع (ديوسو دحاولا دبعو ميعن وبأو عيكو) مهتعبرأ ؛ورمع
 يبأ نع ليمج نب مثيهلاو سوم نب هللا ديبع نع (57 /5) ينطقرادلا هاورو .افوقوم

 .ديص بلك الإ رونسلاو بلكلا نمث نع ئب ِدِْلَ هللا لوسر نأ رباج نع ريبزلا

 .ثيدحتلاب حرصي ملو «سلدم ريبزلا ابأ نأ الإ .هفقو حيحصلاو

 .نيتحفص لبق «ليق نإف» باوج (؟)

 ١915(. /5) «ينغملا» :رظنا 000

 :(55/8) ةةيسلالا (5)

 .روئسلا نمث يف حصي الو ءبارطضا هدانسإ يف ثيدح اذه :لاق )١7174(. «عماجلا» (5)
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 ديري .ٌفيعض مّْرهُملا وبأ .حصي ال اذه :١2)ةريره يبأ ثيدح يف لاقو

 . هيرعع هيوار

 ةعامج بلكلا نمث نع هنلا كي يِبْنلا نع ئور :2«')يقهيبلا لاقو

 ا 'جيدحَت نب عفارو «ةريره وبأو «هللا دبع نب رباجو «"" 7ساّبع نبا نهتم

 ىف يوب يذلا تيدحلاو .ٌدحاو لئنعملاو ٌفلتخم ظّْللا «0*2ةفيحج 4 ةفيحج وبأو

 هئانتقا نع ىهّنلا ثيدح دارأ هاور نم نأكو «ٌحصي ال ديّصلا بلك ءانثتسا

 .ملعأ هللاو هيلع هّبْشف

 مامإلا هفّعِض يذلا وهف «ريبزلا يبأ نع ةملس نب داّمح ثيدح اّمأو

 وهو ءِدَّمحم نب ٍجاّجح قيرط هل عقي مل هّنأكو ءرفعج يبأ نب نسحلاب دمحأ
 َنأب )مزح نبا هّلعأ دقو «ٌفوقوم ِهَّنأ باوّصلا :ٌينطقراّدلا هيف لاق يذلا

 ةياور نم سيلو «ٌسّلدم وهو «رباج نم عامّسلاب هيف حّرصي مل ©”ريبزلا ابأ

 امم ديّصلا بلك ءانثتسا نم مهو هتاور دحأ نب 0)يقهيبلا هّلعأو .هنع ثيللا

 .ميملا لرلإ هلفنا بالكلا نب هقامقأ نع يبن

 ( 010«عماجلا )١5/81(.

 .(؟1/5/6) ؛ريغصلا نيسلا# ىف (9)

 ف ءايضلاو (4551/) ىتاسملاو ("189) دوادؤيبأو )١5١94( كسحلا هجرخأ 0

 )١7/ ٠ 5(. ٠ «ةراتخملا»

 .(5 4/8 24 5ا/ «5 ؟ 5 ص) ةثالثلا ءالؤه ثيداحأ جيرخت مدقت (5)

 .(5 4"41) نابح نباو (" 5817) دواد وبأو )١181/557( دمحأ هجرخأ (65)

 ١١(. /9) «ئلحملا» يف (5)

 .أطخ ««ريبزلا نبا» :ز .دءص («0)

 .(5/7) «ئربكلا ننسلا» يف (6)
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 ص هنأ هيلع طّل هّنأو اذه رياج شيدح نالطي لع لدي اًكمو :تلف

 .ّيغبلا رْهَمو .بلكلا نمثو ءلْحََقلا بارض :تْحّسلا نم ٌعبرأ :لاق هنأ هنع

 ديّصلا بلك ءانثتسا نم هيلع فوقوملل اًضيأ ٌةَّلع اذهو .(١)ءاّجحلا بسٌكو

 .عوفرملاو فوقوملل ةَّلع وهف
 هيف ْنأل ؛ُلطابف ةريره يبأ نع ءاطع نع حابصلا نب ّئْثملا ثيدح اّمأو

 هيفو .دمحأ مامإلا هحرجو :بذكلاب هيلع كلام دهش دقو هبزيأ نب نيحب

 ام كيدسلا خالطب :لع لديو .ٌروهشم مهدنع هفعضو «حابصلا نب ئنثملا

 «ب.لكعم اقوه! !يبييش ب ةمحأ عب نسحلا ان :470ةفاسنلا ةآوز

 لاق :لاق «حابر يبأ نب ءاطع هو شمعألا انث ءطابسأ انث :؟ +! هب للا دبع

 :عيقبلا رّهعو هبلكلا نمثو ءلسفلا بارق :تْحّسلا نم ٌعبرأ :ةريره وبأ

 .ماّجحلا بسٌكو

 هيف عبت فنصملا لعلو .هجيرخت يتأيس امك ةريره يبأ نع وه امنإو .هيلع فقأ مل )١(

 مث ةريره يبأ نع يئاسنلا قيرط نم رثألا جرخ هنإف 2٠١« /4) «نئلحملا» يف مزح نبا

 .هدنسي ملو .كاًضيأ رباج نع هانيورو» :لاق

 يبأ نبا هجرخأف .هفقوو هعفر يف ءاطع نع فلتخاو .(57171/) «ئربكلا نئسلا» يف (؟)

 يبأ نب كلملا دبع قيرط نم )١١/ 5 3١( «طسوأللا» يف رذنملا نباو (7041) ةبيش

 (ئربكلا نئسلا» يف يئاسنلا هجرخأو ءافوقوم ةريره يبأ نع ءاطع نع ناميلس

 جيرج نبا) امهالك ءدعس نب سيق نع (54 45 )١ نابح نباو ءجيرج نبا نع (5714)

 يف سانلا تبثأ نم جيرج نباو اًسيق نأل «هعفر هبشألاو ءاعوفرم هب ءاطع نع (سيقو

 .ءاطع

 .جحيرختلا ردصم يف امك «بيبح» :باوصلاو «خسنلا يفاذك (2)

 .«ريمن» :باوصلاو «.خسنلا عيمج يف اذك (5)
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 نبا نع بهو نبا ريخأ نم يردن الف ءقيَدَّصلا ركب يبأ نع رثألا اّمأو
 .هب جتحُي ال اذه لثمو ءقيدَّصلا نع باهش َنبا ربخأ نم الو ءباهش

 .فعضلا ةياغ يف ١2)ةرمض نبا هيفف «ىلع نع رثألا اّمأو

 ةكئألا اهاور ىتلا راثآلا ئلع مَّدقت ال ةلولعملا ةطقانتلا راثآلا هذه ٌلثمو

 مل هَّنَأ رهظ دقو ءرتاوت لقن اهلّقن َّنِإ :ظاّفحلا ضعب لاق َّبح «تابثألا تاقثلا
 هَ 1 1 : 5 170 7 2

 سابع نباو ةريره وباو رباج اذه لي «ةتبلا اهفالخ ٌيباحص نع حصي

 .ثيبخ بلكلا نمت :نولوقي

 نع ركخ نب سيق نع ءميركلا دبع نع «ليئارسإ انث 0 لاق
 .(ٌمارح رمخلا نمثو .ّىغبلا رهَمو .بلكلا مث :هعفر سابع ويا

 .ٍساّبع نبا لوق نوكي نأ هيف ام لقأ اذهو

 ريزنخلا نيبو هنيب يذلا ِهّبّشلا نأل ؛امهيلع هسايق نم ٌحصأ ريزنخلا ئلع
 تاكل ةاسايقلا ضراعت وكو :يامحلاو لقبلا نيبودتيب ىذلا هّبشلا نم ٌترقأ
 .هل فلاخملا سايقلا نم ئلوأو ٌّمصأ هل قفاوملا ٌّصْنلاب دّيؤملا سايقلا

 اهّلتق مرح اًملف ءاهلتقب رمألا ناك نيح اهنمث نع ىهَّنلا ناك :ليق نإف

 .هيلع هيبنتلا قبس امك («ةريمض» :باوصلاو .خسنلا يفاذك (0)

 ءايضلاو (؟559) دمحلأو (97/7"7 83/ ل1 ةال) ةييش ىبأ نبا هقيرط نه هجرخخأ ©0)

 . سابع نبأ نع هجيرخت مدقت دقو «(5 )١1/ ٠ «ةراتخملا» يف يسدقملا

 . فيحصت «( ريبجا) :ز هد ءصضص 0
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 .عيرلا مير تف :يهّتلا خي اهبضعب ةاخأ مسيو

 سيلو «ٌةهبش الو ليلد اهتَّحصب اهيعَّدم عم سيل ٌةلطاب ئوعد هذه :ليق

 ئلع لديو .هوجولا نم هجوب ةّنبلا ئوعّدلا هذه ةّكص ئلع لدي ام رثألا يف

 ثيداحأو ءاهّلك ٌةباع ةقلطم اهنمث ٍلكأو اهعيب ميرحت ثيداحأ نأ :اهنالطب

 ٌدَّقم ٌعونو ؛مّدقتملا وهو كلذك ٌعون : ناعون اهئانتقا نع ىهّنلاو اهلتقب اهلتقب رمألا

 هب تءاجل اًصوصخم اًدّيقم اهعيب نع يَهَّنلا ناك ولف ءرخأتملا وهو ٌصّصخم
 الف ٌدارم اهقالطإو اهمومع َّنأ ِمِلُع ةقلطم َةّناع تءاج اًملف ؛كلذك راثآلا
 .ملعأ هللاو .هلاطبإ زوجي

 ويسار رسام بولا يع مول نرخ

 انث ءكرابملا نب هللا دبع انث ء,مدآ نب دمحم انث ءحاًضو نب دّمحم انث

 بلقلا ةمك ورك هنأ هللا قيعري رباه نبض ةويبزلا ىبأ وع هةملص قب داكح

 .رونّسلاو

 هل فرعت الو 9هاوو امم هللا كيع نزي رياج اتق هذيف 49 دةمحس وأ لاق

 سواط بهذموهو 20: برع وبأ 'عفأ كلذكو .ةباحّصلا نم فلاشم

 .هجيرخت مدقت دقو «حيحص هدانسإو ؛(17 /94) «ليلحملا» يف مزح نبا هركذ ١)

 ١7(. /9) «ئلحملا» يف )0

 .«ئلحملا»و خسنلا فالخ «هاور امب هرك هنأ» :عوبطملا يف (*)

 .(50 ١ ص) هجيرخت مدقت 0

 م



 نع نيتياورلا ىئدحإو ءرهاظلا لهأ عيمجو "7ديز نب رباجو ١2)7دهاجمو

 ثيدحلا ةحضل باوّصلا وهو .زيزعلا بع ركب ىبأ رابتخلا ىهو ءدمحأ

 ناك نيح كلذ نأ ئلع ثيدحلا لمح نم ءاملعلا نمو :(7يقهيبلا لاق
 كلذ راص (1)« رسجنب ثسيل ةّدهلا» :لللَي ٌتبَتلا لاق اًملف ءاهتساجنب اًموكحم

 ع ع دب مل 3 315

 امَّنإَو «هللا ءاش نإ هب لاقل هيف (27دراولا ربخلا ٌيعفاّشلا عمس ولو .ئلوأ ةّنّسلا

 نع ِثايغ نب صفحو سنوي نب ئسيع ةهج نم «ةياوّرلا هذه ئلع رباج
 .همالك ائهتنا .ملعأ هللاو «كايفس ىبأ نع شمعألا

 هذه ينام ئئفخي الو «كولممب سيل يذلا ّرهلا ئلع هلمح نم مهنمو

 .نهولا نم لماحملا

 ءأهم انّزلا ةلباقم يف ةيناّرلا هذخأت اموهو «يْعَبلا رهم :كثلاثلا مكحلاو

 «فيعض وهو «ميلس يبأ نب ثيل هدانسإ يفو )35١1977(« ةبيش يبأ نبا امهنع هجرخأ )١(

 .مالك سواطو دهاجم نع هتياور يفو
 .هيلع فقأ مل (0)

 ١7/8(. /5؟) «ريغصلا نئسلا» يف (9)

 25/) ىئاسنلاو (771/0)دواد وبأو (47) يذمرتلاو (078١5)دمحأ هجرخأ (:4)

 مكاحلاو (199١1١)نابح نباو ٠١( 5) ةميزخخ نباو (" 710ه جام نبأو (

 .«حيحص نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاقو .ةداتق 75 ثيدح نم )

 .«ريغصلا ننسلا»و خسنلا فالخ «عقاولا» :عوبطملا يف (5)
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 ةمأ وأ تناك ٌةَّرح ,ناك ٍهجو يأ ىلع ٌثيبحخ كلذ َّنأ ب هللا لوسر مكحف

 تلاق اذهلو «رئارحلا نود ءامإلا يف مهدهع ىلع ناك امّنِإ ءاغبلا نإف امّيس الو

 .(17|؟ةّدديلا نوت وأ :ةعيبلا تقو لنه

 نم الجر تنّكَم اذإ ةلقاعلا ةغلابلا ةّرحلا َّنأ يف ءاهقفلا نيب َعازنالو
 ةّرحلا ءامهادحإ «نيتلأسم ىف فلثخاو ءاهل هم ال هّنأ اه 'ينزف اهسفن

 .ةعواطملا ةمألا :ةيناثلاو .ةهركُملا

 تاياور يهو «لاوقأ ةعبرأ اهيفف ءانّزلا ئىلع ةهّرُكُملا ةَّرحلا اّمأن

 :؟؟7نمحأ نع تاصوصنم

 .اهرُبُد وأ اهِلَق يف ْتْئِطُو ٌءاوس هاّبيث وأ تناك اًركب ّرهملا اهل نأ :اهدحأ

 لهو .رهملا اهلف اًركب تناك نإو ءاهل ّرهم الف اَّيث تناك نإ اهّنأ :يناثلاو

 .ركب ىبأ رابتخا لوقلا اذهو .نيتصوصنم نيتياور ئلع ؟ةراكبلا ٌشْرَأ هعم بجي

 اهلف ةّيينجأ تناك نإو ءاهل ّرهم الف مرحم َتاذ تناك نإ اهَّنأ :ثلاثلاو
 ْ .رهملا

 نمو ءاهل ٌرهم الف تخألاو تدبلاو ملاك اهّثنبا مرحت نم نأ :عباّرلاو |
 .رهملا اهلف ةلاخلاو ةَّمعلاك اهتنبا لحت

 .اًبيث وأ تناك اًركب «لاحب انّزلا ئلع ةهركملل ٌرهم ال :ةفينح وبأ لاقو

 ثيدح نم )770١7/١١( «هريسفت» يف متاح يبأ نباو (51/554) ئلعي وبأ هجرخأ )١(

 السرم (7117 4 /8) «تاقبطلا» يف دعس نبا هجرخأو .ليهاجم هدانسإ يفو «ةشئاع

.,2»2 50 

 )1857/١١(. «ينغملا» :رظنا (0)

 م هه



 عرّشلا يف اّمَّوَُم م لِعُج ةعفنملا هذه ءافيتسا نإ :لاق رهملا بجوأ نمف

 هلق ءاهل اهضرع ىتّلا ةعفنملل ٌةلذاب اهّنأل ؛ةراتخملل بجي مل امَّنِإو ءرهملاب

 .هفلتأ نمل اهئاضعأ نم وضع فالتإ يف تنذأ ول امك «ٌءيش اهل بجي

 ىف رهملاب 0١2م ٌوقتم ةعفنملا هذه لعج امّنِإ عِراَشلا :لاق هبجوي مل نمو

 ئلع حافُّسلا سايقو ءةّنبلا انّزلا يف رهملاب اهمّوقُي ملو ءدقع ةهبش وأ ٍدَقع
 .سايقلا دسفأ نم حاكتلا

 الف «ةبوقعلاو ّدحلا عاتمتسالا اذه ةلباقم يف عراّشلا َلعَج امَّنإو :اولاق

 .رهملا نامض نيبو هنيب عمجي

 وأ ؛همومع وأ ؛هباطخ ٌّصن نم عراّشلا نم ىَقلتُي امَّنِإ بوجولاو :اولاق
 ةياغو .هنع اققحتم اًثباث كلذ نم ٌءيش سيلو ءهّصن نعم وأ «ههيبنت وأ هاوحف

 !امهنيب ام َدْعُب ايو ءحاكنلا ئلع حافّسلا سايق ئعّدُي ام

 امّنِإ اذهلو «ىّنعمو اًظفل حاكنلا صئاصخ نم وه امّنِإ رهملاو :اولاق
 ءانّزلا رهم :لاقي الف ءانّزلا ئلإ فاضي الو ؛حاكنلا رهم :لاقيف هيلإ فاضي

 رمخلا عيب مّرح هللا َّنِإ) :لاق امك :2")دقعلاب رهملا كي ٌيِنلا قلطأ امّنإو

 .(؟)(هّتمث لكأو ارح عاب نم» :لاق امكو ."7«مانصألاو ريزنخلاو ةتيملاو

 .ةريثك هرئاظنو

 .م شماه نم حيحصتلاو .«اًمدقتم» :ح د ءص )١(

 .قايسلا هيضتقي تبثملاو .«دقنلاب» :خسنلا يف 0,30

 مدقت دقو ُهَنَعهَتَلََي رباج ثيدح نم )١1981( ملسمو (77775) يراخبلا هجرخأ ()

 نتابع
 د لص ويقل و لسمك اس ا
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 هطقسأ امَّنإو ءرهملاب مّوقت نأ ةعفنملا هذه يف لصألا :نولوقي نولّوألاو
 ادزلا يلع ةهركتلا اأو :اهرايتغاي يزن يلا يهو «ئيغبلا ٌّقح يف عراَّشلا

 امك ءاهئافيتسا ئيلع تهركأ ىلا اهتعفنم ٍلدب ٌطاقسإ زوجي الف ءاّيغب تسيلف

 ةعفنملا هذه ضوِعو ءاهْضوِع همزلي هّنإف هعفانم ءافيتسا ئلع ّرحلا هركأ ول
 .رهملا وه اعرش

 .نيلوقلا ذخأم اذهف

 ءائيش بّيثلا ىلع بهذُي مل ىطاولا نأ أر بْيثلاو ركبلا نيب قّرف نمو
 لام اًعرش اهلباثأي آل ةيصعسلا هذهو فلطف :لع ْتبَتُر يتلا ةبوقعلا هُبْسَح هيو

 اساسي نم ديف ءارذكي لازأ هيف ركبلا ضال ءاهيلع دق نم ذك
 ءزج نم هفلتأ ام نِمّضف «ةلمجلا يف هيلع ةنومضم ةيانجلا هذه تناكف «هلازأ

 يف همدع يف هل ةعبات تناك امك ءنامَّضلا يف ءزجلل ًةعبات ةعفنملا تناكو «ةعفنم

 .ةعواطملا ركبلا

 ناك امل َنهميرحت نأ أر «ًنهريغو مراحملا تاوذ نيب قّرف نمو

 ةعفنملا هذه ءافيتسا ناك ءاًعرش ءطولا لحم ريغ َنهّنَأو ءاٌرقتسم اًميرحت

 فالخب اذهو ؛َئِبعَّشلا لوق اذهو .اًرهم بجوي الف ءطّولَتلا ةلزنمب ّنهنم

 .هلاوز نكمي ٌضراع هَّنإف .ةرهاصملا ميرحت

 تمرح نميف مكحلا نوكي نأ يغبني اذكهو :227(«ينغملا» بحاص لاق

 .اًضيأ "7راط ِهّنأل ؛ءاضّرلاب

 .«مدقأ» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك )١(

 )٠١//181(. (؟)

 .اًلتعم سيلو زومهم وهو ««ئراط» :دوصقملاو .خسنلا يف اذك (9)

 6ا/



 .ضراعلا

 ةعواظملا ةمآلا ءأ ؛اهربد يف ءطولا ئلع ئلع ةهّركُملا مكح امف : ليق نإف

 ؟كلذ الع

 .اًقافتا رهملا ")هب بجي ال طاوّللاك اذهف .بوجولا مدعب ئلوأ وه :ليق

 ويأو قّيبيت ني تاكربلا وبأ :ناطيشلا ةلآاسملا هذه قف فلعخا دقو

 :ةمالق نبا لمحيم

 «ةهبشب ةءوطوملل لثملا رهم بجيو :؟27هرّرحم» يف تاكربلا وبأ لاقف
 ريد وأ لبق يف انّزلا ئلع ةهركملاو

 الو ربّدلا يف ءطولاب رهملا بجي الو :(4!«ينغملا» يف دمحم وبأ لاقو

 ءطولاو ةلبقلا ةبشأف ءءيشل ٌفالتإ وه الو «هلدبب درَي مل عرّسلا ْنأل ؛طاوُللا
 .جرفلا نود

 ةميق عراَّشلا هل لعجي مل لعفلا اذه َّنإف ءاّمطق باوّصلا وه لوقلا اذهو
 دسفأ نم جرفلا ءطو ئلع هسايقو ؛هوجولا نم هجوب اًرهم هل رّذق الو ءالصأ

 :روكذلا نم ةيطوللا هب تلف نمل رههملا باجيإ هلاق نم مزالو :سنيقلا

 .أطخ .«اًميرحت» :ز هد .ءص )١(

 .خسنلا فالخ (هيف» :عوبطملا يف (")
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 .ةتبلا دحأ هب لقي مل اذهو

 لصف

 هيف ؟رهملا اهل بجي لهف ؛ةعواطملا ةمألا يهو :ةيناثلا ةلأسملا امو
 :اولاق .دمحأ باحصأ رثكأو َيِعفاَّشلا لوق اذهو ءبجي :امهدحأ «نالوق
 .اهفرط عطق يف تنذأ ول امك هاَناَّجم اهلدب طقسي الف ءاهريغل ةعفنملا هذه ْنأل

 لوسر ئمن يملا ٌيغبلا يه هذهو ءاهل ٌرهم ال هنأ :هب عوطقملا باوّصلاو
 رجأو بلكلا ٍنمث ئلعو هيلع مكحو :ثيبخ هنأ ربخأو ءاهرهم نع كَ هللا
 زوجي الف ءاّيلَّوَأ الوخد مكحلا اذه يف ةلخاد ةمألاو ءدحاو مكحب نهاكلا

 ٌدهيفو «ءاغبلاب نفَرعُي )١( نك قالا رع ءامإلا نأل اديريس نءاوسيسلا

 4س نر نكي اْووالَول :لجو زعع هللا لزنأ ٌنهتاداس يفو
 لّمحُيو ءاّعطق هب َنْدِرَأ صن نم ءامإلا جرخت نأ زوجي فيكف ء[7* :رونلا]

 ؟نهريغ ئلع
 هذه :لاقيف ««اهئافيتسا يف نذأي ملو ءاهدّيسل اهتعفنم َّنِإ» :مكلوق اّمأو

 حاكنلا دقعب اهيلع ةضواعملا كلميو «هسفنب اهءافيتسا دِّيَّسلا كلمي ةعفنملا

 هللا لعجي ملو ."7تن :ذأ اذإ اهيلع ةضواعملا كلميالو «"'هتهبش وأ
 ليك

 لبوعل يضفي ايتح ديسل ادع ترقق ةيرقملا شط ا رعانألا ةلرسرو

 .د .ص يف تسيل «نك» )١(

 .«ههبشل :ز هذ ءصص (0)

 بلقي اهتابثإو «ةيطخلا خسنلا يف تسيل «الإ»و .«تنذأ اذإ الإ» :ةعوبطملا خسنلا يف (*)

 .اتعملا

 2 هلا



 هئبخب َعراشلا ٌمّكح يضوع ُتابثإو ؛هلوسرو هللا !)ّردَه ٍلام ٌميوقت د !له

 زجي مل اًعرش اًثيبخ اًضوع ناك اذإو ءنهاكلا رجأو بلكلا نمث د ةلزنمب هلعجو

 .هب اىضقي نأ

 ةماجحلا ةعفنم ّنأل ؛هب هل ئضقُيو ؛ٌتيبخ ماّجحلا رجأف :لاقيالو
 ةعاقع نياق هيجل ويف كذا عواعسم ةيلع بهي لب هؤرعقو حلايب عم

 ٌباجيإو ءاهمكح هّمكحو ءاهسنج نم اهّضوع يتلا ةمّرحملا ةثيبخلا ةعفنملا

 عراّشلا ذإ «طاوُّللا ةلباقم يف ضوع باجيإك 2")ةصقلا هذه ةلباقم يف ضوع
 .اًضوع لعفلا اذه ةلباقم ين لعجي مل

 نم رهملا وهو ءاًضوع جرفلا يف ءطولا ةلباقم يف لعج دقف :ليق نإف

 .طاوللا فالخي .ةلمجلا ثيح

 ملو ءٍدقع ةهبشب وأ ٍدقعب يفوتسا اذإ اًضوع هتلباقم يف لعج امّنِإ :انلق
 قيفوتلا هللابو ؛هيف ةهبش آل ضحم اًنزب قوتسا اذإ اًضوع هل لغجي

 الو ءابب ينْرَملل رهملاب هيلع يِضَق اًيناز نأ طق مالسإلا يف فّرعُي ملو
 .ٌحيبق لجو َّزع هللا دنع وهف ءاَحيبق اذه نوري نيملسملا نأ بير

 بجي لله تبت مث هنضيق اذإ ةيئازلا بسك يف نونو :امف :ليق نإف

 م قد : مأ ءاهل بيطي مأ «هبابرأ ئلإ هّنضبق ام ٌدر اهيلع

 :ءيشلا َرَدَه :لاقي ٌّدعتمو مزال لعف َرَدَّهو .خسنلا فالخ «هردهأ» :عوبطملا يف )١(
 .هلطبأ
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 بق نم نأ يهو ؛مالسإلا دعاوق نم ٍةميظع ٍةدعاق ئلع ينبني اذه : ]يق

 ريغب ذخَأ دق ضوبقملا ناك نإف «هنم صُلخُتلا دارأ مث ءاًعرش هضبق هل سيل ام

 اًئيد هب ئضق هيلع هذ رذعت نإف .هيلع هدر .هضوع يفوتسا الو هبحاص ئضر

 نإف .هنع هب ٌقَّدصت كلذ رّذعت نإف «هتثرو لإ هّدر كلذ رَّذعت نإف ؛هيلع هملعي
 نم ذخأي نأ الإ ئبأ نإو .هل ناك ةمايقلا موي هباوث قحلا بحاص راتخا

 امك قاصسلل ةقدصلا باوق قاكو هلام يظن نم قرعسا ضباقلا تااتسح
 .هنَعْةَللَوَصَر ةباحّصلا نع تبث

 نمك  مّرحملا هّضوع قفوتسا دقو عفاّدلا ئضرب ضوبقملا ناك نإو
 ضوعلا در بجي ال اذهف_ ٍةشحاف وأ اًنز ئلع وأ ريزنخ وأ رمخ ئلع ضواع

 نأ زوجي الف ؛مّرحملا هّضوع قفوتساو «هرايتخاب هجرخأ هّنأل تا
 .ناودعلاو مثإلا ئلع هل ةناعإ كلذ يف َنإف :ضّوعملاو ضوعلا نيب هل عمجي

 ملع اذإ ةشحافلا لعافو نازل ديري اذامو .هيلع يصاعملا باحصأ ٌريسيتو

 الو ءهب نايتإلا نع ةعيرّشلا ناصت امم اذهف هلام ٌدرتسيو هّضرغ لاني هن

 .ردقلاو ةنفجاتلاو ملظلا نيب عمجلا نكي رهو هدي لوقلا خوش

 اهاطعأ اميف عجري َّمث ءاهب ينزملا نم هّضوع يفوتسي نأ حيبقلا حبقأ نمو

 ال نكلو «ةعيرش هب يتأت الف ءالقعلا عيمج رطف يف ٌرقتسم اذه ُحْبقو ءارهق

 هئبخ نكلو كي هللا لوسر هيلع مكح امك ثيبخ وه لب هلكأ ضباقلل بيطي

 ةبوّتلا ٌمامتو هنم صّلخّتلا قيرطف .هنم ذخأ نم ملظل ال .هبسكم ثبخل
 .يقابلاب قدصتيو .هتجاح ردق ذخأي نأ هلف هيلإ اًجاتحم ناك نإف هب ةقدّصلاب

 نم مزلي الو «ةعفنم وأ ناك اًنيع ههضوع ثبخل ٍثيبخ بسك لك مكح اذهف

 ٍبْسَك ثبخب مكح للك َيِبَلا ْنإف عفاّدلا ئلع هدر ٌبوجو هئبخب مكحلا
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 :هةعفاذ لعوذر بحيآلو ماجحلا

 .هعفد زوجي ال ام َمفد مّرحملا ضوعلا ةلباقم يف هّلام عفاّدلاف :ليق نإف

 ضبقلا اذه دوجو لب ءهّعقوم هُضبق عقي ملف «عراّشلا هيف هيلع ٌرَجَح لب

 أف ءيشب هثراول ضيرملا عربت ول امك ؛هكلام ئلع هدر بجيف ؛همدعك

 عربت وأ هَِفَس وأ ١)ِسّلَقل هيلع * سيعملا ًعربت وأ :ثلثلا ىلع ٍةدايزب ئبنجأل

 هلع ةرهسي هنأ 1ةلآيملا فاشو .كلذ وحنو :كنذب ترق ارلإ ةطبقملا

 | يب بجيف ؛عئألا اذه يف ارش

 :رذع ةمّلقملا هسفت لس وأ دعب هريغ يح يلمل هدم هسم دق عراشلاو هيلع

 وأ «ةعفنم ءافيتسا ائيلع هلامب ضّواع دق وهف هيف نحن اميف اًّمأو «هريغ

 الام ّضبق ضباقلاف هّلذب زوجي ال ام هيف َلّذِبو .هؤافيتسا زوجي ال ام فوتساف
 دق نك :ىيقوعلا 518 لدعلا ةرضقو ءاّمّرحم اًضوع قوتسا عفاّدلاو ءاّمّرحم

 ناك ول ءمعن .هضوع عوجر ريغ نم رخآلا در بجوُي الف ءامهدحأ در رّذعت

 در بجو -)اهرُجفَي ملو لاملا اهيلإ عفد وأ :هكلهتسي مل هنيعب اًمئاق رمخلا

 .ضبقلا اهب لصَتي مل اذإ ةلطابلا دوقعلا رئاس يف امك ءاًعطق نيتروّصلا يف لاملا
 َس

 ٌمولعمو ؟ةمرح هل لِعج ىّتح ةح مّرحملا ضبقلا اذهل ريثأت يأو :ليق نإف

 ءاّسح عونمملاك اًعرش عونمملا ذإ ؛همدع ةلزنمب هضبق زوجي ال ام ضبق نأ

 .اًسلفم هنوك يأ )١(

 .خسنلا فالخ «ةلأسملا ٌرسو» :عوبطملا يفو .اههجو :ةلأسملا فرح (؟)

 .«اهب رجفي ملو» :عوبطملا يفو .اهب ٍنزي مل :ئنعملاو .خسنلا يفاذك (9)
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 .هعفاد اىلإ ١2ه هيَّدؤي نأ هيلعف «ّقح ريغب هّضبق لاملا ضباقف

 اكرتشا دق امهالكف «ٌقح ريغب ةعفنملا فوتساو َنيعلا ّضبق عفاّدلاو :ليق
 2 ياها معلا وهشبت امهأ سيل ام سبقو هقلحاسهل نيل ام عفن يف

 ئلع تّوَقُيو ءضّوعملاو ضوعلا نيب هل عمجي نأب امهدحأ ٌّصَّخُي فيكف

 ؟ضّوعملاو ضوعلا رخآلا

 .هرايتخاب هسفن ئلع ةعفنملا تّوف وه :ليق نإف
 اذهو ءامهنيب قرف الف «هرايتخاب هسفن ئلع ٌضوعلا تّوف رخآلاو :ليق

 .هللا دمحب حضاو

 ةمّرحسلا ةعفنملا هذه ضوغ در بوجو ىف هلللا# ادخيش فّقوت دقو
 ةقلاخمل ميقتسملا طارّصلا ءاشدتا» باتك يف هب ٍةفدَّصلا وأ هِيلذاب نلع
 لاملا اذه اولذب دق حوّنلاو ءانغلا ٌعمتسمو ناَّزلا :©)لاقو «ميحجلا باحصأ

 سيل هيف يذلا ٌميرحّتلاو .مّرحملا ٌضوعلا اوّقوتساو ءمهسوفن بيط نع
 لوصألاو ءضبقلاب ةعفنملا هذه تتاف دقو «هللا ٌّقحل وه امَّنِإو .مهّقحل
 ٌدر رجأتسملا ئلع رّدعت اذإف ءرخآلا در نيضوعلا ّدحأ در اذإ هَّنأ يضنقت
 ذخأ يف ٌررض هيلع هتعفنم ثيفوتسا يذلا اذهو .لاملا هيلع دري مل ةعفنملا

 .نإف «ةتيم وأ اًرمخ ضوعلا ناك اذإ ام فالخب ءهنم اًعيمج اهضوعو ةتعقتم

 ءانغلا ةعفنمو ؛هيلع اهانمّلتأ ةيقاب تناك ول اهّنإف ءاهتاوق يف هيلع ٌررض ال كلت

 ةعفنملا كلت فْرَص نم نكمتي ناك ثيحب هيلع ثرّفوتل ْثْقَت مل ول حوّنلاو
 .اهب لمع يتلا ةّوقلا فرص نم ينعأ ءرخآ رمأ يف

 .خسنلا فاالخ («هدري) :عوبطملا يف 6

 .((/ "ا 020
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 اوضقت نأ يغبنيف :اذه ائىلع لاقيف :7١2لاقف ءالاؤس هسفن ئلع دروأ مث

 .اهضبقب بلاط اذإ اهب

 راقكلا دوقعك ءاعذو ل ايمقدب رمت ال وعن « ليك :لاق نآو هنع باجآو

 دعب اوملسأ ولو ,ضبقلاب مّكحُي مل ضبقلا لبق اوملسأ اذإ مهّنإف ,ةمّرحملا
 ناك هّنأل ؛ةرجألا هذه هيلع مّرحت ملسملا ّنكلو ٌدّرلاب مكحي مل ضبقلا

 تنأ :هل انلق ةرجألا بلط اذإ هّنأل كلذو .رفاكلا فالخب ءاهميرحتل اًدقتعم

 اهّضبق اذإف .ةرجأب كل ئضقُي الف ,مرحي لمع يف كتّوق ٌتفرص ثيح َتطَّرف
 عقم نع اًضوع هاّيإ هتضبقأ 2')هَّنإف ا يل اوُضقا لاملا اذه : عفاّذلا لاقو

 .ذخأ ام ًعاجرتسا َتبلط اذإف ءاهب تيضر ةضواعم هّتعفد :هل انلق <ٍةمّرحم
 .لمتحم اذهف «ٌةعفنم هعم هئاقب يف هل ناك اذإ ٌتذعأ ام هيلإ ْدّدراف

 .'يهتنأ .لدساف لقعب ةضويقم اهنآل ءاهّدر سايقلا رهاظ ناك نإو :(7لاق

 ذاق اذإو..ءاركلاب لاّودلل :يضقت نكلو هقارك لقأ هركأ :7©2قارصمل عيد

 :(17قرط ثالث ئلع ّصنلا اذه يف هباحصأ فلتخاف .ةهارك دشأ وهف ملسمل

 .هلبق امب لصتم مالكلاو .قباسلا ردصملا ()

 .«امنإف» :«ءاضتقالا» يفو .«ينإف» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك (0)

 .سيتقملا صنلا اذه لبق (5ا/ /7) هسفن ردصملا (2)

 .(5 ؟ 27557 /5؟) قباسلا ردصملا يفامك ()

 .د ءص يف تسيل «ينارصنل» (6)

 اذكو .(اهدعب امو 47 /؟) «ميقتسملا طارصلا ءاضتقا» لع اهنايب يف فلؤملا دمتعا ()

 .(585 -171/8 )١/ «ةمذلا لهأ ماكحأ» يف كلذ ركذ
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 يبأ نبا لاق .ٌةدحاو ٌةياور ةلأسملا َّنأو ؛هرهاظ ئلع هؤارجإ :اهادحإ

 .ينارصنل ريزنخ وأ ٍةتيم لمحل هّسفن ملسملا رجوي نأ دمحأ ه هركو : :؟ ناس

 هنأ :امههعرأ : :نيهجو لع ؟ال مأ هل بيطي لهو ؛ءاركلاب هل ىِضُ ّلعف نإ

 لمح يف لجر نم هّسفن رجآ اذإ :لاق ؛'"7”يدمآلا نسحلا وبأ ركذ اذكو

 ع ىلا َنأل ؛ميرحت ةهارك هذهو «هيلع صن فرك ٍةتيم وأ ريزنخ وأ رمخ

 هل ئضقتُي نأ عنتمم ريغو «ءاركلاب هل ئضقُيف كلذ تبث اذإ ."”اهلماح نعل
 .ئهتنا .ماجحلا ةراجإك اًمّرحم ناك نإو ءاركلاب

 .حيحَّصلا ئلع هيلع ٌةمّرحم اهنوك عم ةرجألا ٌقحتسي هنأ ءالؤه حّرص دقف

 لْعَجو ءاهرهاظ فلاخي امب ةياوّرلا هذه ليوأت :ةيناّثلا (47ةقيرّطلا

 يضاقلا ةقيرط هذهو .ٌحصت ال ةراجإلا هذه َّنأ يهو «ٌةدحاو ًةياور ةلأسملا

 هَّنإف .ةرخأتملا هبتك يف اهنع عجر دقو ٌةفيعض ٌةقيرط يهو ءادّرجملا» يف
 .اًميدق (درجملا» فنص

 هذه نأ :امهادحإ «نيتياور ئلع ةلأسملا هذه جيرخت :ةئلاّثلا ةقيرّطلا

 )١( :ص) (داشرإلا» يف ١١(.

 ) )0عبرأ وحن يف (رفاسملا ةيافكو رضاحلا ةدمع» باتك هل .571/ ةنس يفوتملا ىلبنحلا

 «ةلبانحلا تاقبط ليذ» يف بجر نبا لاق .تادلجم )١/  :)4لمتشي ليلج باتك وه

 .ةسيفن ةريثك دئاوف ايلع ظ

 )( دواد وبأو «(190١)يذمرتلاو «278941/) دمحأ هجرخأ :ةباحصلا نم ددع نع يور

 هجام نيباو ؛(751/) )5178٠(, مكاحلاو ؛(51867) نابح نبأو )77/5(.

 ):( .«قيرطلا» :ز .د ءص
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 ال :ةيناثلاو .ةرجألاو لعفلل ةهاركلا عم ةرجألا اهب ٌقحتسي  بصص ةراجالا
 يف هلوق سايق ئلع اذهو .لمح نإو ًةرجأ اهب ٌّقحتسي الو «ةراجإلا ٌحصت

 .اهتقارإ بجتو ءاهكاسمإ زوجي ال :رمخلا
 رمخلا ّبَّصُت ريزاتح وأ ٌدمح هلو ملسأ اذإ بلاط يبأ ةياور يف لاق

 زوجي ال هّنأ صن دقف .سأب الف اهلتق نإو هيلع امرح دق «ريزانخلا حّرَسِتو

 ةسشن رساوك نأ هركي هنآ :617 روصتم نبا ةباور ف ست دق هنألو :ايكاسإ

 هنأ ملعي نأ الإ ءرمخلا ئلإ عجري كلذ لصأ ْنأل ؛ينارصنلا (1) نم مْرَك ةراظنل

 .رمجعلا ريغل عابي

 يف يضاقلا ةقيرط هذهو ءرمخلا لمح ئلع هسفن ةراجإ نم عنم دقف

 يهو «ةجّرخملا ةياوّرلا :مهدنع روصنملاو .هباحصأ رثكأ اهيلعو ««هقيلعت»

 كلامبهذم يفو كبي هل ئفق# الو:ةرجأ ٌقحتسيأل هّنأو ةكشلا مدغ
 .دمحمو فسوي يبأو َيعفاّشلاو

 اًقلطم وأ ريزنخلا لكأل وأ برّشلل هنيب ئلإ اهلمح ئلع رجأتسا اذإ اذه

 اهب ذأ لعل ءارحّصلا ىلإ تملا لقتل وأ ءاهقيرثلاهلمحل هرجأتسا ذأ

 مل ةتيملا دلج ةرجألا تناك نإ نكل ؛حابم لمع هّنأل ؛ذئئيح زوجت ةراجإلا َنإف
 هبحاص لع هدر هّدخأو َدلجلا َملس دق ناك نإو «لثملا ةرجأ ٌقحتساو ٌمصت

 .َيعفاَّسلا بهذم هنأ رهاظلاو .كلام بهذم وهو ,2")انخيش لوق اذه

 )١( /؟) «هلئاسم» :رظنا ءجسوكلاوه 0177(.

 ) )0.(طارصلا ءاضتقا»و «لئاسملا» يف تسيلو .«نم» خسنلا يفاذك

 )9( /؟) «ميقتسملا طارصلا ءاضتقا) يف 48(.

5115 



 زضقيو .ةراجإلا حصت هن .ىلوألا ةياوٌرلاك هبهذمف :: وس وبأ امأو

 سقت لحشيملا نكي مل اًقلطم ناك 34 لسحملا نأ كلك ىف كيتو .ةرجألاب هل

 لخك هريغ رخآ اًئيش هلمحي نأ هلو ًءاوس هركذ مدعو هرْكِذف ءرمخلا لمح

 اهيف عيبيل وأ « ةسدق اهذشتل هل وناس وأ هواد هرج ول اميق لاق اذكعو . .تيرو

 رجلا

 هيف عبي تأ طرتشي نأ نيب ةفيدح يبأ ددع قرف ال ؛يؤارلا ركبوبأ لاق

 ال هّنأل ؛ٌحصن ”ةداسألا نأ :رمخلا هيف عيبي هنأ ملعي وهو «طرتشي ال وأ رمخلا

 يول لأي يش 1 رق نرسافألا قع ]فكرا بالا دفمب هزم لعب

 يف ميلسُتلاب ةرجألا هيلع لستسيو ٌقسينك راّذلا ختي ةلو ءرمخلا هيف عيب
 ول امك «ًءاوس اهكرتو اهركذ ناك ءايشألا هذه لعف هيلع ٌقحتسي مل اذإف .ةّدملا

 لعفي مل نإو هيلع ٌقحتست ةرجألا َّنِإف ءاهنكسي وأ اهيف مانيل اًراد ئرتكا
 هَّنِإ :ريزنخ وأ ٍةتيم وأ رمخ لمحل الجر رجأتسا اذإ اميف لوقي اذكو .كلذ
 قرجألا ٌيسغسا اًءيصعهلذب هلكح ول لب :رمقلا لس نوعي ال هلأ كسب

 ةرئاج هدنع ةقلطملاو «ةقلطملا ةراجالا ةلزنمب وهق وخل (17هدتع دييقتلا اذهف

 نمل ريصعلا عيب زوجي امك ءاهيف يصعي رجأتسملا نأ هّنظ ئلع بلغ نإو
 ٌلومعم حالّسلا ْنأل :لاق «ةنتفلا يف حالّسلا عيب هرك هّنإ َمث .اًرمخ هذخّني
 هريغل حلصي ال لاتقلل

 .قلطملاك دّيقملا سيل :اولاقو «ئلوألا ةمّدقملا يف هوفلاخ ءاهقفلا ةّماعو

 .(«ةفينح ىبأ بهذم» :ز وص «د )١(

 .(مهدنعا :ز ءص د )١(
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 يهو ؛ضوعلاب ةلباقملا يه نوكتف «ةقحتسملا يه اهيلع دوقعملا ةعفنملا لب
 ولام ةوم لو اهنتنادوت ريجاق مالسلا ان, 3 سامع
 عمو ؛هيلع دوقعملا لعف هيلع قحتسي ديعسأل لاف ءادجسم اهذخعل اراد زهرثكا

 ال ىهو ةالَّصلا ٌلْعف تضتقا اهَّنأ ئلع ًءانب ةراجإلا هذه لطبأ هّنِإف اذه

 .ةراجإ دقعب قحتست

 ئلع بلغ اذإ :اولاقو «ةيناثلا ةمّدقملا يف كلامو دمحأ باحصأ هعزانو
 نعل كي ّيَِنلاَّنأل ؛ةراجإلا تمّرَح مّرحم يف اهب عفتتي رجأتسملا نأ هّنظ

 نأ ملع امل نكل ءاّريصع رصعي امّنِإ رصاعلاو !هرضتعمو رمشلا رضاع

 .ةنعّللا ّى ندتسا ل [! ١و رسعرل لكوش هكدا ةيري رصعملا

 هضغبيو هّللا هطخسب أنف سمن ئلع 07 وعم اذه نإَف ايظفأو :اولاق

 .هيلع دقعلا نالطبو هميرحتب يضقت هدعاوقو عرّشلا لوصأف «هلعاف نعليو

 امو ؛(؟)ةنيعلا ميرحتتب لَو همكح ئلع مالكلا دنع اذه ريرقت ٌديزم يتأيسو

 .ةبوقعلا نم اهيلع بترتي

 هَّنأ ينعي 2 ١)نئيسوم يبأ نبا ةقيرط هبشألاو :*اُدَدَيإَدََر انخيش لاق

 را ا د بس

 .(5 55 ص) هجيرخت مدقت دقو ؛هسفن رمخلا لماح نعل ثيدح وه ()

 .(هرصعفا :م (؟)

 .(ةضواعم)» :ز ءص ءد ()

 .فيحصت «(ةبيغلا» :م د يفو .هجيرخت مدقت (5؟)

 .(56 /7) «ميقتسملا طارصلا ءاضتقا» (0)

 .أطخ ء(ليسوم نبا» :عوبطملا يف ()
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 نعل ِك يلا ْنأل كلذو ؛سايقلا ئلإ برقأو ءدمحأ دوصقم ئلإ برقأ اهَّنإف
 دق لماحلاو رصاعلاف «(7١هيلإ ةلومحملاو اهّلماحو اهرّصتعمو رمخلا ٌرصاع

 امّنِإو ءاهسفن يف ٌةمّرحم تسيل يهو ءاًضوع ٌقحتست ٍةعفنم ئلع اضواع
 نمل اًريصعو اّبنع عاب ول امك وهف ؛©2*لمتحملاو رصتعملا دصقب تمّرَخ
 بهذي ال عئابلا لام نإف ءيرتشملا دي يف رمخلاو ريصعلا تافو ءارمخ هذختي
 ال ءرِجْوّملا اهافو يتلا ةعفنملا ءانه كلذك .هضوعب هل ئضقُي لب ءاًناَّجم

 ةهج نم ناك امَّنِإ ")اهب عافتنالا ميرحت َنإف ءاهلدب ئطعُي لب ناجم بهذت
 ئلإ اهجارخإل وأ «ةقارإلل اهلمح ول هَّنِإف ءرجؤُملا ةهج نم ال ءرجأتسملا
 هللا ٌّقحل هيلع ةرجألا مّرحن نحن مث .زاج عاب يّذَأَّنلا ةيشخ ءارحّصلا

 وأ انّزلل رجؤتسا (؟)نم فالخب ؛يرتشملاو رجأتسملا ٌّقحل ال هناحبس
 دصق لجأل 0*2[ال] ٌمَّدحم لمعلا اذه سفن نِإف «ةقرّسلا وأ لتقلا وأ طّوّتلا
 نسل نأل ؛اهتمقيدلا يشن 01 لإ اربع وأ اديب مصاب رث املك هغ هرجأتسملا

 .ةم حملا ةدقملا هذع رض رعي دل :ضتقت الل قللذ# و قد ديس يحألا هذه

 لمح لع ةراجإلا ينعي  ةلاعجلاو ةراجإلا هذه لثمو :؟!)انخيش لاق
 يه :لاقي لب ءاّقلطم داسفلاب الو ءاّقلطم ةّحّصلاب فصوتال ةتيملاو رمخلا

 ةيسنلاب ةدسافو «نضوعلا هيلع بجي هلأ 'تعمب هرجأتسلا هلإ ةبسلاب ةححص

 )١( ص) هجيرخت مدقت دقو ؛هسفن رمخلا لماح نعل ثيدح وه 590 5(.

 .«لمحتسملا» :«طارصلا ءاضتقا» يفو .«لمتحملاو» :م ()

 .د «ص يف تسيل «اهب» 20

 .(ام» :ز .د ءسص (:)

 .ىنعملا ميقتسي اهبو .خسنلا يف تسيل ««ميقتسملا طارصلا ءاضتقا» نم ةدايز (5)

 .هلبق امب لصتم مالكلاو .قباسلا ردصملا يف (6)
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 هاهنن اَّنإف «ينارصتلا مْرَك ةراظن ةهارك ىلع دمحأ صن اذه يفاني الو :لاق

 .هئاركب هل يضقن مث .هضوع نعو لعفلا اذه نع

 نم لك نإف «ةاصعلل ةميظع ٌةعفنم اذه يف ناكل اذه لعفن مل ولو :لاق
 اذإف .هنم مهّضرغ اولّصح دق ةيصعملا ئلع هب نونيعتسي لمع ئلع هورجأتسا

 نوعلا مظعأ كلذ ناك - مهنم ذخأ ام مهيلع َّدرُي نأ بجوو ءاّئيش هوطعي مل

 ةميق ال المع مهيلإ مّلس نم فالخب .كلذ لع اوناعُي نأ لهأب اوسيلو مهل
 .ةرجأب مهل ئضقُي ال ءالؤه نإف «ةحئانلاو يئغملاو ةيناّزلاك ينعي ءلاحب هل

 هَّدقت دقف ؟هب نوقّدصتي مأ .مهيلع هدر مهمزلي لهف «لاملا مهنم اوضبق ولو

 مهل ٌبيطَي الو «هدر مهمزلي ال هنأ ٍباوَّصلا نأ اًنّيبو .كلذ يف ئفوتسم مالكلا
 ,با وصلت قف وملا هللاو ههلكأ

 يلا دبع مب رمع وبأ لاق .نهاكلا ناولخ :سماخلا مكحلا

 لاملا لكأ نم وهو .هتناهك نئئلع هاطعُي ام هّنأ نهاكلا ناولُخ يف ٌفالخ
 :(2)ةمقلع لاق .ةّيطعلا :ةغّللا لصأ يف ناولُحلاو .لطابلاب

 هلئاق تام ْذِّرعشلا ينع غلي يىتقانو ىلْخَر هوُلحأ ()ٌلُجَر ْنَمَف

 :.ارهتتا

 .(799 //) (ديهمتلا» :رظناو .(5759/5) «راكذتسالا» يف (0)

 .(١١١ص) «هناويد» )0

 .«ٌبكار نمف» :رداصملا نم هريغو ناويدلا ةياورو .ربلا دبع نبا يباتك يف اذك (3)

 ا



 ءرجاّرلاو ءمّجنملا ناولُح ميرحت ئلع ٌهيبنت نهاكلا ناولح و يرحتو

 .فاّرعلاو ءاصحلا ةبراضو «مالزألا ةقيقش يه ىتّلا ةعرقلا بحاصو

 كيبنلا ربع : دقو تاَّيغملا نع رابخإلا (١'مهنم بلطُي نّمم مهوحنو كلاَّمَّرلاو

 اهب رفك دقق «لوقي امب هقّدصق اقاع خرثأ نه. نأ ريغأو هناوكلا نايتإ نهاللك

 هب ءيجي اميو كي ٌدّمحم هب ءاج امب ناميإلا َّنأ بير الو ."'اِكَو هيلع لزنأ

 هقدصف ءاّنايحأ قّدِصَي دق مهدحأ ناك نإو ءدحاو بلق يف ٍناعمتجي ال ءالؤه

 نأ هل دب ال رابخألاب هيتأي يذلا هئاطيشو ءريثك نم ٌليلق هبذك ئئلإ ةبسشلاب

 .هب مهتواتر ساّتلا هب يوغا انايحأ قدشَي

 لوقعلا ءافعض امّيس الو ؛مهب نونمؤم ءالؤهل نوبيجتسم ساّنلا رثكأو
 رئاقسب مسهل لع ال نمر هيناوبلا لملو ءاستتلو لاهجلاو ءاينكلاك

 ولو مهدحأب َّنَّظلا نِسحُي مهنم ٌريثكو مهب نونوتفملا مه ءالؤهف «ناميإلا
 يا او عيار ووو اوم

 ىسداوسر هجنلا كمي امااذخ هلكةاط بيسو .اًريكل فلل حمانستسو اهل

 نصها او ملهَنأِل حجر نمو «مهلاثمأو ءالؤه ئلع ٌّقحلا نيدو ئدهلا
 و بيس ايا يابو 4٠[. :رونلا] « رو
 مهيلإ نوَقْلُي ءنيطايَّشلا ةهج نم كلذ نأ مهربخأف ءاولاق امك نوكيف ءرمألاب
 كلت لجأ نم نوقّدصيف «ٍةبذك ةئم اهعم مه نودي دبق لسن وكت ةملكلا

 .(هنم) :ح وم )١(

 (ئربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو )8/١( مكاحلاو (4075)دمحأ هجرخأ (؟)

 ,«هقدصفا) ةدايز نود )5*7١77( ملسم يف هلصأو .ةريره يبأ ثيدح نم )4/ ١16(

 («... رفك دقف» لدب «اًموي نيعبرأ ةالص هل لبقت مل» :ظفلبو

 ا



 41 اكلنا

 :عاستأ مرض مهمحالم اوبكرف محالملا (")ساحصأو

 .ناَّهكلا "72 رابخأ :اهدحأ

 .باتكلا لهأ نيب ةثراوتم ةفلاّسلا بتكلا نع ةلوقنم واما :ىناثلاو

 .ةلييصتو ةلمج اي هل# اين رمعأ رومأ نم :كلاثلاو

 اا ال وال ل تالا

 يا و رو نب لف علا دهب هنيركذ

 ٌةَّلدأو ٍتامالع هناحبس هللا اهلعج ٍةَّيولُع راثآب ٍلالدتسا نم :سداّسلاو
 اًئيش قلخي مل هناحبس هللا َّنإف ءساّنلا رثكأ اهملعي ال ٍةّيضرأ ٌتداوحل اًبابسأو

 هّيولع لعجو َنِلفَّسلاِب ّيولُعلا ملاعلا هناحبس طبرو «؟؟”اثبعالو ئّدَس

 الو دعا ترمث ةاقمقتوال رمقلاو ىسمشلاف : سكعلا ةود هيلشت قارثؤم

 عرش اذهلو ؛ضرألا يف ثدحي 2*ٌرشل اًببس امهفوسك ناك نإو «هتايحل

 ةالّصلا نم عقوتملا َّرَّشلا كلذ عفدي ")امم امهفوسك دنع ٌرَّشلا رييغت هناحبس

 .اًهْنَعَدَبْلََر ةشئاع ثيدح نم )١7514( ملسمو 20٠ ) يراخبلا هجرخأ 01(

 .خسنلا نم تبثملاو . (باحصأ امأو» : عوبطملا يف (5)

 .خسنلا نم تبثملاو .يلي اميف اذكو «رابخأ نم» :عوبطملا يف 0

 .فيرحت «(اًبيغ الو ارسا :دءص (5)

 .خسنلا فالخ (رش ببسلا :عوبطملا يف (6)

 .د ءص نم تبثملاو .«امب» :عوبطملا يفو .«ام» :حءم (5)
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 ضراعت بابسألا هذه َّنِإف «قدعلاو رافغتسالاو ةبوّتلاو ءاعّدلاو ركّذلاو

 .اهيلع تيوق نإ اهبجوم عفدتو ءاهمواقّتو ّرَّشلا بابسأ
 بس امهعلاطم ٌفالتخاو رمقلاو سمّشلا ةكرح هناحبس هللا لعج دقو

 امم امهيف ثدحي امو ءفيّصلاو ءاتَّشلاو دربلاو ٌرحلا ببس يه يتلا لوصفلل

 لدتسي :امهعلاطم قالتبخاو امماكر شب ةانتعا هل نمق .اهنم لصف لكب قيلي

 نم ٌريثك هفرعي ٌرمأ اذهو ءامهريغو ناويحلاو تالا يف ثدحي ام نئلع كلذب

 امهلاوحأب ٌتالالدتسا مهل نْفَّسلا (7)ُعِناَّبُرو .ةعارّزلاو ةحالفلا لهأ

 حايّرلا فالتخا نم '7بّطَعلاو ةمالّسلا بابسأ ئلع بكاوكلا لاوحأو

 رمقلا لاوحأب تالالدتسا مهل ءاّبطألاو .زمهت داكمأل ءايفرصٌو امور

 اهدادعتساو رّيغتلا لوبقل اهكيكو هتاستإلا ةعيبط قالتخا لع سمشلاو

 .كلذ وحنو ةبيرغ رومأل

 ءاملق دع قراره زويمأو ءاذهب ٌةديدش ةيانع مهل محالملا وعضاوو

 مّدقت ام هبشت اًماكحأو ٍتاسايق هّلك اذه نم 27نوجتنتسي مث «نيمّجنملا
 ريظنلا ُمكحف .هتمكح هئضتقا ِنَئَس ئلع ةيراج هقلخ يف هللا ةئسو .هريظن
 ىلإ مهناهذأ ئوق اوفرص ءالؤهو .هلثم ٌمكح ءيَّشلا ٌُمكحو ؛هريظن ٌمكح

 خلع ةضعب لالدبسألاو «ضعبب هضعب رابتعاو «ريدقتلاو ءاضقلا ماكحأ

 يرشلاو رمآلا ماكحأ ئلإ مهناهذأ ئوق عِرّشلا ةّمئأ فرص امك ءضعب

 :نوكت نأ يغبنيف .عمجلا اهب دصق فلؤملاو .نيحالملا سيئر :يناّبّرلاو َناّئّرلا )١(

 .فيرحت ««يتاون» :عوبطملا يفو .(َنيِباَيَر وأ ا

 .فيرحت (««بضغلا» :د ءص )١(

 .(نوحتفتسيا :د ()

 ا



 قلخلا هل هناحبس هللاو ضب ئلع هضعيب هل الدتسالاو ءيرشعبي هضعب رايتعار

 ضقت ةلو 0 ص الو ادعت أل ةمكس نع ةرمآو هقلخ ركصمو ءرمألاو

 كاكا ند عرش قرع ياما 7ةطتسلاو مرش حا يوك تفر نم

 .هريغل سيل ام عالطالاو ةفرعملاو ذوفنلا نم هيف هل ناك ءهملعو ملاعلا اذه

 اذإ دبعلا ّنإف ءايؤّرلا ةرابع وهو ؛هعورف نم دحاو عرفب رابتعالا يفكيو

 كنق وهات يضر ست اندهاش دقو .يتايعلاب ءام مالطا لمكو اهف ّذَد
 لوقي «ةكئيطبو ةعب ٍةعيرس ٍةقداص ٍةمزالتم ماكحأب رّبعملا اهيف مكحي «ةبيجع اًرومأ

 وه درفنا بابسأب هريغ نع باغ ام ةفرعم يه امّنإو .بيغ ملع هذه : :اهعماس

 .هريغ الع تيفخو ءاهملعب

 هتَّرضم ام كلذ يِطاعَت نِم مَّرح هيلع همالسو هللا تاولص عراَّشلاو
 هدي نأ ةيحاص :ردغ :ششتام وأ فيف ةعفنمال ام وأ :ةتحتم ملغ ةحجار

 دسفُي اًمع ةّمألل ًةنايص ؛هب هّدخأ مّرحو «كلذ يف لاملا لذب مّرحو ءكرّشلا ىلإ

 نذل ؛لطاب ال ّقح هن ءايؤّرلا ةرابع ملع فالخب :ةشدخي وأ نامبألا اهيلع

 املك افيو قويا ءاوهلا نم ٌءزج يهو «ٌيمانملا يحولا ئلإ ةدنتسم ايؤرلا

 َملعأو ّربأو ٌقدصأ رّبعملا ناك امّلكو ءٌقدصأ هايؤر تناك ٌقدصأ يئاّرلا ناك

 نم دم مهل نسم امهارضأو مجنملاو نهاكلا فالشب :حصأ ةريبعت ناك

 ٍديقتم الو ٌراب الو ٍقداص نم ٌحصتال مهتعانص َنإف ؛نيطايّشلا نم مهناوخإ

 دعبأو ّرجفأو ٌبذكأ مهدحأ ناك امّلك نيذلا ة ةهفئابكم ةبشأ مه لب «ةعيرّشلاب

 ناك ام لك فالخب ءاّريثأت دشأو ئوقأ هعم رحّسلا ناك ؛هنيدو هلوسرو هللا نع

 .(لطعتت) :عوبطملا يفو .ةدحاو ءاتب خسنلا يف اذك 000

 .(لفنتساو) :م «ز «د .ءص )0

 اع



 هيف هذوفنو هب هملع ناك َنيدأو ٌقدصأو ّربأ ناك امّلك هبحاص َنإف ءٌقحلا نم

 قيفوتلا هللابو ءئوقأ

 لصف

 طٍراّشلاو دصافلا هيف لخديو ؛ماّجحلا بسك ثبخ :سداَسلا مكحلا

 الو لامشكلا الرب بألا هيف لدي الو هجّذلا جارح نس ديسك ادوكي نم لكد

 اب هثبخب مكح هنأ لَو ئبنلا نع ّحصو .هانعم يف الو هظفل يف آل ,راطيبلا

 ("!هَقِيِقَر وأ هحضان هَمِلْعَي نأ هبحاص رمأو
 .("2هرجأ ماّجحلا

 نع يمنا نأ اونظو «ءاهقفلا نم ٍريثك ئلع نيذه نيب ٌعمجلا لكشأف
 يف لاقف ءيواحّطلا كلسملا اذه كلس نّممو .هرجأ هئاطعإب ٌحوسنم هبسك
 هللا لوسر رمأ امل :؟'اهنامثأ لكأو بالكلا عيب ةحابإ يف نيّيفوكلل هجاجتحا

 ديٌّطلا بلك يف صخر عثيك“ 7«بالكللو يل ام١ :لاق مث ءبالكلا لتقب هك
 اًيُدؤم هلتاق ناكو ءاّمارح هب عافتنالاو كاذ ذإ بالكلا عيب ناكو «منغلا بلكو

 رئاسك راصف «هب دايطصالا حابأو .كلذ خسن َّمث «هلتق يف هيلع ضرفلل

 :لاقو ماّجحلا بسك نع ِةكَي هيهن كلذ لثمو :لاق .هعيب زاوج يف حراوجلا

 :لسل يبمل قع سرد

 هظفل يتأيس 000

 نابح نباو ("577)دواد وبأو )١77/7( يذمرتلاو (5754) دمجأ ةسحرخلأ (0)

 .«نسح ثدحا :يذمرتلا لاقو .هيبأ نع ةصيحم نبا ثيدح نم )0١164(

 .اًهْنَعََيَِ سابع نبا ثيدح نم (554 )//١161/ مقر دعب ملسم هجرخأ (8)

 .(40 /7) «ءاملعلا فالتخا رصتخم» :رظنا (:5)

 .ُهَنَعْمَلاََيَو لمغملا نب هللا دبع ثيدح نم )١01/7( ملسم هجرخأ (5)

 ق7



 هعنمل اًحسان كلذ ناكو ؛هرجأ ماّجحلا ئطعأ ّمث ,21)(ثليبخ ماّجحلا بسك

 .همالك ئهتنا .هيهنو هميرحتو

 لوقالف اهم ليطالانت مم زعيم ايل فو طله لام ليعأو

 ديّصلا بلك يف مهل صخر مث :«؟بالكلا لابو مهلاب

 :بالكلا لقب ل هلا لوس انرمأ لغم نب هللا دبع لاقو و. ©”يشام وأ منغ

 بلكو ديّصلا بلك يف صخر مث .«؟بالكلا لابو مهلاب ام» :لاق مث

 .©7مهنغلا

 منغلاو ديّصلا بلك يف ةصخّرلا َّنأ ىلع ٌلدف ««حيحّصلا» يف ناثيدحلاو
 هئانتقا يف ِةكنَج هللا لوسر نذأ يذلا بلكلاف .بالكلا لتقب رمألا دعب تعقو

 ذإرف ههلقي يمأ يذلا بلكلا نوه «ئميبع هلأ بدعأو هعدش مّرس يللا رم

 رجعت ملو ههنمث مكس نايب نيلإ ةَّمألا جاتحت ئتح ايقيتسم ريغ هلثقي رومأتملا

 الإ ةيعاد ةجاحلا إف هانا يف نرذاملا يللا فداخي "ل هعيس ةداعلا

 .هلتقب اورمأ

 )١( ملسم هجرخأ )١1578( :5ص) مدقت دقو «.جيدخ نب عفار ثيدح نم 5(.

  (0ملسمو (77”77) يراخبلا هجرخأ )١01/1(( .ملسم ظفل اذهو

 ا"



 تك هيلا عم

 صرحل ٌةداغ لاومألا اهيف لّديَت ىلا ةعبرألا ركذ 8 هلآ اذه كي ايمو

 ةسلكلا عئابو ماّجحلاو نهاكلاو ةينا لا هدأت أم يهو ءاهيلع سول

 يتلا بالكلا هنم جرختو .هعيبب ةداعلا رْجت مل بلك ئلع اذه لمحُي فيكف

 رهظ اذه نّيبت اذإو .هعانتما نّيبلا عنتمملا نم اذه ؟اهعيبب ةداعلا ترج امّنِإ
 .دعبأ اهيف خستلا ئوعد لب  ماّجحلا ةرجأ ثبخ خسن نم هب هّبش ام داسف

 ماّجحلا بسك» :هلوق ضراعي الف هرجأ ماّجحلا ِةِلَي َئِبْنلا ءاطعإ اّمأو

 اًمإو ءٌبجاو اّمِإ هؤاطعإ لب .ثيبخ هءاطعإ نإ :لقي مل هَّنإف ؛(تيبخ
 يلا ةبسنلاب هعيشو «ذعآلا نرل] ةبسثلاب ثيع وع كلود كاس اك[ وه حشس
 086 يلا ناس دق ؛ةديرددا كد ئم جولي ملو «بسكلا كيب ره هملثأ

 كسلا لجل يلصأل يا :لاق هن ؛اييط هلكأ نوك نع اضف هلكأ لح هرجأ
 لام نم مهبولق َةفّلؤملا يطعُي ناك دق لك يلا .2170اًّران اهطّبأتي اهب جرخي

 ام ةعاطلاو مالسإلا نم اولُذبيل ؛هيلإ مهتجاح مدعو مهانغ عم ءيفلاو ةاكّرلا

 لب هللا ئلع هِلَذِب فقوت مهل لحي الو هءاطملا نودي هّللي مهيلع بجي

 .ضوع الب هلذب ىلإ ةردابملا مهيلع بجي

 اًرئاج نوكي دق لذبلاو دقعلا نأ :عرّشلا لوصأ نم ٌفورعم لصأ اذهو

 .رأألا قرطلا نيم انديه وأ اقوركم ييفرطلا دبسا ءماتساو را حميم وأ

 .هلعأب 3 ليقألا لع مرحيو ةلذدعب نأ لذابلا لع بجيف

 نب رمع ثيدح نم )57/١( مكاحلاو )75١5( نابح نباو )١١20١5( دمحأ هجرخأ )١(

 اا



 .قيفوتلا هللابو «27هيسكمل ٌثيبخ اذهو «هتحئارل ثيبخ اذه
 ؟ايرحكو يساكملا تيطلامق :ليق نإف

 :ءاهقفلل لاوقأ ةثالث هيف اذه :ليق

 .ةراجتلا سب هلإ اهدا

 .اهوحنو ةماجحلاك ةئينَّدلا عئانَّصلا ريغ يف ديلا لمع هنأ :يناثلاو
 ,ةعاوزلا 0م :ثلاثلاو

 اهّلحأ نأ حجاّرلاو ءاّرظنو اًرثأ حيجرّتلا نم ةجو هذه نم ٍلوق لكلو

 حيبأ ")ام نيمناغلا بسك وهو هلك هللا لوسر قزر هنم لِعُج يذلا ٌبسكلا

 .هريغ نم رثكأ هخحدم نآرقلا يف ءاج دق بسكلا اذهو ءعراشلا ناسل ئلع مهل

 متاخو هقلخ ريخل هللا هراتخا اذهلو ؛مهريغ ئلع نئثي مل ام هلها ئلع ينئآو هعأ و هاآل 5 : + 0و م و 0

 هللا دبعُي 'وتح ةعاّسلا ىدي نيب فيّسلاب ٌتْدِعُبا :لوقي ثيح «هلسرو هئايبنأ

 سَ 0 8 ِ 06 0. 2 هل
 راغصلاو ةلذلا لعجو .ءيحُمَر لِظ تحت يقزر لعجو هل كيرش ال هذحو

 ءادعأل رهقو ٍفرشو ِةَّزعب ذوخأملا قزّرلا وهو «"47«يرمأ فلاخ نم ئلع
 .ملعأ هللاو .هريغ ٌبسك همواقي الف هللا لإ ءيش ٌّبحأ لعجو هللا

 .«هبسكلا :م )١(

 .(اهنأ)» :قةة4نص )

 .«نيمناغلا» لعافلا مسا لوعفم «حيبأ ام»و .خسنلا فالخ «امو» :عوبطملا يف (*)

 دنسملا يف يناربطلاو (85/) «هدئسم) يف ديمح نب دبعو )2١١14( دمحأ هجرخأ (:)

 نع ةيطع نب ناسح نع تباث نب نمحرلا دبع نع قرط نم )175/١( «نييماشلا
 ثيدحللو .هظفح يف ملكتم نمحرلا دبعو .هب رمع نبا نع يشرجلا بينم يبأ
 يف ينابلألا ثيدحلا ححصو «هنم ريخألا رطشلا (5071) دواد وبأ جرخأو .دهاوش

 )١7559(. «ءاورؤلا»

0 



 لصف

 هبارضو لحفلا ٍبْسَع عيب يف كي همكح يف

 بشع نع نع هلك عبنلا نأ رمع نبا نع يراخبلا حيحصا يف

 .لخفلا

 بارض عيب نع ئم كو يبنلا نآر باج نغ (10(ملسنف حيحصاا يفو
 40 امنا

 نوكل اّمِإ ؛اَعيب هبارض ةرجأ ئّمسو :(47لّوألل ٌريسفت يناثلا اذهو
 ةقيقح وهو «هئام نيع ةلباقم يف ٌلوذبم نمّشلاف ؛هل يذلا ءاملا وه دوصقملا
 عيب يهو ةضواعم دقع يه ذإ ءاَعيب كلذل هتراجإ ىّمس هّنأ اّمإو «عيبلا

 يه يذلا وه اذهو «بارَضلل لحفلا نورجأتسي مهّنَأ ةداعلاو «عفانملا

 لوق اذهو ةراجإ وأ اًعيب 7ةاك اوس «لطاب هيلع هراولا دقعلاو :؟2)هنع

 .مهباحصأو ةفينح وبأو ٌيعفاَّشلاو دمحأ مهنم «ءاملعلا روهمج

 ئلع ٌدقع هَّنأل ؛زاوجلا يدنع لمتحيو :2«)ليقع نب ءافولا وبأ لاقو
0 

 ع

 لخدي لحفلا ءامو «ةدوصقم ةعفنم يهو «ئثنألا ئلع هوُرَنو لحفلا عفانم

 .(5185)مقرب )١(

 )0( مقرب )١550(.

 .«لحفلا» :عوبطملاو خسنلا ةيقب يفو .«ملسم حيحص»و ح«م .د يف اذك (*)

 .«لوألا»:زءد (:)

 . ص «د ف تسيل «هنع» (4)

 .«تناكال :ز هن :صص ("0)

 1١١7(. /5) «ينغملا» يف امك )0370

4 



 نبَّللا لصحيل ؛رئَّظلا ئلع دقعلاك نوكيف ههِوْرَن بيقع هلوصح بلاغلاو ءاّعبت
 ءاَعبت لخدي ءاملا ّنإف ءءام رئب اهيفو اًضرأ رجأتسا ول امكو «َيِبَّصلا نطب يف
 .تاعوبتملا يف رفتغُي ال ام عابتألا يف رفتغي دقو

 لاقف ؛ليصمّتلا هباحصأ هركذ يذَّلاو ؛هزاوج هنع يِكُحف كلام اّمأو

 عيب اهنمو :عراشلا يبن ةهج نم دقعلا داسف باب يف !١ رهاوجلا» بحاص

 وهو «قثنألا حاقل ئلع لحفلا راجئتسا ئلع هيف يهْنلا لمحُيو ءلحفلا ٍبْسَع
 (؟)اهيلع هلمحي نأ ئلع هرجأتسا نإ اّمأف .هميلست ئلع رودقم ريغ ِهّنأل ؛ٌدساف
 .هميلست ىلع ٌرودقمو «هسفن يف ٌمولعم دمأ وه ذإ ءٌرئاج كلذف ةمولعم ٍتاعفد

 ئلع مرحيو لاح لك ئلع هب دقعلا ٌداسفو اًقلطم هّميرحت حيحّصلاو
 يف هلام لذب هَّنأل ؛يطعملا ىلع مرحي الو «هبارض ةرجأ ٌدخأ "2ذخآلا
 ةرجأو ماجحلا بسك يف امك اذه نم عنمُي الو .هيلإ جاتحي حابم ليصحت

 ؛بارّصلل لحفلا راجئتسا نم هنوداتعي اًّمع ئبن ِةِِكَي ٌِبْنلاو .(40داّسَكلا

 .داتعملاو عقاولا ريغ ئلع همالك لّمح زوجي الف ءهبّسع عيب كلذ ئّمسو

 سيل هّنأ مولعملا نمو .يهنلاب دصق يذلا هنأ عم «نايبلا نم عقاولا ٌءالخإو

 ةمولعم ٌتاعَفَد هل يذلا ليثنألا ئلع لحفلا وزن يف ٌحيحص ٌضرغ رجأتسملل

 .هلام ّلذب هلجألو .هترمثو كلذ ةجيتن هضرغ امن

 )١( /؟) «ةنيمثلا رهاوجلا دقع» 57١(.

 .«رهاوجلا دقع»و خسنلا فالخ «هيلع وزني نأ ئلع هرجأتسي نأ امأف» :عوبطملا يف (')

 ةيتآلا «يطعملا» ةنيرقب باوصلا وه تبثملاو .خسنلا فالخ «رخآلا» :عوبطملا يف (*)

 .دعب اميف

 .ساتكلا يأ )00

 ا



 :للع ةّدعب ميرحّتلا لّلُع دقو

 َنإف «قبآلا ًةراجإ ةبشأف «هيلع دوقعملا ميلست ىلع رّدقُي ال هنأ :اهادحإ

 .هتوهشو لحفلا رايتخاب ٌقّلعتم كلذ

 هّناق هتقعلابمفا رقإ ةرسجي آل ام وهو ءءاملا مه هوصقملا نأ :ةيناثلا

 ةحاممل تلوح ايلاف رتطلا ةراجإ قالب اذه ييعلا و ردقلا لوهجم

 .اهريغ اهيلع ساقي الف «ّيمدآلا

 ةعيرشلا نساحم نم كلذ نع ىهّنلا َّنإ : ملعأ هللاو -لاقيدقو
 تاقواحملا هرقعل الحم هلكج و هةامكألاب ]سنلا كم ةلباقم ّنإِف ءاهلامكو
 مهنيعأ نم طقاس مهدنع كلذ لعافو «ءالقعلا دنع ٌرجهتسم ٌحبقتسم وه امم

 نسحلل اًنازيم نيملسملا امّيس ال هدابع ٌرْطِف هناحبس هللا لعج دقو .مهسفنأ يف

 نوملسملا هآر امو «ٌنسح هللا دنع وهف اًئسح نوملسملا هآر امف «حبقلاو

 .21)يبق هللا دنع وهف اًحيبق

 فيلع نقواعُي اّكم وهالو ل ةميثأل لحفلا ام نآ اًناي اذه ديزيو

 بحاصل دلولاف ءاهدلوأف ؛هريغ (')ِةَكَمَر ئلع لجرل ٌلحفازن ول اذهلو

 هل ةميق الو ءءاملا دّرجم الإ لحفلا نع لصفتي مل ِهّنأل هافانا ةكمّرلا

 مهنيب ساّنلا هلوانتيل هبارض ئلع ةضواعملا ةلماكلا ةعيرّشلا هذه تمّرحف

 لحفلا بحاصب رارضإ ريغ نم «هيلإ جاتحملا لسنلا ريثكت نم هيف امل ءاًناَّجم
 لاق امك ءناّجم اذه لذب باجيإ ةعيرشلا نساحسس نمق ءهلام نم ناصقت الو

 .نسح هدانسإو إي دوعسم نبا ئلع افوقوم ٠ ) دمحأ هج رخأ 000(

 .لسّتلل ذختت يتلا (ةنوّدربلا) نسرفلا ) ليثنأ يه 00

 م١



 رضي قوقح هذهف .؟7١(اهولد ةراعإو اهِلْحَف ٌقارطإ اهقح نم نإ: ئيبنلا 2 ع5 قع يش 00 ه5 1 ا
 انام يلد ةجبرشلا تيجرأق تقواعملاب الإ اهثدم سانلاب

 ؟اهّذخأ هل لهف «ةمارك هيلإ

 لحي مل 2")رظانلا يف طارتشالاو ةضواعملا هجو لع كلذ ناك نإ :ليق
 نإو :ّيعفاشلاو دمحأ باحصأ لاق .هب سأب الف كلذك نكي مل نإو ءهذخأ هل 2 5 ِ ِ ظ

 انباحصأ جتحاو «زاج ةراجإ ريغ نم ةمارك وأ ةّيده لحفلا بحاص ئطعأ

 هركذ .(ّسأب الف اًماركإ ناك اذإ» :لاق ِّنأ كي يبْنلا نع سنأ نع يور ثيدحب

 دقو ؛(؟!هجّرخ نم الو ثيدحلا اذه لاح ٌفرعأ الو .©27(ينغملا» بحاص

 لثم نوكي الأ :هل ليقف «هفالخ ئلع 7*2هساقلا نبا ةياور يف دمحأ صن

 نم (1408) يراخبلا هوحنبو ُكَنَعْهَنَإَدَوَي رباج ثيدح نم (98) ملسم هجرخأ )01(
 .ةَنَعَُنَلَدَوو ةريره يبأ ثيدح دنس نا | سس لمح ريس

 .«نطابلا» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك (5)
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 (1717/7) يئاسنلاو )١1717/5( يذمرتلا هجرخأ ثيدحلاو «ئنعملاب ةمادق نبا هركذ (:)

 «ةراتخملا» يف يسدقملا ءايضلا هقيرط نمو )١177/7(- «طسوألا) يف يناربطلاو

 كلام نب سنأ ثيدح نم (55:4 /5) «ئريكلا ننسلا» يف يقهيبلاو (00)

 لوسر اي :لاقف ؛هاهنف ؟لحفلا بسع نع ِةلِلكَك يبنلا لأس بالك نم الجر نأ ُهَنَعَهَنلَي
 نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق .ةماركلا يف هل صخرف ءمّركنف لحفلا قرطُن انإ هللا

 .«بيرغ
 .(؟١ 5 /5) قباسلا ردصملا يىفامك (5)

 كل



 يف لوطعأ ِي يلا نأ انغلبي مل :لاقف ؟هنع اًًيهنم ناك نإو «ئطعُي ماّجحلا
 .ماجحلا يف انغلب امك اًئيش اذه لثم

 هلمحف «هليوأت وأ هرهاظ لع دمحأ مالك لمح يف انباحصأ فلتخاو

 ف ءاضعقم كرت نكل ءرظنلا نيضعقم اذه :(17لاقو ةهرغاظ ىلع ىضاقلا

 يفدمحموبألاقو .سايقلا ئىضتقم ئلع هادع اميف يقبف ؛ماّجحلا

 قفرأ زاوجلاو ءميرحتلا لع هل عرولا لع لمحُي دمحأ مالك 1 ٍنغمل ا

 .ملعأ هللاو .سايقلل ٌقفوأو ءساّنلاب

 سانلا هيف كرتشي يذلا ءاملا عيب نم عنملا يف ُهِكَي همكح ركذ

 نع ّةيِييَع هللا لوسر اوبن :لاق رباج ثيدح نم "7(ملسم حيحصا يف تبث

 .ءاملا لْضَف عيب

 عيب نعو «لحفلا بارض عيب نع لي هللا لوسر ئه :لاق هنع (؟7هيفو

 .َِِكَي هللا لوسر اوهت كلذ نعف «ءثّرْحَتل ضرأللاو ءاملا

 عَتْمَت ال١ :لاق كي هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع (*)«نيحيحّصلا يفو

 اوعنمتل ءاملا ّلضف اوعنمت ال١ :(57رخآ ظفل يفو ««ألكلا هب َمنمَتل ءاملا َّلضف

 .قباسلا ردصملا ىفامك ()

010 

 )55/١65565(. مقرب 00

 )١0/١556(. مقرب (5)

 )127/1١0551(. ملسمو (7151) يراخبلا (5)

 )117/١09551(. (ملسم حيحصاا 000

 رق"



 لاقو ,2)«الكلا هب ابيل ءاملا لضف عاب ال» :١2)رخآ ظفل ينو .«ةَكَكلا هب
 .(ًالكلا ّلْضف هب اوعنمتل ءاملا ّلْضف اوعنمت ال» :هقرط ضعب يف ©7ٌيراخبلا

 .«ةمايقلا موي هّلِضف هللا هعنم ِهْيَلَك ّلْضف وأ هئام ّلْضف عنم نم» :لاق كب يبنلا

 :هللع هللا لوسو.لاق ؟لاق ةريرس ىبأ كيدح نم ؟00هجام نبأ دوئسأل يفو

 .«راّثلاو ًالكلاو ءاملا :نعنمي ال ثالث»

 نوملسملا» :ةِئَيَع هللا لوسر لاق :لاق ضايع خيا قع اًضيأ (17(هننس)» فو

 .عوبطملا نم ةطقاس «ًالكلا ...عابي ال :رخآ ظفل يفو» (0)

 .(5705) مقري 00

 دمحأ هجرخأو .فيعض وهو ءميلس يبأ نب ثيل هدانسإ يفو .(22571/7) مقرب

 نب هللا دبع نع سوف نم ناميلس نع دشار خرب دمحم قيرط نماضيأ (10590)

 يف يناربطلا هجرخأو .هللا دبع نم عمسي مل ناميلس نأل عاطقنا هدانسإ يفو ءورمع

 نع شمعألا نع ريرج نع يسودرقلا نسحلا نب دمحم قيرط نم (47) «ريغصلا
 دهاش هلو ءاهب ئوقتي دهاوش ثيدحللو .فيعض يسودرقلاو ءهب بيعش نب ورمع
 يف ينابلألا هححص ثيدحلاو «(7779) يراخبلا حيحص يف ةريره يبأ ثيدح نم

 )١577(. «ةحيحصلا ةلسلسلا)

 . حيحص هدائسإو :(7؟ 219/7) مقرب

 دمحأ هجرخأ دقو .فيعض وهو ءشارخ نب هللا دبع هدانسإ يفو «(7515177) مقرب

 (7 58 /57) «ئربكلا ننسلا» يف ىقهيبلا هقيرط نمو (51/1”7/) دواد وبأو (37085)

 (ليلغلا ءاورإ» :رظنيو .«مارح هنمثوا) :ةدايز نود للي يبنلا باحصأ نم لجر نع

 .(١هه١؟)
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 .«ٌمارح هنمثو «راّنلاو ًالكلاو ءاملا :ثالث يف ءاكرش

 هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ ثيقس نم"! يراخببا ميسا يلو

 ٌباذع مهلو مهيكزي الو ,ةمايقلا موي مهيلإ لجو َّرع هللا رظني ال ٌةثالث» :

 همامإ عياب ٌلجرو ؛ ؛ليبّسلا نبا هعَتمف قيرطلاب ِءام ٍلْضَق ىلع ناك ٌلجر : هل
 جرو :طخش اهنع هظعت ب مل نإو ءيضر اهنم هاطعأ نإف ءاينّلل الإ هعيابي ال
 ءاذكو اذك اهب ٌتيِطعُأ دقل هريغ هلإ ال يذلاو :لافف ربسعلا دعب ةيلي الا

 ل ع ريب

 ممن هنادي تموُرتْفَي نذل | ةيآلا هذه أرق ّمث .(لجر هقّدصف

 .[9/7 :نارمع لآ] ةيآلا لِيَ

 لعجف كك يبا يبأ نذأتسا :تلاق ةسّيَهُب نع 27«دواد ىبأ نئسا فو

 لاقت هرم اسيل ىلا ءيّشلا ام هللا يبن اي :لاق ٌّمث ؛همزتليو هنم وندي

 اي :لاق .«حلملا» :لاق ؟دستم حيال يذلا ءيّشلا ام «هللا يبن اي :لاق .«ءاملا»

 .«كل ٌريخ َريخلا لعفت نأ» :لاق ؟هسنم لحي ال يذلا ءيَّشلا ام «هللا يبن

 هلعجو «مئاهبلاو دابعلا نيب اكرتشم لصألا يف هناحبس هللا هقلخ ءاملا

 لاق هيا ناو هيلع رافأ وو يح نم ب سمخأ ةحأ نوكيا هيت ايناس

 هركذ هيلع ؟؟!يئاكلا نم ءاملاب قحأ ليشلا ثربا تقف ُهَئاَفَط باطخلا نب رمع

 .(590/) مقري ()

 (5١/7١٠)«ريبكلا» يف يناربطلاو (154950١)دمحأهجرخأو.(1559١)مقرب (؟)

 لاقي ةأرما نع هيبأ نع روظنم نب رايس نع (7 4177 /7) «ئربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو

 .ليهاجم مهلكو .هب ةسيهب اهل
 .هب ماقأ : ناكلاب انو .ينيكستوا ئنبو» :خسنلا ضعب يف (6)

 . فيحصت (ينابلا» : م ءزءد 2«ص 00
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 (7براش ْلَّوأ ليبّسلا نبا :ةريره وبأ لاقو .١2)هنع ديبع وبأ

 ةلزنمب وهو «ثيدحلا يف روكذملا ريغ كاذف هتبرق وأ هتانإ يف هزاح ام اّمأف

 .حلملاو الكلاو بطحلاك ءاهعيب دارأ مث هكلم ئلإ اهزاح اذإ تاحابملا رئاس

 .عيبيف ٍبْطَح نم ةمْزُخ ذخأيف ءالبح مكدحأ ذخأي نآلا :هللكَع ئيبْنلا لاق دقو

 هاور . .(عِيُم وأ يِطعَُأ ساَّنلا لأسي نأ نم هل ٌريخ هّهجو اهب هللا فكيف
 ,00ٌيراخبلا

 لك هللا لوسر عم اًفِراَش تبصأ :لاق هنأ يلع نع 247 «نيحيحّصلا» ينو

 باب دنع اًموي امهتخنأف ءرخآ افراش ِةِكَي هللا لوسر يناطعأو ءردب موي منغم يف

 .ثيدحلا ركذو .هعيبأل اًرخذإ امهيلع لمحأ نأ ديرأ انأو ءراصنألا نم لجر

 كبسلا كلذكو «زارحإو هدأ دعب حايعلا بطيحلاو الكلا يق انهن

 اًضيأ يهّنلا لحم الو «ةرورّضلاب يهّنلا لحم اذه سيلو «تاحابملا رئاسو

 ٌرْجَحلاو اهنم نكمي ال اذه َنِإف ؛ساَّنلا نيب ةكرتشملا رابكلا راهخألا هايم عيب

 اذإ راطمألا نم ةعقتنملا هايملا :اهدحأ ٌروص ىهَّنلا لحم امّنِإو ءاهيلع

 يف يقهيبلاو )2٠١9494(« «لاومألا» يف هيوجنز نبا اًضيأ هجرخأو «(/78) «لاومألا» يف )١(

 25/1١ )ةئربكلا نفسلا)

 يف يناربطلاو )١١١١0101/0(« «لاومألا» يف هيوجنز نباو )23١51١(.« دمحأ هجرخأ (؟0)
 نع ميشه نع قرط نم ١155( /5) «ئربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو «2555) «ريغصلا)»

 نع ينغلب :لاق .فوع نع كرابملا نبا هاورو .اًعوفرم ةريره يبأ نع لجر نع فوع
 ١50(. /5) يقهيبلل «ئربكلا ننسلا» يف امك هلوق نم هركذف «ةريره يبأ

 .(141/1) مقرب (6)
 .(117/91/) ملسمو (77175) يراخبلا (5)
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 0 ا لا
 .هألي لمعت

 رمح وأ «ءاملا اهيف عمجي ٌةرفُح هل ةكولمملا هضرأ يف ذختا ولف :ليق نإف

 ؟هسيب هل سيول هكلمي ليغ وا

 ذلكلاو هكلم يف عباّتلا ءاملا ناك ئتمو «هريغ نم هب ّقحأ ِهَّنأ بير ال :ليق

 هّلْذِب هيلع بجي مل هّباودو هتيشام برشو هبرشل هتيافك (١)ّقْ هو ندعملاو

 نَم دعوت امّنإ هّنإف كلَ بلا ديعو تحت لخدي ال اذهو .«" )دمحأ هيلع ّصن

 .اذه يف لصف الو «ءاملا َلْضَف عنم

 لصف

 هلثم ّىمدآ هيلإ جاتحاو .هعرزو همئاهب ةجاحو هتجاح نع هنم ٌلَّضف امو

 يقسيو برشيو ءاملا ئلإ مدقتي نأ ٍدحاو لكلو «ضوع ريعب هلذب «همئاهب وأ
 يقاسو َبراَّشلا مزلي الو ءكلذ نم هعنم ءاملا بحاصل سيلو «هتيشام

 نأ هل وأ ءاناَّجم لبحلاو ةرّكَبلاو ولّدلا هل لذبي نأ همزلي لهو .ٌضوع مئاهبلا
 ةراعإ بوجو يف دمحأ باحصأل ناهجو امهو «نيلوق الع ؟هترجأ ذخأي

 .نوعاملا نم وهو «هّيوجو اًليلد امهرهظأ «هيلإ ةجاحلا دنع عاتملا

 .فيرحت ««قوف» :عوبطملا يفو .باوصلا وهو «خسنلا يفاذك )١(

 .(5//771) «ىنغملا» يفامك (؟)

 هذ



 نأ :ىنعي .ناينبلا نود ةّيربلاو يراحّصلا يفاذه امنا :"ييحأ لاق

 .هيحاص نذإب آلا هيلإ لولا دسأل يلف ءاسلا هيق ناك اذإ ناينبلا

 نع ناتياور امهو ؛نالوق هيف ؟هريغ عرزل هئام لضف ُلذب همزلي لهو

 .ةشاملا قؤاشب فئيقت هحاص اراغع يحجي آل !ًدهلو «هيسفن

 ءاهمومعو ةمّدقتملا ثيداحألاب لوقلا اذهل ٌجتحاو هّلذب همزلي :يناثلاو

 هربخي هيلإ بتك )طُمّولاب هضرأ مّيق نأ ورمع نب هللا دبع نع يور اًمبو

 هيلا ينكشف ءاقلا نيفالغب بلطي لضف ءاملا نم هل لضفو :هضرأ لرقم (40هلا

 ٌتعمس ىّنإف بيندآلاف ئثدألا ىشا ا : 2050 كَّرْلق ْمِقَأ :ورمع نب هللا دبع

 .217ءاملا لضف عيب نع ئهني كي هللا لوسر

 )١( قباسلا ردصملا يفامك )7178/5(.

 .قباسلا ردصملا يفامك (0)

 اًناتسب ناك دقو ؛حلطلاو رمسلاو هاضعلا تبني يوتسملا نئمطملا ناكملا :طهولا (*)

 فلأ فلأ ىلع ناك مْرَك وهو «جو نم لايمأ ةثالث ئلع فئاطلاب صاعلا نب ورمعل

 .(787 /5) «نادلبلا مجعم» :رظنا .مهردب ةبشخ لك ئرتشا ةبشخ

 .(نأ) :ز هد ءسص (:)

 .برّشلا موي دْلِقلا :«لاومألا» يف ديبع وبأ لاق «ءاملا نم بيصنلا :دلقلا (5)

 (ئربكلا نئسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو )74٠( «جارخلا» يف مدآ نب يحي هجرخأ 003(

 «لاومألا» يف هيوجنز نباو (75/) «لاومألا» يف مالس نب مساقلا هقلعو .«(235/5)

 .اًرصتخم (5777) يئاسنلاو (11/77) (دمحأ دنسم) يف هلصأو )2١10««
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 .ةيشاملاك 7١2مٌرُحف ؛هداسفإو هّكالهإ عرّزلا يقس نم هعنم يفو :اولاق

 هلام كالهإ اىلإ بسلا قوي ذاق ةمرح هبيحاصلف «هل ةمرح ال» مكخاوقو

 نأ لمتحيو 24 ٌيسدقملا ِدَّمحم وبأ لاق ؟عرّرلل ةمرح ال هنأ مكل مّلس نمو

 كلذو رحم هفالتإو ءاهنع ٌيهنم لاملا ةعاضإ َنِإف «هنع ةمرحلا فن عّنمُب

 .هتمرح يلع ٌليلد

 لهف «ةطبنتسم ٌنيع وأ «ةعبان ٌركب هراد وأ هضرأ ىف ناك اذإف :ليق نإف

 ؟ءاذلاو ىفرألا كلمن اًعيت هل اكم ةوك

 ءاملا امو :يضرألا كامل ةكولممف نيعلا ىضرأو رقيلا سفن م1: ليف

 50 ععفاّشلا باحصأل ناهجوو «دمحأ نع ناتياور امه «نالوق هيفف

 .هكلم ئلإ ضرألا تحت نم يرجي ِهّنأل ؛كولمم ريغ هّنأ :امهدحأ

 ,ةكلم نلإ رهنلا قف يراجلا هبشأف

 ام رخآلو ضرأ هل لجر يف ةنسحأ لاف عل كليم هلا :قاشلاو

 ال :لاقف ءامهنيب نوكيو :عرّزلا يف ءاملا بحاصو ضرألا بحاص كرتشاف
 .ركب يبأ رايتخا لوقلا اذهو .سأب

 (©)ايِموُملاو طفتلاو راقلاك «كالمألا يف ةيراجلا نداعملا ءاملا ينعم يفو

 .ةيشاملاك ةمرح عرزلل راص يأ )١(

 .(5217/4/5) «ينغملا» يف ()

 ١50(. /5) «ينغملا» :رظنا 9)

 .قباسلا ردصملا يفامك (:)

 :رظنا .ناريغلا تومس نم ليست ةيضرأ ةبوطر يه :مهضعب لاقو .يندعم راق :ايموملا (6)

 )١١/ ١75(. «ةيبرعلا مجاعملا ةلمكت»
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 يف نيتياوّرلا ئلع جّدخُي كلذ لك هضرأ يف تبآّنلا الكلا كلذكو حلملاو
 لاق ءابشألا هذع كلذعت هكتتت ال ءاملا اذه نأ يهتملا رهاظو ءاملا

 لأسُي هللا دبع ابأ تعمس :مرثألا لاقو .ةتبلا ءاملا عيب ينبجعُي ال :١2)دمحأ

 نوقفتتي ني .ناموب اذهلو «موي اذهل ("7مهوُضَرأ هنم بّرشَت رهن مهنيب موق نع
 :ىردأ ام : لاق ؟مهاردب هيركأ «هيلإ جاتحأ الو يموي ءاجف ءصصحلاب هيلع

 امّنِإ :لاق هيركُي امّنِإ .هعيبي سيل ِهَّنِإ :ليق .ءاملا عيب نع ئهنف ِكَي ٌئيبثلا ام

 .ئهتنا !عيبلا الإ اذه ءيش يأف ءهونَّسحَيِل اذهب اولاتحا

 لاو .هعيب نم عنملا ئلع ٌرهاظ ليد ءاملا ف نماتلا كارتشا ثيداحلاو

 ضرأ يف ِساّنلا اهب يِلْثبا دق يتلا يه هنقل# دمحأ اهنع لكس يتلا ةلأسملا
 نم برشلا نم قح هل نوكي ناتسيلاو ضرألا َّنِإف ءاهريغو هنيتاسبو ماّهلا

 دمحأ فّقوت دقف هءام رجْؤُيو ؛تيناوحو اًرود هينبي وأ «هنع "7)لضفيف «ربخ

 راجت اذع نإ :هل لبق اًملف «ءاملا عيب نع نيل ّنأب باج مث لو

 دماو#و :عببلا دقعلا ةقيقحو ءظْفّللا نيسحت يهو ٌةليح ةيمسّنلا هذه :لاق

 يفَس يف ميدقّتلا ّقح هل ناك امّنإ هَّنإف ءءاملا اذه عيب نم عنملا يضتقت ةعيرّشلا

 هل زجي مل هنع ئنغتسا اذإف .هريغ نيبو هنيب كرتشملا ءاملا اذه نم هضرأ

 .هدعب هب ئلوأ هيلإ جاتحملا ناكو «هنع ةضواعملا

 )١557/5(. «ينغملا» يف هدعب امو لوقلا اذه رظنا ()

 .«ينغملا» يف امل قفاوم خسنلا نم تبثملاو .«مهضرأ» :عوبطملا يف (7)

 فيحصت 4 لصفيف» عوامل يف 0

 .«(هتجاح) جريقنملا لب .خسنلا عيمج - يىفاذك (:)
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 قيرط وأ ٍةبْحَر يف سولجلا ئلإ قبس نم كلذكو .هنع ١2'هعوزن دعب هيقاب
 .زجي مل هّدعقم رّجآو اهنع ئنغتسا اذإف ءاّسلاج مادام اهب قحأ وهف ءدعساو

 وهف «هيلإ هّباودب قبسف «ٌبّْشَع وأ ًالك اهيف ناك اذإ ةحابملا ضرألا كلذكو
 هنع ّلَّضف ام َعيبو اهنم جورخلا بلط اذإف «هيف هّياود تماد ام (")هِتيْعِرب ّقحأ

 هيف هل ّقبي مل هضرأ قراف اذإ ِهّنإف اوس ءاملا اذه اذكهو .كلذ هل نكي مل

 .هضرأ قرخ الو فيدل تاسعا *] ىذلا ةلقتلا ةلزنمي راصو نع

 نم ةعفتم وهف هضرأ سفن ىف ءاملا اذه نأ امهنيب قرشلا ؛ لبق نإف
 نإف ءروّصلا نم متركذ ام فالخب ءاهعفانم رئاسك اهكلمب هكلمف ءاهعفانم
 .ةّصاخ قبس اذإ ميدقّتلاو عافتنالا ّقح هل امَّنإو .هكّلِم نم تسيل نايعألا كلت

 اًقح كلذ لعجو «هعيب زّوج نم زّوج اهلجأل ىتّلا ةتكنلا يه هذه :ليق

 عم هيلع ةضواعملا كلمي امك هدحو هيلع ةضواعملا َكَلَمف ههضرأ قوقح نم

 اهيف هللا اهعدوأ يسَّلا نيعلا كلم يف ال عافتنالا يف هضرأ ٌقح :لاقيف ءضرألا
 رّجحَتلا يف هريغ ئلع عافتنالا ميدقت يف هّقح لعجو «كارتشالا فصوب

 هلامتشاو هتمكحو عرّشلا دعاوق هيضنقت يذلا وه لوقلا اذهف .ةضواعملاو

 ءائيش هنم ذخأف «هنذإ ريغب هريغ لخد اذإف اذه ئلعو «ملاعلا حلاصم ئلع

 اهيف لصح وأ ٌرئاط هضرأ يف شّشع ول ام ةبشأف ءلصألا يف ٌحابم َّنأل هَكَلَم
 .هذخأف هيلإ لخدف ُكمس نع اهؤام َبَضَن وأ «عيبظ

 ريغب هكلم يف هلوخد زوجي لهو .هكلم لوخد نم هعنم هل لهف :ليق نإف
 ؟هنْذِإ

 .«هعزن» :عوبطملا يف )١(

 .(هيعرب» :عوبطملا يف (؟)
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 ريثب كلذ لغأل هكلم لوغو هل زوجي ال :انياحصأ ضعب لاق دق :ليق

 صن دق لب ,دمحأ مامإلا مالك يف الو «عِراَّشلا مالك يف هل لصأ ال اذهو .هنذإ

 تسيل ضرألا نوك عم (١)ةبوصغم] ضرأ يف يعّرلا زاوج ئلع دمحأ
 هنأ باوّصلاَق .هثم خردمم يعزلا ريغل اهلوعدو ةرجاتسم الو هل ةكواعم

 ءاهكلام ناذئتسا اًبلاغ هيلع رّدعتي دقو ءهّدحْنأ هل ام ٍذحأل اهلوخد هل زوجي

 ضرألا كلامو ءألكلا يعرو همئاه يقسو برّشلا ئلإ جاتحا دق نوكيو

 ا تارضإ كلذ يف ناك هنذإب الإ اهل وخد نم هانعنم ولف ءٌبئاغ

 ده هّفنم ىضرألا بحاصت سيل هّنأل ؛نذإلا اذهل ةدكافأل هّنإف اًضيآو

 هيلع ٌمارح اذهو ءهل نذأي مل هنأ رّدقي ام ةياغف ؛ .هثيكمت هيلع بجي لب ؛لوخّدلا

 .نذإلا راع هلوخد فقوت ىف ةدئاف الف ءلوخّدلا نم هعنم هل لحب ال اًمرش

 الإ عراَّشلا هل هلعج يذلا هّقح ذخأ نم نكمتي مل اذإ هَّنإف اًضيأو

 الع 20, هذذإ ريشي هلوخد تاك ول :ليداش رش هيف ةوذآم رهغ «لوخّدلاب
 وأ ءارسشلا ىف ناك اق امنأف :قذإ يغب لوعلا هل وجي "ل هنإف هلغأو هميرح

 تسع ل
 اذهو .[7؟9 :رونلا] 4 ركل عَماَهِف 00 1 0 أوُُخَتَت نأ ابو كَيلَع

 .«ةحابم ريغ» :هناكم عوبطملا يفو .نيتملك ردقب لوصألا عيمج يف ضايبانه )١(

 ار /1/) «ينغملا»و (؟977115) (جب جسوكلا لئاسم» نم تبثملاو

 راجلاو فرظلا دعب هبصنو .ناكل اًمسا هنوكل عفرلا باوصلاو ءابوصنم خسنلا يفاذك (0)

 .عئاش أطخ رورجملاو

 .خسنلا فالخ («همئاهبب رارضإ) :عوبطملا يف (©)

 .«ةريغل) :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك ()
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 نم بل مهعنسي ذه لل كزفإ الب لوما رم عاجلا هس عفر هنذلا كربخألا

 هه ساسسالاءاهاهآ هيت ارملسيو ارسفا ب دنع ببنويي ريثل لوخذلا

 يف حادجلا مهنع عفر مش «0!!كلذك فلّشلا ضعب ةءرق يف يهو «ناذئتسالا

 لوخدلا زاوج ئلع كلذ ٌلدف ؛مهعاتم ٍذَخَأل ةنوكسملا ريغ تويبلا لوخد

 رهاظ اذهف ءالكلاو ءاملا نم هقح لخأل :ةنوكسملا ريغ هضرأو هريغ تيب الإ

 :قيقرتلا هللايو نمحلا لست )يكقم وعو هلأ رقلا

 ؟زوجي له ءاهسفن نيعلاو رئبلا عيب يف نولوقت امف :ليق نإف

 ءام لضف عيب نع يِهُن امّنإ :(7ردمحأ مامإلا لاق 7"2زوجي معن : ليف

 .اهئامب ٌقحأ اهيرتشمو «نيعلاو اهسفن رئبلا عيب زوجيو «هرارق يف نويعلاو رثبلا

 نم“ :لاق 2 ينل نإف ةنسلا هيلع لد يذلا وه كمحلا 0 هلاق يذلا اذهو

 داكو سلم هوما يهرب نع اا هاذ ماف

 ىنثاب اهفصن هنم لورت رثشا ثامتع نأ تيدحلا فو ادام عرب طرا

 فال اك الار ادع لاق :ٌيدوهيلل لاق ّمث ءافلأ

 سانا ناكف ءاتيويو اًموي راتخاف هارد اهيلع بصْأو اود اهيلع كل بوت

 ريسفت» :رظنا «ريبج نب ديعسو دوعسم نباو بعك نب ئبأو سابع نبا نع كلذ يور )١(
 )/179/١1-١51(. «يربطلا

 .عوبطملا نم ةطقاس ازوجي معن ليق» (6)

 .(7//157) «ينغملا» يفامك (؟)
 رئب اهيفو ءقدنخلا ماع نوكرشملا اهلزن «ةباعزو فرجلا نيب ةنيدملاب ضرأ :ةمور (4)

 ١٠١(. 5 /”) «نادلبلا مجعم» :رظنا .ةمور
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 رتشاف يرئب يلع تدسفأ :ٌيدوهيلا لاقف «نيمويلل نامثع موي يف اهنم نوقتسي

 ءرئيلا عيب ةحص ئلع ةّجح اذه يف ناكف .«١)ٍيفالآ ةينامثب هارتشاف ءاهّيقاب

 ءاملا ةمسق زاوجو ءاهنم ئقسي ام عيب ةّحِصو ءاهليبستو اهئارش زاوجو

 سيلو ٌّقح هيف ام ةمسق زاوجو ءاهئامب ٌّقحأ كلاملا نوك ئلعو «ةأياهملاب
 .كولممب

 هنم ىقتسي نأ ٍدحاو لكلو ءكّلْمُي ال مكدنع ءاملا ناك اذإف :ليق نإف
 نإف ؟اهلّبسو رثبلا نامثع ئرتشا تح هرّجَحت ّيدوهيلا نكمأ فيكف ءهتجاح
 نم مكيلع لكشأ ءاًعبت ءاملا لخدو «ةكولمم تناكو رئبلا سفن ئرتشا :متلق

 ألكلا ذخأل هريغ ضرأ لوخد لجّرلل زوجي ِهّنأ مترّرق مكّنأ وهو رخآ هو
 ءاملا كلم اّمإ :دب الو نيرمألا دحأ نيلع لدت ٌيدوهيلا رئب ةّيضقو «ءاملاو

 حابملا نم اهيف ام ذخأل ضرألا لوخد زوجي ال هّنأ ئلع اّمإَو «هرارق كلب
 .اهكلام نذإب الإ

 ةيلع نمزعحاو ليلإ بعك نع هب كسي دقو يرق لاؤس اذه :ليق
 نيحو «مالسإلا لّوأ يف ناك اذه ّنأب هنع بيجي نيرمألا ّمنم نمو «نيبهذملا
 ةكوشلا مهل كاذ ذإ دوهيلا ناكو ءماكحألا رٌّرقت ّلبقو لي يلا َمدق

 مق امل ِِلَي ئيبنلاو ,مهيلع ةيراج مالسإلا ماكحأ نكت ملو «ةنيدملاب

 ماكحألا تّرقتسا مث .هل ضّرعتي مل ,مهيديأب ام ىلع مهّرقأو .مهحلاص

 «باعيتسالا» يف يهو ؛(67١ )١/ «ةنيدملا خيرات» يف ةّبش نبا ةرصتخم ةصقلا جرخأ )١(

 يئاسنلاو (7170) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلاو ١(. : + 7 علا ةيعوبأل

 .(79 /5) اقلعم «يراخبلا حيحص» يف هلصأو «(37704)
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 هذه ةّصق قايسو «ةعيرّشلا ماكحأ مهيلع ترجو ؛«(١)دوهيلا ةكوش تلازو

 .رمألا لَّوأ يف ةنيدملا كَ بنا مَدَقَم نيح تناك اهّنأ يف ٌرهاظ رئبلا

 لصف

 ريغو رابكلا راهنألاك  ِكْلِم ريغ نم اًعبان ناك امف «ةيراجلا هايملا امأف
 وهو «كلذب هكلمي مل لجر ضرأ ئلإ لخد ولو ءٍلاحب كّلْمُي مل كلذ

 .ةديّصر هلأ ؟!يساو لكلو هكلذب كلت الق فضرأ ىلإ زهدي ريطلاك

 عقنك وهف ءاهنم جرخي مث اهيف عمتجي ةكزب وأ اًعنصم هضرأ يف هل لعج نإف

 ٍبرّشلل هب ٌّقحأ وهف اهنم جرخي ال ناك نإو «هيف ام عارّتلا نم هيفو «ةاوس رثبلا

 .مّدقت ام مكح همكحف هنع ّلَّضف امو ءىقّسلاو

 جرخي ال ةكربلا يف ؟2رِقِتسَي دام ناك نإو :20«ينغملا» يف ْخيَّشلا لاقو

 .راطمألا هايم يف هركذنس ام ئلع كلذب هكلْمَي ِهّنأ ئلوألاف ءاهنم

 نم اهوحنو اهيف عمتجت راطمألا هايمل ةذَّخّتملا عناصملا اًمأف :لاق مث

 هّنأل ؛اًمولعم ناك اذإ هعيب ٌحصيو ءاهؤام كلْمُي نأ ئلوألاف ءاهريغو ِكَّربلا

 .هكلام نذإب الإ هنم ءيش ذخأ زوجي الف ههل ٌدَعُم ءيش يف هلّصح ٌحابم

 :اليلدو اًبهذم ٌرظن اذه يفو

 يف نويعلاو رئبلا ءام لضف عيب نع هن امّنِإ :لاق دمحأ َّنإف بهذملا اّمأ

 .خسنلا يف تسيلو .«هللا مهنعل» :عوبطملا يف اهدعب )١(

 .(دحأ» :زءم (0)

 "1 ا

 .«ينغملا» نم تبثملاو .«رتسي ام» :خسنلا يفو .«ريسي ءاماا :عوبطملا يف (5)

0 



 رثبلل اًرقَم تذِختا يِّلا ةكربلاك وهف ءاهقرافي ال رثبلا ءام َّنأ ٌمولعمو «هرارق

 نم عدملا الع لدي آه محل صرصت نم مّدقت دقو ءكمهتي ٌقرف الو اوس

 .اذه عيب

 ثيدحلا يف هلوقو ءاهانقُس ىتّلا صوصتلا نم مّدقت امف ليلّدلا اًمأو

 با هّعنمَي ءام لْضَق ارلع لجرو» :ةئالثلا ديعو ىف 27ٌيئراخببلا هاور يذلا

 ضرألا يف وأ هب ةطخسملا همضرأ يف لمغلا كلذ نرك نيب قرف ملو ««ليبثلا

 ةكرشلا هله يف طرتشي ب ملو ,0"2(ثالث يف ءاكرش ساّنلا» :هلوقو .ةحابملا

 :لاقف ؟هعتم لحي ال يللا ءيشلا ام :لثس دقو هلوقو .اكرتشم هرم نوك

 هذه يف ليلَّدلا ئىضتقم اذهف .اًحابم هّرقم نوك طرتشي ملو :")«ءاملا»
 .ملعأ هللاو ءاّرظنو اًرثأ ةلأسملا

 هدنع سيل ام عيب نم لجرلا عنم يف ِِدَي هللا لوسر مكح

 اياتلق :لاق مازح نب ميكح ثيدح نم ؟؟7«دنسملا»و ننشلا# ىف

 .(580 ص) مدقت دقو ((7570/) مقري 6

 .«...ءاكرش نوملسملا» :ظفلب (180 -585 ص) هجيرخت مدقت (0)

 .(580 ص) هجيرخت مدقت 0

 )6٠7*( دواد وبأو )55١17( ىئاسنلاو )١777( يذمرتلاو )١1571١( دمحأ هجرخأ ()

 هب مازح نب ميكح نع كهام نب فسوي قيرط نم مهلك )/5١1/41( هجام نباو

 يف دمحأ دنع ئرخأ قيرط نم الصتم درو دقو «ميكح نم عمسي مل فسويو

 ريثك ىبأ نب لويحي نع (17”7* /8) ؟نئربكلا نئسلا# ف ىقهيبلاو (18115) «دنسملا)

 مازح نب ميكح نع ةمصع نب هللا دبع نع كهام نب فسوي نع ميكح نب ئلعي نع
 .(لصتم نسح دانسإ اذه» :ىقهيبلا لاقو .«نسح ثيدح» :يذمرتلا لاقو ؛هب
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 نم هعاتبأ ٌمث .هنم هعيبأف ءيدنع سيل عيبلا ينلأسي لِجّرلا ينيتأي .هللا لوسر

 . رسحم قريد :يذمرتلا لاق .«كدنع سيل ام ٌعِبَت ال) :لاقف ءقوّسلا

 :ٌعيِبو فَلَس لحي ال» :هظفل ورمع نبا ثيدح نم هوحن (١)(ننّسلا» يفو

 لاق . كدنع سيلام عيبالو :نتشي ملام حبر الويب يف واطرشالاو

 .ةيحص نسح ثيدح ا! :يذمرتلا

 وه اذهف ؛هدنع سيل ام عيب نع ِكي هيه ئلع نيثيدحلا ظفل قفتاف

 انّيعم اًئيش هعاب اذإ هّنإف رّرَعلا نم اعون نّمضتي وهو هك هظفل نم ظوفحملا
 لوصحلا نيب اًدّدرتم ناك «هل همّلِسُيو هيرتشيل ")اضم مث .هكّلِم يف سيلو

 و ْ |0102 ع ا
 .هنع يهنف «رامقلا هبشي اًررغ ناكف .همدعو

 عيب حصي ال :لاقف ءاّمودعم هنوكل هنع ين امّنإ نأ ساّنلا ضعب َّنظ دقو

 اذه هر." مرشمملا عيب نم نينا هلا ةيدح كظ يف اوؤزو :بودسملا

 ارسال اخس نأ( نم ليو نيم ك1 نسب

 ناك نإو ءاّمودعم نوكي نأ مزلي ال ورمع نباو ميكَح ثيدح يف هنع ّيهنملا

 اًدذرتو اًررغ نّمضتي ٌمودعم وهو «ةلبحلا لبح عيبك وهف ءصاخ ٌمودعم وهف

 هجام نباو (5771) يئاسنلاو (١؟5) يذمرتلاو (”05٠06)دواد وبأ هجرخأ )١(

 نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاقو )5١/7(. مكاحلاو (571/1) دمحأ و (518)

 . ؟حيحعص

 .«يضميل :ز هد ()

 .فنصملا لاق امك هنأ رهاظلاو «ظفللا اذهب هيلع فقأ مل (7)

 ا



 :ماسقأ ةثالث مودعملاو

 ناك نإو ءاَفافَتا هعيب زوجي اذهف ّمَّذلا يف (1)نومضم ٌفوصوم ٌمودعم
 ثيح نم دوجولا يف دقعلا ّتقو نوكي نأ عونلا اذه يف ًطرش ةفينح وبأ

 .هللا ءاش نإ هركذ يتأيسو «ِمَلَّسلا وه اذهو «ةلمجلا

 قمتم ٌعون :ناعون وهو «هنم رثكأ ناك نإو ؛دوجوملل ٌعبت ٌمودعم :يناثلاو

 :هيف فلتخم ٌعونو «هيلع

 ساّنلا قفتاف ءاهنم ٍةدحاو ٍةرمث حالص ودب دعب راسل عيب هيلع قفتملاف

 ةّبقب تناك نإو «هنم ٍةدحاو حالص ادب يذلا فنّصلا كلذ عيب زاوج ئلع

 ةركر دقو فوج ملل ام اهعيو رام يكلو دقعلا كقو ةعودعم راعتلا ءدعبأ

 ل ذوجوملا نع ةلصفم ركأ اًنايعأ نوككي دقو هدوجوملاب الِصّتم مودعملا

 .نالوق هيف اذهف ,ْثباط اذإ خطابّملاو َىْياَقَملا عيبك هيف فلتخملا عونلاو

 امك .ييش دعب اًئيش يرتشملا اهذخأيو «ةلمج اهعيب زوجي هّنأ :امهدحأ

 وه اذهو .اهحالص ودب دعي ةرسيشلا عيب ىرجم يرجيو «ةداعلا هب ترج

 ملو ؛هنع مهل نِغالو ةَّمألا لمع هيلع "”رّمتسا يذلا نيلوقلا نم حيحّصلا

 وهو «ٌحيحص ٌسايق الو ٌرثأ الو «ٌءامجإ الو ٌةْنس الو ٌباتك هنم عنملاب ِتأي
 رايتخا وهو ءدمحأ بهذم يف نيلوقلا دحأو «ةنيدملا لهأو كلام بهذم

 .7"2ةّيميت نبا مالسإلا خيش

 .عوبطملا نم ةطقاس «نومضم» )١(

 .خسنلا فالخ «رقتسا» :عوبطملا يف )00

 .(584- 5481 4886 -585 ,59//73717 85 5ا/ /؟١) «ئواتفلا عومجم» :رظنا (؟9)

 ل



 ءاقرعالو اًعرش مهلوق طبضني ال ةطقل ًةطقل الإ عابي ال :اولاق نيذّلاو
 عزانتلا ئلإ يَّدؤيو ءرسعلا ةياغ يفف نكمأ نإو ءاّبلاغ هب لمعلا رذعتيو

 اذإ امّيسالو رابكلاو راعّصلا ذمتأ ديري ىرتشملا نإف ءديدّشلا فالغخالاو

 فرع كلذ يف سيلو «كلذ رثؤي ال عئابلاو ؛هرابك نم ٌبيطأ هراغص ناك

 ةرهاّظلا ةطقّللا يرتشملا بعوتسي الف «ةريبك ةاكفملا نورك دقو لطعيشتم

 وتمتو هزييمت رّشعتيو ةريثي عيبملا طلتخيو «ئرخأ ةطقل اهيف ثّدحَي ئّنح

 دّدجت ام يرتشي نم ِتقو ّلك اهل رضحي نأ ةأدقَملا بحاض ارلغ رّسعتي وأ

 الو ٍرودقم ريغ اذهف ههب يأت ال ةعيرّشلا َنإف اذكه ناك امو ءقعب هدرقُّيو ءاهيف

 نادك 1 مودلاسم هماعاو رهلارمأ تدسفلءررماللا مهلا وذو يورشم

 ناقملا يف حالّصلا ودب نِإف .هوجولا لك نم نيلئامتم نيب ٌقيرّْتلا نمضتي
 (10 املا ءارجلأ ىحضلا# ايئارجأ ٌنحالتو رامشلا يف حالّصلا ٌردب ةلدتمب

 امهنيب قيرفتلاف ءٌّدحاو نيتروّصلا يف قلخ امل اًعبت اهنم قّلْخُي مل ام لْعَجو

 .نيلثامتم نيب ٌقيرفت

 قيرط :اولاف رَذمٌّتلاَو هاسقلا نم ةطقل ةطقل اهعيب ىف اه ءالوه خيار انيلو

 :مكدنع ٌةدِسفُم ةلمج اهعيب ناك اذإ *لاتقيو .اهعم اهلصأ عي عيبي نأب كلذ عفر

 نإو ءاهل ةميق ال يتلا قورعلا غيب عقتري ال اذه َنإف ءررغو ونعم عيب وهو
 دضقا يرتشملا سيلو «لو3بلا ملا نرلإ ةبسلاب اًذج ةريسيف مق اهل اك

 قورعلا عيبب لصح يذلا امو «لاملا نم ةلمجلا اهيف عفدي الو ءقورعلا يف

 يف اًطرش رامشلا لوصأ عيب نكي مل اذإو ؟طرش ىَّنح امهل ةحلصملا نم اهعم

 .(«رانلا) :م ءذ «ص )10(
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 عيب نوكي فيكف ٌةدوصقم يهو توتلاو نَّْلاك ةقحالتملا ةرمُشلا عيب ةّحص
 ؟ةدوصقم ريغ يهو اهعيب ةَّحص يف اًطرش ئئاقملا لوصأ

 هلاك الر هو جوملا اًقيت عبي زوسي مودعملا اذه نأ دوسشلاو
 يهو «ةمودعم اهّنإف :ةراجإلا يف اهيلع دوقعملا عفانملاك اذهو ءمودعملل

 ئلع اهانبم عئارشلاو ٌةدحاو ةعفد ثُدحَت نأ نكمياال اهّنأل ؛دقعلا دروم
 ٌةتتالو .هنم مهل دب ال اميف مهيلع رجحلا مدعو «دابعلا حلاصم ةياعر

 .هب الإ مهشاعم يف مهحلاصم

 لصف

 ؛هلوصحب هعئابل ةقث الو ءلصحي ال وأ ٌلصحَي ئردُي ال ٌمودعم :ثلاّثلا

 هنوكل ال هّعيب عراَشلا عنم يذلا اذهف ءرطخ ئلع هنم يرتشملا نوكي لب
 نب ميكح ثيدح اهنّمضت يتلا يهنلا ةروص هنمف ءاررغ هنوكل لب ءاّمودعم

 نع ٌةردق هل الو «هكلي يف سيل ام عاب اذإ عئابلا َنإف ١)ورمع نباو مازح

 رامقلاب اًهيبش كلذ ناك ؛يرتشملا ىلإ همّلسيو هلّصحُيو بهذي ةةيباش

 .هيلع امهتحلصم فقوتت الو ,دقعلا اذه ئلإ امهم ةجاح ريغ نم ةرطاخملاو
 اذه ٌصتخي الو ؛هتقان لمحت ام لمح عيب وهو «ةلبحلا لبح عيب كلذكو
 عويب نم ناك هتمأ وأ هترقب وأ هتقان لمحت ام هعاب ول لب ءلمحلا لمحب يهنلا

 .اهنوداتعي يتلا ةّيلهاجلا

 ؛هدنع سيل ام عيب نع يهّنلا نم ٌصوصخم مّلّسلا عيب . نأ ةفئاط َّنظ دقو

 ءاهيف ٍتباث هةَّمَّذلا يف نومضم رمأ ئلع دري مّلَّسلا ٌنإف ءهوُنظ امك سيلو

 .أطخخ «(رمع نباو» :خسنلا يف 050



 لعج وه لب ءٌرطخ الو كلذ يف (١”ّررغالو ؛هّلحم دنع هميلست ئلع رودقم
 نمثلا ليجأت هبشُي وهف «هّلحم دنع هؤادأ هيلع بجي «هيلإ مَّلْسُملا ةّمذ يف لاملا
 للغش اذهو هنرمضملا نمثلاب ىيرتشملا ةلاذل لَك اذدهف «ىرتشملا ةكق ىف

0 1 : #5 1 20 
 تيارو .نول هدنع سيل ام عيبو نول اذهف ءنومضملا عيبمل اب عئابلا ةمدل

 :هتقايس هذهو ءاّديفم الصف ثيدحلا اذه يف انخيشل

 :لاوقأ ثيدحلا اذه يف سائلل :2")لاق م : َ َ 5١

 مث ءاهعيبيف «ريغلا لام يه يلا ةنّيعملا ةعلّسلا عيبي نأ كلذب دارملا :ليق
 :نايعألا نم كدنع سيل ام ٌعبت ال :ئنعملاو .يرتشملا ئلإ اهمّلسُيو ءاهكّلمتي
 دنع نوكي ال دقو «لاحلا ملّسلا زّوجي ِهّنِإف «ٌيعفاَشلا نع ريسمّتلا اذه لقنو

 لخاد ٌريغ ةّمّدلا يف ام عيب نوكيل نايعألا عيب ئلع هلمحف «هعاب ام هيلإ مّلسُملا

 .ةلجوم وأ الاه ناك اوس :هنحت

 كيش عيب تاكام مازح نب ميكح نإ دج ٌتفيعض اله :نورخآ لاقو

 :نولوقي هنوتأي نيذلا ناك الو هنم هيرتشيف قلطني مث ؛هريغل ّكِْم وه اًّيعم

 بلاّطلا هيثأي نأ ٍساّنلا هلعفي يذلا امّنِإو «نالق راد وأ نالف دبع بلطن

 معن :لوقيف .كلذ ريغوأ ءاذكو اذك اًبوث وأ ءاذكو اذك اًماعط ديرأ :لوقيف

 اذه . هدتع نكي مث اذإ هريغ دنع نم هلصحيف «بهذي مث هني هعيريف ؛كبطعأ

 سيل عيبلا ينم بلطيف ينيتأي : لاق اذهلو «ساّلا نم هلعفي نم هلعفي يذلا وه

 مل ّسنجلا بلط بلاّطلاف «يريغل كولمم وه امم ينم بلطي : لقي مل ءيدنع

 امَّنِإ بكرُيو سبلُيو لكؤُي امل ٍبلاّطلا ةداع ترج امك هاّيعم اًئيش بلطي

 .فيرحت ءازوجي الو)» :ح «د «ص 010

 .ةعوبطملا هبتك يف همالك دجأ مل (0)



 امم هاوس ام نود هنيعب صخش كّلِم يف ٌضرغ هل سيل ءكلذ سنج بلطي
 :اولاقف يناثلا لوقلا ىلإ ٌةفئاطو دمحأ مامإلا راص اذهلو هم ةيش وأ هلثم وه

 وهو «هدنع نكي مل اذإ ةّمَّذلا يف ام عيب نع يهَّنلا يضتقي همومع ئلع ثيدحلا

 زاوجب ثيداحألا تءاج نكل ؛هدنع نكي مل اذإ مّلَّسلا نع يهتلا لوانتي

 .لاحلا ِمَّلَّسلا يف اذه يقبف ءلّجؤملا مّلَّسلا

 نع يمنا هب ْدَرُي مل ثيدحلا نإ :.لاوقألا رهظأ وهو  ثلاثلا لوقلاو
 سيل اًّمم ةَّمّدلا يف ام عيبي نأ هب ديرأ امّنإو ءاّقلطم ٌلاحلا الو لّجؤملا ملّسلا

 هنَمْضَيو هكلمي نأ لبق هيف حبريو «هميلست ئلع ردقي الو ««7١هل اكولمم وه
 ام فلستسملا دنع نكي مل اذإ لاحلا ملَّسلا نع يبن وهف «هميلست ئلع ردقيو

 اذإو .هئاطعإ ئلع اًرداق وه سيلو «هيف حبريو .11لاس يش هتّمذ مزليف .هعاب
 اذإو «ةرطاخملاو ررغلا عون نم وهف ءلصحي ال دقو لصحي دقف هيرتشي بهذ

 حبريو «كلذ ئلع رداقب سيلو ٌلاحلا يف هميلست هيلع بجو الاح مَّلَّسلا ناك
 دق نوكي الف ؛هنم عاتبا يذلا ئلع هلاحأ امّبرو ؛هنمضيو هكلمي نأ ئلع هيف

 ملسملا ناك اذإ لاحلا مَلَّسلاف اذه زولعو .لطابلاب لاملا لكأ لب ءائيش لمع

 زاج اذإ :هئلمَ ٌيعفاّشلا لاق امك وهو ءٌرئاج وهف «ءءاطعإلا ئلع اًرداق هيلإ

 .زارجلاب ئيتوأ لاحبلاف لّجؤملا

 ءيش عيب نع هلأس امّْنإ لئاّسلا َنأ :ِِك َيِبْنلا دارم اذه نأ نّيبي امو
 مل يذلا نّيعملا عيبف :كلذ ٌعيِب زجي مل اذإ نكل «مَّدقت امك ةّمّذلا يف قلطم
 نع هلأس امّنإف «ةَّمَّذلا يف ءيش عيب نع هلأس امَّنِإ ناك اذإو «عنملاب ئلوأ هكلمي

 .ز «د ءص يف تسيل ل «هل) )١(

 .«ةلاح اًئيش» د ص 60
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 2( كدنع سيل ام عب الل :هل لاف .هعاتبأف تهذأ َه مد : «هعيبأ :لاق هَّنإَف ىلا هعبب

 نان لوس اذه عيت :ًادعبا هل لاقل اًقلطم زوجي ال ٌلاحلا فلّسلا ناك ولف

 ال لاح ةّمَّذلا يف ام ٌعيِب :لوقي لوقلا اذه بحاص َنإف «هدنع سيل وأ هذنع

 عيبي ال ءاّنيعم الإ عيبي ال هّنإف هدنع ناك اذإ لب ؛همّلسُي ام هدنع ناك ولو زوجي

 سيلام عبتال» :لاق لب ءاقلطم كلذ نع فكي ٌيبنلا ةني مل اًملف« ةّمْذلا ىف اًئيش

 امو ؛هميلست ئلع ردقيو هكلميو هدنع وه ام نيب قّرف يهنأ ملع -«(كدنع

 ةّمَّذلا يف امهالك ناك نإو ءكلذك سيل

 :باوّشلا وع كلاثلا لوغلا نآ هل ريق اقهرثدت ىمو

 عئابلا ّنأل ؛سيلافملا عيب وهو ةرورشلل ()ةراج 29) رشؤملا :ليق اذإو
 نأ هنكميف لاحلا اّمأف ءنآلا هعيبي ام هدنع سيلو لجأ ئلإ عيبي نأ جاتحا

 ًبناخ اذه عيب وأ ألا يف فوصوم عيب نإ ةجاح الف هءاريف عيبملا رضضحي

 ليجأتك عيبملا ليجأت لب « لصألا فالع ىلع قنا لال :ليق

 .ملاعلا حلاصم نم امهالك ءْنِمقلا

 الو ءاقلطم هزّوجُي نم مهنم :لاوقأ ةثالث بئاغلا عيبم يف مهل سائلاو

 انّيعم هزّوجُي نم مهنمو .هنع روهشملا يف ّيعفاشلاك ءافوصوم اًنّيعم هزّوجي

 ءاذهو اذه زاوج رهظألاو .ةفينح ىبأو دمحأك ءاقلطم هزّوجُي الو ءافوصوم

 يف فوصوملا قلطملا عيب زاج اذإ :هريغل وه لاق ام لثم َيعفاَّشلل لاقيو

 .خسنلا نم تبثملاو .«لجؤملا عيب نإ :عوبطملا يف )١(

 مو :دءص )١(
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 رطخلاو ررغلا نم هيف قلطملا َّنإف ءزاوجلاب ئىلوأ فوصوملا نّيعملاف هَّمَّذلا
 اهعيب زاوجف «ةفّصلاب ٍةقلطم ٍةطنح عيب زاج اذإف «نّيعملا يف امم رثكأ لهجلاو
 هآر اذإ زايخلا يرتشمللو «؟7١ةفص الب نَّيعملا عيب ول لب «ئلوأ ةفّصلاب ةنيعم

 ئدحإ يف دمحأو ةفينح بأ بهذم وهو «ةباحّصلا نع لقن امك ءاًضيأ زاج

 .عيبلا ظفلب ٌلاحلا مَّلَّسلا دمحأ باحصأ نم هريغو يضاقلا زّوج دقو «نيتياوّرلا

 اهقئاقحب دوقعلا يف رابتعالاف هظفلو ٍظفل نيب ٌقرفال هَّنأ :قيقحّتلاو
 اهُضبق رخأتي يتلا ةرضاحلا نايعألا عيب سفنو ءاهظافلأ دّرجمب ال اهدصاقمو

 نأ ئب ِهّنأ كب َيِبَنلا نع 2")«دنسملا» يف امك ءِنمَّشلا هل لّجع اذإ اًمَلَس ئّمسُي
 :لاقو هحالص ادب اذإف .هحالص ادب دق نوكي نأ الإ هنيعب طئاح يف مِلسَي

 :لوقي نأ زوجي امك ءزاج «طتاحلا اذه رمت نم قسوأ ةرشع يف كيلإ تملسأ

 لامك ئلإ هضبق رُخأتي نمّثلا ّنكلو «ةربّصلا هذه نم ٍقسوأ ةرشع تعتبا
 ءمّدقت يذلا وه فلّسلا ّنأل ؛ٌفلس :هل لبق نمَّثلا هل لّجع اذإف .هحالص

 *« ترحل الَعَمَو اقْكَس وهل َعَجَف# :ئلاعت لاق ءمّدقتملا فلاّسلاو
 :هلكك ِبَنلا لوق هنمو «ةفلاَّسلا :لحاوّرلا لَّوأ يِّمست برعلاو .[51 :فرخزلا]

 مهتلتاقأل :قيذصلا لوقو ,1!«نوعظم نب نامثع 7 ريَحلا انفلسب ىقحلا»

 .خسنلا ةيقب نم تبثملاو .«ةفصلاب» :م )١(

 هللا لوسر ئه :(00571/) (دنسملا» يف يذلاو .ظفللا اذهب «دنسملا» يف هيلع فقأ مل (0)

 هجام نباو (75571/) دواد وبأ هجرخأو .هحالص ودبي ئتح لخنلا يف ملسلا نع ِهِِلك

 يراخبلا يف لصأ ثيدحللف دارملا وه ناك نإف «ةلاهج هدانسإ يفو ««35585)

 )١675(. ملسمو (0)

 .ةياورلاو خسنلا فالخ «حلاصلا انفلسب قحلأ» :عوبطملا يف (9)

  («تاقبطلا» يف دعس نباو )١58١1( ىسلايطلا دواد وبأو (77١١)دمحأ هجرخأ (:)
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 .قنعلا يهو .7١2يتفِلاَس درفنت ىّتح

 فّلس اًضيأ ضرما ّنأل ؛مّلََسلاو ضرقلا لوانتي «فلّسلا» ظفلو

 هنمو :(')(ٌعيبو ٌففَلَس ٌلحيال» :ثيدحلا اذه هنمو ءهمَّدق يأ ءضرقلا

 يذْلاو .©)اًيعابَر المج نوضقو ءاَرْكَب فلستسا كب ىلا َّنأ :رخآلا ثيدحلا
 بهذي مث هرعسب فلسيف ءزجات وهو :حبّرلا الإ دصقي ال ءدنع سيئ ام عيب

 أهلآو «ةدئاف الب ةرييغل هسقلا تعتأ دق نوكي هلق ؛نمّتلا كلذ لثمب ىرتشيف

 .ةعلّسلا هذه (؟7كل يرتشأ انأف ءينطعأ :لوقيف هريغل لّكوتي نم اذه لعفي

 كلذ لثمب اهيرتشيف بهذي َّمث .هضبقي نّيعم نمئب اهعيبي هنأ اًمأ .اًئيمأ نوكيف
 .ٌرجات كانه ناك اذإ معن .ٌلقاع هلعفي ال اذهف «لاحلا يف ٍةدئاف ريغ نم نمّلا

 كلت لّصحَت نأ ئلإ ٌةَّدم هب عفتنيو «هفلستسيف نمّثلا ىلإ اًجاتحم نوكي دقف
 هَّنِإف .سيلافملا عيب ئَّمسُي يذلا وهو ءلّجؤملا ملّسلا يف عقي اذهف «ةعلّسلا

 هل نكلو «هعيبي ام لاحلا يف هدنع سيلو ءٌسلفم وهو نمّثلا لإ اًجاتحم نوكي

 يفو هاهْنَعََيَو سابع نبا ثيدح نم (ا/ /9) ريبكلا» يف يناربطلاو ("98/)

 يناربطلا دنع سنأ ثيدح نم دهاش هلو .,فيعض وهو ناعدج نب ديز نب ىلع هدانسإ

 خيراتلا» يف يراخبلا دنع عيرس نب دوسألا ثيدح نمو «(57/7) «طسوأللا) يف

 .مالك اهديناسأ يفو «(3585 )١/ «ريبكلا» يف يناربطلاو (77/8 /17) «ريبكلا

 ركب يبأ لوق نم ال ِةِئكَي يبنلا لوق نم ةيبيدحلا ةصق نمض )717/7١( يراخبلا هجرخأ )١(

 .ُهَنَعُدَنِاَ قيدصلا
 .(5 17ص) ورمع نب هللا دبع ثيدح نم هجيرخت مدقت (1)

 ثنَعُدبلَ عفار يبأ ثيدح نم )١1٠١( ملسم هقيرط نمو )/١98( كلام هجرخأ )6

 اكل :ىص وق (9)



 لعفي الو «ةجاحلا عم لعفي اذهف «ةّمَّذلا يف هعيبيف «هريغ وأ لَم نم هرظنني ام

 تكلا نسدي لمحبي هلأ ريو هلاملا نمل رع نأ دستيدأ الإ هود
 ام نودب لاحلا يف ةعلّسلا عيبي فلستسملا ْنِإف ملَّسلاب توفي امم رثكأ
 دنع نوكي امم ٌصخرأب لجأ ئلإ اهيرتشي هنأ ئري فلُسُملاو ءاّدقن يواست

 مل مّلَّسلا لام سأر لشمب عابت لصألا درط دنع اهّنأ ملعولف اّلِإو .اهلوصح
 ءاًضرق كلذ هضرقأ رجألا دصق اذإو «ةدئاف الب هلام عفن بهذيف ءاهيف مّلسُي

 لولح تقو هنم صخرأ لاحلا ىف هنأ ةيظاذإ الإ اًجاس كلذ لعجيالو

 ىلإ فلستسملا ةجاح عم الإ نوكي ال بلاغلا يف لججؤملا ملّسلاف .لجألا

 هدنع ام عيبيف ٠ مّشلا 'لإ اياتسم ةوكي دقف هدنع ناقل نإف لاحلا اكأوءَنمّتلا
 دصق اذإ الإ هلعفي ال هَّنإف .هدنع نكي مل اذإ اأو ءئرخأ اًفوصومو َةرات اًنّيعم

 .هنم صخرأب هيرتشيو ءرعسب هعيبيف .حبّرلاو ةراجتلا

 ال دقو ءلصحي ال دقو .هرّدق امك لصحيدق هرّدق يذلا اذه ّجث

 :مدنيف فّلست امم ئلغأ ٍنمثب الإ اهيف فّلست يتلا ةعلّسلا كلت هل 217 لصحت

 وه هيرتشي نأ هتكمي ناك ذإ 4 ءفلّسلا مَّدق كلذ نم صخرأ ٍرعسب تلصح نإو

 عيبك :ةرطاخمملاو رامقلاو رسيملا عون نم اذه راصف «نمثلا كلذب

 مل نإو «عئابلا مدن لصح نإف .هنمث نودب عابُي دراشلا ريعبلاو قبآلا دبعلا
 .نيماضملاو حيفالملا عيبو ؛ةلبحلا لبح عيب كلذكو .يرتشملا مِن لصحب

 عئاب سنج - نم هدنع سيل ام عئابف ءلصحي ال دقو لصحي دق امم كلذ وحنو

 .رسيملاو رامقلا سنج نم وهو ءلصحي ال دقو لصحي دق يذلا «ررغلا

 .عوبطملا يف تسيل «لصحت ال دقو» )١(



 :ناترطاخم ةرطاخملاو

 7. يا ع ايم هريياوسما ايو

 يذلا اذهف «لطابلاب لاملا زي عدس قلنا سر : ىلا تخلو

 ,"7ةلبحلا لبحو ؛"7ةذبانملاو ةسمالملا عيب لثم .هلوسرو هللا همّرح

 عونلا اذه نمو . 20ه الص ودب لبق رامشلا عيبو 22 .فاضملاو حيقالملاو

 0 مأظتيو منو وهلا رق دق امهدحأ ثركي
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 ا ا لا

 .«حبريو :عوبطملا يف
 .ُةنَعْدَنإََو ةريره يبأ ثيدح نم )١16١١( ملسمو (085) يراخبلا هجرخأ

 .اهْنَعُدَبْلَو رمع نبا ثيدح نم )١15١5( ملسمو )"7١147( يراخبلا هجرخأ

 سابع نب هللا دبعو ةريره يبأ ثيدح نم نيماضملاو حيقالملا عيب نع يهنلا يور

 يف رازبلاو (710 )١١/ «ريبكلا» يف يناربطلا سابع نبا ثيدح حرخأ ضَتَعََتَلَ

 .فيعض وهو ةبيبح يبأ نب : ميهاربإ نب ليعامسإ هدانسإ يفو «(5/87/) «هدئسم)

 يبأ نب حلاص قيرط نم «(ا/ا/45) «هدنسم» يف رازبلا هجرخأ ةريره يبأ ثيدحو

 يف امك كلام هفلاخو ءاعوفرم ةريره يبأ نع بيسملا نبا نع يرهزلا نع رضخألا
 يف يزورملا دنع يعازوألاو )١5177(« قازرلا دبع دنع رمعمو )١19:9(« «أطوملا»

 ديعس نع هلاسرإ ححصو «بيسملا نبا نع السرم هوورف )75١17(« «ةنسلا»

 عامجإ عم اميس ال ء,ثيدحلا يّوقت ليسارم يهو «(1700) «للعلا» يف ٌينطقرادلا

 نبا نع كلذ ئلع عامجإلا ةمادق نبا لقن امك «عيبلا اذه زاوج مدع ئلع ءاملعلا
 )١51/5(. «ينغملا» يف رذنملا
 .اًهُنَعدَنإَوو رمع نبا ثيدح نم )١075( ملسمو )١587( يراخبلا هجرخأ

 /ا٠ءم



 اذه ئلع حبري نأ دصق هّنأل ؛رسيملاو رامقلا مسق نم هدنع سيل ام ٌعيِبو

 رثكأو ؛هريغ نم يرتشي ّمث هعيبي هنأ ملعي ال يرتشملاو .هدنع سيل ام هعاب امل
 ئرتشا ثيح نم نورتشي نوبهذي لب «هنم اورتشي مل كلذ اوملع ول ساثلا

 عيبلاب لجعتسملا ةرطاخم لب ِراَّجَتلا ةرطاخم ةرطاخملا هذه تسيلو ءوه

 اكلم هدنع تراصو «ةعلّسلا رجاتلا ئرتشا اذإف «ميلستلا ئلع ةردقلا لبق

 ئلاعت هللا ليأ امك ةراعلا عب عاب ااا لال

 ٍضاَرَتْنَعةَردجِتَنْوتنأَلِإ طبل مكسيكو مأ او أتال» :هلوقب
 .ملعأ هللاو .[؟ 4 :ءاسنلا] 4 كحد

 ةذبانملاو ةسمالملاو ررغلاو ةاصحلا عيب يف ٍةِْككَي هللا لوسر مكح

 عيب نع ِِكَي هللا لوسر ئه :لاق ةريره يبأ نع 217 (ملسم حيحصاا يف

 .ررغلا عيب نعو ةاصحلا

 ةسمالملا نع ئه كي هللا لوسر نأ :ةسضاااةوييصطعتالا لو

 يلبس تروقاسهنم لق ٌسيئيشل) :ةسمالملا اّمأ١ :©2 لسع داز .ةذباتملاو

 رظني مثو ربغآلا نرلإ هّيوثامهنم دحاو لك ةبئذأ :ةذبانملاو هِلّمأت ريغ
 هسا بول 11 امهنم لعلاو

 نيتعيب نع ُةِْكَك هللا لوسر اناهن :لاق ديعس يبأ نع (؟7«نيحيحّصلا يفو

 )١15١7(. مقرب (0)

 )١165١١(. ملسمو (581) يراخبلا (0)

 )5/١01١١(. مقرب 2

 )١0١5(. ملسمو (208750) يراخبلا (5)

 ٠ه



 [جرلا سمل :ةيسالملاو: .عيملا يل ةلباتسلاوب ةسمالسلا نع يبت :«نيتسسبلو

 دبي نأ :ةذبانملاو . كلذب الإ ١)هبلقي الو هرايتلاو وأ ليللاب هديب رسكلا ترف

 رظن ريغ نم امهعيب كلذ نوكيو «هبوث رخآلا ذبنيو «هبوث لجّرلا ئلإ لجّرلا
 .صضارت الو

 عيبو رايخلا عيبك .هعون ىلإ ردصملا ةفاضإ نم وهف «ةاصحلا عيب ام

 ةتيملا عيبك .هلوعفم ئلإ ردصملا ةفاضإ باب نم سيلو ءامهوحنو ةئيسنلا
 عيب رّسف اذهلو ؛نيمسقلا نيذه ئلإ عجرت اهنع ٌيهنملا عويبلاو .مَّدلاو
 .مهرديكل وه تعفو بوت يل نيلعق ةةاضسلا هته مرا :لوقي نأب ةاصحلا

 ضبقي نأب رّسفو ةامحلا ةيسردبلا تيفا امخنق يقرأ عسب نأ ريكو

 ءيّشلا نم ةضبقلا يف جرخ ام ددعب يل :لوقيو ءاّصح نم فك ئلع

 ةاصح ّلكب يل :لوقيو ءاّصح نم فنك ئلع ضبقيو ًةعلس هعيبي وأ «2")عيبملا
 تطقس ِتقو ّيأ :لوقيو هدي يف ًةاصح امهدحأ كسمي نأب رّسفو .ٌمهرد

 كيلإ تذبن اذإ :امهدحأ لوقيو ءاعيابتي نأب رّسْفو .عيبلا بجو ةاصحلا
 قاصم لمتأوف مدقلا نم عيطقلا سهرتسي نأب رشفو .عيبلا بجو دقف ةاصحلا

 نك فضامل ةدساف اهلك رولا هذهو .اذكب كل يهف اهتبصأ ٍةاش ّيأ :لوقيو

 .رامقلاب ةيبش وه يذلا رطخلاو ررغلا نمو «لطابلاب لاملا لكأ نم

 لصف

 حيقالملا عيبك هلوعفم ئلإ ردصملا ةفاضإ نمف ءررغلا عيباّمأو

 .في رحت «ا(هلبقي الو) :مح د م 6

 .«عنتمملا)» :م «د ءص 50
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 رورغم يأ «لوعفم ئنعمب ْلَحَف وهو .هسفن عيبملا وه :ررغلاو .نيماضملاو

 عيبك اذهو ؛بولسملاو ضوبقملا !!'ئنعمي , بْلّسلاو ضّيقلاك هب

 .ءاوهلا يف ريّطلاو دراَّشلا سرفلاو «هميلست ئلع ردقي ال يذلا قبآلا دبعلا

 وأ ٌديز هب هل ئئضري امو «هتقان وأ هترجش لمحت امو «(" ”صئاغلا ةبرض عيبكو

 .هميلست ىلع رّدقُي ال وأ هلوصح مَّلعُي ال امم كلذ وحنو هاّيإ هئروُي وأ هل هبي

 .هرادقمو هتقيقح فرعي د ال وأ

 م هك تلا نأ "70نيحيحّصلا» يف تبث امك «ةلبحلا لبح عيب هنمو
 .هيلإ نوعيابتي اوناكف لجأ هنأ :يناثلاو .لاوقألا دحأ يف جاتّلا جاتني وهو «هنع

 نأ لبق مْرّكلا لْمَح عيب هّنأ :ثلاثلاو ٌنرغ امهالكو «2؟”هلسم هاور اذكه

 خربأ امو .اهحتفو ءابلا نوكسب مركلا :ةلبحلاو :لاق 1 20ةريملا هلاق .غلبي

 امو «تيعفاشلاو كلام بهذ هيلإو «هيلإ نوعيابتي اوناك لجأ هّنأب هرّسفف رمع

 وا بهذ هيلإو 77 اتتنلا جاتن عيبب هرّسفُف ةليبع 5

 .«ينعي) :ز «ح «ص د )010

 رحبلا يف صئاغلا لوقي نأ :صئاغلا ةبرضو .فيرحت ««ضباقلا» :خسنلا ضعب يف (؟)

 .اذكب كل وهف هتجرخأ امف ؛ةصوغ صوغأ :رجاتلل

 .اهُنَعْدَيإََعَر رمع نبا ثيدح نم )١5١5( ملسمو (؟577١) يراخبلا ()

 )4:( مقرب )0/1١6١5(.

 نع اًضيأ لِقُتو .(777/5) يبطرقلل «مهفملا»و ١17( /5) «ملعملا لامكإ» يف امك (5)
 وه :لاقو (87/ /4) «فنألا ضورلا» يف يليهسلا هيلع ٌدرو .ناسيك نبا نسحلا يبأ

 .ثيدحلا ليوأت يف دحأ هيلإ بهذي مل بيرغ لوق
 «تاغللاو ءامسألا بيذهت»و )7١8/١( ديبع يبأل «ثيدحلا بيرغ» :رظنا ()
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 بّيسملا نب ديعس ثيدح نم تبث امك ؛نيماضملاو حبقالملا عيب هنمو
 وبأ لاق .١2)حيقالملاو نيماضملا نع ئبمن لي تلا نأ ةريره يبأ نع
 يف ام :نيماضملاو ؛ةّنجألا "0يهو ,نوطبلا يفام :حيقالملا :؟')ديبع

 يف حفلا يرضي امو ؛ةقتلا نطب يف نينجا نوعي اوناكو «لوحفلا بالصأ
 :(؟)دشنأو .ماوعأ وأ ماع

 هو 2 5 ا مار ِ كك ظ 2

 بدحلا روهظلا ين لوحفلا عام بلصلا يف يتلا نيماضملا نإ

 رْجَملا :(1عيارعألا نبا لاق .200هنع نم كي ََنلا َنإف ءرُجَملا عيب هنمو
 ةلقاحملا :رجملاو «رامقلا :رجملاو ءابّرلا :رجملاو «ةقانلا نطب يفام

 .ةكادملاو

 .(7٠0/ص) هجيرخت مدقت (0)

 )١5١8/1١(. (ثيدحلا بيرغا يف )0

 .«ثيدحلا بيرغا»و لوصألا فالخ «نم» :عوبطملا يف ()

 نم هنأ اهيفو .ةبسن الب (حقل ءنمض) «جاتلا»و «ناسللا»و «ةغللا بيذبت» يف زجرلا (:)

 .ماشه نب كلملا دبع داشنإ

 يف رازبلاو 1١ 70(  /9) «ةيلاعلا بلاطملا» يف امك  «هدنسم» يف رمع يبأ نبا هجرخأ (6)

 «ةنسلا حرش يف يوغبلاو (7 5١ /5) «ئربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو (11777) «هدئسملا

 نب ميهاربإ قيرط نم )١555٠( قازرلا دبعو «ةديبع نب سوم قيرط نم ( )8/ 1١37

 رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع (ميهاربإو ئسوم) امهالك «ئيحي يبأ نب دمحم
 (” 4١ /6) «ئربكلا ننسلا» يف يقهيبلا ركذو .كورتم ميهاربإو ء«فيعض سومو .هب

 حرصي ملو سلدم قاحسإ نباو ءرمع نبا نع عفان نع هاور قاحسإ نبا نأ

 .مالك عفان نع هتياور يفو «ثيدحتتلاب

 .هريغو (رجم) «ةغللا بيذبت» يفامك (5)
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 يفف .ءثيدحلا سفن يف اهريسفت ءاج دقو .ةذبانملاو ةسمالملا عيب هنمو

 .ةذبانملاو ةسماللعلا 20 وبي دع ايبغ ةريرط يبأ نع !'"ملسم حيحص»

 :ةذبانملاو لأ ريغب هبحاص بوث امهنم ٍدحاو لك َسِمِلَي نأف : ةسمالملا اّمأ

 بون ئيلإ امهنم ٌدحاو رظني ملو ءرخآلا ئلإ هبوث امهنم ٍحاو لك ذي أ

 نيتعيب نع ٌدِيلَي هللا لوسر اناهن :لاق ديعس يبأ نع 72نيحيحّصلا» يفو

 اسال سعل :ةسمالملاو «عيبلا يف (؟!ةذبانملاو ةسمالملا نع ئبن ةنيتتسبلو

 1نأ ةلباتملاو .كلذبالا هلقيالو نايتلايوأ ليللاب هديب رجلا بول

 ريغ نم امهعيب كلذ نوكيو هبوث هيلإ رخآلا ذبنيو «هبوث لجّرلا ئلإ لجّرلا
 .ضارت الو رظن

 وهف هّنسمل ئتم كّنأ ىلع اذه يبوث كّنعب :لوقي نأب ةسمالملا ترّسفو

 اذهو ءاذكب يلع وهف ىلإ هّنذبن بوث يأ :لوقي نأب ةذبانملاو ءاذكب كيلع
 كلذ يف ررغلاو هلمحأ مالك رغاظ رهو فنباتملاو ةسمالملا نموت اّضبأ

 رطخلا نم هنّمضت ام لب ءطرش (*!ئلع عيبلا قيلعت ةّلعلا سيلو ٌرهاظ
 .ررغلاو

 )١( مقرب )5/1١61١(.

 .«نيعيب) :د ءص (١؟)

 .(008ص) مدقت دقو )15١7((« ملسمو )087٠( يراخبلا 00

 .عوبطملا نم ةطقاس «ةذبانملاو ةسمالملا نع ئهن» (5)

 .عوبطملا نم ةطقاس «ئلع» (5)
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 لصف

 لْجُملاو رّرَجلاو تفّللاك .ضرألا يف تابّيغملا عيب ررغلا عيب نم سيلو
 ديب ةريشلا لهأ اهفرعي ةداعلاب ةمولعم اهثإف ءاهوحنو لصنلاو ساقلقلار

 يف نأ ر دق ولو اهنطاب عم (1)ةربّصلا رهاظك وهف ءاهنطاب ناونع اهرهاظو
 ساّنلل دب ال يتلا ةّماعلا ةحلصملا بنج يف متي ٌريسي ٌررغ وهف ءاررغ كلذ

 راّدلاو ناويحلا ةراجإ نإف ؛عنملل اًبجوم نوكي ال ٌررغ كلذ َّنِإف ءاهنم
 ؛ناويحلا توم "7ضرعي هّنأل ؛ررغ نع ولخت ال 2"2ًةاناسُم توناحلاو

 ريش َهّنإَف ىاقكلا ؟؟؟رئنإ ره برشلا اذكو .ماّمحلا لوخد اذكو .راذلا ٌمادهع 7

 ةميظعلا ة ةربصلا عيب اذكو هِملّسلا ع ويب اذكو .هردق يف ساثلا فالتخا عم ٍرّدقم

 زوّألاو زوجلاو خيّطبلاو ناَئّرلاو ضيبلا عبب اذكو ءاهليكم ملعُيال يّ

 .ميرحُتلل بيس ررغ لك سيلف هررغلا نم ولخي ال امم كلذ لاثمأو ءقتْسفلاو

 ةحص نم اًعنام نكي مل «هنم زارتحالا نكمي ال وأ اًريسي ناك اذإ ررغلاو

 ؛ناويحلا نوطب لخادو «ناردجلا تاساسأ يف لصاحلا ررغلا ْنِإف ءدقعلا

 ؛هنم زارتحالا نكمي ال -ضعب نود اهضعب حالص ادب يتلا رامُثلا (*)ءازجأو
 ناذهف ٌريسي ٌررغ هوحنو ءاقّسلا نم ٍبرّشلاو ماّمحلا لوخد يف يذلا ررغلاو
 وهو ءهنم زارتحالا نكمي يذلا ريثكلا ررغلا فالخب «عيبلا ناعنمي ال ناعونلا

 .ماعطلا نم ةموكلا :ةريّصلا )١(
 .ةنس ةنمل يأ ةيتاسو ًةاتاسع هرجأتسا :لاقي 030

 .خسنلا يف تسيلو «عوبطملا يف «هيف» ةدايز اهدعب ()

 .خسنلا فالخ «مف» :عوبطملا يف (5)

 .خسنلا فالخ «رخآ وأ» :عوبطملا يف (0)

 ه7



 قرف ال اهل اًيواسم ناك امو هدي هللا لوسر اهنع ئمن يتَّلا عاونألا يف روكذملا
 .دقعلا ةحص نم عناملا وه اذهف «هنيبو اهنيب

 هررغ َّنِإف .نارمألا هنع ئفتنا ضرألا يف تانّيغملا ٌعيبف ءاذه فرع اذإف
 نم اهيف ام ٌعيِب نكمي ال رابكلا لوقحلا نإف «هنم زارتحالا نكمي الو ءٌريسي
 كلذ يف ناك ًةدحاو ةعفد هجارخإ هعيبل ًطرش ولف ءضرألا ين وهو الإ كلذ

 ئيشف اًنيش الإ (١)هُعيب عِنُم نإو عرش هب يتأي ال ام لاومألا داسفو ةقشملا نم

 بابرأ حلاصم ٍلّطعتو ةّقشملاو جرحلا نم كلذ يفف «هعاب اًئيش جرخأ امّلك

 ءعراّشلا هبجوي ال امم كلذو ءئفخي ال ام يرتشملا حلاصمو لاومألا كلت

 يف اهعيب نم نوعنمي نيذلا ْنِإ ئّتح هَةَّنبلا كلذب سانلا حلاصم موقتالو
 نم ادب دجي مل «هيلع اًرظان ناك وأ ءكلذك 2")خارف مهدحأل ناك اذإ ضرألا
 ئبن يذلا ررغلا نم اذه سيلف «ةلمجلابو .كلذ ئلإ اًرارطضا ضرألا يف هعيب

 .ملعأ هللاو .عويبلا نم هنع ئبهن امل اًريظن الو هٌةِْث هللا لوسر هنع

 لصف

 :هفوج يف هّلوكأم (؟)ام ريظن وه لب ©')هترأَق يف كسملا عيب هنم سيلو
 هكانآلا نم هرّشت هل ةاعو هترآش نإف بيلا ةوعو سقلاو ووللاو زوجلاك

 ٌسغلا نم هتنايص ىلإ برقأ اهيف هؤاقبو ؛هتحئارو هتبوطر هيلع ظفحتو

 ' .فيرحت «(نييعتبا :ز «د .(رييغتبا :حءص ()

 نأ دعب اهيلع ومني ام :ةرجشلا خارفو .خسنلا نم تبثملاو ««جارخ» :عوبطملا يف )١(

 .اهريغو رجشلاو تابنلا نم ريغص لك ئلع اًضيأ قلطيو ءاهعورف عطقت
 .هيف عمتجي يذلا هؤاعو :فلسملا ةرآف 2)

 .ح د «ص نم ةطقاس «ام) (4)
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 ةداع ترجو «ضوفنملا نم ٌريخ ساّنلا دنع رأفلا يف يذلا كسملاو ِرِيَّلاو

 :فلتخت داك ال ٌةفرعم هسنجو هردق نوفرغيو ءاهيف هئارشو هعيببراجَتلا

 :تاوفلاو لوصحلا نيب دّدرت ام وه (!”ررغلانإف .ءيش يف ررغلا نم سيلف
 اذه اّمأو ,")هنّيعم تلهجو هتفرعم ْتيِوُط ام وه :ئرخألا (")ةداعلا ئلعو

 ويش عرب مرح نيو افرع ةلواعرش ألو ةغلال او رغ امسي اللف هوحتو

 عيب زاوجو .اعرش وأ 5 ةغل ررغلا ئّمسم يف هلوخدب بلوط ٌنرغ هنأ ئعّداو

 اليلد د حجاّرلا وهو «تعفاشلا باحصأل نيهجولا دحأ رأفلا يف كسملا

 يف نبّللاو ءجاجّدلا يف ضيبلاو هرمّتلا يف وتلا عيب لثم ه ولع هرعتع ةيللاو

 .ٌرهاظ نيعوتلا نيب قرفلاو «ءاعولا يف نْمَّسلاو ءعرّضلا

 ؛(4)هِناَوِص يف قتسفلاو زوّللاو زوجلا بلق عيب لثم هنولعجي مهوعزانمو
 هذع نرخ اع وهالق نلّوألاب هنم ا يبثيشأ هلأ تيرالو فدلصم نم دنأل

 .ىنعم الو اًظفل هيبن هّلَمشي ملف «هانعم نم الو «عراّشلا

 ثييحي هسير ئأرو هّحتف نإ هن «ليصفت هيفف ءاعولا يف نْمَّسلا عيب اّمأو '

 يتلا ةربّصلا عيبك ريصي هنكل .ءاقّسلا يف هعيب زاج هفصوو هسنج لع هلدي
 هَّنإف ءٌررغ هّنأل ؛هعيب زجي مل هل فَّصوُي ملو هّرّي مل نإو ءاهرهاظ دهاش

 زوجلاو ضيبلاك هئاعو يف اًقولخم سيلو ءافصوو اًعونو اًسنج فلتخي

 .د نم ةطقاس «ررغلا نإف» )١(

 .«ةدعاقلا» :عوبطملا يفو .خسنلا يفاذك (؟)

 .«هنيع) هلعل :ص شماه يفو .خسنلا يفاذك (9)

 هذه فالغ انه هب دوصقملاو ءاهوحنو سبالملاو بتكلا هيف وأ هب ناَصي ام :ناوّصلا (4)

 .ءايشألا

 ها



 .اهب هقاحلإ حمصي الف ءاهتيعوأ يف (١)كسيلاو زوُللاو

 ,ةفينح يبأو ٌيعِفاَّشلاو دمحأ باحصأ هعنمف هْعْرَّضلا يف نبا عيب اّمأو
 ال اذهف «عرّضلا يف َدَماشملا دوجوملا عاب نإف «ليصمّتلا هيف بجي يذلا

 ؛هنيعب عيبملا ميلست رّذعت اًدرفم عيب اذإ هنأ ؛ناويحلل اًعبت زوجيو اًدرفم زوجي

 يف نبّللاك اًدهاشم ناك نإو هَّنإف «عيبلا هيلع عقو ام رادقم فرعُي ال هّنأل

 هريغب عيبملا طلتخاف ءعِرَّضلا يف نكي مل اّمم هّلثم هّمَلَخ هبلح اذإ هّنكل ءفرّظلا

 نم 2")«هننس» يف هجام نبا هاور يذلا ثيدحلا مص نإو .رّيمتي ال ٍهجو ىلع

 يف نبل وأ ءرهظ ئلع فوص عابُي نأ بن كي هلل لوسر ْنأ سابع نبا ثيدح
 هذخأي نبّللا نم ةمولعم اًعصآ هعاب نإ اًمأو .هلمحم هللا ءاش نإ اذهف -عْرَض
 ٌودب لبق رامُشلا عيب ةلزنمب اذهف «ةمولعم اّماّيأ اهئبل هعاب وأ ةاَّشلا هذه نم

 هنوك طرتشاو هَةَّمَّذلا ىف اقوصوم اًقلطم اًنبل هعاب نإ اًمأو ءزوجي ال اهحالص

 يفامب ٌجتحاو ٌرئاج اذه :(”انخيش لاقف «ةرقبلا وأ ةاّشلا هذه نم

 ادب دق نوكي نأ الإ هنيعب طئاح يف ملسُي نأ ئبن : لك ىلا نأ نم (؟7«دنسملا)»

 رمت نم ٍقّسوأ ةرشع يف كيلإ ٌتملسأ :لاقو هحالص ادب اذإف :لاق .هحالص

 .فيرحت ««كمسلا» :م د ءص )١(

 .(همجعم يف يناربطلا هاور» : لإ عوبطملا يف هرّيغو «(هجام نبا نن ننس يف هيلع فقأ مل 030

 هجرخأو )١/5 ٠( «؛طسوألا مجعملا»و )8/١11”77( «ريبكلا مجعملا» يف وهو

 :ىقهيبلا لاقو «.(008 /0) «ئربكلا نئنسلا» يف يقهيبلاو «(5 ٠٠ /7) ينطقرادلا اًضيأ

 دق هنأب بقعتو .«فوقوم ظوفحملا ...يوقلاب سيلو ورق ني رمه ةعئرب درقتا
 3 مز يلا سيخلملا»و#لطيو قلتو

 .(179١ص) ىلعبلل «تارايتخالا»و )1١517/5-١5/8( «عورفلا» :رظنا (9)

 .(0 ١ 5ص) هجيرخت مدقت (5)
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 هذه نم قّسوأ ًةرشع كنم تعتبا :لوقي '١)نأ زوجي امك ءزاج طئاحلا اذه

 .هظفل اذه :هحالص لامك مرلإ هضيق رخأتي (7هيقلا كلو «ةريصلا

 لصف

 كلت ىف اهنبل قخأل ةمولعم ٌةّدم ةقاثلا وأ ةرقبلا وأ ءاَشْلا هرج نإ اّمآو

 ضعبل الوق هاكحو «هّراوج انخيش راتخاو ؛روهمجلا هزّوجُيال اذهف ةَّدملا
 اًمنغوأ اَقوُن وأ اًرقب رجأتسا اذإ :©7لاق «ٌدرفم فتصم اهيف هلو «ملعلا لهأ

 ئلع اهفلع عم ٍةاِّمسم ٍةرجأب وأ ءكلاملا ئلع اهُمَلَعو ٍةاّمسم ٍةرجأب نبَْللا ماي
 .رثظلا يف امك ءاملعلا ىلوق رهظأ يف كلذ زاج -نَِّللا ذخأي نأ

 يف ءاهقفلا ضعب هركذي اذهلو ؛ةراجإلا هبشيو «عيبلا هبشي اذهو :لاق

 رجأتسملا فّلَعِب لصحي نبللا ناك اذإ نكل .ةراجإلا يف مهضعبو «عيبلا
 يذلا وه كلاملا ناك نإو .رجشلا راجئتسا هبشُي هّنِإف ءمنغلا ئلع همايقو

 ذخأي ناك نإو .ٌضحم عيب اذهف ءاّرَّدقم اّنبل يرتشملا ذخأي امَّنِإو ءاهفلْعَي

 رئّظلا فالخب نبّللا هيقوي نِبَّللا بحاص َّنإف ءاًضيأ ٌميِب وهف اًقلطم نبل
 ؛ررغلا عيب نم كي هنع ئهن اميف اًلخاد اذه سيلو «َلْفَّطلا يقست يه «؟)امّنإف
 واهلا نسنح دمدتأل ؛هعيب نع ئهنف «مدعلاو دوجولا نيب ٌدٌدرت ررغلا ّنأل

 نم كلذو «لطابلاب لاملا لكأ نم هيف امل كلذ مّرح هللاو ءرسيملا وه يذلا

 .د ء«ص ىف تسيل «نأ زوجي» )١(

 .«رمتلا» :«عورفلا» ينو .خسنلا يفاذك (؟)

 -1917/70) «ئواتفلا عومجم» يف ةلأسملا هذه ئلع ملكتو «درفملا هباتك انلصي مل (")

1 154 1), 

 .«اهنإف» :ز دءم (:4)



 نيضواعتملا دحأ ناكاذإ اًرامُف نوكيامُنإ اذهو .هللا همّرح يذلا ملّظلا
 زوجي ال ىذلا اذهغ «لصسي ال دقو هل لصحي دق ركآلاو هلام هل لصحي
 ذخأي عئابلا َّنِإف «ةلبحلا لبح عيبو ءدراَّتلا ريعبلاو «قبآلا دبعلا عيب يف امك
 ردق فرعي الو «لصحي ال دقو ءيش هل لصحي دق يرتشملاو «يرتشملا لام
 لثم «ةراجإلاب نايعألا عفانمك ةداعلاب افورعم اًئيش ناك اذإ اّمأف .لصاحلا

 لثمو .داتعملا مئاهبلا نبلو ءداتعملا رئّظلا نبل لثمو هَّباَدلاو ضرألا ةعفنم
 ئلع لصح نإ مث رتاج وهو ءلحاو باب نم هّلك اذهف -داتعملا عرّرلاو رمثلا
 :ةدوصقملا ةعفنملا نم ثاق ام ردقب رجاتسملا نع طخ الو هداتعملا هجولا
 نكَمَّتلا لبق عيبملا ضعب فيت اذإ ام لثمو «عيبلا يف ةحئاجلا عضو لثم وهو

 .عويبلا رئاس يف ضبقلا نم

 حصي ال اذهلو ؛نايعألا ال عفانملا وه امّنِإ ةراجإلا دقع دروَم :ليق نإف
 :يهو «ةعفنملا ئلعف رئظلا ةراجإ امأو .هبرشيل َءاملاو «هلكأيل ماعطلا راجئتسا

 عقنك وهف ءاًعبتو انمض لخدي نبّللاو ءاهّيدث هُماقلإو ءاهرْجح يف لْفّطلا عضو

 لوصألا يف رّمتْغُي ال ام اًعبتو اًنمض لخد اميف رّمتُْيو ءراّذلا ةراجإ يف ١2)رئبلا
 .تتاعوثملاو

 :هوجو نم اذه نع باوجلا :ليق

 اًنباث سيل اذه ّنِإف «ةعفنم ئلع الإ ُدِرَي ال ةراجإلا دقع نوك عنم :اهدحأ
 مص امك «هفالخ ةباحّصلا نع تباثلا لب ءعامجإلاب الو ةْنّسلاب الو باتكلاب
 671 هلأ رمع نع

 .اهئام لضف وأ ءىَقَّسلا لبق اهيف عمتجملا ءاملا :رئبلا عقُت )١(

 .دقعب اهيلع نيلماعلل اهعفد يأ 010

 ع
 ائئضقف ةرجألا ذخأو ءنينس ثالث ريضح نب لديسأ ةقيدح
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 وهو ءاهرمث ٍذخأل رجّشلا ةراجإ هذهف .لخّتلا يه ةقيدحلاو .١2)هنيد اهب

 ةباحّصلا يف هل ِمَّلعُيالو ُكَنَعََيَعَو باّطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ بهذم
 انخيش رايتخاو ءدمحأ باحصأ نم ليقع نب ءافولا يبأ رايتخاو «فلاخم
 < غل ملا قوق أل ةراجتلا هقعةروق نإ مكاري .هحور هللا سّدق

 زبخلا ةراجإ ئلع عارّتلا لحم سايق مكعم ام ةياغو ءليلّدلاب ٍتباث الو ءمّلسم

 الو هُثيع بهذت زبخلا َّنِإف ؛سايقلا دسفأ نم اذهو ءِبرّشلل ءاملاو ؛لكألل

 ثدحيو فلختسي ناك امل ِهّنإف «ركبلا عقنو نِبَّللا فالخب .هلثم فلختسي

 .عفانملا ةلزنمب ناك ءاّئيشف اًئيش

 يف دئاوفلاو عفانملا ئرجم يرجت ةرمثلا نأ وهو :يناثلا هجولا هحضوي

 فقولا لهأ عفتتيل َة ةرسشلا تفقس وسبق ءايع رحتو ةيراعلاو بفقولا

 ""”ءارعإ زوجيو ءاهتلغب فقولا لهأ عفتنيل ضرألا فِي امك ءاهرمش

 :هلكاتهوءىيّللا ةحينمو ناّدلا ةيراعو يلا ةاقلا ةوجب امك ةرسشلا

 نم ةلزنمب وهف هنكسي نم ئلإ هراقع ٌمفد نم نإف «هتدئافو لاملا ءامنب ربت

 ةلزنمبو ءاهرمثتسي نم ئلإ هرجش عفد نم ةلزنمبو ءاهبكري نم لإ هتّباد عفد

 .اهنبل برشي نس ىلإ هتاش عقد نم ةلزنمبو ءاهعرزي نم ئلإ هضرأ عفد نم

 ٌريغ وأ فقولاب اًمّيحم لصألا ناك ٌءاوس «عربّتلا دوقع يف لخدت دئاوفلا هذهف

 4 نيكس ثالث لذي «نيتئس 0( كاجو نيييرتم اطر (09 نمل ظل ل ايت )0010(

 نضرلألا ةياسردفب شرخ جدلا خرم رمثلا ريد فيرد نم وكي تسلا فاك )00

 .«ةراعإ) :عوبطملا فو 0-0

 :رهظلاو .اهايإ هراعأ :هتباد اًنالف َرَقفأو .خسنلا نم تبثملاو .«ةراعإ» :عوبطملا يف (*)

 .اهيلع بكري يتلا ةبادلا
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 ةقان وأ ًةرقب وأ ًةاش عفد اذإ ِهَّنإف .تاكراشملا دوقع يف اًضيأ لخدتو . سّّيحم

 نع نيتياوٌرلا ٌحصأ ئلع مص اهلْسَنو اهّرَد نم ٍءزجب اهيلع لمعي نم ئلإ
 .تاراجإلا دوقع يف لخدت كلذكف «دمجأ

 اًئيش فلختسيال ٌعون :ناعون نايعألا نأ وهو :ثلاثلا هجولا هحّضوي
 تسيل هيأ اي هاا مسي راو دنع بدلا :بفلالإ لب كايا

 ال يتلا نايعألا نيبو عفانملا نيب ئطسو ٌةبتر اذهف هلم ِهّمَلَح يش

 ههبش نأ ٌعولعمو ههب قحْلُيف :نيعوتلا ٌّيأب هِهّببش يف رظنُي نأ يخبتيف «قاختست

 .ئلوأ اهب هقاحلإف ,ئوقأ عفانملاب

 ةراجإ ئلع هباتك يف ّصن هناحبس هللا نأ وهو :عباّرلا هجولا هحّضوي
 ين اهيلع ٌصوصنم ٌةراجإ نآرقلا يف سيلو ءاّرجأ هذمخأت ام ئّمسو ءرئظلا

 اورو نهرو َنُهْوفاَف مل َنْعَص نول :ئلاعت هلوقب ركّظلا ةراجإ الإ انتعيرش
 .[5 :قالطلا] 4)١( ٍفوُرَحَم وُرَعَمي ديب

 ةراجإلا نأ مٌّموت ثتيح سايقلا فالخ اهّنأ َناّظلا نط امّنإو :انخييش لاق

 ام لك ئلع نوكت ةراجإلا لب «كلذك رمألا سيلو ءٍةعفنم ئلع الإ نوكت ال
 يتلا يه نيعلا هذه نأ امك ةعفنم وأ اًنيع ناك ٌءاوس ؛هلصأ ءاقب عم قوتسي
 هيفوتسي ءضوع الب ريعتسملاو هيلع فوقوملا هافوتسا اميف راّعتو فّقوت
 تزاج لصألا ءاقب عم ئَقوتسُي ركّظلا نبل ناك اًّملف «ضوعلاب رجأتسملا

 هده نإف «سايقلا ضحم اذهو ةعقنملا لع تزاج ابيك يلع ةراعتإلا

 اًئيش عفانملا هللا ثِدحُي امك «قاب اهلصأو ٍءيش دعب اًئيش هللا اهثدحُي نايعألا

 .قاب اهلصأو ٍءيش دعب

 أطخ ,.«فورعملاب مهروجأ نهوتآف» :خسنلا يف 010(

 0١



 همَّرح ام الإ ءافولا بوجو دوقعلا يف لصألا نأ :سماخلا هجولا هحّضوي

 مرح وأ اًمارح لحأ ًطرش الإ مهطورش ئلع نيملسملا نإف .هلوسرو هللا

 عم سيلو .هلوسرو هللا همّرح ام الإ دوقعلاو طورشلا نم مرحي الف ءالالح

 لصألا نيب نأ مِلع دق ٌسايق مهعم امّنإو َهَّنبلا ميرحّتلاب صن نيعناملا

 .قيفوتلا هللابو .هيف ةليح ال ام اذهو .هلصأل عرفلا ةاواسم ئلإ ُبرقأ

 اهأر ايل ةراسنلا هذنع اومن هيلا نا وهو سائلا حولا همس
 وهو .نبللا وه امّنِإ دقعلاب دوصقملاو ءعامجإلاو ٌّصّنلاب ةتباث رثظلا ةراجإ

 .هّنالطب رجأتسملاو ةعضرملاو مه نوملعي اًرمأ اهزاوجل ١2)اولَّخمت -ٌنيع

 .طقف اهّيذث هِماقلإو اهرجح يف لْفَطلا اهعضو ئلع عقو امّنِإ دقعلا :اولاقف

 عضو نأو .كلذك سيل رمألا ْنأ ةبطاق ءالقعلاو ملعي هللاو .اًعبت لخدي نبّللاو

 الو افرع ال ةراجإلا دقع هيلع َدرو الو ءالصأ اًدوصقم سيل اهرْجح يف لفّطلا
 هدُهَم يف وأ اهريغ رجح يىفوهو لفَطلا تعضرأ ولو ءاعرشالو ًةقيقح

 لك هل رجؤتسال دّرجملا يدشلا ماقلإ دوصقملا ناك ولو .ةرجألا تقحتسال

 هقفلاو اقح دسافلا سايقلا وه اذهف نبل اهل نكي مل ولو «ٌيدن اهل ةأرما

 وعاتس نأ هدو .ىمايقلا فالس ةرله رشفلا ةراسإ نإ ؟لاقيدفيكت هدرانلا

 ءاهنبلل ةاّشلاو ("ْرْنَعلا ةحينم ئلإ بدن كب ىلا نأ :عباّسلا هجولا

 .«اولحمف») :م ءد ءص 0010

 . عملا نيم ةرككألا :دنغلاو ف معلا )ا :ة ني 6
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 قبه الو عيبب سيل اذه نأ ٌمولعمو .١2)هلعاف باوث ركذو «كلذ ئلع ىّضحو

 ءاهنبلب عافتنالل !)اَّا راع وعاسلإو كصنال لوهجملا ءوداعملا ةيع إف
 مرشلا يف امهالكو ءاهّوتي عافنالل ةحايإ اذهف ءايوكرل هاذا هرمي اسك
 امهدروم َنِإف «ةراجإلاب قفوتسُي نأ زاج ةيراعلاب فوتسُي نأ زاج امو ءٌّدحاو
 .رخآلا ئلع ةضواعملاو اذهب عربّتلا يف نافلتخي امّنِإَو ءٌدحاو

 نب ديعس انثّدحس :7ةهلئاسم» ق قاسرككلا ٌبرح ةاور اه :نياثلا هجولاو

 ريَضَح نب ديَّسُأ نأ هيبأ نع ؛ةورع نب ماشه نع ِداَّبع نب داّبع انث ءروصنم

 مهلبقف هعمل تاطشلا هب رمع اعذاف ب مهرد فاللآ ةَّنس هيلعو يفوت

 ّ .:بقس "*هيضرأ

 ىضرألاو «ءلشتلا اهيلغ يلاغلا ةديدملا قئادحو «زختلاو رعهشلا اهيفو
 كلذ نأ ئيعّدا نمو ءاهرمث ذحمأل رجّشلا ةراجإ اذهق .ٌليلق اهيف ءاضيبلا
 ؛فرقأ كلذ زاوج 'لغ عامجولا ءاعّذدا لب .هملع مدع نمف عامجولا فاالخ

 ٌةَّضق يهو هراصنألاو نيرجاهملا دهشمب ولا ةنيدملاب كلذ ّلعف رمع نإ

 ميلستلاب ةباحّصلا اهاقلت لب ,راكنإلاب ٌدحأ اهلباقي ملو .راهتشالا ةئظم يف

 .ورمع نب هللا دبع ثيدح نم (؟١777) يراخبلا هجرخأ )١(

 .«ةاشلل» :زءم (0)

 قرط نم يور دقو ««ينامركلا برح لئاسم» نم عوبطملا ردقلا يف هيلع فقأ مل (9)

 (طسوألا» يف يراخبلاو «(7717/71) ةبيش يبأ نبا هجرخأف «ةفلتخم ظافلأب ئرخأ

 («قشمد خيرات» يف ركاسع نباو «.(555 /”) «تاقبطلا» يف دعس نباو )71١/١««

 (ئواتفلا عومجم» يف ةيميت نبا مالسإلا خيش برح دانسإ ححصو «(45 /4)

2175/6 

 أطخ .«مهضرأ» :دءص (:4)
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 ركنأ امك كَنَعْدَنَلََو' رمع هلعف نإو اهمنود وه ام نوركني اوناك دقو «رارقإلاو

 هذه ذحأ ركني ملو «أ١'ٌجحلا ةعتم نأش هريغو ٍنيِصُخ نب نارمع هيلع

 مهل دب ال اهنم نيعناملا ّنأو «سايقلا ضحم اهّنأ هللا ءاش نإ نيبنسو .ةعقاولا

 .زوجت ال ليحب اهيلع نولّيحتي مهنأو ءاهنم

 يف دوصقم هل سيلو :خجاتسملا (”لطعست يذلا 1 وهو «نايعألا نم

 كلذف عرّزلا ريغب عافتنالا يف ئرج ّدصق هل ناك نإو «كلذ ريغ ضرألا ةعفنم
+ 

82 

 نيعلاو ءايتحالقو اهوذتو ضرألا قَ ةعقتم وه هيلع ةوقعملا :ليف نإف

 .ءاملا اهنم جرخف «رثب رفحل هرجأتسا ول امك «ةعفنملا هذه نم دّلوتت
 .ءاملا ال لمعلا سفن وه هيلع دوقعملاف

 ةليسو لمعلاو ءلْغُملا ريغ يف ٌدوصقم هل سيل ضرألا رجأتسم :ليق

 هوورصتماملإو ةقشمو بيعت وه لب ع طم بق هل سيئ له ريغل اكويصقم

 اهيلل ةشلا رهاتبم اة كهو .ةلمعو ةيقكم بعل هم هتاهبس هللا هقانحت

 مايقلاو اهظفحو اهل هِفَلَعِب اهنبل نم هناحبس هللا هئِدَحُي ام هدوصقم «ٌءاوس

 .ةاشلملا قورقلا عم ماكحألا هب طانُي ال ام الإ َةَّثبلا امهنيب ٌقرف الف ءاهيلع

 رجأتسي نأ رئبلا رفح ريظن لب ٌدساف ٌريظنت رثبلا رفحل راجئتسالاب مكريظنتو
 هتيلل ةاويسلا راس[ يطنت نأ تير لو ةييشست واع رو قرأ رول 151

 .ةرعرف :3 يضف )3

 .اأطنغ ؛(هرجأتسيلا 5 53
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 ريظنّتلا نم ٌحصأ مّدقت امك وهو «سايقلا ضحم وه اهُلَغُمِل ضرألا ةراجإب

 .لكألل زبخلا ةراجإب

 ضرألا ةراجإ يف يذلا رطخلاو ررغلا نأ :رشاعلا هجولا ةحي ضاوي

 نإف «هنبلل ناويحلا ةراجإ يف يذلا ررغلا نم ريثكب مظعأ اهَلَغُم لوصحل
 يف كلذ رفتغا اذإف «نبّللا تافآ نم ٌرثكأ عرّرلل ضرعَت يتلا عناوملاو تافآلا

 هللابو .ئرحأو ئلوأ هنبلل ناويحلا ةراجإ يف رّمتغُي نآلاف ؛ضرألا ةراجإ
 .قيفوعلا

 :ةثالث عرّضلا يف نبللا ئلع دقعلا يف لاوقألاف

 .ةليدس آو هيقاشلاو دبعلا بهدم اذعو ةراجاو اكيب هعلم :اهدحأ

 .(")ةراجإو اًعيب هزاوج :يناثلاو
 هلا انغيش راسا رهو كمي أل ةراجإ هزاوج :كلاثلاو

 :ناثيدح عرضلا يف نبللا عيب نم عنملا يفو

 نس بيبح نع  فيعض وهو  خورف نب 0 يع ثتيدح ءامهؤجلا

 ِع ١ 72 3 ي## تف لل

 وأ ءرهظ ىلع فوص عابي نأ هن :اعوفرم سابع نبا نع «ةمركع نع «ريبزلا

 نع ةمركع نع (؟!قاحسإ وبأ هاور دقو .7عْرَض ف نبل وأ (نبل يف َنْمَس

 .«|ذهو» :اهدعب مءد يف ()

 .أطخ امهالكو .«ورمع» :د ءص .«نامثعا :حوز«ءم (؟)

 .(5١0ص) هجيرخت مدقت 00

 .أطخ ««قاحسإ نبا» :ز د ءص (4)
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 هريغو "2١ يقهيبلا هاور .نْمّسلا ركذ نود هلوق نم ٍساّبع نبا

 2 -ي ى َ
 نب متاح انثذح ءراَّمع نب ماشه نع 2؟7هجام نبا هاور ثيدح :يناثلاو

 ميهاربإ نب دمحم نع «يماميلا 20ه لبع نب مضهَج انث «ليعامسإ

 ٍديعس يبأ نع ءبْشْؤَح نب رهش نع «يدبعلا '؟!ديزي نب دمحم نع «يلهابلا
 ؛عضت ئتح ماعنألا نوطب يف ام ءارش نع يي هللا لوسر ئهن :لاق ّيردخلا
 ءارش نععو «ٌقبآ وهو يعل فرش نحر :نيزووأ ليكي 8 اهعورس يف اتعب

15 

 ماعنألا نوطب يف ام ءارش نع يهنلاو .ةَّجح هب موقت ال دانسإلا اذه َّنكلو
 وهو قبآلا دبعلا ءارش نع يهّنلاو «نيماضملاو حبقالملا نع يىَهّنلاب ٌتباث
 لخاد مسقت ئتح مناغملا ءارش نع ىهنلاو «ررغلا عيب نع يهنلاب ٌمولعم قبآ

 ةبيش يبأ نباو )١477/5(.« «هفنصم» يف قازرلا دبع هوحنب هجرخأو )١( )1٠0/0”(.

 امك سابع نبا ئلع هفقو حيحصلاو )١87(( «ليسارملا» يف دواد وب أو )0١84857(

 .يقهيبلا مالك يف مدقت

 ينطقرادلاو )١577( اًرصتخم يذمرتلاو )١17177( دمحأ هجرخأو )75١97(. مقرب (؟)

 وأ» ةدايز نود رداصملا يف يهو 6/.77(2) «ئربكلا نئسلا» يف يقهيبلاو (4 )9/ ١07

 :متاح وبأ هيف لاق ميهاربإ نب دمحمو «هيف ملكتم بشوح نب رهش هدانسإ يفو .«نزو
 دانسإ» :يقهيبلا لاقو 2394٠(« /8) «ئلحملا» يف مزح نبا هفعض ثيدحلاو .لوهجم

 يوك نبع
 .أطخ هللا ديبعا :ز هد ءص ()

 .جيرختلا رداصم يف امك «ديز» :باوصلاو ؛خسنلا عيمج يف اذك (4)

 .صئاغلا ةبرض حرش مدقتو .أطخ ««ضباقلا» :خسنلا ضعب يف (4)
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 تاقدّصلا كلذكو «ةرطاخمو ررغ عيب وهف «هدنع سيل ام عيب نع يههْنلا يف :

 هلاقتنا عم (١)هضبق لبق ماعّطلا عيب نع ئمم كب يلا ناك اذإو ءاهضبق لبق

 هب ريغ يح قلعت عاطقناو «ل "7 هنيعتو ؛هيلع هكلم ٍتوبثو «يرتشملا ئل

 :هنيعب عيبملا ميلست نِككمُي مل اًّيعم ناك نإف عرضا يف نبللا عيباًمأو
 هذه نم ٍةقلطم ٍةزفقأ ةرشع عيب ريظن وهف ةّمّدلا يف فوصوم نبل عيب ناك نإو

 ءامهنيب يفانت الو ءنييعت ةهجو ٍقالطإ ةهج :ناتهج هل عونلا اذهو . ةربصلا
 ادب دق نوكي نأ الإ هنيعب طئاح يف ملسُي نأ لكي َّنلا نب : هتاوجم ةلع لع دقو

 هذه نبل نم مولعم ليك يف هيلإ | ملسأ اذإف ."”دمحأ مامإلا هاور ؛هحالص

 قام عبب نع ةيبهنوأ هل رقحت انمر ناجاكربل تراصدقو ةاشلا

 ؛اًقلطمو اًنّيعم نزولاو ليكلاب هعيبل نذإ اذهف («؟*7«نزو وأ ليكب الإ اهعورض

 ًليرش َنيِسّتلا نان وذو هنزولاو ليكلا نيوس طرتشي ملو ؛لسفي مل هلآل
 ,ةركذل

 ؟ٍنزو الو ليك ريغ نم ةمولعم اما أ اهنبل هعاب ول نولوقت امف :ليق نإف

 ناكو تبثي مل نإو ءٍنزو وأ ليكب الإ هعيب زجي مل ثيدحلا تبث نإ :ليق

 .اًعنَعديَدو رمع نبا ثيدح نم )١1576( ملسمو )7١١77( يراخبلا هجرخأ )١(

 .(هنيعت١) :ز .د ءص (؟)

 0١(. : ص) هجيرخت مدقت (9)

 .اًبيرق هجيرخت مدقت )050
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 "ع ءاّماَتأ ةعبس ن7 ذاج ةداعلاب فلتخي آل اًكولعم اهتبل

 اذهف عطقني وأ صقني ةني ةّرمو ديزي ةّرمف ,فلتخي ناك نإو «هنزوو هليك ئرجم

 هناك هيلو ايلع تدعي ىيللا نق تراعلا فالشب اك هو هزرهمب ال رظ

 نإ معن ؛كلذ يف ')ررغ الف ءيقّسلاب هكلم ئلع ّبَحلا ثّدحي امك َهَباَدلا
 وأ ةراجإلا يف ةعفنملا ناصقن ةلزنمب وهف « ؛عطقنا وأ ةداعلا نع نبَّللا ّصقن

 نسق ام ردقي ةرجألا نم هنع سقت :خسفلا قي رجأتسلل كبي اهليطعت

 ةعشملاب ىضو هنأ ؛ةرجألا عيمج همزل كاسمإلا راتخا اذإ :"9(ىنغملا»

 امْنإ هّنأل ؛ةعفنملا نم صقن ام ردقب ةرجألا نم هنع طقسي هَّنأ حيحّصلاو
 عيمج ةمزلي ول هل ماسي ل اذإق قءيلس ةلعا# قسم ف لماككلا ضرعلا لذي
 .ضوعلا

 اّبيِعَم عيبملاب يضر ول امك وهف «ةبيِعَم ةعفنملاب يضر هنإ :مهلوقو

 :نيهجو نم هباوج

 راح طقس ال شرأللا عم بيعلاب هاًضرف «بهذملا

 .(ناكا) :م هد: : نض 6

 .فيرحت «(« زوجي الف) :ز ءد «ص )0

(9) (77/8). 
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 طوقس مزلي مل -ُدَّرلا هل كسممل سَْأ ال ِهّنإ :انلق نإ( )و هنأ :يناثلا
 ٌدر هنكمي ملف «هيلع دوقعملا ّضعب فوتسا دق هّنأل ؛ةراجإلا يف شزألا

 ال دقو «ةعفنملا ىقاب در يف ٌررض هيلع نوكي دق هّنألو ؛اهضبق امك ةعفنملا

 بيعلا عم ةرجألا عيمجب همازلإف ,كاسمإلا نم ادب دجي الف ءكلذ نم نكمتي
 الو ؛هيلع ٌررض خسفلاب الإ هتمالُظ كاردتسا نم هٌعنمو «2')اٌرهاظ صقنملا

 يف بّيعتتف رفَّسلل ِةَّباد رجأتسم وأ «ءءانبلاو سرغلاو عرّزلا رجأتسمل امّيس

 هل ةراجإلا يف ِهّنأو ّدَّرلا هل ِكسممل عيبملا يف شر ال هنأ باوّصلاف .قيرطلا
 شالا

 نأ يهو :مئاوجلا عضوب مكح لو يبل نأ اذه حّضوُي يذّناو
 هقرمك نم ةسئاسلا تيعالأ اع رفق (5) جكلا عم ؟؟)رامثلا ىراشم نع طقس
 ةعفد اهحالص لمكتست مل رامّشلا ّنأل اذهو ؛نمّثلا نم هطسقب ىقابلا كسميو
 يهف ءاًئيشف اًئيش ذخؤت امّنِإو ٌةدحاو ةلمج اهذخأب ةداعلا رجت ملو «ٌةدحاو

 نيب يرتشملا رّيخ ةاّرصملا يف ِةِكلَي يِبْنلاو هءاوس ةراجإلا يف عفانملا ةلزنمب

 .شرألا عم كاسمإلا هل لعج رامُثلا يفو 270 شْرَأ الب كاسمإلا نيبو ّدّرلا
 يف ِهبَّشلا اذه رابتعا رهظ دقو «رامثلا عيبب هبشأ ةراجإلاو «هانركذ ام قرفلاو

 لآ

 .عوبطملا نم ةطقاس «و هنأ» )01(

 .(رهاظ) :م ءد ءص (0)

 .هَنَعََتآَجَر هللا دبع نب رباج ثيدح نم )١1055( ملسم هجرخأ (5)

 .(ص) ئلصملا ةخسن نم عبارلا ءزجلا يه يتلا ةيرهاظلا ةخسن يهتنت انه (4)
 .أطخ ءارمثلا» :ح م (ه)

 .هْنَعُدَآَدَمَر ةريره يبأ ثيدح نم )١١/1١0١5( ملسمو )75١6٠0( يراخبلا هجرخأ 03(
 و
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 .(7١ةرمثلا ضبق لبق ةحئاجلا عراّشلا عضو

 .ءاملعلا قافتاب ةحئاجلا اهيف عضوت ال عفانملاف :ليق نإف

 دقف كلذ ّنظ نمو «عفانملا يف حئاوجلا عضو باب نم اذه سيل :ليق

 يف امك عيبملا يف ةحئاجلا عضو باب نم اذه سيلو :2")انخيش لاق .مهو

 .اهتاوف وأ دقعلاب ةدوصقملا ةعفنملا يفلت باب نم وه لب «ئرتشملا رمثلا

 نم نكمّتلا لبق تلت اذإ ةراجإلا يف ةعفنملا َّنأ ئلع ءامنعلا قفثا دقو
 نكمّتلا لبق توميف اًناويح رجأتسي نأ لثم ءةرجألا بجتال هّنإف اهئافيتسا

 فجل لب ةربصلا فلتتف ٍةربّص نم اًريفق يرتشي نأ ةلزنمب وهو «هضبق نم

 نم رجأتسملا نكمتي ملول اذهلو ؛عازن الب عئابلا نامض نم نإ ءةييمتْلاَو

 مث عرّرلا تبن نإو .ةرجألا هيلع نكي مل تلصح ٍةفآل ضرألا عاردز

 هذقحلا ةفئاطف «ٌازن هيفف هداصح نم ِنكمّتلا لبق هلت ةّيوامس ٌةفآ تلصح

 ةعقملاو ةرمثلا دب ةيبوةنيباول 4 نيللاو .ُتقّرف ٌةفئاطو «ةعفنملاو ةرمُثلاب

 اًدوقعم سيل عرَّزلا انهو «ةعفنملا كلذكو اهيلع دوقعملا يه ةرمُشلا :اولاق

 :اولاق امهنيب اوؤس نيذلاو .اهافوتسا دقو ةعفنملا وه هيلع دوقعملا لب «هيلع

 دوصقملا نيبو هنيب ةّيوامَّسلا ةفآلا تلاح اذإف .عرّزلا وه ةراجإلاب دوصقملا

 مل نإو ؛هضبق نم نكمّتلا لبق دقعلاب ٌدوصقملا َفِلَت دق ناك «ةراجإلاب

 نم رجأتسملا اهب نكمتي يلا ةعفنملا ئلع ضواع دقف «عرز ئلع ضواعي

 نم نكمُتلا لبق عرّردل ةديفُملا ةّيوامّسلا ةفآلا تلصح اذإف «عرّزلا لوصح

 .خسنلا نم تبثملاو .«نمثلا) :عوبطملا يف 600

 2" يوما نول «ئواتفلا عومجم» يف 6
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 ؛عافتنالا نم نُكمّشلا لبق تفلت لب ءاهيلع دوقعملا ةعفنملا مّلسَت مل هداصح

 نم نكمتي مل اذإ اهرخآ يف وأ ةّدملا لّوأ يف ضرألا ةعفنم ليطعت نيب ٌقرف الو
 عِرّزلا دعب تناك اذإ ةّيوامّسلا ةفآلا نأ ٌمولعمو ؛ةعفنملا نم ٍءيش ءافيتسا

 نيب قرف الف «ةفآلا كلت عم ضرألاب عافتنالا نم نكمتي ال ثيحب اًقلطم

 .ملعأ هللاو ءاهرشأتو اهسّدقت

 لصف

 بجول هنع يهَّنلاب ثيدحلا اذه مص ولف ءرهّظلا ئلع فوّضلا عيب اّمأو
 هّعنم ًةَّرمف ءدمحأ نع هيف ةياوٌّرلا تفلتخا دقو «هتفلاخم ْعَسَت ملو «هب لوقلا

 .هميلست نكمي ٌمولعم هنأ :لوقلا اذه ٌةجوو .لاحلا يف هرج طرشب هزاجأ ةَّرمو

 ئلع ثداحلاب دوجوملا عيبملا طالتخا نم ردقُي امو «ةبطرلاك هعيب زاجف
 .هطبض نكمي ال اذج ٌريسي ثداحلاو «لاحلا يف هّرجب لوزي عئابلا كلم

 يلا ةبطرلاك نوكيو «لاحلا يف هرج طارتشا مدعب ليق ولو ءاذه
 ٌحيحص ةجو هل ناك -اهذخأ نمز يف لوطت تناك نإو ءائيشف اًنيش ٠ لجون

 .قلخُت مل يتلا راملا ءازجأك وهف دوجوملل اًعبت قلخُي مل مودعم عيب هتياغو

 ةلزنمب ناك هيف ذخؤي اًّيعم اًنقو فوّصلل العج اذإف ءاهنم دوجوملا عبتت اه

 .ايلامك تقو# سلتلا ليغأ

 ٌّلصَّتم :اولاقو ناويحلا ءاضعأ ئلع هوساق هوعنم نيذلا َّنأ اذه حضوُي
 نأل ؛سايقلا دسفأ نم اذهو .هئاضعأك عيبلاب هدارفإ زجي ملف ؛ناويحب
 .ناويحلا ةمالس عم اهميلست نكمي ال ءاضعألا

 .(دجوت) :ز د 0
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 ؟هنود اذه متغّوس دقو «عرَضلا يف نبّللا نيبو هنيب قرفلا امف :ليق نإف

 نإ ءاًعيرس عئابلا كلمب هيف يرتشملا ُكلِم طلتخي عرّضلا يف نبّللا :ليق
 .ملعأ هللاو .فوّصلا فالخب رد هبَلَح امَّلك ؛ثودحلا عيرس نبل

 ا ا اح
 ا 2
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