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 ةحفصلا عوضوملا

 را ااا 68 ةلمعتسملا زومرلا

 0 11ٍ000001020210 اا قيقحتلا ةمدقم

 00 0000 00 فلؤملا ةمجرت
 1 ا رو ولا و وبلا سا ينوباصلا تافلؤم

 ا ىقتنملا باتك قيقحت يف هتكلس يذلا جهنملا
 0 ا يلا وسم ويوم ه ةييراسو هوو واط م واي وحسم [فلؤملا ةمدقم]
 «10000 ا ا ا و و و اواو حال [ءابينألا ليضفت يف] لصف
 مايل ا لا ع ب ماا مالسلا مهيلع ءايبنألا ددع يف لصف
 ا 0 هيلع همالسو هللا تاولص مدآ ركذ
 كات ا هيلع هللا تاولص لسرملا يبنلا حون ركذ
 1 ا هيلع هللا تاولص لسرملا يبنلا ميهاربإ هللا ليلخ ركذ
 ه0 وس و هوما هم عسا عقر طعم هيلع هللا تاولص لسرملا يبنلا بوقعي ركذ

 هيت ا يس ا هيلع هللا تاولص لسرملا ىبنلا فسوي ركذ
 مف موو ةالسو هيلخ هللا تاولص نيمو ييلكلا لعرملا يلا ركن
 ا ل اي حل هيلع هللا تاولص لسرملا ىبنلا دواد ركذ
 ١ 18 21ج 4 رون هع انو ع رعرف معلا هيلع همالسو هللا تاولص لسرملا يبنلا ناميلس ركذ
 ا يا ول وو و همالسو هيلع هللا تاولص لسرملا يبنلا بويأ ركذ
 الا ا هيلع همالسو هللا تاولص لسرملا ىبنلا سنوي ركذ



 باتكلا تايوتحم سرهف ْ : ٠

 ةحفصلا عوضوملا

 ا ل اا ا ا هيلع هللا تاولص لسرملا يبنلا بيعش ركذ

 ايان رن ل ا ا هيلع همالسو هللا تاولص لسرملا يبنلا انوكز ركذ

 نييبنلا متاخو نيقتملا مامإو نيلسرملا دّيس ىفطصملا يبنلا ركذ يف لصف
 نيهلاعلل ةمحر ةلسرأ :تهل اعلا ابر لوسرو ريسمتجج أ قلخمل | مركأو

 ارا ا نيرهاطلا نيبيطلا هبحصو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص
 0 اا 0 000بد 9 [ جيت يبنلا لئاضف نم]

 ا ا [حارشنالا ةروس يف ٌدِْدلَ يبنلا لئاضف]
 قل رو وما وو ووو هو و او عر هسا 4 وح هاك ع هو [ دمع يبنلا فرش]

 00000 0000121 [ةمصعلا ةهجو نم ىحضلا ةروس ريسفت]

 00 000000 [باتعلا تايأ ضعب ريسفت]

 0 ا ا [قينارغلا ةلأسم]

 قا يول يام و وطلال هاو ومو هوو يح يوب وبابا مراسل ورا همك [بنذلاو ةمصعلا]

 0 ا ا ا 0111 ا [تقيزو .ديز ةلاسل

 0 [ةمصعلا ةهجو نم رخأ تايآ ريسفت]

 دوا ا ا [هيلع ةالصلاب ىلاعت هللا رمأو ْدِْمَِظ ىبنلا لئاضف]
 هل ا ا 000

 سل ا و ا وا ا مما تايآلا سرهف
 0 0 ثيداحألا سرهف
 اا 00010797 راثآلا سرهف
 ا اا ا ا ةنكمألاو قرفلاو بتكلاو مالعألا ءامسأ سرهف

 اا ا عجارملا

 ان ال ال ان ال ال



 21 ةلمعتسلملا زومرلا

 .ةحفصلا : ص

 يفوت :ت

 ةطرطخملا م رولا ةجر در

 كل طولا نو ةنرولا نوط ل

 .ةخسنلا يف ةدئازلا ةرابعلا وأ ةملكلا ىلإ ةراشإ :+

 .ةخسنلا ىف ةصقانلا ةرابعلا وأ ةملكلا ىلإ ةراشإ : -

 ملو نتملا ىلإ هتفضأ ام وه نيفوقعملا نيسوقلا نيب عضو ام ]3
 .هنم نكي

 ال ال اذ الذ ال ال



 1 قيقحتلا ةمدقم

 صقن لك نع هزنملاو لامكلا تافصب توعنملا نيملاعلا ٌبر هلل دمحلا

 ةالصلا مهيلع ءايبنألا رئاس ىلعو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو .لاوزو

 .نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت نم ىلعو «نيعمجأ مالسلاو

 ةدابعلا مث ملعلاب لاغتشالا اهنسحأو لامعألا فرشأ نإف :دعب امأ

 لصي امو هتوالحو ناميإلا ةذل هب ناسنإلا قوذي ام مولعلا لضفأو .هاضتقمب

 نيد قحلا نيد ملع وهو الأ .ةرخآلا يف حاجنلاو ايندلا يف حالصلا ىلإ هب

 مولع يه ًاعفن اهلجأو ًاردق نيدلا مولع ٌمهأ نأ ملعاو .نيبملا مالسإلا

 اقيثو اطابترا ةينيدلا مولعلا هذه نيب ىرنو .هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلاو ةديقعلا

 ىلإ ةليسو اهنم لك ةسارد نأل .ءضعب نع اهضعب لصف نكمي ال ثيح
 يف ةاجنلا ىلإ جايتحالا لك جاتحي ناسنإلا نأ يف كش الو .رشبلا ةداعس

 رمألا ناك اذإو .يوقلا حيحصلا ناميإلاب الإ ةاجن الو «ةرخآلاو ايندلا

 .هاوتحم ميلعتو ةديقعلا ملع ةسارد موزل مهفن نأ اًدج لهسلا نمف كلذك

 يتلا ناكرألا ميلعت وه هثأش ميظعلاو هردق ليلجلا ملعلا اذه عوضومو

 ظفحتلاو ناكرألا كلت نع عافدلا وه ليصألا هضرغو .ناميإلا اهيلع دمتعي

 مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب ناميإلا يهف ناميإلا ناكرأ امأ .اهيلع

 مّدقت امب نمؤي مل ام ًانمؤم نوكي ال ناسنإلا نأل .هرشو هريخ ردقلابو رخآلا

 ةوعد ىلإ اوغصُي نأ نينمؤملا ىلع نأ هلك اذه نم اذِإ حضّتا دقو .هركذ

 .اهاضتقمب اولمعي نأ مث ًاديج اهوعّبتتي نأو ءْْيو هللا نم هوغّلب امو ءايبنألا



 قيقحتلا ةمدقم

 رئاس نيب نم َقْبَو هللا مهراتخا نيذلا ءالجألا ءامظعلا مهف ءايبنألا امأ

 ىلع ءالؤه نوكي نأ ةمكحلاو لقعلا يضتفيو .ةلاسرلاب مهفلكو «هدابع

 لقعلا ثيح نم رشبلا نم مهريغ يف امب ةهيبش ريغ مهب ةّضاخ تافص

 تافصلا نم كلذ ريغ ىلإو ةنامآلاو قدصلاو ةمصعلاو ءاكذلاو نلكدلاو

 كاملا

 ل > دومجي+ نت .لمخأ نيدلا وون مامإلا فيلأت ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 هقيقحت هذه انتساولب انل ىلاعت هللا وعسب يذلاو ىلاعت هللا همحر ىنوباصلا وكب

 م 0 يديأ نيب هعضوو اًيملع اقيقحت

 97 ركب روتكدلا ٠ ذاتسألا  يذاتسأل ةبّبطلا ةبسانملا هلذهب ' ليزجلا را

 .تابتكملا يف نيثحابلا ةيانع رظننت ىتلا تاطوطخملا نم ريثكلا هريغ

 ىلع ءايبنألا قيرط عابتا يف انقْفَوُي نأ ىلاعتو هناحبس هللا لأسأو

 «ميقتسملا طارصلا

 الاذن ان اذ ان ال



 11 فلولا ةمجرت

 نيدلا رون مامإلا ةايحل مجرتُت يتلا رداصملا نم ًائيش فرعن داكن ال
 ةيادبلا باتكو «ةيافكلا باتك فّئص هنأو هتافو خيراتو همسا ىوس ينوباصلا

 .ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا باتكو «نيدلا لوصأ يف

 نب دومحم نب دمحأ هممسا «ىراخبب مالعألا ةيفنحلا ءاملع دحأ وهو

 .نيدلا رونب بّقلملا ءدمحم وبأ هتينكو «ينوباصلا هتبسنو ركب يبأ

 رهنلا ءارو ام دالب يف يزارلا نيدلا رخف تارظانم باتك نم فرعنو
 ىلع نيدلا لوصأ يف هقفت ينوباصلا نيدلا رون نأ ةيديرتاملا فانحألا عم

 ناك ينوباصلا نأو (م0١11١/ه508 ت) يفسنلا نيعملا يبأل ةّلدألا ةرصبت
 موقلا ملكتم هنأ - (م5١١1/ه05٠7 ت) يزارلا ريبعت دح ىلع معزي
 لئاسملا ّمهأ نم لئاسم ثالث يف يزارلا نيدلا رخف رظان دقو .مهيلوصأو

 يهو «نيدلا لوصأ يف ةيرعشألاو ةيديرتاملا نيب فالخلا اهيف عقو يتلا
 ١.«ءاقبلا ةلأسم»و «نوكملاو نيوكتلا ةلأسم»و «ةيؤرلا ةلأسم»

 ةيهبلا دئاوفلا يف (م188/ه5٠١17١ ت) يونكللا تانسحلا وبأ لاقو

 ةرظانم نيدلا ديشر خيشلا نيبو ينوباصلا نيدلا رون نيب :ةيفنحلا مجارت يف

 ظفاح اهركذ «ةديفم ةليوط ةرظانم يهو :««يئرمب سيل مودعملا» ةلأسم يف

 ١ ص «يزارلا نيدلا رخفل رهنلا ءارو ام دالب نيف يزارلا نيدلا رخف تارظانم 14

 ر 5” ل'ل'ك» 55.



 يتلا تارظانملا نم نّيبتيو '.دامتعالا يف (م١٠17/هال١٠ ت) ىفسنلا نيدلا

 ىلع ناك ينوباصلا نأ «نيدلا ديشرو ىنوباصلا نيب ةيسرافلا ةغللاب ترج

 '.ةيسرافلا ةغللاب ملع

 مظعم تناك اذإو «نيدلا لوصأ لئاسم يف رهنلا ءارو ام ءاملع عم يزارلا

 لدي كلذ لك نأ كش الف «ينوباصلا عم ترج دق ةيمالكلا يزارلا.تارظانم
 دالب يف هرصع ءاملع رهشأ نم هنأو «نيدلا لوصأ ىف ىنوباصلا ةناكم ىلع

 5 "ا
 .رهنلا ءارو ام

 ب

 سداس ءاثالشلا ةليل يف برغملا ةالص تفقو ىنوباصلا نيذلا رون ىفوتو

 ".ىراخبب ةعبسلا ةاضقلا ةربقمب نفدو م85١1/ه١٠058 ةنس رفص رشع

 ال ال ان اذ ال ال

 ةيهبلا دئاوفلاو ؛وا"ثال  وا”د ةقرولا يفسنلا نيدلا ظفاحل داقتعالا يف دامتعالا ١
 .473 ص .يونكلل

 .4 ص ؛يلغوأ لابوط ركبل «ينوباصلل ةيادبلا ةمدقم 5

 ٠“ ص .فيلخ هللا حتف روتكدلل «ينوباصلل ةيادبلا ةمدقم ٠١.

 دئاوفلاو ؛١٠ ص ءاغبولطق نبال مجارتلا جاتو ؛7/ يشرقلل ةيضملا رهاوجلا

 ١. 7ك 5" ص «يونكلل ةيهبلا

 نبال مجارتلا جاتو ؛١/74١ .يشرقلل ةيضملا رهاوجلا :هراثآو ينوباصلا ةمجرتل رظنا ه
 ةيهبلا دئاوفلاو ؛٠5١١ 5”/2١599. «يبلج بتاكل نونظلا فشكو ؛١٠ ص ءاغبولطق

 ؛ 810/١ هل نيفراعلا ةيدهو ؛5/١/7 ؛يدادغبلل نونكملا حاضيإو ؛ 5” ص «يونكلل

 «يلغوأ لابوط ركبل .ينوباصلل ةيادبلا ةمدقمو ؛؟١1١/؟ ؛ةلاحكل نيفلؤملا مجعمو

 ١17. 7 ص ء.فيلخ هللا حتال «ينوباصلل ةيادبلا ةمدقمو ؟؛9 ص



 ةمصع نم ىقتنملا باتكو «ةيادبلا باتكو «نيدلا لوصأ يف ةيادهلا يف
 .ءايبنألا

 ةبادهلا ىف ةيافكلا ١

 نمضتيو ةيافكلا مجح عبر همجح غلبي رخآ باتك ىف هرصتخا مس .ةيديرتاملا

 لئاسملا نأ الإ .نيدلا لوصأ ىف ةيادبلاب رصتخملا اذه يّمسو ثاحبألا سفن
 باتك ىف اهنم ةيافكلا باتك ىف ًاحوضوو ًاليصفت رثكأ ناباتكلا اهنّمضت يتلا
 ' .ةيادبلا

 رصتخأ نأ باحصألا ضعب ىّنم سمتلا ةيادهلا يف ةيافكلا باتك نم - هنمو
 .ظفحلل لهسأو ظفللا يف زججوأ نوكيل «بابلا يف ةدمعلا وه ام هنم
 ىف لّلخلاو لّلزلا نع هتمصعتساو هيلع هتنعتساو كلذ يف هللا ثرختساف
 ".لمعلاو لوقلا

 ١ ص ؛ىلغوأ لابوط ركبل «ينوباصلل ةيادبلا ةمدقم ١١.

  "5ص «نيدلا لوصأ ىف ةيادبلا 2205.1١5



 يبأ مامإلا بهذم ىلع نيدلا لوصأ يف باتك وه ةيافكلا باتك

 دالب يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ خيش «(م144/ه7”77 ت) يديرتاملا روصنم

 نيم ويلك :ةدوتج اهك ء«عضوم نم رثكأ يف هبتك يف ددرتي يديرتاملا مساف

 فلتخي الو .ديحوتلا باتك ىف يديرتاملا اهمدختسا ىتلا تاحالطصملا

 '.اهبابسأو

 تر ىيستلا نيعملا ىبأل ةلدألا ةرصبت ىلع ىنوباصلا ديلعو

 لهأل ةفينعلا هتموصخ يف ةرصبتلا بحاص عباتي مل هنأ الإ ا 1مه4

 لهأ» ةرابع ينوباصلا بتك يف أرقن ام ًاريثكو «ةرعاشألا نم ةعامجلاو ةنسلا

 لمهي مل كلذكو .ةيديرتاملاو ةرعاشألا امهب داريو «قحلا لهأ» ةرابعو «ةنسلا

 '.هبتك يف يديرتاملا مسا ركذ ينوباصلا

 ىروياصلا تافلؤم نم همني تارابعو الوتن ءاملعلا ىفعي لكنا نقو
 يف (م1740/هال#9 ت) ينازاتفتلا نيدلا دعس لعف امك ؛«مهبتك اهونّمض
 هفلؤم يف (م1187/ه98١١ ت) يضايبلا نيدلا لامكو دئاقعلا حرش هباتك

 ةرماسملا يف (م05007/ه0٠74 ت) فيرشلا يبأ نب لامكلاو "مارملا تاراشإ

 .مامهلا نبال ةرياسملا حرش

 اهنم «لوبناتسإ تابتكم يف ةيافكلا باتك تاطوطخم دجوتو

 يف معقتو .ةيناميلسلا ةبتكم نم يل هلال مسقب 5١1١ مقرب ةديقملا ةطوطخملا

 غلبت بوتكملا مسقلا داعبأو .ًارطس ١” اهنم لك يف ةقرو 4*

 .ةحصو ةّقد باتكلا اذه تاطوطخم رثكأ يه ةخسنلا هذهو .(مم184١17)

 ١ ص «.فيلخ هللا حتفل «ينوباصلل ةيادبلا ةمدقم ١15.

 ١ ص .قباسلا عجرملا 58.

 “٠ ص ؛«يلغوأ لابوط ركبل «ينوباصلل ةيادبلا ةمدقم ٠١.



 ماع اذوهي نب دومحم نب هللا دبع خسنلا طخب ةطوطخملا هذه بتك دقو

 يدنفأ رشاع مسقب ١6١ مقر تحت ةديقملا ةطوطخملا ةيناثلاو .يرجه "1

 ةبتكمب ١188٠ مقر تحت ةديقملا ةطوطخملا ةثلاثلاو «ةيناميلسلا ةبتكم نم

 يف 741 مقر تحت ةعبارلاو «يبارس يباق بوط ةبتكمب ةنئاكلا ثلاثلا دمحأ

 ىرخألا لوبناتسإ تابتكم يف دجوت امك ةيناميلسلا ةبتكم نم يِبلَج هّرَق مسق

 '.باتكلا اذهل ةيطخ خسن

 نيدلا لوصأ يف ةيادبلا  "؟

 هركذ ءاج دقو .ًاخاسنتسا اهرثكأو ةرهش ينوباصلا تافّلؤم مظعأ وهو

 ىدلا ةيادهلا | 8 ةيافكلا باتكل ًاصيخلت نيدلا 3 را 8 ذ ةيادبلا بانك ' ناك

 ةريثك خسن دجوتو .ةيادهلا نضل ا و اذهل تاس هانركذ

 '.لوبناتسإ تابتكم ىف ةيادبلا باتكل

 57 ةيكرتلا ا ديلا نوؤشلا ةسائر هرشنب تماقو .ةيكرتلا ةعللا

 فيلخ هللا حتف روتكدلا ًاضيأ هقّقحو .م19174 ةئنس ايكرتب ةرقنأ ةنيدم يف

 .ما646 ماع رصمب فراعملا راد هرشنب تماقو

 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا - "

 نأ عم ينوباصلل ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا (باتك) نوخرؤملا ركذي ال
 ".ةوبنلا لصف ىف ةيادهلا ىف ةيافكلا باتك ىف هركذ ىنوباصلا نيدلا رون
 يبأ خيشلا باتكل ًاصيخلت هفلأ هنأ ىقتنملا باتك ةمدقم يف ينوباصلا ربخيو

 ١ ص ءىلغوأ لابوط ركبل .ىنوباصلل ةيادبلا ةمدقم ١١.

  5ص (قاسلا عجرملا ١١.

  3مقر تحت ل هلال ةبتكم ١/ 2517.ظ 66 ةفرو



 ينوباصلا تافلؤم 5

 '.ءايبنألا ةمصعب روهشملا وهو ءايبنألا

 ىلإ بونذلاو يصاعملا نم بسُن ام در وه ىقتنملا باتك عوضومو
 مهتمصمب قيلت ال يتلاو ميركلا نآرقلا يف اوركذ نيللا مالسلا مهيلع ءايبنألا

 ةينآرقلا تايآلل ريسفتلا نم عون ىلع باتكلا اذه لمتشي امك ءمهنع اهّيفنو
 تاما ءالؤه قح يف تلون يتلا

 ربا خيشلا لاق :ىقتنملا يف ينوباصلا نيدلا رون مامإلا لاقو

 تل ىينبتمالا نمشلا انأ خيشلا تععس .:ئرغاشيلا .نيسحلا

 روصنم يبأ خيشلا تقو يف دحاو فئص :لوقي هني ممتد اه

 نإ :روصنم وبأ خيشلا لاقف ءايبنألا يصاعم باتكب ِهَنَوْئَعو ًاباتك يديرتاملا

 نأ ىّئمتي باتك فينصت مار نم نأل ءرفك فينصتلا هدصقب فنصملا اذه

 نم ةيصعم دوجو ىئمت نمو .هفينصت نسحب هدّقفتيو اريثك كلذ نم دجي

 ةمصع هاّمسو باتكلا اذه ٌةُنلْخَك [يرغاشبلا فنصملا ىلمأف .اهرشني
 .ءايبنألا 2

 خيشلا نأ مالعألا مجارتل اهوفّلأ يتلا مهبتك يف نيخّرؤملا ضعب ركذو

 نآل هنتي اطنخ اذهو “ ”ماالا ه7 ماع يْفْوُت يِنْعَفُْتْسُرلا نيسحلا ابأ

 ه٠ ماع يب ىنوباصلا يْفْوَتو ضماوغلا فشك هباتك رصتخا ينوباصلا

 لوق افنآ نك .ينوباصلا لبق تام يرغاشبلا نأ اذه ىنعمو (م11)

 وبأ مامإلا خيشلا هعمس يذلا ءايبنألا يصاعم باتك يف يديرتاملا مامإلا

 .ءايبنألا لاوحأ يف ضماوغلا فشك :هراثآ نم «لضاف ءيرَغاشَبلا ىيحي نب دمحم وه ١

 .1١/١١٠؟ «ةلاحكل نيفلؤملا مجعم :رظنا .يرجهلا عبارلا نرقلا يف يَفوُت

 .ظ١ ةقرو 25577 مقر تحت ؛يل هلال ةبتكم 5

 .و56 ةقرو «ىقتنملا 3*

 ؛89/6١ هل نيفراعلا ةيدهو ؛771/1 .«يدادغبلا اشاب ليعامسإل نونكملا حاضيإ

 .١/١١٠١؟ «ةلاحكل نيفلؤملا مجعمو ؛777/؟ «ناملكوربل قحلملاو



 يَيْعْمُتْسُرلا رصاعم يرغاشبلا نأ مالكلا اذه نم مهفنو .(0) ه0

 .يرجهلا عبارلا نرقلا يف شيعي ناك يرغاشبلاو

 تابتكملا يف ىقتنملا باتكل تاطوطخم ثالث ىلع ٌتلصح دقو

 تحت ةديقملا ضماوغلا فشك تيَمَس ىتلا ىلوألا امأ .ايكرت ىف ةدوجوملا

 ةححصم ةمات ةخسن يهف ةيناميلسلا ةبتكملا نم يل هلال م مقر

 اهضعب «تادييقت اهتاحفص ضعب شماوه ىلعو «بئاوشلا نع ةيلاخو

 نب دومحم يبرع طخب اهخسنتسا .خسانلا نم تاقيلعت اهضعبو تابيوصت
 يفو ةقرو ١11 يف عقتو .يرجه 5057 ماع يِغِليِجْراَبلا ركب يبأ نب ناميلس

 نم (مم70١١١٠) ةباتكلا لغشتو .اًرطس ١5 اهتاحفص نم ةحفص لك

 قاروأ ىلإ ةراشإلا دنع اهقاروأ ماقرأ ترتخا دقو .ةحفص لك ةحاسم

 .يقيقحتل يلصألا نتملا يف ةطوطخملا

 هلال) ةبتكملا سفن ىف دجوت ىهف ىقتنملا باتكل ةيناثلا ةطوطخملا امأو

 ةقرو ١7 ىلع ديزي ال ىقتنملا باتك نم ةطوطخملا هذهب امو اه مست #سف

 ةخسنلا هذه ربتعت اذلو .فلؤملا سفنل ةيافكلا باتك نم صوصن ًةرشابم اهيلت

 قفاوت باتكلا كووأ ىف ةدوجوملا تاحفصلا ناكو .اشحاف اناس ةصقان

 .ىقتنملا سدس

 مقر تحت اسينغم ةبتكم ىف دجوت ىهف ةثلاثلا ةطوطخملا امأو

 يهتنيو "4 ب أدبي اهقاروأ مقرو .دحاو دلجم يف ىرخألا تاطوطخملا

 نب دمحم لضفلا وبأ نيدلا لامج ىنوباصلا نبا اهالمأ دقو ١١7. ب

 نيدلا دامع حضاولا خسنلا طخب اهخسنتسا دقو .دومحم نب دمحأ

 ةباتكلا .لغشتو .ءارطس ١7 ةحفض لك عم روطسلا ددعو :«ةقرو 4

 اهلوأ نم ةصقان ةخسنلا هذهو .ةحفص لك ةحاسم نم (مم1102)



 ااا _ _ 0ع بك ارح

 1ك ىف ديو ىلا ةيصئادلا ”فييصلا تينا نك نر نيو الر
 .1550 مقر تحت يل هلال

 نكلو '(لوصألا حرش وأ) لوصألا باتك ىقتنملا يف ينوباصلا ركذي

 .هيلع روثعلا عطتسأ مل «ةدج ىلع ًاباتك نوكي دقو ًافنآ ةروكذملا هتافنصم

 ال ان ال ان اذ ال

 ١ مقر 2. يل هلال ةبتكم لظاآ؟”0© ,.ظ5 و66 ةقرو : رظنا )5:5(.



 5 ىقتنلا باتك قيقح يف هتكلس يذلا جهنلا

 ىقتنملا باتك قيقحت يف هتكلس يذلا جهنملا

 يهو .اهتركذ ىتلا ثالثلا تاطوطخملا ىلع صنلا قيقحت ىف تدمتعا

 ةيناميلسلا ةبتكملا نم يل هلال مسقب ١577 مقر تحت ةديقملا ةطوطخملا

 «ةبتكملا سفنب 0 مقر تحت ةديقملا ةطوطخملا ةيناثلاو «لوبناتسإب

 .ايكرت ىف اسينغم ةنيدم ةبتكمب 61 مقر تحت ةديقملا ةطوطخملا ةثلاثلاو

 2(ى)) فرحب ةيناثلا ىلإو .(ل» فرحب ىلوألا ةطوطخملا ىلإ تزمرو

 راع فرحي ةثلاثلا ىلإو

 لكل ىلوألا ةحفصلل ةّيطخلا خسنلا قاروأ ىلإ ةراشإلا دنع ٌتزمر دقو

 ةيناثلا ةحفصلل َرهظلا ينعأ «ظ» فرحبو هجولا ىنعأ .«و» فرحب ةقرو

 .ةقرولا سفنل

 نم هدامتعا نكمي صن ححصأ هنأ دقتعأ ام رايتخا ىف يدهجج تيدي

 اهتذختا يتلا خسُنلا تارابع نيب ةنراقملاو قيقحتلاب كلذو ىقتنملا باتك

 صوصنلا ٌّمصأ يرايتخا يف ُتقْفُو دق نوكأ نأ ُلُمآو .لمعلا اذهل ًاساسأ

 .ثالثلا خسنلا نم باتكلا اذهل

 ال يتلا قورفلا ركذأ مل نكلو .شماوهلا يف قورفلا ىلإ ٌُترشأ دقو

 'ذلككظ» ركذ لثم ىنعملا يف رْثؤُي ال ًاريسي ًافالتخا الإ خسنلا نيب فلتخت

 لصاوفلا دعب نّيسوقلا نيب ثحبلا َناونع ٌتعضوو .«ىلاعت» اذكو همدعو

 .[ءايبنألا ليضفت يف] لصف :وحن



 ىقتنملا باتك قيقحل يف هتكلس يذلا جهنملا

 شماه يف صنلا نوضغ يف ةروكذملا تايآلا ماقرأو روس ىلإ ترشأو

 ىلع ىقتنملا صن يف ةدراولا راثآلاو ةيوبنلا ثيداحألا ٌتجّرخو .ةحفص لك

 نئسو يراخبلا حيحص نم بابلا مقر عم عجارملا ُتنّيبو ةحفص لك شماه

 نم ثيدحلا مقر عمو .يمرادلاو هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد يبأ

 تاحفصلا ماقرأو دلجملا ىلإ ٌترشأو .كلام مامإلل أطوملاو ملسم حيحص

 .ةيوبنلا ثيداحألل ىرخألا عجارملا نم

 .ىقتنملا يف ةدراولا صاخشألا مجارت زاجيإب شماهلا ىلع ٌتركذو

 بناج ىلإو .عاطتسملا رذق ىلع ءارآلا نم ينوباصلا هلقن ام عجارم تنّيِبو

 .اًريسي افيرعت ىقتنملا يف ةروكذملا قرفلاو بهاذملا مهأ فيرعتب تمق اذه

 :ةيفانكلا رخآ يف ةفلتخملا سراهفلا تعضوو

 ينَمَعَأ يذلا وهو يريرحلا سراف روتكدلا ليلجلا يذاتسأل هللا رفغتسأو

 .هيلع هللا ةمحر ءهاضرأو ذو .ميدقتلاو قيقحتلا ىف اني

 .حاجنلاو قيفوتلا هللا لأسأو

 طولوب دمحم .د.أ

 م١١ ؟ماها 41 .لوبناتسإ

 ال ال اذ ال ال ل



 ينوباصلا نيدلا رون
7 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسي [مه/

 [فلؤملا ةمدقم]

 ”تتاراوست راح هركشنو ؛«هئامغنو هنئِم ىلع ' ىلانعت' هللا دفحت

 .هئاوغإو "ناطيشلا تاغزن نم همصعتسنو «هئافتقاو قحلا ةفرعم ىلإ هيدهتسنو

 هباحصأو هلآ ىلعو ء«هئايلوأ مركأو هئايبنأ متاخ دمحم 'هلوسر ىلع يلصنو

 ”يةئاقإو نابع نع نصلاسل ىلعو «هتئابحأو

 0 ةنجملا د هحور هللا 2 سدق ل ركب

ألا ىلاعت هللا لعج امل ءدعب امأ
 نيغلبمو هقلخ نيبو هنيب ءارفس ءايبن

 زوفلل ا مهعابتاو «تابجاولا صضورف نم مهب تاميإلا د هليزنتو ”هيححول

 .ناميإلا لهأل فراعملا ّمهأ نم *ناقيالاو ةحصلاب مهلاوحأ ةفرعمو «ةاجنلاو

١ 

 .هلوسر ىلع - ل «هيبن ىلع :م ١ :نيطاسشلا ةندبل

 .دعبو يه + م 6ه .هللا دابع نم :ل ع

 عماق نيققحملا فيس نيرسفملا جات نيدلاو ةلملا رون لجألا مامإلا خيشلا لاق - ى 5

دمحم وبأ ةنسلا ييحم ةعدبلا
 هحور هللا سدق ينوباصلا ركب يبأ نب دومحم نب دمحأ 

 .هاوأم ةنجلا لعجو

 .هيححوب ل 7/
 .ناقتإلاو 3 /



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 ريغ بابلا اذه يف ٌصاخ باتك فينصتب ينُع فلسلا ةمئأ نم دحأ نكي ملو
 هنإف .هناوضر هللا هاَّقل يرَغاشَبلا ىيحي نب دمحم نيسحلا يبأ مامإلا خيشلا
 اميف روهشملا همساو .ءايبنألا لاوحأ يف ضماوغلا فشكب ىّمسملا هباتك ىلمأ
 تايآلا ليوأتو مهتاماقم فشكو مهلاوحأ حرش يف ءايبنألا ةمصع سانلا نيب
 باتكلا اذه َعفن اومرُحخ رصعلا لهأ ُتيأرو .مهتابتاعم يف ةدراولا [و'1/
 مهممه روصقو هيناعم ةقدو هظافلأ ٌولعل .هريخو هعفن ٍريثكلا هردق ليلجلا
 لهسي ام هنم طقتلأ نأ ٌتببحأ[]. هيف دئاوفلا نم عوام رح يار ةلقو
 .مظن رْضْفَيل «هكرت نيبلاطلل عسي ال ام ىلع ٌرصتقأو ءهكْرَد نيبغارلا ىلع
 يلو هللاو .هراونأ ضعبب ىدتهيو .هرارسأ ضعب ىلع فقويف همجح رُعْضَيو
 معنو ىلرملا رهن : ليكولا معنو انيسح وهو «ةيافكلاو ةنوعملا هنمو .ةيادهلا

 .ريصنلا

 هناوضر انغّلبي ًادمح نيملاعلا ّبر هلل دمحلا :ه# مامإلا خيشلا لاق
 نيلسرملاو ءايبنألا ةفرعمب انيلع َنَّمو .هّناسحإو هلضف انفّرع ام وحن ىلع
 بياعم نع نوهّرنملا هدابع نيب هللا ءارفس مهف .نيعمجأ مهيلع هللا تاولص
 نيملاعلا بر لوسرو ةسيستلا مداخ ىلع ةالصلاو .ةيناسنإلا لئاذرو ةيرشبلا
 .ًاميلست مّلسو «نيرهاطلا نيبيطلا هلآو دمحم

 يف نكم امب ءايبنألاب ناميإلا ىلاعت هللا بجوأ : [يرغاشببلا] مامإلا لاق
 ىلإ ةّسام ةجاحلا ذإ «ةمكحلا تايّضتقم نم ىلاعت هللا نم ةلاسرلا نأ لوقعلا
 ايندلا يف كلاهملاو زوافملاو حصد َراضملاو ةدوبعلاو [ظ71/ ةدابعلا ةفرعم
 رشبلا نم دحاو لك نكي ملو .هلك 'كلذ كاردإ نع رصقت لوقعلاو .ةرخآلاو
 دورو ىلاعت هللا نم ةمكحلا تضتقا .هباطخو هللا يحوب بطاخُي نأ ًالهأ
 مازلإو نيرصتسسمل ةجحملا داشرإل مهيَراد ماا نع مهربخي لويضولا
 لهأ بياعم نع ًاهّزنم هموق ناسلب لوسر لك لسرأف .نيدناعملا ىلع ةّجبحلا
 يف مهموق اوكراش مهنأ عم هام اقلح مهنسحأو اب مهَمركأ .هرصع
 0 ْمُهَْلَمَج اًَوط :ىلاعت هللا لاق .ةيناسنإلا ةجاحو ةيرشبلا ءالقبا

 كاد ل ١



 الغل '؛«يدَتِي سس أنأ آَمَنِإ ْلُكطظ :ىلاعت هللا لاقو ' : ماعلا كح
 ىراصنلا تلعف امك مهتاكم عافتراو مهنأش ٌولع نم نوري امل .اهلإ مهوّئظي

 'مهنوكب ملأ ةيدوبعلا قانشم لمحت يف مهيلع ةجحلا نوكيلو « 2إلْدكلَظ ىسيعب

 ِهيَلَع لأ آو أولاََو## [و"]/ :اولاق ثيح 0 00 يف لاقو .مهسنج نم

 الجي ُهئلعَجَل اكلم ُهَنلَمج ْوَلَو . َنوُرظي ال ف. لنألا يل اكلم انزل كَ
 000 ل سو ام مهيلَع انَسِبللَو

 ؛مهلك اوتام ينعي رمألا يضقل هتروص ىلع هلزنأ ولف .ه :ةتروص' ىلع :كلملا

 هنوفرعي لجر ةروص ىلع هلزنُي نأ امإ ولخي ال رشبلا ةروص ىلع هلزنأ ولو

 ولو .كلملا اذه ريغل اهنيعب ةروصلا كلت اوفرع مهنإف «مهيلع رمألا سبتليف

 هللا نمف .هتباجإ نع نورفنّيو هلوقب نوُقِثَي ال لوهجم لجر ةروص ىلع هلزنأ
 .ةنسحلا قالخألاو ةنامألاو قدصلاب سانلا نيب فورعم لجر لاسرإب ىلاعت

 .ىلاعت هللاب ًاناميإ هب ناميإلا ناكف ءهاوعد قدص ىلع ةلالد ًةزجعملا بَصَنو

 فيكم ريغ ميلكتلا اذكو .فّيكم لّسرملاو فيكم ريغ لاسرإلاف

 فيكم ريغ هئايبنأ ىلإ يحولا ىلاعت هللا غيلبت اذكو .فّيكم 'دابعلا عامسو
 هنأل لفسألاو ىلعألاب فصوي ال ىلاعت هللا لازنإف .افيكم غولبلا ناك نإو

 ىلإ ىلعألا نم لوصولا نع ةرابع لوزنلا ناك نإو لفسألاو ىلعألا قلاخ
 .لفسألا

 ال ان ال ان ال ال

 ١"/8. «ءايبنألا ةروس ١

 ١/. «تلّصف ةروسو ا .«فهكلا ةروس 3”

 .4 - 8/6 «ماعنألا ةروْس [ .مهنوكل :ى

 .ديعلا :ل دة .لاسرإلاو :ى هل





 ا 2 ----

 [ءايبنالا ليضفت يف] لصف

 :ىلاعت هلوقل ضعب نم لضفأ مهضعب نأب [ظ*]/ لوقلا نم اَدب ال
 صب اَنَّضَم َدَْلَوط :ىلاعت لاقو '.4َنيْنَب َكَع َمُهَصْنب اَنْلَضَص لسا كنت
 مهضعب ْنأب لوقن ”: ُةَقآُكك يِنْعْفْتْسُرلا نسحلا وبأ ؟لاقو" .4 يتب لع نبل
 وفأ 'خيشلا لاقو .مهتيمستب لغتشن الو نآرقلا صن امك ضعب نم لضفأ
 نمو .رشبلا عيمج ىلع ْرِكقَع دمحم ليضفت ىلع سانلا نتا "ريحا
 هلكت دمحم ةالصب هتالص نارتقال لضفلاب ْةلكقَع ليلخلا ركذُي نأ زئاجلا
 َكِْعاَج ٍّنإ# :ىلاعت هلوقلو ءاليلخ هايإ ىلاعت هللا ذاختالو ءدّهشتلا يف
 الإ .نآرقلا ىف هركذ ةرثكل هيلع هللا تاولص ىسوم "اذكو *.4تامإ سان
 ىوس بيترتلا ىلع زييمتلاب لاغتشالا ''نينمؤملا نم نسحتسُي ال هنأ
 نم لضفأ مهضعب نيلسرملاو «نييبنلا نم لضفأ نيلسرملا نأ لامجإلا

 .507/؟ «.ةرقبلا ةروس 1 .ذب ال مث :ى ١
 .ناكو :ل !08/١. ء.ءارسإلا ةروس

 هتبسن .دنقرمس لهأ نم ءمّلكتم «يفنح هيقف يْغَمُتْسَُرلا ءديعس نب يلع نسحلا وبأ وه 05
 ىف دئاوفلاو دئاوزلا :اهنم .بتك هل .يديرتاملا باحصأ نم ناك .اهارق ىدحإ ىلإ
 :يلكرزلل مالعألا :رظنا .م407/ه1 40 ةنس وحن يوت .يدتهملا داشرإو «مولعلا عاونأ
 .49/7 «ةلاحكل نيفلؤملا مجعمو ؛ ١٠ه

 . هدام خيشلا لاق :ى ة؟5

 ١0 «ةرقبلا ةروس 4. .هركذ مّدقت «يرغاشّبلا ىبحي نب دمحموه ؟/14؟١.

 .نمؤملا نم :ى .كلذكو :ى 6



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 يناوخإ ىلع اولص» : هلكت لاق .لاسرإلاو ثعبلا ءارو اميف نكلو ضعب

 ام ردقب مهفرعن نأ انيلع بجاولاف '.«ٌتْثعُب امك اوثعُب مهثإف نيلسرملا نم

 ذإ [و41]/ ءهيلإ ليبس ال هللا دنع مهتاماقم ردق ىلع فوقولا امأف

 ءرابجإ بذج ال ءافطصا ٌبذج ملاعلا نع ةبوذجم ةّيفخ تناك مهرئارس
 قيرطب تاداعلا نع ةعوزنم «قيفوتلا قيرطب "ةعاطلا ىلإ ةبولجم مهرهاوظو

 '.«َنيِصلْْمْلا انواَبِع ْنِم ُمَّنِإطظ :ىلاعت هللا لاق :ةاركألا .قيرطي آل ةييفعلا

 هللا ريغل لمعي ال هنأ ئبني ضفخلاب صلخملا امأف ؛.بصنلاو ضفخلاب ئرُت

 هللا بذجب ىلاعت هللا ٌريغ هّرس يف ىقبي ال نم بصنلاب صّلخملاو «ىلاعت
 ءءابتجالاو ءافطصالا ماقم مهرئارس يف مهتاماقمف .نوكلا نع مهرئارس

 مهبيذهت وهف ءافطصالا امأف .ةمصعلاو قيفوتلا لزانم مهرهاوظ يف مهلزانمو

 اقوشو ةبحمو ةنينأمطو ًالكوتو ًادامتعاو ًاركذ ىلاعت هللا نع مهفِرَصَي امع

 هللا وهو ًادحاو امه اهلعجو ةمهلا عمج ءابتجالاو .ًاميظعتو ًةبيهو ًاسنأو

 ام ةلازإ ةمصعلاو .ىلاعت هللا اضر قفاوت لامعأ ىلع مهتماقإ قيفوتلاو .ىلاعت

 ءاشي نم هب صتخي ىلاعت هللا نم لضف كلذ لكو .مهرادقأ طقسُيو مهنيشي

 مهنيب يّوسُن الو انلاوحأب مهلاوحأ سيقت ال نأ انيلع بجاولاف .هدابع نم

 [ظ4]/ لالجل كاذف ىلاعت هللا نم تابتاعملا تدرو نإو .مهريغ نيبو

 ةمصعلا يف مهلاح ديكأتلو «ىلاعت هللا دنع مهلحم ”فرشو مهردق

 فعضلاو زجعلاو لهجلا هيلع زوجي قولخم وه نم نأ مّلعُيلو «ءابتجالاو

 .هلامكو هلالجب دّرفتم ىلاعت هللاو .ناصقنلاو روصقلاو

 هل روثنملا ردلاو ؛؟5/" «يطويسلل ريغصلا عماجلاو ؛؟ه ١ «ريثك نبا ريسفت ١

 .؟ 0/١

 .ةعاطلا ىلع :ى

 ءهفسوي ةروس) 84َنيِصلْسُمْلا اَنِداَبِع ْنِم ُمَنِإ َءاَمَحَفْلاَو وسلا ُدْنَع فرص كلدكحك» »+

 ١2117((.

 .فيرشو : مدل 0 .ضفخلاو بصنلاب :ى 4



 77 ينوباصلا نيدلا رون

 نودومحم مر .ىلاغت هللا نم مهل ةتباث ةمصعلاو 'ءانطصسألاو

 هتاذب دومحملا وه ”هللاو .مهتاوذب ال كلذ مهل هللا لعَجب نلوحودممو

 هلهب مهصتخا .# ٍرامْخَل نيفطصملا نمل اًئَدنِع ممر :مهتلمج يف لاقو : هايع هود سعب ام هاب ع 5 بسس سوه : : ب

 ةاعدو ةادهو .هدابع نيبو هليب ًءارقس اونوكيل ةّيلعلا لزانملاو هرملا تاماركلا

 .نيعمجأ مهيلع هللا تاولص ".مهل ةودقو

 ال ان اذ اذ ال ال

 .هللا ى .ءافطصالاو  ى ١

 .8/88 ءص ةروس 4 #/١109. «.نارمع لآ ةروس '“

 .مهل - ى 0



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنلا 6273

 مالسلا مهيلع ءايبنألا ددع يف لصف

 خيشلا هلاق ام هيف طوحألاو .نيلسرملاو ءايبنألا ددع يف سانلا ملكت
 مهب ناميإلا يف انب ةجاح ال هنأ :هيلع هللا ةمحر يديرتاملا روصنم وبأ مامإلا

 امو مالسلا امهيلع دمحم مهرخآو مدآ مهلَوَأ نأ نمؤنف .ءمهددع ةفرعم ىلإ

 ددع ىلع مهترصح ىتم كنإف .قحلا ىلع اوناك 'ءايبنألاو نيلسرملا نم امهنيب
 ضعب ةّوبن راكنإ ىلإ يّدؤيف «ءصقنأ وأ كلذ نم دّيزأ 'اونوكي نأ لمتحي

 ناك اذه ىلعو .يبن هنأب يبنلا ريغ [و5]/ ةداهش ىلإ وأ مالسلا مهيلع ءايبنألا

 الو هتباصإ يف باوثلا ىَجرُي ال امع زّرحتلا : ُةْقَُكك روصنم يبأ خيشلا بهذم
 قاحسإ مأ ليعامسإ حيبذلا نأ يف سانلا فالتخاك ءهئطخ يف باقعلا نّمُْي

 .ىلاعت هللا ءاش نإ "هعضوم يف ءيجي ءاذه لاثمأو

 :لوقي 010 يِنْعَمُتْسُرلا نسحلا ابأ خيشلا تعمس :يرغاشبلا لاق

 يصاعم باتكب هَنَوْنَعو ًاباتك روصنم يبأ خيشلا تقو يف دحاو فّئص
 فينصتلا هدصقب فّئصملا اذه نإ :ْةْنَلُكك روصنم وبأ خيشلا لاقف .ءايبنألا
 هدّقفتيو ًاريثك كلذ نم دجي نأ ىئتمتي باتك فينصت مار نم نأل َرْفَك

 فيكف «هيلع فيخ نمؤم نم ةيصعم دوجو ىئمت نمو «هفينصت نسحل
 فتصملا ىلمأف .اهرشني ىتح ”لوسر نم ةيصعم دوجو فلكتي *نمب

 .نوكي نأ :ى 1 .نيلسرملاو ءايشألا نم. : 1

 نعل :ل 4 .هعضاوم يف :قى

 .هّللا لوسر نم :قى 0



 7 777777777777 _ _ بحجج صولا ل
 .ءايبنألا ةمصع هامسو باتكلا اذه 0 [يرغاشبلا]

 لاقو «رئابكلاو رفكلا نع نوموصعم مهنأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ قفتا
 مسا مهلعف ىلع قطن ال سيضم طر ,نااكملا بم رد : مهضعب
 0 خيشلا لاقو '.للزلا مهنم زوجت نكلو ًاريبك وأ ناك ًاريغص بنذلا
 '.«زهل سل مل كلتع نأ اَنَعال : هبيبح نم [ظه]/ ىلاعت هللا ركذ ام وحن "«تهنملا نايتإو رومأملا كرت ال لضفألا كرت مهنم زوجي : هُنَا روصنم
 .نذأي ال نأ هللا دنع لضفألا نكل ء.زئاج نذإلا مدعو 0 نم نذإلاو
 لأ 1م مَع َرِل ٌىّبلأ ايكيا : ىلاعت هلوق ّوحنو' ؛كلذ ىلع 'ىلاعت هللا هبتاعف
 هلوق وحنو ؟زئاج هنإو نيمي لالحلا ميرحتو * «ةيلل َتاَرَم ىتبَ 6
 ال وهو - ىمعألا نع ضارعإلاو '.4َىَتقْلا هدب نأ . َلْرَيَو سع# : ىلاعت
 نكل «ءزئاج ايما مالسولل ة ةرفكلا ءاسؤر بيغرت لاح يف - هب ىذأتيل هنياعي
 هللا هبتاعف .لضفأ ناك ةرفكلا كرتو ىمعألا ىلع لابقإلا ىلاعت هللا دنع
 هميظعت باتعلا اذهب نرق كلذ عمو .«لرَيَو ىبع# :لاقف كلذ ىلع ىلاعت
 4ك, ىبع# :لاقف ءءامظعلا بطاخي امك ةبياغملا ليبس ىلع "هتبطاخمب
 اًمع# :هلوق يف باتعلا ىلع وفعلا مدق ”اذكو تنور ٌتَسبع» لقي ملو
 هبلق َرِقَي مل الإو ''باتعلا اذهب فطللا نرق هنأ الولو * .#«تكلنع ُدَشأ
 .ىلاعت هللا باتعل

 باكترا مهنم زّوجُي مل ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم ًادحأ نأ لصاحلاف
 ةظفلب اوظفلت نإو «ىلاعت هللا اضر ىلع مهاوهو مهتوهشل ًاراغيإ روظحملا
 دارملا نكلو .دابعلا نيب اميف [و5]/ ّداتعملا بنذلا هنم دارملا سيلف بنذلا
 ذإ .ءظفللا ةقيقح وهو .كلذ ريغ وأ باتعلا ةهج نم ةَعبت هل لعف ةرشابم هنم

 .مهنم للؤلا :ى .ذ

 .401/1 .يديرتاملل نآرقلا تاليوأت :رظنا .روجزملا :ى 5
 .ىلاعت هللا -ى 4 .4/"5 «ءقبوتلا ةروس 7
 .5 - ١/8٠ «سبع ةروس 1 ١/17. «ميرحتلا ةروس 6
 .كلذكو :ىك م .هتيطاخمل :ى ا“

 .فطللا اذهب باتعلا نرق :ى ٠ .8/"547 «ةبوتلا ةروس



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 0 < بج

 دا رؤي يف وه يذلا وضعلل نونلا حتفب بئنذلا وه قاقتشالا لصأ

 ءاذه '#«ّرَّخْأَت امو َكَنُذ ني َمّدَقَت ام هنأ كل رمل :ىلاعت هلوقب دارملا لعلو

 هذه قلطُن ال نأ ىلوألا كلذ عمو .قلخلا نيب فّرراعتملا داتعملا بنذلا ال

 ءةحتللا مسا نم اوفراعت ام قلخلا ماهوأ ىلإ قبسي اليك مهقح يف ةظفللا

 ةعاطلا نع وأ ؛«لطابلا ىلإ قحلا نع اولز مهنأ اهنم مهفي ال ةّلزلا كلذكو

 ضعب يف مهؤاقب مهتلز نكلو .ةلفغلا ىلإ وكدلا حك وأ «ةيصعملا ىلإ

 م هده : ليقو .لضافلا ىلإ لضفألا نع مهتلز وأ «ةيرشبلا 'مهفاصوأ

 هناك ةيعملا وبأ مامإلا خيشلا ركذو .ةوبنلا ماقم ىلإ ةلاسرلا ماقم نم

 السبا ماقمك كد بجاو وهو «قح ةوبنلا ماقم نأل .حصي ال اذه

 ا اا ا ا

 0 عابتاو لضفألا كرتو .«ةوبنلا ماقم عابتا نم لضفأ ةلاسرلا ماقم عابتا

 ماقمو ةوبنلا ماقم نيب ضراعتلا عقو [ظ11/ اذإ حصي امنإ اذه نكلو .ةلز

 الإ روصتي ال كلذو .رخآلا ةّيضق فالخ وا نأب ةلاسرلا

 ”هلوقب ةلئتقع مدآ قح يف ةلزلا مسا ركذ ىلاعت هللا نأ الولو * .خسنلا قيرطب

 يف ةظفللا هذه قِلطُي نأ دحأل زجي مل الإو '#«اَبنَع ُنطْيَّشلأ اَمُهّلَدآَتا» :ىلاعت

 دري مل اذإ ةلز لضفألا كرت ىّمسُي ال نأ طوحألاو .هريغ قح ىف الو هقح

 لالخل درو ”امنإ لضفألا كرت ىلع ىلاعت هللا نم باتعلا نإو .فيقوتلا هب

 ال امب نوبّتاعي ''فارشألاو .ىلاعت هللا دنع مهتناكمو ةهتلرتم * عفرو مهردق

 .مهنود نَم هب بتاعي

 ليلد نيلسرملاو ءايبنألا تابتاعم : ِةئَلْ روصنم وبأ مامإلا خيشلا لاق

 .فاصوأ :ل ١ .1/58 .حتفلا ةروس ١

 .عابتا يل ع

 لضفألا كرتو لضافلا عابتا نإ لوقن نحنو ةلاسرلا ماقم توبثو لاسرإلا دعب :ى عى

 .ةلز نوكي نأ زوجي
 ."7/” «قةرقبلا ةروس د .هلوقل :ى هوه

 .امنإو :ى ءامثإف :ل م ءاذإ :ىن 1

 .فارشألاف :ل ٠ .عيفرو :ل 4



 هسفن بيع ركذي ال ناسنإلا نإف .ةلاسرلا غيلبت يف 'مهتالاقم يف مهقدص ىلع

 نم ًائيش ًامتاك ِهَِي يبنلا ناك ول : ةشئاع تلاق .هلاح نم صقتنلا مهوُي امو
 ".«هقلع َتَمَمَنَأَو ِهيَلَع هللا معنأ ىذلِل لوقت ذإو# :ةيآلا هذه متكل يحولا

 تافص يف مهصقنو مهايإ مهروصق فيرعت باتعلا يف ىرخأ ةمكحو
 "فعضو زجع ةفص نع ولخي ال ىلاعت [وال1/ هللا نود ادحأ نإو «ةيرشبلا
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 ةنياعمب اولجت اويقوخ امل .ءايبنألا :لوقي ”ىقافلا نسحلا يأ :ثعمس ؟ةنلك
 مهدنع ناك ام مهيلع 'يرجأف .هسفن ةفرعم دبعلا تاماقم فرشأو .مهفاصوأ
 راذتعالا نوميدُيف راقتفالا مهل ددحتيف مهسفنأ يف نورسكنيف بياعملا نم

 ".«ةّرم ةئام موي لك يف هللا رفغتسأل يّنِإ» : ْةدِلَع لاق امك ءرافغتسالاو

 رافغتسالاو عرضتلاو راذتعالا يف ممألا مهب *يدتقتل ىرخأ ةمكحو

 صيحمت يف اورّصقي الف ءداهتجالاو ةدابعلاو ركشلا يف مهب اودّتقا امك

 _نورذحيو نوقتيف نوفاخي لب .رافغتسالاب مهاياطخ ريفكتو راذتعالاب مهبونذ
 لكي ءايبنألا باتع يف ةمكحلا هجو ىلع فقي مل نمو .نوبغريف نوجريو

 لحم ّيأ ىلع باتعلابو ؛مهبتاع ىنعم ّيأل ملعأ وهف ىلاعت هللا ىلإ هملع
 نم :هيلإ لصت قيرط ّيأ نم ىلاعت هللا نم دبعلا ةمارك نأ ىَردُي الف .مهلزنأ
 .ءالبلا ةهج نم مأ ءاطعلا ةهج نم ءةنحملا قيرط نم مأ ةمعنلا قيرط

 .مهتلاقم يف :خني 1

 «يراخبلا حيحصو 777 0741/5 «لبنح نب دمحأ دنسم .ال/#” .بازحألا ةروس 5

 .يديرتاملل نآرقلا تاليوأت :رظنا .5188 «.ناميإلا ء.ملسم حيحصو ؛؟١7 ءديحوتلا
18 

 .فيرش عم :ى ل 1 .زجعو ففعض ةفص :ى 7

 .يدل ةرفوتملا رداصملا يف هل ةمجرت ىلع رثعأ مل كه

 .ىرج امف :ل 3

 نئسو ؛١4 ءاعدلاو ركذلا ءملسم حيحصو ؛770/4 .540/1 «لبنح نب دمحأ ككيه 87

 ١/47. ريسفتلا «ءيذمرتلا نئسو ؛؟7“ رتولا ءدواد يبأ

 :نورذحيو ل "؟تووذحبف قف -4 .اودتقيل :ى 6



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنلا

 ايس ابحت نأ معو ْمُكحَل ريح َرْهَو انيك أوهْؤَت نأ عبعو» :ىلاعت هللا لاق

 ةيبوبرلاف ءرشبلا ىوق اهب طيحي ال [ظا/1/ ةيبوبرلا مكج ذإ '.«هكَل يه َوُهَو

 ريغ هتافصب ىلاعت هللاو '.اهدّدحل اهيلع دابعلا مولع تفقو ولف «ةلولعم ريغ

 .دودحعم

 نع ةمصعلاو .اهلك لاوحألا يف نيمّركم اوناك مالسلا مهيلع ءايبنألاو

 زوجي ام مهيلع زاج ول ذإ «مهلاوحأ عيمجل ةمزال مهقح يف ةتباث يصاعملا

 كتاعلا يجوبف بذكلا مهنم نَمؤي ال ذإ .ةلاسرلا تلطبل مهريغ ىلع

 نوفزاجملا *ةلوشحلا ماحتقا الولو .ةجحلا همزلت الف يحولا يف بايترالاو

 انرصتقال 00 رار وم صم يف ضوخلاو ءايبنألا لاوحأ ركذ يف

 ةيافك هيف ذإ ' مهتماركو مهلضف نم نآرقلا يف ىلاعت هللا ركذ ام ىلع

 دج نال لعب ابنا ترصف اهل نكلو: «نيدقرتغملل .ةياذهو نيريصة يملا

 ةدراولا تايآلا باتكلا اذه يف انركذ هليوأت ريغ ىلع "هولمحف نآرقلا نايب

 اب قيلي ام وحن ىلع ”مهتابتاعم هوجو انحرشو ء«ءايبنألا قح يف

 كلرلاو ”غيزلا نم ةمصعلا ةانلاسو ع اياب ىلج واح هللا اًنعتساو

 .ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ١ ..هلضفو هّنمب

 ال ان اذ اذ ال ل

 .رشبلا اهدذحل يأ 5١ ال م ةروس ١

 :ةلايقلا قّرِفلا نم مهو «هريغو ميسجتلا ىلإ اوبهذف .رهاوظلاب 0 موق : ا 1
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 ,مهنانياعم هل 4 .اهولمحف :م ل /

 رح .ذِإ + ى ل .غيزلا نع :ئى



 ع ينوباصلا نيدلا رون

 هيلع همالسو هللا تاولص مدآ ركذ

 لوأ لعج تاماركلا عاونأب رشبلا صيصخت [و4]/ ىلاعت هللا دارأ امل مث

 ٌصخو نآرقلا نم تايآ يف هتصق 'ركدو « ديت مدآ وهو ءًالسرم اًيبن رشبلا

 تللع ان دج .نأ كتم ام [شإك 19 :لاقف :«صيصختلاب ةقلاسلا ةرافي عقلك

 هلل ةفص هلعجي وأ ةردقلا نع ةرابع ديلا لعجي نم لوق لطبُي اذهو' .4ّةَتّيِ
 .دحاو سنج نم ناتفص ىلاعت هلل نوكي نأ ليحتسي ذإ «ةّيفيك ريغ نم ىلاعت

 قلخ صيصخت يف ةغلابم نيديلا ركذ : ةْنَلْخك روصنم وبأ مامإلا خيشلا لاق

 نع ةرابع نيديلا ركذ :مهضعب ؟لاقو '.هقلخ يف ةطساولا يفنو يقع مدآ

 ىلعو هيلع لدعلاو لضفلا راثآ ءارجإل الحم مدآ قلخ هنأل «لدعلاو لضفلا

 «ٌنفإْلا اهلمحو# :ةنامألا ركذ يف ىلاعت هللا لاق .هبلص يف مه نيذلا هدالوأ

 فيثكلا دسجلا نيب عمجو '«هيلتبيل ًاجاشمأ هقْلَح لعج *.4تئمْوْمْلاَو َنينِمْوحْل

 .ه 88 بص ةروس 1١ .ركذ :ل ١

 .5875 - 581/١5 «.يديرتاملل نآرقلا تاليوأت :نراق 07

 .لاق :ل

 ندالا اَهلَحَو اني َنقَفْنأو اَبليي نأ نيك ٍلاَبْلاَو ٍضْيالاَو توتا لع َدادَدلا انه اًدإ» ه٠
 .(7 - ا/1/67 .«بازحألا ةروس) 4... هَل َبْدَعَل . اًلُهَج اًمُوُنَظ نك ون
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 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنلا
 0 اا ااا هاا“ ج4 كك

 نهذلاو مهفلا عم بضغلاو صرحلاو ةوهشلا هيف بكرو فيطللا حورلاو
 نم هنزاوُي دحأ الف هفطلو هلضفب هادهو مهنم ىفطصا نمف .لقعلاو

 ءافطصا يفو .هنم ثبخأ ءيش الف هناهأو هلذخ نمو .ةماركلا يف نيقولخملا

 [ظح]/ مهرهوج ءافص اولعجي نأ يف ةكئالملا ملع عطق سيلبإ نالذخو مدآ

 نم رعي ءهقلخ ليضفت يف ىلاعت هلل مكحلا نأ اوملع ىتح .«لضفلل ةّلع

 وفصيف ةيبوبرلا رارسأ ىلع ةطاحإلاب دحأ لغتشي الف .ءاشي نم 'لذيو ءاشي
 الو هتاذ يف هل كيرش ال 'هدحو هلل ةّيهولألا مّلسُي نأ ميلستلاو .ميلستلا مهل

 .هتدابع ىف الو همكح ىف

 دانع رهظف ءدناعملا نم ملسملا رهظيل مهل ءالتبا هتكئالم هل دجسأ مث

 ةعاط هل ةكئالملا دوجس لعجو .نيعمجأ ةكئالملا ميلستو نيعللا سيلبإ

 ىلع لّرنملا هباتك يف ىلاعت هللا نّيبف .ُدملَع مدآل "ةّيحتو ىلاعت هلل ةدابعو
 دِجف#» *لاقف هةموو ةئئلو ع ءايإو ةكئالملا لاثتما لّسرملا ك1

 نَمب نواهت نم نأ قئالخلا ملعيل :««سيلنإ آّلِإ . َنوْعَمْل ْمُهْلُك ٌهَكِيَلَمَ
 هللا همظع نم مظع نمو .هنارسخو هناوهل اببس كلذ نوكي ىلاعت هّللا 0

 .هئانثي ”ىلاعت هللا هيلع ىنثأ ىلاعت

 ناك دقو ايي كِحكرَو َتنَأ نكس # :لاَف هتلح هتجوزو ةتكسأ مث

 جرحي هنأ ةراشإ 06 ناكو .ةفيلخ ضرألا يف لعاج هنأب هتكئالم ربخأ

 ا ا 1 1 ا اع

 .ىلاعت هلل :ل 3 .لاضيو 0 ١

 70/١6“ ١ ءرجحلا ةروس و .ةيحت :ى "9

 ."86/؟ «ءةرقبلا ةروس 15 .ىلاعت هللا -ى وه

 .هب :ى /

 5/١. .ىطويسلل روثنملا ردلا :رظنا ”0/1 «ةرقبلا ةروس 4

 5 ٠١ ءاهناق :ى 5



 2 ينوباصلا نيدلا رون

 نم هنم هتيرذ جارخإ هتمسق يف ناكو .ننملا فئاطلو معنلا لئالج نم هنإف

 دلاوتلا عضوم نكت مل ةنجلاو .نيحلاصلاو نيقيّدصلاو 'ءايلوألاو ءايبنألا
 هدوجو دارأ ام قيقحتل اهنم هجرخأف .ءايقشألاو ةرفكلا عضوم الو لسانتلاو

 راهظإل ضرألا ىلإ هطابهإو ةنجلا نم هجارخإ ناكف .ةمكحلا هجو ىلع
 ؛هتبترل ًاطاقسإو هتّلزل ةبوقع ال هتفيلخ مدآل ًافرشو ةعفرو .هتمكحو هملع

 ةبتر غلب ضرألا ىلإ لزن اذإو ءدابعلا نم ًادحاو ناكل ةنجلا يف ناك ول ذإ
 رهظي ىلاعت هللا نكلو .ةدابعلا نم ًافرش نيبأو ًاردق مظعأ ةفالخلاو .ةفالخلا

 '.ةمعنلا قيرط نم وأ 'ةنحملا قيرط نم امإ :ءاش قيرط ّيأب هدابع ماركإ
 ؟هيلع ةأْوَّسلا ءادبإ نم ةنحملا قيرط نم ةماركلا هذه ْممِعقَع مدآ ىلع رهظأف
 ةيؤر دنعو ”.بعتلاو بّصنلا راد ىلإ جورخلاو «هنم ةحارلاو ةمعنلا لاوزو

 نم أّربتف .هنع ىلاعت هللا يهن دعب ةرجشلا لوانت نم هسفن نم 'ريصقتلا

 71 رو: :لاقن «ةقيحرو ةليقفي ةاعيبلاو زوغلا نأ نّقيتو هتّوقو هلوح

 ىلع هّمه دادزاف ".«َنِرِسَحْلا َنِم نكمل اََمَحْيَرَو ال رِفْثَت رَل نإ اسفنأ [ظه]/
 ثيح راذتعالا تاملك ىلاعت هللا هاقلف ءةنجلا تاوف مه ىلع هريصقت ةيؤر

 تاملكلا كلت لاق املف *.4ِةَيَلَع َباَنَك تك ِفْيَر نم ٌمَداَ َحَولتَقا# :لاق
 هلع .باذف .ركير هلبتجا 2 :لاق امك هل رفغو هنع افعو ىلاعت هللا هابتجا هم ور وردسءم 2 /

 يدتقّيف .نانجلا ةحار لين ىلع نارفغلاو وفعلا ةيّؤرب هحرف دادزا 14 دعو

 يف ريصقتلاو رامتئالا تاوف ىلع مامتهالا نأ نوفرعيو بابلألا ولوأ هب

 .ةحارلاو ةمعنلا لاوزو ظوظحلا تاوف ىلع مامتهالا نم ىلوأ لامعألا
 ؛ةجاحلا لاؤسو دارملا سامتلا نم ّمهأ ةيفاعلاو وفعلا لاؤسو راذتعالاو

 .ةمعتلا حن 8 .ءايبنالاو ءايلوألا نم :ى ١

 .ةنحملا :ى ““

 خأ آنك ٌنطِبَّشلا مُكَتَنِنَْي ال م ىّبي» :ىلاعت هلوق ىلإ ريشي هناك فلؤملا لعل ع
 رظناو ,.(507// فارعألا ةروس) 4 ًامهتمْوَس اَمُهَيِرِل اَمُهَساَبِل اَمُهََع عني ِدَنَجْلا َنَي كيوب
 1119+ هلع ةروس: ؛ اضيأ

 :نضقتلا :ىك 5 :هسصتلاو هيغتلا 2 8

 .ثاي# قرقللا ةروس .77/7 .فارعألا ةروس 7

 177/٠١. ءهط ةروس



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا
 ا اال ااا جورلل# ك

 ةئام موي لك يف ىلاعت هللا ىلإ بوتي ناك هنإف . ٌدالكلَظ هللا لوسر لعف امك
 هللا نإ :يروثلا نايفس لاق '.ةَرم نيعبس ةسلج لك يف هللا رفغتسيو ِةّرم

 مدآ جرخأ ءهردق لج نإو ةنارق 'هقلخ نم دحأ نيبو هنيب لعجي مل ىلاعت

 ءاهبكترت رئابكلاب ةالابم الو ماشتحا ريغ نم طسبنت تنأف «ةنجلا نم ةّلزب

 اذه كل عقو هجو يأ نم .ةنجلا كلاخدإ ىلاعت هللا ىلع ىئمتت مث

 اي :مدآل لاق ىلاعت هللا نإ» ' :لاق هنأ الئ ىبنلا نع يورو ؟طاضبتالا

 دحأ ةبوت الو كتبوت لّبقُت مل [و1١٠/ كلذ الولو يبضغ يتمحر تقبس مدآ

 ىف .رخأتلاو .قبسلاو .«يبضغ يتمحر تقبس» :هلوقو *.«كتيرذ نم

 نم هيضفخلا رثآ ىلع .ةمحرلا, رثأ قيس .ذارأ .هنكل ,عنتمم ىلاعت هللا تافص

 نيح هتمحر نع الَوأ 22 'مدآ ربخأ ثيح ؛دابعلا ىلإ لوصولا ةهج
 كلذلو "كبر كمحري» :ىلاعت هللا 'لاق .(هلل دمحلا» :لاقف مدآ سطع

 هءابإو سيلبإ لاحو هراذتعاو هتلزو مدآ لاح ىلاعت هللا لعجف ”.«(كُتقلَخ

 هّعنمو 'ةنجلا هللا هحابأ مث .ةمايقلا موي ىلإ مدآ ةيرذ لاوحأل ةآرم هرابكتساو

 ذم يرن الو اَمُنَتِس ُتْيَح اًدذَمَر اهنِم الكو# :لاقف ةدحاو ةرجش لوانت نع

 نع زرحتلا ذإ ءيهنلا ''ةاعارمب هنحتما ''.«َنِيظلا نب انوه َةَرحَّتل

 .رومأملا ىلع مادقإلا نم ّدشأ ''يهنملا

 ننسو ؛١54 ءاعدلاو ركذلا ءملسم حيحصو ؟710/4 «40/؟ «لبنح نب دمحأ دئنسم ١

 ١/417. ريسفتلا «يذمرتلا ننسو ؛؟؟7* رتولا ءدواد يبأ

 .لاق هنأ - ى '“ :ةدابع نه 1 فا
 لبينح نب دمحأ دنسم : رظنا «ىبضعغ يتمحر تقبساا :ةرابعلو ظافلألا هذهب هدجأ مل 4

 ؛١ ىقلخلا ءدب ؛58 ء77؟ ٠١6 ديحوتلا «يراخيلا حيحصو ؟١71 2508 ©:

 .لاقف :ى 5 .مدآل 0 0

 ؛ ١74/97 «مكاحلل نيحيحصلا ىلع كردتسملاو ؛١/7١٠7 «يربطلل نايبلا عماج :رظنا 30

 .؟الا « رجح نال ةيلاعلا بلاطملاو ؛؟١ . ىمثيهلل دئاوزلا عمجمو

 .ةنجلا هيلع ىلاعت هللا حابأ مث :ى وة .كقلخ :ى م

 .ةاعارمل :ل ١١ .60"7/؟ «ءةرقبلا ةروس ٠

 .ىهنملا نم لا



 77 ينوباصلا نيدلا رون

 تافص نم "نإف '.هنم عِنم ام ىلع صيرح مدآ نبا نإ :ءامكحلا تلاق

 هذهب ىلاعت هللا هنحتما .فعضلاو عّرَجلاو عْلّهلاو هّرَّشلاو صرحلا رشبلا

 ىرج ام ىرجف «ىلاعت هللا ىلإ هعزف قّدصيو "هرارطضا ققحتيل لاصخلا

 هللا لاق ءماعطلا ىلإ ًاجاتحم ىلاعت هللا هقلخ ذإ .هتفص ؟ةقفاومل مدآ ىلع
 نيعللا سيلبإ ةسوسو هب نرتقا دقو فيك * يرمي الو ٌمِهْطي وهو# :ىلاعت

 َةَرَجَس لع َكَلْدأ لكل :لاقو ' « تحصل نيل انكل ْنِإ آَمُهَمَساَكَو# ا
 سيلبإ نم مّسقلا يف هللا مسا ذلئكيظ مدآ عمس [ظ1١٠/ امل :ليق ".« رخل

 "هللاب مّسقلا ىلع رساجتي ًادحأ نأ هلابب رطخي ملو هلالج دوهش يف رّيحت
 نأ هبلق يف عقوف ةبوقعلا رثأ اهيلع رهظي ملو ًءاَوح هلبق تلوانت مث .ًابذاك
 هتعاس نم مدن مث لوانتف .ميرحتلل ا هيزحلل ناك يهنلا نأ وأ عقترا دق يهنلا

 آنتلظ اًنّبر# :لاقف .لاهتبالاو عرضتلاب ىلاعت هللا ىلإ يا لاحلا يف عجرو

 ءابتجالاب كلذ دعب همركأو .ىلاعت هللا وفع نع جرخي مل ''كلذلو 5 عشنا

 '*امأو ".« نمو هيلع باف مير هبا مثل ' :لاق امك ىدهلاو ''ةبوتلاو
 ءرمألا هّدرو ىلاعت هللا عم ءايربكلا يف هتعزانمو لوبقلا ءابإب رفك [دقف] سيلبإ

 ؛دبعلاب قيلت ال فاصوألا هذهو .مدآل دوجسلاب رمألا يف ىلاعت هلل هتئيطخبو

 مان لو عنص ام ىلع رص مت .جراخ نم سوسوم الو عاد هل نكي ملو

 مُهَسوعل كِنَرِعِف» :هلوقب ءمدآ ينب ءاوغإ ىلع مزع لب ءعجري ملو
 ىلع درطلاو نعللا بجوتساف ٌةكلَع مدآ لعف هلعف هبشي ملف '.4 نيم
 .هلعف

 .نإو :ى د" .هب :ل ١

 .ةقفاومب :ى |: .هيارطضا :ى '#

 .؟7/١5 .فارعألا ةروس 1 ١5/6. ءماعنألا ةروس ه

 فلاب :ى 4 178/5٠١. ءهط ةروس 0ا/

 «فارعألا ةروس) 4َنِرِسَحْلا َنِم َنوَْتَل اَنَمَحَيَمَو ال َرفْنَت ل نِإَو اكّضَأ آنلَط اَنَيَر اَلاَت 9
). 

 .ءايتجالاو ةبوتلاب :ى 1١' .كلذلف :ل ٠

  0١1ءىهط ةروس 1 .لاقف :ى 1717/9١.

 ١ .امأف :ل  1١6ص ةروس «2 84 487.



 مدآل نيعللا ٌسيلبإ ةسوسو تناك فيك ١١ نسحلا وبأ هيقفلا لئسو

 يف /1]91١[ هلوخدب دهشن ال :لاقو باجأف ؟ال مأ ةنجلا يف لخد له ثق
 :لوقن نكل .هتاوف ىلع ًافّهلتو ًارّشحت دادزيل دعبي مل تبث نإو '«ةنجلا
 .ملعأ هللاو .امهيلع طَلُس يذلا هجولا نم امهل سوسو

 هلع باه مير هبل مث . ِوتَف مير مدا عصعو#» :ىلاعت 'هلوقو
 نأ ”َملعُيل نايصعلا بيقع ىدهلاو ةبوتلاو ءابتجالا ىلاعت هللا ركذ 2 .#«ئَدَهَو

 اذه طقسُي ملو كلذ دعب هءابتجا بجوأ افيطل ىنعم هنايصع نمض يف
 َمطَّقو ةبوتلا لوبقب مكح مث '.ءابتجالا ىنعم انركذ دقو ءمدآ ردق نايصعلا

 وه نايصعلاو .هنايصعب مِلَظُي مل ىدهلا رون نأ ملعُيل ىدهلا ىلع هماودب
 نايسنلاو ".ًادماع وأ ًايسان ناك ءاوس َّيهنملا ىلع مادقإلاو رومأملا كرت
 ةاعارم كرت ىلع سانلا بّناعُي امنإو .ةلزتعملل ًافالخ اندنع ةذخاؤملا زئاج

 هجو فرعي مل نم :ليقو .ٌباوصلا كرت يأ «وتف# هلوقو .ملعلا بابسأ
 َّنإ## :هلوق قفاوُي ام ىلع هلمحيلو ىلاعت هللا ىلإ هّملع ُلكَيْلَف ةيآلا ليوأت

 ١١ راما رع

 .« ير هلبتجأ مث ”:ىلاعت هلوقو ”«4اعْوبَو ْمَداَء عّمطَسآ هنآ
 هج رب رس

 ٠ انكأو. .ةروعلا ١"ةأؤّسلاف 54 مهتاءرَس امثل تدف# :ىلاعت هلوقو

 لك رصب عقي ال ناك اذه :ليق .كاَمُهَّلظ لاق ثيح امهريغل ُدِبَي مل هنأ
 (ظ111+ /انهئاروغ نع اههراضيأ تحي "روني ةتروع ىلع امهنف. كحلاو
 ىلاعت هللا ىلإ هراقتفا رهظُيل ةلزلا هذه هيلع ىلاعت هللا ءارجإ يف ةمكحلاو

 ١ .يِنْعَمْتْسرلا .ديعس نب يلع نسحلا وبا وع

 ؟"  .هلوق :ى ل '“ .اهيف :ى

 .فرعيل :ى 6 1١7١/58 ١177. ءهط ةروس 64

 7 .و4 ةقرو ««ءايبنألا ليضفت يف لصف» :رظنا 5
 ا «نارمع لا ةروص خف .ايسان وأ ادماع :ىب ا7/

 177/7٠. ىهط ةروس ٠ .ىلاعت هلوق - ى 4

 ةاوكلاو :يي ١71١/5١. ١7 فط ةروس ١

 .رونا :ي ١5 ناش :ل 1١



 < ينوباصلا نيدلا رون

 ل ملعُيو هرارطضا ٌمتّيو ءهلَجحو هءايحو

 كنم ءايح لب .ال» :لاقف «؟ىنم ارارفأ مدآ اي» :يدولنف بره يرام

 بنذم وصي اليك يهنلاو رمألا رطخل ًاميظعت كلذ ىلع هبتاع مث " هدرا

 اك امي اَمُهَجََلَع :هلوقب ناطيشلا ىلإ ةنجلا نم جارخإلا ةفاضإ "امأو
 هجورخ ىلإ كلذ ىضفأ ىتح ِدلمكِقَغ مدآأل هتسوسوو هدصقل ناك امنإ .04ِهيف

 نم مدآ عجريظ كر :ةناشل ًاحيبقتو هل ةبوقع هيلإ فيضأف .ةنجلا نم

 * ميج ابني أوُطيْهآ اَنَلُقط :لاق ثيح ىلاعت هللا رمأب ةنجلا

 ءانعلا يف عقوو ةحار هتتاف نم نإف ءبعتت يأ '#ّمَشَتف# :هلوق امأو
 قّرعُي ىتح عّبشت ال 1 5 و ا .ةيويند ةواقش كلذ َدَع

 .ةأرملا ىلع ال ولا ىلع قافنإلا نأ ليلد هيفو .كدالوأو

 ركذب ٌصخخ مدآ لاب امف ةرجشلا نابْرِقِب ءاوح تأدتبا امل :ليق نإف

 .ءاوح نود نايصعلا

 ةمصعلا يف مدآ لاح لثم [و151/ يف نكت مل ءاّوح نأ باوجلاو

 نألو .هلعف اهلعف هبشُي ال ذإ ءمدآ ركذ عم اهركذ نّسْحَي ملف «ةماركلاو

 امك كلذ دعب ءابتجالا راهظإل لب هتاذل ركذلاب رم كي مل نايصعلا

 رئاس فلاخت هئايبنأ عم ىلاعت هللا ةلماعم نأ ملعُيِل ٠ ء# ةلبلحأ م :لاق

 ىلع ردقت مل ءاوح نألو . ويا مدآ ردق نم طقسا مل ةلزلا ا «دايعلا

 .هتلجنخو ىف دل ١

 عاطقنا هيفو بيرغ ثيدح اذه :ريثك نبا لاق .158/6 80/١ ءريثك نبا ريسفت :رظنا 51
 .ا# بعك نب نبأو ةداتق نيب لاضعإ لب

 .,/7؟ ءقرقبلا ةروس 4 ءاضاك نق

 ا .ةرقبلا ةروس

 «ههلط ةروسس) «حّيمتف ةنجلا نم مَتحرخم الف كجوزل ََك ودع اًدنه نإ مداني انلفف# 7 1 ماه  .وعدس رس مقر ءو ضم رع عاما < در

 1 ١1(.

 .17؟/١5 .هط ةروس ا“



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 ركذب هدحو مدآ ىلاعت هللا بطاخ اذهلو .مدآ ىلع دراولا باتعلا ءابعأ لمحت

 امهيلع باتعلا 'ةمدقتم تناك نإو '«؟مدآ اي ينم ارارفأ» :لاق ثيح باتعلا
 ؟ كيدسّشلا اَنُكْلَي نع اَمَكَبْنَأ لأ :ىلاعت 'هلوقب

 ّرصأ َنيح وأ دوجسلا تقو ربكتسا ٍنيح نم رفك امنإ سيلبإ نأ ملعا مث

 هلوقي امك لصألا نم ًارفاك ناك هنأ ال . ع مدآ ةروص ىأر امل هنايصعب

 هلوق يف كلذكو .راص يأ *«تيزفكلا َنِم نول :ىلاعت هلوق ليوأتو .ةيرعشألا

 اًبقش ديعسلا ريصي اندنع نأ "ةافاوملا ةلأسم هذهو '.«ّنجْلا َّنِم نك #9 : ىلاعت

  هللاب ذايعلاو  رفكلا ىلع تام نم نإ :اولاقو .هناميإب اذيعس يقشلاو هرفكب

 نم انموم ناك هنأ قي ةنامنألا ىلع .تام. نمو: «دنحو ني نم ارفاك ناك هنأ نبي
 انمؤم وه ماد ام اندنعو .فالالخلا اذه ىلع ةوادعلاو ةبحملا كلذكو ”.دجُو نيح

 ؟.داشرلل قفوملا هللاو .هللا ودع راص رفك اذإف هللا بيبح وهف

 1 9ج» هلوق ىلإ 4وتسو نين ني كفل ىلا رم : ىلاعت هوقو
 1 ىلإ كرشلا اذه ليوأتلا لهأ فرص «.٠١ ًامُهلتا+ آَميفإ ٌةكَرُش [ظ1١]/
 امل ءاوح نأ هورسفو ؛غ #2 اَمُهلتاَ آميف مم 1 7 كح هلوق وهو .ءاوحو

 ىمساو ثراحلا ديعب هيّمَسف دلو كل ناك نإ :اهل لاقو نسيلدإ اهءاج تلمح

 240/١ #/١584. ءريثك نبا ريسفت :رظنا ءابيرق مدقت

 .هلوقل :ل “* .ةمدقم :ى

 ."84/؟ «ءقرقبلا ةروس 26ه .17// ء.فارعألا ةروس
 0١0/١8. ءاففهكلا ةروس

 هب هنوفاوي ام ىلع مهيداعيو ءهدابع يلاوي ىلاعت هللا نأ ىنعمب يه :ةافاوملا ةلأسم
 هللا دنع نوكي امنإ ناسنإلاو .كلذ لبق مهلامعأ ىلع ال رش وأ ريخ نم توملا دنع
 ال كلذ لبق امو «هيلع نوكي هنأ هملع يف قبس امو ةافاوملا رابتعاب ًارفاك وأ ًانمؤم
 ١ .هب ةريبع

 .داشرلل قفوملا هللاو - ل 1 .ناميإلا دجو نيح نم 5 4

 َكَمَح اَهنَّنَعت اَملَه آيلإ نكس اَهَجْوَر اني َلَعَجَو َوَدِسَو نين ني مكَقَلَح ىّرأ َوُه ١
 . تيركشلا نم نيكل اسلم تيتا نبل اَمُهَّيَ هلأ اعد تلقثأ ملف دهب 0
 «فارعألا ةروس) 4َنوُكِرْشِي امَع ُهَلللا لدعف اهلك امه كرش دل لمح املك انيك ان
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 .امهكرش اذهو مَع مدآ كلذ زاجأو ثراحلا دبعب اهدلو تّمسف ؛ثراحلا

 اندنع ليوأتلاو .لوقلا نم شحو اذهو : ِةّنَلْك روصنم وبأ مامإلا خيشلا لاق
 سفن نم متقلُح مكنأ :قلخلا عيمجل باطخ #«ُمكفَلَح# :ىلاعت هلوق نأ
 ةيئكقت مدآ دالوأ عيمجل باطخلا 'لوأف .ءاوح اهجوز نمو ّمدآ «ةدحاو

 مهنأ برعلا يكرشم ةداع نم ناك مث '.مالسلا امهيلع ءاّوحو مدآ ركذ هرخآو

 دبع ِهوّمَس نبا "مهل دلُو اذإف ءاروكُذ مهدالوأ لعجي نأ ىلاعت هللا نولأسي
 لاؤسلا دنع نأ كلذب ىلاعت هللا مهرّيعف .دو دبغو :فانُم دبغو ئّرْعلا

 ةيمستب نوكرشُي ةدالولا دنعو مانصألاب نونيعتسي الو ىلاعت هللا ىلإ نوعجري

 ةيآلا نم دارملا نإ : هلع يرصبلا نسحلا لاق اذهلو .ىَّرُعلا دبع مهدالوأ

 ”.ك4اَهَجْوَر اَهنِم َلَعَجَو َوَدِحَو نيِفَن نّي» :ىلاعت هلوق الإ برعلا وكرشم
 ًاديلقت مانصألا مهتدابعب برعلا يكرشم ىلع ًاراكنإ ةيآلا يف نأ هقيقحتو

 "متعبتا مكنأ [نمز] مهِهُمَس ركذف "هيلع لدي ةيآلا هذه دعب امو مهئابآل

 وهو ًاعيمج ”اهنم متقلخو ةدحاو سفن ىلإ لكلا يهتنيو ًاديلقت مكءابآ
 ملو هللاب كرشي مل "وهو لوألا سفنلا كلذ متعبتا الهف [و1]/ . ةلئَع مدآ

 يف نيكرشملل ناكل ليوأتلا لهأ ركذ ام ةيآلا ليوأت ناك ولو ند كح

 .كرشن ًاضيأ نحنو كرشأ ةالئقَع مدآ نإ :نولوقي مهنإف ؛جاجتحا ةيآلا

 ءامهيلإ فاضأ ''4كَرَُش مل الَعَج# :لاق هنأ مهليوأت نالطب ىلع ليلدلاو

 ؟امهيلإ فاضأ فيكف ءمدآ نم ال ءاوح نم ''ةيمستلا هذه تناك مكدنعو

 .لوأو :ل ١

 6//١71. «يديرتاملل نآرقلا تاليوأت :رظنا *؟

 .مهب : 0”

 ١179/5. «يديرتاملل نآرقلا تاليوأت :رظنا
 .189/9 .فارعألا ةروس 6ه

 نبا ريسفتو ؛79/6١ .يديرتاملل نآرقلا تاليوأتو ١58/4! ءيربطلا ريسفت :رظنا 5
 .77/6/7 «ءريثك

 .امهنم :ل م .متعبتا نإ مكنأ :ى ١7

 /١4٠/97. .فارعألا ةروس ٠ .ىوه-ل 4

 .ةيمستلا اذه ناك :ى 1١1١



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 'هل العج» [ناكل] اولاق ام ليوأتلا ناك ولو «ًءأكَرُش ُهَل ًالَعج» ئرق هنألو

 0 ل 7 نورس :هلوق هانلوأ ام ةحص ىلع لدي اممو .ءاكرش ال «اكيرش

 نكَسَيِل 9 :هلوقو .هتيرذ هنم دارملا نأ لدف عمجلا ظفلب ركذ '«هَيَم

 هللا ركذ نع اضارعإ نوكي دامتعا نوكس ال عافتنا نوكيس يأ ” ب انتل
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 هذه نييعت يف سانلا فلكت *.«#ةنامألا اًنضَرَع اَنِإ# :ىلاعت هلوقو
 ىلإ «ضئارفلا عيمج :مهضعب 'لاقو ءديحوتلا ةملك :مهضعب لاقف ”.ةنامألا
 ةرابع هذه :مهضعب لاقف .ضرعلا يف اوفلتخا مث .تاليوأتلا نم كلذ ريغ

 ىلع ناك ضرعلا :مهضعب لاقو .ةنامألا لمتحت ال ةقلخب مهقلخ نع

 نأ لمتحُي مل الإو ءلّبْقَت ال نأ نيبو لبقت نأ نيب رييختلا ىلع نكل ةقيقحلا

 مهفصو ىلاعت هللا نأ عم «كلذ َنْؤَبْأَي مه مث باجيإ ضرع نوكي
 [ظ١١]/ :مهضعب لاقو ”.4َنيعبأَط اَنينَأ اَتلاَم8# :هلوقب ةعاطلاو "عوضخلاب

 ةنامألا هذه يف نْحَت مل ينعي ؛ةنامألا يف ةنايخلا وه ؟انيع لمحللا

 .عّدوملا هلاثم ''.اهيف ناخ يأ «ٌندنإلا اَهَلََول. لابجلاو ضرألاو تاوامسلا

 ناخ ''اذإف ءهنامض يف ةعيدولا نكت مل رمألا طرش ىلع ةعيدولا ظفح اذإ
 لمحلاو .اذه اذكف «ةنايخلاب اهنامض لمح دقف ءهنامض يف ''تلخد اهيف

 مَم الاد مطاَقنَأ تْايِحَبلَوا :ىلاعت هللا لاق .رزولا "ىنعمب ركذ نآرقلا يف و مد

 ١ «هفارعألا ةروس 1 .هل العجل :ى 97/١9١.

 «فارعألا ةروس 2١89/97
 هما مصرس مس 2و 0 سماح ىج .1 21 اس ءعور ا 0 لا ها س همم 00

 ننفإلا اهلمحو اهنم نقفشأو اهنلمحي نأ َيِبأَف ٍلاَبجحلاو ضرألاو ِتاونمسا ىلع ةنامألا انضرع انإ#
 «بازحألا ةروس) «اًلوُهَج اًموُلَظ نك مَنِ 077/6

 .لاقو -ى آة5 ,ةيآلا هده ؟ل

 .عوشخلاب :ى 7 5

 «َتيباط انآ لاك امرك وأ اً انآ ضر 4 َلََع نكد َضَو لأ لإ عتتا مد
 «تلصف ةروس) ١11/55(.

 .انه :ى ٠ .هيف ناخ :ى

  511ءاذإو :ضت  1١.لخد :ى

 ١ ىنعم يف :ل .



 را ماقحا هذه ريسفنب را هلك روصنم وبأ تا 0 .4 يامن

 5 ملو نيقيلاو عطقلا قيرطب

 مرمي  ىح

 هللا نإف «ٌسيلبإ ءاباك اذه سيل ..4َبَلِي نأ يبا :ىلاعت هلوقو
 ءايشألا هذه ءابإ نرقو ”.# َريكَكَْسآَو 20 7 وقبا نابكتسالاب :كللذ. :نرق .ىلاعت

 دانع ءايإ ال .فعضو زجع ءايإ هنأ ا اا َنَقَمْسْأَو## :هلوقب قافشإلاب

 هسفنل ًامولظ :نسحلا لاق '.4اًبوهَج اًموْلَظ َنَك ٌمَّنِإ# :ىلاعت هلوقو .رّبكتو
 ناخ نم ىلإ "ناتفصلا ناتاه فّرصُي نأ طوحألاو *.لّمُحُت ام ةبقاعب ًالوهج

 سنج ىلإ فرص ولو .نوكرشملاو نوقفانملا مهو اهعّيضو ةنامألا هذه يف
 لدي .مهب ةمئاقلا ةفصلا َنايب ال ةقلخلا ٍلصأ نايب هنم دارملا ناك سانلا

 عبط ىلع ًالوبجم يأ «اًلوُهَج [914]/ اًمُوُلَظ 2 ُمَنِإ## :ىلاعت هلوق هيلع

 ةملظ تيقبل ةنامألا الول ثيحب ةنامألا لمحب ''ايفتناف «لهجلاو ملظلا

 .الهاج الو املاظ ّمَسُي مل مهنم ةنامألا ىَّدأ نمق .هعبط يف لهجلاو ملظلا

 هسفن ىلإ لاقثألا بذج نأ ىنعملاو ليلعتلل «ّنِإ) ''ةملك نإ :لاقي الو

 بذج ول نأ حصي امنإ اذه نأل ''ءاذه لاقي نأ زوجي ال ؛لهجو ملظ
 ةنامألا "'هلّمح ىلاعت هللاو ؛هسفن نع عفدلا هنكمي ثيحب ًاراتخم هسفن ىلإ
 '* .ءادألا دنع ةعاطتسالا دِعّوو ىبأ وأ ءاش

 .ملعي ال :ى ١7/58. 1١ .توبكنعلا ةروس ١

 .7/# «ءبازحألا ةروس 4 )| 8944/١١. «يديرتاملل نآرقلا تاليوأت “*

 .اهنم نقفشأو هلوقب -ىا 15 .75/7 «ةرقبلا ةروس ه

 .ال”/## .بازحألا ةروس ا

 46/١١". «يديرتاملل نارقلا تاليوأت :رظنا 4

 .اتيفتناف :ل ٠ .نيتفصلا نيتاه فرصن نأ :ى 1

 .اذه لاقي نأ - ى ١1 .ةملك لاقي نأ زوجي الو :ى ١١

 .اهلمح :ى 1١1

 ء.فهكلا ةروس) « دكه ُهَض نَمَو نيْؤَْه لس سه 5َْيَر نم ُنَحْلا ٍلْثَوط :ىلاعت هللا لاق 4
 .(7/80/1 «ناسنإلا ةروس) «اروُفَك امو اَركاَس اَمِإ ٌلِسَتلَأ ُهَنيَدَه اَنِإ# :لاقو ؛



 ءايبنألا ةميصع نم ىقتنملا
 ا ااا <<<

 د لا ده . مط“ ١ ها 4 0000 -

 م ُدَلَوظ :لاق امك ءهل ءيش لك كاسمإو ىلاعت هلل لمع لك ةماقإ ةقيقحلا

 امس دمع ُلممَمط :لامعألا يف لاقو' :4ايِساو ني هلو ٍضلاَو ِتولا
 القتسم هسفن ىأر اذإف .تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ "أدمن ِْيَر ةداَبِِب كرم اَلَو
 يضتقت ةنامألا نألو .ناخ دقف هكلام ريغ ىلإ هّقرص وأ كلذ نم ءيش يف

 يف رايغألا ىلإ رظن وأ ضاوعألا مار اذإف ءاهب عافتنالا ريغ نم اهتاعارم
 نّيعأ نم اًهنامتك يضتقت ةنامألا نألو .ةنامألا قح َدَّوُي مل وهف هلاعفأ

 سفنلل ىطعأ وأ - سفنلا وهو  نينئاخلا ّدشأ هملع ىلع علطأ اذإف ةَنّوَخلا

 دهع [ظ4١]/ ضقن دقف لالجلا نيعب هيلإ نورظنيف هيلع سانلا فوقوب اهظح
 اهب ٌسحأ اذإ ةنطاب ةَّبّقنم لك :ُةْنَْكَك يروثلا نايفس لاق امك ؛ةنامألا

 *:يناعملا باحصأ ضعب لاقو .اهُنَرَذَف اهب ْتَّبه حيرلاك اهتلعج ٌُسانلا

 ءاهتوقو هسفن لوح نم يّربتلاو «هقلخ يف هلل فرصتلا ةيؤر "يه ةنامألا

 : ىلاعت هللا لاقو .ديجمتلا ةملك ىنعم وهو هبلقب ىلاعت هللا ىلإ 'هعوجرو

 ةداهش «نائيش هللا دهع :ا# ساّبع نبا لاق ".«ْكدْبَي ٍفوأ ةعيبمب ارت
 اهنأ ”ةنامألا يف رخآ ىنعمو .ةوقلاو لوحلا نم يّربتلاو هللا الإ هلإ ال نأ

 طلخ اذإ عّدوملا نأ ىرت الأ ءاهريغب 'طالتخا ريغ نم اهظفح يضتقت

 ناك .تفرع .نإو. اهزييمت نذعت وا .ءايدبعي "فرغت أل فيحب اهريقي ةنامألا

 الف ءدبعلا فاصوأ نم ىلاعت هللا تافص زييمت ةنامألا ةقيقحف .اهل ًانماض

 ةهجب الإ ىلاعت هللا تاذ ىلإ هسفن فاصوأ الو هسفن ىلإ هفاصوأ فيضُي

 .لهجلاو ملظلا هنع ىفتنا دقف '"اذه لعف ''اذإف «كلملا

 ١ .لحنلا ةروس 1 .روصنم وبأ :ى ١5/075.

 ءافهكلا ةروس ١١١/١8.  1.يناعملا -ى

 .اهعوجرو :ل 15 .وه :ى 6

 .ةنامألا نم :ل 4 18/9 :ةرقبلا ةروض 7

 .فرعت مل :ك 19 .طالتخا نم :ى 8

 .اأاذه  ى 1١ .اذإو :ل ١١



2222 
 ار و ذآ

 وه "انه لمحلا ىنعمو . لئن مدأ ينعي '«ةدنإلا اهلموإ# :هلوقو

 رييختلل ناك ول ذإ «رييخت ضرع نكي مل ضْرَعلا نأ يضتقي اذهو .لوبقلا

 .ْرَط هللا لوسر لعفي ناك امك ؛رسيألا وه ام راتخي نأ ىلوألا ناكل

 '.امهرسيأ راتخا الإ نْيرمأ نيب رّيخ ام ةِليَع هللا لوسر نأ 5# ةشئاع تّور

 اهنأل ةمكحلا راتخاف ةمكحلاو [و16]/ ةّوبنلا نيب رّيُخخ نيح نامقل لعف امكو

 يف امك رييخت ريغ نم هيلإ يحوأل ةّربنلل ًالهأ ناك ول هنأ فرع هنألو ءرسيأ
 ١ ْ .ةمكحلا راتخا رّيْخ اذإف ءايبنألا رئاس

 ةنامألا لّمحت هقايتشا طْرَمل مدآ نإ *:يذمرتلا يلع نب دمحم لاق

 هنم لسانت ايو ةنامألا لوبق يف هتبغر تثروأف ؟هللاب ةناعتسالا يسن نكلو

 نوقفانملا اهنم لسانت ةملظ هللاب ةناعتسالا كرت ثروأو «نونمؤملاو ءايبنألا

 دعب "ملظلاب 0 مدآ فصوي نأ يغبني ال : مامولا خيشلا لاق .نوكرشملاو

 .مدآ يف ةلعب نيفنص هتيرذ جارخإ زوجي الو ".«4م51 حّمطسآ هلأ َّنإ## :هلوق

 قلخ ىلاعت هللا نكلو «نينمؤملا نم رثكأ نيكرشملا نم هبلُص نم جرخ ام ذإ

 لك» : كل ل ل ل ل ا

 ءالدع م مرح نم مّرَحَو ًالضف ىده نم ىده مث *.«ةرطفلا ىلع دلوي دولوم
 .ةلالضلا ١ ري دل هج ملط نم روحو نقيل راكي هل هن نع م سبل

 ءانهنيبل 5 ,اا/ #0 :ةياوخألا ةرونس

 ءملسم حيحصو ؛١٠ دودحلا 2,48٠ بدألا 2.77 بقانملا «يراخبلا حيحص :رظنا “*

 .لا/ لئاضفلا

 , ظفاح «ثدحم .يذمرتلا ميكحلا ريشب نب نسحلا نب يلع نب دمحم هللا دبع وبأ وه :

 هيلع ام هيف فلاخ اباتك هفينصت ببسب اهنم يفن «ذمرت» لهأ نم .يفوص .ثحاب

 .ءلوسرلا ثيداحأ نم لوصألا رداون :هفيناصت نم .رفكلاب هيلع اودهشف ءاهلهأ

 ؛يلكرزلل مالعألا :رظنا .م1757/مها ةئس يفوت .نيدحوملا سرغو «قورفلاو

 5١6/٠١. «ةلاّحكل نيفلؤملا مجعمو ؛ 7

 .ةملظلاب :ى ل دة .هلم :ى م6

 .17/“ غتارمع لآ ةروس

 ؛91؟ زئانجلا «يراخبلا حيحصو ”ه"## الو 7م ليت ني دمحأ لتس

 .١ا ةنسلا ءدواد يب 00

 .راتخي نم :ل



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 ةنامألا يف ةناعتسالا ذإ «ةنامألا لوبق تقو ةناعتسالا يسن هلأ مدآب ّنظَي الو
 ؟اهعيض ١دقو ةنامألل 0 ناك فيكف .اذه لبق انركذ ام ىلع ةنامالا مظعأ
 ".باوصلل قفوملا هللاو .انلق ة ام هيف هجولا نأ ملعف

 الان ال ال ال ال

 .باوصلل قفوملا هللو -ل 5 نقف ل



 7 ٍ ينوباصلا نيدلا رون

 هيلع هللا تاولص "لسرملا 'يبنلا حون ركذ

 موقلا ىذأ لمحتو رمعلا لوط نم فئاطلب ىلاعت هللا هّصتخا [ظ5١]/
 ناك هنإ :ليق" .«اروكَش اًدَبَع تك ُمَّنِإأ :ىلاعت هلوقب ًاروكش هنوكب هفضوو
 ؟هموق نم هتاساقُم لوط يف ناكو «ء؟هلل دمحلا» نوكسو ةكرح لك عم ركذَي

 : ىلاعت هلوقب .مهتايرذ ناميإو مهناميإ نم سيأ ىتح كالهلاب مهيلع وعدي ال
 ال َتَر## :لاقف مهيلع اعد ذئنيحف ”ييَنَماَء َدَك نَم اَّلِ َكِموَق نم سؤ نأ
 :لاقف ةيآلا هذه ةلئئلظ هللا لوسر الت '.4انايد َنرْفَكْلا نم ٍِضْرأْلا لع رده
 يبنلا ركذ اميف ىنعملاو '.«هّرضي ناك ام ًادحاو كرت ول احون يخأ هللا مجر»
 كت حون نم ىلوألا ناك *: هناك نسحلا وبأ هيقفلا هيلإ راشأ ام ذلك
 نم ىلاعت هللا ىلإ مهرمأ ضَوْمُي نأ هموق يف رييختلاب ىلاعت هللا هلَجَب امل هنأ

 ل ل راسا ع ع نفاد نحن هواك ايداع ريشا نأ رق

 رمأ ضوفي نأ هقحف ««َتئش ام هب لعفاف كيلإ هتملس» :دبعلا بحاص لاقف
 نأ هموق كاله دعب كدلَظ حون ىنمتف .هبيرقت نم ىأر امب هنم احرف هيلإ هدبع
 جئاه ٍظيغ نم مهيلع ّعْدَي مل هنأ عم .هنم ايحتساف ىلاعت هللا ىلإ مهرمأ لكي

 .ةوهشو ىوه نم

 .لسرملا - ى .يبنلا - ل ١

 .هموق عم :ل "1 «ءارسإلا ةروس ؟

 ١//15. ءحون ةروس ىلإ

 يِنْعُمُتْسُرلا ديعس نب يلع نسحلا وبأ وه

 15/١١". .دوه ةروس

 -- جحا ىف مح دمي .عجارملا نم ّيدل اميف هدجأ مل



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا
 يجببببب7ب7007بببب 77جججببطمبكب ا مرورج

 بكزأ نسي ٍلزَعَم يف تاكو ُمَنَبأ ُش ئداتو## :ىلاعت تر

 ىلإ مث 0 ىلإ هاعد لب ًارفاك هنوك عم هصيلخت دارأ هنأ سيل ' انعم

 مهعم بركرلا
 نع 'نبالا عنتما امنإو /]01١[ '.4َنِرفَكْلا ْعَم كَم اَلَول : ىلاعت ا هليلد

 سفن يف ةقشم هُفَحْلَت مل الإو هللاب ناميإلا وهو هطرش نع هعانتمال بوكرلا
 ا نا عر حرف هكالهب حون َنقيأ نبالا عنتما املف .بوكرلا

 7 راع هللا لاق ”.«ّقَحْلا َكَدَعَو َّنإَو لمأ ْنِ نبأ َّنإ## :لاقف هلهأ ءاطعإب

 "امو نيكس يدر طا لقوا كرت 2
 7” :هلوقب هيلع ددش مث .بسنلا ةهج نم ال نيدلا ةهج نم ءايبنألا ةّيلهأ

 بلطو هنبا رمأ هيلع فخ ديدهتلا اذه هقحل املف *.4َنِلِهْجْلا َّنِم َنوْكَت نأ َكظِعَأ

 ام فللكتأ نأ كلي درغأ نإ :لاقف ؟ يناقعلاو باتتعلا بجوي امع ةمصعلا هنم
 هنأ نيت امل هنأ هيبأ عم ميهاربإ لاحك هنبا عم هلاح راصف '' «4ّملِع دي ىل سئ

 9| :ليملاو ةحيعلل ايفل هينا كالهبب ىلاعت هللا ""هكاضاف "دف. كين ل ىدع

 نإو ءهقلخ يف ىلاعت هللا ةمسق مهرارسأ '*قفاوُث ىلاعت هللا دابع نم ءايفصألا

 '”.باوصلل ققفوملا هللاو .مهعئابط فالخ ىلع تناك

 الان ال1 ان ال ال

 55/١١. ءدوه ةروس 57/١١. ءدوه ةروس

 .هايإ - ى :ثيالا تن 17

 55/١١. ءدوه ةروس 50/١١. ١1 .ءدوه ةروس مه

 .47/6 «يزارلا نيدلا رخفل بيغلا حيتافم :ةيآلا تاءارقل رظنا ٠

 .باتعلاو باققعلا :ى 4 55/١١. ءدوه ةروس #4

 ا

 ٠ هدوه ةروس 5١ .

 ١ ملف ُهاَيِإ آهَدَعو دعوت نع ذل هال َمِيِهرَبإ ٌراَفْعَمَس 0 :ىلاعت هللا لاق

 :(1؟4/4 .:ةبوسحلا ةروس) 0 ل ها 55 انيك لل ردع هناك نت
 نمو َلاَك اًماَمِإ ساّنلِل َكِْعاَج نإ لَ نيتك بكب يك ّرميإ خت زإت» :ىلاعت هللا لاقو
 ١54/7(. «ةرقبلا ةروس) 4َنِِلَطلا ىِدَهَع ُلاَتَي ال َلاَم َّيّيَر

 ءاذإ :ى 1+ .هالتباو :ل ١
 .باوصلل - ل ١ .قفاوم ل :١



 ل1 يي رورو 3131313 سن < مدل

 لسرملا يبنلا ميهاربإ هللا ليلخ ركذ
 هيلع هللا تاولص

 فرشو هنأش ولع ىلع لدت فاصوأب هباتك ىف ىلاعت هللا هفصو
 ةابتا يىضعقت ةمامإلا» ذليل هتاذل هذختاو ًايانإ .ساعللا "هلكجو :«هتاكم
 نع [ظ15]/ ةراريسأ .مذج. .ىبضتقت .ةلخلاو. :هتاماقمو. -هلاعفأ .ىف هدانإ قلختلا

 هلا اغلا لمج .ىلاعت هلا ةافرم ىلإ اهنماقإو ىلاعت هللا ريش ىلإ رظنلا
 هع لهأ ىف تاكربلاو «تاولصلا لزناو. «اناوعأو ادنح ىنفوعتلاو "اناكسن

 مث ؟.4ُديَي ٌديِح ُمَنِإ نيل َلْهَأ ُدكَلَع ُمْنَكَيَو هللا ُتَمحَرظ :ىلاعت هللا لاقف

 ٍبَنِكْلا يف دَْداَو# :لاقف هموقو هيبأ عم هلاوحأو هفاصوأ ركذب هبيبح رمأ
 ماك ذيتنأ نزاع هيلل كفا لا ةرزظ "؟يلاعت“ هللا لانقو 4 مه

 سمشلاو رمقلاو مجنلا نم راونألا داّبَع ىلع هراكنإ نع ربخأ مث ".4هَهلإَ

 بلت :لاق نأ ىلإ 4ِضأْلاَو تالستلا َتْوكلَم َريِهإَرِإ ىو كيدز :لاقف

 .هلعج :ل ١
 0 الا سس ممل لل هظ مرام م ا  ريريسم 2724 هيما يم مس حأ#لا سامر 5 هاش 8

 ميهارإ ةلم عبتاو نمسح وهو هلل مهجو ملسأ ْنَمِم اسد ٌنَسَحَأ نمو :ىلاعت هللا لاق ١
 :(178/84 ةفاستلا ةروبم)ا 4 ليلك كرهاتإ هلآ د16 انْنيَع م

 594/5١(. «ءايبنألا

 "ا هميرم ةروس 6 .ل”/١١ ءدوه ةروس 64

 ./54/5 «ماعتألا ةروس ا .ىلاعت هللا لاق - ى آة



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 ةحرر 59 55000

 :هلوقب هلك كلذ نع ادي ىتح ١ قو اذنه لاق 1 5 لحل هيلع ْنِج

 '.« نور اَنْ تى ِْفِإ»

 ىلع 'اهارجأ نم مهنمف «ةيآلا يف ليوأتلا لهأ هوجو فلتخاو
 نم جرخ نيح هابص لاح يف ليلخلا نم ”كلذ ناك هنإ :اولاقو ”اهرهاظ
 ال اذه نكلو .كلذ لاقف ىأر ام لوأ سمشلاو رمقلاو بكوكلا ىأرف راغلا

 .هوجو نم حصي

 هللاب نيفراع 'كرشلاو رفكلا نع نيموصعم اوناك ءايبنألا نأ اهدحأ

 نأ زوجي الو .مهغولب دعب اوناك امك مهابص لاح يف [و171/ هديحوتو

 الف .ةنسلا لهأ دنع لاوحألا نم لاح ىف ”نيع َةَفْرَط "ًائيش هللاب اوكرشي

 مث .هابص لاح يف ناك نإو ابر رمقلاو بكوكلا ليلخلا ىري نأ زوجي
 ٍّيِإ# :هلوقب مهايإ هتٌجاحُمو هموق ةبطاخم "لاح يف ناك هنأ ىلع لدت ةيآلا

 رخآ ىلإ ''4هّسا يف ٍقوجتحمَأ َلاَك هُمْ ُمَيَآَحَول :هلوقو ''4تْوكَرْتُس انس *ىِرب
 هللا ةجاحم دعب تناك ةّجاحملا هذه نأ ىلع لدي ةيآلا مظن اذكو .ةيآلا

 َلاَف ذِإَو## :هلوقب ''هابأ هتجاحم ركذب أدب هنإف .مانصألا ةدابع يف هموقو

 َتوْكَلَم َميِهرَبِإ ىر َككِلدَكَوأ# :هلوق هيلع فطع مث '' ردا هيّبأل ٌميِهزِإ
 اَبَِم رب ٍّقِإا :هلوق ليوأتلا كلذ نالطب ىلع ليلدلاو'* .«ٍضْرَأْلاَو ِتوْمَسل
 اذكو .«ٌتكرشأ امم ءيرب ينإ» :لاقل بكوكلل قيقحتلا ىلع هنم '”4َنِووِرْتم

 رتل ّنِي كوُكَأَل قر فدي ْمَّل نيل# :ليلخلا لاق رمقلا لفأ امل هنأ ربخأ

 .74  ملال/5 ءماعنألا ةروس 5 .77 "6/5 «ماعنألا ةروس

 .هرهاظ ىلع :ل َ .هارجأ نم ل )لإ

 :رضخلاو كرشلا نع :خني 5 .كلذ - ى عه

 .ائيش نيع ةفرط :ل 64# ءاتيشءدمولا 8“

 نإو ابر رمقلاو بكوكلا ليلخلا ىري نأ زوجي الف ةنسلا لهأ دنع لاوحألا نم - ى

 .لاح يف ناك هنأ ىلع لدت ةيآلا مث هابص لاح يف ناك
 ./86/ ,ماعنألا ةروس 1 .,ىخ/“ «ماعنألا ةروسص 1

 .,5/7 «ماعنألا ةروس 3١٠ لسا عم ةجاحملا :ل

 .,ى8/ «ماعنألا ةرونس 1 .له/6 «ماعنألا ةروس 4



 اح
 يف لاق امك هقلخ يذلا وهو هاده يذلا هبر فرع هنأ الولف .١ َنيَلاَصلا

 25 تا

 ىلذيي مل '"نئل» :لقي مل الإو '#«ِنرُج وهف ىنقلَح ىِرْلاا# :ىرخأ ةيآ
 .(يبر

 نإ : ُةْنَُكك روصنم وبأ مامإلا خيشلا هيلإ راشأ ام حيحصلا ليوأتلاو
 مهريرفت ةهروص يف نكل موبلع راكنإلاو بجعتلا هجو ىلع ناك هنم كلذ

 ب لوسي عضو يب اال اا ا بت ع محارم

 ةداّبع نم ةفئاط لك يف كلذكو "؛هلوفأ لاح وهو ا يسال

 ريغ ميدقلا وه دوبعملا ذإ .اهلوفأ لاجل صا "ءرمقلاو سمشلا

 ' .لفآلاو علاطلاو فّيكملاو كّردملا

 نيح ال لوفألا نيح راونألا ةدبع ىلع در امنإ :4ذ خيشلا لاق
 نيح هو عم لعف امك مز مهيلع ٌدرلاو رهظأ هتجح نوكتل روهظلا

 ١'"هب تهب ةجح ركذو كلذ ُكَرَت ةتامإلاو ءايحإلا ةجح ىلع هضراع
 ص اهي ِتَأَه ٍقرْشَمْلا َّنِم نيمَّشلاب ِقَأَي هنأ تإق» :ىلاعت هلوق وهو

 اذه نع :هلوق - ملعأ هللاو 5 رخآ ليوأتو - 4 ىَرَلأ َتهبف فرشملا #7

 رامضإلاو .مالكلا ىف اراهضفا ء«يبر عنص اذه أ '* قر
- 

 لهأ يأ "ههَيْرَمْلا ٍلَمْنَوط :ىلاعت هلوق يف امك زئاج ''مالكلا يف هد دم
 .ةيرقلا

 ./8/؟5 ء.ءارعشلا ةروس 1١ الا «ماعنألا ةروبس 1
 .ابيغرت :ل قتل بولا 5
 .هتجح مازلإ مهيلع :ى 1 .مهمالك :ى ه5
 .ةدابع نم :ل م .لوفأ :ى ا

 .سمشلاو رمقلا :ل 4

 ٠ .يديرتاملل نآرقلا تاليوأت :رظنا ١177/5.
 .50/8/؟ ةرقبلا ةروس ١ ايس 5
 .78 ءالال ءالا/5 «ماعنألا ةروس 114 هلوقا ف ة*

 .مالكلا يف - ى 17 أ كوك 1١6

 875/١5. ءافسوي ةروس 1/



 ءايبنالا ةميصع نم ىقتنملا 262

 ءايبنألا رظن نإ ': ُهْنَُك يذابالكلا 'قاحسإ نب ركب وبأ خيشلا لاق
 .فوشكلا مهل بجوي رظنلا كلذو ءرابتعالل الإ نكي مل مالسلا مهيلع
 ليلخلا كلذكف .ملاعلا ةيؤر نع مهبذج مهل بجوي فوشكلا كلذو

 رظن هرظن ناك 'سمشلاو رمقلاو بكوكلا ىلإ رظن نيح «هيلع هللا تاولص
 توكلم َميِهَْبِإ ىئرز َكِدَكَوط :لاق ثيح هيلع ليلد ةيآلا قايسو ؟.رابتعا
 هلوق :ليوأتلا لهأ لاق *.*َنيِيَقوُمْلا ّنِم َنُوْكَيِلَو [و1]18/ ٍضْرَأْلاَو توسل
 :- ملعأ هللاو  هريدقتو فوذحم لعف ىلع فطع "«نينقوملا نم نوكيلو»

 فشك ربتعم ٌرظن بكوكلا ىلإ رظن املف .«نينقوملا نم نوكيلو اندهاشُيلا
 الإ أئيش ُتيأر ام» :ةقيقحلا لهأ ضعب لاق امك ؛ملاعلا نع هّرس باغف هل

 نع باغو فوشكلا رهظ املف .كلذب ىلوأ ليلخلاف ««هيف هللا ٌتيأرو

 نكلو ءهّرس يف هللا دوهش ىلإ ةراشإ «يّبر اذه» :لاق بكوكلاب ساسحإلا

 :لاقف بكوكلا لوفأب كلذ لوزي وأ ملعلا لاح ىلإ دوعيف يضقني فوشكلا

 ردق ىلع فوشكلا هل دادزا 'رمقلا ىأر امل مث ".4تيفآلا ُبِحَأ ةل»
 :لاقف كلذ مظعتسا ةيبوبرلاو فطللا هيف دهاشو بكوكلا ىلع رمقلا ةدايز

 راقتفالا رهظأ ةدهاشملا نم ملعلا ةلاح ىلإ ديعأ امل مث .«ْقَر اذه

 كررُكَأَلا» فوشكلاب يماركإ دعب 4َقَر ٍفدْبَي ْمَّل نيل :لاقف ىلاعت هللا ىلإ
 نم لض امك رمقلاو بكوكلا ةروص ىلإ ليملاب ''4َنيلآَّصلأ ِرَرَعْلا ني
 يف ام ةدايزل فوشكلا هل دادزا سمشلا ىأر امل مث .ًادوبعم امهذختا

 .قاحسإ يبأ نب ركب وبأ :ل ١

 «ثدحم «يذابالكلا يراخبلا بوقعي نب ميهاربإ قاحسإ يبأ نب دمحم ركب وبأ وه 5
 دئاوفلا رحبو .ءفوصتلا لهأ بهذمل فرعتلا :هراثآ نم .ءىراخب لهأ نم .ءىفوص

 مجارتلا جاتو ؟؟07/؟ «يشرقلل ةيضملا رهاوجلا :رظنا .م440اه8#٠ ةنس يفوت .خلا
 ١5١. ص «يونكلل ةيهبلا دئاوفلاو ؟87 ص ءاغبولطق نبال
 .راثعالا :ى 5 .رمقلاو سمشلا :ى

 .ه/6 «ماعنألا ةروس

 .نينقوملا نم نوكيلو هلوق ليوأتلا لهأ لاق - ى

 .امل -ى ضم 77/5 «ماعنألا ةروس

 لص © دا نا دج .الال/١ ,ماعنألا ةروس ٠ :رمقلا ء.ل



 تل 036270707070777 7_7 جلال تت
 ةحيسوبر: .راثآ. .ةّريق .نيعم .ةيلق دوهش نع ربخأف ءءايضلاو رونلا نم سمشلا

 فوشكلا اذه يأ [ظ11/ ١ يي” تس اذه قر اذله# :لاقف هتمظع روهظو

 نم سمشلا نإ :لاقي 'ذإ رمقلاو يكرتلاب توشكلا نم ريكا ملا
 :لاقف كرشلا نع ةءاربلاب حّرص سمشلا *تلفأ امل مث .ىربكلا "هللا تايآ
 مارجألا هذه ةروص ىلإ ليملا نع هّزنَم يأ ”24 نكرم اَمِه ءىرَب نأ
 هتيبوبر ىلع ٌعَّلَع اذه لك لب .متنأ متلعف امك هسفنل ًادوبعم اهذاختاو
 ىلإ ٌتهجوو تامالعلا هذه ٌتزواجف .هتينادحو ىلع ليلدو هتفرعمل قيرطو

 تْومَشلا َرْطَف ىِرَيِل ّىِهَجَو ٌتْهَجَو ِك لا ':لاقف تاوامسلاو ضرالا :ثر
 وهو ديحوتلا ةملك ىنعم وهو '«*َنِكرْتَمْلا نص أنأ َمَو 0 تَضْرَأْلاَو
 .هللا ةينادحوب رارقإلاو هللاب كرشلا نع يىربتلا

 روصنم وبأ خيشلا لاق *تايذك 7 بْزَك هنأ "يشل يف ىوري امو

 ملعلا نود لمعلا همكح ذإ ءدودرم صصقلا يف دحاولا ربخلا نإ : هلك

 ال دحاولا ربخلاو ةداهشلا تيقبف صصقلا يف لمع الو اكمل يف اذهو
 تسب ٌتملكت ينأ هليوأتف ربخلا حص ولو : خيشلا لاق ''.ةداهشلا بجوي
 قداص ةقيقحلا يف انأو يلع ايذك ايو ا سانلا فقو ول تاملك

 انَنإل :ىلاعت هللا لاق «نيدلا ثيح نم هتخأ يه ''يأ 2 ةراس» :هلوقك
 تاملكلا نم اهاوس ام كلذكو ؛ةيرشبلا ةهج نم وأ '' .«ةوحِل َنوُنِمْؤُمْل
 .انيحعص اليوأت اهنم دحاو لك لمتحي

 .وأ:ل 5 .78/5 «ماعنألا ةروس ١

 .لفأ امل :ى ة .هللا تايآ نم هنإ :ل

 .لاقو :ل 5 .78/6 .ماعنألا ةروس هك
 .ربخلا نم :ى 24 .74/6 .ماعنألا ةروس 7

 .؛تابذك ثالث الإ ميهاربإ بذكُي مل» :لاق خي هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع يور 4
 حيحصو ؟١١ حاكنلا 8 ءايبنألا «يراخبلا حيحصو ؛407/5 ؛لبنح نب ديحا لتس
 ١55. لئاضفلا .ءملسم

 ٠ «نآرقلا تاليوأت ىف درو امب نراق ٠١/04 55/1١ -758.

 .ذإ :ى 15 روم بأ 00 11
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 ءايبنالا ةمصع نم ىقتنملا

 ناك امو يلقع ال يربخ مالكلا نإ :روصنم وبأ خيشلا لاقو [و19]/

 تقو هانعم نوكي نأ زوجيف «هلدبتو هخسن لمتحي يعمسلا سنج نم

 ةلاح رفكلا ةملك ءارجإ يف امك , :رايتخالا ّتقو انعم ريغ رارطضالاو ةجاحلا

 ' *نميإلاب نيَمظُم ٌمُيِلَقَو د ْنَم اّلِإ» :ىلاعت هللا 'لاقو .رارطضالا

 .دحاولاب ملكتلاك رارطضالا دنع نينثالاب ملكتلا راصف

 رسكل راكنإلا هجو ىلع سيل ادع ْمُهربك ٌمَكَكَك ُلَبط :هلوقو

 يف مهاوعدو 'مهلوق نالطب كلذب دارأ نكلو ءرافكلا نم ًافوخ مانصألا

 زوجي صخش ىلإ كلذ لحي مل هنأ ىرت هلأ :اذويعف مانصألا مهذاختا

 هنم لعفلا حلصي ال هنأ اولمأتيل ريبك منص ىلإ فاضأ لب ءرسكلا هئم

 هنم روصتي ال نم نأ مهسفنأ ىلع ةجحلا اومزلُيو "هيلع كلذ اوركنيف

 ا ًاوعحرف# :ىلاعت هلوق كلذ ليلد .ًادوبعم م 00 فيك لعفلا

 ىلع نكي مل هنأ ىلع ليلدلاو 4 َنوميدَظلا ٌمّسَأ كن ْاولاَمَك مهمل

 ددش اورّيحت مهآر امل هنأ مهيلع ًامازلإو ًادر لب مهنم افوخ راكنإلا ةهج

 ديس مُسعَمي ال ام أ كود نم َنوُدبْحَتفَأ لاقط ':لاقف لوقلا مهي

 .«توهت كنأ هلأ مك م تولبت انو كَل نأ . خلي ل
 يف [ظ9١]/ مهفاخي فيكو .ةَعُْشلا ''هذهب هبطاخي ال ًادحأ فاخي نمف

 مل ةبوقعلا نيع يف  همالسو هيلع هللا تاولص وهو ةلاحلا هذه

 رانلا يف ءاقلإلا ةلاح يف ظتظ ليربجب ْنِعَتْسَي مل ىتح هبلق برطضي

 له» :لاقف ءاوهلا يف ذل ليربج هل لنا '"اهودقوأ يتلا

 لزي مل يذلا يِبْسَح ءالف كيلإ اَمأ» :هباجأف «؟ةجاح نم كل

 .لاق :ل .هحلسست - ى ١

 57/5١. ؛ءايبنألا ةروس 5 1٠١5/١5. «لحنلا ةروس

 .مهلوق -ى د5 .ريبكل :ى 26
 55/5١. «ءايبنألا ةروس م .كلذ هيلع :ى ال

 .517- 57/5١ .ءايبنألا ةروس ٠ لاق :ل و4

 .هل اهدقوأ :ل ١ ءاذب :ى 1١

 ءدبت :ى ءادبت :ل 1



 21 00000000 ز ز ز ز
 هللا ةردق تحت "نحب ءايشألا دوري مهفوشك لاح يف 'مهف 0000

 .هللا ريغ نوجري الو نوفاخي الف ىلاعت

 فوخ نع ًاللعت نكي مل 24ُهيِقَم ِنإ» ميسلل احترم
 كلذ هانضأف ىلاعت هللا ريغب مهلاغتشا نم همهأ ام ىلع ًاسفنت نكلو ' ةرفكلا
 مهتيأر اذإ) :ىلاعت هللا ءايلوأ ةمص ف ةالشَظ لاق امك ”اميقس راصف مهلا

 مالآلا نم ذاتعملا ضرملا ينعي 'ء«ضرم نم مرسلا اير مهَتْلِج
 راثا نم هتاذ يف اوار: اهيل هيلع اوركلي ملو هوقذص اذهلو .عاجوألاو

 «ميقس ينإ» "هلوقل رهاظلا لهأ ليوأتو .كلذ هجو اوفرعي مل نكلو فعضلا

 لاحلا يف همقس ىنعم "فرغ ذإ هيلإ ةجاح ال ديعب فّلكت ءمّقسأس يأ

 مهلاعفأ نأ ءايبنألا لاح يف لصألاو :خيشلا لاق .انّيب يذلا هجولا ىلع

 ''مقسلاو مانصألا يف لاق ام حص نئلف يحولا راظتناب *نوكت مهلاوقأو
 ءايبنألا لاحب قفوأ اذه نكلو  هتقيقحب ملعأ هللاو كلذ ناك يحولابف

 .مالسلا مهيلع

 نكي مل ''«نيربيس قر لِإ ُبِهاَذ نإ :هنع ةياكح ىلاعت هلوقو

 ىلإ قولخم باهذك .ةفاسم عطقب ''ةبيغ نع [و1١٠/ ًاباهذ كلذ
 ىلإ ةهج 3 ههجونم ثناك يتلا لاوقألا ” ميم نع ةرابع هنكلو .قولخم

 ١ «يربطلا ريسفت :رظنا ١7/ 54ءريثك نبا ريسفتو ؛55 /1854.
 .هقحب - ل “ .مالسلا مهيلع ءايبنألا يأ 5١

 - 84/ا «تافاصلا ةروس) « نيم ُهْنَع اون .ُعيِقَس نإ َلاَق .روجلا ىف ٌدرظن رظف# 5
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 .رامكلا :ى مه

 .م اسينغم ةبتكمب 5085 ةمقرملا ةخسنلا ةملكلا هذه دعب أدبت

 .777/9 «يناهبتلل ريبكلا حتفلا :رظنا 5

 .فرع اذإ :ل م6 .هلوق :ى ال

 .مقسلاو -م ٠ .نوكي :م 4

 .هتبيغ نع :ى ل ١ .494/917 .تافاصلا ةروس ١



 ءايبنالا ةمصع نم ىقتنمل ا <62

 هللا لاق امك ءهناسلو تر ةيجروب ىلاعت هللا ىلإ ٍفرصلاو .مهتاباطخ

 نأ لئاقل زوجي دقو '.4ِموُبَعِْي َميِضْوَح يف َمُهَرَد َّمُث ُهَّنَأ ٍلكط :ىلاعت
 ةفاضإلاب اهصاصتخال «يّبر ىلإ بهاذ ينإ) :ةبعكلا دصق اذإ لوقي
 نم ًالغفو ًالوق لاحلا ليبس هليبس ناك ام اندنع نكلو .ىلاعت هللا ىلإ
 كلذب نوصوصخم مه «ةمارك عونب صاصتخالاو فوشكلا دنع ءالجألا

 مل اذإ كلذ نع اوربعُي نأ مهريغل زوجي ال .مهتاقوأو مهلاوحأ يف

 ةيراج ةملك هذه نألو .ةماركلا كلتل ًالحمو ةلاحلا كلت ىلع "اونوكي

 :ىلاعت هللا ىلإ عوجرلاو نيقولخملا نع سأيلا دنع سانلا نيب اميف
 نوديري امنإو .«هيلإ تبهذو ءهيلإ تعجرو ':«ىلاعت هللا ىلإ تبت ينإ)
 ةهج "ىلع ىلاعت هللا ىلإ اهْفْرَصو قلخلا نع مهممه عطق كلذب
 .صولخلا

 هنأ عم "4 ءاتصألا د و نأ 285 نبْمَجأَو# :هنع ةياكح ىلاعت هلوقو

 .مانصألا ةدابع نع الضف 'رئاغصلاو رئابكلا باكترا نع نوموصعم هينّبو

 دبعي لجر بلص نم ينّتجرخأ كنأ هسفن ىلع ىلاعت هللا ةّنِم نايب اذه نكل
 هنم ءاعدلا ةدش دنع [ظ0]/ هل عابتالا نع كلضفب ينّئمصعو مئصلا
 امك .ًةمصعلاو ةيادهلا كنم دمتسأو كلذ ميدتسأ "انأف «هكرت ىلع ٍديدهتلاو

 "نمألا ةلاح يف مهفوخ ةلجألا نإ ”:ميكحلا مساقلا وبأ خيشلا لاق
 لوقبو ةيآلا ''هذهب لدتساو .كالهلا يف َةّلَمَّسلا فوخ نم رثكأ ةمالسلاو

 .نكي رجل اذإ ع 1 .41/5 .ماعنألا ةروس ١
 .نع :ى ؛ىلع مهممه :م ع .ىلاعت هللا ىلإ -ى د“

 .رئابكلاو رئاغصلا :ى د5 50/١5. «ميهاربإ ةروس هك

 .انأو حب اب

 ا يدنقرمسلا ميكحلاب فورعملا ؛«ليعامسإ نب دمحم نب قاحسإ مساقلا وبأ وه 64

 رثكل ميكحلاب بقلو يديرتاملا دمحم روصنم بأ نع مدل هقفلا لخأ .ةاضُقلا نم

 ع مهنع لخأو ةهنامز يف خلب خياشمو قاّرولا ركب ابأ بحصو «هتظعومو هتمكح

 نيفلؤملا مجعمو ؛45 ص ؛.يونكلل ةيهبلا دئاوفلا :رظنا .م401/ها47 ةنس يفوت
 .؟7ا//؟ «ةلاحكل

 .هذه :م ل ٠ :نمالاهزمولا 5



 7- ينوباصلا نيدلا رون

 مهقحلي ةَلَّمٌّسلاو '.4َنِدِلَّصأب نفِحَلََو اًمِْسُم تكول : ذلئكظ فسوب
 .هتوربجو "هلدعو هلضفو ىلاعت هللا ةّنم نعو مهسفنأ نع ةلفغلاو رارتغالا

 0 !/ وُ امي رب ىنَنِإ#» : ةلئقع ليلخلا نع ةياكح ىلاعت هلوقو
 " .4[نوُمعي مُهَلَتلا» هبقع يف ةيقاب ةملك اهلعجو 4ِنيَِْيَس من ِفَرطَع ل
 هللا ريغ 1 ةيهولألا يفن هنإف ؛هللا الإ هلإ ال :صالخإلا ةملك هنم دارملاو

 4نوُدَبَمت امم رب ىنَنإأ :هلوق ىنعم وهو ىلاعت هلل ةيهولألا تابثإو ىلاعت
 ىنعم 'يف «ِنَرَطَم ىلا اَّلِإا# :هلوقو .ءاكرشلاو مانصألا نع يّربتلا ”هنإف
 نع ءانثتسا سيل "«نرطَم ىلا اَلِإإ# :هلوقو .هتيهولأب رارقإلا «هللا الإ» هلوق

 اوربدت ول :مهتوعد لاطبإو مهيلع ديحوتلا مازلإ ءادتبا اذه لب "«مهيدوبعم

 قليلا توحتم ره نه ال ءايشألا قلخ ىلع ردقي نم ةذايعلل قحتسملا نأ

 الزي مل [و؟١7]/ قلاخو 55 مل دوبعم هنأ ليلد هيفو .مهيديأ يف كدتفو

 ''لزألا يف دوبعملا ىنعمو .لزي مل 'روكشمو دومحمو «لزي مل رداقو
 ليلدب "اذه يف حدم ال ذإ ''«ةدابعلا لعف لوعفم هُنوك ال ةدابعلل قحتسملا
 .ًاحدم كلذب اوقحتسي ملو اودبع دق مانصألا نأ

 ىحت فيك نر َبَر# 85 ليلخلا نع ةيكح ىلاعت هلوقو

 اذهلو «ءايحإلا ىلع ىلاعت هللا ةردق 75 كشي مل ليلخلا نأ ملعا 4 ير

 نظُي الثل "© ىَلَك َّنبَمْظل نكلَو ملَب لاك نمد ملوأ## :هلوقب هبطاخ امل
 ام هنيعب دهاشيل 0 امنإ نكلو «بايتراو كش نع ١؟هلأاس هنأ ليلخلاب

 ثيح ةتامإلاو ءايحإلا يف َدوُرْمُت ٌجاح اميف '"ًانانئيطاو ًانوكس هبلقب دهاش

 .هلضفو هلدعو :ى 1١١/١7. ١١ ءافسوي ةروس ١

 .دارملاف :م ل .58 - 757/57” ,.فرخزلا ةروس "'

 .يف م01 .هنإف نودبعت امم -م 6

 .ينرطف يذلا الإ هلوقو هتيهولأب رارقإلا هللا الإ هلوق ىنعم يف -ى 7

 .روكشم دومحمو :ى 4 .مهدوبعم نع : :ل ضم

 .دابعلا :م ١ .لازألا :م ٠

 ١11 «قرقبلا ةروس 1 .اهيف :ى ؟7/55١.

 .انانيمطا :م ءانانأمطا :ى ل 6 .لأس :م ل 14



 ايبنألا ةمصع نم ىقتنمل

 ' 4 ٌتيِيَأَو .يتأ انأ# :نيعللا لاقف «ُثيِميَو يحي ىلا نر ':هل لاق

 لاكثر ايهدحا صلح نجسلا نم نيصخش جرخأ نأ هموق ىلع سّْبلو

 ناك اذه نإ» :لاقو ّرخآلا لتقو 2« هُئصّلخ نأب هُئيِبحأف تيملاك 0 اذه١

 ءايحإلا نأ نونظي مهنأ هموق ةفعض ىلع ليلخلا فاخف .«هّتلتق نأب هّيَمَأَف اًنح

 ةيفيك 'هيرُي نأ ىلاعت هللا نم لأسف «جهنلا اذه ىلع ىلاعت هللا نم ةتامإلاو

 .ةتامإلاو ءايحإلاب مهقيدصتو "مهنيقيو هموق 2 ىلع هبلق َنئمطيل ءايحالا

 د كلذ نم ّرهظأ ىرشل ةححب هتعاس نم ' ىتاعلا ”دناعملا رفاكلا مزلأو

 َتِهْبَه برْغَمْلا ّنِم اب ِتأَ قريشملا نه نيئكلاب نأ 2 كط ل ناب

 ىلع ىسوم فاخ ام اذه ريظنو .رهظو ميهاربإ ناهرب حصو '١.«رَمك ىِر

 .ئنت اَمأ مرخيس ني يلا ليي مهّيِصِعو مهلابج ة ةرحسلا ىقلأ نيح هموق ةفعض

 نم اذه نأ نونظي امّبر مهنأ هموق ىلع 4 أ دن فيش ىف صيت

 :هلوقب هبلق ىلاعت هللا تّبثف مهن اميإ يف نوكشيف ىسوم هب ىتأ ام سنج

 '"'.«لفألا تنأ َتلَنِإ فَمَع ال [انلُم#

 :انلق .رظنلا بأد يف دمحُي ال '*ليلد ىلإ ليلد نم لاقتنالا :ليق نإف

 لوألا هليلد حصي مل "الذ ' 'اذإ '"رخآ ليلد ىلإ ليلد راد اذه نوكي امنإ

 وه ليلد ىلإ رهظأ وه ليلد عض اذه لب ءرخآ ليلد ىلإ ' "”لقتنيو هكرتيف

 .زئاج اذه لثمو ءمصخلا ىلع مازلإلاو ةجحلا ديكأتل ٌقدأو ىفخأ

 .5048/7 «ءقةرقبلا ةروس 1 هلي ل 1

 .هتصلخأ :ى | تاك دو

 .هدري نأ :ل 5 اذه نإ م ل

 .دناعملا ى م مهنيقي ىلع :ى ا/

 لاق نأب - ى ٠١ .ىتاعلا ل و

 ,فرو# قرا ةروس 1

  1١نت امأ ممرخس ني لإ ليي ْمهْيِسِعَو ْمُهاَِ اَدِإَد اوقلأ لب َلاَمظ :ىلاعت هلوق ىلإ ريشي «
 قط ةرويم) 5 -17(.

 .رخآ + م ى 14 18/5١. ىط ةروس 1١

 .نإ :خسنلا عيمج 7 هر تقلا

 .لقتنا :ى ١1ا/



 27 ت3 سستم
 دع

 ورم "م

 "بلط ىلإ فرصني مل '4َقْوَمْلا نت َفيح نراه ليلخلا لاؤس مث
 مث .ةيفيكلا نع ةهّزنم ةيبوبرلا تافصو ةيبوبر ءايحإلا ذإ ءءايحإلا ةيفيك
 ءىتب َّنأاظ :هلوقو'هاَهِشوُرع َلَع ُةَيِواَح َضَو َوَيَو َكَع ّرك ىلا لاؤس
 لاؤص ”لاس هنأ *هي نلت أل هنأل .«ليلخلا لاوس. لكم. .4 اهيزت كني هنأ وزع
 ىأرو .ماع َةئام [1و؟1]/ هتامأ ”نيح هتاذ يف ىلاعت هللا هارأ كلذ عمو كش

 يف كلذ لأس ليلخلا نأ كلذو *.هتاذ يف هتمالس عم هريغ يف "ليلخلا
 ىف فطللاب ىلاعت هللا هلماعف ةيبوبرلاو فطللا راثآ ةدهاشمو طاسبنالا تقو

 هللا هلماعف ةبيهلاو ضبقلا تقو يف هلأس "امنإ ةيرق ىلع رم يذلاو .ةباجإلا
 انآ .لاقملاو لاخلا .ةلالد تي نم ةقرشلا تايون «توريجلاو رهقلاب "ىلا
 همصخ ىلع هايإ ىلاعت هللا رصن دعب لأس امنإ ليلخلا نإف لاحلا ةلالد

 ىلع رورملا دعب لأس امنإ ُرَخآلاو .همصخ ةجح ضاحدإو هتجح راهظإب

 .اهيلع توربجلاو ''رهقلا راثآ ترهظ ىتلا ةينافلا داسجألاو ةّبرَحلا ةيرقلا

 ترو :فوكق ليلخلا لاق نع لاؤسلا تقو ىف. ""اييتازابع :تنلتخا اذهلو
 :لافر - ءافيلار فطللا بجرب هنو - ةيبويرلا يلي "هناي ىلا
 تب نأ هركللا لاقو. .هئابآ ةناوإ ىف هفطلو هر. ناثآ نم دما «ةينرأ)

 :لاقرب «ءانقلاو .ةبيهلا :بجويب 1" نإوب للا مسا ركذ "ه4 اهيوقا دقي هلأ وره
 لاقملاو لاحلا فلتخا املف .داعبتسالاو بجعتلا ةروص يف هنإو 4ءىتي َّنأ#
 هتاذ ''ءاقب عم هيلع هللا تاولص ليلخلا لاؤس ةباجإ ىضتقا امهنيب اميف

 .بلط - ى ”/75٠9١. ١ «ةرقبلا ةروس بس

 ٠ اهتوم دنَب ُهلأ ذه .ىتُي َّنَأ لَك اَهِشوُرَع َلَع َةَيِواَح َضَو َوَيَو كَع رك ىِدَلَك وأظ «
 .(509/7؟ «ةرقبلا ةروس)

 هلابس هلأ بقت 8 .هيرطي ال :م 4

 .ليلخلل نعرأ ؟ ليلخلا قرأ :م 0/ .ىتح 1م 1

 .هنإ :ل 48 .هتاذ يف -م 6

 .ةيرقلا :ى 1١ .ىلاعت هللا ل ٠

 هلام مولا :اههترايغ :ىث 9

 .هنإف :ل 1 .509/79 «ءةرقبلا ةروس ١

 .ءاقب - ى ١7



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنلا !
 غسلاب7770707077ب9ب ب ب ب اك زج

 ةنورقم هتاذ ءانف يف رخآلا لاؤس ٌةباجإو «ةيبوبرلاو فطللا راثآب ةنورقم
 '.هثعب مث ماع ةئام ىلاعت هللا هتامأ ىتح ةبيهلاو رهقلا راثآب [ظ؟؟]/

 ل ٌوُدَع منَ هلوق ىلإ 4نوُدبعَت ٌرْسْك اك رسيَمَرَأ لاق ا هلوقو
 و دبع نط ءابآلا 4 سر 21 :ةلوق نم دارملا ":«نوتكا تر الا

 3 24 َميَتإَو# :هلوق يف ةيانكلا ريكذت ليلدب مانصألا ٌنيع ال مانصألا

 ىنعم انركذ دق 4َنيِلْعْلا بر اَّلِإا8 :هلوقو ؛.روصتت ال دامجلا نم. ةوادعلا

 لج نإو دبعلاف '«*ِنييرلَأ موي ٍقَسِطَح يل َرْفْخِي نأ ٌممْطَأ ىِدَلاَوأ# :هلوقو

 دابعلل فوقو الو «ةئيطخ كلذ دْعيف ىلاعت هللا قح يف أرّصقم هسفن ىري هردق

 ول لب انتائيطخك كلذ عم ”تسيلو «ىلاعت هللا نيبو هنيب ٌرس كلذ لب اهيلع

 دبعلل سيل نأ ىلع اهيبنت عمطلا ةظفلب ركذ مث .ةيدَس ةيقده تناك اننق كلذ تدعو

 ةاصعلا رمأ ِدكلَظ ليلخلا ضوف اذهلو .ةرفغملاو وفعلاب ىلاعت هللا ىلع مكحتلا
 ىزاجت كنأ ثيملع ىنعي 4 نم ٌمَنإَد.قَمَي قال :ةلوقي ىلاعج هللا ىلإ هموق نم
 و ُدَغ َكّليُل ملعأ نكلو هلاح فيك ملعأ الف 4قِاَصت َنَمَ «ءايبنألا عبتي نم

 نسح ىلع كلذ لمحي *.«4َنِاَّصلا َنِب نك ٌَّنِإ نَأِل رفْغاَول :هلوقو

 [و11/ نّيدلاولا ىلإ اونِسحأ» : ةلئكقَظ ىبنلا لاق امك ءهدلاو عم ةرشاعملا

 2 د زل او وج قي 0
 ءيحُي نأ لاَ دوغ لع ةَيوَح ىو َةَجَو لع رم هيل وأد :ىلاعت هلوق ىلإ ريشي ١

 مالا ةرقبلا ةروس) 4منعب ثا اع ةئأِم أ ُهَناَمأَك [ 98 دعب هلل هذنه

 - 1 2-2 20 - وردءو ءو 2070 - هه و وي 0

 0 - اله/57 عا رعشلا ةروس)

 .روصتي ال :ل .نيذلاب الإ :ى ؟يذلاب الإ :ل “

 ه«ثنكلو 6م 0و
 - م0 بتم رعرع يضرم هك 2 سي مسي ب يم عي -ٍ ل

 « .ميِحَت روُفَع كنإف ٍقاَصَع ْنَمَو تم َمَنِإَف نَعْنِي نَض سَّنلأ َنَي اريك َنَلْصَأ َّنَّْنِإ َبَر»

 .(2(2 01 «ميهاريإ ةروس)
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 نذل ف اَمُهبِحاَصو#© : ىلاعت هللا لاقو .هانعم اذه ًامالك وأ '«ايندلا نيت نيرفاكلا

 اولأسيو اورفغتسي نأ ءرافكلا ءابآلاب راربألا ءايبنألا لاحب قيلي اذكهو '.4 فورم
 نع يور امك ؛مهل رفغي ال ىلاعت هللا نأ اوملع نإو ىلاعت هللا نم ةاجنلا مهل
 امهل عفاش ينإ» ' :لاقف 2؟؟كيوبأل عفاش تنأ له» :هل ليق هنأ ْدككلَع يبنلا
 ًالدع مهنامرح *نوكيل كلذ "اولعف امنإو '.«امهل وجرأ امو ُتعنُم وأ ُتيطعأ
 ةرفغملا لأس ْةْيكِلَع هنأ ىلع .لاؤسلا نع مهئانبأ عانتما ببسب ال ىلاعت هللا نم

 نم ناك ”هنإ هل رفغاو يبأ ٍدْهِإ! :لاق هنأك ةيادهلا ببس لاؤس رامضإ عم هيبأل
 لس طحب لع 00 و

 5 تراك ُمَّنِإ قر كل دمتم : هلوقب «رافغتسالا هابأ دعو هنألو ؛«نيلاضلا

 َرَدِعْرَت نع الإ ديال ره ٌراَتْفَمَسَأ ترك اًمّوط :ىلاعت هللا لاقو *.4اًيفَح
 ىلع تام اذإف نمؤي امّبر هنأ ءاجر ىلع ةرفغملا لأسي ناكف ''4ُهاَيإ آَهَدَعو
 مهردق لج نإو ءايبنألا نأ مّلْعُت نأ هيف ةمكحلاو .هنم أّربت هلل ودع هنأ نّيبت رفكلا
 ردق طوقسل ال هناوهل هل وعدملا مّرْحُي امنإو ءءاطعإلل ةلعب سيل مهلاؤسف
 .قفوملا هللاو .يعادلا

 ىلإ رجاه :لاق هنأ يردخلا ديعس يبأ نع يور نكلو ءظفللا اذهب ثيدحلا دجأمل ١
 .داهجلا هنكلو كرشلا ترجه» :ِلك هللا لوسر هل لاقف نميلا نم لجر يك هللا لوسر
 امهيلإ عجرا» :لاق ءال :لاق «؟كل انذأ» :لاق .معن :لاق («؟كاوبأ نميلاب له
 عمجمو ؛١7 داهجلا ءدواد يبأ نئس ءامهّربف الإو ٌدِهاجف كل انذأ نإف ءامهتذأتساف
 .178/8 «يمئيهلل دئاوزلا

 هر «نانقل ةروش .هللا لاق :ل 1١
 .لاق :م ل 0 .رابكلا :ى

 امهيف ينيطعيف يّبر امهتلأس ام» :لاقف هيوبأ نع ٍدِيِلك هللا لوسر لثس هدوعسم نبا نع 17
 نبا هّرقأو هحّحصو مكاحلا هجرخأ :يلابلا لاق .«دومحملا ماقملا ذئموي مئاقل ينإو
 رمع نب دمحمل مالسلا لبس .ةعافشلا وه دومحملا ماقملا ىنعمو .يطويسلاو رجح

 ١1١6. .ه8 ص «يلابلا

 .اولعج :ى

 .1510 ةمقرملا ةيناميلس ةبتكمب (ى يل هلال) ةخسن يهتتت انه ىلإ
 جحا ا# < ١9/!4. ءميرم ةروس 8 .هنإف :ل

- 

 ردع ُمّنَأ ل َنَيَب اََلَه ُهاَّيإ آَهَدَعَو َةَدِعْوَت نع اَلِإ دل َميِهرَبِإ ٌراَقْعَيَسَأ يراك اًموظ ٠ ظعروم عَ هك -
 ١ ١ ١١5/4(. ءقةبوتلا ةروس) «ثيلح ٌوَأَل يهرب َّذإ ُهَنِم آرت هَل - م 2م 00 2-0 . ةصرص هو



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 يبااالب»)7>77->>22حح حج ججج7بابا 1١ج

 هيلع هللا تاولص لسرملا يبنلا بوقعي ركذ

 هم 5

 كرا ىلع ورع ورعب نبت ب شباب اج نأ هيج
 ناك هنأ ىلع تلد ةّينس ةبتر هذهو '.4َبوُقْعَي ّقَحْسِإ ِءآَرَو نمو [ظ11/ َقَحْسِإِ

 ةوهشو عبط ليمو ّىوه ٌرظن ىلاعت هللا ريغ ىلإ رظنلا بئاوش نع ىّمصم
 .رابتعاو ركفت رظن ءيش لك يف 'هرظن ناكو ءرشبلا تاداع بسح ىلع

 حولي ام ىلإ سأرلا رصب هيلع عقو امع َرّيْعَي نأ وهو ءروبعلا نم رابتعالاف

 : ها [يدنقرمسلا] مساقلا وبأ ميكحلا خيشلا لاقو .بلقلا رصب يف هل

 رظن امل هيلع هللا تاولص هنإ مث .دهاشلا بييغت ةركفلاو بئاغلا ريوصت ةربعلا

 فطل ديزمب هيلع هللا تاولص فسوي يف َفِشوُك رابتعاو ركفت رظن هينب ىلإ
 كلذ نكي مل ةيفع ةدايزب هنضخق هايإ هللا ضيصخت فرحت «ىلاعت هللا نم

 رئاس نيب نم انيذ ةشئاع يك يبنلا صخ امك «ةوهش رظنو عبط ليمب
 .اهايإ ىلاعت هللا صيصختل ءاسنلا

 ىلع ةيراجلا ىلاعت هللا ننس نم ةبحملا قيرط يف نحملاو ءالتيالا مل

 اًبص ءالبلا هيلع بص ًادبع ىلاعت هللا بحأ اذإ» : الئ لاق امك ءهدابع

 مالسلا امهيلع فسوي رمأ ىف بوقعي باصأ ام ناكف '.«اًجس هيلع هححسو

 .مهرظن ناكف :م ١ .7لك/١ ءدوه ةروس ١

 هدئنس ؛يقارعلا لاق 337/58 ١/” :ةيدلا مولع ءايحإ ليذب يقارعلل ىنغملا : رظنا و

 .7 ء يطويسلل ةعونصملا ئىلآللاو سرحت .يدنهلل لامعلا زنكو ؟ فيعض



 هللو .ةبوقعلاو باتعلا قيرط نم ال ةبحملا صئاصخ نم نحملاو ءالبلا نم
 ريغ [و14]/ ةيبوبرلا ذإ ءالضف امإو هنم ًالدع امإ ءادتبا هدابع ىلتبي نأ ىلاعت

 دام نو نركالا لالا ل ير لا ىلا ناش 11 نع نركب انين راج
 :مايصلا هتلصاوم يف ْمِمِكَع لاق امك ءدابعلا كاردإ هنع رصقي ام فطللا

 عوجلا نأ ربخلا يف ءاج دقو 4 ينيتسيو ينمعطي يّبر دنع ُتيبأ ينإا

 يف َعِدوُي هنأ كلذ ىنعمو .نيقيدصلا نادبأ هب عبشُي نا يف هللا ماعط

 نم انركذ ام ةحص ىلع لدي يذلاو .نيقيدصلا هدابعل ءاذغ ا ام عوجلا

 7 0 تك ٍْفإ :هلوق ء.ةماركلا ةدايزب ة92ظ فسويل هللا صيصخت

 صِصَقَن ال# :هلوقب ايؤرلا كلت ءافخإب [هوبأ] هرمأ كلذ ع املف '.«اهم

 597 اضق] حاجنإ ىلع ردمسللا : هلك يبنلا لاق * 4 َكيوحِإ َحَلَع َكاَيَدُ

 ام باتكلا صن يف نسيلو ”اةوسحم ةمعت يذ لك نإف نامتكلاب مكجئاوح

 هتلقن نإو هايؤُر هتوخإ ىلع ّصقو هابأ ىصع رمش فسوي نأ ىلع لدي
 يف رهظ ذفانلا هؤاضقو يراجلا هللا مح نكل كلذ مهصصق يف ةيوشحلا

 .4 يرشح حو انه اننا لإ ثمل دْوَلَ كسول :مهلوقب ةوخإلا دصق نمض

 لب فراعتملا لالضلا ىلع وه سيل '.4ِنيُم ٍلَلَص ىَنَل انا َّنإإ# :مهلوقو

 .هنيبو اننيب ةيوستلا ىلع ردقي ال "ثيحب هتبحم ىف ًابولغم هنوك نع ةرابع وه

 دنع [ظ؟14]/ ةة2 ىسوم رمل امك يلع رك نع ةرابع لالضلا ذإ

 ءاملا لض :لاقي *.#َنيلاَّصلا َنِم أتأو اذإ اآهئلَمت# :لاق يطبقلا هلتق نم نوعرف

 .نيللا يف هرثأ رهظي ال ثيحب ًابرلغم را اذإ نيللا ىف يف

 نئسو ؛58  ةال مايصلا ءملسم حيحصو 09 6 موصلا «يراخبلا حيحص ١

 35 .موضلا' «يدمرتلا
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 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 00000000 ادا اك

 مهنأ ىلع مالكلا اذه لد 2«تكّسْوب 1ع اًنعأَت ال َكَل ام :مهلوقو

 :مهلوقب هوبتاع ىتح كلذ نع عنتماف ناذئتسالا يف 0 "يالا نع هوبلاط

 ىلع سيل '4َنوحِصنل وأ ََنإَول :مهلوقو .«كْسوُي َكَع اًنمأَت ال َكل امل

 هللا ربخأ امك ؛هيبأ نع هبيبغت لي هكالهإ اردصقي مل مهنإف ضحملا بذكلا

 نم فرط هيفو "4كوب اود ل مي ليف َلَدط :هلوقب مهنع ىلاعت
 .حصنلا

 ةباجإ لاب ام 7 2«ْتَسَلَيَو ترب [اَدَه] اَنَمم ُهَلِسّرَأ# :مهلوقو

 ءابلا مهو هدالوأ لاب امو ء.بعللاو 0 مهناذئتسا يف مهايإ بوقعي

 يف لاؤسلا امأف ؟لاح لك ىلع لسرم يبن فسويو لاوقألا دحأ ىف

 الو بعللاو *وهلل نذأتسا هنأ لقنُي مل هنإف طقاس ةلكَظ فسوي قح

 يدُر لب روظحم ِوْهَلو ٍبِعَلِل نكي مل هدالوأ ناذئتسا امأو .هب لغتشا

 ةباجإ امأو .هيلع مول ال حابم هنإو نوضك | ركيو نوُمارتي اوناك مهنأ

 امك .مهعم ةلماجملاو ةرشاعملا نسح ىلع لومحم مهايإ ةلئلَ بوقعي

 ينأي روهشم وهو اهابص لاح ىف ا د ةشئاع عم 2ُهْدظظ يبنلا نع "لقُن

 .هباب ىف

 هنم اذه ناك ”.4 وب أوبَه اوه نأ نرحل نإ بركب ارح هلوقو

 خسار اذهو ءٌعّلوُم و11“ نظ ءوسب قيفشلاو ءهدلو ىلع ً*ةَقَمَّتلل ًاراهظإ

 ياو ريفا ماقم يف يحولاب كلذ نوكي نأ زوجيو .ةيرشبلا ةلبج يف

 .هنع فسوي مهبييغت ببسب ىلتبي امب فشوك

 ةلاحإو مهل هيزنت عون هيف ''.«ارقأ سفن ل تلوس لب# :هينبل هلوقو

 ١ عفامويب ةووس 1 .بألا نم -م 11/17
 * 1نقسوي ةروض اا فس ةروبص + ١7/17

 .مول الو :ل 15 .وهللا :م ه

 17/17 .ةيشسوم ةروض د .لعف امك :ل ا

 .نظلا :م ٠ .ةقفشلا راهظإ :م 4

 را املا وسوي ةروس .هنأك :م ١



 ل1 زر روم كك 3 1566 ل

 .دانع وأ ةديقع نع نيلعاف اونوكي نأ ريغ نم سفنلا ليوست ىلإ اولعف ام

 مل ثيح هب ىفوو ليمجلا ربصلا هللا دعو دقف ' 4 بصف :هلوقو

 هباذأ ىتح لاقثألا كلت لّمحتو روظحملا لعفلاو مومذملا لوقلاب لغتشي

 "هولا نع صحفتي ملو ار هللا ىلإ ناك "كرا ىكش ولو «هانضأو

 يي :لاقف نيكس دعب ”هيلإ *ىلاعت د 6 م د لاحو
 ور هو ا 6 رب سم

 ةهوعلو ت فسوب نم اولا اوبهذا

 نأ ملع بوقعي نأ ُةْنَلُك يذابالكلا ركب وبأ خيشلا "ركذ

 وُمْصَيل هّرس ماقم ىلع هعبط لامكإ هدلو قارف يف ىلاعت هللا ةمكح

 لغات ؛ىلاعت هلل هّرس افص امك هلك فسوي ىلإ ليملا نع هر

 .هلادب نع نيسحتي ملو صخشي مل ”كلذلو هرهاظ افص ىتح كلذ يف

 رح ءهيبأ عبط ةيفصتل هيبأ نع نيبأ هنأ ملع ًاضيأ 2 فسويو

 هّرس افصو هيحوو ىلاعت هللا ملع يف هتقو ناح نأ ىلإ هيلإ هربخ هني

 يف ةراشإلا هيلإو .هلاح فسوي رهظأو بوقعي “سسحتف هلاح لمكو

 : ُهْنَلُك ًاضيأ لاقو ''.4حرشكْمم ال ام هنأ جر ةلعاو# :ىلاعت هلوق

 دعو يف ةدهاشملا نم هتاف ام ىلع بوقعي ''نَّرحَت [ظ'ه]/ امنإ

 لع قَسأكي» :لاقو ””كدقلا سفنئتف قحلا تافشاكم نم ففسوي

 4 ىلإ ىوكشلاو عزجلا نألو .فسوي يف ام ىلع ينعي '' «َقْسوُي

 وهو «ىلاعت هللا ىلإ لاهتباو عرضت وه لب ربصلا ىنعم لطبي ال ىلاعت
 هبلقتو حيبست ضيرملا نينأ» : لَ لاق امك ءىلاعت هللا ىلإ بوبحم

 .ىكبو :م 1 م 2/1 .« فسوي ةروس ١

 .ىلاعت هللا -م .ةوخإلا ىلإ :م ٠6

 .8ا/7١؟ ءافسوي ةروس 15 .هيلإ ل ه

 .كلذلف م 4 ؛ضذق 36م و7/

 .1 "7/17 .« فسوي ةروس 1١ .سسحف م 4

 .نزحي :ل ١
 .برك وأ بعت نم اليوط ًاسّفن سّفنت :ءادعصلا سّفنت 75

 ه1 .«فسوي ةروس0 8



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 دس 7777070707070 ب ب بابك كج

 ءاضرلا ماقمف ءاضرلا ماقم نود هنأ الإ '.«داهج بنج ىلإ ِبْئَج نم

 دنع هدلوب ليلخلا لعف امك ميلستلا مامت نم وهو ربصلا ماقم نم عفرأ
 .حبذلا

 دلو هل يفوت هنأ [يدنقرمسلا] ميكحلا مساقلا يبأ خيشلا نع يكحو

 رايخ نم ناكو ' ءيخلبلا لضفلا نب دمحم خيشلا هاّزعف '؛ُربصلا عّرجتف

 مساقلا ابأ اي :لاقو هبنج ىلإ سلجف ءاريرض ناكو نامزلا كلذ يف هللا دابع

 اذهب هسفن تباطو هردص حرشناف ءءاضرلاب بلاطُت امنإ ربصلاب كنم ىّفتكُي ال
 امّبرف «ةقرلاو ةقفشلا ناعفدي ال ءاضرلاو ربصلا : هُناك فتئصملا لاق .مالكلا

 .هئاضقب ضار ىلاعت هللا ءالب ىلع رباص وهو هدلو ىلع *قيفشلا فري

 رهاظ عمس نم :لوقي ُةْنُك يِنْعَمْتْسُرلا ديعس نب يلع هيقفلا ناكو

 ال وهو هناميإ توفي امّبر هانعم فرعي ملو مهيخأ عم فسوي ةوخإ لاح
 ناكو .رفك مالسلا مهيلع ءايبنألا ةاداعمو بوقعي دالوأ يداعي هنأل ءهب رعشي

 ال صاق نم عامتسالا مكل لحي ال :لوقيو 'اذهب هسلجم لهأ [و15]/ هفاشُي

 ةمألا هذهل تلعب صصقلاو رابخألا نإف .صصقلاو رابخألا الإ فرعي

 ام للا لنآ نب َكَِع سَ اَليَوط :ىلاعت هلوقك ءاهنيعل ال مولعلا عازتنال
 ".4َكداوف دي تين

 4 6 وم رعبا حج سم اي حد - - -

 كشلا ةملك لخدأ امنإ ”44َقَر ل رفغتسأ ٌفوس# :تبوقعي لوقو

 .يحولا لوزنل اعقوتم هاًجرف ءرافغتسالا ىف نذإلاب هللا نم ىحولا هراظتنال

 لاقو ؛"١8 ص ؛يواخسلل ةنسحلا دصاقملاو ؛"١/ .يدنهلل لامعلا زنك :رظنا ١

 3١. «ينولجعلل ءافخلا فشكو ؛تباثب سيل هنإ :يواخسلا

 | .رّسكتو عطقت يأ :ربصلا عّرجت .ربصلل :م

 ةلجأ نم «ريهش يفوص «يفنحلا يخلبلا ساّبع نب لضفلا نب دمحم هللا دبع وبأ وه “*

 :رظنا .م١971/ه9١1 ةنس اهيف تامو ءدنقرمس لخدف خلب نم جرخأ .ناسارخ خياشم

 ١158/١١. «ةلاّحكل نيفلؤملا مجعمو ؟9/١771/ «يلكرزلل مالعألا

 .تاداعم :م 6 :قيفشلا :م 4

 ١15١/١١. ءدوه ةروس ا/ اذهل ل 5

 18/١5. .ءافسوي ةروس 6



 سيل :انلق "94مل ُهَّنَأ ٌرِفْنَي8 :هلوقب ذلك ُفسوي َّعَطق 'فيك :ليق نإف
 ءرافغتسالا "وهو هسفن لعف نع ربخأ ْةْيََظ بوقعي نإف كلذ ريظن اذه
 طرشلا نيغ نم فسوي كد امنإو .ةرفغملا وهو هللا لعف نع ماكل فسويو

 ملع دقف ًالّجؤم امإو ًالّجعم امإ ًامتح هيلع موكحم ”نينمؤملل نارفغلا نأل
 .قفوملا هللاو .كلذ تقو ملعي مل نإو مهل رفغي هللا نأ

 ال ال اذ ال ال ال

 ١  11فسوي ةروس 5 .فيكف « 41 .



 2 0 ل ااا ا تت جل لل كك

 هيلع هللا تاولص لسرملا يبنلا فسوي ركذ

 .تابوجعألا نم اهيف نَمَض تاماركو فئاطلب هّصتخا ىلاعت هللا نإ

 ىطعأ» : 22 لاق ام ىلع هنامز لهأ اهب قاف يذلا هتروص نسح اهنم

 كالا هاتآو «ةرهاطلا بالصألا نم 'هجرخأو '.«نسخلا ّرطش ُفسوي

 نيصلخملا هدابع نم هنأب هفصوو .ايؤرلا ريبعتب ةفرعملاو ملعلاو

 ضف .نيح هوبا هرشب :كلذكو كلذ لبق امهاتعم انركذ. دقو." .نيصلخملاو

 نأ هيلع هللا تاولص ملع دقو ”.4كُيَر َكِيَبَحي َكِلَدكَو# :لاقف هايؤر هيلع
 نم ةرتاوتم ًانحم تاماركلا [ظ!5]/ ةمدقم 'لعجو .ءالبو نَحِم راد ايندلا

 كلت لالخ يف هل ىلاعت هللا لعج نكل .نجسلا نم جرخأ نأ ىلإ هابص
 ؛دابعلا كاردإ هنع زجعي ام فطللا صئاصخو برقلا حئاول نم نحملا

 يف هوّقْلأ نيح ةوخإلا لباقي ملو دئادشلا كلت لّمحت ىلع هّرس اهب ىّرقف
 ىلإ جرخ نم» :لاق هنأ يور ام ىلع ةلاحلا كلت يف هسفن مال لب بُجلا

 فر كح ناميإلا ءملسم حيحصو لا 2 لبنح نم دعا كتيوف :رظنا ١

 .ةا «مكاحلل كردتسملاو

 .هجرخأف 8

 ةروس) 4َنيِصَلْمْتْلا نِداَبِع ْنِم ُمَّنِإ ءاَمْحَتْلاَو دلأ ُدْنَع ترص َكِلَدَحح» :ىلاعت هللا لوقي
 1115 هيتس

 .و5 ةقرو ««ءايبنألا ليضفت يف لصف» :رظنا .كلذ لبق -م



 3 ينوباصلا نيدلا رون

 هر ا

 دارو ةهلوقي .ةايإ هللا يحوب بجلا يف مركأف ءفّبَجلا هنجس ناك بعللا

 اع بجلا عيسوتو كَ ليربج لاسرإبو '.4اَدََه ٌمِهِرْنأِب رتبت هَل
 .مآسي ملو رَجضَي مل اهيف هرمع رخآ ىلإ كرث ول ثيحب تاماركلا عاونأو
 'هدالب يف هئيكمتو هدابع ىلإ هلاسرإ ىلاعت هللا مكح يف ناك امل نكلو

 نم جرخ ىتح ولدلا ءالدإل بكّرلا ضيق ةفيطل عونب بجلا نم هجرخأ

 يديأ يف معقوف ء ءاضقلا يراجم نع بردجلا نم هسفن تضاترا دقو .بجلا

 نم ماركلا ىلع دشأ هنإو سخبلا نمثلاب قاقرتسالاو ةديازملا عيبو بكرلا
 ىلاعت هللا فيرصت تحت هسفن ىري لاوحألا كلت لك يف وهو .مارَّغ لك

 .هريدقت ىرجمو

 نم هن ًاوناكَو َوَدوُدْعَم َمِهَرَد يخت شي هورشو# :ىلاعت هلوقو
 نم هجورخ دعب هايإ ةوخإلا عيب ىلع ةيآلا فرص زوجي ال " .4 تدِهّرلا

 .«كلذ ىلع ىلع ليلذ ةيالا ىف سيل ذإ .ءةصقلا رهاظ يف *كذ امن ىلع :بجلا

 نم عيبلا كلذ نأ ىلإ ةراشإ هيف لب «ليلد الب مهيلع ةداهشلا زوجت الو

 هورسأو# :لاق مث ©ةراّيَس تهم :هلوقب مهركذ قبس ذإ «ةرايسلا [و101/

 :هلوق يف ةيانكلاو '.#ِةَدوُدَعَم م مهرد نخب سني هورس 4 ٌةعلَس
 هورسو# :هلوق يف ةيانكلا ”اذكو ءًاعطق ةرايسلا ىلإ ةعجار "«هوُرَأو»

 :هبشألا وه اذهو « سس

 و

 ركذ ام هنم دارملا سيل 4 تيت لأ َّنِس هيف ًاوناكو# :هلوقو
 .كلذب نوذخاؤي مهنأ مهفوخل ''هارش يف اوبغري مل مهنأ رهاوظلا باحصأ

 هيلع هللا ّنم :لاقف ُةْقدُكك يِنْعَمْتْسُرلا نسحلا وبأ هيقفلا ركذ ام دارملا لب
 رظنلا ىلع ةثعابلا مهتاوهش بكرلا كلذ يف لاجرلا بالصأ ىلع َسَبَي نأب

 :دالبا ىف لا 15/117 كتيرا ةررج
 انك آمي 4 را نلسوب ةرونس 3#
 1+ سوو ةرويس 08 .15/19 + بفكنسوي ةوويس 6
 .ىذكف :م 6 .هورشو :م 07

 .هئارش 6م ١ .7 1 ء«فسوي ةروس



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا
 تس 00 _ _ _ _ _ _ بمالك روح

 هقحلي الثل ًءالحتساو ًايّهشت هيلإ رظنلا نع مهنيعأ 'فرصو ناملغلا ىلإ

 يبنلا نع يور هنإف ةروصا مح ا ياا هيي

 فرصف انزلا نم اًظح ”:ينعلل لعج "4 ناينوت نانيعلا» :لاق هنأ ةالئتقظ

 .4تيدِزلا نم ديف اوناكَول هلوق ىنعم وهف هيلإ ةوهشلا رظن نع مهنيعأ
 لف ره ىلا ةتووؤر# ؟لاق ىقح ةوهشلاب هع ةوسنلا رظن فرصي مل مث

 صقن لجرلا نع نهّضارعإو ءاسنلا ةوهش عاطقنا نأل *؛4ءدِسَفَت نع اَهِتِنب

 ةيناحور ةوهش هيف بكر نأب صقنلا كلذ نع همصعف «لجرلا لاح يف

 كلدحح# [ظ707]/ :هلوقب هتمصع نابأ مث ا لامك ىلع كلذ لد

 نأل ةيناحور تناك ةوهشلا كلت نأ ةلالدو '.4هَمَْتْلاَو وسلا هنع فرصت

 نم نفنأي لب ةيئاوهلا ةوهشلاب نهكيلامم يف نبغري ام ّلق فارشألا ءاسن
 ملُع باوبألا تقّلغ ىتح كلذ يف تلاتحاو هتدوار لب ريصت مل املف .كلذ
 .ةيناحور ةوهش تناك اهنأ

 ّرْف لب اهيلإ لمي مل فسوي نأ 07 هيف "«4َباوْبَأْلا ٍقَقَلَعَو## : هلوقو
 اذ # هلل ل 0 مث .هيلع باوبألا قيلغت ىلإ تجاتحا ىتح اهنم

 ىف .4ىاوْثم َنَسَح ٌّنَسْحَأ هَقَر نإ :هلوقب هديس ناسحإ اهركذو ءاهتدوارمل
 نوكي نأ زوجيو .ينم كلذب ىلوأ تنأف يناوآو ينارتشا نم قح يعارأ

 ُحِلْفي ال ال ٌمَّنِإ# أو ملظ اذه لثمف ىلاعت هللا وق 4قَر م ُهَّنِإإ# هلوق نم دارملا

 .نيح لك يف ًامرحم ناك انزلا نأ ليلد هيفو ''.4َنوُمَِِطل

 نا .هوجو نم هيف اندلعت 5 وب تاه م دلو :ىلاعت هلوقو

 اولقنو «هب يه تمه امك اهنابرقل اهب مه سوي نإ :رهاوظلا باحصأ

 .هللا + ل د١

 4١١. الا ل14 47/5 45١7/١ «لبنح نب دمحأ دنسم

 17/11 بصنضوب ةرروش 4 .نيعلل :م

 .7١/15؟ ءافسوي ةروس 1 .اذه نع :م ه

 :ىتأل ل 11117 يسوي ةروس» 08

 17/17 قسري ةروس فحل 8

 .لاقو :نيتخسنلا يف 7 71/195 كوي ةزروسا



 2 ينوباصلا نيدلا رون

 ىأر امل مهلا كلذ نع فرصنا هنكل ءاهركذ لحي ال ءايشأ كلذ ةيفيك يف

 :اولاقو ءرادجلا سأر ىلع هيلع هللا تاولص ليربج ىأر :اولاق .هّبر ناهرب

 .لوقلا نم شحو اذهو .كلذ دنع عنتماف هتفش ىلع 'اًضاع بوقعي ىأر

 هللا ربخأ دقو بيغلاب ةنايخ ريغلا ةأرماب مهلا نإف .«باتكلاو لقعلا هّدري

 و #2 ٍيَمْلاِب ُهْنْخ هنْخأ أ مَ يأ ملعيل كِلذ## :لاق هنأ ْدلمكَظ فسوي نع ىلاعت

 نهنأ ةوسنلا نع ربخأ 'كلذكو .ًابذك هنم لوقلا اذه ناكل ا اهب مه

 .انزلا دصق نم حبقأ ءوس يأو .#وَوُس نم ِهَنَلَع اَنَمِلَع اَم ِهَلِل ٌسح## :نلق

 نكلا .ضكتع .نقلا» ءاهريغ ني ةلاحب فرعا ٍيهو زيزعلا ةأرما تلاق اذكو
 َكِلَّدَحح#» :ىلاعت هللا لاق كلذكو ..*َنِقِدََصلا َنْمْل ُمَنِإَو ءدِيْنَت نع ٌمُتِدَوَر أَن

 ىلإ دصقلا وه ءوسلاو ءانزلا وه ءاشحفلاو * #«ةاَمحَفْلاَو هوُملَأ ُدْنَع ٌفِرَّصنِ

 نع 'اهعفدب مه :مهضعب لاقو .حاكن مه اهب مه :مهضعب لاقو .انزلا

 يف ليواقألا نم كلذ ريغ ىلإ ءاهنع رارفلاب مه :مهضعب لاقو ءهسفن

 ىضتقم نع جورخو فّلكت هلك "اذهو . اع فسوي نم مهلا ليوأت

 "#«.دير نهرب اََر نأ الل ةملكب ًانورقم 4اَب ّمهَو## هلوق نإف «ةيآلا

 َكَلسَتَيَك نأ 0 :ىلاعت هلوقك ءالصأ ناهربلا ةير دنع مهلا يفن يضتقي

 0 ل '*4ريلإ ٌنَكَ تدك َّدقل

 ''ءذهف ''.«ًةيوع نو األ ِبْنَتْلا ظِيَغ اَطَك َتُك ولو :هلوق اذكو
 ل ةجاح الف نكن 1 ف ا قل ل ةلالد ةغيصلا

 ىفن ول هنأل يفنلا ىلع ''ةدايز ةدئاف ىلع ''لمتشي ةغيصلا هذه ّنكل .ّمهلا
 ةوهش هيف نكي مل ملط فسوي نأ سانلا ضعب نظل ًاقلطم هنع ّمهلا

 ١ بفسوي ةروص 1 .اصاع :م ١7/67

 “ 3ءافسوي ةروس | .ىذكو :م 5”6١/١.

 .اهعفدب اهب ٌمه :ل 5 .7١/75؟ ءافسوي ةروس ةه

 ,؟14/19 .هفنموي ةرونم د .اذه :ل ال

 #/١09. «.نارمع لآ ةروس ٠ ءال# ١97 «تارسألا ةروصض 84

 .لمتحي :ل ١ .هذهو :م ١

 .ةدئاز لمتشي :ل 3



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا 7

 ول هنأ ىلاعت هللا نّيبف هب ءايبنألا .فاضتا زوجي آل :ةصقتم ةثإو لاجرلا

 .ناهربلا ىأر هنأل اهب ّمُهَي مل امنإو اهب مهل [ظ8]/ ةيرشبلا ٌمبطو .كرُ

 'ةيؤر وأ كلك ليربج ةيؤر نوكي نأ زوجي ال ناهربلا ريسفت امأو
 لكو «.ناهربلا ةيؤرب مهلا نع هعانتماب هحدم هنإف ةلاحلا كلت يف بوقعي

 نوكي الف مهلا نع عنتمال ناسنإ وأ كلم ةروص ةلاحلا كلت يف ىأر نم

 ةيؤر وه انهه ناهربلا نكل .هل ةيصوصخ الو دمت فسويل ًاحدم هيف
 هيلع هللا معن ةرثكو «هتينو دبعلا لعف ىلع هعالطاو هتمظعو هللا لالج
 حبقو «ةدم عرسأب هكالهإ ىلع هتردقو ءةظحل لك يف هيلإ هراقتفا ةدشو

 يف اهل منص هجو تطغ اَخيِلَز نأ يور ام قفاوي اذهو .هللا رمأ ةفلاخم

 ىري ال لطاب دوبعم نم نيحتست تنأ» : ة8مظ فسوي لاقف ةلاحلا كلت

 نميهملا رابجلا هللا نم ييحتسأ الفأ بقاعي الو بيثي الو دهاشي الو

 ".«؟راهقلا

 'اهنم رارفلل ككظظ فسوي قبتسا *.«4َباَبْلآ اَهَبَئْساَو# :ىلاعت ءهلوقو
 فسوت ةمصع دكوي اذهو .هذرو ةذخأآل وأ :فابلا ىلقل "اشيلز تقبقساو

 ةدهاجملا نأ ىلع ليلد هيفو .هسفن نع ةيصعملا ةلازإ يف دهاج ثيح خم

 لاق امنإ *««ْىِمْقَت نع نَتَدَوَر ىه# :هلوقو *.ةليضف هسفن نع ةيصعملا ةلازإب
 أ آ

 َكِلَمَأِب دارأ نم ُءآَرَج امل :تلاقف فسوي ىلإ بنذلاب تلاحأ اهنأل كلذ

 فسوي تمهتا امل اهنكل ءاهجوز يدي نيب اهّرس شفي مل الإو '' 4اس
 اليك هسفن نع ةمهتلل ةلازإ لاحلا ةقيقح نّيِبُي [و15]/ نأ هيلع ضرتفا ةئقع

 ظ .ةلاسرلا ةدئاف لتخي

 .وه م ١ .ةيؤرو :م ١

 .هلوق :ل .راهق نميهم رابج هلا نم :م 3“

 .اهنم م 5 .7١/10؟ ءافسوي ةروس مه

 .اخيلز - م 7

 .ةليضف هسفن نع ةيصعملا ةلازإب ةدهاجملا نأ ىلع ليلد هيفو -م 04

 .7١/10؟ ءافسوي ةروس ٠ .١/11؟ ءافسوي ةروس 1



 03 ينوباصلا نيدلا رون

 < رعاوس

 راثخا امنإب هت هيغل اني 0[ حلا نفقا .توزط ةةلوقو
 ثيح ىلاعت هللا" مراحم نع هعرو قدصل ةنابإ ءاسنلا ةدوارم ىلع نجسلا

 ل اذه نأ يناثلاو .ةيصعملا 3 5 نم هيلإ بحأ نجسلا ناك

 ربخأف نجسلاب هتدّده' «4َنئَجْسل ٌمرَماَء آم لعَف ٌلَعْفَي مَ نيلو## :تلاق امل ًاباوج

 ثلاثلاو .ةشحافلا هذه باكترا نم يدنع رسيأ نجسلا ةّقشم لمحت نأ

 سئئأتسم نحملاو بئاصملا نع ىلاعت هللا بوذجم نجسلا يف هنأ فرع

 "اذه يفو .اذهل نجسلا رئآف قلخلا رش نم ٌصّلختسم ىلاعت هللا ركذب
 ءايفصألا هدابع ىلع زئاج ىلاعت هللا نم نحملا ءادتبا 7 ىلع ليلد هلك

 يلتنا هيلع هللا تاولص وه ذإ .ًابيذعتو 'ةبقاعم ال ًابيرقتو ًافطل ءايقتألا

 اي نقر ردو ياجو يلجت ييرب اج هما نيم كر ل تنجب
 يف اهيرجي امك هنحم يف هئايلوأ ىلع اهيرجُي فئاطل ىلاعت هلل نأ ملع

 باقع رادب الو ءايبنألل باوث رادب "تسيل ايندلا نأ ًاضيأ ليلد هيفو .هننم

 نم ودعلا زّيمتيل ةيقاب يه ىرخأ اراد يضتقي لقعلاو ةيناف اهنأل ءءادعألل

 ةرْخألا ٌراَدلأ َكْلَت## :ىلاعت هللا لاق .ودعلا ناهيو اولا ”مركيف ٠ :يبلولا
 ا 20ه ا

 ١ 4تيقّتمْلِ ةبقلعلاو اًداَسف و ِضْرَأْلا ف ا َنوُدبِر ل نين اهنَمَحت

 نأ ''ىلع ليلد هيف ''.4ِنايَتَم َنَجِيِلَأ ُهَمم َلَعَدَول :هلوقو [ظ؟9]/
 ناك ْمِههَع وهو .مهيراتفو مهجئاوح يف هيلإ نوعجري اوناك نجسلا لهأ

 رح تؤرقم ُباَيزأَد# :هلوق وحن هتلاسر ماقم يف ديحوتلا ىلإ ءاعدلا مّدقي
 ىلاعت هللا رمأ لّئمتي لب ةنحملا ةلاح ىلإ رظني الو ''.*ُراَيَقْلا ُدِحَوْلا ُهَّنأ مأ

 .ةلاسرلا غيلبت يف

 .مراحم نم :ل 51 "ل .« فسوي ةروس ١

 .يه ةبقاعم اال م 51 .اذهو ل 0

 .مركيو م / : ميل ل 4

 .” « فسوي ةروس ١ 7و .«صصقلا ةروس 4

 ١١ *؟ .ىلع - م ١ فسوي ةروس « 1/".



 ءايبنألا ةيصع نم ىقتنلا

 هيأت 0 06 ٍدزكنا امن ع ان ُمَكَأ ََظ ىَِل نب نا

 ا وه هللا نأ هداقتغا عم كلذ ريغو حالسلا دادعإ نم برحلا ىفو

 عاش ثيح نجسلا نم

 قيرطلا اذهب كلملا ىلإ هتوعدو هتلاسر راهظإ هدارم نأ يناثلاو

 2 ٌُباَيَرأَ## :هلوقب هللا ديحوت ىلإ يقاسلا اعد هيلع هللا 0

 يتحيصنو يتوعد ينعي *4كليو دنع ٍنزطحْأْأم :هل لاق مث ؛.4ن ِ
 هنأ ربخأ هنأ كلذ ليلدو .ايؤرلا ”ريبعتا نك ىلاعت نا ينمّلع يذلا يملعو

 ةقيقحو .هئاسنإ يف ”ناطيشلا فلكتي مل كلذ الولو هبر ركذ ناطيشلا هاسنأ

هيعسو هفلكتل ناطيشلا ىلإ كيما ةدكل ىلاعت هللا نم ءاسنالا
 «كلذ يف 

 يف هأر ٌدلْئَِع ليربج نأ يور امو .ءاوغإلل ' '”مدآ ةصق يف [و”01/'هريظنو

 !ىرنب كعتما فيج تيتا انا :ىلاعت هللا لوقي :هل لاقو نجسلا

 و : لاق هنأ 2ك يبنلا نع ' '"اضيأ ور اهو

 نا '«ٌتِبل ام لوط نجسلا يف كبل ام نجسلا بحاصب نعتسي

 بتوع هلعل حص ولو ؛اهتحص ىلع لدي ام نآرقلا يف سيل ذإ ءاهتحصب

ق يف هنأ ال هللا ريغب نيعتسي هنأ نيعماسلا مهوي ظفل ركذ ىلع
 نيعتسم هبل

3 

0 

 .لاقو :نيتخسنلا ىف * 110117 ةيقسوب ةزوس 14

 4 ع :يساكملا ىف م +

 .ريبعت يف :م 1 113/11 وفسزن ةروص 8

 .نكيل :م 4 .ناطيشلا ل ا/

 .مدآ ةصق يف - م ٠ .هريظن_: :م

 .اضيأ ل ١ عجارملا نم ّيدل اميف هدجأ مل ١١

 يناتأ مث فسوي ٌتِبل ام نجسلا يف ُتثبل ول» :ل6 هللا لوسر لاق :اذك ثيدحلا صن 1١

 ريبعتلا «يراخبلا حيحصو ؛8 7/5 ( «لبتح نب دمحأ دنسم .؛هّنيجأل يعادلا

 . ١61 لئاضفلاو 517١78 ناميإلا ءملسم حيحصو ؛8

 .دهشي ال :ل 1



 7 ينوباصلا نيدلا رون

 ْنِحَسلا بر :لاقف هرمأ ءادتبا ىف ىلاعت هللا نم لأس دقو فيك '«عهللا ريغب

 ٠ '.« هيلا قتوُعَدَي اني لِ ّسَحَك

 4(قيِدَ ّنَمَلَت ىلا مرسلا لاك ام هلك تلتت لإ ْمِجَنأ# :هلوقو

 دجو اذإ قلقلا رجصلاك ال نجسلا نع جورخلا يف راقولاو ةنيكسلا رهظأ
 نذإلاب يحولا راظعتا نم انركذ اه ىناغلاو .جورخلا ىلإ رداب صالخلا

 بحأف هايإ كلملا صالختسا مِلَع ثلاثلاو .هيأرب اًدبتسم نوكي الئل جورخلاب

 *هتهازنو هتمصع رّرقي نأ دارأ عبارلاو .ةثداحلا كلت يف ةمهت رثأ ىقبي ال نأ

 اميف مُهّتم نئاخلا ذإ ىلاعت هللا ىلإ هتوعد ىلع كلملا دمتعي ىتح هداقتعا يف
 .هدرب لغتشي اليك رثأ هنم هديس بلق ىف ىقبي ال نأ دارأ سماخلاو .ىعّدي

 هراك همطتو.:هبلإ .هعجاتسل ناطلمسلا ةحرخا اذإ .ناستإ قدل ةوحسملا نإ
 .[ظ* ١ ]/هّمحل نجسلا ىلإ هتداعإل لاتحي هجورخل

 تنك ول فسوي يخأ هللا ّمحر» :لاق هنأ مَع ىبنلا نع يور امو

 اذه ناك '.هرذعلل ارظتنم ٌتثكم ام نجسلا نم جورخلا "ينءاجف هناكم

 ماقمو .ىقلخلا نم مذلاو حدملا نع هغارف يف هماقم ولع نع ًارابخإ

 .ىلعأو عفرأ كلذ نم ذك يبنلا ماقمف ايلاع ناك نإو 2922 فسوي

 هسفن مهفّرع ال له ' :ليق نإف 5.4َتقَشَو ٌووَحِإ هجو# :ىلاعت هلوقو

 مل :انلق ؟هيبأ ىلإ هربخ لاصيإو محرلا ةلص هيفو مهحرفو مهرورس مُظْعَيِل
 مث هتقو تأي مل ةنحملا ءاضقنا نأ ملع ''هنألو .يحو ريغ نم كلذ لعفي

 ٠١ «دِجأَو كلي وحسم ام ُمممْلَ له# * لاك ىلا امل

 ١ بفسوو ةروس * .هللا ريغب نيعتسم هبلق ىف هنأ ال- ل 7/17

 .هنيهارب م 1 . 07 « فسوي ةروس

  5 0.يل ءاجف :م 5 .اليكل

 يناتأ مث فسوي ّثبل ام نجسلا يف ٌتثبل ول» :ِلكي هللا لوسر لاق :اذك ثيدحلا صن

 ريبعتلا «يراخبلا حيحصو ؛777 0777/5 «لبنح نب دمحأ دنسم .(هٌبجأل يعادلا

 ١. 6 لئاضفلاو فرك ناميإلا ءملسم حيحصو ؛؟8

 .ليق نإف -ل 89 088/١75. ءافسوي ةروس 4

 ٠ .هنأو :م ١١ ءفسوي ةروس ؟١/894.



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 4-0 رح

 فيك ":ليق نإف '.4ٌّكيل ني مك علي نوت 3آ» :لجو رع هلوقو
 لاق امنإ :انلق "؟هدقفل ّْم متهم هنأ ملاع وهو ةيبآ .نلع ندحلا ةدايز زاهتما

 دارأ ىلاعت هللا نأ مِلَعو ءافازجج هلقي ملو ىلاعت هللا نم يحو نع كلذ

 .هيخأ ىلإ عبطلا ليم نع توقعي ءافص لامكتسا

 امك الإ ِهِنلَع ْمُكَنَماَم لَم َلَل :بوقعي نع ًاربخ لجو 7 0
 دالوألا باتعب دلاولل سأب ال نأ ىلع ليلد“ ««ُّلَْق نم ِهيِخَأ لع ُكَنم

 ةمزال ةمصعلا نأ ليلد هيفو .مهل بذدؤملا وه هنأل مهرييعتو مهعيرقتو

 مهلعفب لبقتسملا يف مهمهّنا بوقعي نإف ردي يحرلا ىف حي لاول

 مل نإو 7 قسافلا ةداهش دري نأ مكاحلل نان انلع اذهلو .يضاملا يف

 .روظحملا باكترا ناكمل بذك هنم رهظي

 ":ليقأ نِإف ادي تس اقيم نو ئَح ا لأ نم ا

 ءاضق ةرهاظلا بابسألاب لاغتشالا نأ باوجلاو "4 لفن اطيح 16 2 : لاقف

 قح ءاضق بابسألا كلت لالخ ىف ىلاعت هللا ىلع هالو «ةيدوبعلا قح

 اهلمعا» : ةالئقت لاق امك مالسلا مهيلع ءايبنألا لاح اذهو علا

 .«لكوتو

 ولخو مهيلع هِفَطَع لجل '"# رو ب تاب نيب الخدم 5 ل َنَبَي9 :هلوقو

 مث .هريدقتو ىلاعت هللا مكح ىلإ هتنحم ا 00 مهتوادعو مهضغب نم هنطاب
 يف سانلا ةداع نأ اهدحأ ''.ناعمب دحاو باب نم لوخدلا نع مهاهن امنإ

 اذإف «رايتمالل مهتدلب اولخد اذإ '"ريثكلا عمجلا نولقثتسي مهنأ طحقلا ماع

 ,لبك نإف.ءءل 31 595/17 سوي ةرونش 1١

 111/15 ةيفسوب ةروص .4 .هدقفب :ل 5“

 110١1١ عيفسوب ةروص 5 .مهلعفل :ل كه

 354/175 +افسوي ةروس 4 .ليق نإف - ل 037

 8/١/. «يطويسلل ريغصلا عماجلاو ؛١5 ةمايقلا ةفص .يذمرتلا ننس 84

 .لاحاو :م ١ .”9//١؟ ءافسوي ةروس ٠

 :ريبكلا هم 1 .يناعمل :م ١



 ال نأ ّبحأ 'يناثلاو .ةدحاوب ةدلبلا لهأ 'لوهي ال نوقّرفتم [مهو] اولخد

 اذإ مهونيعَي ال نأ ّبحأ ”ثلاثلاو .مهكالهإل نولاتحيف مهؤادعأ مهب 'رَّمظَي
 نيعلا نإ) :يور امك .ةماخضلاو ةوقلاو ةماهشلاو هيتاسلاو دباب

 مك نإإ# :لاق امك «ءهريدقتو هللا مكح ىلإ رظان هلك كلذ يف وهو ” اح

 دل م دل نك سنام قل تاك ) : ىلاعت هلوقو ٠.4 تو ِيَع هَل ال
 رمأ اذإ [ظ*01/ بألا نأ "ناين هيف "هايلتسف كوك نسكن 0 ٌةَجاَح ال

 هيلع بجي رمألا كلذ يف ةدئافلاو ةمكحلا هجو نبالا فرعي ال 'ءيشب نبالا

 .دلاولا ّرب باوثو بألا ةجاح ءاضق هتدئافو .لاثتمالا

 0007 و

 أ 4ك هيل ا وسوي َلَع ْاوُلَحَد اًملو# :لجو ّرع هلوقو

 الَمإ# دوقفملا 4 كوخ ( انآ هذإ9 :لاقف هرمأ نطابب هريخيل هسفن ىلإ هنض
 لعف ام :ليق نإف .كلحَر يف عاصل ا دجُو نإ نزحت ال يأ !' «4ّسِتْبِت

 ؟ىساتلا نيف اميق اسيبللو ةءيدح نع ةيكعأ لخَر يف ةياقسلا لغج نم فسوي

 ول هنألو ءانرّرق ام ىلع ىحولا ' 'قيرط نم كلذ لعف هنأ رهاظلا :انلق

 لك يرق ةيحلا هكرتي مل ماويم ييسر رع رغ نيب احا كيما
 هنكل ؛ .مهيلع مهوبأ اهذخأ يتلا قيثاوملاو دوهعلا ا

 هجو ىلع هسبحي نأ فسوي ٌبحأ "4ك طا نأ ََّلإط# :هلوقب ىنثتسا امل

 لأس مث هيخأ لْحَر يف ةي ةءاقسلا لش نأ وهو الدبس هتعئامم ىلإ ةودجي ال
 فخر قف ذعر نم هزاع ارا .هيِيَك ٌرثُك نإ مهُوَرَج امه ا نع
 0 7 هم

 بوقعي ةعيرش مكح اذه ناكو ' *وارح 0 يذلا ينعي '' #2 مٌوارج وهف

 .ةيناثلاو :م 5 .نوهيال :ل ١

 .ةثلاثلاو :م 4 نطفي ال نأ ةمسيول *

 .55 5١ مالسلا ءملسم حيحصو ؛85 سابللاو ؛7” بطلا ؛يراخبلا حيحص ه5
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 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا
 ا -------_-____٠ جب ك  ممرح

 اذهب اومكح املف «قورسملا لّدب قراسلا سبحُي ًائيش قرس نم نأ ذليل
 دقو ءهعنم ىلع اوردقي ملف مهمكحب هوكرتف هيخأ ءاعو نم عاصلا جرخأ
 .هسبحب هنع 'فاخي الف لبق نم هيخأ بلق بّيط

 ىف ةاخأ شال :نآك اي ل اندك تككلانك # :ىلاعت هللا لاق [,#؟1/

 لَو ىذ لكَ قوتك نك بدي نأ كي نأ الإ ِكِيَملأ ند
 وبأ خيشلا لاق '.4توْفرَسَل ْمُكَتِإ ٌريِل تأ ون ل ّمث# :هلوقو '.4ٌعِيِع
 رمأب ءادنلا اذه ناك الو فسوي نكي مل نيقراسلا مساب يدانملا نإ :روصنم

 دّقُف لب «لاحلا ةقيقح د ال وهو همّدَح ضعب *”نذؤملا امنإو «فسوي

 فسوي 1 ىلع "ليلدلاو ' .مسالا اذهب ىدانف "رادلا نم مهجورخ لعب عاصلا

 اذهل دني# :ةوهألا تلات نيح هلوق 0 مهتيمست زّوجُي ال كن

 يلو * 0 اهتم اَنَذِيَو نم.ألإ دا نأ هلأ 6 لات *: تاك

 .هب رمأ الو لقي مل هنأ لدف ««انعاتم قرس نم ''الإ ذخأن نأ» :لقي

 اَهّْنَيَأ## هانعم . ماهفتسالا هجو ىلع نذؤملا نم لوقلا اذه نوكي نأ 0

 جرخأ نمو «كلملا رمأ ريغب عاصلا اوجرخأ مهنألو''.4َنوُفِرسَل َمْكَتِإ ٌريِه

 نك ع ل اي جاو

 .هجارخإب

 لاق''.4ُلَتي ني ُمَل أ َِوَرَس ْدَقَف ُفرْسَي نإ ًاَُلاَم8 :ىلاعت هلوقو
 00 م هاك روصنم وبأ خيشلا

 كلذ نوكي نأ زوجيف ء«ءايبنأ تقولا كلذ يف اونوكي مل ذإ فسوي ىلع

 نأ ليوأتلا لهأ ركذ [ظ#]/ اذه عم نكلو .فسوي ىلع ًابِذَك مهنم لوقلا

 2 م 1

 ١ ءافسوي ةروس 1 .فاخي الو :م 5؟١/0.

  0#.ناك :ل ة الو 19 يسوي ةروبس

 .رادلا اذهب :ل مه

 4٠" 7 9/9/ «يديرتاملل نآرقلا تاليوأت ىف درو امب نراق 5

 ./7١/8؟ ءفسوي ةروس 4 نوفل ع و
 الإ -م ٠ 5/17 فموي ةروسا 5

 ١ ءافسوي ةروس ؟١٠/١7. ١" ءافسوي ةروس ١١//ا.



 7 ينوباصلا نيدلا رون

 هنإ :ليقو .كلذ اودارأف تودسرا ل رت ضانام امج 5-7

 مل اهدنع نم هلمحي نأ ديره ةاارماو ' هنكنس :هفلرع كنع ناك

 ةقطْنِم تّدشف اهعم فسوي ىقبي ةليح ”تلاتحا[و] فسوي قارف ىلع ربصت
 طسو ىلع تّدشف ءاهل ًاثاريم ْمِكِيلَظ ميهاربإ نم تيقّب اهنأو اهدنع تناك

 املف .ةقطنملا تقرُس نأ تدان مث لش فسوي ملعي نأ ريغ نم فسوي

 ىلإ اهدنع فسوي يقبف «مهتعيرش مكحب هتذخأ فسوي طسو ىلع اودجو

 امك هدنع هوخأ يقبيل هعم هتّمع تلماع ام هيخأ عم فسوي لماعف .تتام نأ

 ملو امّركت هسفن يف اهّرسأ هتوخإ نم فسوي كلذ عمس املف .اهدنع وه ىقب

 .ةنحملا تقو ءاضقنال ًارظتنم مهل اهِدبُي

 0 نم اورصحت اوهذأ#» :ةيلع هللا تاولص توقعت دوو

 *هلكأي ملو يح فسوي نأ يحولا "قيرطب ملع هنأ ليلد ' #2 ِدِيحَأَو

 رجرتلا جو ىلع كل لاق لب احيرم بلكي لو ديب ىلع رهظت مل نك
 «ٌساوحلا عيمجب بلطلا وه سّسحتلاو ' 4 ِهَمَأ حدر ني أُحب الوإ» :لاقف

 .بلطلا يف ةغلابم اذهب مهرمأ

 و

 رح ١1 هيحأت ٌفسوُيب ٌمّلَعَف ام َمَمْلَع لَه لَه َلات# :ىلاعت هلوقو

 هابتنالا اوددجيل مهلعف ءوس نم قبس امب مهريكذت هئم اذهأ ' ,4[تولهلج

 مهتلماعم ءوس نم هيلإ اكش هاخأ [و791/ نأك ءهيخأو :هلوقو .مامتهالاو

 نم عاصلا جورخ دنع هيخأ عيرقت مهنم ىأر امل وأ ديس ةحادعم

 رح .ذإإ# هليلد ءانايبحو انظ هيلع اوتنعو. ةتريملاب !'ءوههلا مهنأك هلحر

 مهيبأ رمأ لعب ةلاقملا هده عبس اهلذ .لاحلا ةقيقحب .««*تولهتج

 :اولاقق .فسوي هنأ مهسوفن يف عقوف اوركفتو اولّمأت فسوي نم سّسحتلاب

 .بوقعي ل .نينس :م ١

 .تناك يه :م 4 .تلاحا :ل

 .8ا/5١ ءافسوي ةروس 15 .ةقطنملا يه :م م06

 .هلكأي مل :ل 4 :قيرط. نم ةغ 14
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 حتت مؤ
0< 

 وأ «يبأو يّمأ نم ينعي ٠ .4خخأ اذنعو َفَْسْو انأ لَك قعد تن تلبوأ»

 اننيم عمجلاب 4ك ُهَّللأ_ حرم ترم َدَق# > :هلوقو .ةوخألا ىقحب ىَفو يذلا وه

 هلع مصنم ماحلا نع كي أ يشتت كي لج 0

 نم " 1 ننس ا 6 رجأ ٌعيِضي ال 1 هنأ 8 ك» نحملا 3 ربصيو و ممنلا يف

': قيل نطس نان عفت 14 فرق: 1 او :اولاقف اوعنص امب
 

 ال ينعي 4 لا ك2 َبيِرْنَم ال» .ٍلاقف فسوي مهلماج اوفرتعا املف

 : ليفو «ةرفغملاب اعد هنإ : ليف يو لأ أ رفغي# ' «مكلعفب مويلا مكرّيعأ

 .ىلاعت هللا نم يحولاب ة ةرفغملاب لوقلا عطق هنكل ة ةرفغملا نع رابخإ وه

 صيمقلا كلذ ناك :ليق '«#اًَدنَه ىِصيِمَصِب ْاوُبَهْذَأ# :ىلاعت هلوقو

 رانلا يف [ظ**]1/ يِقلأ نيح ميهاربإ ىلع ىلاعت هللا [هب] لسرأ ةنجلا نم

 او يبا 6 ىلع كمتعي دلو 0 و

ف داش امل تناك هتسمر «توقعي ةنحم
 ل خالف تسوي ةدوص ي

 ملف ٠ هت ميز دجال نإ :لاقف فوشكلا كلذ حئاول يف هرس يف

ركذي هنأ اومهوتف هلاح ةقيقح نم هتادّفَح فرعي
 بح ةبلغ نم كلذ 

 َتلَِلَص ىف َكَّنِإ نلت و :اولاقف هّبح ىلإ كلذ رداد 2000

 '".«رييكل
 كلذ اولعق "ايرإف ١" 4 م ب ٌدَيراَف ءههجو لع ُهنَفلأ# :ىلاعت هلوقو

 ت9 م سل م

 ١ سوو ةرورس 03 .هلوقو - ل 017

 .مكلعفب مويلا دعبو مويلا :م 5117 بيقسوي روس 0#

 955/175 تفضوي ةرويممب 5 511١ ةنفسوب ةرايس 4

 .ناك م 6 451/15 «كقسوي ةروضض و

 30/17 يسوم ةرويس. 84 .ركذت :م 8

 .امنإو :م 7 كلنا بيسو ةووسا 3



 سىس دس ورب

 اذهو '«4ايِصب أَي ىأ ِهَْو لع وَما :لاق ثيح ِككظ فسوي رمأب
 بوقعي لاقف «#اًريِصَي 56 هلوقب مكح ثيح 'يحولاب كلذ لاق هنأ ليلد

 بيرثت عون اذهو '.4َوُمَلَ ال اَم هلأ َنِم ُمَلْعَأ نإ َمُكَل لفأ مَنأ» : دنئين
 نع ةمهتلا يفنل هتلاح قدص رهظُي نأ دبعلل زوجي هنأ ليلد هيفو «ةدفحلل

 ْ د ىدتقع ناك ١ذإ اضوصخح هنالك

 بهذ اله ”:ليق نإف *.4تومْجأ مكلف, ٍْثَأَدل :ىلاعت هلوقو
 ءايبنألا قدص نم 'هانركذ ام باوجلاو ؟امهقوقحل ًءاضق هيوبأ ىلإ هسفنب وه

 ول [و*1]4/ هنألو ءيحو نع كلذ لعف امنإ "هنأ رهاظلاف .«يحولا راظتنال

 ولو .ماع قح كلذو «هتبيغب ةيعرلا تعاضو كلملا رمأ َلتخال مهيلإ ىضم

 رصم لهأ رصبُي نأ دارأ هنألو .حّلصيو نّسحي لب مهلاح َلتخي ال هيلإ اوتأ

 لصأ ريغ "نم أكلم رِصَي مل هنأ اوملعيف هتلزنمو ههاج نوفرعيو هتوخإو هابأ
 هلهأ عيمجو بوقعي رصبي نأ دارأ هنألو :بسنت ريغ حم ةوبنلا ىغدا الو

 "'هّركشيف هيلع هللا معنأ امب بوقعي حّرفيف ةنحملا ءاضقنا دعب هيلع هللا معن

 ةنياعملا سيل ذإ هجولا ىلع رابخإلا هنكمي ال ''هيلإ بهذ ولو .كلذ ىلع
 بهذي نأ يضتقي ناك نإ ًادلاو ُبوقعيو ًادلو هّنوك هلاح نألو .ربخلاك

 بهذي نأ يضتقي ابوبحم فسويو اًّبحم بوقعي نوك ةلاحف هيلإ فسوي

 نأ طرشلاف ؛بولطملا وه بوبحملاو بلاطلا وه َبِحّملا ذإ ؛هيلإ بوقعي
 .بلاطلا ىلإ بولطملا ال بولطملا ىلإ بلاطلا بهذي

 ماركإ مّدق ''«4ويَوبَأ هلا فواَ ٌفْسوُب لع ْاوُلَحَم امله :ىلاعت هلوقو
 ال ةبادلا نع وأ ريرسلا نع هيوبأل لزني مل هنأ ىّوري امو .ةوخإلا ىلع نيوبألا

 هيبأ عم اذه لثم هسفن نم زيجتسي ال ''سانلا ضْرُع نم ًادحاو نإف ءهل ىنعم

 .يحولاب كلذ لاق هنأ ليلد اذهو -م 5١ 359/15 ءفسروب ةروس 1

 51117 لسور ةرويس '1 51/17 ةنفيهوي ةرؤو 07

 ءانركذاس 41 5 .ليق نإف -ل هن
 .نع :م 4 .هنأ - ل ا

 .هيلإ وه بهذ ولو :م ٠ :ةركشيبلو :ل 5

 .ةماعلا يأ :سانلا ضرع ١ 355/19 :فسوي ةروس ١" ١



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنلا

 حبك مم زج
 ا >ا>ا+7»ا

 نم اسيل ربجتلاو ربكتلاو ءأضيأ 'لسرم يبن وهو هيبأ عم لسرملا يبنلا فيكف

 مل اذه يببسا "ه1 ىورم امو .ةانكلا عم [طظ*4]/ اصوضخ ءايينألا تاقض

 نيم اريك نأ اوركذ مهنإف «خيراتلا لهأ "لوق هبّذكي «يبن هلسن نم جرخي

 مهلبقتسا 252 فسوي نأ ليلد ةيآلا ينو «هفينوي لست عما يرتب :ءانمألا

 هّننأ ٌءآَس نإ ّرِصِم ارنا لاق :ىلاعت هلوق وهو رصملا جراخ مهاقلتو

 ريرسلا ىلع مهآر ول امأو ءرصملا جراخ مهآر اذإ اذه حصي امنإو + .*َنِِماَ

 .رصم اولخد دقو :«4«َرَصِم ْاوُلُمْدَأ» :هلوق حصي مل رصملا يف

 امهعفرو امهيديأب ذخأ ينعي '24ٍشْرَمْلا َكَع هيَ َمَفَرَو9 :ىلاعت هلوقو

 نم دعبي مل امهايإ امرتحم امهعم سلج ولو ءامهايإ امركم ريرسلا ىلع

 كلت غلبي مل تقولا اذه لبق تتام همأ نأ ةصقلا يف ئورت امو «باوصلا

 رهاظب ذخألاف .نآرقلا رهاظ "هب ضّراعي اًدح ناقتإلاو ةحصلا ىف ةياورلا

 معلاك اّمأ ىمست ةلاخلاو هتلاخ تناك اهنأ لّمتحي حص ولو «ىلوأ باتكلا

 ا يبي

 كلذ يف دوجسلا نإ :مهضعب لاق 0 مل ًاورَحَو## :ىلاعت هلوقو

 :مهضعب لاقو .ةدابعلل ال ماركإلاو عضاوتلل ىلاعت هللا ريغل ًازئاج ناك نامزلا

 'عوضخلاب يأ دوجسلاب هنع ربعف فسويل ميظعتو عضاوت عون مهنم ناك

 فالخ اذهو .هاوبأ دجسي مل اَمأ هتوخإ دجس :مهضعب لاقو .عضاوتلاو

 سمشلاو ابكوك ٌرشع ّدحأ دوجس ناك [و#”ه]/ فسوي ايؤر يف نإف باتكلا

 نأ لدف «4ُلْبَق نِم ََيْر ُلبِوُأَت اًده# :تقولا اذه يف.لاق مث ءربمقلاو

 لمتحي :ليقو .ٌرمقلاو سمشلا :هيوبأ نمو ًاخأ رشع دحأ نم ناك دوجسلا

 اد اودخ «فسوي .لجأل ينعي «فسويل ًاركش هلل دوجسلا ''"نوكي نأ

 .ديعب ليوأت اذهو

 .نأ :م لل 1 .لسرملا يبنلا :ل ١

 .١/494؟ ءافسوي ةروس | .لقن :م

 1/7 ننمرب ةررس 5 رصف ارلخو كتوم ف

 111 تيري ةيرص 4 .هب ل 7

 .هل دوجسلا نأ :م ٠ .عوضخلا :م 4



 هر

 ىنكرْخأ ذإ ىإ َّنَسْحَأ َدََو# :هلوقب هيلإ هناسحإو هللا معن فسوي ركذ مث
 ىلع بيرثتلا ةهبش هيف نوكي اليك ٌبُجلا نم جورخلا ركذي ملو '4ِنَجَيلأ َّنِي
 نوكي ال نأ مهدعو دقو ٌبُجلا يف هايإ مهئاقلإب ًاضيرعت هيف نإف «هتوخإ
 تاغَرَن ىلإ هتوخإ نيبو هنيب عقو ام فاضأ مث .بيرثت كلذ دعب مهيلع
 اذه فاضأ دقو" .4َتِقَوْخِإ َنْيَبَو نيب ُنطِمَّسل ْمْرَ نأ ِدَعَب ن9 :هلوقب ناطيشلا
 مل ةلاحلا كلت يف نأل ' .4َكٌسوُيب ملف ام ُّمُمِلَع لَه :لاقف كلذ لبق مهيلإ

 الإ انك ام يأ *.4َنيِونَحَل انكح نإّو» :مهلوقب اوفرتعا املف .ٌدعب اوفرتعي
 :ئت مدآ نع ىلاعت هللا ربخأ امك اذه .ناطيشلا ىلإ مهنع فرص نيئطاخ

 '.كاكشأ آنََط اير :هلوقب مدآ فرتعا املف ”.4 وف مير مدع ئصعو#

 *.« نطبق اَمُهّلَرآَتا# ":لاقف سيلبإ ىلإ فرص

 نَتِحْلَأَوال هلوق ىلإ 4ِقُمْلا َّنِم تست َدَه ٌبَر# :ىلاعت هلوقو
 معنب هللا'' اهلصوي نأ [ظ*5]/ َءاجَر ايندلا معن ''ركش ركذ '.4َنيِحِلَّصلأ

 نأب الإ نوكي ال كلذ نأ فرعو .ىقابلا كلملاب لئازلا كلملا لّدبيو ةرخآلا
 ىلاعت هللا ةنم فرع '.4َقِحَلَأَو اًمِلَسُم فوت :لاقف مالسإلا ىلع هافوتي
 امك ؛تيبثتلا لأسف هفيرصت ةضبق يف هسفن ىأرو مالسإلا ىلإ هتيادهب

 ىلع يبلق ْتْبُث راصبألاو بولقلا َبْلقم اي» :نيحو تقو لك يف ِخكَك لاق
 دنع ىلاعت هللا ىلإ لكلا ٌميلست وه انهه مالسإلا نوكي نأ هبشألاو ''.«كنيد
 ىنَقِحلأَو# :ىلاعت هلوقو .ديحوتلاو ناميإلا وه يذلا مالسإلا دقع ال هيفوت
 ةجرد هغّلبي نأ وهف ايندلا يف ءاعدلا اذه نم هدارم ناك نإف '* «4َنِحِلَصب

 ١ ءافسوي ةروس ”٠١١/١.  1فسوي ةروس ؟”٠١٠١/١.

 9١/١7. ءافسوي ةروس | .7١/48؟ ءافسوي ةروس

 .7// .فارعألا ةروس 1 ١57١/5١. .هط ةروس مه

 ."”5/؟ «.ةرقبلا ةروس م4 .لاق :ل ال

 .ركشو ركذ :م ٠ 131/15 :بفشوي ةروسا 5

 ١ .اهلصي نأ :م  0١7ءافسوي ةروس ٠١١/١75.

 تاوعدلاو «ءال ردقلا «ءيذمرتلا ننسو ؛794 9١/6. 70١. «لبنح نيب دمحأ دنسم *1٠

 لى 785 ١.

 ١ فسوي ةروس . 1/١ .



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنلملا

 يف هدارم ناك نإو «قحلا ةملك ءالعإل ةدهاجملاو ةوعدلاو ةمصعلا نم هئابآ

 0 امك .ةماركلاو سا برقلا راد يف مهنيبو هلي م نأ وهف ةرخآلا

 مصر اس هر 0 00

 «.٠ "ا ا سيل 2 موي 20 م نذل ع ةهلوأت)»

 الو باتكلا 0 را 0 ًادمحم نأ اوفرع مهنإف :كلقربتل .ةيدهاجلا

 ام بسح ىلع مهيلع [و851/ ةصقلا هذه صق مث * ءاّيَمأ ناك هنأل "هسفنب أرق

 .هايإ ىلاعت هللا يحو نع هنأ كلذ لدف .«توافث ريغ نم مهبتك يف هنودجي

 ةجح هنإف ءنآرقلا هلقن ام ىلع ةصقلا هذه يف دازي نأ يغبني ال :لوقن اذهلو

 فلاخي امّبر هّركذ نآرقلا يف سيل ًائيش هيف ٌتدز ولو باتكلا لهأ ىلع

 .ةجحلا مهيلع ”مزلي الف هبذكب نونّقيتيف مهبتك ' كلذ

 يف لاقو ".4ْبَلَأْلا لول ُةَرَبِع َجِيِصَصَص ىف 26 َدَّتَلط :ىلاعت هلوقو

 ند انركذ دقو ”.4َنيِلِباَِْل تيا ءويَوْعِلَو َفْسْوُي ىف نك دّل» فرروسلا نا

 يف "بلقتلا نم مهنم ىرج امو مهلاوحأ فيراصت يف تايآلاو ربعلا كلت

 راذتعالاو أطخلاو بصخلاو بدجلاو رضحلاو رفسلاو نحملاو معنلا

 كلت لك يف مهب ُءادتقالا مهذعب نم ىلعف ءرابتعالاو لكوتلاو ميلستلاو

 .لاح لك ىلع هلل دمحلاو .لاوحألا

 ال اذ اذ ان ال ل

 ءادهشلاو َنيِقِبْدَِصلَأَو نحيل 0 ميّيِلع 74 معن نذل عم َكِيَكْوأَ ٌلوُسَرلاَو 20 علي نم ١

 :(56/6 .فاسنلا ةروس) ك«اًديَقَر كيلزأ نع م 6

 .ةنمفتب «ينقكلا ارق الو ل #8 2151/15 يسوي ةروس 1

 .فلاخي كلذ :ل ه ,:ةسفنن انَمأ ناك 21 4

 ١١١/١5. ءافسوي ةروس 07 .مزكي الف :م 5

 .بلقتلا يف :ل 84 ءالرآ؟ «هفشوي ةروسس 4



 2 ينوباصلا نيدلا رون

 ىسوم ميلكلا لسرملا يبنلا ركذ
 همالسو هيلع هللا تاولص

 بجوأو 'همالكبو هتالاسرب هافطصاف ْةمَظ ىسوم ٌصتخا ىلاعت هللا نإ
 ' #2 نوف كفو و ىنعم وي ةيناسفنلا ءاوهألا بئاوش نع هصولخ كلذ

 هنأل ًاناّتف ماما ىدح ب اذهلو . و 5 سابع نبا هلاق ".ًاصالخإ كانصلخأ أ

 ةرافسلل اوقلخ امل ءايبنالاف .صلاخلا نم نشغلا زيمتيف رانلا يف بهذلا يقلي

 تافصلاب نيفوصوم مهنوك [ظ*5]/ ةمكحلا تضتقا هقلخ نيبو هّللا نيب

 امك قلخلا ىلع مهب ةجحلا مزعل مهثئابخو مهبياعم نع نيرّهطم ةيرشبلا
 ا

 هبقانم نايبو هلاوحأ حرش يف هباتك يف ىسوم ركذ ىلاعت هللا رثكأف

 نم هللا دنع هيجولاو .هأج د يأ ' , «ابحو مّ دنع ناك :لامف هلئاضفو

 هتيفصتو هايإ ىلاعت هللا بذجل كلذو ء«هيلإ لابقإلاب هقلخ هوجو هيلإ هجوتي
 رّجضلاو ةظاظفلاب هفَصو نمو .ةيدرلا قالخأللاو ةمومذملا تاداعلا نع

 نيب نوزّيمي الو ءايبنألا تافص نوفرعي ال مهنإف «ةيوشحلا نم وهف ةظلغلاو

 تكَسِرب نياَلآ َلَع َكُئِنَفْطْمأ نإ َخَسوُمَي َلاَتط :ىلاعت هلوق ىلإ ُةْنَدْي فلؤملا ريشي ١
 ١54/87(. .فارعألا ةروس) © ىِيلكَبَو

 68٠/5٠١ .هط ةروس

 01١/6. «يزارلا نيدلارخفل بيغلا حيتافم :رظنا

 .تافصب :نيتخسنلا يف 6 .لاق :ل

 رس 00 ل .#59/7 .بازحألا ةروس



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 و رو_-_--- ل ص7٠سصستك "رح

 ىلاعت هللا قوقح ةماقإ يف دجلا نيبو رَّبضلا نيبو «ناميإلا ةبالصو بضغلا

 نأل نآرقلا ىف ِمِمِلَت ىسوم ركذ هللا رثكأ امنإ مث .سفنلا ظح ةبلاطم نيبو

 .ديحلا نع ةلوبجم مهعابط 'تناكو دسحلاب هللا لوسر ىلع نونعطي دوهيلا

 امازلإو هنع دسحلا ةمهتل ةلازإ هلوسر ناسل ىلع ىسوم ىلع ىلاعت هللا ىنثأف

 ريغ نم ةاروتلا يف يه ام ىلع ىسوم ركذ ةيوست يف دوهيلا ىلع ةجحلل

 ةدهاجم نألو .مهيلع ةجحلا مد هللا يحوب قطني هنأ اوفرعيف «توافت

 نيذلا رافكلا نودهاجي ليلخلا َريغ ءايبنألا نإف ءدشأ تناك رافكلا عم ىسوم

 ىّتغأ دهاج ةْم ىسومو ء«مهسفنأل "ةيهولألا [وال]/ نيعدم !ونركد مل

 هيد " 4 لكلا 1 انو : لاق ثيح نوعرف وهو ىوعد مهعّئشأو هللا قلخ

 نب مكحل ُتَمِلَع ام :لاقو اهلإ هريغ ”نوكي نأ ركنأف هنايغطو هدانع يف

 ال ةدالب مهماهنأ يف ناك ناميإلاب هموق نم هعبات نمو .#فيريع ِهلِإ

 مل اك اهل انل لعجا# :اولاق ىتح :ةدحاوب رومألا قئاقح نوفرعي

 لوبق اْوَبأو ءأثلاث ةاروتلا يف ىسوم اومهّناو ءًايناث لجعلا اودبعو '.4 هيلا

 هلا قف ةلكلغ ىسوم عم مهتارجاشم نم كلذ ريغ ىلإ ًاعبار باتكلا
 لاق اذهلو .هموق ءافج ىلع ربصلا ىلع هب ىّوقتيل هيبن ىلع هركذ ىلاعت

 اذه نم 'رثكأب يذوأ دقل ىسوم يخأ هللا مجر» :هركي ام عمس نيح زائل

 ام تابوجعألا نم هتامم نيح ىلإ هتدالو تقو نم هلاوحأ يف نألو ”.«ربصف

 يف هئاّبحأو هئايبنأ عم هفطل ليمجو هللا ةردق لامك ىلع ًةرهاظ ةلالد نوكي

 حرشو نآرقلا هضعبب قطن ام ىلع تارطاخملا عفدو تافآلا نع ةمالسلا

 . ةلككَظ ىسوم لاوحأ 'نم لقنلا لهأ هتلمج

 .ةيهولألل :نيتخسنلا يف 5 .ناكو :م ١

 .نوكي نأب :ل 1١ غر 4: «تاغزاتلا ةووسا

 /١178/90. .فارعألا ةروس آ 58/١8. .صصقلا ةروس

 كأي همس

 18 سمخلا «يراخبلا حيحصو ؟ 5 لوا نم «لبنح نس دما قة م

 ١5٠ - ١15١. ةاكزلا ءملسم حيحصو

 م 00



 1 ينوباصلا نيدلا رون

 كلذ لاق امنإ '04ىيِفَت ُتْنَلَظ نإ بر :ىسوم نع ًاربخ هلوقو
 لآ نم ًاملاظ ًارفاك لتق هنإو ًاملظ هلعف ىّمس مل .ّيطبقلا لتق نيح
 مل هنأ باوجلاو ؟تانسحلا لضفأ نم هعابتأو [ظانا/1/ نوعرف لتقو «نوعرف
 .ءادعألا لالخ ىف كلذب هدرفتل ًاملظ هاّمس امنإو لتقلا نيعل ًاملظ هّمسي
 ناسنإلا رشاب اذإ تاداعلا يف لاقي دقو .هسفن ىلع رارضإلا ملظلاب دارأف
 لجعتسا "هنأ يناثلاو .«كسفن تملظ "دق» كالهلا هيلع هنم فاَحُّي العف
 مهتلتاقمو مهلتقب ىلاعت "هللا نم رمأ هتأي مل هنإف تقولا *لبق ةب ةبوقعلا

 يس ال وو 1
 عبارلاو اهلل هسنن نم كلذ ذعف «هّبلم هرصّنو ىلاعت هللا نيد راهظإل

 0 مرض اديس ل ل ل يي لا

 نوكي ال نأ مزع ' 24 نيِمرجملل اريهظ ترذأ ّنَل رام هك أ امي ٌبر# :هلوق
 ادِإَف إم يناثلا مويلا يف رصنتسملا اذهب ردح مث '.نيمرجملل ًاريهظ اذه دعب
 ءانثتسالا كرت هنأل كلذب نحتما امنإ :ليق ١ 4ٌزييَعت 2 .نيمألاب ةرصتسا ىلا
 نإو “هللا اش نإ) ':لقي ملو 4#َنيِمِرْجُمْ اريهظ تطأ نلف# :هلوق يف
 نوألا نكلو .ىلاعت هللا ةيشمب الإ ءىش .نوكي ال نأب ةتباث هتديقع ' "تناك
 للخب بتاعي دبعلا نأ ليلد هيفف .هناسل ىلع ةملكلا هذه ءارجإ ناك
 لعجُي ال نأ بوصألا نكلو .باوصلا ىلع الا يف ناك نإو ''رهاظلا
 ًءادتبا ءاش امب هدابع نحتمي نأ هّللف «ليلد ريغ نم [و”8]/ ةبوقع ''اذه

 (هللا ءاش نإ» هلوق ىسوم ركذي مل امنإو .ةّلز الو بنذ ةقباس ريغ نم
 نأ حصي الف .دوقعلاو مئازعلا يف نّسحتسي ال ءانثتسالا نإف همزعل اديكأت
 .(هللا ءاش نإ ًادغ موصأ» :لوقي

 .دقف :ل 5

 .لبق ةبوقعلا م 4 .هنأ ما '*
 ١1/58. .صصقلا ةروس 1 .رمأ هللا نم :ل 26ه

 .18/18 .صصقلا ةروس 4 .مرجمل :م
 .تناك نإف :ل ٠ .لقي ملف :م 4

 .هذه ل 1١ .رهاطلا م ١١



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنلا

 >>>- كك جلل مم زح

 ناطيشلا ىلإ هفاضأ .4نطبنلا لع ني اَدَم :هلغ اريخس .ىلاعت :ةلوقو

 85-55 نيرمأل هبلق يف 'ةسوسولا ىقلأ امنإو «هبلق يف ةسوسولا ءاقلإل

 هنم ّصتقُي نأ 'ءاجر يناثلاو ب را ا ا موو

 هامس ةينلا هذهب ةسوسولا هذهو .رهظ امك نيدلا ملاعم هنم ؟رهظت الف كلهّيف

 سيل هنأو رفاكلا لتق هنأل هرشاب يذلا لعفلا سفن ال ناطيشلا لمع نم

 .كايصعب

 "يذلا ةيرشبلا عبط فوخ اذه * «4ةَقَرتي اًدِلَح ا ! ”ىلاعت هلوقو

 هعابتأو نوعرف نم فاخ نإ ىسدول مث دال دوحا ال را اهيلع لبج

 :هلوق املظ نكي مل يطبقلا لق نأ ىلع لئلالاو " .ةايعلا رايكخا ا

 نم صاصقلا بلط يف نيملاظ مهاّمس * #2 َنيِمِلدَعل روَمْلا نم نحت تر

 ا : لئلا ىسوم

 : ها | * يب هي د تع سا يدع هع 2 7

 ني تا نومّرحي مهنإ ''ةفّشقتملا ىلع در اذه [ظ*ح]/

 "'.لظلاب حارتسا ِدْئلَظ ىسوم اذهو سوفنلا ةحار

 زاوج ىلع ليلد '* يقف ٍريَخ ْنِم 0 تلا اك نإ بر :هلوقو

 وه لب لا نم ةياكش كلذ نوكي الو ىلاعت هللا دنع ةقافلاو ةجاحلا راهظإ

 .ةسوسولا - 1 ١15/58. .صصقلا ةروس ١

 .رهطي الف :م .ءاجر - ل *

 .يتلا :م 5 5١/58. .صصقلا ةروس ه

 5١/58. .صصقلا ةروس 6 .دابعلل هرايتخا :م 01/

 .لاقف :م ١5/58. ٠ .صصقلا ةروس 81

 نم -م 1١ .ةقسفتملا :ل ١_

 ٠ «يديرتاملل نآرقلا تاليوأت ىف درو امب نراق ١١/58.
 ١ صصقلا ةروس «١ ١6 .7 4 .هللا نم - م



 7 ينوباصلا نيدلا رون

 دّبعت هنإف ىلاعت هللا نم ناسللاب 'لاؤسلا ىفاني ال لكوتلا نأ ٌليلد ةيآلا

 لسرم يبنل زاج اذإف .كلذ هدبع نم بحي ىلاعت هللاو «هالوم ىلإ عّرضتو
 ةفئاط تناك دقلو .ىلوأ هريغلف هتجاح ىلاعت هللا لأسي نأ ٍةئِلَظ ىسوم لغم

 مهنم كلذ نكي مل نكلو ًأدصق ىلاعت "هللا نع لاؤسلا نوكرتي رايخألا نم
 يف اوردقي ملف لاؤسلا نع مهتدعقأ مهب ةلاح كلذ امنإو .لاؤسلل اهيرجلا

 يبنلا مهفصو امك ءرهاظلا لامعتسا عم نطابلا ةيوست ىلع ةلاحلا كلت

 نأ ىلإ «مكُب الو ّيِع ريغ نم هتيشخ مهتكشأ ًادابع ىلاعت هلل نإ» : ذقت
 ءافعضلا ٌهفص هذهف '.«ضرم نم موقلاب امو ىّضرم مهَتْلِج مهتيأر اذإ» :لاق
 ام ىلع ءدحأ لك ةيشخ نم غلبأ هللا نع هللا لوسر ةيشخ ذإ ءايفصألا نم

 ملو هتكست مل كلذ عمو ”«هلل مكاشخأو هللاب مكملعأ انأ» : كغ لاق

 .هض رمت

 دوقعلا نأ ليلد هيف '«4َجَجِح َىِنَمَت ِفَرَْأَت نأ لعل :ىلاعت هلوقو
 هذه لثم نإف «لمألا ليوطت هيف نوكي الو زوجي لاجآ ىلإ [و*9]/ ةتّقوملا

 ينامث ةدم ىلإ "اًدقع امهف .ةدملا كلت ىلإ ةايحلا لامتحا ىلع زئاج دوقعلا

 .ةدملا كلت ىلإ ناشيعي امهنأب لوقلا اعطقي مل نكلو ججح رشع وأ ججح
 يحولا قيرط نم فرع هنأ زئاجلا نمف السرم اًيبن ناك ةلئقَع ًابيعش نألو
 :ىلاعت هلوق .لوألا هجولا ىلع دامتعالاو .ةدملا كلت ىلإ ناشيعي امهنأ
 هللا ةداهشب راصتقالا زوجي هنأ ىلع ليلد * .4ٌليكَو ُلُوْفَن ام لع ُهّسأَو»
 .حاكنلا دقع نود دوقعلا "رئاس ىلع ىلاعت

 .هللا نم :ل 1 .لاؤسلا يف يفاني ال :م ١

 يف تدرو ةرابعلا هذه نكلو «عجارملا نم ّيدل اميف ًاعوفرم هدجأ مل .ىضرم نم :ل *
 ريسفت «هللا ءايلوأ فصو ىف ِممكَع بويأ ابِطاخم ىَّتف ناسل ىلع يربطلا ريسفت

 77/١. .«يطويسلل ريغصلا عماجلا :اًضيأ رظناو ؛71/17 «يربطلا

 ءالا" بدألا ١7. ناميإلا «يراخبلا حيحصو ؛77١ 2351/5 «لينح نب دمحأ دنسم 4

 0 ماصتعالا

 .50/58 ء.صصقلا ةروس 0+  .هضرمي ملو هتكسي مل :نيتخسنلا يف هك

 . ءصصقلا ةروس 4 .ادقمع رجاوح :م 7

 .رئاس يف ىلاعت هللا ةداهش :م أ



 ءاينألا 3 ا
 ايبنألا ةمصع نم ىقتنل 2

 ريغ ىلإ ةأرملا لقنب سأب ال هنأ ليلد هيف «4ِِِمَأِب ٌراَبَو# :هلوقو

 زوجي هنأو «ةريغص تناك اذإ اهيبأ اضربو ةغلاب تناك اذإ اهاضرب اهدلب

 روطلا ٍبْناَج نم تشاء :ىلاعت هلوقو ا و اذإ ةأرملل ا

 يِرأ نكلو ًارون نوكي نأ لمتحُيو ةقيقح اران نركي نأ لمعجي ' اراك

 نكلو د 'يئرملا نإ :قيقحتلا لهأ لاق دقو .رانلا ةروصب ىسومل

 سفن "ثِبنَتل رانلا ٌةوسك رونلا كلذ ىلع سبلأ رانلل ًابلاط ىسوم ناك امل

 :عمسف .ةدم ىندأ يف رونلا ىلإ لصيف كلذ بلط ىلإ كلَ ىسوم
 ىلاعت هللا نإ :ليوأتلا لهأ لاق *«4َنيَكصْلا تر ُهَّنأ انأ تْنِإ جموبي»

 وبأ خيشلا لاق . . 282 ىسوم ىلإ همالك غلب اكلم وي يف ضيق

 ىسوم همالك عمسُي نأ ىلاعت [ظ'91#/ هلل ل سا دوا 0 روصنم

 دعبي مل ةرجشلا ّقطنأ نإ :فّئصملا لاق '.ءاش فيكو ءاش 007

 ىسوم عامسو تقوم الو كر ده الو فّيكم ريغ ىلاعت هللا ميلكتو

 نييعتو . قع ىيسوملا اقاركإ ةيبوبر ميلكت همّلك ء:اعبف وه هيفتكس كرد

 ةطساوب رهظ الهف : ليف نإف . قا ىسوم صيصختل تقولاو ناكملا

 3 لاسرإ يحو نكي مل ميلكتلا ا باوجلاو "؟.يلسرملا ماقما هنإف

 دا كل :ىلاعت هلوق لاسرإلا امنإو مب ةمدقم يف ةّوبن يحو ناك

 5 كرب الو فّيكي ال ةيبوبر هللا ةادانمو 500- ناك اذهف * #2 نوع

 ىسوم عامسل ءاهتنالاو ءادتبالاو كاردإلاو تقولاو ةيفيكلا امنإو :ةلردن

 ١0 ء«صصقلا ةروس 3 :ثعتيل :ل 04

  0.مم :م

 7/11 .«نآرقلا .تاليوأت ىف: درو امب نراق

 .نيلسرملا ماقم هنإف لضفأ ليربج ةطاسو نأ مولعمو م

 .5 3 ءهط ةروس

 يدأ ح7 4 ا



 < ينوباصلا نيدلا رون

 .ةلعلاو تقولاو توصلاو ثدحلا فاصوأ نع ةهّزنم ةيبوبر ادام ةلع

 .يدون ام ةقيقحب نّقيت ىتح همالكب ًاملاع ىسوم لعج

 نيكي مأ ةطساوب ناك هللا مالكل ىسوم 'عامس نأ يف سانلا فلتخاو
 5 مأ عومسم وه له مالكلا سفن نأ ىلإ عجار فاللتخالاو .ةطساو
 لب عومسمب سيل [540]/ ماكل سفن نأ 2 ” روض يبأ خيشلا رايتخاو
 ىلع لدت فورحو تناونضأ عامس نكلو .بسحف توصلا وه عومسملا

 ملك َمَمسي ّقَح ُهَرِجم# :ىلاعت هلوق هليلد .مالكلا نسا رس تاكا نص
 ءورقمب سيل مالكلا سفنو ءهللا مالك ظفحو هللا مالك ةءارق اذكو ”.#ِهَّسَأ
 ىلاعت هللا تاذب ةمئاق ةفص وه لب فارما هذه لحي الاوز اي الو
 ىلع انّلدت تالالد اهب ”موقت امنإو ءانناذآو انبولقب الو انناسلب "موقي ال
 نأ رسل ناك امو## :ىلاعت هلوق قئاقحلا هذه ةفرعم يف لصألاو .همالك

 هللا ميلكت ىفن ؟ الوُسَر َلِسْرب وأ باح ىآرو ني وأ انو الإ ُهَمأ َهَمِلكَي
 باجحلا ةطساوب وأ ''ىحولاب امإ :ةثالثلا قرطلا هذهب الإ رشبلل ىلاعت
 لخدي ال يحولا قيرطب ناك اذإ ميلكتلاو .لوسرلا ةطساوب وأ غلاك

 ا ا ل ل ا

 1 َنوُحَول َنيِطْيَشلا َّنإو## :ىلاعت هلوق اذكو ' #2 حوسوم وأ كإ اني َنِيحْوأَو#
 توصلا ةطساو تناك باجحلا قيرطب ميلكتلا ناك نإو "” 4 زهير
 لاسرإ قيرطب ميلكتلا ناك نإو .لوسرلا قيرطب ناك اذإ امك ةمزال فرحلاو

 .لوسرلا رايتخاو .لوسرلاو «لاسرإلا :رثكأ هيف طئاسولا تناك لوسرلا

 .عامس يف :ل 5 ةافاتمل 20. آ١5

 .روصنم وبأ :م 01*

 4١. 856 ص «ءعوضوملا سفن يف يديرتاملل ديحوتلا باتك يف درو امب نراق 4
 .ظوفحم الو ءورقمب سيل م5 8: «ةيونلا ةرونم غ8
 .موقي امنإو :ل]ل 6 .موقت ال :م 0/
 .يحولا :م 0١/57. ٠ .ىروشلا ةروس 4
 ١8//. .صصقلا ةروس .رجيكلا# ىلا 1
 ١5١/6. «ماعنألا ةروس 01



 7 .ذيلإ د . ةتئلا

 ايبنألا ةمصع نم ىقتنل 0

 ىسوم هللا ميلكت دحأ ىّمس ولف .لوسرلا يف فرحلاو توصلا ٌقلخو

 [ظ؛40]/ ةطساو هيف نكي مل هنأ ىنعم ىلع ءدُعبي ال ةطساو ريغب ًاميلكت

 فرحلاو توصلا ةطساو ريغب هملك هنأ دارملا نوكي الو .لوسر الو باتك

 الو باتك ةطساو ريغب يأ .ةطساو ريغب ًانالف ناطلسلا ملك :لاقي امك

 .مالكلا بتك ةلأسملا هذه قحو .فرح الو توص ةطساو ريغب ال لوسر

 :ءاذه نم رثكأ لمحو ألا رصتتملا اذه

 اذه :مهضعب لاق '«#َسوُسَي َكِييِمي ََكْلَي اًمَو# :ىلاعت هلوقو

 أكوت ثيح ةفّوجم ريغ يهو .هاصع اهنأ ىسوم ىلع ريرقت ىلاعت هللا نم

 الف «ةزجعملا نم اهيف رهظي ام هيلع يِنبيف همنغ ىلع اهب ٌشَمو اهيلع

 بكتصع قار ,ىتم .هيلع .هسقي ةلف ةققح ةكح تثلعخ هاصع اهنأ كشي

 هللا نم اذه نوكي نأ لمتحُيو '.ىّعست اهنأ مهرحس نم هيلإ ! ليخي مهلابجو

 يف عفانملا نم نْمُض امب ةناعتسالا نم ىسوم ريمض يف ام راهظإ ىلاعت

 ضم َلاق# :ىلاعت هلوقو ص نم ىلإ رظنلا نع هّرس 'رّهطُيل اصعلا

 اًدر ديلا مكحب هسفن ىلإ ' ءيشلا ةفاضإب سأب ال نأ ليلد هيف * ««َئىاَصَع

 ىلاعت هللا فاضأ دقو فيك ةلئظ ىسوم نم ةّلز اذه لعج نم ىلع

 هللا نم زاج اذإف ”.«ىَسوُسَي َكِيِيِمَي َكْلَي اَمَوط "هلوقب ىسؤم ىلإ "نيميلا

 اصعلا فيضي نأ ىسوم نم زوجي ال مِل ىسوم ىلإ ديلا فيضي نأ ىلاعت

 ؟هسفن ىلإ

 نع هّرسل ًاريهطت [نوكي] *.«4ىنَّس ٌدَيَح َه اًدِاَق8 :ىلاعت هلوقو
 اذه نوكي نأ لمتحيو 94. 2-50 رمأل ًاريرقتو هعفانم ىلإ رظنلا

 ١ هط ةروس ٠/7 .
 22 00 200 2م رز سمسا سى 2

 ١ هط ةروس نم 77 ةيآلا نم سابتقا  :7١نم هّيلِإ ليي ْمُهُيِصِعَو َمُهاَجِي اًدِإَف أ اوقلأ لي َلاَقظ

 .« نت ام مهرس

 18/5١. .ءهط ةروس 5 .رهظيل :م +

 :نميلا :م 5 ععببلا :م ه6

 ١71/٠١. ءهط ةروس 4 .هلوقل :م 030



 د ينوباصلا نيدلا رون

 ٌدامتعا وأ اصعلا عفانم ىلإ رظن هنم نوكي نأ ريغ نم ىسومل ةنحم ءادتبا

 .اهيلع

 اذه لثم نأ انركذ دقو .هنم ٌرفو فاخ ينعي '4اريذُم ٌلَوأ# :هلوقو
 ةقلخ ىلع اولبجج مه ذإ ؛ءايبنألا نم دماج كلر عبط فوخ فوخلا
 .ةبوجعألا كلت ىلإ رظنلاب ىلاعت هللا نم هفوخ نوكي نأ زوجيو .ةيرشبلا
 يذلا نم فاخف ةّيح اصعلا لْغج يف دحأل عنص ال هنأ فرعي ناك ذإ
 دوُرْمُت ران نم فَخَي مل ذك ليلخلا فالخب .ةّيحلا نم ال :ةّيح اهلعج
 ٌليلخلاو هللا ودع ناك وهو .هعْئُصو دورمن رايتخاب ناك كلذ نأل
 ىسوم فالخب .هليلح ىلع هّودع طّلسي ال هنأ ليلخلا 'َنقيأف ءهللا َبيبح
 باهف ةطساو ريغ نم ةّيح اصعلا رييغت يف هللا عنُص ىأر هنإف لكك
 ىف ناك ليلخلا نألو .ةّيح اصعلا لاح رييغتك هلاح رييغت فاخو هللا رهق
 نراجتلا هيلع كيم دقو ةلايرلا .لاج رهو :لاحتلا ةيابن
 لاح ْعُلبي ملو ةّوبنلا لاح ةيادب يف ناك ىسومو .هتّيلكب اضاتره ناضق
 .ةلاسرلا

 فوخلا عْنَم اذه نوكي نأ لمتحي عنخ اَلَو اَمْذُحط :ىلاعت هلوقو
 .كنيقي ىلع ْتُْبْنَأ هانعم نوكيو ءهنع هاهنف ًافئاخ نوكي نأ ال ىسوم نم
 فاخ هنأ لمتحيو .انركذ ام ىلع ةيرشبلا عبط مكحب ًافئاخ نوكي نأ زوجيو
 تحن الو# :هلوقب ىلاعت هللا هنّمأف .«كلذ دعب اهيلإ هعبط ليمي ال نأ [ظ41]/

 م و همر ّ

 ”.« وألا اهتريس اهديِعْنَس

 ىلإ بهذي هنأ ىلاعت هللا مكح نم ناك امل هنأ بابلا يف ام ُقفوأو
 فوخ نم غارفلا بابسأ مّدق لاوهألا هتوعد يف هلبقتسيو نوعرف
 هداقتعا 'يّرَمي ىلاعت هللا نم فوخلا ىلع هداقتعا ناك نإو «نيقولخملا
 مل اصعلا نإ :مهصعب لاقو .ةوعدلا ىلع ةوق دادزيل قلخلا نع غارفلاب

 .نقتأف :م 1 5١/18. .صصقلا ةروس ١

 .ءادتبا :م 4 .ةلاسرلا ةلاح :ل 5

 .ىوقف :م 5 5١/5١٠ .ىهىط هك



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 :لاق ىلاعت هللا نأل ءدساف اذهو .تاّيحلا لّمع لمع هنكل ةّيح بلقنت

 ةرحسلا رحس "تيتشآل را لا 2« ىنَش ٌهَّبَح نه اًدِإَف#

 .يعسلا نم هم سوس البحو اصع ناك هنإف

 : ايفيأ 9 .ناحتمالاب 6 ا ةييسلاو ناحل دنع ىشاللتي

وس ايجار سوي وي بسيسو ةرخكسلا
 ا

 «ناهربلاو ا فرعي نكي مل امل نوعرفو ' ءرحسلا

 ".# َرحِسل َرحَسلا ْمُكَمْلَع ىلا ُْمَدِكَل ُمَنِإ» :لاقف مهتلمج نم هذعف

 لسرملا ىلإ ةلاسرلا لْمَح نأ ليلد *«4َنْوَِو لإ َبَمْدَأأل :ىلاعت هلوقو

اع ةجحلا مازلإ وه لب ىلاعت هللا ةملك ءالعإ يف ًانَمَو نوكي ال هيلإ
 مهي

 8 ىلإ معلا لك د ال هنأ 0 ليلد هيفو 00 ةجحملا ريسينو

 «هيهنو هّللا رمأ هيلإ اخلبم هيلإ ينأي ملاعلاف ؛ءاملعلا لإ فلتخي 7 هنإف اكناعم

مطلا يف لذلا نأل هسفن لالذإ كلذ يف سيلو
 يفو ٠ ةوهشلاو ىوهلاو ع

 .نيرادلا رِع هتجحح مازلإو ىلاعت هللا رمأ لاثتما

 لعف هل تبثأ ثيح ''ةيربجلا ىلع در *2*«َىَط ُمَنِإل :ىلاعت هلوقو

 بابحتسا ىلع ليلد !'««ىْدَص يل َشأ َيَر َلاَقظ :هلوقو .نايغطلا

 دبعلا نأ اومعز ثيح ةلزتعملا ىلع ّدر وهو ءرومألا لك يف هللاب ةناعتسالا

 ١ ءهط ةروس 1 .ةاّيحلا :م 5١/5١.

 * .ةايحلا :م 4 .تهششال :ل

 رن لع يف :ما 5 ءانيكأت نما ه6

 15/5١. ءهط ةروس م .ل١5/١ ءهط ةروس ا

 15/5١. ءهط ةروس و

 مهنم اهلك تاعاطتسالا راكنإو لامعألا يف رارطضالاو رابجإلاب نولئاقلا مه :ةيربجلا ٠

 5 0 08/١ « يناتسرهشلل لحنلاو للملا : رظنا .دؤملا صفحو راجنلاو 8 نب مهج

 ١١. ص «يقارعلا دمحم يبأل ةقرتفملا قرملاو ؟ 18 ٠

 ١١ هط ةروس 0 75.



 ه8 ينوباصلا نيدلا رون

 نإ» ةةيوشحلا تلاق امو. ؟.نومألا ةناقإ يف ةيلإ جاتحي ام .عيفتجج ىطعا
 ل «قيلسرملا لاوحأب "لهجو دساف مالك «قلخلا ءيس أرجَض ناك ىسوم

 حرشنم ناك نإو ٌمِْمَِع هنإف .هردص يف رونلا دادمتسال 'هنم ءاعدلا اذه
 هللا لأس نكلو ردصلا حرشنم وهف نمؤم لك نأ امك هللا رونب ردصلا
 اهقحب ءافولا يف هدّيؤيو ةلاسرلا ماقم يف هيفكي ام حرشلا ةدايز نم ”ىلاعت

 وا هيا ياسا روب او وص
 رون نم "اش هداصلاو ”فوينا ةيلغ نه انت ايبنإر ندخح رس

 عم ىسوم لماع امك 0 هناوأ يف قفرلاو نيللا هنم نم اذكو 0

 نمو اَنَيِتْأَت نأ لبق نم اًنيِزوأ» 0 7 مهلهجب مهباطخ دنع ا

 : منهلوق دنع اذكو "' 4 ْمُكََودَع كليف نإ كبَر ىَع لَك اَتْمِم ام ِدْب

 أشني ىوهلا امأف '',*َنوُنَهْجَي ٌمْوَق - 1 ُهَهِلاَ حل اك اهلإ آن لجأ

 «لاح يف ّقلمتلاو ةنهادملاو 0 يف ةظلغلاو قلخلا ءوسو رّجبْصلا هنم

 :ناموسلع امهالكو

 دامه ةثأ ملع امل ''.*ِيلْوَم اوُهَقْفَي .ِناَسِْل نم ٌهَدَقُع للخاو# :هلوقو

 نايعلا هن ارا ةلانمل نوكي نأ ٌبحأ معلا ءايبغألا ”طاخمل [رومأم

 نم ةنكل هناسل ىلع ناك هنأ لقنُي امو .نيدحاجلا ىلع ةجحلا مزلُي ثيحب
 نغطو .ةيافك هانركذ اميفو .كلذ ىلإ ةجاح ال هابص تقو هتباصأ ةرمج

 رئاس يف امك ةرباكمو ءارتفا عون ':4ُنيي ُدَكَي الو :هلوقب نوعرف

 .لهج وهو :م 5 .رمألا :م ١

 .وهو :م ع .هنم

 .يه :م 1 :ىلاغت هللا م :

 .أشن :م 4 ءاشني :نييكسلا ىف

 /١59/97. .فارعألا ةروس ٠ فن اشلا غل 4

 .18  ؟ال/١5 هط ةروس ١١ 17 «فارغألا ةروسض 1١

 .تاتعلا :م 14 .ةبطاخمب :م 37

 .07/57” .فرخزلا ةروس 06



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 1.4 نر 10 1 ل
 نهذ رّرقتيل ”ةلماجملاب هرمأ "24ْنَي الك مل اَلوُفَف# :ىلاعت هلوقو

 ةجحلا 'مزلتف هاوعد يف لمأتلاو ربدتلا نم نكمتيف هلاح ىلع هلقعو نوعرف

 .ركفتلا هنكمي [و1]4/ الف لقعلا رتسي هنأو بضغلا هنم جاه هنشاخ ولو .هيلع

 هجو ىلع ىلع مع رح كنإ :لوقي امّبر ءادتبالا يف هنشاخ ول هنألو

 لوقلا اذه ٌركذ مث : .كلذب هتججح عطقف ؟اذهب ينبطاخُت ىتح هْلَبْقَأ ملف قفرلا

 كير لإ كيِدِهَأَو 4 أ 1 هك رع تو اسي بي را
 اد 0

 < ةيريسا 0 :ليقو هلا يف توعد بابسأ نم يفك

 ا تأ د مسيسرص رع

 فوخلا ةقيقح *.«ّيظي نأ وأ ائْيَع طفي نأ ُكاَعَع تا 5 :هلوقو

 ذايفطلا ىلع ًامئاق ىلاعت هلل ةمسق يف ثوعرف ناك امل نكل هللا نم

 ةيويرلاو. هيلع انطلس وأ انيلع ةطلسأ 025 ال هل "”هعيشملا نأ "اركف

 بيغلا ىف ام نأ ليلد هيفو .دابعلا تاعاط نع ينغ هللاو ءةلولعم ريغ

 عبطلا فوخ امهنم فوخلا اذه ناك :مهضعب لاقو .دابعلا ملع نع روتسم
 امهرمأو نايغطلاب هفصي ىلاعت هللا اعمس امل امهنإف ء«داقتعالا فوخ ال

 ًاناع ال» :هلوقب ىلاعت هللا امهنمآف اعمس ام مظن ىلع الأسف هعم ةنيالملاب

 هيبنت كلذ يفو .ءاويإلاو ةرصنلاب امكعم يأ "١ #0 رو عمم امكحمعم نا

 .هعم ىسوم ةجاحم نع ىلاعت هللا ىكح امك مالكلا ىنعمو ةجحلا نيبي ال هنأ دارأو م ١

 55/7١. ءهط ةروس .198 ٠/55 «ءءارعشلا ةروس 1

 .مزليف :ل مه .ةلماحملاب :م 4

 59/5١. ءهط ةروس ا/ ١8/08 ١19. «.تاعزاتلا ةروس آة

 .اركفن :م 84 دالة + عبط ةروس 6

 .ىردي ال :م ١ .ةّيشملا :نيتخسنلا يف ٠

 :45/9* .عدظ ةروص 5
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 مهبولق 0 مهنع بئاغب [ظ؛]/ سيلو قلحلا نع نبع ىلاعت هللا نأ

 ملعيل هنحم لالخ يف همعن فئاطل لعج ".ةعاطلاب ممر 'هيشنيو هركذب

 ميكحلا خيشلا لاق .ركشو ربص راد يه لب زييمت رادب "تسيل ايندلا نأ
 ربصلا :ًاضيأ لاقو .ةياهن ركشلاو ةيادب ربصلا ”:يدنقرمسلا مساقلا وبأ

 ىدهلا ءامس ركشلاو ىدهلا ضرأ

 نابطاخي فيك امهمّلع * كلير اَلوُسَر اّنإ الوقف ها8ََ :ىلاعت هلوقو
 هيقفلا ناك .ىلاعت هللا نم لب امهسفنأ نم باطخلا نائدتبي الف يتاعلا دّرمتملا
 :لاقف «بتارم ىلع فورعملاب رمألا مَسَقُي ' يِنْعْمْتْسُرلا نيمحلا وبأ مامإلا
 اذكب رمأ ىلاعت هللا نإ :لوقيف ىلاعت هللا مالك ركذب هاهنيو َناطلسلا رمأي
 نوصي ل نال زر داوم يرانا حا ترا ست دولا ءاذك نع ىهنو
 نمض ىف "ذاتسألا رمأيو .ءاملعلا نم ملاع نع ةياكحلاب هيدلاو رمأيو .هب

 ”فاريشألا رمأيو .موقلا نع ا دجسملا مامإو ندؤملا مايو غلا ودا

 ام بسح ىلع ةبهرلاو ةبغرلاب طاسوألا 'رمأيو «ةنجلا ميعن ركذب ءاينغألاو
 رمألا يف قفرلا ىلإ الئام #4 ناكو .ًاميظعت ال اهيشت لسجل يح
 هناز الإ ءيش يف قفرلا لخد ام» : دفع هلوقب ركنملا نع يهنلاو فورعملاب
 ال قدلا .ةماقال فورعجلاب رمألا نإف: ""وةهفاش الإ نيش ىف قزخلا لخو.اغو
 - .ةمرحلا كاهتناب ماقتنالل

 نأ ليلد ٠١.4 َليِيَسِإ تب اَنَعَم ُلِسْرأَد# :ىسوم نع ًاربخ [و44]/ هلوقو
 | ""ىنغل ىلاعت هللا ديحوت ىلإ ةوعدلا ىلع مّدقم هتناعإو ىلتبملا صيلخت

 .هعالطاب :ل .هنئتيو :م

 .يدنقرمسلا مساقلا وبأ -م 4 :سول ل2
 :ىغفتسرلا 1 49/١١. ءهط ةروس 26ه
 :قارشألا رماجو م 1 ,ةانسألا مايو م غ0

 .رمأبو م

 ةلصلاو ربلا ءملسم حيحصو ؛59١ « 7 ممالك «لبنح نب دمحأ ليضع رلظلا

 ١. داهجلا ءدواد يبأ ننسو ؛؟

 .زيعل :م ض1 .نيط ةرونس 1



 ١ 5 ا . 5

 ببسب نيسوبحم اوناك ليئارسإ ينب نإف .كلذ ىلإ دبعلا ةجاحو همركو

 بوقعي وهو مهيبأ ىلإ مهبسنف «مهنيب نم ىسوم رهظُي اليك 2 ىسوم

 .«هللا دبع» هانعمو ليئارسإ همساو .مهتجردل ًءالعإو 'مهتمرحل ًاراعشإ هلت

 راصتخالاو ليوطتلا ىلع عضاوم يف د ىسوم ةصق ىلاعت هللا ركذ دقو

 دقو .ىلاعت هللا نع 'ربخُي "هنأ ىلع ليلد رهظأ كلذو «ىنعملا ريفوت عم

 لك ناكملاو تقولاو رخأتلاو مدقتلاو ليوطتلاو راصتخالاو فذحلا نأ انركذ

 ال ةيلزأ ةمص همالكو «ىلاعت هللا مالك ىلع ةلالدلاو قلخلا عامس يف كلذ

 .اريبك اًولع كلذ نع هللا“ ىلاعت .فّرحي الو ذازي الو بنكي الو ظاحبي

 ملسي ال هنأ ىلع ليلد '«*«ىَرملا مسن نم لع َملَسلآَو#“ :ىلاعت هلوقو

 مهيف موق ىلع وأ ةمذلا لهأ ىلع مالسلا ةعيرشلا هذه يف اذكو .هل لهأ

 .دورفاكو نونمؤم
 ا 20 ص

 اعيل

 مقلَح ءْوَش لك نطَعأ َىِدْلا ابر لَك .ىتوثكي اَنُكِيَر نم َلَتظ :هلوقو

 ءيش لك قلخ نم انّبر نأ مهيلع ةجحلا مازلإ عم مهباجأ "««ئَرَم ُ

 ىِذَلا# :لاقف هقلخ لّصف مك لا ىف ذك هانا عدن نع قدعو

 «ةداعسلا بابسأ يهو '.«تايآلا هذه دارأ *.ك«اَدَهَم ضل مكحأ َلَعَج

 نم ىلع ''لضفو ةّئم ىلاعت هللا نم ةيادهلا نأ انايبو. هيلع ”ةححلل ابازلإ

 عنمت ال ةواقشلا بابسأ نأ ىلع ليلد ةرحسلا لاحو ''.هدابع نم ءاشي

 :يلسلا 0م ١
 .مهتم رحب م ١

 .ىلاعت - م هز
 . 0 2ءهط ةروس

 2 . ىذا 3-3 س6 اسس 8 -] !همل ل 0. مح. كك . 6 ءهط ةروس

 0 0200 0-7 سرومم زلم مار 7 . 5 5 5ك - .٠

 ابف مل كلسو ادي ضرالا ل لمج ىِزَلا#» :ىلاعت هلوق يف ةروكذملا ىهو «تايآلا

 د 2/0 "ريس ممم ةهءسءمر ءهفرأ عر مص ىلا ريد مهل ةع رسل مريرام ا هسمسور و

 كلذ ىف ْنِإ مكمتعنأ أوعْرأو أوك .ّيَس ٍتابن ني اجبوزأ هدب اًنحَرْخَأَد كَم ءامسلا َنِم لزنأو البس

 .(0454 0/١ هط ةروس) * هلا ٍلْوْأْل ٍتْنبَدَ

 .هدابع نم - م ١ .الضفو :نيتخسنلا يف ٠



 يي 77777777 _
 7 3 ةداسملا فاببا نأ ' ىلع ليلد نوعرفو ىسوم لاسر ةداعسلا

 يف "هُنَا ةفينح يبأ دنع لاق صاَصضُقلا ضعب نأ ىيكحو .ةواقشلا
 ءادعس اوراص ةادغلا يف رانلا ٌُتاحصأ ءايقشأ مه 0 نإ :ةرحسلا

 ىلع مارح ّصّصقلا : ُهْنأُكك ةفينح وبأ لاقف ؟ءاسملا يف ةنجلا ٌباحصأ
 ريغتت ةداعسلا نأ ةفينح يبأ بهذم اذهو .اذه لثم نسحي مل نم
 ردقلاو ءاضقلا ريغت بجوُي ال كلذو '.ةداعسلاب ريغتت ةواقشلاو ةواقشلاب
 نيوكتلا ةلأسم يهو «ةواقشلا ريغ ءاقشإلاو ةداعسلا ريغ داعسإلا ذإ
 .نّوكملاو

 ؟ كاني اَنل رفعي ايري انما نإ تاو نع ًاربخ ىلاعت هلوقو
 اولان مهنإف «تاجردلا لينو بونذلا ةرفغمل حلاص ناميإلا دّرجم نأ ليلد

 تناك نإو .ءتاجردلا نم اهنود ام نومّرحي الف ةداهشلا ةجرد مهناميإ دعب
 امب هدابع ىلع ّنمي نأ هللو .ًاليلعت ال ًالضف لانُت نكلو لامعألاب ًاضيأ لانث
 عفرب وأ «ةنجلا لاخدإب وأ «تاعاطلا قيقوتي وأ "«ناميالل ةيادنيلاب امإ ”:ءاش
 افالخ .كلذ نم ءيشل ًةَلع ال هتمحرو هللا لضفب كلذ لكو .تاجردلا
 .ةل عملا

 زوجي ال ".«ىبومي َكِمْوَف نع [و؛ه]/ تلجعأ اًمو# :هلوقو
 .هريمض ىف ام جارختسال مظنلا اذه نكل ىلاعت هللا نم ماهفتسالا

 .ىلع -م ١
 ةمئألا دحأ «ةيفنحلا مامإ «يفوكلا .ءالولاب يميتلا (وكنات خف نانعللا ةفيتحع وأ وه 5

 يف ملعلا بلطيو زخلا عيبي ناكو .ةفوكلاب اهتز دلو : ليق .ةنسلا لهأ دنع ةعبرألا
 نم .اقظنم ناحل نسحأ نم .«ةجحلا يوف ناكو .ءاتفإلاو سيردتلل مدل مك «هابص

 ةنس دادغبب يفوت : . خلا ةيردقلا ىلع درلاو ٠ .ملاعتملاو ملاعلاو ءربكألا هقفلا :وراثا
 ٠. هدا .ةلاحكل نيفلؤملا مجعمو ؟ 4 .يلكرزلل مالعألا :رظنا .مالاال/ه

 ١١17. ص « ينازاتفتلل دئاقعلا حرش : رظنا

 هاش امب .م هز 7 هط ةروس
 محلا -ك



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنلا

إب ,رمتئا نكل هريمض يف امب ملاع ىلاعت هلل نأ دقتعي كيش ىسومو
 راهظ

 نطابلا ظفحو .راقتفالاو زجعلاب هسفن ٍفاضرا ىلإ اعوجرو. ادعت ةلاظ ان

 '.رابتعالاو دبعتلل رهاظلا ظفحو داقتعالل

 نكل موقلا ناكمب مالعإ "هيف سيل ”««ىرَأ 3ع هَلْ َُهط :هلوقو
 كاضر ٌبلط نكلو مهب اًفختسم مهكرتأ مل ينأ ”:راذتعالا ليبس ىلع

 يف ىسوم دوصقم نأ هلالج لج هنم ةنابإ [اذه] .مهتمدقتف مهنيب نم ىنجعزأ

 نم هارأ امب ىلاعت هللا هفّرعف . ىلاعت هللا ءاضر بلط هموق 0 'ةلاوحأ عميمج

 هتطلاخم يف هءاضر نأ ةيبثكلا
 هيفو .مهعم هؤاهتنا هلاحب ىلوألاو هموق م

 خيشلا لاق .عونمم بّرقملا قالطإ ريغ نم "برقتلا يف طاسبنالا نأ لبلد

 .ةيدوبعلا رهوج ءئيضي عضاوتلا قدصب : ميكحلا

 رفكلا نأ ةنابإ ءىسوم اي *«َكِدَتَب ْنِم كمه ََّنَتَق ْرَي َنإَف :هلوقو

 هتلجعل نيزحتلا اذهب بئوع ىسوم نإ .مهضعب لاقو .هردقو هللا ءاضقب

 .هدنس ىلع دمتعي ال ًاربخ كلذ ىف اوورو هةينطأ ىلع همرق .ظقح

 ال [ظ؛ه]/ ''ةأدتبم "نوكت نأ زوجي ءايبنألا نحم نإ :انلق ام حيحصلاو

 فّلكتملا وه هنأل ّيرماسلا ىلإ لالضإلا فاضأ مث .مهلعف ىلع ةءازج

 مهرايتخا ةحصل نيروذعم ريغ لكلاو هللا لالضإب هلالضو «ةسسلا كلذل

 ىلع ''هناربجي ال هؤاضقو ىلاعت هللا ملِعو .نيزئاجلا دحأ ''نييعت ىف

 .دابتعالاو :م 1 .رمتيا :نيتخسنلا يف ١

 ٠ ءهط ةروس) 4نَضّرِل تر َكِلِإ ْتْبَعَو ىّرَأ ع هَلْ لَ ٠١/44(.
 .زازتعالا :ل مه .هنم :ل

4 

 .بيرقتلا يف :ل .هلامعأ :م 015

 .نوكي نأ :ل 8 66/5١. ءهط ةروس م

 .نيعت يف :م ١ .هأدتيم : نيتخسنلا يف 4



 11 ينوباصلا نيدلا رون

 ليلد هيف !نيكاتما نط لا لإ و مجرف# :ىلاعت هلوقو
 ىصاعملا "تناك نإو ضرف ىصاعملا ةيؤر دنع ىلاعت هلل بضغلا نأ
 كلذ نإف ءركنملا نع رتل فردا رمألا اذكو ءهردقو هللا ءاضقب

 .دانعلا نم ذك ىلاغت هللا نه ةيوتعلاو هييقتلاو..ىهتلاو _رمألا .ىقاني أل
 .هنع ثحبلاب الو هيف ركفتلاب نذؤي مل يذلا ردقلا رس ىلإ ةراشإ هيفو
 ىلإ انرَظن نإ ىنعي ؛قّمحأ هللا تاذ ىف انلك ":هللا دبع نب فّرْطُم لاق
 ىهتلاوب رمألا ىلإ انئظت نإو. «لعفي اميف .رودعم ديعلا نأ .كقرتن هئاضت
 ملع ءانفإ هيفف .لعفي امب ٌدبتسم دبعلا نأ نظن امبر دبعلا رايتخا ىلإو
 ريغ دبعلا نأ دقتعن نأ هيف قحلا لب .ةيبوبرلا كرد نع هريحتو دبعلا

 يف بلقتم وه لب هلاعفأو هلاوحأ رئاس يف ىلاعت هللا نع ”نغتسم

 وه لب «تادامجلاو تاناويحلاك رب الو روبجم ريغ ةنأو 4 ةئكيشي

 بايحآ ربط ةورطم لوذخم وأ ةيدوبعلا بابسأ نمض يف َقْفّوم

 ملَسإَلا ٌمرْدَص ََسْنَع ُميِدَهَي نأ هنأ درب نَمَمط :ىلاعت هللا لاق .ةواقشلا
 َ اند [و451]/ :هلوقو ".4اًجرَح كي مدد لمع هلق نأ دري نمو
 هه آآ

 ىف هلاخدإ بهذلا ناتتفاو .بّيطلا نم ثيبخلا انزيم يأ *.#َكمَوَف اَنَمَ

 .صلاخلا نم شْغلا زيمتيل رانلا

 الأ .أانَس مب ذإ كعتم اَم نورنا # رسوما رع ارش يئاعت هارت

 رمأ يتلا ةيدوبعلا بابسأ ىلع امهنيب اميف ترج تابطاخم هذه 3م رعت ا

 يف هتبيه نأ فرع هنأل عابثالا كرت ىلع هبتاع امنإ مث .ادّبعت اهب دبعلا

 .ناك م 0 1 هط ةروس ١

 رابك نم ءدهاز «يرماعلا يشرحلا ريخشلا نب هللا دبع نب فّرَطُم هللا دبع وبأ وه 5“
 يف هتافوو هتماقإ تناك مث 7 يبنلا ةايح يف دلو .ثيدحلا نم هأور اميف َُهَمث .نيعباتلا

 ١164/8. «يلكرزلل مالعألا :رظنا .م/5٠/ه4ا/ ةنس يفوت .ةرصبلا

 .كردم نع :ل مه .نظي :ل

 . 36/5 «ماعنألا ةروس 4 . ينعتسم : نيتخسلا يف

 86/٠١(. ءهط ةروس) 4ُِرماَتلا ُْمَّلَمْأَو َكِدَعَب ْنِم َكَمََه اَنَمَه َدَه اَنإَف لاق
 نك وجخحا مق مج ”دراش ايدج .هط ةروس



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنلا '

 ةنتفلا هذه تأشن نيح ىينتْزبخا ال له :لاقف نوراه ةبيه نم رثكأ مهبولق

 ٌتيِشَح فِإ# :هلوقب نوراه رذتعاف ؟رفكلا يف نوعقي ال 'ىسعف 'فئصتأف
 6-5 06 م

 ".« لَو بقر و لي ِةَّرَسِإ ب نيب َتَقرَف لوقت نأ

 ةياغ نم اذه ناك .4ِةْبَلإ مرحي هنأ نير َدَتَلَوط :ىلاعت هلوقو 10

 مكحب نيدلا يف ةنهادملا كرتو ىلاعت هللا نيد يف ةيمحلاو ةبالصلا

 مهعنم يف رصق هاخأ نأ هدنع عفو ةنئا لمتحيو .ةلّصصولاو ةوخأل

 أوذاكَو ِفوُمَمْصَتْسأ َمْوَقْلا َّنإ# :نوراه لاق ىتح كلذ نع مهرجزو

 .لتقلا ىلإ غلب ىتح عنملا يف اي دهجلا ةياغ اذهو .#َُتوُلتُفَ

 ةتامش نع نوراه نم ايفو * .4وادملألا جو َتِيَش الق# 0-0

 نيملاظلا نيبو ينيب 0 االول ٠ .مهعم ًالذتسم اروهقم هنري مهنأ ءادعألا

 مل هنأ نيب .«نل 4ك ٌرفعأ بَر# 1: كرم لاقف . 'لجهلا نيدباعلا

 ةّرخألا ةّقَمش رهظأ مث 'ء«ةبالصو ةّيمح لب ٌةوسقو ةوُفَج هاخأ نِشاْحُي

 ىلإ كلذ "لاسأ هنأ [ظ45]/ ءهيخأل مث ًالَّوأ هسفنل ةرفغملا لأسو

 هتاجانم يف ًابولغم*هتروريص دنع ةاجانملا تقو ىف ًاضيأ هتهج نم ريصقت

 املا هنأ كلذ ةلالؤن يهئايسأب ,مايقلا يف عوق رمآ هيلع تخت .هتادهاشمر
 كلذ يف برطضا ''ام *24كمرَق اَنَتْف َدَق اَنَط :لوقي هللا عمس

 ةلاحلا كلت ءاضقنا دعب كلذ دهاش املف .ىلاعت هللا ةاجانم هئالحتسال

 كلذ ريغ ىلإ ''هيخأ سأرب ذخأو حاولألا ىَقلأف «بارطضالا هيلع رهظ

 .اوعقي ىتح سفنب :م 01 .فرصناف :نيتخسنلا يف

 ١6٠١/7. .فارعألا ةروس 1 45/5١. ءهط ةروس 0“

 .هب + م05 ١1681/97. .فارعألا ةروس ه

 .لاح يف ناك هنأك : :م ا/

 .هتروريص دنع ةاجانملا تقو يف ًاضيأ هتهج نم ريصقت ىلإ - م 4

 466/5١. .هط ةروس ؤة9

 ٠١ يل ل معو نع ا َ

 مكبر نأ رشلجعأ ةعرمب نم نويل اَمَسْنِإ َلاَه اًهسيأ َنبْطَع وير لإ 7 مج 17 0
 /١6١/97(. .فارعألا ةروس) هْيلِإ مرحي م ارب :نحأو حاولألا كلا



 همه ينوباصلا نيدلا رون

 كلذب ملعُيل 'ءهيخألو هسفنل كلذل رفغتساف قلقلاو رحشلا :تازامأ نم
 .رهاظلا يف ريصقتب بتاعي نطابلا يف "هتلزنمو هردق لج نإو دبعلا نأ
 لاغشأب هبلق لاغتشال ناك ام هتالص ىف 25 ىبنلا وهس كلذ ريظنو

 كلت "يف هيلع َيِشُّعَف ىلاعت هللا ةمظع ةيؤر هبلق ىلع بلغ نكلو ايندلا
 رمأ رهاظلا يف 55 محلا عفو اذهل كلذ خضور .وهسلا عفو ىدح ةبيهل أ

 هاخحأو هسقن صخ > امنإو .هلعب 9 هب يِدتقيل كلذل اريج 010-- اب

 .رفاكلل ةرفغم الو وفع الو «ةّرَّمك اوناك مهنأل ةرفغملا لاؤسب

 ّيرماسلا ةصق ركذ مث * «4ُقِرِمسي َكَبطَخ امم لال :ىلاعت هلوقو

 دبعلل ءئيسلا لمعلا نّيزي دق هنأ ٌليلد هيف ' «4ٍِلوُسَّرلأ ٍرْثَأ ْنِي ةحصبق ثضبقف#
 سانلا ضعبل ةكربلا بابسأ ريصت نأ زوجي هنأ ٌليلدو ,ءكلذب كلهّيف هرشابُيِف
 لصو امل نكلو ؛ةكربلا بابسأ نم لوسرلا مادقأ راثآ ةيؤر نإف .ةكلهلا بابسأ
 يأب ٌراضلاو عفانلا وه هللا نأ ملعُيل [و501/ كالهلا بابسأ راص ةواقشلا لهأ ىلإ
 ٍرَحأ ني ءهب َنيِرآََصِب مه اَمَو# :ةّراضلا بابسألا يف ىلاعت هللا لاق .ءاش ببس
 دامتعالا نع اوزجحتيو ىلاعت هللا نم ّرضلاو عفنلا اورّيل "«4ٌوَلأ ِنْذِإب لِ
 راثآ نإ :ليقو .طّلستلا نم ال طيلستلا نم اوفاخيو ىلاعت هللا ريغ ىلإ نوكسلاو
 اولاق امك ؛مهئاوغإو مهئاقشإ يف رْنَأ رايتخالا مؤُش نكل رّيغتي مل لوسرلا مدق
 هيفو .ةرّمكلا ةّسامم ةرثكل ٌدوسا هنكل ًائيضم ضّيبأ ناك هنأ دوسألا رجحلا يف
 امك ةكربلا كلت نع اوبجُح مهنإ :ليقو ايلا رنا ةيح ا ردح

 -_ص

 رم لهأ لاق *.4اروُثْسَ اًباَجِع َةَرْحآْلاِ َنْوبمْؤي ال َنيذْلا َنْيَبَو كيب انجل :هللا لاق

 .هلهأب سيل نم هنم ظحلا ذخأي نأ هبيبح ىلع هللا َراغ : ةقيقحلا

 .هتلزنم لج نإو :م 5 ةيثحأو ل 1
 .ىوقف :م ١و

 .5"” 7١ وهسلا .يئاسنلا نئنسو ؛ ١ وهسلا «يراخبلا حيحص :رظنا 4
 45/5١. ءهط ةروس 5 40/5١. .هط ةروس ةه
 .رتكأ م .7١٠/؟ «ءقرقبلا ةروس 7
 فارسإلا ةروس) 4 اوبس اًبَبِح َةَرِجآْلاِب َنوبمْب ال نَا نيبو َكَبب المج َنامرعْلا َتأرَف اً 4

 .([ةراا/



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنلا

0000 

 ناك «ٍراَتلآ ىف نم : ليق '.«ٍر الأ ىف نم كرو نأ َىدون## :ىلاعت هلوقو

 باحصأ #«اَلْوَح َنَمَو## ءرانلا كلت ىلإ هلوصول ًاكرابم 'ناكو ةالئيقت 0056

 .ةكرابملا ةعقبلا كلت لخدف «رانلا لوح ىسوم اهكرت يتلا تاييمألا را

 ينعي ران يف نم كروب نأ يوثا» اهب ءالطصالل رانلا دصق امل هنأ 0

 ةبرقلا ماقمو ةلاسرلا لين نم كل ”هديرن ام لب هدصقت ام اهنم كّظح سيل

 اذهب تاماقملا كلتب ئئُهف رانلا نم ةكربلا هذه ةقكأ امف .ةملاكملا ةجردو

 .ظفللا

 اليك ليطعتلاو هيبشتلا عفد #نيِملعْلا بر هلأ َنَحَبْسَو## :هلوقو [ظ40/

 هلل ن تن ومي :هلوقب هدا :هكردأ انام وأ هطاحلأ اناكح نأ 0

 را ل هلا هلكت نأ رك نك اًو# :ىلاعت هللا لاق ” .«نيِملتعلا كبَر

لا مالكي ىسوم عانس لصو فلطللا باجح انين ؛ 42ج 4
 «ىلاعت ه

 دقف ؟فاصوألا هذه رع مردف [ىلاعت] همالكو .«كردم تنوع نروح هعامسو

ح مهتفص نم ًاباجح هلسر نم هريغو ىسومل همالك ىلع فوقولل لعج
 ىت

 7.4 ريل فيايللا ٌرْهَو مهعامس باجح يف همالك ىلع اوفقو

 رارسأ ىْفص 4طن لإ. دل اب 1 نإ : كو هلوقو
خ نكلو ةئحلا ىسوم فكي ملف هلل ريغ اوفاخي ال ىنح هريغ نع هلسر

 فا

 ىلع ةبوقع ' ةّيحلا هيلع طلس هللا نأ نظف ّيطبقلا لتق نم رشاب اميف هللا

 دنع نوفاخي ال يأ «َنوُنمْرمْل دل فاي ال ٍنِإ# :هلوقب ىلاعت هللا هنمآف هلعف

 ةمايقلا موي نونمآ يلسر نأ ''"اذه نم دارملا نإ :ليقو :ىلابا ةيؤر
 رع 7

 مه الو َمِهْيَع ْفَوَح ال ِهَّنأ ءآَيِلْوأ تا 5 :لاق امك يباذع نع

 0 م

 ١ «لمنلا ةروس) 4اَهلوَح نمو ِراَأ ىف نم كروب نأ َيدوُ اَهَدآَب انت 8/137(.
 يلا را ا :ناك :لا

 1/1 «لمنلا ةروس مه كل + " 5

 . 07 «ىروشلا ةروس ا/ نا «صضقلا ةروص 5

 ٠١/57 -١ ءلمنلا ةروس 4 ٠١7/5. «ماعنألا ةروس 4

 .انه نم م ١ :ةيلع ةيحلا ظلس ؟ل 14



 <« ينوباصلا نيدلا رون

 ىنعملاو عطقنم ءانثتسا اذه :ليق '«4َّرلَظ نَم اَّلِإا# :هلوقو '.«4تَْوَرَحت
 نولسرملا يدل فاخي ال» :ىنعي «الو» ىنعمب «الإ» : ليقو .(ملظ نم نكل»

 .ميحر رومغ - («بات مث ملظ نم فاخي الو

 لاخدإب هرمأ " 4س 5 َكِبِبَب ىف َكَدَي ُلْيْدَأَوأ# [و44]/ :ىلاعت هلوقو

 د يسرع اح لب نيو سيب اتا نب ل اس نب 0

 بجوي امع ىسومل ًاهيزنت صرب يأ *.««ووُس ٍريَغ نِم## :هلوقو .هرهقو هتيآل
 .ةفآلاو صقنلا

 مانملا يف تأر :مهضعب لاق *.4عوُب ام َكْيَأ كإ ًآَمِعَيَأ ذإ# :هلوقو
 و
 ع

 اهربخأف كلم ''اهاتأ :مهضعب لاقو ءتملعف تمهلأ :مهضعب لاقو «كلذ

 قيرطلا كلذ نييعت ىلإ انل ةجاح ال : ةْنَلْك روصنم وبأ خيشلا لاق .كلذب

 نأ لالدتسالا ةهج نم امإ ماهلإلا كلذ يف باوصلا هجو ْتفرَع نكل
 تراتخاف ءاملا يف ءاقلإلا يف كالهلا نم ًادوجو بلغأ نوعرف نم ''كالهإلا

 اذه نأ اهفّرعو اهبلق نع كشلا لازأ ىلاعت هللا نأ ثيح نم وأ «كلذ

 ىلاعت هللا نم هنأ يحولا غولب دنع ءايبنألا فّرعي امك ىلاعت هللا نم ماهلإلا

 ١ سنوي ةروس 15/18  1١«ءلمنلا ةروس 57/١١.

 .بنجلا يف :ل 1 1/17 ءلميقلا ةروبه 7#

 .هللا لوسر :م 26ه

 نئسو ؛١ ةبرشألا ؛؟15 بقانملا ؛57 .7 ءوضولا «يراخبلا حيحص :رظنا 5

 .ل بقانملا د

 شهَأو اهنلع اًَوُكَرَنَأ َىاَصَع ه لاَ .سومي كسي كلي امر :ىلاعت هلوق ىلإ ريشي 3

 اَمْدُح َلاَق .نكتش َةَنَح ه اَدِإَف اَهنَمْلَأَف .ئموخي اًهَملَأ َلاَق نأ َبِراَتَم اف لو ىمَنَع لع 8

 ١/٠١ - 5١(. ءهط ةروس) «.قوألا اًهَيَريِس اَهُديِعُْنَس ُفَص اَلَو
 8/5١". .ءهط ةروس .١؟/؟07 «ءلمنلا ةروس 4

 ةلالهلا :نيتكسلا ىف 3 .اهاثا :م ٠



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنلملا

 تس 7 0 __ ميك ريح

 '.لصفنم ليلد الب

 هتّبحم رون نم ىلاعت هللا هسبلأ «4ّقَم هن َكَكَع ٌتيَقلأآو :هلوقو

 لعجو هكالهإ 'ٌودعلاو ّبحملا بلق لمتحي الو هآر نم هنع ربصي ال ثيحب

 ىّذَعُتل يأ ' .#ٍَنْيَع لع َمَئَصْنلَو# :ىلاعت هللا لاق .هتنايصو هظفحل ًاببس كلذ

 رّيعي يذلا وه دولوملا اذه نوكي نأ فاخ هآر نيح نوعرف نأ ىتح *ىّئرتو

 ءًادلو هذاخّتاو هعفن ىف هتَعّمطأو هتأرما تعفشف هلتق دارأف [ظ؛4]/ هكلُم هيلع

 ":هلوقو '.*تلّسْرمْلا ترم وُلعاَجَو قلل هوُدار اًنإ# :هلوقب اهيلإ "قرب نأ
 .٠ مدد سيرد ىرت 0 | 12

 «ليلعت مالب اذه سيل * .كانَرَعَو | اودع رهل َنوكحل توَعرو لاَ ههّطَقْلَ»

 هلع دمحمل رمألا ةبقاع نع رابخإ مال هنكل هولّتقل اًودع هوملع ول مهنأل

 .ةبقاعلا مال ىّمسيو

 تيذك .نم لع :تاثعلا ل ا أ نق انإ# :ىلاحت .هلونقو
 لَم مَ 1 :ىلاعت هللا لاق دقو ةنوشخ هيف ''مالكلا اذه لوو

 .لاثتمالا نم امهل دب الف كلذب ارمأ '"امهنأ هجولا نكلو ''«4ْنَي

 نأب احّرصي مل امهنإف ٌرهاظلا ثيح نم ةنوشخ مالكلا اذه يف سيلو

 هنأب َرِقُي ال وهو «ىلوتو بّذك نم ىلع نكلو كيلع '"لزان باذعلا
 اةكبب مث :ىلوتو بّذك نم ىلع باذعلا نأب عمتسيف ”*لوكمو بتلكو

 وهو .«ىلوتو بنذك يذلا وه هنأ هدنع رهظي ىتح ةجحلاب قحلا هل

 .ىلاعت هّللا باذعل قحتسملا

١ 

 سسسلا#

 ١ «؛يديرتاملل نآرقلا تاليوأت ىف ةلأسملا هذه يف درو امب نراق ١190/4.

 <  08ءهط ةروص #8 22 ديحملاو ندعلا هبلق 64/5١.
  3:ذرب نأ :ل همه .ىبرتو ىذغتل اق د

 .هلوقو -ل 07 ١8//. .صصقلا ةروس آ15

 48/5١. .ءهط ةروس و .8/58 .صصقلا ةروس 6

 55/5١. ءهط ةروس ١" .مالك اذه :م ٠

 نلواخ ل #1 ءاهيدأل ل 1

 نينت ل 18 .يلوتمو : نيتخسنلا يف 4



 22 ينوباصلا نيدلا رون

 ةدعاوملا ىنعم ام ',4ِهْلْيَل تيِشلَت ئسوُم اَنَدَعوو## :ىلاعت هلوقو
 هيلع فقوي ال امم عرشلا يف ريداقملا :انلق ؟هيلإ ةرشعلا ّمض مث نيئالثلاب

 "نيثالث ءادأ نوكيف ىسوم ىلع ريسيتلا هقيرفت يف ةمكحلا لعلو .لقعلاب
 يف دوعوملا وه ام ّمتيل ِماَيَأ ةرشع هيلإ مض كلذ مت اذإ مث ءرسيأ هيلع
 ربجلا ةلزنمب هيلإ ةرشعلا ٌمضو لصألا وه نيثالثلا نأل وأ .ىلاعت هللا ملع

 يف ةراشإلا هيلإو .ةالصلا مامت دعب [و441/ وهسلا يتدجسك نيثالثلا ناصقنل

 ".45ك5 رشي اهو :ىلاعت هلوق
 م

 لاق *.«ىوَق يف ىننْلَشش توُرَه ِهِضّإِل ئسوُم َلاَمَو :ىلاعت هلوقو
 بتوعف هموق ظفح يف نوراه ىلع ىسوم دمتعا :سانلا ضعب

 نع رظنلا عطقي كمت ىسوم لثم نأ مالكلا نم شحو اذه .مهتلالضب
 َةنّس اذه نكل .هموق ظفح يف نوراه ىلع دمتعيو هقيفوتو هللا دييأت
 مهظفحب 'هل ةيصولاو مهموق نع مهتبيغ دنع فالختسالا وهو ءايبنألا

 تاوزغلا ىلإ جرخي ناك نيح 6 انّيبن نم ناك امك .مهتبفارمو
 ةباهعضأل هرمع رخآ ىف لاق هنأ 2 ىبنلا نع يور امو .رافسألاو

 هب ىنع "«؛مكيلع يتفيلخ هللا» :لاقف «؟انيلع فلختست الأ» :اولاق نيح
 نولدتسي تامالع هباحصأ يف كرت دقو .مكيف يتفيلخ نّيعي ىلاعت هللا نأ

 مهناسحتساب ةفيلخلا ةماقإ ىلع اوفلأتيل هدعب ةفيلخلا ةماقإ ىلع اهب

 .نيثالثلا اذإ :م 5 /١57/97. .فارعألا ةروس ١

 .ةيآلا سفن .ةيآلا سفن “*

 .مهل :م 5 .مهلالضب :م 6ك

 ركذ لوألا ؛نيثيدح يف هتارابع ضعب تدرو امنإو «ءّصنلا اذهب اثيدح دجأ مل 7
 جرخي نإو «مكئود هجيجحخ انأف مكيف انأو جرخي نإ» :لاقف لاّجدلا ٍي هللا لوسر
 (..مكنم هكردأ نمف .ملسم لك ىلع يتفيلخ هللاو .هسفن جيجح ؤرماف مكيف ُتسلو
 .يذمرتلا نئنسو ؛54١ محالملا ءدواد يبأ ننسو ؛١١٠ نتفلا ءملسم حيحص :رظنا
 ول هللا لوسر اي :اولاق ةفيذح نع ىناثلاو ."" «.نتفلا ءهجام نيأ نئسو 4 نتفلا

 «. . .مكيلع باذعلا لزني هوصعتف ةفيلخ مكيلع فلختسأ نإ» :لاق .انيلع ٌتفلختسا
 ؛؟507/4 .ينالقسعلا رجح نبال ةيلاعلا بلاطملاو ؛١/ ؛ءمكاحلل كردتسملا :رظنا
 198/١. .«يزوجلا نبال تاعوضوملاو



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا
 تسل 00 ب ب١ ورح

 امبر كي هللا لوسر هنّيع ول ذإ 0 قفّتتو مهؤارآ هيلع .عمتجتف

 ىسوم لاح نم رهاظلاو .ىلاعت هللا نم تقملا اوبجوتساف هرمأ اوفلاخ

 كلذ ٌدعُي فيكف ىلاعت ا ةفالخلل هاخأ نّيع هنأ ةالئتقف

 ساجرألا نع ةاكزم ةضّورم ا ءاسنألا رهاوظ نأ لصاحلاف ؟هنم لَو

 و .قلخلا راكفأ نع ةبوذجم ةّيوه ةّيفخ 'ةضاير اذ مهنطاوبو لئاذرلاو
 فلختسا [ظ49]/ ذك ”ىسومف .ناجزتمي ال خزرب مهنطاوبو مهرهاوظ

 نع ةذملا كلت ىف اولخي اليك هتّمأل ةحيصنو هموق ىلع ةقفش هاخأ

 ةئيشملا هلل نأ ملع ذإ ىلاعت هللا ىلإ مهرمأ هنطابب مّلسو سراحو سئاس
 #22 حلضأو# :هيخأل لاق مث را زيزعلا وهو ءاشي ام مهب لعفي مهيف

 نيعتسي نأ يغبني دبعلا نأ 'هنابأ نكلو موصعم لسرم يبن هنأ هملع عم

 ريغتلا نم هلاح ىلع َنمأي الو ىلاعت هللب ةظحلو : ةرطخو سفن لك يف

 ةّيعرلا حالص نأ ملعُيل *.4َنِدِسْفَمْلا لبس ليس ّعيْنَت الو## :لاق مث .لاقتنالاو

 ملع ام هناسل ىلع ىرجأ ىلاعت هللا ّلعلو 0 وه هنإف يعارلا حالصب

 عبّتي نأ هاهنف «ءلجعلا ةدابع وهو ءداسفلا ليبس نم هموق نم رهظي هنأ

 .هليبس اوعبتي مل نإ مهليبس

 نع هرهاظ يف ئبني 24مل ئسوُم كج اًملَو :ىلاعت هلوقو
 قلاخ وه ذإ «ىلاعت هللا ىلإ ال ىسوم ىلإ ناعجار امهنكلو تقولاو ناكملا

 امك رّهطم سدقم ناكم يف ىسوم عامس نوكيل نكلو ؛تقولاو ناكملا

 نأ» ساغلا صعب .كوقو ”"4 قل سدتتلا دارلاب كنإ كلت ملخأف# :لاق

 نيلعنلا ''علخب هرمأ امنإ .ٌدراب فّلكت «غوبدم ريغ رامج دلج نم اناك هْيَلعن

 :ليقو .ناكملا كلذ ىلإ همدق ةكربو همدق ىلإ ناكملا كلذ ةكرب لصتل

 .ةضاير اذ ل 5 .عمجيف :م ١

 .ىسومو :م 14  .قلخلا راكفأ نع ةبوذجم ةيوه ةيفخ ما 37
 .هتايا :م 05 11 /0/ بفارعألا ةروض 8

 ١57/97. .فارعألا ةروس 4 .رييغتلا نم :م 0

 175/5١. ءهط ةروس /١57/7. ٠ .فارعألا ةروس 8
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 1 ف ل
 دارأ اذإ فيضملا نأ ىرت الأ ءهل ةمارك لعنلا علخب ةمِيلَع ىسومل هللا رمأ

 هبكرم هنع عمير 50 علخو هبكرم نع لوردلاب هرمأي هفيض مركي نأ

 .ةناهإ ال 5” ةمارك هلوزن دعب بوكرلا [وه01١/' دارأ اذإ هير هجزسو

 لعنلا علخب هرمأف هترضحب ًافيض ناكو ىسوم ماركإ دارأ ىلاعت هللا كلذكف

 .هعامسل حلاص تقو يف ىسوم عامس نوكي نأ ٌبحأو هل ةمارك

 فيكم ىسوم عامسو طاحم الو كردم الو فّيكم ريغ *همالكو هللا ميلكتو

 .طاحم كردم

 آبو نم ّوَأ اينو اَّلِإ هنأ ُهَمْلَكُم نأ رتل نك اََوظ :ىلاعت هلوقو

 نع اذه لك ذإ «باجحتلا حراخ.هترك الو همالك كيدحت بجوي.أل * 4# باَح

 هزجع ىلع هنم ًايرج هطبضو ىسوم عامسل باجحلا نكلو '.َيِفنم هلل مالك

 .همعضو

 لثم ذككت دمحمل ركذي ملو هميلكتب كلَ ىسوم ٌصخ :ليق نإف
 لضفأ دمحم باجحف رشبلا عامسل ًامزال باجحلا ناك امل :انلق ؟ةماركلا هذه

 دمحم باجحف ؛ةطساولا وه باجحلا ةظفل نم ٌيِنعملاو .ىسوم باجح نم
 2222 ىسوم باجحو ء«ىلاعت هللا ىلإ اهّبحأو تاغللا لضفأ ىهو برعلا ةغل

 ةوقلا وذ نيمألا عاطجلا مالسلا امهيلع ليزيج دمج تانيجو ؛ ةيناربعلا ةغل
 ْورِجَّشلا نِم# :لاق اهنع ىلاعت هللا ربخأ يتلا 0 ف يحلل . ريتعلا

 عونب ٌصتخا نيلسرملا نم دحاو لك نأ ملعا مث : « هلأ انأ تْفِإ عمومي نأ

 ريغ صيصختلا ذإ «هريغ ىلع هليضفت بجوي ال ةمارك عونب هصيصختو «ةمارك
 .هللا ءاش نإ هركذ يف ِدمكلَظ دمحم لضف ركذنسو .ليضفتلا

 ءاوذارأ اذإ ل 7 :لورلا*ل 5

 .همالكو - ل : .هل - م ؟

 . يفتنم م 5 . «قروشلا ةروس 06

 ُشمْلا ىذ َدْنِع َوَوُق ىذ .و لوسي ُلوَمل ُمَنِإأ# :ىلاعت هلوق ىلإ ريشي ُهْنَأُكَك فلؤملا لعل 17
 ١9/8١ 3١(. ءريوكتلا ةرس) زيي م عم .نيكَم

 ١ نأ ررحتلا ني ةكرشلا تقلا ىف نمد داولا ىطنَم نم تكوون اًهنَنأ 57 / أ # رص سرس

 2200 « صصقلا ةروس) © َنيِملَعْل تو هس ان تك



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 نع سانلا ضعب ىور '.# كلِ رظنأ فِرَأ َتَر َلاَث# :ىلاعت هلوقو

 تبضع [ظه١]/ ةيؤرلا لا اهل ىسوم نأ هريغ نع مهضعبو "قداصلا َرفعج

 نبا اي» :نولوقي ةتارجلا .مهيديأب شرعلا تحت ص اوبثوف ؛هيلع ةكئالملا

 ىكحي ال ا همح نم ول اذهو .تافارخلا | نم كلذ ريغ * ىلإ «ةزعلا

 نا فللذ ةعنوو تا 0 هركذ ىل هيبكوا هتشصت ىف اذه ركذ فئصم

 را 000 نأ 007 رك دحصو احا تاسرب

 د رتب الإ لَ 36 : ىلاعت هللا لاق 0-5 3 يف نورومأم

 مهر اوفرعي مل مه ١ ”ذإف الامم لاؤسلا 0 ذاك ول هيلع مهبصغ نأ

 كلذ لكو 0 زوج ثيح هنر ىس وم ب مل فا « هتيّور اولاحأ ثيح

 نم :لوقي ''يضايعلا ركب ابأ مامإلا خيشلا ٌتعمس '!:يرَغاشَبْلا لاق .لطاب

 اذه معز نمو هّبر فرعي مل ىسوم نأ معز دقف ةرخآلا يف ةيؤرلا ركنأ

 117/97 :فارغألا ةروس 1

 طبسلا نيسحلا نب نيدباعلا نيز يلع نب رقابلا دمحم نب رفعج هللا دبع وبأ وه 5١

 نم ناك .ةّيمامإلا دنع رشع ينئالا ةّمئألا سداس .قداصلاب بّقلملا يشرقلا يمشاهلا

 مالعألا :رظنا .مال50/ه48١ ةنس يفوت .ةنيدملاب هتافوو هدلوم .نيعباتلا ءالجأ

 111/7 + ىلكررلل
 .نيفزاخملا :م 4 ىّوس دقو :ل

 .1/15 «ميرحتلا ةروس 5 14/١9. ءميرم ةروس ةه

 .وهو + ل م .ابضغ :م 0

 .ذإف خم ٠ .نوكل - م .

 .يرغاشبلا - م ١١

 ملع يهتنا هيلإ يرميصلا نع ؛يضايعلا ساّبعلا نب دمحأ نب دمحم ركب وبأ وه

 ١15١. ص «يونكلل ةيهبلا دئاوفلا :رظنا .م917/ه751 ةنس يفوت .بتكلاب



 2 ينوباصلا نيدلا رون

 "لطي :لوقيو ءاذه دمتعي هرصع لهأ نم دحاو ىلإ ريشسي ناكو .رفك لمف

 .هتأرما نيبو هنيب قفرفي نأ ناطلسلا .نم

 ئه: ىسوم نم أطخ لاؤسلا اذه نكي مل :قيفوتلا هللابو ؛لوقنف

 ًاراهظإ ميلكتلاو برقلا ماقم يف قالطإو نذإ نع ًاباوصو ةمكح ناك 0

 قوشلا كلأسأ» [وه11/ : :لئت يبنلا لاق امك «هئاقل ىلإ ًاقايتشاو ءهتّبحمل

 نأ زوجي هنأ قحلا داقتعال انايبو " .«كهجو ىلإ رظنلا ةذلو كئاقل ىلإ

 5 سلا ل ؛ةنسلا لهأ بهذم وه امك رصبلاب ىرُي

 نأ ىسوم نم اولأس مهنإف "«4ةهَرْيَج هنأ نِرْأ» :مهلوق وهو ةظفللا

 نأ ىلاعت هللا نم لأس ىسومو «مهيري نأ ىسوم ردقي الو ىلاعت هللا مهرب

 هللا ىلع ليحتسي هنأو ةطاحإلا بجوت ةرهجلاو .(«ةرهج) اولاق مهنألو :ةيري

 ةيؤر رادب تسيلو ءالتباو ةفرعم راد ايندلا نأ اوملعيل *يناثلاو .ىلاعت

 هيما ياص رم ب لاجل هللا نم ةلماعملا هذه ترج نكلو .ءازجو

 ريغ نم "لبجلل كَّدلاو ىسومل َقْعَّصلا تبجوأف ءايربكلاو ةمظعلاو لالجلا

 اهييلع ريرغر ليلخلا ةصق يف اذه لبق انركذ ام ىلع كلذ بحوت ”ةقئاس

 هللا نإ :لوقي يِْغَفْتْسُرلا نسحلا ابأ خيشلا "ٌتعمس :يرغاشبلا لاق .مالسلا

 لبجلا رارقتساب ىسوم ةيؤر قلع هنإف «ةدحاوب ىسوم بّيْخي مل ىلاعت

 د يف ةلاعف ةيؤرلا تناك ولو «هتاذ ضف ةايعحم لبجلا رارقتسا ناكو

 مس يف لمَ َجِلِي َّح : ىلاعت هلوق يف امك ءهدوجو مّموتي ال امب اهقّلعل

 ةيؤرلا يفن يف ةيآلا هذهب ةلزتعملا تقّلعت ' .«4 نسر نأ :ىلاعت هلوقو

 ةيلظتافم 1
  1١ىهشلا 0 نئسو ؛41/5١ ؛754/5 «لبنح نب دمحأ دئسم 37

 «تبلاتلاو :نيتحسلا ىف 4 ,181/2 ةابشلا ةرويس 8#

 كانهم نسون َّرَكَو كحد ٌمكَمَج ٍلَبَجلِا ُُمَر ّلَي اًبلَق :ىلاعت هلوق ىلإ فلؤملا ريشي 6
 ١(. 57 // «فارعألا ةروس)

 .تعمسو :م / .ةقباس :م

 ١57/7. «فارعألا ةروس 84 1 / .فارعألا ةروسا م



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنلا

 م >لل---- ب كك اج

 يتلا ةيؤرلا ىلع عقاو ديبأتلا ':لوقنف نر نل## ':هلوقب ديبأتلا ىلع
 ءءاقب راد اهنأل ةرخآلا رادب ةيؤرلا لضخ 026 ايندلا يف يتلا يهو ايناب

 ؟نلا ةهلك نأ ىلع .ايندلا فالخب هل ؟ءانف ال ريف يقابلا ةيؤرب صتخاف

 ولو تيقأتلا عم تركُذ اهنأ ليلدب ديكأتلل يه لب ديبأتلل يه تسيل [ظه11١/

 : ىلاعت هلوق هيلع ليلدلا ؛تيقأتلاب ”اهنارق حص امل ديبأتلل ةعوضوم تناك

 دارملا نأ ملُعف مويلاب هنّرقو «نل» "ةملك رّكذ '«4اًيِنِإ َمْوَلا َملَحَأ نلف»

 ىتح ةيؤرلاب وه ئدتبي نأ هنع ىفن ىلاعت هللا نإ مث .«ليباتلا 3 نيكاعلا هم

 كيرأ نكلو كرايتخاو كعنصب تنأ «ىنارت نل» :لاقف هرايتخاو هدهجب هاري

 ْ .ةماركو ًالضف

 فو مئاكحم ٌرمَّمَسأ ِنِإف ٍلَبَجْلا َلِإ ٌرظأ نكلو# :ىلاعت 0
 لبجلا لاح ىلإ 6-5 ىسومل ىلاعت هللا نم راذتعا عون اذه *.*َقبَ

 رمل هنع لازو يلجتلا دنع ىشالت ةييالصر هتذش عم هنإف

 لإ رظدت ىتح كلذ دنع ىسوم اه ةتنا تيكن فيكف ءرارقتسالاو

 هللا ةءارإ ىف ةبولغم نوكت ةرخآلا راد ىف ةيؤرلا نأ ىلإ ةراشإ هيفف

 ينإو ١١ كيلإ رظنأ ينإ» هاوعد حصي الف هللا فيرعت يف ةفرعملاو ىلاعت

 ءديحوتلا نع لذع هعنصو هرظن ىلإ هتيؤر فاضأ اذإ هنإف .«فرعأ

 اذهلو .ةفرعملا ال فيرعتلا ىري وهف فيرعتلا يف تتّيِئَف اذإ ةفرعملاك

 نكي مل يلجتلاب لبجلا صاصتخا مث .هركذ لوطي حرش ةدايز مالكلا

 ٍلضفُيو ناكم ىلع ًاناكم ٌصتخي نأ ىلاعت هلل لب كلذ تّيجوأ ةّلعل

 ًافالخ «كلذ ريغو مرحلاو ةبعكلاك ءةّلع ريغ نم ضعبلا ىلع ضعبلا
 .ةلزتعملل

 .لوقيف :نيتخسنلا يف 5 .هلوقل :م ١

 .ءانف ال نمم :ل .امنإو :م

 115 ء«ميرم ةروس 1 .اهتارق :م 26ه

 اة 1/7 نفارغألا ةروسض 8 .ةملك - ل 07

 .هيلإ :م ٠ .امل + نيتخسنلا يف .

 .كيلإ -م ١



 7 ينوباصلا نيدلا رون

 طرشلا اذه [وه1١/' .4َقنَرَر َفْوَس ملاكم ٌرَفَّمَسأ ِنِإِق9# :ىلاعت هلوقو

 ّدرل لاؤسلا يف ًابطخم ” يسوم ناك ىلف .ىلاعت هللا ملعل ال دالك ىسومل

 ءاندامك ؟هين هيتوعد مال هابتشالا لوزيلا هيف هأطخ 'َنّيبلو ًاعطق هيلع

 مّهوتُي طرشب قلع املف *.4َنِِهَجْلا نم َنوُكَت نأ َكظِعَأ ّيإ# : : كت حرنل
 ىسومل راوطألا ىدحإ نم اذهو .لصألا نم اًيفنم :م نكي مل هنأ نّيبت بت هدوجو

 و ا ياو ساب ياا كن
 .كاذ نم اذهف ءةجردف ةجرد

 رهظ :مهضعب لاق '«4ٍلَبجلِ ُمُيَر لحي الط :ىلاعت هلوقو
 لوق قفاوي اذهو «ءهتاذ ال هتردق راثآ ترهظ :مهضعب لاقو «لبجلل

 ءايشألا ءاقب نإ *:قاحسإ يبأ نب ركب وبأ مامإلا خيشلا "لاقو .ةلزتعملا

 تحت ةكئالملاو ءايبنألاف .ّرخآ باجحب فنص لك ءاقبو باجحلا ىف

 نايس ني راك ةةيحرلا يادي نيل مومو يطل اح
 نضشلا .كللك تعفا) 13[ .ريشستلا .باجيع .تحت :تادامجلاو ”":ةنعللا
 نوعيس هللا .نوذا : ك2 لاق امك .تلحميفاو تيثالبو :تيافت

 ''.(هل عّشخ ءيشل ىلجت اذإ ىلاعت هللا نإ» : ٍةدِيلَع لاقو "٠ فاباجح

 نوكي ال ثيحب تقولا كلذ ىف رايغألا نع بذجلا لأس ِةهْمِكقَع ىسومف

 لبجلا ىلع هتبيه راثآ روهظب هّرس بذجف هللاب هلغُّشل هللا ريغ ىلإ رظن هّرسل

 .ىسرع بيلا 717 /١5/97. .فارعألا ةروس ١

 45/١١. ءدوه ةروس |: .نّيبو :م 17

 //”١15. .فارعألا ةروس 5 .ىلعي :م 65
 عمن ث:ةقس. قاحسإ وي ركبوبأ 5ل .لاق :م 0

 .ةنعللا تاجح :م 4

 يلازغلل ءايحإلا ليذب «يقارعلل ينغملاو ؛١/7١١ ؛«يزوجلا نبال تاعوضوملا :رظنا ٠

 بلاطملاو ؛١/9 .يمثيهلل دئاوزلا عمجمو ؛فيعض هدانسإ :يقارعلا لاق 0١

 .«يطويسلل ةعونصملا ئلآللاو ؛فعض هيف :رجح نبا لاق ٠٠١/5 ءرجح نبال ةيلاعلا

 هذهف :لاقف «ةريثك دهاوشو ةددعتم اقرط ثيدحلا اذهل يطويسلا ركذ ١1-070١

 عضولاب هيلع مكحلا اهعم رذعتيو ثيدحلا يوقت قرطلا
 ١ فوسكلا «يئاسنلا نئنسو ؟07١ ةالصلا ةماقإ ءةجام نبا ننس ١١.



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنلا
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 006060 

 ءايضلاو ؤلألتلا نع ةرابع سيل ىلجتلا :لاق "اقع ىسوم رخ) ىتح

 كاسمإلا نع لبجلا 'عّرعز «ةيفيك الب ةيبوبرلا نع ةرابع وه "امنإو

 لبجلا ُكّدنا :لقي ملو *4«اًكحد ةهكج# :لاق ماركت راض حا نيو

 هل مقي مل رون ؤلألت لالخ يف ىشالت لبجلا نأ مهوتُم مهوتي التل [ظه؟/

كد هلعج يذلا وه ىلاعت هللا نأ دقتعي لب
 ,ل.. ىلع تبثل هكسمأ ولو ا

 'يلجتلا نأ ليلد اذهو * اوم نأ سن, تو كيني َهَّلأ َّنِإ# :لاق

 وهو لايخ الو هل َمُشوت ال "لبجلا ذإ لايخلاو مقوتلا ال ةيؤرلا ةقيقح وه

 هللا“ هاقبأو ةقيقح ةيؤرلا ىسوم ىطعأ ولو .لايخلاو مهوتلاب ًاضيأ كّدني ال

 راد يف ميكا هتللذ عم ىلاعت
 اه ..كلإ لاحم هيف نعاطلل ناكل ةرخالا

 دايرجل «ةيؤر كلذ نكي ملو ًائيش تلبخت كنأ زاوجل ةقيقح ةيؤرلا ٌتيطعأ

 ةقيقح 'ناك يّلجتلا نأ ىلع ليلدلاو .لبجلا فالخب ىسوم ىلع لايخلا

 ردبلا ةليل رمقلا نؤرت امك مكبر نورتس مكنإ» : كغ يبنلا لوق ةيؤرلا

 قيقحتلا هب دارأ لب ١'ليثمتلاو هيبشتلا هب دري مل ''««هتيؤر يف نوُماضت ال

 له» : 2 ىبنلا لئسو .ليثمتلاو هيبشتلا دودب ةفرعملاك هيبشتلا نود

 لاؤسلا اذه ناك ولو .«يبلقب معنا :لاقف «؟جارعملا ةليل كر ا

 ركذ دنع لصفلا اذه ركذنسو .هيلع هركنأو لئاسلا ىلع دردن لاحم

 قشنا :مهضعب لاق .كاكدنالا ةيفيك يف تاياورلا تفلتخاو .ةلئكت دمحم

سسسسساااا
 مم س

 .فارعألا ةروس نم #١8 ةيآلا نم سابتقا اذه ١

 .امنإ :م
 .ةعزعز :غ ؟تعزغز *ل 4#

 4١/6. ءرطاف ةروس ه //١517. «فارعألا ةروس |

 .لبجلا ذإو :م 0 .ىلحتلا "انع.نآ ام 5

 .تناك :ل 84 .هاقبو :نيتخسنلا يف 4

 ةالصلا تيقاوم «يراخبلا حيحصو ؟؛؟ا/ 275 ءلا/ 217/7 .ليكح نك دما كتنف

 1١5. ةنسلا «دواد يبأ نئنسو ؛؟4 ديحوتلا ؛55 15

 .ليثمتلاو - م ١
 عيحصو 710101 نحب ند مح نتف :رظنا ءاهتّيفيكو ةيؤرلا يف فالتخاللو ١

 ؟؟6 1/4 «ريقك قنا ريسفتو +8 ريسفتلا «يذمرتلا نئنسو ناميآلا

 5/١. «مكاحلل كردتسملاو



 0 ينوباصلا نيدلا رون

 ٌَرقتسي ملف ضرألا يف خاس :مهضعب لاقو «ميلاقأ 'ةعبرأ يف ءازجأ ةعبرأب

 ةيفيك ةفرعم ىلإ انب ةجاح الو .ىوهلا يف اّرَذ ررص :مهضعب لاقو .دعب
 .كلذ

 يف فعضل ناك كلذ نأ لمتحي ؟ف 2 يرش كو 2 ىلاعت هوقو

 رثأ نأ لمتحي يناثلاو .عازفألاو [وه*]/ لاوهألا لمتحي ال هنأل ةيرشبلا ' عبط

 هيف رثأف لبجلا ا ةلئ33 ىسوم ىلإ ىدعتو لبجلا ىلع رهظ يلجتلا
 ىلاعت هللا ةلماعم نم انركذ ام ثلاثلاو .كاكدنالاب لبجلا يف رْثَأ امك قعصلاب
 َرَم يِذَّلاَك قعصلاو , وحملاو ءانفلا ؛بجوُت ةمظعلاو .ةبيهلاو لالجلاب هدابع عم

 نم ال ةيرشبلا ثداوح نم قعصلاو ءامغإلاو ”.انركذ ام رخآ ىلإ ِةَيْرَق ىَلَع
 نم ريثك يف هيلع ىَمْعُي ناك مِْمقَع يبنلا نأ ىرت الأ .ةبوقعلاو رهقلا مزاول
 '.هلاوحأ

 ميظعت ىسوم نم اذه " 4«َتَلَتلِإ تق كئحِبُس َلاَك َقافأ آَّملك# :هلوقو
 (هللا ناحبس» لاوهألا دنع لاقي امك .«ءتوربجلاو ةردقلا راثآ نم َرهظ ام

 ٌفخت عازفألاو لاوهألا نأ ًانايبو هريغ ىلإ دبعلا عّرفي نأ نع هل ًاهيزنت
 نرقلا بحاصو ُمَعْنأ فيك» :هباحصأل 852 يبنلا لاق امك «ىلاعت هللا ركذب

 :لاقف هباحصأ ىلع كلذ مظاعتف 0 رمؤُي ىتم رظتني نرقلا مّقتلا

 ال هللا ىلإ أجتلا اذإ دبعلا نأ ىلإ ةراشإ ”«ليكولا معنو هللا انبسح :اولوق"
 هلل ركب الأ# :ىلاعت هللا لاق .هللا ركذب هبلق ّنِئمطي 0 ءيش هلوُجَت

 "4 بونت نمت

 بنذ نع ال عازفألا ةيؤر دنع هللا ىلإ عوجر '' .4كِيلِإ ُتْبْب# :هلوقو

 /١57/7. .فارعألا ةروس 5 .ةعبرأ يه :م

 .لاوحأ نم :ل 1 .ظا77  و'”١ ةقرولا :رظنا

 ١87/7. .فارعألا ةروس

 ريسفتلا ؛8 ةمايقلا ةفص «يذمرتلا ننسو ؟ال/# ؛١/777 لبنح نب دمحأ دنسم :رظنا

 فرض

 ١57/97. .فارعألا ةروس ٠ 58/17 .دغرلا ةروسا 8

 سجد 4 نأ ب



 ءايبنألا ةمصع نم نقتتلا

 امِل ايندلا يف ةيؤرلا لاؤس نع بات هنإ :لاق نم لوق حصي الو .هنم قبس

 الف «ميلكتلاو برقلا ماقم ىف ناك هنأل قالطإو نذإ نع ناك هنأ انركذ

ْحاَْؤُي ام لاحلا كلت يف هيلع يرجي
 .هب ٌل

 عامس لمتحا دقو ايندلا يف ةيؤرلا ىسوم لمتحي مل فيك :ليق نإف

 نم دب الف يهنلاو رمألا هيف ذإ ءالتبالا لاحب قيلي مالكلا نإ :انلق ؟همالك

 ضحم هنإف ةيؤرلا فالخب «ءالتبالا ىنعم ققحتيل مالكلا دنع تيبغتلا [ظد»]/

 وأ ةزئاج مالكلا يف ةطساولا نألو .ةرخآلا رادب ٌصتخاف هيف "ًالتبا ال ةمارك

 الو طئاسولل يه ذإ ءايندلا ىف "ققحعتف اذه لبق انركذ ام ىلع ةبجاو

 «ةرخآلا رادب الإ قيلي الف طئاسولا عفر نع ةرابع اهنأل «ةيؤرلا يف ةطساو

 .امهنيب قرفلا َنابف تاذلا باب نم ةيؤرلاو ؟تافصلا باب نم 'مالكلا نأل

 هقيسي مل هنأ هب درُي مل *««تينيؤنلا لأ انار» :ىباتت كيندر

 نم لوأ انأ» :لوقي نمك رمألا اذه يف ةذج نع ةرابع اذه نكل ءدحأ

 نكي مل امل هنأ 'لمتحيو .(هعبتأف ينمّذقتي ادحأ رظتنأ ال :كلذ لعفي

 نينمؤملا لوأ انأو» :لاقف لئاس لوأ وه ناكف لاؤسلا اذهب همّدقت دحأ

 نأ ةنيمرملا يأ اناوز هناك نأ لمتحيو .«ايندلا يف ىرُث ال كنأب

 هللا :لوقن نأ هلك اذه يف طوحألاو ".كتاذ ىاجلا عمم موتي ل ملاعلا

 هتلزنم ”عفرو هردق لالج يف ىلاعت هللا نم ىسوم ىلع ىرج امب ملعأ

 ىأ يردن الا ذإ 0257 'طيشنتلاو ةقافإلاو قعصلا بجوأ ام

 ملاع هللاو .ةفطالملا يف وأ ةبتاعملا يف هل بذعأو ىلجأ نيلاجملا

 بابسألا يف ءاش نإ هتامارك عاونأب مهمركي مهرئامضب ريبخ مهرئارسب

 .ءالتيال :م ١
 .ققحتف :م 1

 .تافصلا باب يف :ل .مالكلا نألو :م

 .لمتحاف :م 5 ١57/7. «فارعألا ةروس ه

 .كلذد :ما ا“
 .عيفرو :نيتخسنلا يف 64

 .طيسبتلاو :ل و
 .نيزحتلاو :ل ٠



 4« ينوباصلا نيدلا رون

 ءاهيف لوقعلا 'رّيحتت ىتلا بابسألا ىف ءاش نإو اهيلع دابعلا فقي ىتلا

 .ميكحلا زيزعلا وهو

 حاولألا حرط :ريسفتلا لهأ لاق .#*َاولألا ىقلأو# :ىلاعت هلوق 5 ِِء سه 700 وة 1 2 5

 حرطيو هبايث يقلي ءاملا يف قرغي هدلو ىأر [و54]/ نمك اذه .هللا قلخ ىلع

 هذاقنإب الخشو قافشإلا يف َةياغ نكلو حورطملا كلذب ًانواهت ال ءهدي يف ام

 ةرابع انهه ءاقلإلا : ُةَُلُخك روصنم وبأ خيشلا لاق .كلذ يف ًامولم نوكي الف

 : ىلاعت هللا لاق '.عضولا هب داريو ءاقلإلا ركذيو .حرطلا نع ال عضولا نع

 دارأ هنإ :لاقو .«اهحّرط» لاقي الو ءاهعضو يأ :4توبوَر ٍضَأْلا ىف َقْلأَول
 ذخأل غرفتي ال هدي نع حاولألا عضي مل ولو هتيحلو هيخأ سأرب ذخأي نأ

 .هتيحلو ةسأر

 وك عم
 رعش رخعأ نأ لبلد هيف *.4دتلإ 10 رج ةخا 57 رح : ىلاعت هلوقو

 حسم نأل ءاملعلا ضعب دنع نقذلا لسغ داعي ”هتيحل "قلح مث هتيحل حسم

 ".نقذلا حسم ىّمسي ال ةيحللا

 نوراه نإف .يحولا نودب مهداهتجاب نولمعي ءايبنألا نأ ليلد هيف : ُةّشَلُمِك
 . 5 2.5" : 5 5 ١

 ءنوراه هاهن امل يحولاب ىسوم لعف ولف ''ذخألا نع ''ىسوم ىهن

 ١ .ريحتي :م  1١.فارعألا ةروس //١6١.

 .الا ىاال» 5 «قديرتافلل .نارقلا تالليوأت نف دوو اني.نراق .*

 1١ه أ/ .«فارعغألا ةروض 05 «لحنلا ةروس 4

 .قلخ :ل  ا/ .قلخ :ل ة5

 الا ةقباسلا عجرملا :رظنا 4 .هتيحل -ل 64

 .ىسوم م 45/5١. 1١ .ىهط ةروس ٠

 .هاهن امك :م 1 .دحألا نع :م 7



 ءايبنألا ةمصع نم قتعلا

 ىسوم ذخأي مل يحولاب هاهن ول ذإ ءداهتجالاب ًاضيأ هاهن 'نوراهو

1 

 .ىهتناو

 ناكو دعبي مل يحولا ةهج ىلع هانلمح ولو :5#4 فنصملا لاق

 بضغلا اذه لثم ةنابإب مهيلع مهلعف حبق راهظإ ةمكح نم هيف امل َلدعأ

 عفوم مهبولق يف عقي مل راقولاو ةنيكسلا ىلع ”هرّبع ولو ءهيخأ ىلع

 ”.عاظفتسالا

 ىتوخأ نأ  ملعأ هللاو  دارأ #7 موَتبِم لاق : لت نوراه لوقو

 ةهج نم ةوخإلا ةلماعم يعم 'لِماعُت الف ّمألا ةهج [ظه4]/ نم كعم ةلماك

 اول مهو ”قفسصوت عم فسوي ةوخإ ةلماعم كلذ لصأو .مألا نود بألا

 ركذ وأ "'.نايعألا "وي امهو نيماتكت هيفلأ عم فسوي ةلماعمو *«تآللَعلا

 كتلماعمل اهربق يف ىضرت ال يّمأ نأ» ىسومل ''قئرتلا ةهج ىلع ّمألا

 تِيملا يذؤي» : :لئكط لاق .كلذ نع عنتمي يكل امهَمَأ ةقفش هركذف « (ىعم

١ 1 

َ 

 ىلع ةقفشلا ءاقب ىلع ليلد '* .«ىنَكِلَو ىل ٌرْفْعَأ تر :ىلاعت هلوقو

 ىرج ريصقت ةفاخم هيخألو هسفنل ةرفغملا لأس .ةنشاخملا ةلاح ىف هيخأ

 .لوراهف م ١

 7١/5 - ١". «يديرتاملل نآرقلا تاليوأت :رظنا ؟

 .ةماظتسالا عضوم م 4 .هريع ولو م ١

 .لماعت الو م 5 . 4٠ هط ةروس 0

 نا تاهمأ نم دحاو لجر ونب ؟ةقتالعلا رش .

 .هل نايعألا اونب :ل ١ .اونب :نيتخستلا ىف ٠

 ؛18 ص :نتابيشلل بّيطلا زييمتو ؛؟ ص «يواخسلل ةنسحلا دصاقملا :رظنا ٠١

 ةشئاع نع دنس الب يمليدلا هاور : ينولجعلا لاق 0١ ؛«ينولجعلل ءافخلا فشكو

 مظَع رشك» هتعفر اهنع امهريغو هجام نباو دواد قبأ 255007 هل دهشيو ءاعوفرف

 .(اًيح همظع رسكك تتملا

 ١ .فارعألا ةروس 97/١15١.



 ينوباصلا نيدلا رون

 نأ ةنابإ يناثلاو .اوعقو اميف اوعقو ىتح موقلا بابسأ تاعارم يف امهنم

 ءاقبي رُّعشي نأ لبق هموق رفك ةئياعمل يخأو انأ الإ قبي مل ةرفغملل قحتسملا

 يف راطو رسكنا حوللا نم افرط نأ :ىورج انفو ل اودبعي مل ةفئاط

 ا يت ا .داحألا باب نم هنأل هيلع د سوال

 .بوتكملا عفرب ًاضيأ خسنلا ناك

 ةللا نإ ةريعسقتلا نمل ركع ".«حاَولألا ىف مل دآ انكر # :ةلوقو

 :روصنم وبأ خيشلا لاق 3 اهبكك :ةاروعلا اهن هديب ءايشأ ةقك ىلوق

 "اهب داريو .انمزلأو انبجوأ يأ أ ِهَِكَع اَنِيكَو## :هلوقك باجيإلا يه ةباتكلا

 ةاروتلا نأ *«مل اَمبَتكَو# هلوقب نابأ ىلاعت هللاف .ةيانعلا يف ةغلابملا 2

 «ادوجوم راص» و هلوق ىنعمو ”اووخوم راص هنذإبو ًابوتكم راص هرمأب

 نم دافتسي همالكو ".ميدقلا يلزألا همالك نود همالك ىلع ةلادلا ةباتكلا يأ

 "رصبلا هيلع عقي امنإ نآرقلا يف بهذملا دكر " ةروتكملا «فورخلا هله

 قولخم [امهالك] ءاجهلاو فورحلاو ',.ءاهتنالاو ءادتبالا هل نوكيو

 يف ةلأسملا هذه حرش انركذ دقو .تافصلا هذه نع هّرنم ىلاعت هللا مالكو

 .لوصألا حرش باتك

 00 م أ دظ وس اس .- ٍِ س ىوعس 2 5 5

 0 سانلأ لع َكَتِيَفطَمَأ نإ َحَسوُمَي لاق# :ىلاعت هلوقو
 ماركإلا '"اذه لثم نإف «ءبنذ هنم نكي مل هنأ ىلع ةيآلا تلد' ' #2 ىلَكَيَو

 ىدشلا ' ماظعإ ةدضتيا ع ءامطصالاو :«بنذلا بيقع يرجي ال بيرقتلاو

 ١ «فارعألا ةروس 1 .دهشن ال :م ١58/9.

  “7.ةدئاملا ةروس 1 .هذيب أاهبتك -ل 50/5.
 .هب نم م06

 .57؟ 5١/6 .يديرتاملل نآرقلا تاليوأت ىف درو امب نراق 5

 .بوتكملا :ل] 6 .يلزألا ميدقلا :م 03

 .ءادتبالاو ءاهتنالا :ل ٠ .رظنلا :م 4

 .هذه :ل /١55/7. ١١ .فارعألا ةروس ١

 .ماطعإ م 1١



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنلا

 ييالالاااالييُاببببااباال ©2409
000000 

 روصقلا نع وفعلا وهو ةلزنملا فرش يف وفع هنكلو ء«هيف نَّمَضَم وفعلاو

 لك يف هللا رفغتسأل ينإ» : لئلَظ هلوق يف امك «ةيبوبرلا قحب مايقلا نع
 ناك لب تآلزلاو بونذلا نع ًارافغتسا كلذ نكي مل 'ءاقّرم ةئام موي

 ناكف .ةطاحإ الو اهل هنك ال ذإ «ةيبوبرلا هنُك ىلإ لوصولا نع ”روصقل

 ةَمأ ةمارك ىأر ةاليَظ ىسوم نأ يورو .ةجرد ةئام 'موي لك يف ىّلَعي

 لاقف ءدمحم ةَّمأ كاذ ىلاعت هللا لاقف ءهتّمأ نوكت نأ لأسف ةلئيقط دمحم

 هذهب ةّمألا هذهل ىلاعت هللا ربخأف .(دمحم ةّمأ نم ينلعجا مهللا» *:ىسوم

 نم عفرأ ةّمألا هذه ردق نأ سانلا ضعب نظل ًاعفد ُدِْيِيلَت ىسومل تاماركلا

 يبنلا ةلزنم ٌنودأو «يبنلا ةلزنم عفرأ لسرملا ةلزنم نّودأ نإف .ىسوم ردق

 ةلزنم نودأو ءديهشلا ةلزنم عفرأ قيدصلا ةلزنم نّودأو ءقيدصلا ةلزنم عفرأ

 ةلزنم عفرأ نيحلاصلا ةلزنم نودأو نيحلاصلا ةلزنم عفرأ [ظهه]/ ديهشلا

 .نينمؤملا ةماع

 يف هنود وه نم عيفرلا فيرشلا ىَرَي نأ زوجي :فتئصملا لاق

 ىبوط» :لوقيو كلذ ىتئمتي امّبر «تارطاخملا نم ةمالسو ةحارو َةَعَد

 كلذكف .ةعيفرلا ةلاحلا نم هيلع ام لاوز ىّئمتي نأ ريغ نم ««نالفل

 .ةماركلاو فرشلا نم ةّمألا هذه ىلاعت هللا ٌصخ ام ىتمت ديت ىسوم

 ةَمأو اًيبنو ًالوسر نوكي نأ زوجيو .ةلاسرلاو ةوبنلا لاوز ريغ نم نكل

 عّبَت وهو ّيبنو لوسر نوراه نأ ىرت الأ .هنم لضفأ رخخآ ٍلوسرل

 رس ل - لا

 عفرأ ركشلا .*َنكَشلا سي شو َكْْيَتاَ آم ْدْمَمظ :ىلاعت ةلوقو

 ءامس ركشلاو ىدهلا ضرأ ربصلا :ميكحلا خيشلا لاق .ةيدوبعلا ماقم

 نئسو ؛١4 ءاعدلاو ركذلا ءملسم حيحصو ؛770/4 «45/1 .«لبنح نب دمحأ دنسم ١

 .1/41/ ريسفتلا «يذمرتلا نئسو ؛77 رتولا ءدواد يبأ

 1١51/7 ءفارغألا ةروش .ه :يسوف سال 5



 امك هب 'رمتأيف ءادتبا هب رمأ نكلو ءركشلاب ٌرمؤي ىتح معنلا نارفكو
 ركشلا ةقيرط ةدايزلا ىلإ لوصولا نأ سانلل رهظيف اذه لبق رمتأي ناك

 قاقحتسالا ةيؤر ريغ نم هماظعتساو دوجوملا مانتغا ركشلاو .يئمتلا ال
 نم َعفرأ ًاماقم ىّنمت نمو .ىلاعت هللا نم 'لاضفإلاو ّنملاب لب ءهسفنل

 كلذ ىلإ بغر نم امأف .ءهماقمل ركاشب سيلف هيف وه يذلا 'هماقم
 ةدعاجملا نودي كوكي ىتمتلا» نأ ىتدقلاو ةيغرلا نه .قرفلاو ءركاش وهف

 يئمتلاو ةبغرلا نيب هابتشالا عقي امّبر نكلو .ةدهاجملا عم ةبغرلاو
 ةدهاجملا هيلعف ماقم يف ماقتسا امكف .نارفكلاو ركشلا نيب نَحتمُيِف
 رظتناو دوجوملا ركّش نإف .يئمتلاو ةبغرلا نيب زييمتلا ةفرعمل [وه5]/

 دوقفملا ىثمتو دوجوملا رقحتسا نإو .ءدومحم وهو بغار وهف دوقفملا
 ماظعتسا ىلع ِرُدكَظ ىسوم هّيبن ىلاعت هللا هبنف .روكممو جّردتسم وهف
 يهو ةدايزلا ليث ارظتنم ركشلا ةماقإب مالكلاو .ةلاسرلا نم دوجوملا

 .ءايبنألا رئارسب ملعأ هللاو .اهتقول ةيؤرلا

 اذه رهاظ .*َّىَيِإَو ُلْبَم ني رُهتكلْهَأ َتْنِش ول َبَر# :ىلاعت هلوقو
 نم هسفن ئّربيو هموق كالهإب ىلاعت هللا مكح ىلع طَخسَي هنأ مهوي مالكلا

 ماقم مالكلا اذهب رهظأ هيلع هللا تاولص هنكل .هريغ لعفب كالهلا قاقحتسا

 نم كلهي نأ ءاش ولو ءهموقو هسفن كالهإ ىف ىلاعت هلل 'ةئيشملاو ديحوتلا
 ّلَمْك اه اًكَيبْمأ# :هلوقو .تقولا اذه يف 252ظسص 9 ”تذفنل لبق
 ةقيقح نع فاشكتسالاو لاهتبالاو عّرضتلا راهظإ [هيف] ”.* انه ٌءآَهَمّسل
 ةئيشملا كل ذإ ءانكلهُت ال مأ اًنم ءاهفسلا لعف امب انكلهُت له كنأ «لاحلا
 وأ هكلهي هنأ ىلاعت هللا هربخي نأ ٌّبحأف ؟اّنم هَّمَس ريغ نم ءادتبا انكالهإ يف

 ىلي هنأ ّنظف ةمحرلا راثآب فشوك هنأكف ء.هللا دعوب هبلق ٌنئمطيف هكلهي ال
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 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنللا

 ح0
0 

 3 تاو ةحب ندر 5 2 رفع هر 2

 انمحراو انل . انيلو 50 همالك رخآ يف لاق ىكتح هل رفغيو هرمأ

 . نفل

 ال .ءالتبالاو ناحتمالاب كُريدقت ىنعي '«*َكْنَدِو اَّلِإ ْنِإ# :هلوقو

 هللا ىلإ فو مكحلل ميلست اذه .سانلا فرع ىف ةمومذملا ةنتفلا ىلع

 دقو '.4ُةآَمّ نم هينَيَو ٌهآَمَن نم اي ٌلِضْت# :هلوق هليلد [ظه5]/ ءىلاعت

 نم َكَموه اَنَسق ده اَنإَدل :لاق نيح هت ىسومل كلذ نع ىلاعت هللا ربخأ

 6-5 «صالخإلا وه 57 نأ لوصفلا ضعب يف انركذ دقو ؟.*كِدَتَب

 رانلا يف ىَقلُي بهذلاك ريكو ثيبخلا ليزي ةنتفلاف .بّيطلا نم ثيبخلا

 تيتن' +لاقيو «اناتف غئاصلا يمس سمس اذهلو .صلاخلا ىقبيو ثيخلا هنع لوزيف

 '.4كئننِي الإ يي ّنإط *: اف ىسوم نع ًاربخ ىلاعت هلوق يفو

 يأ «اَبي ٌلِضْت## :لاق هنإف .ىلاعت هللا ىلإ لكلا ريدقت ةفاضإ زاوج ليلد

 .لوصألا باتك يف اذه حرش انركذ دقو «ةنتفلاب يأ (اهب يدهت)و ةنئتفلاب

 بجوت ةدابعلاو مكحلا ميلست بجوت ةدوبعلا نإ ”:ةدوحلاو ةدابعلا اذكهو

 ةماقتسا كلذ لك يفو ”.دعولاب ةقثلا بجوي ّنظلا نسحو ءرمألا ميظعت

 ريغ وهف هردق لج نإو دبعلا نأ ليلد ىسوم تاوعد ىفو .دبعلا لاح
 يضقنت ال دبعلا ةجاحو هدّفنَت ال هنئازخ نأ هنم ًاملِع ىلاعت هللا نع ؟نغتسم

 لل هير لاقل قصر نايا يمر نجلا تم نع هل لنا .ءاعدلاب

 نودب تابولطملا ٌرئاس لانُي ال ذإ ''ءهريغ نم ّمهأ ةرفغملا لاؤس نأ
 .ةرفغملا

 .عزفو - م ١50/97. .فارعألا ةروس ١

 66/٠١. ءهط ةروس /١66/9. .فارعألا ةروس “+

 ١66/7. .فارعألا ةروس .ةكك3ظ ىسوم نع اربخ -م ه

 .ديعولاب :م .ةدابعلاو ةدوبعلا :م /

 .لاعفإلا :م ٠ .ينغتسم ريغ :نيتخسنلا يف

 .هريغ نم ٌمهأ م١1

 نجح لشق | محلا دج



 3 ينوباصلا نيدلا رون

 جئاوحلا بلط دنع يئاعد يف يتداع اذكهو : ُهْقَُك فتصملا لاق

 يف يفارسإو يبنذ يل رفغا مهللا» :لوقأف ةرفغملا لاؤس مّدقأ ينأ

 ءاجر لجأل ةرفغملا لأست نأ يغبني ال 'نكلو .يتجاح لأسأ مث .«يرمأ

 ال هنإ :ركشلا ىف "لوقن امك .كتجاحل ةليسو ةرفغملا لعجتف ةباجإلا

 ةماقإ [و001/ هب لغتشيف هيلع ًاضرف ركشلا ىري هنكل ةدايزلا لين هب دصقي
 دعو لك اذكو «ةيبوبرلا 'لضفب ىلاعت هللا نم دعو ةدايزلاو .ةيدوبعلا قحل

 باوثلا لين اهب دصقي ال ةعاط لك اذكو +ءةيبوبرلا لضفب ىلاعت هللا نم
 نأ يغبنيف ًامركو ًالضف هللا نم دعو باوثلاو .رمألا ”قحل يدؤي نكلو

 اهريغ نم اهيلإ جوحأ وهو .ّمهأو ءيش ٌُبجوأ اهنأل «ةرفغملا لأسي
 ال اًكَلُم يل َبَمَو يل َرْفغأ ِبَر» : ةالئكظ ناميلس لاق امك ء.ّمهألا مّدقيف

 بلط ُتدصق امهم ":ينالؤَخلا ملسم وبأ لاقو'.4قيَتب ْنَي ِرَسَقِل تبي
 فرصأف هبلط دصقأ امم مظعأ وه :لوقأف ءرانلا ٌركذ ينلبقتسا ةجاحلا

 نم ىتجاح ىَضقّتف دوصقملا كلذ كرتأو رانلا نم صالخلا ىلإ ىئاعد

 اذك هل ىضت ىلاعت هللا نأ فيداحللا نشعب ىف كرري اهو لاوس ريغ

 ل نجلا اهلا تمي يدنا كلل كارملالا هةرتقملا اهانذأ ةحاح 11
 .اهّمهأو جئاوحلا مظعأ ةرفغملا ذإ «ةساسخلا نع ةرابع يه يتلا ةئاندلا

 رتسلا لاؤس ءايبنألا نم ةرفغملا لاؤس : ُةّفَاُك روصنم وبأ خيشلا لاق
 اَمَو َكِلَذ نم َمَّدَّمَت ام ُهََّأ َكَل رفتيِإ# هلوق ىنعم وهو ءةمصعلا ةمادتساو

 .بنذُت ملف هدعبو يحولا لبق َترِيُس ينعي *4ّرَغَأت

 .لوقت امك : نيتخسنلا يف 31 نكل :م

 .ةيبوبرلا لضفب ىلاعت هللا نم دعو لك اذكو م

 ."60/08 ءص ةروس 15 .قحب :ل

 .ماشلا ةناحيرب يبهذلا هتعن .«دهاز دباع هيقف «يعبات «ينالؤحلا بوث نب هللا دبع وه 0

 يف ةنيدملا مدقف ءهري ملو لَك يبنلا ةافو لبق ملسأو «ةيلهاجلا كردأ .نميلا نم هلصأ

 .م187ه57 ةنس يفوت .ايرادب هربقو قشمدب هتافو .ماشلا ىلإ رجاهو ءركب يبأ ةفالخ

 .707/5 «يلكرزلل مالعألا :رظنا
 .1/5 ؛يديرتاملل نآرقلا تاليوأت يف درو امب نراق .1/548 .حتفلا ةروس 6
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 يل ىف الؤنأو ٌةَنيِز مالمو توعو َتنَيَء كَل 4 آّبَر# :ىلاعت هلوقو
 نم فرع ام ىلع مالكلا اذه ىرجأ '«4«كِليبَس نع ْاُلِضل ان ايلا

 موق ةلالضل 25 ريصت ةنيزلاو لاومألا هذه "ءاطعإ نأ ىلاعت هللا ريدقت

 اذإف ؛ةنيزلاو لاومألا ىلإ ليملا ىلع لوبجم رشبلا عبط نإف «مهنايغطو

 لك ىسوم اوأرو ةّمْشححو هاجو ةورثو لاومأ اذ هموقو نوعرف اوأر

 در 3و قحلا نأ نونظي مهنإف «ةقافو شيغ قيض يف [ظها/]1/ هعابتأو

 ريح ِنيَقِيِرْمْلا ٌىأ# رامكلا ضعب نع ربخأ امك د ىسوم نود هّئَلَمو

 هيلإو .4ارَمَت ٌرعأو لَم َكنِم ُرَثَكَأ أنأ :لاقو "4 يل

 ِهَرَقْلِل هنتي اَنلَعََج ال اًيَر# :ىسوم نع ًاربخ ىلاعت هلوقب ةراشإلا
 انلاح نم نومهوتي لاحب ءالبلاو ةّدشلا يف انلعجت ال ينعي ” 2 َنِِلِدَطل

 .لطابلا ىلع انأ

 ”مهلاومأ باهذإ ىلاعت هللا لأس '.4 َمِهِلَوَتَأ مَع سيلتا اير :هلوقو

 .مهيلع ةججحلا 'مزلَّتف قحلا ىلع هنأ “ اوفرعُيف ىسوم لاح يف لّمأتلل اوغّرفتيل

 يراعد يف نولّمأتي ال مهبساكمب مهلغشو مهنايغطل لاومألا بابرأ نإف

 الإ رثكألا يف ءايبنألا عابتأ نكي ملو ءةلهّولا لوأ يف نورفكيو ءايبنألا

 ٌةَيَرَف ف اًنلَسَيَأ امو# اع هللا لاق .ءاينغألا 9 مهل نودناعملا الو ءارقفلا

 ّينغ لك فّرتُملاو ''.4َنوُرفَك هب رُشآِستأ آمي نإ ًاعيَرم لاك الإ رد دي

 ءاغصإلاو رظنلا نع عناوملا عفترت نأ ىسوم تس «ىنغلا هرطبأ مُعنتم

 .نونمؤملا مهب نتتمي آل نأو 0

 ا انتل ري 3 اممم علق موو ّلَع ددْساَو# د لوقو

 .ىطعأ نأ :م 17 6/51. سلوم ةرولم

 1/١8"7. ءافهكلا ةروس 4 .!لا"/9١ ءميرم ةروس “+

 88/٠١١. .سنوي ةروس 15 :80/15 سنوي ةروس 8

 .نوفرعيف :م 04 .سمطلا :م 0307

 "2/01 ايس ةروسص .همزلتف :م 1

 .قيرط نم م 84/٠. ١ ©« سدوي ةروس ١١



 ه2 ينوباصلا نيدلا رون

 ْدَق ْنَم الإ َكِمْرَق ْنِم َنِمْؤُي ْنَل ُهّنَأ ِئلَع حون ىلإ ىحوأ امك «ميلألا باذعلا
 اوناك مهنإ :ليقو .مهقح يف ذفانلا هللا ءاضق ىلع اًينبم هؤاعد راصف 'ءَّنَمآ

 كلذ 'لقثي ناكف «كلذ دعب نورفكي مث ناميإلا ةملكب ءالبلا فشك يف نولاتحي
 :ناميالا :ةملكي ةواهتلا ىلإ [وه4]/ لييسلا اودجي ال نأ لأسلا ضتدمرم ىلع

 نكلو «ةلاحم ال مهب لزان ميلألا باذعلا نأ فرع ذإ كلذ لأس امنإ هنأ لمتحيو

 عابتأ بولق ّنئمطتف ةلالضلاب مهسفنأ ىلع اوّرقُيو ةلاحلا كلت يف اونمؤي نأ ٌبحأ

 اونمؤيل تابوقعلا هذه لأس امنإ :ليقو .هيلع اوّرقتسيو قحلا ىلع ىسوم
 مهعابط يف امل مهرايتخاب تانئّيبلا تايآلا "كلتب اونمؤي مل مهنإف «رارطضالاب
 هللاب ناميإلا ىلع ةرورضلا ”مهئجلتف ةرباكملاو دانعلاو ةباجإلا نع ضارعإلا نم
 :لاقف «قرغ نيح نوعرف نع ربخأ امك ؛كلذ مهعفني ال ناك نإو ىلاعت

 :هل ليقف ؛4َنييِلْمْسْلا َنِم أنو ليس وب ءب تنم ىلا اّلِإ َهَلِإ آل ُمَتَأ تنم

 لني الي :ىلاعت هلوقو *.4َنيِديْفتلا ني تشكو ُلَِم َتَْصَع دو ّنلا»
 ةرحسو «مهرحس ىلع اوماد ام نكلو ةرخآلا حالف هب دارأ هرئاظنو '#َنوُرِحسل

 .هنع اوباتو رحسلا نم اوءّربت نيح اوحلفأ نوعرف
- 

 َّمْجَم معْبَأ يح ْيِبَأ آل ُهدََفِإ ىّبرُم قت ذإَو9 :ىلاعت هلوقو سال حاس الع يدم روبل ىو
 هاَّمس ثيح هكيلاممو ”همداخ عم ةرشِعلا نسح ىلع ليلد هيف ' «4ِنْيَرَحَل

 هيفو .بودنم رفسلا يف هنيعُي نم باحصتسا نأ ليلد هيفو .ًابيرقتو ًافطع 'ىتف»
 وه لب ٌبحتسم زئاج هسفن نم ةدهاجملل ًاراهظإ رمألا ىلع مزعلا نأ ليلد
 ناك امل رمألا ىلع مادقإلا نإف ردقلاو ءاضقلاب هلعف نأ ملعي ناك نإو «ضرف

 .ىلاعت هللا نم ٌقيفوتلا كلذ يف دقتعم وهو ًاضيأ اضرف هيلع مزعلا ناك ًاضرف
 هنم نكي ملف [ظه8]/ .ةنس نونامث بقحلاو *.4اًبقح َىِضَمَأ ْوأ# :ىلاعت هلوقو

 4َنَماَء َدَه نم اّلِإ َكبْرَق ني تري نآ مت جف لإ حيأر# :ىلاعت هلوق ىلإ ريشي ١
 57/١١(. ء.دوه ةروس)

 .كلذب :م * .لقني :ل

 90/٠١ 4١. 2سنوي ةروس 26ه .مهيجليف :ل

 ار هينفيكلا ةروش و7 رالالإ 4 ينوي ةووس

 مد رك ىلا 5١0/١8. ءافهكلا ةروس 4 .همدخ عم :ل



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 . ةغلابملاو دجلا راهظإو رمألا ٌديكأت نكلو 'لجألا عضو ةدملا هذه برض

 ىتفلا يسن :ليفو ءاكرت :ليق " #2 امهتوح اينو :ىلاعت هلوقو

 الإ ُهَيِبَسنأ آَمَو :هلوقو .امهيلإ فيضأف رابختسالا ىسوم يسنو توحلا

 هنإف مدآ نبال هتسوسوو هيعسل ناطيشلا ىلإ ءاسنإلا فاضأ " #2 ٌنَطْيَّسلَ

 .توحلا يسن ىتح هدنع ام ركذت نع ه ا نك ل

 كلذ نأب ملعلا عم ةداعلاو فرعلا يف ناطيشلا ىلإ فاضي مومذملا ءيشلاو

 .هنم ذوعتلل اندر هتوادعل ًاراهظإ ىلاعت هللا قلخب

 ني يلع تال لي ب

 .هسفن ىلإ ءيشلا ةفاضإ زاوج ليلد 0 انئاع## :ىلاعت هلوقو

 :ىلاعت هلوقو .هسفن ىلإ ءيشلا ةفاضإ *عنمت ةّوتفلا نإ :لوقي نمل ًافالخ

 قحلي امم عّرجلا راهظإ زاوج ىلع ليلد ' < ا نع يقص ني اني دل

 .ةياكحلا هجو ىلع لب ةياكشلا هجو ىلع ال ناسنإلا

 ناك ىسوم جورخ نأ ىلع *ليلد " خب اك اَم َكِلَذل !يلاعت هلوقو

 ىلا ىجوأ ىلاعت' هللا نأ ىوريو .ملعلا فرش لضف هيفو ءملعلا بلطل

ىلإ جاتحتف كنود وه نم دنع ًاملع عضأ امّبر ىسوم ايا : :: بس وم
 نأ 

 هيفو 0 ."كيلإ هعقدأف دبعلا كلذ نم ملعلا كلذ ها يم تي

 نأل «هنطو يف مّلعتلا نم لضفأ نطولا ةقرافمو رفسلا يف ملعتلا نأ ليلد

 رسمأ كلذ عمو ''ءجاتحي ام هيلإ ىحوي '"السرمو اًيبن ناك ةلئيقت را

 نع مظعتي الف هدعب نْم هب يدتقيل ملعتلا لجأل هنم ملعأ وه نم ىلإ ةلحرلاب

 ١ .ءفهكلا ةروس 1 .لمألا :م 5١/١18.
 +“ ءففهكلا ةروس ١8/ .57.ئىيسنلاو :م

 15/١8. .ففهكلا ةروس 15 .عنمت لم 06

 .شماهلا يف حص «ليقو هيفف :ل / 15/١8. .ءففهكلا ةروس 010

 تسلا ل
 روثنملا ردلاو ؛97 - 95/5 ءريثك نبا ريسفتو ؛/5١/417 «يربطلا ريسفت :رظنا ٠

 11 174/6 و ىظروسلال

 .السرم ايبن :م ١١

 .هيلإ جاتحي ام :م ؛جاتحي ام لك يف :ل ١



 .امهريغو بسنلاو ةبترلا يف [964]/ هنود ناك نإو ملاعلا ىلإ فالتخالا

 روئ وس ا ا

 ىلاعت هللا نم ماركإ اذه '«#آَئِواَبِع ْنِم اَدَبَع اًدَبَوَهل :ىلاعت هلوقو

 مظعم ًاركذ ىلاعت هللا ىلإ فاضملا نإف «هتاذ ىلإ هتفاضإب دبعلا كلذل

 هذهب ىلاعت هللا ىلإ فيضأ نم لك نأ فرعيل هنيعب هّمسي مل مث ' ءمّركم

 رضخلا وه : ليقف .دبعلا كلذ يف سانلا فلتخاو .مظعم مّركم وهف ةّيصاخلا

 ىَرجُي نأ نسحألاو .امهريغ :ليقو «نون نب عّشوُي ناك :ليقو « ظللت

 .نييعت الو ةيمست ريغ نم ىلاعت هللا هركذ امك هركذ

 ىسوم نم ًالاح ّلقأ ناك وه ناك دبع يأو : ُهْنَك يو اا
 عيفرلا فيرشلا كلا ىلاعت هللا نكلو «فرشلاو لسملا و

 عضاوت نم» :ربخلا يف ءاج امك ,عضاوتلاب هلضفل ةنابإ نود نمل عضاوتلا

 .ةيدوبعلا رهوج ءيضي عضاوتلا قدصي : ميكحلا خيشلا لاق .«هللا هعفر هلل

 "كلذ 0 مل امل ": ُةَّنَلُك 'ينومّدَعيرلا نيدلا لامج مامإلا يضاقلا لاق

 نأ زوجي اذإ « لضفلا يف ىسوم نود هنأب لوقلا قلطُي ال 0 حلاصلا دبعلا

 .هنم لضفأ وأ 5ع ىسوم لثم نوكي

 كلذو ةمحرلا ءاتيإب هّصخ ٠١ « ادن نم هده سيناء : ىلاعت هلوقو

 بوش نع ”ضلختت ءوطابلا نحو. نع هيلإ ىقلا اه ""نقيضتل ةلفأ هلع

 .مظعم مركم رك 1 5 . 4 « فهكلا ةروس ١

 .هنود نمل - م 3 .نحتمي م 7

 «يذمرتلا نئسو ؛594 ةلصلاو وعلا ءملسم حيحصو 0 لبتح نب دمحأ كتسف 0

 .8؟ ةلصلاو ربلا

 .ينومدغبرلا :م 5

 .ينومُدْعيرلا هللا دبع نب دمحأ نب قاحسإ نب نمحرلا دبع نب دمحأ رصن وبأ وه 7

 ةنس يفوت .ىراخب ةاضقو ءاملع نم ؛«لامجلا يضاقلاب فورعملا «يراخبلا

 551/١. .ةلاّحكل نيفلؤملا مجعم :رظنا .م١٠١١1 مه:

 .ذإو :م 4 .كلذ م 4

 .هنمضتل :ل 10/١8. ١ ءافهكلا ةروس ٠

 .صلختف :م ١1



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا
 تت ك4 اك

 نع ولخي ال ايندلا نأ ملعيل لاقلاو ليقلا نع صلختي مل كلذ عمو .للخلا

 هللا ملعب ّيفتكيف هللا دنع باوص هلعف نأ عم هلعف يف "أَطَحُي ىتح ' نحملا
 نَمإل :ىلاعت هلوقو .ةنحملا كلتل ّبرطضي الو باوص هلعفو هلوق نأ ىلاعت

 .ةمحرلا كلت نم طئاسولا عفرو نبا يواعد عطق نع ةرابع ٠ . «اندنِع

 نم كاذ نأ ىلع لدي كلذك .ّمْلِع َّنُدَل نم ُهَئَمَلَعَو## :ىلاعت هلوقو [ظهو]/

 هيلإ ًءاقلإو ًايحو ىلاعت هللا نم لب «هداهتجاو هطابنتساو قلخلا ميلعت ريغ

 كلذل بيرقتو ماركإ نع ةرابع «ُنَدل»و .دّدرت الو بير هعم ىقبي ال ثيحب

 :لبخلا

 َتَمْلْع امم نَمْلَمُت نأ َلَع َكْعََبَأ له يل ل
 لب هلاح ةعفر ىلإ رظني نأ هل يغبني ال ملعتملا نأ ىلع ليلد ' هيفو '.«اًدّشَر

 لانيف ملعلل هل عضاوتيف ملعلا فرش نم هيف ىلاعت هللا عضو ام ىلإ رظني

 .رهاظلا دودح "فاعل فُرْشَيو لجَي نطابلا ماقم نأ ىلع ليلد هيفو .ةعفرلا

 حلاصلا دبعلا ”كلذف هدنع ام ملعتب نحّتما نإو ىسوم نأ اذه يف سيل مث

 ميوقت 52 ىسوم نم هل لصح لب .ءىسوم دنع ام ملعتب نحتمُي مل
 ةبالص نم دبعلا َمِلَع .هبحاصب نَحَتمُم دحاو "لكو «ةعيرشلا ةاعارمو رهاظلا

 كلت نم ةلصخ لك ىلع ركنأ ثيح ىلاعت هللا دودحل عّيضملا ىلع ىسوم

 ملعو .نطابلا ةاعارم ّبْسح ةبجاو رهاظلا ةاعارم نأ دبعلا ”ملعف .لاصخلا

 راج رو اص لل ل ل يل لا متو اا ياا رم
0-1 010 

 '.4ةنْئف ٍضَنَل ْمُكَسْنَب اَنلمَحَو# :ىلاعت هللا لاق .كلذ دنع

 دبعلا كلذ نأ ليلد ' َىعَم َميِطسَس نل َكَّنِإ :ىلاعت هلوقو
 هرذع خرب مث ءأربص يعم 0 1 كنأي لوقلا عطق ثثيح يب

 .ىطخي ىتح : نيتخسنلا يف < .نحملا نم :م ١

 .هيفو م 4 . 4 «فهكلا ةروس 7

 .كلذو 37 5 .تاعارمب م 0

 .ملعو 9 4 .لكف 90 0و4

 . 77/4 .فهكلا ةروس ١ .؟5 ١/1 «ناقرفلا ةروس 84



 5 ينوباصلا نيدلا رون

 اذهب ةلئكقت ىسوم هّبنو '«.اريُخ هدب طحت ل ام لع ٌريَصَص َفّيَو#» :لاقف

 ايما هوبا ا ا
 كلذ يفو .هيلع ركنأف عرشلا هبجوي ام فالخب هلعف رهاظ ىلإ [و601/

 امنإو اهيف دابعلل لخدم اال رئارسلا ىلع فوقولا ذإ ىسومل حادتما
 ىلوتي ىلاعت هللاو رهاظلاب يضقأ امنإ» : دمع لاق .رهاظلا ةياعر مهيلع

 هيفو .هيلع ركنأ هيهاونو هللا رماوأ يف هتبالصل ُدِكَظ ىسومف '.«رئارسلا

 مل َنودأ وأ هنم ًالاح عفرأ ناك ءاوس هريغ نم ًاركنم ىأر نم نأ ليلد

 لفغأ ول ىسوم نإ ىتح ءهيلع ً'رييغتلاو راكنإلا نع لافغإلا هل زجي
 ىسوم تكس ول هنألو ؛هتعيرش رهاظب هب ذخاؤُي ناك امبر هرّيغي ملو
 ةمهتلا هذه لازأف «ةنهادملاب ةنيفسلا يف نم همهتا امبر هيلع ركني ملو

 "عيش يأ ”««ارمإ اًعيَم َتْمِ َدَقَل اهَلْمَأ َقِرْتِْل اَبْقَرَأ :هلوقب هسفن نع
 .كالهلا ىلع موقلا فارشإو ماتيألا لام "داسفإ هيف ًاعيظف

 بيقع ةلئَ#َع ىسومل ةنيفسلا قرح ىنعم دبعلا كلذ نّيب اله :ليق نإف
 ؟راكإ

 اهيف ”وسوهف ىسوع »القباب ارومام ناك هنأل كلذ رخآ امنإ ةانلق

 هراقتفا ماقم ىلإ عجر حلاصلا دبعلا لعف ام ىنعم نم هيلع يفخ

 هراكنإب فرع حلاصلا دبعلاو .ةيداح لق يف ملعلا دادمتسا يف هللا ىلإ

 لك نأ "فرعُي لّمأتلا دنعو .نطابلا ةماقتسا عم مزال رهاظلا ةاعارم نأ

 .اربخ م 5 518/١8. .افهكلا ةروس ١

 ريغ وه :ثيدحلا اذه يف ينولجعلاو يواخسلاو ينابيشلاو رجح نباو يقارعلا لاق “*

 «يقارعلل ينغملا :رظنا .ةحيحص ثيداحأ نم ىنعملاب ٌيورم هلعلو .ظفللا اذهب تباث
 بّيطلا زييمتو ؛١4 ص «يواخسلل ةنسحلا دصاقملاو ؛؟7/5١ يلازغلل ءايحإلا ليذب

 ١197/١. «ينولجعلل ءافخلا فشكو ؛"54 ص ء«ينابيشلل

 ال1 «يفوكلا روس ه4 ءرضفلا و ل

 .ةتافإ :م /١ ءاغيتش 4 5



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 غيط تاك ؟ روزح

 ةعيرش ريغلا لام كالهإ نع عنملا ذإ ؛عرشلا هبجوي ام ىلع نيرمألا

 هل لاق املف .ةحلصمو ةمكح هنم ءزج ةتافإب ناسنإلا لام حالصإو

 هل :نأ ىسوم ملع 42 يم م عيِطَتَش اظا01/ نأ نإ | ّلَقَأ رلأ# :دبعلا

 :هلوق "يسن دق ناكو .ىسوم هيلع علطي مل ةحلصمو ةمكح هيف

 نايسنلا رذعب هيلإ رذتعاف *24اَيُخ وب لحي رك ام قع ريص َفّمو#

 هفلاخ دمع نع هنأ هب َنظي اليك «ْثَِِ اَمي ِفْذِخاَوُم ال َلاَثإل :هلوقو
 ربخأ 124 اًرَثُع كَ ْنِم ىنفِهَم الو## :لاق مس .ًاتنعتم ًادناعُم ”هّدعي الو

 نع ىلخي اع لق ناسنالا ذإ .«ريبعلا قاهرا .نايستلاب ةذحاؤهلا .نأ

 رسعلا قاهرإ هيف ناك نإو نايسنلاب هدبع ذخاؤي نأ ىلاعت هللو .نايسنلا

 .همركو هلضفب هنع عفر نكلو «ءةنسلا لهأ دنع

 نأ نأ .لسلد " #2 ملكَفَف امل اَيَقَ اَدِإ 1 انلطناَف # :ىلاعت هلوقو

 ىأر امل مث .رمألا ءدب يف رَجبهَي الو َدَرِي ال بيصملا ىلع ضرتعملا

 هكر اَنْفَن َتلَقَأل : هلوقب هيلع ركنأ ىتح كلامتي مل مالغلا لتق ىسوم

 كلل مر سا نرارتا" كلا ا داس
 و

 "ائيرب هآر اذإ ًاصوصخ سفنلا لتق نم تفخأ لاملا كالهإ نأل ءٌارْكُن

 هلأسي الو هعبتي نأ هطرش ةاعارمب دبعلا هبلاطف «لتقلل بجوملا نم

 ثيح ىسوم مارتحا هيفو '.4ابَع م َنَِعْنَت نأ لي مَآ رلأ» :لاقف
 تلق امك رمألا نايصع كرتو ربصلاب دعولا َتْفَّلخَأ كنأ ركذي مل

 نأ هل نّيب نكل ''.4ارثأ كَل ىِصَْعَأ آو اًراَص ُهَّنأ هش نإ َُدِحَتَس

 َىبَم َميِطَت نأ َكّنِإ# :ًاباوصو ًاقح ناك رمألا ءادتبا ىف ةنفق آب

 ال و11 كتليج نأل .ءاركاذ نأ ”"ايهانس وأ ايساتا فيك كوم 4 2

 .ةحلصمو -م 5 17 هعيفيكلا ةروسس 1

 18/١8. ءافهكلا ةروس 6 .يسن ناك دقو :ل

 ١8/“/. .ءافهكلا ةروس 5 .هلعي ال -م 06ه

 51/١8. .ءففهكلا ةروس 6 5/١8. .ءافهكلا ةروس 0ا/

 5/١8. .ءافهكلا ةروس ٠ .ايرب :نيتخسنلا يف 04

 .ايهاس وأ ما :13با -:بفيكلا ةروص 1



 نإ :ىسوم لاقف .ةبالصلاو ةّدجلا ىلع تفلح .كيألا "كلذ. لمعت
 ليلد [اذهف] '.4ْذُم َنْنَأ نم َتفلب ْدَه قبح الم اَهَدْنَب منن نَع كلَ
 ةّرملا يف دبعلا عم هتبحص يهتني هنأ "”يحولا قيرطب فرع ىسوم نأ
 نأ ليلد كلذ يفو .هتقرافمب رومأم ةثلاثلا ةّرملا ىف دبعلا نأو ةثلاثلا
 لاقثأ لّمحت امهيلع رّذعت اذإ زئاج هبحاص نع بيرس: نينا هنري
 لك ناك نإو رمألا شيوشتو رجاشتلا ىلإ يدوي ال يك امهنم دحاو لك
 .امهتبحص يف بغري ثيحب امهنم دحاو

 لاق *.«اًهلهَأ آَمَمظَتْسأ ِهَيْرَد لْهَأ آيأ آذإ َّيَح اَقلطناف# :ىلاعت هلوقو

 .لاغ نمثب كلذ ناك نإو

 ليلد هيف '.4ٌمَماَقَأَف َضَقن نأ ٌُديِري اراَدِج ابي اَدَجَوَه# :ىلاعت هلوقو
 ةرخآلا لامعأ نم كلذ ريصي دقو ءةروظحم ريغ ايندلا يف ةيبآلا ةرامغ نأ
 فاضأ مث .حلاصلا دبعلا هلعف امك ىلاعت هللا ةاضرم ءاغتبال كلذ ناك اذإ

 75/١8. .فهكلا ةروس

 .هيفو :ل

 .كاذ .6م

 .هللا يحوب م ادم ا

 .مهنع - م .لا//8١ .افهكلا ةروس 65

 .اوري ملف موقلا ىلع :ل ١ .ربخت :م 9

 ١8///. .افهكلا ةروس ١ .ا//8١ .ءافهكلا ةروس 1١١

 >7 56 مفك دج



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنم ا

 ةماقإلا نأ لمتحيف ««هاماقأن» لقي ملف 252 ىسوم نود دبعلا ىلإ ةماقإلا

 رهظُيِإ ةضاخ هيدي ىلع يرجت كر اذإ ا ل

 .اذهل

 ىأر هلأ ىلع "اج "رج هيلع تذختل َتْنِسش وَل#» : ةلئكت ىسوم لوقو

 لمعلا اذه لثم يف ةرجأ لا 0 دقو سانلا لامعأ نم اذه

 ىتح ةرجألا مهيلع ٌتطرتشا يأ ” «4اَرْجَأ ِدِيَ هيلع َتْذْحَتَل َتْئِش ٌول## :لاقف

 هيفو .كلذ قحتست ال ذإ ؛طوش ريغ .نم هذحأت * كذا ١ ليغلا دعي لشأت

 ثروُي ال ةجاحلل ”بسكلا نأو ءاهب سأب ال لمعلل رارحألا ةراجإ نأ ليلد

 ريغ :لذلاو ّرعلا نأ ملعيف 008 اضقن هنوذعي سانلا ناك نإو صقنلاو لذلا

 '# كليو قدي قار اًذه# :ىلاعت هلوقو ردماداتو ضانلا :نايسحمي نيطرتم

 هسمن نم ”زجتسي مل [و37]/ الإو هيحوو هللا رمأب كلذ ” بي :ديعلا نأ ليلد

 قحلا مازلإو رمألا غيلبت نإف باطخلا اذه لثمي لظ ىسوم ةبطاخم

 ا.دحأ ماشتحال هكرت زوجي ال «بجاو

 ناك هنأ ليلد '' «4ابَص هع عِطَتََت ل ام ليو َكتئْيْأَن :هلوقو

 ىسوم هقرافي ال نأ دارأف «تقولا كلذ ىلإ كن ىسوم ناحتماب ًارومأم

 كلت ضعب يف ىسوم جوحأ اميفو .هلعف يف هتمهت نع هبلق غيرفت دعب الإ

 ذإ .52 ىسوم نم لضفأ دبعلا نأ ''ىلع لدي ال دبعلا ىلإ لاوحألا

 ةوبنلا ماقم هل نإف دبعلا كلذ نم لضفأ هلع ىسوم نوكي نأ زوجي

اعلا ترج دقو رسمنا ايلا نم الخ كار لأ لع 7
 ل يف ةزبأ لجأ يف ةد

 رج ريم جام

 .اَرْجَأ ِهَيَلَع َتْدَحَّتَل َتْئِس ٌولظ :لاقف ؛ .لمعلا اذه

 .بستكا ناو ل 0 :كلنأل م 34

 .ريخي :م 37 8/١8. «.فهكلا ةروس

 .دحأ ماشتحالا :ل 84 .ربختسي مل الإو :ل 4

 .ىلع - م 1١١ . 1/1 «فهكلا ةروس ٠



 هذه ىلع دبعلا نوكي ال نأ زوجيو ءةعيرش بحاص وهو ةلاسرلاو

 .تافصلا

 كلت ماكحأ ىسوم ىلع رهظأ ثيح لسرم هنإ :ليق اله :ليق نإف

 ؟لسرم وهف هتوعدو هميلعتب هريغ ىلإ يدع اذإ يبنلاو ؛لامعألا

 مّلعم وه لب ءهسفن ىلإ ىسوم ةوعدب رمأ ول ًالسرم ريصي امنإ :انلق
 'ريصي ال اذهلو .ايعاد ال اعلم نوكيف اهيلع ىسوم فقي مل ًامولع ىسومل
 مل امل نكلو «ىلاعت هللا نم يحولا 'مِهْعَلَب نإو 'ليربج ٌموق ٌلوسرلاو ّيبنلا
 يضاقلا ركذ ام سايق ىلع نكلو .هموق نم اونوكي مل 'هتعباتم ىلإ مهعدي
 ةلاسرلا ىلع ًاليلد اذه نكي مل نإ [ينومذدْعيُرلا] نيدلا لامج لجألا مامإلا

 بحاصو 00 نوكي نأ زاج نّيعتي مل املف ' .ةلاسرلل فانم وه سيلف
 ءعب ءمم 2 يووم

 دق السرو# و هللا لاق امك ءهّتفص الو همسا انغلبي ملو ةعيرش
 [ظ771/ '.«اًميليككت سوم هلأ ّمَلكَو كلي َكلْكَع نضمن ُْهصصْنَن مل اَلْسمَو لَم ني كَل

 ".قيفوتلا هللابو

 ًاألال اذ اذ ال ال

 .ربصي ال م ١

 .رومألا نم ىلاعت هللا هرمأ اميف هناوعأو ليربج راصنأ يأ : ليربج موق ؟

 .هتعباتم ىلإ - ل 3 .مهخلب هنإف م «؟

 . 6 «ءاسنلا ةروس ١ .ةلاسرلا يفانم :ل هز

 .قيفوتلا هللابو - ل 37



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 تا 7777بببططططططططلطلطططططللس مزج

 هيلع هللا تاولص لسرملا يبنلا دواد ركذ

 دقلوإ# :لاقف نآرقلا يف َلئاضف ركذب ْمِْيِيلَع دواد ّصتخا ىلاعت هللا نإ

 زاد اننا : لجو دع لاقف «نويزلا ءاشيإبو "4 قق نم 0

 اَنِ دروادي# :لاقف ليكن مدآ صخ امك سرا يف ةفالخلابو " رونو

 "ناك نمو +.« ثاَوأ مهَّنِإ# :لاقف ًاباَوأ هاّمسو " .«ضرألا ىف ٌهَقِيلَح َكَنَلَعَج

 هقلخ نيبو هنيب ةرافّسلل هللا هفطصا نمو .ًعظعأ هتّبحم تناك ّلجأ هردق

 اه تيب "نايفطلاو ةايصعلا ٠ نم هيلع يرجي ال ةمصعلاو دييأتلاب هّصتخاو

 0 ئوهلا هئلعب طلش نم ىلع ىرح

 دتعا اذإ هب ناميإلا حصي الو .مزال ضرف 182 دوادب ناميإلاو

 هلاح نم ركذ امو .ةريبكلا باكتراو روظحملا يطاعتب ءارزإ عون هقح

 ةصقلا يف ركذ امو .هردقب ًءارزإو هقح يف اصقن كلذ بجوي الف نآرقلا

 نآل .هلاحب قيلي ليوأتب لوئم هقح ىف لوبقمف رتاوتملا ربخلاب حص

 نأ ةّيوشحلا ًءارو ام [سانلا لك] انّقفاو دقو .هيف حدقلا 5665 د

 رئاغصلا يف ةنيبلا لهأ فلتخا نإو «ءايبنألا نم هعوقو زئاج ريغ رئابكلا

 1 م.

 ٠١. ل“: كب ةروس

 .هةه/ا1١/ ؛ ءارسإلا ةروسو ؛ «ءاسنلا ةروس

 ١. ملم « ص ةروس 3 . 7" « ص ةروس مجيب احب ا

 .نايصعلاو نايغطلا :ل 1 .ناك م 0



 هن ينوباصلا نيدلا رون

 تناك هرهاظ ىلع يرجأ ول ةهئتق دواد ةصق يف لقُن امو .انرّرق ام ىلع

 الثل لّوئم وهف حص نإ دواد نم لقن ام نأ تبثف .رئابكلا ربكأ نم ةريبك

 هللابو .هناميإ توفيف [و58]/ مهب قيلي ال امب لسرلا يف ًاضئاخ ريصي

 اذك ثعب ىلإ يروا فعبو انيدأ ةأرما ىلإ رظن هنأ هتّصق يف ركذ امو
 لتقُيل هتعبو هلْثق دصق هنأب كا نأ نإ .علسم كاذف هتأرماب جّوزتو لتقف

 يف نيفزاجُملاو نيلهاجلا ءارتفا نم هلعلف .ملسم ريغ اذهف هتأرماب ”جّوزتيف
 هيلإو .ءابجنلا فذقو ءايكزألا ماهّتاب مهنم ةداعلا ترج ام ىلع هنامز

 نإ ردا 5 هلاك انديع 155 ةرارك ام لع قفا :ىلاعت هلو ةراشالا
 هبلق انيّوق يأ هاندّيأف هيف سانلا "ةلاقب يذوأ دواد نأ هل ًاهيبنت * «# أو

 عاجرلا :باّرألاو .انيلإ عجرو كلذ ىلع ربص ىتح 'ىّئعم نوكسلاب
 همت َدَمْلَو## :ىرخأ ةيآ ىف هّيبنل لاقو .ةحملو ةظحل لك ىف ىلاعت هللا ىلإ

 ال دجسملا نم جّردلا ىلع *رئاطلا عوقو نإ : ِةُقَدُك روصنم وبأ خيشلا
 :لاق امك هعم حيبستلاب ةرومأم "هل ةروشحم تناك ريطلا ذإ ًاصقن بجوي

 نكي مل رئاطلا َفلَخ حطسلا ىلإ هدوعص مث ''.«َرِيَطلاَو ْمَعَم ِقَيَأ ُلاَبحي#
 هنح ام ناهربلا نم هيف ىأر امير نكل رويطلا داطصي نمك هذخأ ىلإ ةبغر

 ال ذإ ٌوفعم وهو زئاج حطسلا نم ةأرملا ىلع هرصب عوقوو ''.هعابّتا ىلع
 ًةرظنلا ًةرظنلا عبتت ال يلع اي» :هي# يلعل ْدِالْمِلَظ لاق امك ءهيف هل رايتخا

 .جوزتف خم 5

 8”/١7. ء.ص ةروس 6 .ايحتلا :م 3“

 .انعم :ل دة .ةلاقمي :م 6

 َ / .ريطلا :م 04 .48 9 ال/6١ ءرجحلا ةروس ا/

 ل ةروُدَع ماو .قارذالاو َيتْلاب ضيم ُدَمم لال َرْطَس انإ» : ىلاعت هلوق ىلإ ريشي 4
 1١9(. - 18/88 ءص ةروس) 4 بو

 1١/4 ءاس ةروس 1

 ."الا - 71/1/٠١ نآرقلا تاليوأت يف درو امب نراق ١

 2 ديو

 جهل



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 2 -ئتتت95بي5ي5يْيي9ي444222ي22231 تت ©لولم» كك

 نم هريغ ذافنإك وزغلا ىلإ اهجوز ذافنإو '.«كيلع ةيناثلاو كل ىلوألا نإف

 هتأرما جّوزت مث [ظ58]/ ءءادهشلا م ىلتقلا رئاسك ةلوعتم هتروريصو. قازخلا

 مث .دواد لاح يف ًاصقن بجوي ال *له لكو .عرشلا يف ه زئاج هتداهش دعب

 يف هرظن نكي مل ذإ هيلع ةوهشلا ةبلغل ناك ام رظنلا لوأب ةأرملا ىلإ هليم
 فشك هنأ زئاجلا نمف .ركفتو ةربع رظَن ناك لب ةلفغو رو ةرظن ءايشألا

 ساسحإ نع هّبذج ام َْبِو هللا عنُص فيطل نم ةأرملا ىلإ "ةرظنلا دنع هل

 رهظف .ةوالح فشكلا كلذ نم هّرس ىلع يقلأف ”ٌتارطخ فوشكلاو مّلاعلاب

 يف يوُر اذكهو .يبنل الإ نوكت ال ةأرملا هذه لثم نأ هتوبن ماقم يف هل

 هذه يف هل حالف هيلع هللا تاولص ناميلس 3 تناك ةأرملا كلت نأ ريسفتلا

 هذه لوخدب قباسلا هريدقتو ذفانلا ىلاعت هللا مكح نم ىرج ام ةفشاكملا

 كلت دعب اهتبطخ ىلإ َبِغر اذهلف .هدلو ّمأ اهتروريصو هحاكن يف ةأرملا

 هللا ىلإ كلذ ضوفي مل ذإ تقولا لاجعتسا ىلع بتوع هنأ الإ .ةرظنلا

 ربخلا يف يور ام ىلع اني ةشئاع تح يف هليلَظ يبنلا هلعف امك «ىلاعت

 ريرح نم 'ةقّرَس يف كتروص ٌتيِرأ» :اك# ةشئاعل لاق ِدلكت هللا لوسر نأ

 نادم نان نك تلفن .كتأرما هذه دمحم اي :ىل ليقف

 ضؤوف هبلق يف تّعقو امل ءٌبنيز قح يف "هللا لوسر لعف امكو ”*”هِضمُب
 :لاقف اهقالط دارأ نيح اهكاسمإ ىلع ًاديز ٌتحو ىلاعت هللا ىلإ كلذ

 2 رس رس جرس

 :هلوقب [و54]/ هايإ ىلاعت هللا'' اهجّوزف «#هّنأ قّناو كور َكّيلَع كيمأ#

 نئسو ؛4 حاكنلا ءدواد يبأ نئسو ؛هال "ه7 26١1/5 لبنح نب دمحأ دئنسم ١

 . بدألا . يذمرتلا

 .يورم :م 0 .ةارطخ :م 4

 ص «يرزجلا ريثألا نبال ةياهنلا ريرحلا دّيج نم ةعطق يف يأ .ءاضيب ةقرس يف :م 5

477. 

 راصنألا بقانم ؛١1 7١: ريبعتلا «يراخبلا حيحصو ؛8/١14 لبنح نب دمحأ دنسم

 .ل4 ةباحصلا لئاضف ء«ملسم حيحصو 6 حاكنلا 5

 .هجوزف :ل ٠ دع :م .



 55 ينوباصلا نيدلا رون

 2 دمحم لضف ىلع ليلد اذهو '.4اَهكتحير ارطَو اَهنَي ُدْيَو ىف اًملق#
 مالسلا مهيلع ءايبنألا ذإ .دواد لاح يف صقن ريغ نم ٌمِلْمَع دواد ىلع

 يتلا تايآلاو .ضعب نم لضفأ مهضعب "ناك نإو هللا دنع فرشو ردق اوُوَذ

 :ىلاعت هلوق لثم «هفرشو دواد لضف ىلع لدن نآرقلا يف دواد ركذب قطنت

 ناك ولو .هنيقل ىلإ ةيكريعلاب هئامفأ "ع4 قرأ نإ رخلا 15 5ر15 1:2

 «ُبأوأ هَهَنِإ ليلا ادا لاقو .ماركإلا اذه لثم ٌقحتسي مل هاوهو هتوهش دبع

 لتق ىلإ ٌسدف ةأرماب ابص ىتح هتوهش رهقي مل اذإ هب دّيأت ديأ يأو
 رئاسو هفاصوأو هسفن نع م ىلاعت هللا ىلإ عاججرلا :باّوألاو ؟اهجوز

 ريطلا رشخو :لايجلا يشستن "نه رو .لاثل انت انإ# :هلوق اذكو: ”قلخلا

 فَعَش ىتح هسفن كلمي ال نم ىطعُت ال نيهاربلا هذه لك كْلُملا ديدشتو

 .ملسم لتف دصفقو ةأرماب

 لمعلا يه :ليقو .رومألا ماربإ ةمكحلا : ليق .#ةمكحْلأ ُهَسْيباَءَو#' :هلوقو

 يهف تناك امّيأو .ةّوبنلا اوه :ليقو ءاهعضاوم ءايشألا عضو :ليقو «باوصلا

 :هلوقو .لهجيو هَقسَيو هاوه عبي هنأ فرعي نم ىلع اهب َنمي ال ىلاعت هللا نم ةئم
 نمو ٠ .لطبملاو قحملاو لطابلاو قحلا نيب معلا بجوي " 4 باطل َلَصْفَو#

 انس رواد انباء قلو :هلوقو .ةوهشلا *بياور نع هّرنت دقف باطخلا لصفل
 يحبس يأ [ظ<41/ 6 سيصل مع ف لاي ايفل لهأ ىلع يأ "لاصق

 كيف 1 لمع نأ. هدي يف نيجعلاك ةهانلعحس" ' .«ديدحأ هل ! اًنلأو# ,يعجرو

024 
 امي نإ اسي ًاولمْعأاو» :لاق مث « ,4درَسلا يف ٌرْدَقَو# : لاقف عرّدلا ةعنص هّمْلع

 لانا دع دكترعا "مظعو هلحم !'"فرش ىلع لدي اذه لك ١١.4 ٌريِصَب َنوُلَمَك

 .ناو :م 5" ."ا/ #8 .بازحألا ةروس ١

 .ىلاعت هللا ىلإ قلخلا رئاسو :م 1 ١7/8. .ص ةروس

 .وه :ل 5 .18/8 ءص ةروس 6

 .زيمتلا :ل 4 ٠١/8. .ص ةروس ا/

 1/1 هايس ةروسص :بتئاور :نيتكسلا ىف 5

 :فيرش: ىلع :نيتطسلا ىف 5 11/4 ايس ةروس 1



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا
 7777777 _ ب ب _ بابك ؟ ورح

 نلغأ امل "4# تاديلا ارض ذإ ٍمَمَحْلأ وب أوي َكنَتأ ٌلَمَوأ# :ىلاعت هلوقو

 ثيح نم رشبلا ةروص ىلع ناكلملا لخد باجحلا رهظأو بابلا دواد

 نأ دوادل ًاهيبنت كلذ ناك[و] .بابلا ُقلَغ الو باجحلا مهعنمي ملو ُبارحملا

 نإو ةكئالملا نأ'ملعيلو «مهيلع احوتفم بابلا كرتيو موصخلا نع بجتحي ال
 َعرَمف# :هلوقو .ناينبلا يف لوخدلا نع كلذ مهعنمي ال رشبلا ةروصب اورّوصت

 ,ةدابعلل َمويلا كلذ الخ هنأ امهدحأ ؛.نيهجو لمتحي هعّرف ناك ' 4من
 'ههآر امل يناثلاو .ةلماعملاب ”لاغتشالاو ةدابعلا ةوالح لاوز مهلوخدل فاخف

 .هئادعأ ام م وأ "تايّبلا فاخ رشبلا ةروص ىلع هتولخ يف ةتغب

 .4َنَحَت ال التل :ىلاعت هلوقو .ملسأ ناك هنم هللا ملع ام ىلإ هعّرف ليحأ نإو
 ىتح هريغو لاحلا رّيغت نم ةمالع وأ مالكب امإ دواد ىلع فوخلا رهظ هنأ ليلد

 00 :اولاقف «ء«ةموصخلا ءالدإل انلخد انإ فخت ال» :اولاقف 0

 ال هنأ املع نإو ؛ْمِلظَت الو يأ 4 الس لو كلاي انني كما ضن لع نشك

 ياو اروع ارا ام ديوس

 كلذ هّبتشا نكلو .لدعلاو رمل نيبلاط .كليلا انفع لح ءالطاب نحلل وأ

 نإف .ءلدعلا نم هدنع ام اوبلطف '««ٍطَرَصلأ ِِبَوَس َّلِإ ائيهآو# :الاقف ؛انيلع

 .لاملا هنم بلطُي ّىنغلاك لدعلا هنم ٍبْلطُي لداعلا

 وأ ليثمتلا هجو ىلع اذه .4 هع نوعشو عسي مم مل ىنَأ اذه نإ 9 :هلوقو

 ةرشع هل لجر» :باتكلا يف ةلثمألا نم دمحم دروأ امك .ريدقتلا هجو ىلع

 ناك ول تيأرأ» ''هانعمو ««ّنهادحإ قلطف ةوسن عبرأ وأ ءاذك لاقف دّبعأ

 لإ كيت ٍلاَوَس َكَمَلَظ دمك : ةيَهَظ دواد لاقف .كلذك ًاضيأ اذهف .«اذك

 باوجلا كلذكف ريدقتلا ىنعم ىلع لاؤسلا نأ امكف #52 قِماَي

 .ملعيو :م 5 1١/8. .ص ةروس ١

 .نيهجولا :ل .17/88 .ص ةروس

 .مهآر امب :م 1 .لاغتشالل :ل عه

 .قحلاب :ل 6 :«تاثبلا :غ 7

 .هانعم :ل ٠ .77/08 .ص ةروس 4

 .15/88 ءص ةروس ١



 هل ينوباصلا نيدلا رون

 'ناك نإو .«كملظ دقف َتركذ امك رمألا ناك نإ ينعي .ريدقتلا ىنعمب ًاضيأ
 قتح الو كتجعن ”لاؤس مار نإ ينعي ءرمضم طرشلاف قيقحتلا هجو ىلع
 ٍضنَب لع مُهُصَْب قْبَل طلخا ني اريك نو :لاق مث .كملظ دقف اهيف هل
 مهو مهنم ليلقلا الإ مهتيب اميف ه كرس سس رت يدك نك
 :ةيآلا ةلالذن ليلقلا كتئلوأ نم دوادو * .# تحلل اوليَصَعَو اوما تيدا #»

 ادصقي مل ٍنيكلملا نأ فرعف '.«تاحلاصلا اولمعو 2 نيذلا خه وه ذإ

 لخعأَو نبدأ "لتق ديصتن ةفللظ :كتأ ةزاد ةيبتت .ةللذمب "ادصق امنإو كلذ

 [ظ>0]/ جّوزت نم نوَمُّذي مهنأ سانلا نيب اميف ةداعلا ”ترج دقو .هتجوز

 هتوم ىلع تيملا كلذ ةتامشب هنومهّتيو «ةبيرق ةّدمب هتوم بيقع ريغلا ةأرما
 نع سانلا بولق ٌةنايص ةئقَظ دواد ىلع ''"ناكو .اهجّوزتب هيلع 'نوبتعَيو

 ضريرلا ع تصل دك رحلاج هيتتسلاو راكنتسالا ''اذه لثم

 بتوعف ؛"ًالالحو ًاباوص هلعف ام ناك نإو ؛مهيلع ةّقَّمش ''ةمهتلا فقوم
 نع دواد مالعإ نيكلملا لوق يف ناكف .روظحملا باكترال ال اذه ىلع
 كنأ نومّهوتي مهنإف هدنع لالحلل ًارشابم وه ناك نإو .هيف سانلا ''ةلاق

 تيفال م ل در ل انك ل ل اير الج

 ناك نإو '".««ءيِساَعَن لِ َكيَحَت ٍلاَوْس َكَمَلَظ َدَيل## :كلوقب هجاعن ىلإ

 نأ داراوب ةحعتلا هذه ىرغتقا نأ حا ىلع ةجعنلل لئاسلا نأ رد
 اهنإف .هئاسن ددع ىلإ ةراشإ اذهو .نيعستلاو عستلا نم هدنع ام ىلإ اهمضي

 ةضانبلا هجو "نيف ”"فارملا كلغ ةناهلا تكلا نيعستو اعيش تناك

 «لاس نإ >8لا ”؟ .لاق نإو :م ١

 .151/88 ءص ةروس .ربخي :م 7*3

 .تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نم وه ذإ ةيآلا ةلالدب ليلقلا كئلوأ نم دوادو - م ه
 .لتق -م ءادضق اًملإو كلذاء.ل 5

 .نكوبيعيو :م 4 .ترج دق نكلو :م) م

 .هذه :م ١ .ناكف :م ٠

 .لالحو هدنع باوص :م 3٠ .ةمهتلا هله فقوم :م ١7

 ١ ثم «ص ةروس 06 .ةلاقم نع :م 7.

 .اذهو :م 3١7 :ةارهلا ندكل 5



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا
 777777 ب ب ب 1 هروح

 .:كظ دواد لاح عم 'نيكلملا ةموصخل

 ءانهه نيقيلا ىنعمب نظلا '.4ُهّننَف اَمَنَأ ُدرواَد َّنظَو# :ىلاعت هلوقو

 ةنتفلاو '.4 مير ْاوُهَلُم مَن َنوُنظَي َنيِدَلا :ىلاعت هلوق يف امك زئاج كلذو

 يأ ؛.« وُ كَيضو# :ىلاعت هللا لاق .صالخإلا لجأل رابتخالا ىنعمب
 صولخ نيكلملا نع *”ةلاحلا كلت فيرعت ىفف .ًاصالخإ ايالبلاب كانصلخأ
 "ٌعطقو هيعسو هذجب تادارملا ١يالجتساو ظوظحلا لاجعتسا نع دواد

 ".# مير رفغتساف# [و11]/ :ىلاعت هلوقو .مذلاو حدملا يف هللا ريغ نع رظنلا

 رتسلا ةمادتسا ''اهدحأ 'هججوأ ةثالث ىلع ءايبنألا نم رافغتسالا نأ انركذ دق
 ليزي الو هرتس هيلع ميدي نأ ْمْمكَط دواد لأس .مهل ةمصعلاو مهيلع

 ةلصخ ةدابعلا ماقم يف رافغتسالا نأ يناثلاو .اهريغو ةنتفلا يف هتمصع

 لج نإو دبعلا نأ ثلاثلاو .ةلصخلا كلت ةماقإب قحأ ءايبنألا ناك ةفيرش

 يف ءايبنألاو .هتدابع يف هيلع ىلاعت هللا قح يف هّسفن ٌرصقتسم وهف هردق

 قح ءاضق نع مهسفنأ روصقب قلخلا فرعأ مهتريصب ذافنو مهتريرس ءافص
 .هلاضفإو هدوج ةرثكو هتمظعو هللا لالج نم مهل فشوك امل ةيبوبرلا

 نورفغتسيف ًاريصقت مهسفنأ روصق نْرَريف مهتاماقم يف مهلاوحأ ىشالتيف
 ''ىكقرم ةئام موي لك يف هللا رفغتسأل ينإ» : ُدْبقَع لاق اذهلو .مهّبر

 ركذنسو ''؟كلذل رفغتسيف ''موي لك يف بنذ ةئام بنذُي ناك هنأ ىرتُأ

 ١ .نيكلم :ل ١ غ4 2« ص ةروس ١.

 ةروس) # نوف كفو مهلا نِم كنف اسفنن تلئقو# : ةلئكلع ىسوم يف ىلاعت هللا لوقي

 .((6 ١0/٠ هط

 .ءالحتساو م 5 .لاحلا كلت م هز

 .و6١١ ةقرولا 5١" ةحفصلا :رظنا ة

 .اهدحأو :م ؛اهدحأ هجوأ ةثالث ىلع - ل ٠

 نئسو ؛١4 ءاعدلاو ركذلا ءملسم حيحصو ؛؟70/5 255/1 «لبنح نب كريرحأ كتنسه 1

 55 رتولا :«ذواذ يأ

 هتللدب هل 17 :موي لك يف.تل



 3 ينوباصلا نيدلا رون

 ال كلذل هرافغتسا ناك ْمِهْيَِظ دواد قح ىف اذكف .ةلئط 'هتّصق ىف كلذ

 :يَع دواد نأ زئاجلا نمو .تالاحملا عاونأ نم ةيوشحلا هلوقي 5 ىلع

 َدَع اهيلإ لّصوتيل اهجوز لتق ىلإ دصقلاب هومهّناو هيف سانلا 'ةلاق عمس امل
 .ىلاعت هللا نم باقعلل ًابجومو ةمهتلا فقوم ًافاقيإ كلذ يف هلاجعتسا

 هئاكب ةرثك نم ىوري امو .نورفغتسي ليلقلا ىلعو نوبتاعي ليلقلاب فارشألاو
 ال"ناك نإو دومحم ءايفصألا نم ءاكبلاف ءهلاح ىف ًاحدق بجوي ال ةيئيقت
 ريغف كلذ 5 ةدحرلا ظافلألا خه فورت امو [ 1 .هؤاكب مم ىردي

 .مالسلا د ءايبنألا لاحب قيلي الو هب قوثوم

 اهل اركش .كلذ نوكي نأ زوج ”:4تناأو اكر دول كرت
 ءاضقلاو دودحلا ىلع ةظفاحملاو ةمكحلا ةاعارمل هقفوو ىلاعت هللا همهلأ

 ارذع نوكي نأ زوجيو .ةأرملاو نيكلملا رمأ نم ىرج اميف باوصلاو قحلاب
 .انركذ ام ىلع ىلاعت هللا قوقح يف اهروصقو هسفن ريصقت نم ىأر امل

 هسفن ةفص نم وأ هللا ىلإ "قلخلا نع عوجرلا 'ةبانإلاف «4َبآنأَو# :هلوقو
 ٍبْلَتِي هاَجوإ9# :هلوقب هدابع ىلاعت هللا حدم امك ؛ىلاعت هللا تافص ىلإ

 نيكلملا ثيدح نع عجر وه اًذإف .دبعلا لاصخ فرشأ ةبانإلاف *.#ِب ينم

 نوكت اهنأ مكححو هحاكن هل زاجأ هنإف ىلاعت هللا ىلإ سانلا 'ٍةلاقو ةأرملاو
 ة02 ىبنلا فَصَو اذكهو .هريغ نع هللاب لغتشاف ''ضار هنع وهو هتأرما

 روصتلا بتل امك دنعلاطو هلا ركذ. ىلإ توست نيذلا#ا :١8 لاق ىلاعت“ هللا .ءابلوأ
 عاتمتسالاو قلخلاب قب هيفا ىاواامل هنا اجلا بدر ''.«اهركُو ىلإ

 نإو ملاعلا نع هركِف ابوذجم راصو ةبانإلا هل بجوأف هلاح رقحتسا ءاسنلاب

 .ةلاقم :م .هلضف يف :م ١

 71/8 /+ غيض ةروس 5 ناك .تإ مدلل *

 .ةبانإلاو :م 5 .معنأ امل :م 065

 .قلخلا نم :م 037

 .7/60 ١ق ةروس) بيث لَن بَ يب لميا َىنَح نت 0+
 .يضار :ل ٠ .ةلاقمو :م

 عجارملا نم يدل اميف هدجأ مل ١ .لاقق -ل 1١



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا 1

 دارأ اذإ ناك - قيدصلا - اانا ىرت الأ يلع اجنايك هب | رتل ام ناك

 مريخ تركت نإ ينإ :لوقيو ثدحلل سولجلا نع ىيحتسيو هندبو [وكال]/

 س1 1 00 م 0 8 لا 00 ّ 0

 كلذ عمو «ةرورضو ةجاحو احابم كلذ ناك نإو .«ةفصلا هذهب ينتقلخ كنإ

 .هنم ىيحتسي ا

 .رافغتسالا يف هيلإ انرشأ ام ىلإ فرصني :4كِلَد ُمَ ارم :هلوقو
 هلثم نارفغو ٌدواد رفْعف ؟هناسحإو هلضفو هنارفغو هوفع نع ينغتسي دبع يأو

 ا هليلد .راجفلا ةاصعلا رم ال رايخألا ءايفصألا [نارفغ سنج] نم

 يف 'ركذ ام ىلع هلاح ناك ولف '.*ٍبام َنْنْحَو قلل اَنَدنع مل َنإَو9 :ىلاعت

 2 نسحو «ةماركلا عم ةبرقلا وهو ىفلزلا كلذ دعب قحتسي مل ةصقلا
 .مئادلا سنألا نع ةرابع

 5 صد

 ميقملا وه ةفيلخلاف «4ِضْرَأْلا ىف ُهَقيِلَخ َكَتْلَمَج انِإ ُدواَدِي8# :هلوقو

 ءايبنألا نع ةفيلخ نوكي وأ «هللا رمأب هللا دودحل '"ظفاحملاو هللا رماوأل

 دادسلاب يأ #ّيَلَلِب ياثل 00-200 مهتنس ءايحإب هلبق اوناك نيذلا
 فوه لمعحي " هيأ ليس نت كي ىوَهْلا عبَن الوإ#. باوصلاو

 رمألاب ''هتمصعب ىلاعت هللا نم ريرقت اذهو كا 0 لمتحيو ناطيشلا

 الو لمتحيو .يهنلاو رمألا يفانت الو ةنحملا ليزت ال ةمصعلا نإف يهنلاو

 .ترتتسا :م 5١ .لاغتشالا :م ١

 عكف : م

 عنقأف ءالخلا لخدأل ينإف هللا نم اويحتسا :قيدصلا ركب وبأ لاق :تلاق ةشئاع نع |:

 .١7هرا" .يدنهلل لامعلا زنك :رظنا .َنِك هللا نم ءايح ىسأر

 سه

 .؟ هرم 2ع« ص ةروس 5 .ناك _ م عز

 هساملا يمسح ل .ركذ ام هلاح ناك ولف :ل ال

 .؟ 08 2« ص ةروس 1٠ .ظفاحلاو م ٠

 .هتمصعل :



 ؟ةارعلا هذه [ظ“<ا// قفرافت كنأ نوَوهَي ثيح سانلا ءاوهأ يأ # ئوُهْل ص

 عابتا سانلا ىوهب اهتقرافمو زئاج لوتقملا ةأرما حاكن نأ قحلاب مكحلاو

 قدح نأ ةراضإ ١ 4الل انت انو صالات قتلا انج انياط .:هلونقو

 ًايلاخ لسرلا لاسرإ نوكي فيكف ةمكحلا نع ًايلاخ نكي مل ضرألاو تاوامسلا
 تل راسم عا يس ؟ةمكحلاو ةدئافلا نع

 امف '.هتالاسر لعجي ثيح ُملعأ هللاو .ًاهفسو ًاثبع ناك هاوه عبّتيو هيهن بكتريو

 هللا لاق .نيقدصملاو ناس رجلا للا ل رب نا ا للا

 اثيبع ضرألاو تاوامسلا قلخ هللا نأ [نم] '«ًاورتك َنيلا نط َكِلَد## :ىلاعت

 مزلت الو هلوقب قّنوُي ال نم ثعبَي هنأ نظي نم اذكف .ةمكح ريغ نم ًاهفسو
 نيحلصملا نينمؤملا نيب زّيم مث .هدحو هللاب رفك نم ْنَظ نم وهف هتوعدب ةجحلا
 ارو اوما يلا لمَ 2198 :لاقف نيلسرملاو ءايبنألا نيف البضف نيدسفملاو

 وم هس

 *.«[ٍراَجْمْلَك َنيِقَّملا لعجب 2 أ ىف َنيِبِيَمْلَك ] ٍتَحِلَصل

 اهدحأو .ةكربلا نم عاونأ هيف .4ُكَربُم َكَيلِإ َهَنْلَرَأ بتك# :لاقو

 .قدصلاو قحلا ىلع ميتاعرا نايبو نيلسرملا نم كناوخإ ةصق ركذ

 نايبلا نسحأ كل نيبن يأ '««ِصّسصَقْلا َنَسْحَأ َكَْع ُسْفَن ُنخ## :لاق امك
 ىتلا -ةيناعم .اوظيتعسو :نآرقلا تان ىف اولّمأتيل "«#ِيِيَيإَء أَوْ

 5 ملو [و548]/ .مالسلا مهيلع ءايبنألا لاوحأ قدص ىلإ *تراشأ

 00 لاق لب هرهاظ مهف ىلع اورصتقيف هتايآ اوءرقيل

 اقو '.*َتاَءَرْمْلا َنوُرَبَدَي الفأل :لاق امك هيناعم قئاقد اوجرختسي

 ١ ةروس 0 2

 ا ,ماعنألا ةروس) ١ لعع ثَح 0 دل و هه حز 0 0-0 وَ

 . 7/4 2« ص ةروس 1 ع 2« ص ةروس 8

 0 .«فسوي ةروس ١ .7 4 « ص ةروس 0

 .” 5 / (« دمحم ةروسو 7/5 «ءاسنلا ةروس لا



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا 01

 ةصق ىلإ تايآلا هذه ليوأت انفرص امنإو '.4ٌمنِم مرطب َنبِدلا هَل
 اعلا ءادتبال ةحلابف ةيبتلل ةماع اهرهاظب ةيآلا تلاك نإو حالا دواد

 ' كنيس َدُْواَدِل اًبَعَوَو## :لاق ثيح لت دواد ةصق هرثإ يف ركذ امل

 مدا دواد ىلإ اهف اهفرص اًةسحية سس اف افلا دواد ئتصق نيب تللخت ةيآلاف

 كلت نإ :هكذ ساّبع نبا لاق .«َّنكَيلُس َدّْواَنِل انيمَوَوظ :هلوقو

 رهاظ يف ركذ يذلا هجولا نم ةحوكنم يه تناك ولف ناميلس َمأ ةأرملا

 فصو مث .ةصلاخلا ةيطعلا | مسا ةبهلا ذإ ماركإلا اذه ٌقحتسي مل ةصقلا

 اذه نوكي نأ لمتحيو .4 ديم مُعَن» :لاقف حدملا ةياغب ناميلس اهدلو

 ناك نإو ًءاًينكم نوكي نأ حلصي هنإف و دواد ىلإ ًافورصم هي

 لبقملا ةئأن ففصو وهف دواد ىلإ فرص نإ * . 4 أو مهن 8 :هلوقو .دعبأ

 ىلإ فرص نإو «ةيلكلاب هللا ىلإ قلخلا نع راو هللا ةعاط ىلإ

 دلولا اذه لثم ةبهب دوادل هللا ةنم فيرعت وهف ًاضيأ هجو وهف ناميلس

 نم ٌلِبلَو رق د نا لا ل اي معلا دف ركشب لفتشبل

 '.4 روُكَشلا فا

 ال ال ال ال اذ ال

0 2 6 1 5000 

 رْمَأْل يلو ىّلِإَو ٍلوسَرلا َّلِإ هودر ولو -هب أوعاذأ ِفْوَحْلَ 1 نَمأْلَ نش 0 ج اَذإَو ١

 .(87/4 ءءاسنلا ةروس) 4ّةْبَنِ 0 بدلا هملعل مَنِ
 0 00 «ص ةروس

 .اذهل انسحتساف ْدظ دواد يتصق نيب تللخت ةيآلاف اذهل دواد ىلإ اهفرص :م

 .4«ُدبَمْلا معن ب اتيكم نوكي نأ نكمي يأ .انيكم :م
 1/1 ايسلا ةروس 5 ١/88". ءص ةروس

 هم ص5 0-6

0 



 < ينوباصلا نيدلا رون

 هيلع همالسو هللا تاولص لسرملا يبنلا 'ناميلس ركذ

 هيبأ ثراو هلعجو تاحرر هتوبنل ات ناميلس ىلاعت هللا ٌصتخا

 لاصتالا نع ةرابع ةثارولاف ' .«درواد ُنمْيلس َتِرَوَو## :لاقف هتكلمم يف [ظ78]/
 تدروملا ب ةطيباو نلت ريغ نه كلمو لاحلا ىف :كراولاك ءهقبس نمب

 هايس تي ةطسار ا تقل د هيبأ بيقع ناميلس ةلاسرف .ثراولاو

 للخت ريغ نم هكلمو هنآ ةوعدب ةكلمو ناميلس ةوعو تلضتاك .كلعلا اذكو

 ال هر ع دع م ةطصاو

 عير ل اريسَم» :لاقو ”.4ُرَبع اَهحاَورَو ربع اودع حيل نكي :ىلاعت
 ضالاو 7 نه 11 الا مفر ةلاقوأ # كايأ ًٍُض ها

 .ةقيلخلا عاونأ نم هل هللا رخس اميف ُرَخَأ ٌتايآو * 04 ْومَيي ْمُهف ٍرْيَظأو
 ةيودألاو بْشْعلاو ٌماوهلاو رويطلاو عابسلا ميلكت نم تابوجعألا عاونأب هصتخاو
 اهب ٌصّتخَأ يتلا لئاضفلا نم كلذ ريغ ىلإ دسافملاو حلاصملا نم اهيف امب
 داتعي الو ةربابجلا ةفصب فصتي ال ىلاعت هللا نم راتخملا لضافلاو .يِِقم
 .هريغ ىلع هب لَخبي ءالحتسا كلُملا يلحتسي الو ةمّلظلا ةداع

 طةحمع مر 5 200 0106 1 رع ع
 لاؤس '؛*َىِرْتَب ْنَم رمل ىنبني ال كلم ىل َبَمَو#9# :ىلاعت هلوقو

 1/017 «لعتلا ةرؤس 71 .ناميلس ةصق ركذ :م ١

 ." 4 ع« ص ةروس 3 "ل 7 ةروس ف

 .؟ هرم ص ةروس 95 . 7 ا/ .لمنلا ةروس 0



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 نال لاس ل

 جاردتسالاو ةفآلا ع ابلاغ بوهوملا نوكي نأ يضتقي هنإو ؛ةيملا

 27 :هلوقو .اًرش نوكي دقو اريخ نوكي دق قزرلا نإف قزرلاك ال ا

 ىلإ ليملا نع هكلُم يف هتمصع نع لاؤس [و54]/ 24 ىِرَتب نم رمل ىني

 ىلغ هن ةريغ :كولنملا "ةقاع نع جراخلا كلملا ماظتنا يف رّبجتلا بابسأ

 نيرظانلا ىلع هلاح هبتشي هجو ىلع هلثمب دحأ همي نأ قحلا ناهرب
 نم هنأ

 نع ىلاعت هللا ربخأ نيح  ةلكلظ ىسوم رمأ يف ناك امك .سنجلا كلذ

 ىلع ةفيخ ىسوم سا ' هر يِظَع رخس وُءأَجَو مهوبهرسأو9 :لاقف مهرحس

 كليلا نوكي نأ ناميلس بحأف .رحسلا لازو ناهربلا بلغ نأ ىلإ هموق

 ريغ نم كلم لك هل ادام تح يرن أهل ًاناهرب هللا“ هلعج يذلا

 ةنَضلا نود هسفنل ةئملا صيصختو ناهربلا ميظعت اذه يفو .هترشابمو هرهق

 مل هب اصوصخم ىسوم اصع ناك امك ؛هريغ ىلع ىلاعت هللا ةمعنب لخبلاو
 نهنع يضرو زلط يبنلا ءاسن ناك اذكو .دحأ يدي ىلع هدعب عقي

 دوداعب نم محول وأ أوحكنت نأ م :ىلاعت هللا لاق امك ءهب تاصوصخم

 رماظر هد دحأ هلثم يف بري ال ًاكلم لأس ةلئكط هنأ لمتحيو *.4اَرب

 دحأ هبلطي ال يأ ' 24 ىَتب ْنَي ِرَمَتِل ىتْبَي ال» :لاق هنإف ءهيلع لدي ظفللا

 ال اكلم لأس هنأ كلذ ىنعمو «.يدعب ادحأ ' 'هطعت ال» :لقي ملو يدعب

 نيكاسملاو ءارقفلا لكاؤيو هنيمي ذك نم لكأي لب « هنم لكأي الو هب معنتي

 اذه لثم هدعب نم دحأل يغبني الو .«ًانيكسم ّسلاج نيكسم» ا لوقتو

 ؛«عتمتلاو معنتلل هبلطي امنإ ةنطلسلاو كلملا [ظ79]/ ّبلط نم ذإ «كلملا

 .تاداع نع :م 5 ةظفلب :م ١

 ١١7/97. ,فارعألا ةروس .ىسوم رمأ يف ليخي ناك امك :ل +

 .هل - م 5 .لعج :م 6

 .دافني :م 7

 ةروسم) 4 ادب ءودْعَب ْنِم مجبور أوحكنت نأ الو هس بيساو اودزت نأ مك تاك ام موف“ 64

 .( 03 مم «بازحألا

 .ىطعت ال م ١ ."0 8م ©« ص ةروس .

 .نيكاسملاو ءارقفلا لوقت يأ لوقيو :م ١



 1 ينوباصلا نيدلا رون

 .الصأ كلملا بلطي ال وهف بسكلا نم لكأو ةنكسملاو رقفلا رثآ نمو

 نفاصلا '.4.ُداَيْل تكف تملا ِهلَع َسِرَع ذإ# :ىلاعت هلوقو
 00 عبارلا رفاحلا كاذب عضيو مئاوق "تالق ىلع موقي يذلا سرفلا
 تح 9 :لاقف .وذدَعلا يف عارسلا ةقلخلا يف بئاجنلا دايجلاو .ضرألا

 يف ركذ ” .«ناستكلاو يوثلأب ابْسَم َيِنَطَطط هلوق ىلإ 4قَر ِرْكِذ نَع ٍريَخ َبْح
 هتئافو سمشلا تبرغ ىتح اهب لغتشاف هيلع تضرُم ليخلا نأ ةصقلا
 *بيقارع برضو اهضعب قانعأ برضف هيلع اهرب رمأف اهب ممئاشتف رصعلا
 اهتقو يف هتالص نوكتل سمشلا رب هللا رمأ كلذ لعف املف .اهضعب
 اهّودغ ءاخُر هرمأب يرجت 0 با حبرلا ليخلا نم ىلاعت هللا هلدبأو
 "لقنلا اذه حص نإ : ُْقَُكك روصنم وبأ خيشلا نات ريق يحاور رت
 0 عن ريغ قم تاهبلا ماليإ زاوج ىلع لّمحي
 0 نوكيو 4 ئُهَّنَح صدأأَل وأ اًديِرَه اًباَّدَع مسرع :لاق ثيح دهدهلا
 ا 3 ءهّللا ركذ نع هلغش امب اهتانكتو هدرو تاوفب امامتها
 نأ نيملسملل هيبنت اذه يفو ''.اهبحاص اهنعل يتلا ةنوعلملا ةقانلا لكل
 نأ هبشألا نكل .مهيلع نوميم ريغ وهف هللا [و/0]/ ةعاط نع مهلغشي ام لك

 .ةثالث ىلع :م 5 7١/8. ءص ةروس
 باجل تراي َّقَح قو كو نع ربا بح ُتدَيَحأ فإ ٌلاَقف ٠ ُداَيْلِل تمص يعلي ِهْيَلَع ضرع ذِإ9 3*

 )نر 1/88 ء ص ةروس) 4ٍقاصخلاو قول انس نط لع اهو ٠
 .ةلسرملا :م 0 ءاهيقارع: 5 :م 3

 بافنو حول
 :(ةروسسلا هد نسم 5 ةيبآلا) 4 باع ع 0 هفيرمأب رح ير هل اًنرَمَه# :رظنا ال

 01١/84(. ءأبس ةروس) 4ةَبَع اَهُحاَدرَو ٌرَهَس اهودُغ ميرا َنمِلْسِو»
 .لقنلا م 4
 ١١//141. .نآرقلا تاليوأت :رظنا 5١/507. ءلمنلا ةروس 4

 .هللا لوسر :م ٠

 راصنألا نم ةأرماو .هرافسأ ضعب يف عك هللا لوسو اهتيب. :لاق نيضخ نب نارمع نع ١
 اهنإف اهيلع ام اوذخ» نقع 1 هلا اصر كا سلا ءاهتنعلف ترجّضف ؛ةقان ىلع
 ؛؟٠65 داهجلا ءدواد يبأ نئس :رظناو ؛8” 8١ ةلصلاو ربلا ءملسم حيحص «ةنوعلم
 .6 ناذيعسالا .ىمرادلا نكسو



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

صج 2١ج
 ا >»>ا)>ا 

 اهيصاونب دوقعم ليخلا» : 2ئَظ لاق ام ىلع ءاهب ًانّميت ديلاب حسملا نوكي

 عطقلا ناك نإو فيسلاب اهعطق هب درُي ملو '.«ةمايقلا موي ىلإ ريخلا

 هلامعتسا ”بلغ دقو ديلاب حسملا ةقيقح نكلو ءًاحسم 'يَمُس دق "فيسلاب

 هنأ يور 'هنأل ءىلوأ هيلإ فرصلا ناكف ابلاغ حسملا ةلآ ”اهنإف كلذل

 هللا ليبس يف ةلّبسم اهلعجو اهّقوُسو اهقانعأ حسمف ليخلا درب رمأ ةلئقت

 .حيرلا ريخستو سمشلا درب هللا ماركإ قحتساف ىلاعت

 ءانيأو كولملا ىلع ضرعلاك هيلع ليخلا ضرع نكي مل :خيشلا لاق

 اهيلإ رظنيل ًاضْرَع ناك لب ءاهتاّذلب نيعتمتسملاو اهتارهزب نيلغتشملا ايندلا

الج لج فيطللا عنص نم اهيف نُمُض امب ربّتعمو ركفتم َرَظن
 فشوكف هل

 سمشلا نع باغف ملاعلاب ساسحإلا نع هبذج ام فطللا راثآ نم اهيف

 وهف ًاضرف ناك نإو ةالصلا ءادأو تقولا ةظفاحمو .اهتقوو ةالصلاو اهبورغو

 دفق سعشلا .ئارن .قفو ملاعلاب ساسحإلا ىلإ ديعأ اذإف .فوشكلا ماقم نود

 ةماركلا كلت ىأر املف .سمشلا هل هللا ّدرف ةالصلا رمأل ٌمتهاف تبرغ

 .حيرلا هل هللا رخسف ءاهقوّسو اهقانعأ حسمب كّربتو اهرب رمأ ليخلا ةطساوب

 بيقارعلا عطقو قانعألا "برضو وهللاو ةلفغلا لهأ لاغتشا اهب لغتشا ولو

 .ماركإلا نم عونلا اذه ىلاعت هللا نم قحتسي نكي مل ةربابجلا لعفك

 هنأ ”رهاظلاف «مهلاعفأ ىف ىحولا راظتنا [ظ/1٠/ ءايبنألا لاح ىف لصألاو

 كل حضَو دقف لصألا اذه تفرع اذإو .هنذإو هللا رمأي. ليخلا نضرغب لغتشا

 ذإ «بيقارعلا عطقو قانعألا برض نم ةصقلا *رهاظ ىف كيلع لكشأ اف

 0 هرمأب ءايبنألل روجيف «هقلخ نيف ىلاعت هللا نم زئاج كلذ لك

 حيحصو ؛ بقانملا « يراخبلا حيحصو ؛ 181/0 و ءلبنح نب لمح كدلئسم ١

 .54 ةرامإلا ؟؟6 ةاكزلا ءملسم

 حتمي كك مب #3 .فيسلاب عطقلا ناك نإو لم 01

 .هنإف :ل ه .بلغ دق ديلاب :م 4

 .برضف :م 307 .هنإف :ل 5

 .رهاط يف :م ١ .رهاط لاق :م م

 .هرمأو هيحوب :ل ٠



77 
 :ةنايسا يف رظنلاب هرمأي نأ زاج ةتوينل ًاناهرب هكلم ىلاعت هللا لعج املو

 .دارملا 'ذيفنت ىلإ لصوأو كلملا بابسأ ىوقأ ليخلاو

 نم هيف امل هّبحأ امنإ ".24ققر ِرْكِذ نع ِر رمل كش تدحلا كو :هلوقو

 هلوقب نآرقلا يف اهب ىلاعت هللا مسقأ دقو . ؛شيدحلا نم هيف انيوُر امك ريخل

 لامعألا لضفأل ةلآو ةَدَع نيقاح "نأ اي” 2 #اًحبَص ِتنيدنعلاو # :ىلاغت

 ايف ةمينغلا يف هل عرشلا لعجو ءهللا ءادعأ رهقو هللا نيد ةرصن وهو

 نأ امهادحإ ؛ناتباجتسم ناتوعد اهل ليخلا نأ ربخلا ىف درو دقو

 اهباحصأ لعجت نأ ةيناثلاو ءاهبابرأ بولق ىف ةّينكم ىلاعت هللا اهلعجي
 يو # تا ١4 ١

 .مهفازرا مهيلع ةعسوم

 سحشلا بورعغ ن 05 ةرابع ” #2 باجل كرار وح :ىلاعت هلوقو

 ام حص ولو .كلذ تافف رصعلا دعب درو هل ناك هنإ ' : ليف دقو .رصعلا تاوفو

 هايإ هللا بذجب لب «ذْدِكلَظ ناميلس طيرفت ريغ نم تاوفلا ناك ةصقلا رهاظ يف
 كلُملا نع هّرس ةزواجمو ساسحإلاو كردلا نع سارفألا ىلإ رظنلا ةطساوب

 ّمتها ''ملاعلا اذهب ساسحإلا ىلإ ٌدُر امل مث [والا]/ كِلَملا ىلإ ''ىئوملا
 ّتقو كأه» :هل ليقو «ءسمشلا درب ىلاعت هللا همركأف ةمدخلا ماقم نع روصقلل

 عقو امك اذه .«رهاظلا ماقم يف ةمدخلا نع روصقلاب كمامتها لوزيل ةالصلا

 ىلعأ كلذو '' هللا لالج '"دوهشب هقارغتسال هتالص ىف ةهئ ىبنلل وهسلا

 .ديقنت ىلإ :م 5 .لعف املو :ل 0

 77/4 :نح ةروس

 ؛؟8 بقانملا «يراخبلا حيحصو ؛181/0١ ؛79/8 ؛«لبنح نب دمحأ دنسم :رظنا

 .18 ةرامإلا ؛؟؟9 ةاكزلا ءملسم حيحصو

 .اهنأ امك :م 5 1/٠١٠١. .تايداعلا ةروس هن

 نبا ريسفتو ؛؟4 ليخلا «يئاسنلا نئسو 4١7١ 2157/5 .لبنح نب دمحأ دنسم :رظنا 017

 لاا ا م ريقك

 .ليفو م 4 .7 74 2« ص ةروس م

 .ملاعل :م ١ .ىلوملا :م ٠

 .دوهش :م 7
 .5؟  ؟١5 وهسلا «يئاسنلا ننسو ؛" ١ وهسلا ؛يراخبلا حيحص :رظنا ٠



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنلا

 ةمدخلا رهاظ يف روصق عون لخادت امل نكل .ةالصلا رهاظ ةاعارم ماقم نم

 ولو .هدعب نم هب يدتقيل رهاظلا روصقل ًاربج وهسلا ىتدجس رمأف كلذ هّمهأ

 كلذب ىلاعت هللا همركأ امل ركش يتدجس ةقيقحلا يف نيتدجسلا نيتاه لعج

 دحاو ىنعملا اذه مظن دقو .وهس يتدجس رهاظلا يف ناك نإو ءدْمبي ال هاج

 (رعش) ':لاقف ءاربكلا نم

 يهال لفاغ بلق لعف نم وهسلاو اهس فيك هللا لوسر نع يلئاس اي

 هللميظعتلا يف هللا ىوس امع اهسف هرس ءيش لك نع باغ دق

 يقب ثيح ةلكظ [دمحم] يبنلا قح يف سمشلا در اله :ليق نإف

 تل تافو سمشلا ىلع تق ريشا ل هباحصأ عم ايباد يداولا يف

 ؟رجفلا ةالص

 ناك امك ةزجعملا كلتب ًاصوصخم ناميلس نوكي نأ زوجي :انلق

 ةالص نأ لمتحي يناثلاو .كلذ ريغو ريطلا قطنمو قيلا ريخيبت اصرمنم

 .2ل42ظ يبنلا ةالصل اعبت ناك تقولاو «تقولل ًاعبت ناك ةنئيقت ناميلس

 ّدُر ولو ءاهتملظ دعب ضرألا قارشإ ةنايبلسلا ىفللا 50 نأ تيرنر

 اذهو .رونلا باهذإو ضرألا مالظإ هيف ناكل [ظالا1]/ الئ دمحمل سوا

 امنإو ءسمشلا نيعل ناك ام سمشلا َدَر نأ عبارلاو لَك هلاحب قيلي ال

 ذر ريغ نم ةكَظ يبنلل تقولا َدُر دقو ؛تقولا در كلذ نم دوصقملا

 اماع ناك تقولا درو « ليل ناييلع اهرصتم ناك سمشلا درو «سمشلا

 ةالكظ لاق ام ىلع هتّمأو لْكَع يبنلا قح يف
 اهيسن وأ ةالص نع مان نم» :

 '.«اهتقو كلذ نإف اهركذ اذإ اهلصيلف

 هل سس 2 سعر
- 5 

 نانتفالا ىنعم نأ انركذ لق 000 انتف دفلو :ىلاغت هلوقو

 .درب نأ :نيتخسنلا يف 1 .لاقف- ل ١

 :تاميلنسل ير 8#

 ؛130 ةالصلا تيقاوم «يراخبلا حيحصو 4147 /2٠٠١. لبنح نب دمحأ دنسم | 4

 ١5" 2 5١١. دحاسلا .ملسم حيحصو

 .8#/1"1 ءص ةروس مه



 221 ]0 1 ز ز ز
 رشبلا تاداع نع زيمتلا مالسلا مهيلع ءايبنألا قح يف وهو «ءالتبالا وه

 هتنتف نإ ':ليوأتلا لهأ ضعب لاق '.رايغألا ةظحالم نع مهصالخإو

 اوركلاو اليصأ هكلت: لاوز. .سانلا نفع ركذاو .ةدع هكلش لاوز, تناك

 مل ةدم ناميلس نع كلملا لاز ول :ُةْنَلُكك خيشلا لاق .ًاسأر ةصقلا

 دهشن ال روصنم يبأ خيشلا لصأ ىلع نكلو .ةمكحلا نم ًاديعب نكي
 لوقي ال "ناك هنإف .نآرقلا هب قطن ام ردقب الإ ةصقلا هذه ةحص ىلع

 'ءاج ام امأو «ةرتاوتملا ةياورلابو نآرقلا يف ءاج امم رثكأب صصقلا يف
 ةصقلا ركذ يف سيلو ؛ةداهشلا ملع بجوي ال كاذف داحألا رابخأ نم

 ببس يف اوفلتخا كلملا لاوزب لاق نم لصأ ىلع مث .ةداهشلا ىوس

 نأ انركذ دقف [و/1]1/ ببسلا كلذ حص ولو .ليواقأ ىلع كلملا لاوز

 نإ : هنأ روصنم وبأ خيشلا لاق .ءيش ىندأب نوبتاعي اوناك ءايبنألا

 ةنحم ءادتبا نوكي دقو .بابسألا ىلع ءانب نوكت نأ زوجي ءايبنألا نحم

 برقلاب نحملا كلت يف مهو .ببس الو ةلع ريغ نم ىلاعت هللا نم
 مث .مهرادقأ كلذب طقسي مل معنلا لالخ يف اوناك ام ىلع ءافطصالاو
 ىلاعت هللا دنع امزكمو ةلوهر. ناك هنأ "ملعُيل لازأ هجو يأب هكلم لازأ

 تارجعملاب ءاش .نإ هلسر .كسمي .نأ ىلاعت .هللو «كلملاب ال .لاسرألاب

 ةجحملا حاضيإل تازجعملا ذإ «تازجعملا نع ايلات اف نإو

 دقو .اهئاقبو ةلاسرلا توبثل ال «نيدحاجلا ىلع ةجحلا مازلإو نيقّدصملل

 هبلق ٌرئمشي ال هنأ هنطاب ءافصو ناميلس ّرس ةوق نم ىلاعت هللا ملع

 هاطعأو هّيبنل ىطعأ ءاش نإ ىلاعت هلل كلُملا نأ هنم ًاملِع كلملا لاوزب

 هودعل ىطعأ ءاش نإو «لضف هنم كلذو «هبابسأب مايقلا ىلع قيفوتلا

 زيمتلا مالسلا مهيلع ءايبنألا قح يف وهو ءالتبالا وه نانتفالا ىنعم نأ انركذ دق -م ١

 .ليق + .رايغألا ةظحالم نع مهصالخإو رشبلا تاداع نع

 .لاق ام امأو :م 6*3 .سانلا :م 5

 .ناك :م 34

 749/١5 -50١. «نآرقلا تاليوأت :رظنا ه

 .ملعنل :م 0/ .لاح يف :م 1



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 ,ءلدع هنم كلذو .مهل حلصأ كلذ نكي مل نإو هقلخ ىلع هطّلسو

 .هللا ىلع بجاو دابعلل حلصألا وه ام نأ ةلزتعملا هلوقي امل ًافالخ

 ' :ليوأتلا لهأ ضعب لاق 0 هب لع اَنيلآَو# :ىلاعت هلوقو

 كلانر ادي هي يف انلخدأ "' ينعي «كلملا وه يسركلا نم دارملا نإ

 خيشلا لاق .سيلبإ هيلع ىَملُملا دسجلاو «ريرسلا وه يسركلا :مهضعب

 ىلع سيلبإ ٍسولج نع لئُس :ةْللكَ نسحلا ابأ هيقفلا ٌتعمس ا

 ال حص ول *نكلو «كلذ ىلع [ظا/؟1/ دهشن ال انإ :لاقف ناميلس يسرك

 ىلإ رظن نمو ءاضرف ناك تقولا كلذ ىف ناميلسب ناميإلا نأ لتسفا هنعيب

 باجأف ؟ناميلسب هناميإ حصي فيك «كب ُتنمآ» :لاقف ريرسلا ىلع سيلبإ

 هناميإ عقي نكلو سيلبإ ىلإ ريشي ناك نإو لخادلا نأب :لاقو خيشلا

 نم دحاوك «ةراشإلاب ال داقتعالاب قّلعتي ناميإلا ذإ «سيلبإب ال ناميلسب

 هنظف ًاصخش رصبأف 28غ يبنلا نمز يف ةنيدملا يتأي ناك اذإ بارعألا

 نكلو يك يبنلا دمحمب نمؤي هنأ هداقتعا يفو («كب تيما لات دمحم

 رثكأب ىوري الو .هتراشإ تأطخأ نإو ًانمؤم ريصي «ًايبن صخشلا اذه بيح

 ىلع ةزجعملاو ناهربلا روهظ امأف .ُدَِع ناميلس ريرس ىلع هسولج نم

 كلذ يفو .كلم هنأ هنم ةءارإ هسولج نوكيف لاحم عنتمم [وهف] هيدي

 كثلوأ نم سيلبإ َدَعْيَف رافكلا نم كلم رطُت لك يف ناك تقولا

 هكلم لاوز يف ناميلس لاح يف ناصقن الو .كلُملا رهاظ يف ”نيرّدصتملا

 لا هكلم رهاظ نع هغارف تقو يف هلعلو مايا نع 0 مل ذإ

 ىلإ رظنلا نع هرس ىّدعتو .هلبق ناك امم ًالاح "ىفصأو ىلاعت هللا ركذب

 نم هجورخ دعب ةثت ليلخلا لاق امك «توكلملا ىلإ رظنلاب كْلُملا

 صقن قوحل نيرظانلل اىةارتي ناك نإو *««رانلا يف يشيع تيلا: :راثلا

 .ريسفتلا 0 04 3 رض روع

 ءنكل :ل 5 .هانعم :ما 3*

 .لزعلا اذإ :م 5 نيقدصتملا :م «نيدصتملا :ل ه

 :771/4 «يطويتسلل زوغملا رنلا ا 4 .افصاو :م 0307

 ايارتي :نيتخسنلا يف 8



 كلم رهاظو .هللا ركذب سنآو ٌرعأ ةلاحلا كلت ىف وهو هك ليلخلاب

 نم يور ام ىلع .هنطاب [وا/“1/ كلُم نم يطعأ ام ةلباقمب لّمتسُي ناميلس
 5 ١ ىو اا 4 1 . ا

 حيرلا يرجت مك - 0 . زلط ناميلس عم اهتابطاخم يف م مالك
 .# رس اهحاورو رهش اهودغ :ناعبلس لاقف ؟موي نك يف ةرخسملا

 نسحت ال ملف ؟نيع ةفرطب "شرعلا ىلإ لصي ًابلق كسمُت الهف :تلاقف
 هنإ .مههراكمو مهّباحم يف مالسلا مهيلع هءايبنأ لماع اميف ىلاعت هللاب نظلا

 جاوزأ يف يأ] ءاسنلا يف زّيمُي ال ناك ناطيشلا نأ ةصقلا يف ركذي امو

 هنأ َفَصآ ركذ يفو .رهطلا *ةلاح نيبو ضيحلا ةلاح نيب [ دع ناميلس

 ىلإ لوقلا فرص زوجي ال لوقلا نم شحَّو اذهف .ماكحألا رييغت هنم ركنأ
 ىلإ افورصم زييمتلا مدع ناك ةياورلا تحص ولو .هئاسنل ناطيشلا نابرق

 رييغتل فصآ راكنإ اذكو .َنهلاؤس دنع رهطلاو ضيحلا ”ماكحأل لهجلا

 .ءاتفتتسالا .كنع ماكحألا

 نع لاخ بلاق نع ةرابع 'دسجلا نإ :قيقحتلا لهأ ضعب لاقو
 دلو نع ةرابع دسجلا كلذ نأ امهدحأ .نيهجو نم ريرقتلا كلذ َدْعَبَق .حورلا

 ربخلا يف ىوريو ”.هريرس ىلع عضوف تّيم وهو لجر درفب هل دلو ”ناميلسل
 ّنموطأل : مَع دواد نب ناميلس لاق» :لاق ٍةِالْيتَلَت ىبنلا نأ ةريره ىبأ نع

 يف دهاجي سرافب يتأت ْنهلك نيعستو عست وأ ةارما ٍةئام ىلع ًةليللا
 '"ٌقشب تءاج ةأرما الإ ّنهنم لّمحُت ملف «"هللا ءاش نإ) *لقي ملو .هللا ليبس
 هللا ليبس يف اودهاجل هللا ءاش نإ» لاق ول هديب دمحم سفن يذلاو .لجر

 ١ انس ةوروض 1 .مهتابطاخم يف :ل 15

 .ةلاح م 3 :نسرفلا ىلإ :م ف

 .ماكحأب :ل ه

 .4بنأ مث اَدَسَج هِي لع اَنيلَوط ص ةروس نم 8 ةيآلا ليوأت ىلإ ضرعتي هلعل 5
 .هريرس يف :ل 6 .ناميلس :م 0/

 .قش :م ٠ .لقي ملف 8 .



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 جب ب مج
 0 حل

 كلذ هيسرك ىلع ىقلأ يذلا دسجلا نإ ':ليقف '.«نيعمجأ اناسرف [ظالم]/

 بانأف ؛دالوألا يمت دنع هللا ركذ نايسن ىلع ًاباتعو هل ًابيدأت تّيملا نبالا

 نأ يناثلا هجولاو .ءانثتسالا كرت نم وأ هينمت نم امإ كلذ دي اج ا لإ

 00 ناك هكلم نأ هانعمو *. ةةلئتن ناهيلع دي ”ليعلا انه نم دارملا

 لوغشم ريغ ىلاعت هللا دوهشب "ًاقرغتسم ناك هحورو ”ةحورب ال هديك

 نيح هنأ كلذ ةلالدو .هكلُم رارقتسال ًايفاك هدسج ةروص ناكو ءايندلا كلمب

 هريرس ىلع ًابوصنم ًامئاق هدسج ناكو توملا هيلع ىضُق
 يف هكلم ناك

 نأ نفل تدي ّرَخ القل. ريصقت ريغ نم اهلّمع تارّكسملا تلمعو ”ءماظن

 ".«نيهثلا بدلا ىف اثَل ام تبعا نوئكْنَي 26

 نمو ىبقعلا ىلإ اهميعنو ايندلا نم عوجر " #2 ّبآنأ م :هلوقو

 هيلجر لبك ليللا هّنج اذإ ِلكك'' هنأ يور ام ىلع ءىلوملا ''ىلإ قلخلا

 :لوقيو هبر '؟دبعي ًامئاق بصتتناو "'حّْسِملا ” لل ار هس لغو

 معطي ناكو ءهدي دك نِم ريعشلا زب لكأي ناكو .قبآلا دبعلا لاح اذكو

 نيكسم :لاقو هيلإ سلج ًانيكسم ىأر اذإو '*.ىَراّوُلا زبُح هفايضأو هلابع

 رقفلا ىلع ىنغلا لضف نم ىلع مّرلي '"اذهو .امهل رفغاف انيكسم سلاج

 نإ : هُناك روصنم وبأ خيشلا باجأ امك .هكلمو ناميلس '"ىنغب اًستحُم

 ١١9؛
 حاكنلا ؛؟7 داهجلا «يراخبلا حيحص ؛؟!62579/7؟ ؛(لبنح نب دمحأ دئسم

١ 
.60١ 

 ناميألا ءملسم حيحصو ا روذنلاو ناميألا

 .ليقو م
 .دسجلا نم 0 ١و

51 

 .مالسلا مهيلع ءايبنألا :م

ل هدسجب ًاطوبرم ناك هكلم نأ هانعمو م 0
 .هحورب ا

 ١

/ 

 .ادوهشم :ل
 .مياضن يف :م 1/

 .71/88 2ص ةروس 84 1111ه ةروس

 .ناميلس ىبنلا يأ ١ .ىلإ قلخلا نمو ىبقعلا -ما ٠

 :رعش .نم .ظيلغ بوث 1“ :سالان علا 7

 .رذتعي ل ١

 .ضيبألا قيقدلا : ىَراَوُحْلا .ىراوحلا زبخلا :ل ١

 .اذهف م ١5
 .ينعي م ١و7



 1 ينوباصلا نيدلا رون

 ءايبنألا 7 رثكأ ذإ رقفلا ىلع 0 لضف ىلع لذي ")ل :ناميلس ىدغ

 رختفا ىتُح اريقف ناك ءايبنألا لضفأ 'نأ ىتح ءارقف اوناك مالسلا مهيلع

 2 رطخلا :نف .ةئبن * كلاجت هللا ىهن دقو دورت رقفلا 0 ءرقفلاب

 دش ام لِ َكنِيَع َنّدَمَت الث#" :لاقف ؛يئمتلاو باجعإلا نيعب ءاينغألا
. 

 .4 دوب

 ىلع ّدر هيف "«4فرتَب ْنَي ِرمَّكل ني اَل اكلُم ىل تمول :ىلاعت هلوقو

 ءاطعإ نكي مل ًابجاو حلصألا ناك ولو «ةبهلا قيرط ىلع هلأس ثيح ةلزتعملا

 1 :هلوقو مل ل "ىلع لدف .ةبه بجاولا

 ''هبالجتساو ايندلا كْلُمب *ةئَّضلا هجو ىلع سيل 24 ىِرَتب ْنَي ِرَمْخِل ىتَي

 الو اصوصخم ةزجعملا هذهب ''نوكي نأ دارأ لب «ةرخآلا كلم ىلع ًارَئْؤُم

 عنم نع ىبنُي ال ظفللا نأ ىلع ؛ًامركو هللا نم ًالضف هريغ اهيف هكراشي

 نإف «كلملا اذه يف ''هريغل ةبغرلا مدع نع ىبنُي لب ''هريغ نع كلملا

 ىلع يرجلاو ىئَملا لين نم هب معنتلاو عتمتلل كلملا يف بغري امنإ ناسنإلا

 ل يل درتتبجرم

 نم رمق ىنََي ال هلوق ىنعمف .دحأ هيف بغري الف '' هنيمي دك نم كلملا

-_- 

 .دحأ هيف بغري ال يأ -ِ هللاو - كرت

 ءثللذكو :م ١

 ؛١١١ ص ؛.ىنابيشلل بيطلا زييمتو ؛"١٠ ص ؛يواخسلل ةنسحلا دصاقملا :رظنا "؟

 : ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا لاق :ينولجعلا لاق عملا انتل بحر

 .17 ص ء؛يراقلا يلعل عونصملاو ؛عوضوم لطاب وه
 .ينمتلاو باجعإلا نيعب -م .ىلاعت هللا ما “+

 .لاقو :ل مه

 ُربَح َكْيَر ُفْدِرَو دف مهتتْفَل ايدل يل ةَرهَر مهني اًجِوْدَأ هوي اَنْنَثَع اَم ّلِإ َكَتْع دنت الب» 5

 .(11/5 دل :ةروس) 4 َقْنأَو

 .ىلع م 4 .”0 4 « ص ةروس 7

 .هئالحتساو 1 ١ .ةنظلا م .

 .هريغل :م 7 .نوكي نأ -م ١

 .هذي م ١ .هريغل م 1١



 ءايبنالا ةمصع نم ىقتنملا

 : ليقو «لزانملا عفرأ اهنأل ةّوبنلا وه :ليق '.#«اًاَطَع اًده#9 :هلوقو

 ريخست :ليقو ؛ءايبنألا رئاس نيب نم هب صوصخملا وه ذإ كلملا وه

 اذه ٍداَمْصْأْلا ىف َنينَرَفَم [ظا/4]/ َنيِرَحاَو# :لاق هنإف وسبملا حايرلا

 كلملا نع ّرسلا بذج وه ءاطعلا :ةراشالا لهأ ضعب لاقو '.*يُواَطَع

 ريب كِيْمَأ وأ نينه هلوق بساني ال - نكلو .نوكلا ىلإ ليملا ةلازإو

 دافصألا يف نينّرقملا يف رييخت اذه * ليف #2 نسما # :هلوقو' .# ِباَسِح

 :مهضعب لاقو .مهليبس َتيَلَخَو مهيلع تنكم تئش نإ لوقي
 مِيتغاف دارأ

 ريغب كِسمأو ينعي «#ٍباَِح ِرْيَكِب َكيْنَأ زآ# ةنملاب ءاطعلا اذه لّبقاو

 هكلم نكي مل هنأ ىلع ليلد اذهو .هلجأل "بشساحت ال ينعي باسح

 رهف نم قلخلا نيب هللا ةوعد راهظإو قحلا ةملك ءالعإل ناك لب اًيوايند

 هيلإ دركبلا نعو موصعم كلحتلا كلذ .لالخ يف وهو ء«هللا ءادعأ

 مهضعب َقْفوُي مث ءهدابع نم ءاشي نم هكلُم ىتؤُي ىلاعت هللاو '.بوذجم

 ًالدع روجلا ىلع مهضعب لّدخيو هنم ًالضف لدعلا ىلع
 :هلوقو .هنم

 مل هيلع ىرج ام نأ ىلع ليلد " 2« ِباَكَم َّنَسْحَو َيلْزل اًنَدنِع ُمَل نإ

 هدابع بولقل ظفح ىلاعت هللا نم اذهو .برقلا ةياغب وه لب هتجرد َّطُحَب

 مهب قيلي ال امب ءايبنألا يف ”اورّكفتي نأ

 يف وهو ًاقطنم ريطلل ىّمس ' #2 ريظأ َقِطَم اَنَنَلُمظ :ىلاعت هلوقو

 امل نكلو أقطنم ىّمسي ال اذه لثمو ىنعملا موهفم ريغ توص هرهاظ

 ناميلسل كلذ مّهفو ىنعم ''ٌدؤم مهتاوصأ ضعب نأ ىلاعت هللا ملع

 نوكيف ىنعم يُدؤي [واله]/ توص قطنملا ذإ ًاقطنم مهتاوصأ ''ىّمسف

 رشبلا ىوق يف سيل ذإ انْمِلَع لقي ملو .هريغل ًاتوصو ناميلسُل اقطنم

 .59 - 58/98 بص ةروس 1١ .79/8 ءص ةروس

 .ليق م 4 .19/88 ءص ةروس

 .فوذحم :ما 5 .بساحي ال :ل ه

 .اوركفتت نأ :م 4 1« را نع ةروس غ7

 .يدؤم :ل 1١ . 0 ءلمنلا ةروس

 ١١ ىوس :م ٠



 ينوباصلا نيدلا رون

 ٌنوهَفَفُت ال نكلو# :ىلاعت هللا لاق امك ءريطلا قطنم ىلع فوقولا
 هللا ةّئمل ًافيرعت هايإ هللا ميلعتب كلذ نأ «اَنملْمط هلوقب راشأف '.4ْمُهَحِيَت

 ريب سوم دوم 0 ذر دع < 7 0 4 8 5 1 1 4 2 ١

 لضفلا وط اذنه َّنإ ٍءَش لك نمي انبتوأو# :ىلاعت هلوقو .ةزجعملل ًاقيقحتو
 ٌبر# :لاقف ءركشلا هسفن ىلع ّبجوأو هللا لضف نم هّدع ':4ُنيِمْل

 كئامغَن ركش ينمهلأ يأ "043 َتَنََأ َىَلأ كَتمْنِي ٌرْكْمَأ نأ ََعْروَأ
 .دلولا ىلع ةمعن نيدلاولا ىلع ةمعنلا ذإ .ٌيدلاو ىلعو ىلع

 مدع ال كنك العدا ُلْمَتا اًهُّيَأكي ٌدلبَت كلَت## :هلوقو

 ءًاضيأ ”تاناويحلا رئاسلو ًالوق اهل نأ ليلد ةيآلا يفو + .4ُمْديُجَو ُنَميْس
 بجي سنج ىلع ايعار ميقأ نم نأو .بجاو كلاهملا نع زّرحتلا نأو

 ةلمتلل اماهلإ .فللذت ناكو ”ناكمالا ودق مهنع ٌبذلاو 'مهل ةياعرلا هيلع

 رذعل ”غالبإ «دوْممَسي ال مهو اهلوقو .ةلمنلا قيرط نم ناميلسل ًايحوو
 'هرهق تحت هّدونجو هللا قلخ ملظي ال هللا يبن هنأ َةكقَغ ناميلس

 مكلاحب مهنم ًالهج مكئمطحي امبر نكلو ءملظلا نودصقي ال ''هناطلسو
 ملع ريغ نم ناك اذإ تارشحلا كاله نأ ليلد هيفو .مكتّْنجُج رغصل

 .هب اذخاّوم نوكي ال ناسنإلا

 نأ ىلع ليلد ''.4«َدُهَدُهْلا ىرأ آل حالم َلاَمَه َرْيَظلأ َدَفَتَبِو# :هلوقو

 امنإ هنأ ىوري امو .ةلمهُم اهكرتي الو ةّيعرلا لاوحأ دّقفتي نأ يعارلا ىلع
 فيكف هراكملاب نوبرطضي ال ءايبنألا [ظا/ه1/ :انلق .سمشلاب ىّذأت هنأل هدّقفت
 كلذ ردق ىلع ريخسلا .ناهرب: نم هقح ىف اضقت فاش هتكل «ردقلا اذهب
 لو نص نري ىف يملا ن1 0 ري ءهقح يف هنم ًالافغإ رئاطلا

 .(15/17 ءءارسإلا ةروس) 4مُهَحِيَِت َنوهقْفت ال نكلو فدع خيش اَلِإ ِءْوَش ني نإو» عرش ءم م ومو
 .19/5١؟07 ءلمنلا ةروس .7١/؟17 ءلمنلا ةروس

 .ناويحلا :م ه ١18/77. «ءلمنلا ةروس

 .نكمملا :م 0« .مهب :م

 .هرلق تحت :م 4 .ءاليإ :نيتخسنلا يف

 ٠ .اراهظإو + م ١ .لمنلا ةروس 1؟/7١.

 حر كر ىفسش ا 2606



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 ٌفراف ىسع هنأ رئاطلا ىلإ ةمهتلا لاحأ "كلذ دنعف رئاطلا قح يف ' رصقي

 ٌدهدُهْلا ىَرأ ل لام :لاقف ءهنم ةمهت ىلع وأ 6 هنذإ ريغ نم هباحصأ

 هسفن نم نيفئاخلا كلسم َكلس لاحلا اذه ' ىلإف ' «4َنِبِيَكْلا نب نك م
 2 و

 اًباَدَع مّسبدعأل © :لاقف رئاطلل دعوأ هتحاس ةءارب هل ترهظ املف .ريصقتلا

 نم يور امك ًازئاج حورلا يذ ماليإ هتعيرش يف نوكي نأ زوجيو .ةاًديِيَع

 ةبيغلا كلتب كلذ لعف امنإو .ُدْكَط ناميلس نم قانعألا برضو قاسلا رقع

 نم هريغ هب لّثمتي اليك ناهربلا قيرطب يتوأ يذلا كلّملل ًاميظعت ةريسيلا

 ىلع ليلد ««ِنبُِم ٍنَطْلُس قَيِتْأَل ٌوأ# :هلوقو .نهْرئاس رجزنيف رويطلا

 .هتييغ يف هتحح رظتنا ىتح هتؤبنو هكلم يف هردق لج نإو رشبلا ملع روصف

 هكلم ىلاعت هللا نإف ؛هسفن قحل ال ىلاعت هللا قحل هيّذعي امنإ هنأ ليلد هيفو

 هريخست قوف ىلاعت هللا فّرصت تحت هريخست "ناكو ْةْمَِظ ناميلسل 'هرخسو

 ثيح ناميلس كلم تازجعم نم اذه .4 دي ل رلغ َتَكَمَف# :هلوقو

س بلك :بيبطت .هبقو .ةأرملا كلت ربخ هيلإ رئاطلا ىهنأ
 ةزيعا كيح ناميل

 دفن هنيدو هكلم يف هفلاخي نم صخفت يف هدّدصب وه ناك امع رئاطلا

 0 زسي» :هلوقو ''.ًذفنأو َربكأ لب عئالطلاو نويعلا لمع رئاطلا لمعف

 يي مَ نإ» :ىلاعت هللا لاق امك ًائيش ديفي ال ِمّهّنملا ربخ نأ ليلد

 دف ل كلم نأ ليلو 4 يكِلمَس أ كر ٌتدَجَو َنإ#©# :هلوقو .#4 اون

 .اهرطخ ةلقو اهردق ةّسْحل كلذو لجرلاو :ارملاو نمؤعلاو رئاكلل ةوتكي

 هنإف «رئاطلا نم '"اهكلمل راثكتسا اذه 4١م لك نم تَسوُأَو# :هلوقو

 .ناميلس + ما 3 .رصقي مل هنع :م ١

 .لاق :م 4 ا علمقلا روس

 .هرخخلستو هكلم نإف م 51 .؟ ١ «لمنلا ةروس 0

 .71/097 علمنلا ةروسا .ناكف :م 0

 .دقنأو رثكأ لب :م ١ .هيفو هكلم يف :ل

 ١١ .«لمنلا ةروس 77 .  1٠١١«تارجحلا ةروس 4.
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 ٍلك نم## :لاق هنإف ءصيصختلا لمتحي ماعلا 'ربخلا نأ ليلد هيفو .رصبأ
 :لاق مث #اهيَر ِرْمأِب مْىَت لك ريدي :هلوق اذكو 0 «ءىَت

 '.4 ميكس الإ عرب ال اوحَبصَت»
 رير حا هه

 نأ ليلد هيف '.*ِهّلأ نود نم سيشل َنوُدجَي اَهَمْوَقَو اهتديو# :هلوقو
 مهدوجس رئاطلا مظعتسا ثيح ىلاعت هللا ةّينادحوب نوفراع تاناويحلا رئاس

 ءامسلا ماظعتسا نع ىلاعت هللا“ ربخأ دقو .ىلاعت هللا نود نم سمشلل
 داكحت# :لاق امك ”ادلو ذخَتا ىلاعت هللا نأ رافكلا َمْعَز لابجلاو ضرألاو

 هللا 0 ام هللا ريغل مهدوجس رئاطلا راكنإ ةلالدو * ك4ذنم ها ثرعتلا

 ".4ضألاو ِتومَسلا يف َءْبَكْلَ 7 ىلا هِي اوُدُجْي الأ هلوق نع ىلاعت

 ىلع 'ليلد ”.4نيزكْلا نم تنك مَ قدوم هاك 7 : ىلاعت هلوقو

 :هنم ميلعت اذهو .ارهاظ هقدص 5 نإو دحاولا ربخ يف تبثتلا بوجو

 لاحلا ةقيقح نع صخفتي نأ هب دارأ هنا متجر رالف 'ىئأتلا

 بّسحي نأ زئاجلا نم نإف «هفالخب وه مأ دهدهلا '"ىري امك ١١ هنأ [ظيدت/

 نأ هيلع ليلدلاو .كلذك ةقيقحلا ىف نوكي الو ًاقدص ' هتظيف كلذ رئاطلا
 باتكلا :باهذال ريغ زايخال كاميلس دنع .بذكلاب امهعم ناك ول رئاظلا
 نع صحفي !؟ هنأ ملغ .«ادسك ىبَمْكَب بَهْذأ# :لاق املف .ةمهتلل ةلازإ

 مهاطعأ ول هنأل مهطعأ لقي ملو '"«4َمَبَلِإ َهَقْلآَكل :هلوقو .لاحلا ةقيقح

 ١ .فاقحألا ةروس 1 .ربخ :م 10/15.

 .هربخأ دقو :م 4 74 /ا/ + زمنلا ةروعس 7
 را :ل مه

 4016 نذل اوعك نأ . اذهب لايلل دعو للا .نقنو .ةنف ةوطق :كومتلا ةاكتتإو»و +
 40/١9 4١(. ءميرم ةروس)

 117/017 :عبرمتلا ةرويه .590/؟0 «ءلمنلا ةروس ا

 .يناثلا هما .انلد :ل و

 .سمشلل ةدجسلاو كلملا نم ةأرملا رمأ يأ ١

 .هنظبف :م ١١ :ىرت اهك :ن 15

 .58/1؟1 لمنلا ةروس 6 .نأ :م 14



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 مهيديأ لصُت ال ىتح ديعب نم 4مل ةقلاك# :لاقف راحل دحوم اهو

 اكل «يباعكلا لفن امنإو ' .هتّيعرل هتياعر نسح ىلع ليلد ' اذهف "قليلا

 امك ٠ 0 رس اننا تكسر ذو :اولوقيف هيلع اوججتحي

 مِنَ م لول اير الامل رافكتلا نع اوينع ىلاحت هللا لاف

 ” كي

 تفرع ٠.45 بك 1ِإ لأ نإ أوكل ماي تمل :ىلاح هلرثو

 .مّركلاب هباتك تفصوف ًاميرك ناك هكلُمل ةرّخسُم رويطلا عيناك ديم أب

 كلذ ةبيه دعو ثلاثلاو .باتكلا كلذ نم ةّوبنلا رون اهل حال ىناثلاو

لا تمظعف اهبلق علخني داكي ثيحب هُميظعتو اهبلق يف باتكلا
 باتك

 دا ناونع نأ ”ىلع ليلد "«*«َنمِيكُس نم مَنِإ و“ :هلوقو .مركلاب هّتَمصوو

تكلا أرقيف هيلإ اذّقنملا ملعَيل ةيمستلا ىلع مِّدقم
 «هنم ''"عمسي هنأك هنم با

 هباتك يف اذكف غيلبتلا ىلع ''اقباس هاري لوسرلا نم مالكلا عمسي نمو

 هللا فرعي ال نم ىلإ [والال]/ هباتك !"ذفن هنإ :ليقو -الزآ ةنسنا قرب

 ىلاعت هللا مسا ىلع همسا مدقف .هفاخيو ناميلس فرعيو هفاخي الو ىلاعت

 0 هلل جس نو :هلوقو .ىلاعت هللا مسا ىلع فقيعسب دايك

 :انلق .ةملكلا .هذهب اصوضخم ناك ناميلس نأ ىلع ليلد ' ' #0 و يحيل

 بنك: برعلا .عناكوب .قيرت لك يف '*ًاعئاش ىلاعت هللا مسأ ركذ ناك نإو

 .(مهللا كمساب»

 و 0 .هتيعرل - ٍق

 ٍيمتكْلْهمأ انآ زو .كوألا ٍفُْحُسأ ىف ام ُهَنِي مِجَأت لأ هديت ني َوْيَعب اَسيأَي الل | 17 1
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 ليت نأ لتق ني كيت مِنَ الوسر َنَ! 2 الول انّير ْاوْلاَمَل هلق نئ ٍباَنَع

 ها انا 6 تلا

 .77/ .لمنلا ةروس 31
 اللا ؛لمنلا ةروس 7

 .دقنملا م 04 .ىلع م 4

 .لقن 1 ١ ؟
 نتياذخا «لمنلا ةروس ١

 اغباس :م 16 .انلبق :مم 14



 همن ينوباصلا نيدلا رون

 ىلع هيلع َولعلا نع يهنلا مّدق 6٠مم نأ َحَع ْاُثَنت َلأ» :هلوقو
 ىلإ تلّصو هيلع 'رّبكتت ملو هرمأل "تملستساو هل تداقنا اذإ اهنأل مالسإلا

 خحْنأ# ناميلس نع ًاربخ ىلاعت هلوقو .مالسإلل ًاببس كلذ نوكيف «مالسإلا

 ةّيدهلاب هيلإ تلسرأ نيح كلذ لاق كابي مك َلَق اَّل رموش مُهتَأََك بتل
 اهتارّمزو ايندلا ىلإ نوكرلا نع ادهُزو ىلاعت هللا نيد ىف *هتبالصل ًاراهظإ

 نالعإل نكلو «لاملا "عمجل الو 'هب عاتمتسالل كلملا بلطي مل هنأ فَرعُيل

 امم ٌرْيَخ ُهَّلَأ ءنلَتاَ آمَه ِلاَمِب ِنَيوُرِيأأط :لاقف ءقحلا ءالعإو نيدلا

 ةوشّرلاو ةّيدهلا ببسب نيدلا رومأ يف ةنهادملا نأ ليلد [اذهف] *.« نت

 .مارح

 .دئاوف هيف '«#اَْيْرَعي نيتي مكن :ناميلس نع ًاربخ ىلاعت هلوقو

 لبق دهب كين“ نأ نجلا نش ٌتيِرْفِع لام ىتح هتكلمم لهأ ناحتما نا اهادحإ

 فرع لب ناهربلا نع هك ىوعد هنم اذه نكي ملو ١١ 4 كِماَقَم نم 5 نأ

 . 8 ناميلس رمأل ًادايقنا كلذ دنع رهظأف "كلذ هتيصاخو '"هتّوق نم

 نم نمؤتف هتوبن اهبلق يف [ظالال]/ ٌرقتسيل اهيّدي نيب هتزجعم راهظإ ةيناثلاو
 نأب رمأ مَع هنإف .كلذ ىف اهباوج ىف اهلقع ناحتما '؟ةثلاثلاو .اهتعاس

 :ترضح نيح تلئُس مث '*««اَهَسَرَع ال اورْكَن# :لاقف ءريرسلا كلذ ريغ

 لقت ملف كلذ يف تلّمأتف «ِكشرع اذهأ» لأسُت ملو ''«4ِقُشْرَع اًدكمأ»
 دمر

_- 
2. 

 ةت ناميلس فرعف '"««وُمم ٌهَنك# :تلاق "لب .«معن» لقت ملو "الد

 :تلسرتبا' وأ .هل :تذاقثا اذإ :م

 ا ا .لمنلا ةروس

 ١ 1/717 يلطنلا ةروس

 م

 : عز

 «عمجي الو :ل 37

 نأ

١ 

 .نإ :م ٠ .78/7؟17 «ءلمنلا ةروس

 .هتقو نم :م ١ .79/؟07 «.لمنلا ةروس ١

 .ةيناثلاو :ل ١ :كللذ بل 1#

 57/917 «لهتلا ةرونس 59 2١/117. :لمنلا ةروس 68

 .لب - ل 6 ءال سول 117

 .47/؟17 «لمنلا ةروس 48



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 غل 7 _ بابك "١ع

 :تكلماف نامل: ةربن قدص كلذب 'يه تفرعو اهلقع لامك كلذب

 د نأ لَ دوب هتلقإ# الأ بنكلا ني لع مدع ىِنَلا لاك :ىلاعت هلوقو

 ةمارك زاوج ىلع ليلد ىوقأ هيفو .دابعلا ىوق نم اذه سيلو ' «4ُقوْرَط َكِتلِ
 نأ ىلإ ةراشإ هيفو .اًّيلو ناك لب اًيبن وه نكي ملو فَصآ هب دارملاو «ءايلوألا

 ةماركلا كلت نإف .ةلزتعملا هلوقي ام ىلع ةزجعملا يف حدقت ال يلولا ةمارك
 يمتني يبنل ةزجعم ىهف ىلول ةمارك لك اذكو .ةظ ناميلسل ةزجعم تراص

 .ةماركلا كلت ههبتم دي ىلع رّهظَت مل ًاقح نكي مل ول هنأل هيلإ يلولا كلذ
 يَّهَن وأ فورعمب ّرَمَأ وأ هنيد ةّيّقمح راهظإ دنع ةماركلا ىوعد يلولل زوجيو

 ول كلذ نودي امأن .ءايرلاو بجعلا هسفن ىلع نَمأَي نأ طرشب ”كدف نع

 ٍلْصَف نم اذنه لاَ ْمَدْنِع ارقَتْسُم ُهاَير اًَملَف# :ىلاعت كوكو .جاردتسا وهف رهظأ
 سل ل اهاهتو :ناميلسل ةزجعم "ناك اذه نأ لد #2 قر

 رو

 نأ عيلعبلا ”*: 4ك ركْشَأَع نولبل » :لاق مث .هايإ ىلاعت هللا لضف نم

 ىلإ جاتحمو فوخلاو [و/4]/ ءالتبالا لحم يف وهف هردق لج نإو دبعلا

 لداعلا ناطلسلا ةرهاظم نأ 'ىلع ليلد هيفو .هتمصعو ىلاعت هللا قيفوت

 .بتارملاو بصانملا باحصأ ىلع "ةبجاو

 نأ + ملغأ هللاو ءانبع 3 نق كن أ 37 لك 7 ىلاعت هلوقو
 نأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم وهو .ركش وهف لامعألا نم متلمع ام لك

 ونبأ خيشلا لاق اذهلو .بونذلا ريفكتو ركشلا ةماقإل ةعوضوم عئارشلا

 ركشلا ةماقإل يلصي نأ ىونو ًاعوطت نيدكر ىلص نه نإ هنو روصنم

 .بونذلا ةرافك ضرفو ركشلا ضرف :نيضرف ًايؤم ناك بونذلا ريفكتو
 ىف قدص نمف .راكشلاو نوكشلاو ركاشلا 5بقارم "كلف ىلع ركشلاو

 ١ /؟10/ .«لمتلا ةروس "1 .يه- ل 45

 :ناك دول 85 ركشلا نك غلا

 .لمنلا ةروس 26ه 5٠/ 15 .4٠.ىلع م

 ايس روبل 4 .بجاو :ل ا 11/71

 .ةثالث ىلع :ل



 7 ينوباصلا نيدلا رون

 نمو , ءروكشلا رهن 'يلاعناو لاوقأ ين قدص نمو ركل رهف هر

 ؟ «ءازضلاو ءاّرسلا ىف ف ىلاعت هللا نودمحي

 نأ لبلد هيف .4بيتْلا ونكتب انك ول أل ني 2 كرنب
 ىلاعت هللا رهظُي ام ردقب الإ ةّيفخلا ءايشألا الو بيغلا نوملعي ال نجلا
 هنوفرعي ال مهو هيف حور ال مئاق مهنم را ا ا . مهيلع
 ".بعتلاو ءانعلا يف اوربص ىتح اتّيم

 51 ل ل ا هس ول ل للا تلال
 ةصق لوصف نم ًاريثك اوركنأ ةعامجلاو *ةنسلا لهأ بهذمبو ”هقفلاو قئاقحلا
 ةلمتحملا لوصفلا ضعب ريدقت زوجي هنأ الإ .مالسلا امهيلع ناميلسو دواد

 [ظا/1]8/ نم عينشلا انزيم دقو .عمسلا 0 ا
 :ضرف مهب داميرا ذإ «ءانناميإل ةنايص ''ليوأتلل اهنم لمتحملا انلّوأو ظافلألا
 ًاطاطحنا وأ مهب ًانواهت بجوي امع ''مهتنايص نمؤم لك ىلع بجاولاف
 وجرخي مل مهبتارم تّلَعو مهرادقأ تلج نإو مهنأب ملعلا عم .مهتاجردل
 ةمصعلا ماود ىلإ نيجاتحم اوناك ''كلذلف ؛ةيدوبعلا دحو "ةيرشبلا عبط نع
 ىلإ د مهريغل زجي مل هنأ الإ «ىلاعت هللا باتع نع ودعت الو

 ليمجلا لوقلا الإ نينمؤملل قلطُي ملو .مهايإ هتابتاعم يف ىلاعت هللا نارا

 '*.ملعأ هللاو .مههيف

 .يذلا وهف :م 5 .هلاوقأو هلاعفأ يف :ل ١
 « ىيتيلل دئاوزلا معمجمو 4م81/: ؛يقارعلل ينغملاو 5 ةمدقملا .«يمرادلا ننس 3

 .؟5 81 . يطويسلل روثنملا ردلاو ؛40/٠

 .ملعت ال :م 06ه ١4/84 ءاس ةروص 14
 .بصنلاو :م 037 .ءارمب :م 1

 .ةنسلا بهذملو :ل 4 .هيقفلاو :م 4
 .مالسلا مهيلع ءايبنألا يأ ١ :اهنه .ليواتلل ل 01
 .كلذكف :ل 1١ هرسلا ل 17

 .يداهلا م ١



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 سساااا7070707ال7ال7ل770ل7ا7 ١ع

 همالسو هيلع هللا تاولص لسرملا يبندلا بويأ ركذ

 نحملا نم عاونأب ءايبنألا نيب نم ممل بويأ 'هدبع ىلاعت هللا ّصتخا

 ىلاعت هللاب ةيامطلاب ادجناو ا "هراكملاو ثتاحملا ىف هلاح لعجو ءالبلاو
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 ةفاضإلا هذهو ' «4بوبأ انَدْبَع :ُهذاو# :هلالج لج لاقف ءهيلإ نوكسلاو

 لاح هسفن يف رظنيل امإ هركذب هلوسر رمأ امنإو .ماركإلا ةياغب صيصختلل
 ربصلا لحم اوفرعيف موقلا دنع ”هّركذَي وأ «لاقثألا لّمحت هيلع لهسيف هاوُلَب

 نأ فّرْعُيو ىلاعت هللاب مهئظ نّسحيو دئادشلا لّمحت مهيلع نوهيف هترمثو

 :لاَف ةيدوبعلا ءافوب هحدمو ربصلاب هفصو مث ”.ءازج راد دل ءالتبا راد ايندلا

 هذه ةوالت دنع “ةنْيَيُغ نب نايفس لاقو'.4ُبَوَأ هَُنِإ ٌدَبَمْلا مَتِي ًاِلَص ُهَنْدَمَو ّذإ»
 .«ىنثأف ىطعأ نم ناحبس» :ةيآلا

 اذه نأ سانلا ضعب نظ 1.4 ِفَدَعَو بْنِ ُنطِبَّتلا م نأ :هلوقو

 .باحملاو هراكملا يف :ل 5 .هدذبع ب 3

 .ركذي وأ :م 4 11/1 جوه ةروتع

 .ءازجالا :ل ة .نوهف :ل

 .55/88 ءص ةروس

 نم «يكملا مرحلا ثّدحم «يفوكلا يلالهلا نوميم نب َةنْيَيُع نب نايفس دمحم وبأ وه
 يفوت .ردقلا ريبك «ملعلا عساو «ةقث اظفاح ناك .ةكم نكسو «ةفوكلاب دلو :ىلاوعلا

 «ةلاحكل نيفلؤملا مجعمو ؛159١/“ «يلكرزلل مالعألا :رظنا .م814/ه194 ةنس ةكمب
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 9 ينوباصلا نيدلا رون

 ربصلاب ىلاعت هللا هّحدم دقو كلذ فيكو [وا/1/'أطخ كلذو «ىوكش هنم

 هللا ىلإ راقتفالا ىنعمل ةنابإ كلذ لاق امنإ نكل .4ُذَبَملا ميل هنوكب هّفصوو
 نم ىلاعت هللاب ةذاعتسالا نأ فّرْعُيف هبيبح ىلإ هودع نم ءاجتلالاو ىلاعت

 ةودق مهرهاوظ تناك مالسلا مهيلع ءايبنألاو .ناميإلا لهأل مزال ناطيشلا

 ءاليتسا نم هتصق نم اوركذ امو .رافغتسالاو ركشلا يف مهب اودتقيل "رايغألل

 ةصقلا ىف لقث ام ىلع هتأرمال ناطيشلا ةسوسوو هدالوأو هلاومأ ىف ناطيشلا

 ةيالَو يف نوكي نأ زوجي ايندلا ىلإ "بَسُي ام ذإ ءدُعبي ال كلذ حص نإف
 .هئاليتساو ناطيشلا ديك نع '”هئاّبجأ بولق هللا“ مصعي نكلو «ناطيشلا
 لا ل تلا دار اج مال : ليقو
 "هنوف اري ول هلأ بنلحو كلذ تبويأ ّرجضأ ىتح هرورغو هركم نم ةعاس

 هلام دصقي كلذ لبق "ناك ذإ ناطيشلا رش نم هللا ثاغتسا مث .طوس َةئام

 ىلاعت هللا مسا ركذت ال نأ اهرمأي هنإف ءهنيد يف هتأرما سوسوي نآلاو هسفنو

 ىلع طخسيل بويأ سوسويو «ناطيشلا مسا ركذتو ماعطلا اذه ىلع

 نم َكّنَعَري اًمإَو» 5 دمحم هيبثل ىلاعت هللا لاق *.هردقو ىلاعت هللا ءاضق
 50 اذكهو ''.*ٌمِيَعْل ٌعيِمَسأ َوُه ُمنِ دأب ٌذِعَتْساَ ِ ننطْمَّشلا

 ةبراحملا نود ىلاعت هللا ىلإ عوجرلا مهايإ ناطيشلا ةسوسو دنع هللا ءايلوأ

 ثيغتسي لب [ظا/9]/ هبراحي نأ "هل ىغبني ال ةيشاملا بلك هدصقي نمك ءهعم

 الإ ةوق الو لوح ال «ديجمتلا ةملك ىنعم وهو هنع هعفدي ىتح يعارلا نم
 ''.ميظعلا ّىلعلا هللاب

 5" م مق ل دع مع مك قوز يريم م 31 5 :
 مَحَنَأ تناو رضلا سم يفأ رهبر ئدان دإ بونأو# :هلوقو

 .رايغأل :م 1 .انطخ :م ١

 .مضعي :ما 45 بسن ام ذإ :ل “7

 .لكل 0 5 .هبابحأ ما 6

 .ناك اذإ :نيتخسنلا يف 4 اهبرضيل أرب ول :م 0307

 5/5١". .تلّصف ةروس ٠ .هدريو ىلاعت هللا ءاضف طخستيل :م 4

 .هل-م 7 .بادا :م ١
 .ميظعلا يلعلا 6م 1



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 كعضلا ةنايإي انهيطورتقي ةيدويسلا مود ىلع متم ايزح "ه4 ةيجلا

 .هراكملا يف هئايلوأ توص بحي ىلاعت هللاو .راقتفالا راهظإو "رارطضالاو

 ىبنلا لاقو ".«هتوص ٌبجأو هبحأ ىنإف يدبع اوعّد» :ثيدحلا ىف يور امك
 *”شارفلا يف بنج ىلإ بنج نم هبلقتو حيبست ضيرملا نيِنأ» : همت
 اوأر اذإ نيّيمدآلا نم نوبّجعتي ةكئالملا نأ رابخألا ىف ءاج دقو .«(داهج

 هبر اعد اذإ ِدِدَلَط بويأف .ىلاعت هللا ىلإ عرضتلاو هراكملا يف ربصلا مهنم

 لا يناس را اوي رع ملا يل يارا سوم
 ةباجتسالاب ىلاعت هللا ىلا كلذكو .ةيرشبلا زجعو ةيدوبعلا رقف راهظإل

 مركيو يطعي ىلاعت هللاو ' : رد يب الا 1 قا انيحتساف # :لاّقف

 لامعألا ةرثكب ىطعُي ال ام هيلإ ءاجتلالا صولخو رارطضالا قدصب

 .تادابعلاو

 هب دّرُي مل :ليوأتلا لهأ ضعب لاق :4ُمَلْهَأ ُهَْيَتاَءَوط :ىلاعت هلوقو
 ا خيشلا لاق .ةّنجلا يف هعم اونوكي نأ هذعو نكلو ايندلا يف "نايتإلا

 "«ةيّقنملا هذه يف حاملا سويأل ”صاصتخا ال هنأل ليوأتلا اذه يف ةدئاف ال

 اندنع ْنَم َهَمحَن# :[ةيألا نسشن] يف لاقو .انهه لثملا ركذ حصي اال

 ايندلا يف كلذ ناك ''ول نأ نيدباعلل ىركذ نوكي امنإف «4َنِديْمْلِل ئَرْكْدَو

 نكستو هب نودتقيف ةدشلاو ةمعنلا [و601/ يتلاح يف ريغتي مل هنأ فرعُيِل

 ''مهنادبأ يف صقتنلاب لا الو لاوحألا لك 00ش ىلاعت هللا عم مهرارسأ

 .بارطضالاو م ١ . ١ ءايبنألا ةروس ١

 :فعبض مدت (نئارعلا لاق 84/1 ع ىتارعلل ىصقملا ةرافلا
 هيشارفلا يقض 1
 لاق 0١ ص «يواخسلل ةنسحلا دصاقملاو او «يدنهلل لامعلا رك : رظنا 0

 بيطلا رزرييمتو ؟ ١ «ىنولجعلل ءافخلا فشكو ؟تياثي ننيبل هلإ :يواخسلا

 .67١ص « ينابيشلل

 .ءاتيالا ل 1/ .6 2/١ «ءايبنألا ةروس 5

 .ةبقتملا م . .صاصتخال م 4

 .هنأ :م 1١ .ىرخأ ةيآ يف :نيتخسنلا يف ٠

 .مهيديأ يف م 1١ .نولاني الو م ١ *؟



 17 ينوباصلا نيدلا رون

 بيصن امأ .مهرسو مهبلقو مهحور بيصنو مهنيد ظوظح روفو دعب مهلاومأو
 هؤالتماو هفارطأ مامضنا بلقلا ٌبيصنو '.هلالجو هلامجب قحلا دوهشف حورلا
 نع دامتعالا لاوزو ىلاعت هللا عم نوكسلا ّرسلا بيصنو ؛ىلاعت هللا ركذب
 هللا نم ًابيرقتو ًابيحرت "هانم ٌةَمحَر# :ىرخأ ةيآ يف لاقو .ىلاعت هللا ريغ
 مهو '.4ٍبتبلُأْلا يلوُأل ئرْكوَو# :لاق مث «ىلاعت هللا نم هنأب هبلق ّرِقَيِل ىلاعت
 نّسحتو ىلاعت هللا نم اهلك ءايشألا نوري «نيدلا ةّْحُمو لقعلا صلاخ باحصأ
 .مههراكمو مهّباحَم يف مهايإ ىلاعت هللا ةلماعم يف 'ىلاعت هللاب مهنونظ

 نأ ةصقلا يف ىوري 5.4 باسو درب الصعم انه 125 ضكرأإ# :هلوقو
 ءاضقنا ناكف «.مالآلا نم هباصأ ام دشأ نم ةلاحلا هذه يف ضكرلا اذه
 ام لاثتما نم ادب دجي ملف .«يجرفنَت ُهَمزأ يّدتشإ» :لاقي امك هب ءالبلا
 "ولألا نم هيلع ناك ام عيمج هنع لازف ضكرلا نم هب ىلاعت هللا ّرمأ
 ”نرشلل ةدراب امهادحإ «نينيع :ليقو ًانيع هدنع ىلاعت هللا رهظأن «ةذشلاو
 اذإو ةدراب نوكت «بريش اذإ ةدنحاو انيع :ليقو «لاسعفغالل ةزاحب ىرخألاو
 :هلوقب دحاولا ىلإ راشأ هنإف هيلع لدي ةيآلا رهاظو .ةّراح نوكت لستغا

 يأ .4بارَسَو ُكِرابط :لاقف هّفصو مث لاستغالا عضوم يأ .4ُلَتْنم انه#
 ريرقتو بسكلا ةليضف ىلع ليلد [ظ601/ ةيآلا يفو .برشلل "”حلاصو دراب
 نم ضكرلا لعج نكلو .هفطلو ىلاعت هللا لضفب ترهظ نيعلا نإف ةيدوبعلا
 ضرألا ىلع هّبقع ليعامسإ كلذ َلعج امك كلذ روهظل أببس 2 بويأ
 ًامانتغا دشأ ناك هوركملا دعب دبعلا هلان بوبحم لك مث .مزمز روهظل ا
 ليزأ املو .ةمايقلا دئادشو ايندلا نحم دعب ةنجلا ةباصإك ًاذذلتو ًاحرفو هل

 .هلامجو هلالجب م ١

 ء«فهكلا ةروس) ©امْلِع انُدَل نم ُهَئَمَلَعَو ائدنِع ْنِم ٌةَمَحَر ُهَتدْلاَع ائواَبِع ْنِم اًدْبَع اًدجبوف# 01
00/4). 

 .(17/88 ءص ةروس) 4«ِببلَأْلا يلوأل ركَرَو نم هَ مُهَعَم مهلثمو ٌمَلهَأ :هل انبهوو9# 3*
 .غ 2. ص ةروس 0 .ىلاعت هللاب مهنونظ نسحتو م 4

 .مالآلا نم :م 04 .هئالبل اصقنا م 3

 .حلاص دراب :م 84 :ةسارتكلل :م /



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا
 تس _-___---- ب بك ١ ورع

 حرفو هوركملا لاوزب حّرف :ناحرف هل ناك معنلا هيلع ديعأو هوركملا هنع

 ريش ةيردسلاب نركجلا" مث دل لاوحأ نأ هتفرعم عم .بوبحملا لينب

 نم هايإ ىلاعت هللا فيرصتب ناك "هحرف نكلو «ةلئاز ةيناف يه لب ةمئاد

 .ءابتجاو فشكو ءاويإو فطل كلذ نمض يفو .لاح ىلإ لاح

 ةصقلا يف ىوري ".4ْنَمَحت الو هي بردت اًكْنِض كدي ْدْعَو# : ىلاعت هلوقو
 كرتب اهل لوقي ةرات ءعرشلا يف لحي ال امب هتأرما ىلإ ريشي ناك سيلبإ نأ

 ركسملا ٍبِرَش نإ :لوقي ةراتآو] أَربَي ىتح ماعطلا ىلع 0 هللا مسا

 ىلإ اهئاغصإل هتأرما ىلع بويأ بضغ ىتح كلذ ريغ ىلإ '"ئرّبو حص
 ىلاعت هللا هّرمأ حصو "ىرب املف .طوس ةئام اهئبرضيل حص نإ فلحف همالك

 وأ ةفيعض ناصغأ يهو ( .«اًئْعِص َكِدي لم :لاقف هنيمي نع هجرخي امب

 زاوج ىلع ليلد هيفو .اهب برض اذإ ناسنإلا ملوي ال ثيحب ةطنحلا مئاوق

 ىلع رمألا فيفخت اهيف ةليح لكو ”باتنُملا رمآلا نع. جورخلل ةليحلا
 وهف هيلع يوتلملا رمألا يعل هيف ناك امو [و41]/ ةزئاج يهن ناسنالا

 ةماقإل لّعجي عيب لك : لاق .ةنأ هلاك ةفينح يبأ نع يور امك ' "اذهف هوركم

 .زئاج وهف ابرلا طاقسإل لَعجُي عيب لكو دساف وهف ابرلا
 .مدعلا دعب لمعتسُي امنإ نادجولا ظفل .#ًارَِس ُهَتْدَيَو اَنإل :هلوقو

 ناك هسفن ىلإ هانلكو ول ذإ انم ربصلا بويأ َدََجَو انهه دارملا نكلو

 امك ةفاضإلاب ًاصيصخت هدوجو ىلإ هدوجو فاضأف ءًامودعم هنم ربصلا

 هتعداخمو ىلاعت هللا ءازهتسا نينمؤملا ةعداخمو لسرلا ءازهتسا ىَمُس

 قل :هلالج لج لاق ىف "نيه كلذك ءاميصختر ًاميلظتر "نرش

 .ةحرف م ١ .هوركملا يف بوبحملا نم م ١

 .ءاربي ىتح :م 4 11/78 ىف ةروبش 077

 .أربو :ل ؛ءاربو :م 7 .نكسملا غل 8

 .اري املق : قيتكستلا ىف 1

 .هب لزنو هباصأ يأ ءرمأ هباتنا :لاقي .باتلملا :ل ؛ناتلملا :م 04
 .اذه :م ٠ .هيلع ىوتلملا ل 4

١ 



 3 ينوباصلا نيدلا رون

 مح ةاوليو هقتحم ىف هيلإ هتنؤاو .ةريصلا اناسحتسا "ع4 كاوأ يدنا ٌدَنَعْل َء َ 4 هَ 00

 كلت لالخ يف ىلاعت هللا نع 'هاضرو 'هربص نم ةكئالملا تبّجعت
 ةجحمو نيدحاجلا ىلع ةجح هلاوحأ تراصف «دئادشلاو نحملا

 .هماقم يف ”تابثلا نع ةرابع ضكرلا يناعملا لهأ ضعب لعجو
 «ناطيشلا سواسوو سفنلا سجاوه نع 'رّهطتلا نع ةرابع لّستغملاو

 ؛”ىلاعت هللا ىوس نع 'ركسُي ام بارشلاو «سفنلا ةرارح دِربُي ام درابلاو

 «ليلد ريغ نم هيلع صوصنملل رييغتو ةصقلا رهاظ نع لودع اذه نكلو

 رهاظلا نم 'طبنُتسا مث وه امك ةصقلا رهاظ تبثأ ول امأف .زوجي الف
 نم ''ريخلا ٍبْدْنُج نع يور :خيشلا لاق .زئاج كلذف مكحلا كلذ

 ضعب يف لاق هنأ ''ههجو هللا مرك بلاط يبأ نب يلع باحصأ

 '*نإو ءمكسفنأ لبق مكايند اومّدقف ءالب مكل ٌضرع 'نإو '':هتاملك

 نم ''بورحملا نإف ''ءمكنيد نود مكسفنأ اومّدقف ءالب مكل ضرع
 الو ةّنجلا دعب رقف ال الأ .هنيد بلس نم بولسملاو [ظ١4]/ ء«هنيد برخ

 ١ .ص ةروس 55/58.

 .هربص نم ةكئالملا تبجعت ىتح هاولبو هتنحم يف هيلإ هتبوأو - ل 1١
 .نيدهاجملا ىلع :م 1 .هاضريو :م 35

 .ريهطتلا نع :ل ١ :ةياينلا نع :م 0

 .هللا نع ىوس :م 6 .هركسي ام :ل 07

 .طبنتسي مث :م |

 هنإ :لاقي .ةبحص هل ءرحاسلا لتاق «يرماعلا يدزألا ريخلا بُدْنُج هللا دبع وبأ وه ٠

 .هللا دبع نب بعك نب بدنج :لاقيو «هللا دبع نب بدنج :لاقيو ءريهز نب بدنج
 ةنس وحن نيّفصب لتق ...ّىلعو يسرافلا ناملس نعو 8ك يبنلا نع يورو
 ؛١/70١ بيذهتلا بيرقتو ؛8/5١١ ءرجح نبال بيذهتلا بيذهت :رظنا .م5648/هالال

 508/١. ءربلا دبع نبال باعيتسالاو ؛؟ 8١06/١ ءريثألا نبال ةباغلا دسأو

 ,تاهلك ل 7 .هبحاص محرو هنإظ :م ١

 .نإف :نيتخسنلا يف 5 .نإف :نيتخسنلا يف ٠

 .مكايند م ١

 .(بار ح)» برعلا نابسل ةرظنا .بولسملا وه بورحملا 11



 غيربببببببب707ططط77ل7 اك 1 ررح

 هئالب ىلع هربصو 'باتكلا اذه يف بويأ ةّصق انركذ امنإو :خيشلا لاق

 :هلوقف الإو ءدئادشلا ىلع ربصلا ىلع ةناعإو ءالبلا باحصأ ىلع ”ًافيفخت

 .هتجرد ءانسإو هتبتر ءالعإل ”يفناك ؛,24ُبََيأ ههَّنِإ ٌّدبملا َمِْي ًارلَص ُهَمْدَجَو نإ
 .قفوملا هللاو

 ال ال ان ان ان ال

 «يبهذلل ءالبنلا مالعأ ريس ؛؟595/5 ؛ينابيشلا ركب ىبال ىناثملاو داحآلا :رظنا ١

 7 ١.

 .افيقختو :نيتخسنلا يف .باتكملا اذه يف :ما *

 .ىفاك : نيتخحلسلا ىف 6 .؛ غ4 ص ةروس 4



 ل ينوباصلا نيدلا رون

 َنِمَل نوي َّنِإَو# :هلوق اهنم .ماركإلا عاونأب سنوي ىلاعت هللا ا
 تاحود 0 ةلاسرلا ذإ ءماركإلا ةياهنو بيرغلا ةياغ ل يف اذهو ' «َنِلَسْرَمْل

 وأ هرهاظ يف بيع هيف ناك نمو ' .هتالاسر لَعِجَي ثيح مّلعأ هللاو سلجلا

 يِفَح ىلاعت هللا نأ مّهوتُي الو .هدابع نيبو هللا نيب ةرافّسلل حلصي مل هنطاب

 هنع رهظيف ًاريخ هيف نظ وأ رطل ا تان يف ا ا

 ىلا تابوجعألا نم اهيف ام لاوحألا نم ةيلع ىرجأ *هزاآ يرق لا .هفالخب

 ابضنعم بهذ ذإ ِنوّنلا اًدو# :ىلاعت هللا لاق .ءايبنألا رئاس نيب نم اهب 0

 "1 «نولل ٍبََِك كو لو» :.ىرخا ةيآ يف لاقو ' 24 ِهِكَع دن ل نا نظف

 ناك هنإف ءايبنألا رئاس نيب نم هلاح "فيرعتل توحلاو نونلا ىلإ ةفاضإلا هذه

 تأ ةحضصلا كليف توحللا نلعب يف ده قات اللا هقيح اذار ايويعحم
 .هيلإ

 ذإ# :رخآ عضوم يف لاقو ”«4ِنوُحْنَمْلا ِكْمْلا لِ َنَبَأ دإ# :هلوقو

 ىف هللا باذع راظتنا نِم هقجل فوخل ناك امنإ قابإلاو !.«ًضْنَعُم بهذ

 ١ .ىلاعت هللا لاق :م  1١.تافاصلا ةروس 9ا/١9.

 “ 0ةميركلا ةيآلا ىلإ حيملت هيف ١74 ماعنألا ةروس نم ”

 5١//41. «ءايبتألا ةروس هن .هنأ الإ :م 4

 .:بيرقتل.:كل 1غ .48/168 .ملقلا ةروس 5

 .8ا//١5 .ءايبنألا ةروس 89 .٠4١/ثال «تافاصلا ةروس 64



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 -__ااااايُا 2521 ممم »كك

 فرع امل نكلو [و4؟1. /هيلإ الإ هللا نم أجلم ال نأ هتفرعم عم هموق قح

 جرخ باذعلا لوزن دنع مهماوقأ نوقرافي مهنأ مهموق عم هئايبنأ يف هللا ةنس

 نم جراخ رخو سيتم ةييادحلا فرصنا املف .بادعلا هييصي ذانل مهني نب

 مل مهُتدَعوأ وأ مهتوعدو ًايناث مهيلإ ٌتعجر ول ينأ» هلابب رطخ مهنيب

 .ايقاَعُم بهذف .«لزني ملو باذعلا لوزنب انّئدَعوأ كنإ :نولوقيو ينوقّدصي

 هللا نم زئاج ريغ اندنع اذه نكلو .ةوبنلا نع لِزُع هنأ سنوي فاخ :ليقو

 اذه نإ :ليقو .انباحصأ بهذم نم فرُع ام ىلع هءايبنأ لزعَي نأ ىلاعت

 املف «ىلاعت هللا ةدابعل ا هذه ىلختسا دقو هيحو ءادتبا يف ناك قابإلا

 اذه ىلعف .ةولخلا هل 'وفصت ثيح ىلإ ّقبأ ةلاسرلاو ةوعدلا راثآب 'سحأ

 هلاح هبشيف .موقلا ىلإ لاسرإلا لبق توحلا نطب يف هَسبَح "هنأك لوقلا

 ”عد نيح ءارحلا ىلع ناك هنأ يور ىتح زل انيبنل ةلاسرلا ءادتبا لاح

 هلفسأ ىلإ ىوه ىتح لبجلا *قلاح نم هسفن لسرأف ةكَع ليربج هل
 ركذلا ةوالح تاوف ىلع هفّسأتل كلذ ناكو ءهحانجب هبط ليربج ”هَّدَحأف

 ".' 2 سنوي يخأ ىلع ينولضفت ال» : ةئ لاق كلذلو .ةولخلا يف

 امهيلع هلاح ةيادب هبشي ناك سنوي لاح ةيادب *نأب ثيدحلا اذه اولّوأف

 ةوبنلا ءابعأ لّمحتو ةنامألا هذه ءادأ نع هفعض راهظإل هقابإ ناكو مالسلا

 لاقو .هيلإ ءاجتلاو ىلاعت هللاب ةناعتسا هنمض يفو ءهتوقو هلوح نم يربتلاو

 هللا لوسر جورخك مهرهظأ نيب نم '”جرخف لتقلا نم فاخ :مهضعب

 [ظم1]/ هللا رمأب ناك ِخك هللا لوسر جورخ نأ ريغ ءةكم نم هلكت

 نإ :هلصأ ىلع خيشلا لاق ''.كلذل بتوعف رمألا ريغب ناك سنوي جورخو

 :اوفضتلا لا" ع ايلف ل

 .ذخأف :ل 1 .قلاحب نم :ل 0

 «مكاحلل كردتسملاو ؛7١ ةنسلا ءدواد يبأ نئسو ؛70 ءايبنألا «يراخبلا حيحص :رظنا 30

 ١١1. ص «ةبيتق نبال ثيدحلا فلتخم ليوأتو ؛746/7 «ريثك نبا ريسفتو ؛؟ 5/7

 .جرخف م 84 .نأ م /

 :كلذي ل 1



 .«كلذب ىفتكاف هموق ةقرافم هل بجوأ ام هتّوبن ماقم يف هل رهظ سنوي

 ؛هيلع اودمتعي مل انباحصأ نم نيرخأتملا نكلو .ةلاسرلل رظنتي ملو "جرخو

 هللا نم باتعلا زوجي الف ًاباوصو ًاقح ناك نإ ة ةوبنلا ماقم يف رهظ ام نإف

 نم زوجي ل اطخخوب الطاب ناك إو .باوصلاو قحلا وه ام ىلع ىلاعت

 امأف .ةوبنلا ماقم يف ًاباوص أطخلاو ًاقح لطابلا ىري نأ ين يبنلا

 ةلرادغلا عم دلل داهتجالا يف مهنم اظخلاو .زئاج ءايبنألا نم داهتجالا

 ضعب لاق ىتح ؛كلذ بيقع باوصلا راهظإب ”اطخأ ىتم ىلاعت هللا نم

 .بضغلاب 1 ملو ٌبضغلا باصأ هيلع هللا تاولص سنوي نإ :ءامكحلا

بصي مل نكلو هنيد ةّيمحلو ىلاعت هلل هبضغ يف باصأ هنأ هانعمو
 يف 

 4 ايملتم ب بهذ ذو :ىلاعت هلوق ىنعم وهو «هموق نع فباهذلاب هبضغ

 كاسل افاعي : ليفو .هموق ىلع ىلاعت هلل بضغ هنإف هموقل ًابضاغم يأ

 ارضنف هيض ىار ايل ايضانب نوكي نأ زوجيو .تقولا كلذ ىف ناك يذلا

 نأب ىلاعت هللا همركأف هسفنب ىَرزأف «ةلالدلا يف داهتجالاو ةلاسرلا غيلبت يف

 'يناسارخلا ةزمح يبأ نع يك امك .كاايل ببي رى" هصالخ لعج

 «ةملظم ةليل تناكو رئب يف ةيدابلا يف جحلا قيرط يف ٌتعقو :لاق [هنأ]

 لانو :نالخر: ءاحف د ةيفعسا هل لاو لق مث "حيصأ نأ ٌتدكف

 00 [ر01 ينُدَعزانف ”.ناسنإ هيف عقي ال ىتح رئبلا اذه سأر دشن

 .رئبلا سأر ''اًمظو ''اًدّسف .امهنم برقأ وه نم ىلإ "تلق ىن ةيسيصأ

 .جرخف م 5 .ماقم نم 8 ١

 ./8ا//؟١ ءءايبنألا ةروس 1 .أطخأ ىتم لم

 .ةصالخ م 0

 0 م سول .يناسارخلا نوميم نب دمحم ةزمح وبأ وه ىلا

 ديعس يبأو يبشخنلا بارت يبأ عم رفاسو .هلإظ دينجلا نارقأ نم وهو . .دادغب خياشم بحص

م "مه ةنس يفوت . .مهعروأو مهنيدأو خياشملا ىتفأ نم ناكو .زاّرخلا
 تاقبطلا : رظنا .

 449/١. «يناهبنلل ءايلوألا تامارك عماجو 4٠١7/١ «ينارعشلل ىربكلا

 .ناسنإ يف عقي ال :ل م حصا تاك , 7

 .لكسف :م ؛ترسو :ل ٠ .حيصأ يسفن : :م 1

 .هاطغو هرَمَغ :اًمَط َمطَي هيلعو ء ءيشلا مط .امطو -م 1١



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا ١

 رثبلا يف هيلجر ىلدأو رئبلا سأر نع فّشكو ءيش ءاج ةعاس دعب ناك املف

 ٌتعمسف .دّسأ وه اذإف «ينجرخأف هب 'ُتُمَّلعتف +ىب .نلكت نا يي

 ".فلتلاب فنلتلا نم كانتخت : ّنَسحأ اذه ىلا ةزمح ابأ 5 :لوقي انكاه

 : لبق "4وضلطا .ىن فات وقع روك ل أ نكد ناساعولو

 ب :ىلاعت هللا لاق امك ءقّيض يأ َرّدق لاقي هيلع قّيضُن نل

 نأ ريقي 4 18 نم ديل لس 00 ٍقّيض ها يأ 4قنر

 7 م رهظأ

 ةعيفسلا 5 امل "4 ةيكتتلا ني َناَكَه َمُهاَش9# :ىلاعت هلوقو

 ةديفسلا "ل يف تكَر : حالملا لاق نوقرغي اوداكو حيرلا تجاهو

 وهو «سنوي ىلع ةعرّقلا تجرخف رهرسال ءهذه هببسب انباصأ بنذم

 ةييدذلا نم 5 | َنَْح حرملا َنِم َناكف عرُتقأ يأ * ماسلا هلوق ىنعم

 ةهينجعس لعج 7 لم َوَهَو ثردل هيف همَقتلاَ #“ :هلوقو .مهيلع ةجحلا تعفو

 ماهوأ عطقني ثيحب ابيرقتو فاطلأ عون هيف .ًاييدأت نوكيف «توحلا نطب

 هنإ :ليقو ل را تر را را

 : .هعزضت يف ًاطيشن يدان دلل ا ا هللا هأه
 وبأ خيشلا ىور ''.«َنِطلا ني تك ّنإ كبس َتنأ َّلِإ هن 2 رو د ر

 .تقلعتو :ل ١

 ىفطصم ديسلل ةيسدقلا راكفألا جئاتنو ؛44 ص .يعفايلل نيحايرلا ضور :رظنا ؟

 444/١. «يناهبنلل ءايلوألا تامارك عماجو ؟١/185 ؛يسورعلا

 .قيضي نأ :م | ها :هتايبنالا ةيوس“

 ١5/894. ءرجفلا ةروس هه

 .7/117 فارسالا ةروسو: 47/17 :ءدعرلا ةروس

 .هذه ما 4 /1”/١5١. «تافاصلا ةروس

 لج كلا هال .8ا//؟١ «ءايبنألا ةروس ٠ .57١/ا/ .تافاصلا ةروس



 تس 17ر2 يصل

 [ظ1]8/ رحبلا رعق يف ىّصح "نم نقلت حيبستلا اذه نأ ميكحلا 'مساقلا

 .هل رِفغاف هسفن ىّتثم نب سنوي ّمَلظ كناحبس تنأ الإ هلإ ال :نْلُقي

 و ل ا ا :مهضعب لاقو

 :نيتسلا ني ناك ُهَنَأ ل9 ”:هل قل برقأ اذهو :روصنم وبأ خيشلا لاق

 توحلا نطب يف نقل هنإ :لاق نمو '.4 نتعب وْرَي ّكِإ ءويظَب ىف َتِلل

 '4«َنيِرفكْلا َّنِي َناوإ9# هلوق يف امك (راص» ىنعمب «*تاك# هّلوق َلَوَأ

 رابغ أ

 نطبو ليللاو رحبلا ةملظ ينعي ' .4«ِيَمُلظلا يف ئداكت» : َكْبَص هلوقو

 نأ هنم هدايا هتادانم ٌركذو .توحلا كلذ َمَهَتلا رخآ 06 نإ :ليقو .«توحلا

 رونب تاملظلا كلت ترانتساف ىلاعت هللا ركذ نع ةنحملا كلت هلُْغْشَت مل سنوي

 هنأل كلذب يمس ”ىروتلا نيسحلا ايأ نأ لقن دقو كلذ دعبي فيكو «ءهركذ

 يفو ,كلذب ىلوأ لسرملا يبنلاف ؛"رون هيِف نِم جرخ ىلاعت هللا ركذ املك

 ولف ”لوففم يلقلا ىلا رن نأ كبش الو روت .قحعلا مالكل نأ نايحألا

 لهأ نأ رحبلا لهأ قري كلذ در نأ زرجنو .دعبي ال رهاظلا ىلإ ىَرَس

 مهباحم يف ىلاعت هلل مهُركذ اوُمْضَي فيكو تادابعلا يف نودهتجي فيك ّرَبلا

 .راحبلا عيمج يف هب فوطي ناك توحلا كلذ نأ يور ام ىلع .مههراكمو

 .كلذب ملعأ هللاو

 ٍدوه لثم نآرقلا يف هتابتاعم ركذُي مل نم ءايبنألا نم مث :خيشلا لاق

 .نم نقلت - ل .مسقلا :ل ١

 15 ب 1177/81/ «تافاضلا ةزوس 8

 .5/8 ءص ةروسو ؛"85/7 «قرقبلا ةروس |

 .1815- 1١85/١5 «يديرتاملل نآرقلا تاليوأت ىف درو امب نراق ه

 ١ :ءايمنألا ةزروس

 يفوت .خياشملا رابك نم «يفوص «يرونلاب فرعي ءدمحم نب دمحأ نيسحلا وبأ وه 0

 ءيرزجلل بابللاو 4041/١ ءالوكام نبال لامكإلاو :رظنا .م5088/ه1946 ةنس

 ”/١557. «ةلاّحكل نمفل وملا مجعمو ضرك

 .لغتشم :ل 8 .رونلا :ل م

 يس



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا
 2 ااا ا و

 باحصأ اونوكي مل مهنأ - ملعأ هللاو - كلذك ناك امنإو .بيعشو حلاصو

 نم كلذ يف دجوي ام لقو .ديحوتلا ةوعد يف مهرامعأ 01 لع عئارشلا

 اوناك ءايبنألا نم نم مهريغ امأف .كلذ ىلع َتَتاعيف للخ موصعملا يعادلا

 يف ةرات [044]/ ءمهتالماعم ترثكو مهتاقوأ تّدتماو 'عئارشلا باحصأ

 مايقلا يف ةراتو ءةعيرشلا ىلإ ةوعدلا يف ةراتو " «ةيحوعلا ىلإ ةوعدلا

 مهتذم ُلْحَت ملف ”.مهيف قلخلا ”ةسايسب مايقلا يف ةراتو «قوقحلا ءاضقب

 ال 'هنأ اذه لبق انركذ دقو .مهيلع باتعلا هججوتي للزو للخ عون نع
 ةمعنلا لاح يف مأ رثكأ ةبتاعملا لاح يف مهايإ ىلاعت هللا فاطلأ نأ ىَّرذُي

 .ةماركلاو

 سد لِ ىوا رم :طول لوق أرق نيح هنأ مح كلل يبنلا نع لقن امو

 هللا ةمحر نم ىوقأ ًانكر بلطي ناك أطول يخأ هللا مِجَرلا :لاق " 4 ٍريِدَن

 للا ةمصع نم ىوقأ نكر ال ْنأ فرع هنإف ءهلاح يف حّدقي ال ”«(هتمصعو

 هتلاسر قدص ىلإ نورظني ال ةلهجلا ءاينغألا "كئلوأ نأل كلذ َرَكذ امنإ نكل

 ةريشعلا ةرثكو بابسألا رهاظ ىلإ مهرظن ناك امنإو .هتوعد ''ةّيقحو
 ََكَع تأ كل تلف لوا : بيع موق لاق ىتح ؛براقألاو

 هّللا لاقو | هول نإ مكِيلَع زع رعأ طرأ روتي :بيعش لاقف #6 ٍرِزَعِ
 نكل '' 4 هلأ نم مهروُدَص ف ل 926 : نيقفانملا ةفص يف ىلاعت

 ءادتقا قيلعتلا مالكب 'اومّلكتي ال نأ هتّمأل ًاميلعت كلذ ِخلك ّىبنلا رّكَذ امنإ

 .عئارش :م 5 .اوعفدو اوقاس يأ ١

 .ةساينسا 10 5 .قوقحلا ءاضقب :ل “*

 .هلأل ل 5 .مهيف -م 6

 60/1١. دوه ةروس

 حيحصو ؛9١ ١١ ءايبنألا «يراخبلا حيحصو ؛5” 0757/6 لبنح نب دمحا كلي

 ١161. لئاضفلا ؟778 ناميإلا ءملسم

 .ةقيقحو :م ٠ .كلذ :ل 5

 .ا "84: عريشحللا ةروس .457- 9١/١١ ءدوه ةروس 1١

 .اوملكتت ال نأ :م ٠



 1 ينوباصلا نيدلا رون

 هنيقي ةوقل مالكلا اذه لثمب هتديقع طلتخت ال أطول نأ هنم املِع 2 طولب

 املو .كشو بير هلخاديف ظفللا اذهب ا 'انعير ةريغ امأف .هتمصع ةكربو
 لبر اَنِإ ٌطوُلي# :اولاقف مهلاوحأب ةكئالملا "تحالص ةملكلا :كلت' طول .لاق
 كلذ قحتسي مل هردق اطقسم مالكلا كلذ ذاك ولو ني اولِصِي نل كير
 '.مهلوق ىلع ةيبنتلاو باتعلا لب ”هبؤكل ل ايل بتيرقتلا

 ".قفوملا هللاو

 ال ال ان ال ان ال

 8١/١١. .ءدوه ةروس 4 .حرص :ل 37
 .هلوق ىلع 16م 1 .ةيركل و 6

7 



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنلملا
 سا ____-__ م كك ورح

 'هيلع هللا تاولص لسرملا يبنلا بيعش ركذ

 لان اهمظع نم ةفيرش ةلاح ءايبنألا ةمصع :ه5# خيشلا لاق [ظم4]
 ةواقشلا هّنلان اهب فختسا نمو .ىوهلا نع َعيزلاو ىدهلا ىلع تابثلا هتكربب

 .مهيفلاخم لاقثأ لّمحت ىلع مهاّوق ةمصعلاب هللا مهمركأ املو .لاكّتلاو

 ":هركذ لج لاقف مهرادقأ ةفرعم يف لوقعلا هيف رّيحتت امب هءايبنأ ىلاعت

 ةفلزلاو ةبرقلاب فصو #ائدنعإ# هلوقو #٠5 .ٍراَييَخْلا َنيَفَطَصمْلا َّنَِّل اندنِع ممر
 .لبق نم هريسفت رم دقو «ءافطصالاو

 نكي مل نإو دوّعلا ركذ "«#انْبَر هللا َهَنَي نأ اَلِإ آب ٌدوُمَت نأ آن ٌنوْكَي اَمَو

 هلأ ُهَمَس نأ الإ :هلوقو .راص» ىنعمب «داع» ءىجي نكلو مهتلم يف

 امنإ مهو ”ةَلم ىَعدُي دق كلذو «ةلماعملاو ةريسلا ىلإ دئاع ءانثتسالا نأ

 يف ناميإلا يف ءانثتسالا ةلأسم انعبشأ دقو .ةديقعلا ىلإ ال كلذ ىلإ هوعد

 ١ .هيلع هللا تاولص لسرملا يبنلا بيعش ركذ ل

 .مهتاساقم ةبوقع ىلع :م 9 ثللذلو :م ؟

 :ةركذ لج م 6 .ريحتي امب :م 3

 .64/97 .فارعألا ةروس ا .89/58 ءصص ةروس 1

 .ةلأسف :ل م



 م
 ّنظي الئل ًاضيأ 'انه انركذ نكلو ءةيُْع هيف امب بتكلا نم انيلمأ امم ريثك
 :ىلاعت هلوقو .ديحوتلا لصأب ء ءانثتسالا قاحلإ زوجي مَع ايعبت نأ دحأ

 ًاراهظإ .ةعيرشلا ىلع ةماقتسالاو ةمصعلا ةمادتسا يف 4 هلأ لع
 مهزجعل ةفرعمو ؛ .مهمجسهيو مهَمِهُي ام لك يف ىلاعت هللا ىلإ ' مهراقتفال

 مي قيرطلا ,نغ اوُلْزَي مل نإ مهنإف ؛مهفمعضو

 نمو .ةدابعلاو ةفرعملا يف [و40]/ لامكلا ةياغ 0 اوفرع
 ءاهتماقإ يف توافتلا بوش نغ ولخي ال ةيدوبعلا ةماقإب رشبلا نم بطوخ

 نع هردق لج نإو ينغتسي الو ”اييربوب هب كن ةياطب نع رد الر

 .قفوملا هللاو .ةمصعلا ةمادتساو قيفوتلا بلط

 الان ال ان ال ال

 ١ .انهه :م  5١«.فارعألا ةروس 64/97.

 * .اهتيرشبب م 4 .مهراغتفال :م



 ايبنألا ةمصع نم ىقتنلا

 هيلع همالسو هللا تاولص لسرملا يبنلا اًيركز ركذ

 لزانم ىلإ هّعّمرو 'هئايفصأ ماقم ْمالْتَظ ايركز ماقأ امل ىلاعت هللا نإ
 الوق مهجئاوح عفر يف هب اودتقيف نيجاتحملل ةودق هتوعد ّبصن هئاجل

 هللا ركذ نأ ةراشإ هيفو '.كاَيِفَح ٌءآَدِن ٌمِّيَر كىدات ْذإا## :لاقف ًاداقتعاو

 بجوت ةادائملا نأ لاكشإ هيف نكل ءّبحأ ةيفخلا ىف هعم ةاجانملاو
 فاداتم ال: ةاحاتم .نوكر اكنح .ناك مف ..رارسآلا بجروت .ةينخلاو ةالعألا
 .دابعلا نع اًيفخ ةناكتسالاو عّرضتلا ليبس ىلع ىدان هنأ هانعم نكل

 اهيبنت' كادت .ءامنس .نكلو. ةينخلا ليس ىلع ةاجاتملا دارملا .نوكي. نأ .زوجو
 يف فلكت امنإو .ءادن انعمّسو انملِع يف وهف ٌرسأ نإو دبعلا نأ دابعلل

 ” وعلا اذه لكم يف دلولا 0 نع ييحتسي ناك هنأل ءاعدلا اذه ءافخإ

 ملع نكل .هفعضأ يذلا وه *ونأل .عدنم ةفعضب ملعأ هللاو ءهفعض رك عل

 يف لاؤسلا اذه لأس امنإ وهو «ةقافلاو زجعلا ناسلب ملكتلا بحي 1
 يف رصبأ ثيح ميرم لاوحأ يف ةبوجعألا ةيؤر دنع تقولا اذه لثم

 اهلفك 28592 هنإف .فيصلا ةهكاف ءاتشلا يفو [ظ51/ ءاتشلا ةهكاف فيصلا

 نأ ليلد هيفو م كم ىلع هللا لاق ام ىلع اهتيبرت ىّلوتو
 م عد

 ١ ءميرم ةروس 1 .هيافصأ :ل ١9/".

  0 37.هنأب :م 4 دولا

  : 0او «نارمع لآ ةروس 1 .رصيأ



 75 ينوباصلا نيدلا رون

 3 وك ع 02 ه2
 ىف ىلاعت هللا ىلإ عوجرلا يف "نوربصتأ دارأ ٠ نورا هو متل 3 ص

 ل ةرشابمو .قلخلا ىلع دامتعالا نود هنم متاسلاو ٌراضملا ةيؤر
 : لوقت اذهلو .ديحوت لاوحألا فيراصت ىف تايمر ايم دوهشو ةيدوبع

 "يبس ال ذخألا ُببسو داجيإلا ببس ال دوجولا ببس بسكلا نإ
 ةيبوبرلاو «ةيبوبر ءاطعإلاو داجيإلاو ةيدوبع نشألاو دوجولا دإ .ءاطعإلا

 نم اهل ّدب ال ةأرملا نأ ىلع ليلد ًاضيأ هيفو .ةنلكم هلو. ةلولعم ريغ
 ا ياا وما جاوب ”ايحتامم ناك ريال

 ال هرنق لزج نإوب .ديعلا نأ .ليلد اضيأ هيفو .اهبابسأل دهعتم نم "يل

 ٍلوُبَقب 0 اهلين # :ىلاعت هللا لاق ءهتشيعم ىف هلثم نع 0 .7
3 

 .ايركز ىلإ اهلاحأ كلذ عمو 7 4 نَسَح

 لولد 9-3 امد ديو .ثاعملا يور اَهّيِلَع ع لحد 5 املك# :ىلاعت هلوقو
 - رئاس يف اهكرتيو اهتجاح ل اهيلع لخدي امنإ ايركز نأ
 | 'لكأي نأ فكتعملل 0 ال هنأ ل هيفو .اهداروأ ةماقإل اهتولخ يف
 0 كاش :لا زي سيل " يذم يل َّنَ مرمي َلاَق# :هلوقو .هفكتعم ىف
 "نإ ىلع رشبلا دقي ال قزرب اهخ ىلاعت هل نلف هريغ نم دأ هلل نم هلأ

 ىتح ءاتشلا يف فيصلا ةهكافو فيصلا يف ءاتشلا ةهكاف ثعب [و851/ ثيح
 :نيرهأل هلاؤس نككلو عقلا اهيلإ لصوا ًاأدحأ نأ ايركز لابب رطخي دل
 نوكيف هيلإ "ةمعنلا ةفاضإب ىلاعت هللا ٌركذ ميرم ناسل ىلع يرجي نأ امهدحأ
 نع ةلفغلا مهوتل ةلازإ يناثلاو .معنملا نم ةمعتلا ةيؤر ركشلا ذإ ءاركش

 " فاوحأ صحفت لب ينلمهُي مل هنأ اهبلق بيطيف اهدقفتو اهتياعر

 اذه نأ ايركز فرعيل كلذ لقت مل «4هّمَأ دنع نب َوُه َتلاَتط :هلوقو

 ورسمت الآ 3خا 1 5١/58. .ناقرفلا ةروس ١
 اهلي "لة 4 .بيس ل ديزل 0177
 .لكأي فكتعملل :ل 5 .”ال/# .نارمع لآ ةروس ه5

 .هنايتا ىلع :ل 6 .ك# عنارمع لآ ةروس ٠١
 .معنلا 8



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا 1

 مايقلا يف ًةبغر ايركزل ديزيل هللا نم هنأ فرعت اهنأ فرعيل لب .هللا دنع نم

 : لبق نإف : .ةيين نكت مل يه ذإ 0 تارأ زارجت ىلع ليلذ هيفو ل

 17 ا .هعبأتي يذلا ينل ةزجعم هل ةمارك نوكيف هللا ىبن 55

 لّصو قزرلا اذه نأل كلذ تلاق اهنأ لمتحي ' «4ٍباَسِح رْبَعِب ُهاَمَي نم ُقُرَر

 ىلع بّساحي الف ءدي ىلإ دي نم لّقنو دهجو بسك ريغ نم هللا نم اهيلإ
 لمتحي يناثلاو .باستكاو ةرشابم هبلط ىف هل اميف هجّتت ةبساحملا ذإ كلذ

 ثيحب هدابع نم ءاشي نم ىلع هللا معن *تديازت يأ ةرثكلا كلذب توارأ اهنأ

 ال هنأ َتَمَعِن اوُدْحَم نإَو» اراب هلال ل ب

 لفغ هنأ ا ا 4 0 ع 0 اليو *.« موسم -

 هيف .«ابْيَس سأرلا َلَعَتْشَاَو قم مظعلا َنَمَو ْفِإ َبَر َلاَق# :ىلاعت هلوقو

 املاع ناك نإو ةقافلاو فعضلا راهظإ هدابع نم بحي ىلاعت هّللا نأ ليلد

 ةرات "يارب هاك ةانقنل ورك نأ دبعلا قحف .مهتاجاحو مهلاوحأب

 .لاهتبالاو عّرضتلاب ةراتو ءهمراحم نع بانتجالاب ةراتو «هرماوأ *ةاعارمب

 هيلع الكوتم هيلإ قلخلا نم اًراف ماودلا ىلع نوكيف «لاؤسلاو ةبغرلاب ةراتو
 داريو مظعلا ركذي دقو .ندبلا ركذ نع ةرابع مْظَعلا ٌركذو .هنم ًالئاس بلاط

 ''.«ّيحلا ماظع ةمرُحك تّيملا ماظِع ةمرُخ : مط هلوقك ءندبلا لك هب

 ناك وه فًعض املف «ءازجألا يلصأ هنأل ندبلا نم مظعلا ٌصخ امنإ مث

 .ةعباتمل م 3 . يبل دلو اهنم 1 ١

 .تيرتاوخ لا 1 "ا «نارمع لا ةروس

 . 8/5 , لحنلا ةروسو 1*4 .ميهاربإ ةروس 86

 .هالومل :ل 0ا/ .78/# .نارمع لآ ةروس 1

 .هل + م 4 .ةاعارمل :ل "

 نئسو ؛٠ 2.08/16 لبتح نب دمحأ دنسمو ؛6١ زئانجلا «نمتأ نب : .كلامل اطوعلا ٠

 36 زئاتجلا .دواد ىبأ



 61 ينوباصلا نيدلا رون

 .«ابْيَس سرا َلعَتْسأَوال ؛ركذلا نع مظعلاب ىّنك :ليق دقو .فعضأ هريغ
 3 .قرحَي 0 لكشف راد هناك "لاعتشالاب بيشلا نون نوهلظ نع ربع

 َبَر َكياَعُدِ ْنكأ مو سرملا يروا ا متل هلا اع

 .ةباجإلا نع ًانئاخ ا " 4اس

 :ليقو «هنيد راصنأ دارملا :ليق *«#ىوآَرو نم ليوملا ٌتْفِح ْنِإَو#
 دلو يل ناك ولو كنيد نع اودتري نأ مهيلع ٌتفخ : ليقو .همامعأ اونب

 ءاّهضر دلولا نوكي نأ لأس مث .كنيد ىلع هب اونأمطال يبلص نم

 نم ىل ٌبَم## :لاقف رخآ ظفلب نارمع لآ ةروس [وم/1/ يف هءاعد هللا ركذو

 ةنيز ىف ة ةييقر ةكي فلولا هع لاي اع ذل ينام * دبل هيد كد

 هيلا ةماركل ةمادشا ناس و هقلولا ىف ةداكلا لها بقري امك ايدل
 ةرعلب هيلع :باوشلا ءردسل هتافو دي اقيم نورتي هاش تي نرسل ةاتكرإو
 هيبأ بلص نم هأشنم باط نم «بّيطلاو» '.ثيدحلا يف ءاج امك هدلو

 ءاهتنا ىلإ هلمعو هقزرو هقلخ مامت دعب هدلومو ءهَّمأ مجر ىف هاذْعَمو
 عمسلاو .عمس نع عمس كلغشَي ال " #واعذلا ميس كلَّنِإإ :لاق مث .هرمع
 يأ ءنالف دنع عومسم نالف مالك :لاقي امك «ةباجإلاو لوبقلا ىنعمب ”انه

 ىلاعت هللا نوعدي اميف دابعلا نيكست هيفو .هدنع همالك عيضَي ال ةلزنمب
 وه ذإ مهئاعدل عماس هنأ نوكشي الف ةينالعلاو رسلا يف مهجئاوح نولأسيو

 هيلع 'ىفخي الف ءيش هنع ِبْزعَي ال مهنع بئاغب سيلو «دابعلا نع بيغ
 .ةباجإلا نع لمي الو ةيفاخ

 ةبهلا نإف دلولا ءاطعإب هيلع هللا ةنمل ميظعت .4يل َبهَف## :هلوقو

 .رييغت :م 5 .لاغتشالاب :م ١

 0/١9. ءميرم ةروس 4 4/١9. ءميرم ةروس

 . 1 مع لآ ةروس 0

 نم الإ هلمع هنع عطقنا ناسنإلا تام اذإ» :ثيدحلا اذه دصقي ُهاَكَك فلؤملا لعل 5

 حيحص اهل وعدي حلاص دلو وأ هب عفتني ملِع وأ «ةيراج ةقدص نم :ءانيكأ ةثالث

 ."5 ماكحألا «يذمرتلا نئنسو ؛5١ اياصولا ء«دواد يبأ نئسو ؛5١ ةيصولا ءملسم

 .ىمحي الو .م 94



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنلملا

 اااؤيايي57ساسالاُا ا ُاُاُاُاُالالَلاللل#ل <37
0000 

 ةفعض ىلإ "هيلع هللا تاولزص رظن امل .هنأكن :لدي ريغ نم كلمت ءادعا

 لضفلا ثيح نم ال ةداعلا ثيح نم دلولا دوجو َدعبَّتسا ًارقاع هتأرما نوكو

 : هلا روصنم وبأ خيشلا لاق ' .«ايِلَو َكلنُدَل نم ىل َتّهَفظ :لاقف دست

 جاكتلع مدآ قلخ نم رثكأ هيف ةبوجعألا تناك هيف مؤ اذإ مدآ ينب :ب قلخ نإ
. 

 يمدألا ةروص بسح ىلع نيطلا نم رّوصي [ظما/1/ نأ نردد تب هنأ

 نم اوروصيل قئالخلا عمج عمتجا ول امأ ءاهيف حورلا لاخدإ هنكمي مل نإو

 1و .كلذ مهنكمي مل ةروص ةفطنلا نم ةرطق

 0 ل ناي اشو رس يتاح رول كو

 الآ درفأ يلي نم نونا * هللا يلو نوكي نبا لك سيل ذإ نر

 ةمكحلاو ملعلاو ةوبنلا نم * ٌُبوُقعَي لاء ْنِم ُثيِريَو تثري هلوق ىلإ ىرت

 لمعي ملو ملع نم ذإ ؛هملع بجومب لمعلاو ىلاعت هللا ىلإ قلخلا ةوعدو
 .ىده مامإ ال ىوتف مامإ هنإ :ليق هملعب

 يف 'هركذو !.4ىدَي ٌمُمْسَأ ركع َكْرَيُي اَنإ ائرَكَريا» :ىلاعت هلوقو
 هللا نم ءادنلا ذإ ءلاحلا قرتفي الو *4ةَكِبكَمْلا ُهَتَدَنَم# نارمع لآ ةروسب

 ناك امو .ةطساو الب ةراتو كلعلا ةطياوب ةراث.نكلو لاح لك ىلع ىلاعت

 نأ رسل نك م :ىلاعت هللا لاق امك ءأضيأ هللا نم ناك كلملا ةطساوب

 وهو :«4ِباَج يآَرَو نِم ٌوأ# :ىلاعت هللا نم ًاماهلإ ىنعي «َّيحَم لإ هيأ ُهَمْلكُم

 اكلم ينعي ال د لي لأ) بيغلا نم ةلاح يف دبعلا ءاقب نع ةراص

 يحولاو «هللا نم وهف هنذإب لوسرلا يحوي امو اني ام -هنذإب ويت

 ١ .رظن امل هيلع هللا تاولص :م  1١«ميرم ةروس ١9/0.

 .هيبأ ىلو :م 4 .هامسو :ما 37

 ١9/. ءميرم ةروس 15 1/١41. ءميرم ةروس مه

 .ركذو :م 0

 ءنارمع لآ ةروس) « ئحَيِ كرسي هللا َّنأ ٍباَرْحيْلا ىف ذ لي ٌمِلَف وهو ةكيلملا 1 4

0 
 1 « ىروشلا ةروس .



 220000 | > >ز> 1 1 1
 ءادنلاو رهاظلا يف ةكئالملا نم ءادنلا نوكي نأ زوجيو .نيلسرملا ريغو

 ٌديِدَس َمَملَع# : ةِلدَع دمحمل ىلاعت هللا لاق امك ءرسلا ىف ىلاعت هللا نم
 مَلَع .ُنمحَيلا# :لاقو .رهاظلا يف [48]/ البقع ليربج ينعي '# ل

 .نطابلا يف ينعي '4َناَءْرُفْل

 تقول .ةيآلا هلأس. اامنإ "4222 0 .لمجا تر لاقل ::ىلاعت' هلوقو

 َلاق# :هلوقو .اهنع لّمغي الف ماركإلاو ميظعتلاب اهاّقلتي ىتح ةباجإلا
 ٍمكَتإ» نارمع لآ ةروس يفو *.4ِلاََل تلت تَسآّدلأ ملكت الأ كَتَبَ

 لَعج .يلايللا نودب 'نوكت ال ةيلاوتملا مايألا ذإ ءدحاو امهالك ”«4ِراي

 هيلع هتباجإ ةبيه هللا نم ًءاقلإ سانلا عم مالكلا نع هَعْنَم ةباجإلا ةيآ

 مذاو# :لاقف هئاعدو ةركذ نع هبجحت مل مث ريما واع نع جورخلاب

 قلخلا نع هبذج هنكلو سرخلا ةفآب فوئم هنأ مّهوتُي الثل ”# اريدك يَ
 .ىلاعت هللا عم هتاجانمو هتولخ 'وفصتل مهعم ةطلاخملا نع هفرصو

 "بع اذه نسل 7" ف لغة تركي نأ ند نازل 1 ىلاعت هلوقو
 دلولا لاش دقو كلذ نوكي بيكو هل ةلاحاو هنم.دلولا وحول "اداهشتسا

 راهظإو هيلع هللا ةمعن ميظعت امهدحأ .نيهجول كلذ لاق هنكل ؟ىلاعت هللا نم

 :دهاشلا يف لاقي امك ءهفطلو '"هعنُص ىلع فوقولا نع هسفن نم زجعلا

 نع رابختسا يناثلاو .ماركإلا اذه ٌقحتسأ فيكو اذه كنم ىل نوكي فيك

 وأ ءرّبكلاو فعضلا نم انتلاح ىلع '*”نحنو لصحي دلولا نأ ةباجإلا ةيفيك

 ١ «نمحرلا ةروس 1 .0/07 ءمجنلا ةروس 068/١ - ”5.

 ءميرم ةروسو ؛9/١4 «نارمع لآ ةروس ٠١/١9.

 :1 1/7 .ةنازشغ لآ ةرويص 8 ٠١/١9. «ميرم ةروس 4

 .ةداع نم :ل ال .نوكي ال :م 5

 .اوفصيل :م ؛اوفصتل :ل 8 /1١. «نارمغ لآ ةروس 4

 ١ «منرع ةروسو .؛:١/ع «نارمع لآ :ةروتس 84/.

  31.داعبتسا :ل 5 هلم دولا
 .نحنو -م 4 .ةعنص ىلع :ما 3



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنلا
 غسل 7000 _-_-_-___ بيليك ورع

 :ىلاعت هللا لاقف .دلولا انم 'قلخت مث نْيّباش ىلوألا ةلاحلا ىلإ ادَرُ

 ءامكتقلخ يف رّيغت ريغ نم امكتلاح ىلع امتنأو قلخأ *ينعي " «4َكِلَدَك »
 قلخف .ًائيش كت ملو كتقلخ ينأل ءنِّيه ّيلع نْيَريبكلا نم دلولا قلخو
 مث .زوجعلاو خيشلا نم هقلخ نم [ظ44]/ ةداعلا يف دعبأ مدعلا نم ّيمدآلا

 حي ٌممَسأ ِملْعِب كرب اَنإ# ':لاقف هب هّصخ مساب ”هدلول هتيمستب هيلع ّنم
 .هيلع ىلاعت هللا نم ماركإو بيرقت ًةدايز "4اس ُلَبَق ني ْمَل لَمَحي مل
 َيِيَح وأ هّمأ مِحَر وأ هيبأ بلص هب ”ييح هنأ امل ةايحلا نم همسا ّقّئشاو

 ''هتمصعو هتراهطو هركذو هللا ةعاطب وه ييَح وأ "هب هدارم لينب هيبأ بلق

 .ادصقو العف هرمأ ةفلاخم نع

 ءادنلا اذه نوكي نأ امإ 24ِرّرُِب بتكلا ِذُ ديب :ىلاعت هلوقو

 وأ ءايبنو اًيِضرو يلو هنوك يف هايإ ىلاعت هللا ةباجإب هبلق َنِيَمطيل هيبأ ةايح يف
 مكحلا هتساءوإ# :هلوقو .هموق ةوعد ىلإ هتجاح تقو يف هيبأ ةافو دعب ناك

 وه مكحلا :ليقو .ةلاسرلا يِطعَأف غلب نأ ىلإ ةوبنلا وه :ليق ١" «كاّكيم
 .«بعللا ىلإ نايبصلا هاعدف نينس عبرأ نبا ناك هنأ يور ام ىلع ةمكحلا

 ١".«ثقلخ بعلل ام» :لاّمف

 "4 .اًيح ْثَعْني ميو توُمَي ميو دل مدي ِهَِع ٌمكَسَوط :ىلاعت هلوقو
 .لاح ىلإ لاح نم لاقتنالا لاوحأ اهنإف ةثالثلا لاوحألا هذهب ' ؛هّصخ

 نم لضفأ ىيحي نأ ىلع ٌّجتحي الئاق نأ نسحلا وبأ مامإلا هيقفلا لِئُسو

 .قلخي مث :ل 1 درت وأ .:ةريتكيلا لايف 1

 «اَميَش كت لو ْلَبَه ني لتقل َدَقَو ُنِيَه َّلَع َوُه كلير َلاَد َككِلَدَك لاقط ٠“
 .(/989 ميرم ةروس)

 هدلول :م 06 نعي هدول 4

 . 9 «ميرم ةروس 7 .لاق :ل 1

 .هب - ل 84 .ىمح م "

 . 19 «ميرم ةروس ١١ .هةيمصع هتراهطو م 1١

 . ١48 «ميرم ةروس 1١ ا .« يطويسلل ريغصلا عماجلا : رظنا ١ *؟



 0 ينوباصلا نيدلا رون

 :لاقف هسفن نم ىسيع ىلعو ىلاعت هللا نم ىبحي ىلع مالسلا نأب ىسيع

 يف ملكت هنأل اقرأ ىلاعت هللا نم ةزون ىسيغ ىلع مالسلا انأل .ىضيع
 ىلاعت هللا ءارجإ [وى4]/ يفف «تقولا كلذ لثم يف ركتبلا ملكتي ال تقو

 ىف سيل ام ةبوجعألاو فطللا نم تقولا كلذ يف ىسيع ناسل ىلع مالكلا

 مل "4 تيئرألا ٌرْيَح تنأو اًدْرَه ٍفرَذَت ال َبَر## ايركز نع اربخ هلوقو
 نارتقا داس كر هفوخل الو دلولاب نمنالا هيلطلا نكي

 .«تيثرولا ري تنأو# :هلوق هليلد .هل ةفرعملاو هللا نم ةرصنلا

 داسفلا نع ًاحالصإ اذه سيل :.«:ةكقر مل اَنْحَلَصأَو## :هلوقو
 مكحب دسف نأ دعب هنم لسنلا ْنيكمت ثيح نم حالصإ هنكلو حيبقلا مومذملا

 عم ىلاعت هللا نع مهجئاوح اولأس امنإ مهيلع هللا تاولص ءايبنألاو .ةداعلا
 مهرقفل مهنم ًاراهظإ نكلو ءيش هيلع يفخي ال ىلاعت هللا نأ مهملع
 عفر يف قلخلل ةودق اونوكيلو كلذ مهنم ٌبحي ىلاعت هللاو «٠ .مهتجاحو

 .ىلاعت هللا ىلإ ةجاحلاو لاؤسلا

 وبأ خيشلا هلاق ام ىلع ليلد ًاحيبذ ىيحي "لعج ىفو 0

 تقبس َةَّلز ريغ نم هدابع ىلع ةنحملا أدتبا ىلاعت هللا نإ : ُةْنَُك روصنم
 يف ءاج دقو .ةيصعملاب مه الو ٍنيع َةَقْرَط صعي مل ْماكَظ ىبحي نأل مهنم
 نم طبنُتساو :خيشلا لاق .ًافلأ نوعبس لِتُق ىتح نكسي مل همد نأ رابخألا
 ال ناك الإو "اربجو أرهق دمحم لكقُي مل ثيح هقلخ مِحَر ىلاعت هللا نأ اذه

 .هصاصقب ملاعلا ”يفي

 يف دصقلا نأل باتكلا اذه يف ءايبنألا ضعب ركذن ملو : خيشلا لاق

 .ةليضفلا هذه :ل 5 55/١9. .ميرم ةروس ١
 40/95١ «.ءايبنألا ةروس 4 484/5١. «.ءايبتألا ةروس

 .ادمحم :م 1 .لبق يفو :ل م6

 .فيال م0 6 .اريبصو :م 0ا/



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 ىورت ةصق نم لاكشإلا ”ةلازإ وأ 0000 ”هيديشملا ةنابإ ناك مهركذ

 رمل مهيف ىلع أ وأ دلل د

 اهبلق نأل ؛ةلخبنلا ّدهِب ترمأ ىسيع ةدالو دعبو كيتم بسك ريش نم اهقزر

 .ةلخنلا زهب ترِمأ كلذلف ءدلولاب اهرس لغتشاو اهدلول ةبحملا يف فّضنت

 اهماقم لب ءاهايإ ىلاعت هللا فاطلأ نم ديعب شِحَو مالك اذه : خيشلا لاق

 "عذجلا ره يف فطللاو ةبوجعألاو .ةدالولا لبق اهماقم نم عفرأ ةدالولا دعب

 ؛اهتيب يف يهو ءاهقزر اهيتأي ناك امم رثكأ اهنم َيِنَجْلا بطلا طوقسو سبايلا
 نم يِنجلا بطرلا ًءاشنإو تاماركلا سنج نم تيبلا يف قزرلا نايتإ نأل
 ةقانو تت ىسوم "اصع يف امك «تازجعملا سنج نم سبايلا ”"عذجلا
 ةمارك اهدي ىلع كلذ ىرج 'نكلو يع ىسيعل ًاناهرب ناك اذهو ”.حلاص
 ةَمحَيَو نائل هياء :هلعجتلو# :ىسيع قح يف: يلاعت هللا لاق دقو اهل
 سانلل ةمحرو ةيا وه دلو ةدالوب اهتجرد طاطحنا زوجين ينيكو 5

 ةطساو ريغ نم قِلْخ هنأ مدآ دالوأ نم ًاصوصخم ناك ىسيعو .ىلاعت هللا نم

 هللا نم حورلا َّحفن هتقلخ ءادتبا ناك لب «ىثنألاو رّكذلا نيب ''"نوكت ''ةّيوهش

 قلخلل فوقو ال ةيبوبر خفنلا كلذو '' «4اًتِوُر نم 0
 نإ :ليق دقو .لوتبلا ءارذعلا نباب ىسيع ىلاعت هللا بطاخي ناك اذهلو .اهيلع

 نم ةدالولا دنع ءاسنلا نم رّهظَي ام اهنم رهظ الو اهتراكب لْزَت مل ىسيع ةدالوب

 .ةلازإو :م 51 ةنشملا ل 5
 :اهيتات ل *

 «ميرم ةروس) © .اًنينج بطر ِكِيَلَع طقس َولْخَتلا عنجي ِكِيلِإ َىَرُهَواط :ىلاعت هلوق ىلإ ريشي
09 )2 
 06 .عزجلا نم :نيتخسنلا يف 15 .عزجلا :نيتخسنلا يف

 .نكلو حلاص ةقانو ىسوم اصع يف امك ْملَكتَظ ىسيعل :م 4
 .ةوهش :م 1١/١4. ١ ءميرم ةروس ٠

 ١5/65. «ميرحتلا ةروس 01 .نوكي :م 3٠١١



 ا 7 اال

 تيلي :اهلوقب كت ىسيع ةدالو دنع اهثينأو اهعّرج مث .كلذ ريغو لاقل

 ها كم تراب رادو هاكات“ ' 4اًجِسنَن ايمن ُتنُكَم اذه لبق ّتِم

 ةبيرو اهيف سانلا "ةلاق لّمحت نع اهزجعو اهفعضل ًاراهظإ نكلو [1/
 ّقِإ## :هلوقب كلذ ةيافك ىلاعت هللا اهدعو نأ ىلإ اهلاح يف ءايفصألاو هيفا

 يف ميرمل موقلا تابطاخم يفو ماب و نلف انوع نفنلا ترك
 كم تاك اكو عرس ا كار نك ام ٌنورته تحاتي ا# :هلوقب تقولا كلذ

 مهايإ ميرو 'ءاَرَّبلا ىف قلخلا لوق ةفزاجمل ةربع ال هنأ ىلع ليلد ”# .اًمغب

 هللا ىلإ مهرمأ "لك لب مهتبواجمب لاغتشالا يغبني الف .مهلاحب قيلي ال امب

 ىتح ىسيع هللا ّقطنأف اهدلو ىلإ باوجلا ”تلاحأو ميرم تلعف امك ىلاعت

 هناسل ىلع ًايراج كلذ نوكي نأ زوجيو '.4َبكلا ينلتا“ ِهَّسَأ ُدْبَع ٍفِإ# :لاق
 كلذ لوقيف رايتخالا نارا هللا قلخي نأ زوجيو «هرايتخاو هدصق ريغ نم

 0 اونمآو مهضعب ' '"هقدص كلذ لاق املف ريل رجعو «هرايتخاب

 مهضعب طَرفأو .دوهيلا مهو همأ يفو هيف اونّعطو ' 'هودَحجو مهضعب ”يلكو

 مهو ءاميظع ًالوق هللا يف اولاقو .هب قيلي ال ام ىلإ هوبسن ىتح هيلإ ليملا يف

 هللا دبع وه :اولاقف ريصقتلاو ّولغلا نيب . وسرت ةكسإلا لمار ىراضتلا
 .قيفوتلا ىلع هلل دمحلاو ' ل بور رع ىلإ اهلك فلكر ةلرسرر

 الان ال ان ال ل

 .ةلاقم :م 5 71/١94. ءميرم ةروس ١

 16/١94. ءميرم ةروس 5 .ءايبنألا :م 3
 . 48 ء«ميرم ةروس 06

 .اهتفعو ميرم ةءارب يف يأ .ىربلا يف :م 537

 .ةلاحا :م 064 .لكي لب :م ؛؟لكت لب :ل ا

 .هوقدلص :ل 0١/١9"7. ٠ ءميرم ةروس 4

 .هب اوبلكو :م ؛هوبذكو :ل 17 .هب-ل 1١

 .اودحجو :ل 1٠7

 آهنقلأ :ُهَنمِلَكَو هلأ فوسر ّميرع نبأ ىَسِع ٌحيِسَمْلَا اَمَنِإ98 :ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ هيف 4
 ١7١/5(. ءءاسنلا ةروس) «هنم حودو مع لِ



 ءايبنألا ةيصع نم ىقتنملا

 لصف

 نيقتملا مامإو نيلسرملا دّيس ىفطصملا يبنلا ركذ 'ىف

 '”نيملاعلا بر لوسرو نيعمجأ قلخلا مركأو نييبنلا متاخ
 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص 'نيملاعلل ةمحر هلسرأ

 .نيرهاطلا نيبيطلا هبحصو

 هلسر عيمج هباتك يف بطاخ ىلاعت هللا نإ : 4 خيشلا لاق [ظ/

 ميظعتلا باطخب لي ادمحم هلوسر بطاخو فيرعتلا باطخب هئايبنأو

 '*.«نكسأ ُمَداَنْيط :لاقف همساب ءايبنألا نم دحاو لك ىّمّسف .بيحرتلاو

 ممأ كج دق ُهَّنِإ اَدَه نع ضرغأ مِهرِإَيط ”ائي لس ظيفأ نيو
 يف ةَميِلَع َكَتْلَمَج ان ُدْواَدَي "04سياّتلا لع َكْئِيَطْمَأ نإ حموُمَيل ' 4ك
 ىدانو '.4كليْؤوم نإ عسوي»*4َررُب بتكلا دع قبب“ 4س رد
 ملي ٌلوُسَرلا ااتيإ» :لاقف ماركإلاو ميظعتلا مساب ' 'هّيفصو هبيبحو ْدِملَع هلوسر

 ثيحو .4َكتلَسَرَأ آَنِإ ّنَبلا اهأتي# :لاقو ”٠ كيك ني تكلل لَ ف
 هر

 نيملاعلل ةمحرو :ما 5*5 .يف لصف -م ١

 .نيملاعلل ةمحر هلسرأ -م *

 ١9/9. .فارعألا ةروسو ؛"0/؟ «ةرقبلا ةروس 4

 75/1 ءدوه ةروس 5 2/١. .ءدوه ةروس 0

 14/8 «صض ةروس 4 ١55/7. «فارعألا ةروس 1

 .ةمر# .«نارهع لآ ةروس ١1/١9. ١ ءميرم ةروس

 .5ا1//ه «ءةدئاملا ةروس ٠١١ .ادمحم +م 1١١



 لإ هي موو ١ د ا 0 :لاّقف ةتلابسو رد هب لرف همساب ةأمسيت

 ' .4ٌلوُسَر

 سبع #9 كولا ووو ميطتمتلا هيلع بجرب ام ةئاجااعم نتعب ىلا رخو

 *:دحاولل لوقيف عمجلا ةظفلب درفلا رّكذُي نأ يف ميظعتلا ةيادب نإف ؛ ل

 ةظفلب بطاخملا ركذُي نأ يف ميظعتلا لامكو .اذكب مترمأو اذك متلعف متنأ

 امب كلذ ركذ ىلاعت هللا هبتاع املف .اذكب رمأو اذك لعف وه :لوقيف ةبياغملا

 :تيلوتو :ةتنسغ : لقي: علو 4 «َكرتَو سع# :هلوق وهو ميظعتلا لامك بجوي
 لاح يف هميظعت فيكف .هباتع لاح يف هردق ةنابإو هميظعت هللا نم اذهف

 ىتح هنأشب نواهتلاو هب ءارزإلا ىلإ قئالخلا نم دحأ ىطختي الثل .هماركإ

 .رانلا نم لفسألا كردلا يف هردقب فختسملا لعج

 نم هل فِشك ام ردقب فرع هقح يف نآرقلا تاراشإ يف لّمأت نمو
 0 : ريسفتلا لهأ لاق ىتح ىلاعت هللا دنع ةلزنملا نم هل ام [و41]/ ءاطغلا

 اهنَّوَق حمص اميفو ؛ًانمض ِهلِكَي دمحم ءادن اهئادتبا يفو الإ نآرقلا يف ةيآ

 كنتلسرَأ آَّنِإ ينل يا :ىلاعت هلوق يف لاق امك ها كرما ركذب
 نم مسا لكف *# ريدم اجارسو ءدنذِإب هلل كِإ ايعادو ءاريدتو اس اًدِهَس

 نآل ءهانعم هنك نع دابعلا مولع عطقني هانعم قّمُح اذإ يماسألا هذه

 دوك انجل نزلا روم دوال نه ١ لحسم ىلا هرهش حا نت كالا
 حّوري يذلا رشبملاو .ةموصخلاو ةعافشلاو مذلاو حدملا نم *"قحلا ىلع
 يقلي يذلا ريذنلاو .هتمعنو هدوجب هّدابع ''شونيو هتمحرب هللا ءايلوأ بولق

 بولق يف لاكنلاو راسخلا رشنيو ءادَعّسلا بولق يف هناطلسو هئايربك ةبيه

 8/71 «يديرتاهلل :نارفلا :تالليوأت ىف درو انهن نراق.:1141/* :نارعغ هلآ ةروس

 .3ها7/ - ه1

 .دحاولل -م 4 1/8٠. «سبع ةروس “*

 .هبرق م 3 .اذك م 0

 .ىلاعت هلوق يف لاق امك - ل 0307 452 #48 «يبارحألا ةروس
 لح .هايإ هلانأ :ًاريخ نالف شان ٠ :قلخلا ىلع <ل



 ءايبنالا ةمصع نم ىقتنملا ١

 اليك قلاخلا ىلإ قلخلا بذجي يذلا وه هللا ىلإ يعادلاو .ءايقشألا

 لب "ونا نم كلذ لعف هلأ مهوتي دايك # ءهنذإب #9 هلوقو .هريغب اولغتشي

 وهو راونألا مظعأب ًاهيبشت #اَريِنُم اًباَرسَو## :هلوقو .هلاسرإو هيحوب

 "هب 0 هّمَصو مث '.ًارينم ًاجارس ىلاعت هللا هاّمس يذلا سمشلا

 ارمَقَو اجي اَبف ٌلصحو# :ىلاعت لاق امك ءرمقلا ةفص وه ام هكراشيل

 2 2 «ةرانإلاو ةءاضإلا يف ”نارحخسم رمقلاو سمشلا نأ الإ؛.4اريِتُم

 نيرطلا ةلالدر "ليبسلا ةنانإو "ىديلا حرش يف رّيخُم موصعم قوم
 [ظ1/ ةيويندلا عفانملا امهيف تنّمض رمقلاو سمشلاو .ميقتسملا

 َكدسْلَسرَأ امَم# :ىلاعت هللا لاق .اًينُدو ًائيد قلخلا حامد لكَ هللا لوسرو

 ”.4َيمَلْعْلل همر ال لإ

 َصْنَي ملو نآرقلا يف اليلخ ميهاربإ ىّمس ىلاعت هللا نإ :لاقي الو
 نحب ل ل ماي سال ىلا

 هيعبتم لعج ' 'اذإف .4هئ1 كبي قمت هلأ نوبت رش نإ لْمط *:
 مدعي ال سمشلا رون نألو ياو اس ام

 ىوس أطسبنم بناوجلا دحأ يف لظلا نوكي لب ىشالتي ثيحب ًالصأ ّلظلا

 دقف كمحم وون. "امأو .ءاوتسالا طخ ”؟يرقل .لاؤزلا نتي قجباو. "قو

 يفو قئالخلا يف رشتنا ةوعدلا رون ايندلا يفف ءاهَّلك لالضلا ةملظ '"احم

 .هيأر نم م ١

 4اباَري سمسا َلَمْجَو ارو َّنِيِه َرَمَقْلا َلَمَجَول :ىلاعت هلوق ىلإ ريشي ُهْنَلْكك فلؤملا لعل 0

 ١//١11(. «حون ةروس)

 5١/568. «.ناقرفلا ةروس 6 .ىتح + م ل ؛ارينم - ما 0”

 «فدفلا بو 5 .تارخسم :م 0

 .1 1/1 فاينألا ةزوص 4 .ليسلا 2لا و/

 11/6 .«نارسع لآ ةروس٠. ١9 .لاق - ل 81

 .موي :نيتخسنلا يف 7 ذاق“ ذل ١1

 .امأف :م 18 .برقب :ما

 .ىحم دق م 1١6



 مدآ) : ه2 لاق ىتح مدآ ينب عيمجل َعسَنا 'دقف .ةعافشلا رون ىبقعلا

 ".«ةمايقلا موي ىئاول تحن هنود نمو

 متخ هنأ "هب دارملاف ضفخلاب ”ئرق نإف ' «4َنَيَيلأ َرَئاَمَو# :هلوقو
 تالاسرلا تعمجج دقف بصنلاب "ىئرق نإو '«عئارشلا هب تخِسُنو ةوبنلا هب

 ضرألا ةنيز وه لب ءايبنألا ةنيز وهف «ةنيزلل متاخلاو .اهيلع ًامّئاخ وه لعججبو
 .فامسلاو

 .ضرألاو تاوامسلا يف هركذ رِشُن يأ ”.4ُكَرْكو كل انعَفَرَو# :هلوقو

 ىف امك "نايعم ركذتو الإ ركذأ ألا :لاقف همساع ةمسا نَرَق :ليقو

 هليلد .قئالخلا نيب اميف هرشنب ًاضيأ عفرلاو .ناميإلا يف ةداهشلاو ناذألا

 ىتح راتسألاو بجخحلا عفّرو ىَلْعلا تاوامسلا ىلإ هب جرُع ؛جارعملا

 [و431/ هتكربو هّنمب ضافأو رارسألا نم توكلملا يف ام ىلع ٌفّرشأ

 مههبنو . 2ك دمحم ءاقلب مرات وأونا تدادزا ىدح ةكئالملا ىلع

 ءاج يصحأ ال *؛لاق ثيح ''قحلا عانت ءاصحإ نع قلخلا روصف ىلع

 لاَ كل َسِرَفْنَو َكِدْنَي ٌحَْيَش َنَححَدا# كلذ دعب نولوقي الف ''.«كيلع

 ةمدقملا «يمرادلا نئنسو ؛١ بقانملا «يذمرتلا نئسو ؛؟١/١58 .؛لبنح نب دمحأ دئنسم 00٠١

 ١. 7 0 0 مدكبل ا م

26 ١/0 
  4.هب ما 0 .أرق نإف :نيتخسنلا يف

  5.أرق نإو :نيتخسنلا يف 030 .ةعيرشلا :ل

 .4/45 .حارشنالا ةروس 4

 روثنملا ردلاو ؛514/4 ,45160/ ءريثك نبا ريسفتو ؛؟٠/10 «يربطلا ريسفت :رظنا
 184/١. .يزوجلا نبال تاعوضوملاو 95 . يطويسلل

 قلخلا :نيتخسنلا يلا

 يبأ نئسو ؛؟77 ةالصلا ءملسم حيحصو ؛8١1١١6١ 947/١, لبنح نب دمحأ دنسم ١

 .6 رتولا ١54« ةالصلا ءدواد



 ءايبنالا ةمصع نم ىقتنملا

 ام نولوقيفا 0 مهزجعب نوفرتعي لب 4َنوُمَلَمت ال اَم ْمَلَعَأ نإ
 '.«نوملعت ال ام ُمَلَعَأ َفِإ»9 :هلوقب دارملا وه هلعلو كتدابع قح كاندبع

 بلص نم قلخي مل ول هنأ اوفرع هتماركو 'هفرشو ًادمحم اوأر نيحف

 .قلخلا عيمج ىلع مدآل ةليضفو افرش كلذ ىفك دلولا اذه الإ مدآ

 انليق: نم :باتكلا :اوتوأ مهنأ ديب :نوقئاسلا ةورجالا نحن» : 2822 هلوقو

 ةثمأو وه دارملا نأ امهدحأ .نيهجوب هيف ليق '.(مهدعب نم هانيتوأو

 هل حّتفُي نم لوأ انأ» هنع يور ام ىلع «ةنجلا ىلإ نوقباسلا مه

 يف امإ «حاورألا ىلع هحور ُقِبَس يناثلاو ".«ةمايقلا موي ةنجلا باوبأ

 دمحم حمد حاورألا نم ىلاعت .هللا .ىلقع آه لوأ نأ يور امك ةقلخلا

 حور مهقبسف حاورألا تققباستاا :ليق امك ةمهلاب ريسلا يف امإو « زلط

 000-0 حاورألا رئاس نب نم هحور ىلاعت هللا صخو 0 دمحم

 ٍقلَح َلَعَل َكَنِإَوط ”:لاقف هقّلح مّطِعو " «4َنُهَمْنَي كَم ىنل َْنِإ نمله :لاقف
 هقّلَح ناك» تلاقف 89 لا وسر قلخ نع ف ةشئاع تلي ١ .* ِويِظَع

 طئارشو تادابعلا دودح يف نآرقلا ٍفلاخي مل هنأ هانعم '' .«نآرقلا

 ِنَع ُضرْعَأَو ٍفْرعْلاب سَ, َرْثَمْلل ٍزْظ تأرق مث «تالماعملا

 أشنمو رارسألا عبنمو مولعلا رحب رار نأ [ظ97]/ رخآ ىنعمو''.«تيلهجلا
1 

 نيلوألا َملِع هيف نإف نآرقلا '"اوربآ» :ا#© سابع نبا لاق ءراونألا

 .هفرش ادمحم مهارأ نيحو :ل 5 ."٠/؟ ءقةرقبلا ةروس ١

 ١9 -١ ةعمجلا ءملسم حيحصو ؛؟55 ءايبنألا «١؟ ١. ةعمجلا «يراخبلا حيحص

 .وه :ل 4

 .هنلع ل مه

 ةفص ؛يذمرتلا ننسو ؛”١7 ناميإلا ءملسم حيحصو ؛7/ لبنح نب دمحأ دنسم 15

 ١. بقانملا ٠٠١ ةمايقلا

 .لاق :م م ١/١8. ءرجحلا ةروس ا

 .4/18 ءملقلا ةروس 4

 نئسو ؛594١1 نيرفاسملا ةالص ءملسم حيحصو ؛١4 .054/5 لبنح نب دمحأ دئسم ٠

 .؟ ليللا مايق «يئاسنلا ننسو ؛؟7“ عوطتلا ءدواد يب

 .اوريثأ :م ١ 133 فارعألا ةزوه



001 [|| 2 <2 
 ٌرحبْلاو هللقأ ْةَرِجَتِا نم ضْنأْلا ىف امّنَأ ولو# رك هللا "لاتقو "1 ةييرخالاو

 نكلو رابكإلا هب درُي مل 1” ركل فار اذ رخأ ةيئط نيك عدل
 هللا هلوسو قاحوب ءايعتالاو ءادهالاب فري 9 نزاع ناي م ”اه-نأ ناشأ

 لك .دمتسا ىح قالخألا مراكمل ارح راص رد اقولكم ناك نإو و كفل

 ".«قالخألا مراكم ممتأل تعب ثفعلا لاق امك ةقلخ نم قلخلا

 ”ةمدقتملا بتكلا يف ُتأرق ينإ :لقعلا باتك يف ُاهبُم نب بهو ركذو
 نم ''جلاع لمرك هلثم لعجو هدابع نيب ''همَسّقو لقعلا قلخ ىلاعت هللا نأ
 ديحمل ىقالاو قلخلا عيمجل ةيح هنم.تياصاف ١" «برقنلا ىلإ قرشعلا

 ٌقَّرك قلخلا رئاس ةفرعم عم دمحم ةفرعم نإ : را تحلل . يمته
 درا رالي م ل ا «طيخلا كلذ لتباف طيخب طبُر ام ءولمم

 لئاضف تناك امل مث .ِلْدكَظ دمحم ةفرعم يقابلاو قلخلا رئاس ةفرعم ةّلبلاف
 دحلاو دابعلا ملع نع ٌةجراخ هردمل هلالجإو هقح يف هلل فئاطلو دمحم

 لامعلا رنكو + هبط دوعسم نب هللا دبع لوق وه ١١ه ل ؛:ىمثيهلل دئاوزلا عمجم : رظنا ١

 048/١. .يدنهلل

 .؟١7/9١ «نامقل ةروس '"“ .لاق ل 5

 .افنأ :ما 6 .راثكإلا :م 5

 :نكلو :ما 5

 :رظنا .قالخألا مراكم ممتأل تثعب :لاق امك هقلخ نم قلخلا لك دمتسا ىتح - م 0307
 ءريثك نيا نيسفتو 4581/9 ليتح نب دمحأ دنمم 4 قلشلا نسخ :كلامل أطوملا

 .7١ا//١ .ىطويسلل ريغصلا عماجلاو ؛؟2 0

 نع رابخإلا ريثك «خّرؤم «يرامذلا يناعنصلا يناميلا هّبنم نب بهو هللا دبع وبأ وه 6

 هلصأ .نيعباتلا نم دعي «تاّيليئارسإلا امّيس الو نيلّوألا ريطاسأب ملاع .ةميدقلا بتكلا

 دبع نب. رمع هآلو .رّيمِج نم هّمأو ( نعيلا ىلإ ىرسك مهب ثعب نيذلا نمرفلا ءانبأ نم

 ؛4/١6١ «يلكرزلل مالعألا :رظنا .مال"؟/ه4١١ ةنس ءاعنصب تام .اهءاضق زيزعلا

 114/١. «.ةلاّحكل نيفلؤملا مجعمو

 .مسقو .م ٠

 ضعب يف هضعب لخدو لمرلا نم مكارت ام جلاعلا ١

 .برغلا ىلإ قرشلا نم :ل 3٠1١



 ايبنألا ةمصع نم ىقتنل 22 0 هذيلا َ 1 ةتئلا

 هتيرشب راهظإب هديحوت ىلع مهبولق ريرقتب هتّمأ ىلع هللا ةمحر الولف «داتعملا

 :هلوقب هتيدويع فيرعتو ١24:1 حَوُي ْكلَنَم ٌىَنب أنأ آمَنإ لُث» :هلوقب

 رقفلا ةفص ٌراهظإو' «4ئِوَبَع نع اَنلَدَن اًمّي## :هلوقو 0000 ئرسأ#

 ىراصنلل عقد امك هلاح يف طلغلا عقول الإو «دبعلا هب صتخي يتلا ةجاحلاو

 هللا وه :مهضعب لاقف [و1]9/ ؛هئارطإ ىف اوطّرفأن ةليَِظ ىسيع قح ىف

 ال» :ِهَِلكَع راشأ هيلإو .ةثالث ثلاث :مهضعب ناقو هللا نبا وه :مهضعب لاقو

 هللا دبع :اولوق نكلو ميرم نبا ىسيع ىراصنلا ٍتَّرطأ امك ينورطُت
5 

 .«هلوسرو

 ال ال اذ ان ال ال

 ١ «فهكلا ةروس 4/١ ١؛ «تلّصف ةروسو ١/1 .

1-8 0 
 ل ل 1 ا

 ملوح ارب ىِذَّلا اصقألا ٍدِحَْسَل لإ راَرَكْلا ٍدِجَسْلا م الي ِدْبَعَ رس ىذلا ّنَحش ١

 .(1/10 ءءارسإلا ةروس) 4 ريِصَبْلا ٌعيِمّتلَ 7 هَ م 0

 ةروس) «ءدِلْنْم نم ٌرَروُس أوُنَأَف اوْبَع لع اَنلَرز اني بر ىف مدح نإَو# ١
 ءةرقمبلا

 ا

 .اولاقف :م 3

 نئسو ؟54 ءايبنألا «يراخبلا حيحصو ؟600 641 015 77/١. لبنح نب دمحأ دنسم 6

 . 16 ىقاقرلا .ىمرادلا



 [ةلككلغ يبنلا لئاضف نم]

 ماعلا باذعلا نم ضرألا لهأل ًانامأ هلعج هنأ هلئاضف نمو

 ,ةيضاملا ممألل ناك امك راجحألا راطمإو ةحيصلاو خسملاو فسخلاك

 نإ :ليق اذهلو .*ةيف َتنَأَو ْمُهَبْدَعِل ُهَّنَأ تاكح اول :ىلاعت هللا لاقف

 الف «.ةمايقلا ىلإ مهيف نوكيل ةمحر ناك ضررألا يف هنفد

 مشو مهِبِرَعُم هللا ناك امو» :هلوقو .هدعول ًاقيقحت هللا مهبذعي
 ناميإألا :نآل .نوتنؤي "مهو هتف ةهارهلا نوكي نأ زوجي '« ٌنورفبعسسل

 ام رافكلا ىلع فمخُي رانلا باذع نأ يور دقو .رافغتسالا ىلع مهثعبي

 .ةقلَط دمحم ةّمأل صيصخت اذهو .مهراوج يف نينمؤملا نم دحاو ماد

 وهو  ”يغافلا ليعامسإ َنب يلع نسحلا ابأ "نيدلا خيش ٌتعمس :لاق

 ءدمحم اي :جارعملا ةليل مَع يبنلل لاق ِةِْملَع مدآ نأ - نومأم ةقث

 مل باحصأب كمركأ اهادحإ .لاصخ ثالثب ّىلع كلضف ىلاعت هللا نإ

 ضعب رفك دقو كدعب نورّفكي ال كدالوأ نأ ةيناثلاو ءمهلثم يل نكي
 يتجوزو كتعاط ىلع كل انوع ّنُكَت كجاوزأ نأ ةثلاثلاو ءيدعب يدالوأ

 ءىتأذ ىلع يل انوع تناك

 .وهو :ل ."7/86 «لافنألا ةروس ١

 :قيدلا خيشلا : ةيتكيسلل :لا يف 7

 .عجارملا نم يدل اميف اربخ هنع دجأ مل .يغاقلا :م 4



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا
 سلس _ بك و ااورح

 : ليق '.«تيؤُمْلا ّنِم َكَعَنَتأ ِنَمَو ُهََّأ َكّبْنَح ّىَنلَأ ابكي :ىلاعت هلوقو
 رمع دارملا نإ :ليقو ء«هنورصني ًاضيأ هعبّتا نمو هيبن ةرصنل "فاك ىلاعت هللا نإ
 نم بسحو هّبسح هللا نأ ةيآلا ىف هجوألا لوقلاو .هيَذ [ظو8]/ باطخلا نبا
 : ىلاعت *هلوق كلذ ليلد «ةمايقلا موي ىلإ هيعبتم ةرصنو هترصنل ”ٍفاك يأ «هعبتا
 ”.<وه الإ َهَلِإ ةل هلأ ىينَح لكَ اَلي نيل

 ذعار اذن قلك هلا كوسر نأ ةعامجلاو ةنسلا بعام ىلا يقل لاق
 ةع ربخأ امك ءةنس نيعبرأ سأر ىلع 'هيلإ ىلاعت هللا ىحوأ نأ ةلاسرلل

 يف ِهّبْنُم نب بهو عمج دقو ".ادذسحتلاو حورلا نيب مدآو اًيبن ٌُتنك» :لاقف

 .بلص ىلإ محر نمو مجر ىلإ بلص نم هرون لاقتنا دمحم رون باتك
 تقو رهظ نأ ىلإ محرلا ةبحاصو بلصلا بحاص ةهبج يف ًألألتي هرونو
 ادجسم تراص ىتح ثكزف ضرألا هجو ىلع رشتناف هتّمأ نم هلاصفنا

 امنيأ ًاروهطو ًادجسم ضرألا يل تلعج» ذيع ربخأ امك .ًاروهطو
 ' هيدالوب ناطيشلا ةياز: تيسكعلاو ؟(ثيلصو :تهتت ةالصلا "يسكردأ
 لهال ضالخلا قرط رهظو «سراف زان تدقضو :ئرمسك .ناؤيإ :تيفدُخو

 .سانلا عيمج نع خسملاو فشسْخلا عفّرو صاصتخالا

 ال ال ال ال ان ال

 .هلوقو كلذ :نيتخسنلا ىف 4 .يفاك : «تكيسلا يف م

 .هيلإ ىحوأ نأ :ل 1 15/4 عةيوغلا ةروبس

 كردتسملاو 64١ ءيقاتعهلا ؟:ىذمرعلا قتسو: 406 عهةزو ليثح نب دمحلا نكس 17

 10 «يطويسلل ريغصلا عماجلاو ؛5 ؛مكاحلل

 .تكردأ :م 4

 ؟55 ةالصلا ؛١ مّميتلا «يراخبلا حيحصو ؛18١ ٠١50/5 لينح نب دمحأ دنسم .

 .0© "  «ءدجاسملا ءملسم حيحصو

 .هتدالوب - ل 1٠١



 <59 ينوباصلا نيدلا رون

 [حارشنالا ةروس يف مَع يبنلا لئاضف]

 ىتح ءريرقتلا ىنعمب ماهفتسا اذه '.4َّةَرْدَص َكَل َسَنَش ٌرلَأأل :هلوقو

 :لاقيو .قلخلا لاقثأ لّمحتو ةلاسرلا ءادأ ىلع ٌتيوقو يتيبوبر تفرع

 ٌَترّصقّتساو يلالجو يتمظع تدهاش ىتح كّرس نع بججحلا ٌتعفَر

 لاق امك :سنن لك .يف :كيلع مزال .رافغتسالا تيأر. ىتعح :كسفن

 ناك هنإ :ليقو '.(ةّرم ةئام موي لك يف هللا رفغتسأل ينإ» : ةئتقن

 لأس ءرتسلا وهو رْمَعلا نم مصعتسا ىنعمب رفغتسا :ليقو .هتمأل رفغتسي

 :ليقو [و44]/ .هدوهش ماقم يف هسفن ىري الف هنيع نع هبجحي نأ

 ىلع ركشلاو' :«اروكش دبع نوكأ الفأ# +لاق امك :ءاركشو. ًادئعت“ رقغتسا
 ل

 - يف لاقو *.4ارربك َكْيلَع ن6 ُمْلْض َّنإ# :ىلاعت هللا لاق .ماعنإلا ردق .٠

 م
 قلح َلَمَل َكّنِإَو# :لاقو ”.4اًميِظَع َكََع هلأ ُلْضَص تاكو#» :ىرخأ ةيآ -

 ١ «حارشنالا ةروس 45/١.

 نئسو ؟؛١4 ءاعدلاو ركذلا ءملسم حيحصو ؛؟5/٠1 «465/1 «لبنح نب دمحأ دئسم 1
 ١/47. ريسفتلا «ءيذمرتلا نئنسو ؛؟“ رتولا ءدواد يبأ

 ءملسم حيحصو ؛5 دّجهتلا ,يراخبلا حيحصو ؛7058 2761/4 لبنح نب دمحأ دنسم 0"

 4١.  ا/4 نيقفانملا تافص

 ١١7/5. ءءاسنلا ةروس وه .6ا/ل/17١ ءءارسإلا ةروس 65



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا
 غياااا77070797بتططببتاا7اب7 ١" رزوزرج

 .١ ٍويِظَع

 نع ةرابع نوكي دق 'عضولا '.4َكَرْرِو كلن اَنْعَصَوَوأ# :ىلاعت هلوقو
 دعب وفع ”طاقسإ :ناعون طاقسإلاو .عفرلا نع ةرابع نوكي دقو *ءطاقسإلا

 "دابعلا نيب لاعفألا ةمسق تقو ًطاقسإو ءوفعلاب 'َنئمطيف مْيآملا باكترا
 يف ناك هنأ ال «لاعفألا ةمسق دنع رازوألا ةمسق نم ظح هل ٍبَصُي ملف

 هريمض نع 'ناطيشلا تاغّرَن عقر دقف ”عفرلا طاقسإ امأو .هطقسأ مث رزو

 ريمض نع ًاضيأ ''ٌعقرو ءهموق لاختشا بسح مئصلا ةدايعب هبلاطي اليك
 هلاح يف لّمأتلا نع مهرطاوخ ٌفّرصو كلذ ىلع هولمحي مل ىتح هموق
 هتقفش نع ةرابع رزولا اذه نوكي نأ لمتحيو .مهايإ هتفلاخم ىلع راكنإلاو

 ديس ناك هنإف .مهيلإ كالهلا هاجتاو مهلعف حبق ىلع هفّهلتو قلخلا ىلع
 كلل :ىلاعت هللا لاق ىتح ءمهتواقشو مهكاله هيلع ٌقّشي ناكو قلخلا

 َمِلَع كسْنن َبَهْذَل الق :ىلاعت لاقو ''.4َنيِمزُم اوبوكي الأ َكَسَ محب

 لأس دقو '*ءاريزو ةّيعرلا رمأ "لمحتي يذلا ىّمسُي كلذلو '.*ِتْرَسَح
 ةيآلا هذه يفو '”.هوخأ نوراه هلهأ نم ًاريزو هل نوكي نأ ٍةْمِقَع ىسوم

 ةلاسرلا ماقم يف ٌةميلَظ ىسوم لأس ام نأ خ2 يبنلا فرش نايب
 ع

 .كتلأسم ريع نم ١ !كانيطعأ

 كيلع [ظ؟4]/ رمألا انفيفخت الول ىنعي '**«ةَرَهلك َضقْنأ َفِلا#'' : هلوقو

 .5/44 ؛حارشنالا ةروس 5 .4/18 ءملقلا ةروس

 .طاقسإ نع :م 4 .عضولاف :م 0"

 .رهظيف :م 17 .طاقسإ عفرلاو عفدلاو :م هد

 .عفدلا :م 4 .دابعلل نيمغب :م 0/

 .عفدو :م ٠ :نيطابخلا :ل

 .8/90 ءرطاف ةروس ١ ."/؟* «ءءارعشلا ةروس ١١

 .ريزو :م 1١4 .لمتحي خم 3٠٠

 579/٠١-0١0. ءهط ةروس) #ىلفأ ْنَم ارزَو يل لَمَجآَو# :ىلاعت هلوق ىلإ ريشي .هاخأ :ل ٠6
 .هلوق :م 07 .كانيطعأ هل ةلاسرلا :م 73



 ليوأتلا لهأ ةّماع ٌفّرصو :روصنم وبأ خيشلا لاق .كرهظ رزولا اذه ضقنأل

 حصألاو .ديعب هنكلو '«4َكْيَدل ٌرِفْغَتْساَو#» :لاق امك بنذلا ىلإ رزولا
 ىلإ ةيآلا تفرّص ولو :فئصملا لاق '.انلق امك ةلاسرلا لاقثأ ىلإ هفرص
 .هريغ بونذ لثم هبنذ نوكي الو هلاحب "قيلي ام دحأ لك بنذف بنذلا
 [مهف] ءايبنألا امأف ”.ىلاعت هللا ءاش نإ اذه دعب ءيجي كلذ ريسفتو

 فيكف انتلاح ىلع متنكو انلعف ام لثم متلعف مكنأ» مهيف انَعطم رافكلا دجول

 .«؟انتوعدل نوحلصت

 ”سانلا دحأ رَصَب عقي الل ًانوتخم ينعي ًارّهطُم ةدكلَع يبنلا دِلُو دقو

 نم دحأ رصب الو هتروع ىلع هرصب عقي ملو هرمع ىضمف ءهتروع ىلع
 نم كلذ ثيار انهم ىنإ# 55 ةشئاع تريخلا .هئاسن خم ىنح قلخلا
 يِلدبأ فيك هنأ ىرت الأ .قلخلا رئاس نيب نم كلذب ٌصُحف "هك هللا لوسر
 ْ * 4 امل ٌتَدْي## :لاقف كلذب مدآ

 نإو هفرش ُركذ انلاثتمال أّيهتي فيك 435 كَل اَنمَرَل :هلوقر
 ىلع ؛لامجإلا قيرط ىلع الإ هفرش نم اوفرعي مل نيبّرقملا 'ةكئالملا
 نم عمس ةعبارلا ءامسلا ىلإ ىهتنا امل جارعملا ةليل يف يور ام
 «؟رمع ءالؤه نوفرعي له» : 12 ليربجل لاقف ءرمع ركذ ةكئالملا

 يف حون بَل ام رادقم رمع لئاضف تركُد ول دمحم اي» :ليربج لاقف

 ١ رَكِجلَو يثَمْلاب َكْيَم ِدْنَحِب ْحَيَسو كْيَدِل زِهْنَتْسَو ّقح هلل َدَعَو كثي ديس «
 َنيِنيؤُمْلِلَو َكْيَذِل رفْمَسَسأَو هنأ لإ َهَلِإ ل ٌمْنَأ ركعات ؛(٠١00/1 .,نمؤملا ةروس)

 .دمحم ةروس) «#ْنئوْؤْمْلَاَو ١19/147(.

 .150/9 «.يديرتاملل نآرقلا تاليوأت :رظنا 5
 .ىلاعت هللا ءاش نإ - ل 4 .قيلي .دحأ :ل *
 .سانلا م هز

 ٠١9. ص «ءيذمرتلل ةفيرشلا لئامشلا :رظنا 1

 ١ .حارشنالا ةروس 4 . 71 .هط ةروس 15 .

  #4.ةكئالملا نأ هفرش :ل



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 غي”؟”/بب7707طططسططط ب777 بسس ١ ج

 ابأ نأو ءركب يبأ تانسح نم ةئسحل رمع نأو .هلئاضف ّمِتِي مل 'هموق

 هلضف نم هباتك يف ركذ ىلاعت هللا نكل [و1]5/'.«كتانسح نم ةنسحل ركب

 مّهوتُي الئل 0 كل اًنَعَفَرَو :لاقف هب نمآ نم "ناميإ هب حصي ام

 وه لب .اهل ةشتم اهب بجسعم وأ ةعفرلا فّلكتم عفرتم دع هنأ

 بتكلاو ةيلاخلا نورقلاو ةيضاملا ممألا يف هركذ ىلاعت هللا نم عوفرم

 عفر كلذكو ".نيبرقملا ةكئالملاو نيدرعلاو ءايبنألا نيب اميف ةقباسلا

 الإ ركذأ ال» :لاقف "ناذألا ةملكو دهشتلا ىف هركذب 0 ثيح هركذ

 ىلإ هركذ نع هرس 'بذج نأب هركذ عفر :ليقو ”.«يعم ركذُتو
 هلل هركذ 5200 هركذ نع هللاب الغتشم هل ًاركاذ "ا * فاعلا

 .هركذ عوفرم يفاصلاو

 لاق نكلو ءاوركذ ام ريسفتلا لهأ رّكذ ".4«ردْي ركقلا مم ذِي :هلونر

 مهنايغط يف مهدّدرتب ةيلهاجلا لهأ ىلإ هرظن رسعلا ىنعم :ةراشإلا لهأ

 ةدع '؛ يناثلا رسعلا نوكي نأ روجيو .مهنابسحو مهنظب ةهلآ مانصألا ةوعدو

 نيا اع م لع ٌريَصَأو# :لاقف «لاتقلاب رمألا ريغ نم ةوعدلل ةكمب هماقم

 مم يس

 0 4 امي َكْيْدَص ُقيِضي َكنأ هلت َدَتْلَوط :لاقو * الج اََبَح مَرْيَمَ

 .هرمع يف :ل ١

 تاعوضوملاو ؛5/١5 ءرجح نبال ةيلاعلا بلاطملاو ؟ 48 ؛«يمثيهلل دئاوزلا عمجم 05

 لاق :يطويسلا لاق 3٠7/١ .«يطويسلل ةعونصملا ئلآللاو ؛"١/١7 ؛«يزوجلا نبال

 1 ْ .لطاب ربخ هنإ :نازيملا يف يبهذلا

 .يهتشم :م ؛يهشتم :ل 1 .ناميإ حصي ام :م 3*

 .هنرفو خم 1 .نيبّرقملاو :ل 4

 .مالسإلا ةملكو دهشتلاو ناذألا يف :ل

 روثنملا ردلاو ؛555/5 #/5١9« ءريثك نبا ريسفتو ؟٠/7780 «يربطلا ريسفت :رظنا

 189/١. .يزوجلا نبال تاعوضوملاو 5 يطويسلل

 .روكذملا ىلع :ل ٠ .بذج نأ :م 64

 .اوفصيف :نيتخسنلا نلد 1 .نوكيو :م ٠١

 .ةروسلا هذه نم 1 ةيآلا يأ 4 .6/44 «حارشنالا ةروس 1٠

 .ا//16 .رجحلا ةروس 15 .١١رال/ا# .لمزملا ةروس 1١6



 7 ينوباصلا نيدلا رون

 ليوأتلا ىلع 'رسيلا نوكيف «لاحلا قيضو ةنكسملاو رقفلا يف رسعلا نوكي وأ
 ىلع ةريضتلاو. :لاغقلاب ٌدمألا: يتاغلا ليوأتلا ىلعو «مالسإلا روهظ كيلا
 "اميف ىلاعت هللا ةمسق بلقلا قد وأ ؛ مئانغلا لكاو .لاومألا ةعسو. ءاذعألا
 نم موسقملاب *نفدلا يربن " كام َنَحَحظ [ظو0ه1/ :ىلاعت هللا لاق م
 ةفلاخمو نحملا ىلع ىلاعت هللا هضوعي امب هتريصب حتفب وأ ؛رسيلا عسوأ
 يبأ ةأرما نأ يكح امك «برلا ءاضرو بلقلا ءاكذو رسلا ءافص نم ىوهلا
 :تلاقف كلذ يف اهل ليقف .ءتكحضف اهعبصإ 'َيِمَدَق تاع ”يرابْدوُرلا يلع

 .اهَمْلَأ يناسنأ ام اهباوث نم يل فِشُك

 ٌتغرف اذإ لمتحُي ".«بَعْرأف كير َلِإَو .ٌبّصاَف تضره اَدف8# :ىلاعت هلوقو
 لمتحيو «ىلاعت هللا يدي نيب ةاجانملل بصناف مهيلإ ةلاسرلا ءادأب قلخلا نم
 ءادأل بصناف كايإ يفيفختو يريسيتب ةلاسرلا ”لاقثأ يف ركفتلا نم تغرف اذإ
 ؟ «اروكش ادبع نوكأ الفأ» :ةشئاعل ْخَِع لاق امك «ليللا ةالص يفو ركشلا
 عيفرو تاماركلا ديزم نم كل هللا دنع ام بلطا يأ 4بّعِاذ َكْير ٌللَرل
 .تاجردلا

 يهن وأ رمأ اهب قلعتي مل هنأل ةروسلا هذه ريسفت فلكتي نأ مزلي ال#
 هتبطاخمب ملعأ هللاو دلع هللا لوسرب ةصوصخم يه لب امهب امعلا بجي

 كاسمإلا امأف «ءليلد ريغ نم ةروسلا هذه نم هللا دارم ىلع دهشن الو «هب

 .املف :م 5 .رسعلا :ل ١
 .#97/4 «فرخزلا ةروس) ايدل ريكا يف ذ مُهتَشيِعَم كتلي انَمَق نحن 7
 يضرلا ؟نيكتبسلا ىف 5
 نع ةيفرصلا زابك نه «لصاف «قرابذوزلا ا ل دس 0

 .رصم نكس ؛«دادغب نم هلصأ .فوصتلا يف ناسح فيناصت هل .ءارزولاو ءاسؤرلا دالوأ
 :ةلاسكل نيفلؤملا مجعمو ؛199/8 ؛يلكرزلل مالعألا :رظنا .م970/ه171 ةنس يئوت
14 ". 

 .6  ا"ل/45 .حارشنالا ةروس .يمدق :ل
 .لاعفأ يف خم 6

 عحيحصو ؟ 1 ليللاب دجهتلا .يراخبلا عيحصو 060 ,5214 لبنح نب ذمحأ نتسم



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنللا

 ا قم م : هناك ا م ملسأ اهريسفت نع

 ل يل م ا هيف 0 ا

 جُرخيل هيف لمأتلا نم دب ال رهاظلا يف "اصقن بجوي ام هيف ناك نإو .هبلق
 .هردق ةقفاوم ىلع

 ال ان ا ان ال ال

 .اهيلت ىتلا ةرابعلا نم دافتسي امك ُكَناْعَي

 .اذه :ل 5

 109/١17. «يديرتاملل نآرقلا تاليوأت :رظنا “*



 2 م

 [ ةلثكلغ يبنلا فرش]

 هبسنو هبسحو هقّلخو هلعفو هسفن يف تباث هل هللا لوسر فرشو
 ةيلح [و45]/ يور ام ىلَّعف 'هسفن فرش امأ .هتابث قدصو هرس ةوفصو
 لامك نم كلذ ريغو 'ةلاه يبأ نب دنهو 'دّبعَم مأ ثيدح يف كك هللا لوسر

 بويعلا نع هتهازنو هرظنم نسحو هتقلخ لادتعاو هتئيه لامجو هتروص
 ملح نم ىوري امك 'لعتلاو قلخلا انأو ”ءريقيلا اهي ىلع, ىتلا تافآلاو
 ىلع هتقْمَشو هتمأل هتياعرو هدّقفتو هلامتحا نسحو هئاخسو هعضاوتو هراقوو

 20 ا اس

 .هسفن - ١

 .دلاخ تنب ةكتاع اهمساف «ةرجهلا يف ةصقلا ةبحاص ةّيعازُخلا دبعم مأ 9 ١
 ءربلا دبع خبال تاعيتسالاو ؛"”؟70/5 ءهرجح نبال بيذهتلا بيرقت :رظنا

 . 5/١

 تنب ةجيدخ همأ لَك يبنلا بيبر «ءيميمتلا شابنلا همساو .ةلاه يبأ نب كده وه 5

 بيرقت :رظنا .كلذ دعب شاع :ليقو «يلع عم لمجلا موي دهشتسا :ليق .دليوخ

 ١055/5. ءربلا دبع نبال باعيتسالاو ؛777/” ءرجح نبال بيذهتلا

 .هتبيه :نيتخسنلا ىف

 باد ىف تك نم ةقيرشلا لئامشلا ءىدمرتلا بم ةرظنا نشا ىلتي اهي. يذلا :ل 8
 ريدقلا ضيفو ؛؟8 51/6 ضورلل 02 كدر .يمثيهلل دئاوزلا عمجمو ؟٠ 5

 ."7/7 .يدنهلل لامعلا زنكو ؛!ل5/5 .يوانملل

 5-5 .4/68 ءملقلا ةروس ١ .لقعلاو :ل



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا 5

 لك يف مهئامسأب 'نيهّوَتُم اوراص ىتح ماركلا هئابآ نم ركذي اميف هبسن

 هيلع ىرج بلص لك نأ فرعيل «ةليبق لك يف فرشلاب نيروكذم ءرصع

 0 علل و ؛هموق يف مع

 ل قئالعلا نع ؛ مث ناك هنإف هرس ه ال 000 "ا تاكملا

 ريسمت ىف قداصلا رفعج لاق امك ءاهيلا نكيس آل قئالخلاو اهيلع ”دمتعُي

 ب يب او دا َئ م ثني كلو راح ”هلوق

 ين الاب كك "حرس نزور يسرا

 الو بّرقم كلم هيف ينْعَسَي ال تقو هللا عم يل» : ْكلكلَظ ربخأ امك ,كنيبو

 ىلاعت هللا نم هيلع ةالصلاب ىلاعت هللا هّصخ [ظ95]/ دقو ''.«لسرم ىبن

 يدل ماكي يبل كَ م ِهَنكِبلَبَو َهَللا َّنإ## :لاقف هتمأ عيمجو هتكئالمو

 ءءافطصاو ''ءابتجا هللا نم ةالصلاف ''.4اًعِيلْنَت ْامَلَسَو هيلع ْاُلَص أيما

 ًاعيفش هميدقتو ءادتهاو ءاعد نينمؤملا نمو ءءالجتساو ميظعت ةكئالملا نمو

 .ىلاعت هللا ىلإ

 ايندلا قلخ ىلاعت هللا نأ ةماعلا نّسلأ تلوادت امو :خيشلا لاق

 .فيرشتلف :م ١*5 .نيهزنم :م ١

 .افصم :نيتخسنلا ىف 4 اكل را ل 0

 .هلوق هريسفت يف 5 1 .دمتعم ال :م 6

 .لج نإو :ل م 9”/٠"7. ءرمزلا ةروس ا

 :نليبتا ٠

 ؛5955 ص ؛يواخسلل ةنسحلا دصاقملاو ؛١5١ ص ء«ىنابيشلل يتللا ةذمت 9 1

 مالك نم وهو ثيدحب سيل اذه) :يراقلا يلع لاق ١١7 ص ءيراقلا يلعل عونصملاو
 ةيفوصلا هركذت) :ينولجعلا لاق 177/1 ؛ينولجعلل ءافخلا فشكو ؛(ةيفوصلا ضعب

 يف يلع نع هدنسم يف هيوهار نباو هلئامش يف يذمرتلا هاور ام هنم برقيو .. .ًاريثك

 اًءزجو هلهأل اًءزجو هلل اًءزج :ءازجأ ةثالث هلوخد أّرج هلزنم ىتأ اذإ لي ناك ثيدح

 :(هيفتل

 .رايتخا :ل ١١ .#05/9 .فبازحألا ةروس. ١



 - ينوباصلا نيدلا رون

 ايتدلا ثقلخ اه ةمجم: الولا :لاك هنأ اوورو كيكتف 0 ةرخآلاو

 نأ مهوُي هنأل ءمظنلا اذهب ةليضفلا هذه ءارجإ نسحتسُي ال '.«ةرخآلاو

 مباع رسل را اي ا ا ربا

 ىلع ًادمحم لضفو ةرخآلاو ايندلا َقَّلَح :لاقي نأ بوصألاو قفوألا 'نكلو

 امب ْمِمِقَظ هلضف يف ٌركذي الو «ةرخآلاو ايندلا يف ضرألاو تاوامسلا لهأ

 ىتح «.هلالج لج هللا ميظعتب هبلق يف هميظعت طلتخيو ةيدوبعلا دح زواجي
 فرعي "4 هلأ وردت نرظكلو ]+ ةهلوقن :ىلاغت هللا هكذدم نم ةلمج ىف نوكي

 كلر كس هير هير ل ري لسير ردن نح ىناسف هللا نب امي نق
 هللا بحل ينوبجأو ءهمعن نم هب مكدفرأ امل هللا اوّبِحَأ» : ْدْدكَط لاق امك

 ”نم لكو .هللا بحب ةطوبرم هتبحم نوكت نأ َرَمُأ ”««يبحل يتيب لهأ اوبحأو
 هيلع ىلاعت هللا ةنم كلذ يف دقتعي [نأ بجي] ديرو نرد هيل ىلا قمتم

0 

 "ك4 لأ عاطأ ْدَمَه [و90] َلوُسَرلَأ عِطي نّم## :لاقف ىلاعت هللا ةعاط

 وُ ع َكْيَرَو ًالفإ# :لاقف ىلاعت هللاب ناميإلا طرش نم همكحل ميلستلا

 " (4اًميِلنَس اَسْمَول هلوق ىلإ 4ُْكَنْنَي ٌركبَط امن كوب ٌّقَح
 هتمظع يف هيزاوب الو هئامسأو هتافص يف قلاخلا كراشي ال قولخملا نأ

 ول َكيِرَش ال» :لاقو "42ش .هينك لا :ىلاعت هللا لاق .هئايربكو

 22 هلوق ىنعمو ١ عزمت ارد و مل نكي لو :لاقو ١ 244 ترم كادي

 ىلع ًاعوضوم هئظأ) :صيخلتلا يف يبهذلا لاق 515/5 ءمكاحلل كردتسملا :رظنا ١

 لاق ؛«ينولجعلل ءافخلا فشكو ؛١/78١ «ضايع يضاقلل ءافشلاو ؛(ديعس

 ؛ (ًاثيدح نكي مل نإو حيحص هانعم نكل :لوقأو .عوضوم : يناغصلا لاق) : ينولجعلا

 ؛40060 ١/١١"24 .يدنهلل لامعلا زنكو ؛56١١ ص ءيراقلا يلعل عونصملاو

 189/١. .يزوجلا نبال تاعوضوملاو

 159/94 .ةيزغلا ةروصص كل لا
 6١ ١٠. ؛مكاحلل كردتسملاو ؛١7 بقانملا ,يذمرتلا ننس 4

 .8+/4 .ئءاسنلا ةروس 5 .املكو :ل ه

 ١١/55: .«قروشلا ةروس م .190/8 ءءاسنلا ةروس ا



 ءايبنألا ةميصع نم ىقتنملا 8

 ريغ هللا تافصو لولعم هتافصب دبعلا نأ ىلإ ةراشإ '«مكَدَفرأ امل هللا اوّبِحْأ

 دق ناك نإو ماعنإلا ةلعب ىلاعت هلل دبعلا ةبحم نوكت نأ زوجيف '«ةلولعم

 لب ةلع ىلإ لاحت نأ زوجي ال هدبعل هللا ةبحم امأف .َبَحُي نأ لهأ هنأل هبحي

 :ةمكحلا "تايضتقم» نع ةليوبر. ىف

 هلوق ّلثم ةالمكَع يبنلل نآرقلا يف يتلا تاباطخلا مث :خيشلا لاق

 ام ٍدَعَب نَم#» وأ ؟ 4 رلِعْلا نين ىلا مه ءاوهأ َتَعَبَتا ِنيلَوأ# :ىلاعت

 ُهَنم ذَمَأَل .ليواقألا صعب انيَع لون ٌرلَوأل هلوقكو 'ءنيعضوملا يف *”4َكةج
 .ةمكحلا نم هوجو اهيف *.«4َنَْع نطل َتكَرشَأ ْنِِل#» :هلوقو " 24 نبأ
 باطخلا دح نع جرخي ال  هردق لج نإو  دبعلا نأ فرعُي نأ اهنم

 هللا هبطاخ 'ةدحاوب موصعملا نأ دابعلا هيبنت اهنمو .ىلاعت هللا نم باتعلاو

 ريغ نم هلاح ىلع نّمأي ىتم هنود ''نّمف ءباطخلا اذه ''لثمب ىلاعت
 ملو مهطلاخي مل اميف هنأ رافكلا ملعي نأ اهنمو ؟ةذاعتسا الو ةناعتسا

 نكلو .هقّلل ةسامش نم سيل تاقوألا ضعب يف نولأسي اميف ''مهبطاخي

 '"" كير نم كلِ حتي اَم َميَنأَرط :ىلاعت هللا لاق .هللا يحول ًاعابتا
 هنوعدي ام ضعب يف مهقفاوي نأ ''همركو هقلخ نم نوعمطي مهنإف [ظة1]/

 مهعامطأ عطقنتل مهتقفاوم ىلع ديدهتلاو مهعابتا نع يهنلا هيلإ ىحويف ءهيلإ

 در هيفو .عرشلا فيلكت ريرقتو ةنايدلا ردق ميظعت اهنمو .مهايإ هتباجإ نع
 هلل نيّبحملا ءايلوألا نع عفترت ةعيرشلا نأ نومعزي ثيح '“ةحابإلا لهأ ىلع

 :لولعم ريغ :ل 5 .ابيرق مدقت ١

 ١3 .ةرقبلا ةروس 1 .تاضتقم نم ل 7 .

 .نيعضوملا يف - ل 5 .56١/؟ «ءةرقبلا ةروس ده

  7«ءرمزلا ةروس 64 .50 55/594 «.ةقاحلا ةروس 160/4.

 .لكمل 2:0 ١ .هدحاوب :ل

 .مهلماجي ملو :م ١ .نمل :يلل.6 5

 .همركو - ل 14 .؟/# .بازحألا ةروس 1١

 لاومألا يف ءاكرش سانلا نأ اومعزو تامرحملا اوحابتسا نيذلا مه ةحابإلا لهأ 6

 -هب رمأ امب نايتإلا ىلع الو يصاعملا بانتجا ىلع مهل ةردق ال نأ نوعّديو ءاسنلاو
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 الإ اًيح ماد ام دبعلا نع يهنلاو رمألا عفترت ال حارص رفك وهو .ىلاعت
 .قفوملا هللاو '.رذعب

 ال ان ان ان ال ل

 تاحالطصا فاشكو ؛؟755 ص .يدادغبلا رهاقلا دبعل قّرِفلا نيب قرفلا :رظنا .عرشلا -
 ١١7/١. ؛ةّيحابإلا» .يوناهتلل نونفلا

 ندعي ال 2ك 15



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 م _-_-_-_-_-_ يك ثا وز

 [ةمصعلا ةهجو نم ىحضلا ةروس ريسفت]

 ءوضب ىلاعت هللا مسقأ !.#«.ىبَس اد ليلو .ىّضلاو# :ىلاعت هلوقو

 «بقاعتلا ىلع راهنلاو ليللا باهذإ ىلع 'هتردقل ةنابإ ليللا ةملظو راهنلا

 ال مهنع هبهذي مث هدابع ىلع ىلاعت هللا نم ةمحر راهنلا ءوض نأ عم

 .ةلئاز ةيناف اهلاوحأو ةرّيغتم اهنأ ايندلا ةفص نكلو .مهنم ةيانج باكترال

 يور امك .ًامايأ يحولا هنع رخخأت ثيح ةئقت يبنلا بلق بيبطت اذه يفو

 نإ» : لقي ملو ادغ مهبيجي نأ مهدعوف ءايشأ رع ولاني ةونهيلا نأ

 يبنلا يف دوهيلا نَّعطو «يحولا غيلبت نع ةلْيقَت ليربج عنتماو حاكدللا .ءابق

 هللا لوفاق ٠ .«مهتلاقم نم اكل يبنلا متغاف .هالقو هبر هعّدو :اولاقمف ذلك

 ءوض لثم يحولا رتاوت نأ راشأف ”.ةهلئلع هبلقل "ًابييطت ةروسلا هذه ىلاعت

 ةمكح راهنلاو ليللا فالتخا نأ امكف «ليللا ةملظ لثم هعاطقناو راهنلا

 ءوض نوكي نأ لمتحيو '.دابعلا لاوحأ فالتخا ”كلذكف ىلاعت هللا نم

 .ضبقلا لاح ىلإ ةراشإ [948]/ ليللا ةملظو طسبلا لاح ىلإ ةراشإ راهنلا

 اذكف زاهنلاو .ليللا .بلقت هتردقي نأ ؟امكو. ":طسانلاو. ضاقلا وه لاو

 .هتردقب :م 5 1 د 17/47 . صصقلا ةرويض 1١

 .ابيطم :م 7*3

 .077/54 ءريثك نبا ريسفتو ؛؟٠/١ ءيربطلا ريسفتو ؛97 ريسفتلا «يذمرتلا ننس

 .ةمكح + م 5 .ىذكف :م 6

 .امكف :م 4 .طسابلا :م 037



 هنأ اومعز امك ,نسبلو طسلاو ضبقلا يتلاح نيب دبعلا فّرصُي اعيكدي
 سابتحالا اذه سيل يأ "#ّلَق امو 000 79 :لاقف «ءهالقو هبر هعّدو
 .ءازج راد ةرخآلاو ءالتبا راد ايندلاف .ءالتبالاو ةنحملل هنكلو ىلقلاو عادولل

 يرجي ام ىلإ ال ةرخآلا راد يف ةماركلا نم كل د ا ا رشا نكت
 " .«قرألا ّنِم َكَل َح ُهَريآللَوا»# :لاقف .ايندلا لاوحأ فالتخا نم كيلع
 7 نأ هتمأل 528 امإو ءءادعألا ةتامشو ايندلا نحم يف ةيضرتو ١ ْنَقَت

 يراجم تحت نكسيف هللا لوسرب نحتمُملا يدتقّيف نحملا نم ولخي ال

 .هللا ريدقت

 00 نأ ريسفتلا يف ءاج 7.4 .ىَضَرَف كير كليطعي َفْوَسلَو## :هلوقو
 هنو قداصلا رفعج . لاق ىتح «ةمايقلا موي ةعافشلا ةجرد ءاطعإ ةيآلا نم

 دن ديحع هع ىلاعت هللا باتك ىف با ”ىَجرأ :لوقت .تيبلا لهأ انإ

 "لحاوو: دمحتم ىضري الو ئضري ىتح هيطعي نأ هدعو هنإف '«ةيآلا هذه
 ْفِإ ِءَىَأَسِل َنلوُفَن الو :لاقف ”مالكلا ءارجإ هل م .رانلا يف هتمأ نم
 يف ء ءادنعسالا لصوي هعمأ "'تداعتل يي هنلأ ةاكم ..نأ لإ 152 كي لي
 .دقعلا لطبَي دقعلاب ءانثتسالا لصو ْنِإف دوقعلا كلذك ل ' .مهديعاوم

 هنإف .4هللا ءاش نإ نمؤم انأ» :لاقي الف ءانثتسالا هقحلي ال ناميإلا كلذكو
 ىلإ ًادّقتعم نوكي نأ [ظ14]/ هتحص طرشو ءدقتعا ام ىلع بلقلا دقع
 :هلوق يف اذكو .هنم جورخلاو هيلإ 5 ةايتإ زوجي :تقو. هل سيلو هليآلا
 ىلع تابثلا ىلع همزع نع رابخإ هنأل ءانثتسالا هب قحلي ال «ًانمؤم تومألا

 "رمأ دقو .مزعلا دّكأت يفني هب ءانثتسالا قاحلإو .توملا تقو ىلإ ناميإلا

 .ةروسلا هذه نم  ةيآلا ٠١ :هتمكحل 8ل 1
 .ةروسلا ذه ن8 ةيالا 4 .ةروسلا هذه نم 5 ةيآلا

 قيالا هذهسل 5 .احرأ :م ه
 .مالكلا - ل م4 .دحاو دمحم :ل  ا/

 .بذاتيل هم .55 79/١8 ءافهكلا ةروس 4
 .هؤاهتنا :م ١١ .مهيديعأوم يف :م 1١١

 .رمأ دقف :م 311
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0000 

 مثنأو الإ نوم الو :لاقف توملا تقو ىلإ هيلع تابقلاب هدابع ىلاعت هللا

 ام ضو : بو لاقف ًاضعب مهضعب "ةيصوت هئايبنأ نع ىكحو '.«ةرئلتت

 :لاقي الو '.4ةوُمِيْسُم رْسَأَو الإ َنُيوُنَم الثط هلوق ىلإ «ُتوُفََيَو نب دهر
 بارطضال ال ىلاعت هللا نم ناميإلا ةمادتسال هب قَحلُي امنإ ءانثتسالا نإ

 ءاعدلاو لاهتبالاب نوكي ىلاعت هللا نم ناميإلا ةمادتسا :لوقن انأل «ةميزعلا

 فوت : ة2ظ فسوي لاق امك «لبجلا خوسر هداقتعا يف خسار وهو

 مهويف كشلا نع ”ىبنُي يذلا ”ءاقعمالاب هل * 24 َنيِحِلَصلأب ناحل مليم

 .داقتعالا يف بارطضالا

 هللا لوسر قدص ةلالد ةدملا هذه يف يحولا سابتحا يفو :خيشلا لاق

 امك ايرتفمو اعرتخم ناك ول ذإ «هليزنتو هللا يحو نع ربخُي اميف ةلئيلط

 مدقت اميف هئاشنإ بسح ًاباوج "مهلاؤسل مايألا هذه يف ىرّتفاو عّرتخال اونعط

 باوج يف هللا يحول رظتناو مهتلاق ىلع ربص هنكلو .مهرييعتو مهنعط عفدنيف

 نينمؤملا بولق نئمطتف يحولا راظتنال عنتمم هنأ قلخلا ملع دكأتيف «مهتلاقم

 موي ىلإ هتافو دعب هب نوكّسمتيف «نآرقلاب هتجح ماودو هتوبن قدص ىف

 امهب متكّسمت نإ ام نيلقثلا مكيف [و44]/ ٌتفَّلخ» : ةلئيظ لاق امك «ةمايقلا

 .«يتئسو» :تاياورلا ضعب يفو '««يترتِعو ىلاعت هللا ّباتك ”:اوّلضت نل

 عبنم «نيتملا هللا لبح وهو قولخم ريغ هللا مالك :نآرقلا نيلقثلا ''دحأف

 هترتع رخآلا لقثلاو .هعبت نمل ةاجن هب كّسمت نمل ةمصع «رارسألاو مولعلا

 الإ هظاريع لو ءابنألا ةنوؤ مهنإف ةنسلا لهأ نم رصع لك يف ةودقلا مهو

 :ىصوي ةءاينتأ نأ يكسو ل 17/7 «نارسع.لآ ةزوس 1

 سنو الإ َنيوَْت الك لا ْمُكك قلطضأ هَل َّنإ نبي ٌثوُئتَيَو ونبي طِهرإ آب ىترر) ٠
 ١735/5(. «ةرقبلا ةروس) «َنوُمِلُْم

 تاضسالا:نأل 8لأ 8 ١١1/1 ةفعموي ةروس

 .مهلاؤسب :ل 07 .ىنبي :م

 .اولضت مل : نيتخسنلا يف

 ؛؟1 51 ةباحصلا لئاضف ءملسم حيحصو ؛1١ 2١5/6. لبنح نب دمحأ دنسم

 :51 :بقاتملا «ىذمرتلا نكسو

 .كحأوب :ل 14

 رف رمح دف مح



 ةقنه ينوباصلا نيدلا رون

 اوناك نيذلا نأل زئاج وهف هتيب لهأ ىلإ ةرتعلا ركذ فرص نإو .«بسنلاب
 نم ةركذت مهف ءاملع اونوكي مل نيذلاو .ىدهلا حيباصم اوناك ءاملع مهنم
 لث# :ىلاعت هللا لاق .ةوبنلا قحل ءاضق مهتبحمو مهتدومو ءهتمأل هللا لوسر
 هتقيرطو هتريس ينعي ةنسلا كلذكو ١ م نمل ىف ةّدوَمْلا اّلِإ اَرْجَأ ِهْلَع كلتا ال

 نإ لق :ىلاعت هللا لاق .ميقتسم طارص ىىلإ يده اهب كسمت نمف مق

 دنع يتّئسب كّسمت نم» : ةئغ لاقو '.4ُهّنأ كْبِبحُي نعت هلأ َنوُبِحُت م
 '.«ًاقيّذص نيتس رجأ هلف يتمأ داسف

 هللا نم هيبنت ةغيص هذه ؟ # .ئواعت اَنَم امني كدي َملأ» :ىلاعت هلوقو

 هل ل ءاهبعم وه ناك نإو. ةيلغ هعمل يفيرعتو ةيبتل ىلاعت

 نع ربخأف .باطخلا عامسب ًاقرشت و ”اطنيتو اهينق ةادزمل_ىلاعت هللا نم هيبنتلا
 نمو .مهفلا "ةلالكو 'شيعلا ةثاثر بجوي متّيلا راسكنا نأل متّيلا دعب هئاويإ

 نيع يف ري ا هيبري يذلل ”يردنم ريع ةأوأف قلخلا نم , هاير

 ينعيف «هئاويإب [ظ419]/ هتّنم ىلاعت هللا ركذف .هنيع يف يبرملا َميظعتو ىئرملا

 .هتردقو هللا ريخست تحتاوهو كلذ لعف هنأل هايإ هللا ءاويإ دنع هّمع ءاويإ

 ال عير و ا را رو عر كئإ عا

 ةيادهلا نأ ملعُيل هقدصي ملو هب نمؤي مل كلذ عم مث .ريخستلا قيرطب نكلو
 نأ نع ةيلهاجلا ىف سانلا نيعأ فّرص ''كلذكو .ةلولعم ريغ ىلاعت هللا نم

 17 هنارسع لا ةروضس 1 1715 :ضروشلا ةرويص 1

 ؛"5١ 2185/١ .يدنهلل لامعلا زنك :رظنا «ةفلتخم تارابعب ثيدحلا اذه درو 38*

 ةفيعضلا ثيذاحألا ةلسلسو 4؟؟ ص «نيدلا ءاينغ دمحأل كثيداخألا ؤومارو

 .7”7” ص ؛«ينابلألا نيدلا رصانل ةعوضوملاو

 .اضقيتو :م 0 . 1/417 ء ىحضلا ةروس ع

 .ةلاكو :ل 04 :سفنلا .ع 53

 .هّللا ودع م 84 .اعوبتم م م

 .اذكو :.م 1١
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 مسا اوهو .«نيمألا دمحم» يحولا لبق هوّمس ىتح ءارزإلا نيعب هيلإ اورظني

 .ةهابنلاو ردقلا نع ىبني

 04 الد هلت

 ال ":# لق امو كير َكعَدَو امإ# :هلوق يف ُةُنَْك روصنم وبأ خيشلا لاق

 درو هنأ لمتحيو '.هايإ ىلاعت هللا بيرقت هيف نأ ىوس ءلّزن ببس يأل يردن
 كلذ عم يعدي مث راصنألاو ناوعألا ةلقب هيف اونعط ثيح ةرفكلا باوجل

 سائلا ةداع هذهو .هالقو هعدو هبر نأ اومعز +«هقلخ ةوعدل هلسرأ هللا نأ

 هنودصنقي موصخلاو ةينايسا ريغ نم ميظع رمأ يف عرشي اد اوأر اذإ

 هملس ':نولوقي بابسألا 'ثيح نم ةلباقملا ناكمإ ”هل نكي ملو كالهإلاب

 هسفن تاذ نم ًاعرتخم ناك ول هنأل هتلاسر قدص ىلع ليلد هيفو .كالهلا ىلإ

 .بابسأ ريغ نم جرخي ال ناكل

 امب خلع ًادمحم بطاخ يلاعتا هللا نأ اذه لبق ٌتركذ دق :ليق نإف

 ركذ ىنعم امف *4ُلوَلا اياَيط *.4َْيل م1 كه اتسلاجا
 ؟ميظعتلا دح نع جراخ هنأو نك هتبطاخم [, /

 عفرأب صيصختلاب هايإ هللا ةيبنت اهيف نإف ءامهنيب ٌداضت ال :انلق

 دنع ةنعارفلا لبياقتو ةنايدلا لبس ماقت اهب يتلا ةلاسرلا ىهو تاماقملا

 ٠ ءهددصب وه ام ةماقإ ىلع اهب ىّوقتي بابسأ نم ّدب الف ءناكمإلا
 ريقفلا اذكو لالجإلا نيعب هيلإ روظنم وه الو بابسأ اذ نوكي ال ميتيلاو

 هللا ننمب هتفرعم ْثَّمص ميظعتلاو ةوقلا بابسأ نع ًايلاخ هسفن ىأر ''اذإف
 هنيد ةرصن يف َىنَع ىلاعت هللا نأ ةنابإ هيفو '“.هئانغإو هئاويإب '' هيلع ىلاعت

 ١ .ىحضلا ةروس 5 .مهو :نيتخسنلا يف “9/".
 “ 3«يديرتاملل نآرقلا تاليوأت رظنا ١7/517.

 .هل ل ةه .قلخلا :م 4

 .لاقي :ل ال .ريغ نم :ل 1

 .5ا//6 «ءةدئاملا ةروس و ./7/98 «ءةبوتلا ةروس 64

 .برقلا هددصب :م ١ .متيلاب :م ٠

 .هيلع - ل 1١ .ءاذإ :ل ١

 .هباتعاو م ١5



 ينوباصلا نيدلا رون

 د7 ١ 4177777070707 7ب77ححححججج ْ

 رصنتسي ناك ع يبنلا نأ ىرت الأ .اهب دابعلا ىّوقتي بابسأ نع
 مهطسو يف لخديو مهعمجي ناك ىتح راصنألاو نيرجاهملا كيلاعصب

 ةبلغل لوقي ناكو '.«ءافعضلا ءالؤهب ينْرّصنا ٌمهللا» :لوقيو هيدي عفريو
 ؛ '«مكئافعضب نورشتت امنإلا : ةنجلاب مهل دوهشملا ءابجنلا مهيفو ”هباحعصأ

 مهسوفن يف رطخي الو بابسألا ىلإ مهبولق ليمت ال ءافعضلا نأآل
 تلعف مهسفنأ دنع مهرادقأ *كلطقسو .«ىلاعت هللا ىوس نم ىلع دامتعالا

 اذهلو '.مهئاعدب ًةرصنلا اوطعأو هءايلوأ ”اوراصف ىلاعت هللا دنع مهرادقأ
 ةروضحم ةدودعم ينغلا ىلع ىلاعت هللا معن نإف «ىنِغلا ىلع رقفلا "لْصَمي
 الو ةروضحم الو ةدودعم ريغ نيكاسملاو ءافعضلل دعأ امو "ع دب

 : ءارقفلل لوقي هنأ ىلاعت هبر نع يوري اميف ُْدكَظ يبنلا لاق .ةعومسم
 يتمارك اولمكتستل ''نكلو ّيلع مكناوهل ايندلا مكنع وْزَأ مل ينإلا
 تأر نيع ال ام مكل ''ُتأبَْح دقف ءمكبولق ايندلا ملك ١١ةلعلو [ظ/
 ن7 بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو

 .«ثيدحلا ظفل نم برقت ظافلأب ثيدحلا بتك ضعب يف درو نكلو ظفللا اذهب هدجأ مل ١
 ءدواد يبأ نئسو ؟ا” داهجلا .يراخبلا حيحصو ؛١/10/8 لبنح نب دمحأ دنسم :رظنا

 .67 داهجلا «يئاسنلا ننسو ؟85”7 داهجلا .يذمرتلا ننسو ؛,١7 داهجلا

 .هباحصأل هدعل :م 5

 عجارم رظنا ءهانعم برقي ام ثيدحلا بتك ضعب يف درو نكلو ظفللا اذهب هدجأ مل *
 .قباسلا ثيدحلا

 اصف ل .طقس :نيتخسنلا يف 4
 .لضفن :م 07 .مهئاعدب مهيلع ةرصنلا :م 5

 .ةروظحم الو ةعومسم :م «ةعومسم ةروظحم :ل #6

 .ةروظحم الو ةعومسم الو :م .ةعومسم الو ةروظحم الو :ل 84

 .الثل :م ٠١ كل هم

 .تاخ دق :ل

 ٌتدّدعأ» :اذكه ثيدحلا بتك يف ثيدحلا صن درو نكلو ءظفللا اذهب هدجأ مل 7
 دنسم .ارشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام نيحلاصلا يدابعل
 ؛"8 ديحوتلا ؛8 قلخلا ءدب «يراخبلا حيحصو ؛70”7 2717/5 لبنح نب ديمحا
 65١17. ناميإلا ءملسم حيحصو



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا
 ط7 70700 _ بكب ١١ج

 "لوقل ّدر .تايآلا رخآ ىلإ '#«ىَواَنَم اًمِيتِي َكْدِحِي ملأ :هلوقو
 *هذهب ىلاعت هللا نم ًاصوصخم ناك نم ':لوقي «هالقو هبر هعدو :ةرفكلا
 .ءالقو ةعيدوت لهأ نوكي الف ملع ىلع ىلاعت هللا هّصتخا دقف تاماركلا

 ليصحت نع ةرابع دوجولاف '«4ىَدَهَن الص َكَدَيَوَول :ىلاعت هلوقو
 ىلإ مدعلا نم هجارخإب هداجيإ نع ةرابع ًاضيأ وهو ءهدقف دعب ءيشلا
 كاندجو :لاقي امك .دوجوملا كلذ لاح نع ةرابع ًاضيأ وهو ءدوجولا

 نوكي نأ زجي مل مث .ّتنك امك كاندجوف اذك لاح ىلع تنك يأ ءاذك

 ناك ول ذإ ءنامز يف ىدهلا نع غاز وأ "ةظحل قحلا نع غاز ُدلمِلَع يبنلا

 اوقلحم اوقلحي ثيح نوليرحلا ذإ ؛ةلاسرلا "ايت قحتسي مل كلذك

 قلخ نيح هنأ زوجي نكلو .مهُرارسأ ًةرونم مهرودص ''ةحورشم *نينمؤم
 ةيشخلاب ءايشألا ضعب فصو هللا نإف .هيف نمضملا ناميإلا نع لفغ اي

 '' 4 ورع يس اَّلِإ ٍءْوَش ني نإو# :لاقف حيبستلاب اهضعبو ةعاطلاب اهضعبو
 درع .ىلاعمت هلل ٌعَوطأ ءيش لك» : دن لاقو' - . 4 َنوباَط 526 0 *لاقو

 3 1ك ِتولمَّسلا يف نم ُمَل ُدْجْسَي هللا بأ رت لأط :لاقو ' '.(مدآ نبا
 نأ دعبي الف .اهيف نّمَض امع ةلفاغ ءايشألا هذه تناك نإو '* ««ٍضْيَأْلا
 هناميإ .قبس نه '“رايتحاك سيل هيف نْمَص ىذلا ناميإلا لقت ىبنلا راتخي

 .لوقب :ل 5 .5/47 «؛ىحضلا ةروس

 .هذهل :م 4 .لوقي هضفبأ :ما 3”

 .7/4” .ىحضلا ةروس 5 .هالقو :ل ةه

 .ليمحتب :ل 6 .ةضحل :م 0

 .ةحرشم :ل ٠ .نينمؤم اوقلخ ثيح :ل 4

 انل ابنه نو. ريالا هني ةكقتن امل قراكملا نع نو :لاقو 0/١ «تللطوق روع
 .(7 .ةرقبلا ةروس) # د ةيسح نم طبي امل اهنم َنِإَو ءآَمل هه ٌجرحيف مس 7 مص . ل 48 ري وأ 2

  1١7,يناهبنلل ريبكلا تل 4 ؛ يمئيهلل دئاوزلا كا : رظنا 0 50

 لاَ موجتلاو رمقلاو َسسْمَسشْلاَو ل ىف نمو ِتوْمَّسلَ ىف نم مل َدِحَي هلأ ار 5 رلأ# :١1

 نم ّمَل اَمَه ُهَّنَأ نيب نمو ُْباَدَعْلا هيلع َّنَح ريكو سال َنَم ريكو ُباَوَّدلأَو 06
 .(/ .جحلا ةروتس) 4ثاكي ام لعتي هللا نإ رك

 .هرايتخاك م ١6



 77 ينوباصلا نيدلا رون

 هنع وهو هرايتخا لبق /]91١1[ ًادوجوم هيف ناك ناميإ ٌرايتخا ْنكلو ّرفكلا
 ىرْدي تك ام ًاِرَأ ْنْي اور َكَلِإ آنيْزأ َكَِدكَر# :ىلاعت هللا لاق امك «لفاغ
 .هللا ءاش نإ اذه دعب ةيآلا هذه نايب ءيجي دقو '.*نَمِيإل 9 ُبنكْلا اَم
 نأ دمحم رون باتك يف هّبنُم نب بهو نع يور ام كلذ ةحص ةلالدو
 اهمحر وأ هبلص يف ناك نم نيبج يف تيل مدآ ندل نم ًالالتي ناك هرون
 دبع 'هّدجل ليفلا دجس ىتح بُْهَو ِتنب ةنمآ نم :لكقَع دِلُو نأ ىلإ

 ملو لجرلا اذهل دجس ليفلا اذه لاب ام :هتاملعل كلملا لاقف بلطملا
 ءايبنألا متاخ رون نأ ليجنإلا يف اندجو انإ :ءاملعلا لاقف ؟طق يل دجسي
 مّظع امنإف .لجرلا اذه هجو يف كلذ ىرن نحنو هئابا نيبج ىف 5و
 نأ زوجيو .هل مدخي كلملا هّمركأف «هنيبج يف ىئىلالتملا رونلا كلذ *ليفلا

 لض يأ '.«ىَدَهَف لَم َكَدَجَوَو» ' :هلوق يف تاليوأتلا دحأ اذه نوكي
 امك مهبتك يف كوبلط ىتح باتكلا لهأ ءاملع نم كبلط نم ىلع كفصر
 ؛"كتوبنب اونفيتو كوفرع ىتح ىلاعت هللا مهادهف «لاضلا ءيشلا بلطُي
 هّمع عم ْةيلَظ يبنلا جرخ نيح ماشلا قيرط ىلع بهارلا دنع رهظ "امكو
 كلذ ىف هب ''نمآف هّلظُت تناك يتلا ةباحسلا بهارلا ىأرف 5بلاط ىبأ
 يقب نم :لاقو دوهيلا هيلع '"ّيدتعي '”اليك ةكم ىلإ هذرب ''رمأو تقولا
 رسخ كب دحج نمو نيرادلا يف دعس كب نمآف كجورخ تقو ىلإ مهنم

 نوعي امك ٌةَتِْرْعَي بتكلا ُمُهَاَ َنِذَلاظ :ىلاعت هللا لاق ''.ةرخآلاو ايندلا م 7

 .ةدجل :م 1 ها «فروشلاةروس 1
 .ليفلا - م 34 .ىري- م ':

 .//97” .ىحضلا ةروس ة .هلوق يف - ل 65
 .املو :ل 6م .كتوعنب :م 07
 .رماف :م ٠ .بلاط ىنأ :م 4

 .الثل :م ١ .رمأف :م ١
 .يدعتسي :نيتحيسلا يف ذا

 ةريسلاو ١/ «4١7 « دعس 2 قفريكلا تاقبطلاو 7 بقانملا «يذمرتلا ننس :رظنا 185

 151/1 مانع نبأل



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنلا

 جك اأو
<< 

 .4نوملتي ّمهَو َّنَحْلآ نكت مهْنَم انو َنَو فدان

 "علا نيرط كادهف *لالف موق ىف ”كدجوو ١ : هيف ليقو [ظ١/

 ةعيرشلل ًالاض كدجوو : ليقو .مهلاعفأ يف طلتخت ملو ' هيلع بلا ىح

 .كريغ تيدهو اهيلإ تيدتها ىتح اهتاقوأو اهريداقمو اههجو كل "بف

 وأ هنم ماهلإب امإ ةكم ىلإ كادهف ةكم قيرط نع ًالاض : ليقو
 كلام لاسرإب

 قيرط يف لِضَت كئيْلخ ام “ يأ :ةنملا نايب هيف نوكيف
 لهس هرطخو - ةكم

 :ليقو .كبر ةفرعم نع لضت *كيّلَخأو رفكلا نع كّمصعأ ال فيكف نيه

 ن7 يردت الف كماقم يف اولتم يأ «كلاح ةفرعم 5 لاق كدجوو

 ليربج كل ىّدبت !"ىتح لبجلا ''سأر نع كّسفن يمرت تدك ىتح كمي
 :ةجيدخ كل تلاقو | "نوت وأ ًارعاش را ىرال ينإ' :لوقت :«تينكو

 :ليقو .لسرم يبن كنأ كفّرع يأ هللا كادهف '”ءأدبأ هللا" * كيزخي نل الك

 .كتبحم قيرط يف ًالاض كدجوو

 نالو. «لالضلاب ةيحبملا فضول نأ كعب اذه ''نكل : خيشلا لاق

 قيرط يف لالضلاو «ةبحملا دض '"ةيادهلا تناكل ًالالض تناك ول .ةيححلا

 نإف .نكي مل وأ هتبحم يف ًاقداص | ”نوكي نأ امأن ؟قوكي فرك ةنضملا

 .ًابحم نكي مل ًابذاك ناك نإو .ةبحملا قيرط نع َلِضَي مل ًاقداص ناك

 .هيف م0017 145/2 -ةرقبلا ةزوس

 .الالض :م 4 .كدجوف :ما 3”

 .هيلع - ل ة .قحلا قيرطك اذهف :م 0

 .ينإ :مم 4 .نيبيف :ما ا/

 .ىد ام :م ٠ هكابلخألو ل

 .نيح :م 7 .سأر نم :م ١

 ٠ ءدعس نبال ىربكلا تاقبطلا :رظنا ١/١196.
 «كيرخت نل دع 14
 «يحولا ءدب «يراخبلا حيحصو ؟711/ لبتخ خي دمحأ لكسف © :يف درو امب نراق 65

 .505 657”:'  ناميإلا ء ملسم حيحصو ؟١ ريبعتلاو ؛7" (ثيدحلا

 .ةبحملا :لا 7 .نكل لم 5

 :نوكي انأ :ل 4



 مى ينوباصلا نيدلا رون

 لالضلاف ءَدِجوُيف ءيشب سيل مودعملاو .ًامودعم يأ ًالاض كدجوو :ليقو
 يف يور دقف .حاورألا رئاس ىلع همّدقو همركأو هدجوأف ؛مدعلا نع ةرابع

 قلخ مث م دمحم حور حاودالا نم ىلاعت هللا قلخ ام لوأ نأ رابخألا

 مث «هتمأ هل قلخ مك افرع اب بن راص هيلع لس نمف ءايبنألا حاورأ

 اونِسأ .ةقما حاورأ ىلع 525 [و١٠/ حور لكف .ممألا رتاس حاورأ قلخ

 ةهععفرو. فرش قبلي :ةنكل .داحالا سح نم .ناك :نإو .ثيدحلا اذهو. ".هيش

 َباتكلا اوتوأ مهنأ ديب نوقباسلا نورخآلا نحن» : دمع هلوقل قفاوم وه[و]
 اوناك ءايبنألا نأ ةنسلا لهأ 'قفّتاو ”.«؛مهدعب نم ”هانيتوأو "انلبق نم

 ننملا فيعاضت ىف تدرو ةيالاو .رفكلا نع الضف رئابكلا نع نيموصعم

 ةرابع وه يذلا لالضلا وهو هتلزنم طاقسإ هيف ام ىلإ اهليوأت فّرصُي الف
 .رفكلا نع

 هيلإ هيشني نأ .دئساف لوقلا نم شْحَو اذه :روصنم وبأ ل لاق

 ىلاعت هللا نإف «ةقلخلا لصأ ىلع ًالاض كدجوو :ليقو ".لالضلا ةقيقح

 نكي مل رونلا كلذ الولف هرون نم مهيلع نشر مث ةملظ يف قلخلا قلخ
 ترا وسل د برو و هناي ندم

 ُلْصَه تاكو ّقَلَمَت نكت ْمَل ام كلَمَّلَعوط :ىلاعت هللا لاق .اهيلإ هادهو قحلا
 0 "«انيدتها ام هللا الول هللاو» : ٍةالئَع لاقو ".4اًميِلظَع َكَّع وه

 نادجوك كلذك هدجوف ةفصلا كلت ىلع ناك هنأ سيل '' «اَلآَص َكَدَجَوَو

 .عجارملا نم ّيدل اميف هدجأ مل 5 .ملسي نمف :م ١

 ءانيتوأو :ل' 4 ءلبقا نم لا

 ..14 ةعمجلا ءملسم حيحصو ؛04 ءايبنألا !١؟ ١. ةعمجلا «يراخبلا حيحص :رظنا هك

 ١. ةعمجلا ؛يئاسنلا ننسو ؛١

 .١/518ا «.نآرقلا تاليوأت :رظنا 307 .قفناو :م 5

 َدََع هلل ُلْس تاكو مَ لكك مل ام َكَمْلَعَو َهَسَدِلَو بتكلا ككَِع للا َكَرَآَوط +
 ١١7/5(. «ءءاسنلا ةروس) ةاًميِظَع

 يزاغملاو ؛74 ريسلاو داهجلا «يراخبلا حيحصو ؛8/١47 لبنح نب دمحأ دنسم 04

 ١١7 ١550. ريسلاو داهجلا ء.ملسم حيحصو ؛٠4 بدألاو ؛"88 848

 ٠ .ىحضلا ةروس ”1/947.



 هلجوف ةمصلا كلت ىلع هدَجوأ هنأ هانعم نكل .ضعبل مهضعب نيقولخملا

 هدجو ىتح هيف ربصلا دجوأ ينعي '#ارَِص ُهَنْدَجَو اًنإ# ':هلوق هريظن .كلذك

 .ًارباص

 لعجي هنأ هريدقت قباس يف مِلع امل هنأ ًانيقي ملعنو : خيشلا لاق

 دوحج وه لالضب افوصوم نوكي نأ زجي مل نيملاعلل ةمحر ًادمحم
 ىلإ وأ [ظ1١٠/ «هانركذ يذلا هوجولا ضعب ىلإ فورصم ”هنكل راكنإو

 كلذب فرعف هلوسر هيلع فقو باطخب هبطاخف هب ملعأ هللا ناك رس

 .هيلع ىلاعت هللا ةنم

 يذلا ريقفلل ًامسا نوكي دق "لئاعلاف ..4«ّقَفَأَف الِبآَع َكَرَبَوَو# :هلوقو

 : لكظ لاق امك ءهّريغ لوعي نمل ًامسا نوكي دقو «هريغ لايع ىف وه
 نإف .كتقفنو كلايِع يف هكسمُت يأ ""لوعت نمب مث كسفنب أدنإ»

 ينعي «ٌقْعْأف9 :هلوقو .هتّيدوبع ماقم يف هراقتفا وهف َريقفلا وه دارملا"ناك

 كيلإ راقتفالاب انيغأ مهللا خياشملا ضعب لاق امك «هيلع دامتعالاب كانغأ

 يب كؤانغتسا الول لاح يف تنك يأ .ءكنع ءانغتسالاب انرَقفُت الو

 ةعيلج لابس كاظم ل نقر كرش لاح ىف نبا نا تيتخا

 زوجي هنأ ليلد هيفو .اهنم ىدأو نمو اهنم ةقياضم ريغ نم اهب َتعفتراف

 ناك رخآلا هجولاو .اهسفن بيِط ملع اذإ هتجوز لام نم لوانتي نأ ءرملل

 ةلماعملا نسحب مايقلاو ةلاسرلا غيلبتو ٌةوعدلا ثيح نم كلايع يف قلخلا

 .غ غ4 «٠ ص ةروس 0 .هلوق - م ١

 .1/47 « ىحضلا ةروس 4 ةنكيل :م لإ

 .لئاعلاو :ل ك

 ةاكزلا «يئاسنلا نئسو ؛1” دهزلا ؛78 ةاكزلا «يذمرتلا نئسو ؛7 تاقفنلا

 1١. ه7



 نيقفانملا عم ةدهاجملاو 'نيفلاخملا عم ةبراحملاو ميل لمحتو مهعم
 :كانغأف ءرشبلا ةقاط نود لاعفألا هذهو .ةمايقلا موي "مهتعافشب مايقلاو

 هجولا اذه ىلعو .رومألا هذه ةماقإ ىلع اهب تدق ةوق كاطعأو كقّوط

 نعي راد ال لايعلا بحاص نإ)» 0 امو .لايعلا كِسمُي نم لئاعلا
 أر وأ .هتاقوأ عّيضُيف هيلإ لايعلا هللا لكو هتيافكب مهكسمي هنأ مهوت اذإ

 ول امأف .اذهل حلفُي الف مهل قازرلا وه هنأ نظ دقف هسفن نع مهتيافك

 وهف ىلاعت هللا نم [و٠ .م]/ ةيافكلاو قزرلا ىأرو مهيلع اهتاق .ةبسنن“ ىأو

 همركأو ةلاسرلا غيلبت ىلع هاّوق نأب هّيبن ىلع ىلاعت هللا ْنمف '.حلفي

 مدل ىتح هبلق يف ةّقفْشلاو ةمحرلا نُمضو ةعيفر تبتارمو ةّينس تاماركب
 قلح لعل َكّنِإَو# :ىلاعت هللا لاق .هقّلَخ ًمركو هعضاوت متو راش
 0 ةجرد ةعلبو "4و تنل هلا َنْم َرتَمْحَر امِموإ# :لاقو " #2 ويِظع

 دنع هتاجنب ىضري يلوو يبن لق نأ ىتح «.دومحملا ماقملاب هصخو

 .4ىتمأ يتمأ) :لوقيو هتمأل عيفش وهو دئادشلاو لاوهألا كلت ةنياعم

 ةنكسملاو كلما نيب رْيُخ ثيح هللا ريغ ىلإ تفتلي مل ىتح هتمه ثلعو
 هللا هحدمف "«ء«اموي عّبشأو نيموي عوجأ لب بر اي اال» :لاقف .ةيدوبعلاو

 "4 قلع انو كلا و ان» :ىلاعت
 هب بدأتيل هللا نم بيدأت اذه ''.«رِهَتُك الق ريل ّمأَت» : نيو "هلوقو

 ىتح كلذب ىلاعت '"هللا هرمأي نكل ًاعبطو هل ًاقْلُخ ''كلذ نوكي نأ زوجيو
 يل :هلوق ىنعمو .هقّلخو هعبط ىضتقم نود هللا رمأ ىضتقمب هنايتإ نوكي

 .مهتعافشل :ل 5 .نيفلاخلا عم ١

 .حلفي وهف ىلاعت هللا نم ةيافكلاو قزرلا ىأرو مهيلع امئاق هسفن ىأر مي ١ م
 .ع/كذ ؛ ءملقلا ةروس 6 .ةيواخس :م 4

 #/١159. .نارمع لآ ةروس 615

 .له دهزلا ءيذمرتلا نئسو 4704/5 لبنح نب دمحأ دنسم 7
 .هلوق :م 4 ”١7/57. ءمجنلا ةروس 4

 :كلدعتلا 5 .4/47” .ءىحضلا ةروس ٠
 .هللا م ١



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 بببطططططططططل7للاا 792
 00 ب

ي تنك كنإف هقح عنمت الو ملظت ال يأ ؛ 00
 بلق راسكنا تفرعو ًاميت

 ةيرشبلا فعض فّرْعُي اهب نإف ةدومحم (ِمْْيلا ةلاح نأ ىلإ ةراشإ هيفو .ميتيلا

 هرمأو هقحب سخبلا نع "قلَخلا لّضفأ ىلاعت هللا يهنو .راقتفالا قدصو
 نسحب

 ٍبُغرو هردص ىلإ هّمض يأ هاوآ ًاميتي ؟ىأر اذإ كك ناك ىتح ' ءهعم ةرشعلا

 تناك هسأر ىلع "حسمف هريغل وأ هل اميتي ىوآ نم» :لاقف كلذ يف هتمأ
 لكب هل

 يعم [ظ١٠]/ "باسح ريغب ةنجلا لخدي هنأو ةنسح هدي اهيلع 'تّرم ةرعش

 "ىعيلا ةلاح ذأ اذهي هلا ناب ”سراجملار طير ببا ىلا ايتو ا

 هبلق يف دَجو يذلل ةلئن يبنلا لاقو .ةمومذم نكت مل كغ يبنلل ناك ' "يتلا

 ن7 حسميو ميتيلا عم لكأي ''نإو» :ةواسق

 نيلئاسلا قوقح ةاعارم باجيإ هيف '' «4َرَبنَت ال َلَِملَأ آول :هلوقو

 روصنم وبأ خيشلا ىور '*.* رويل ليك َمهِلْوَمَأ فول '*:لاق امك

 الف لئاسلا مكاتأ اذإ» :لاق هنأ ليَ يبنلا نع نآرقلا !"تاليوأت يف ُهُناْكَي

نيلو قفرب هيلع اهودُر مث اهنم غرفَي ىتح هتلأسم هيلع اوعطقت
 ٍلذبب امإ :

 .قلخلا لضفأ - ل ٠١ .ميتيلا :م ١

 :خسنفو هريغب 0 0
 .ثترمو :ل 1

 بلاطملاو ؛5600/50 لبنح نب دمحأ دنسم :رظنا «ةفلتخم ظافلأب ثيدحلا اذه درو

 ؛ ١57 0 «يمثيهلل دئاوزلا ممجمو 4188 177/5 عرج دنأل ةيلاعلا

 .519/5 «يطويسلل ريغصلا عماجلاو

 :ىدلا .: نيتكستلا يف ٠ .ميتيلا :م 5

 .نإ :م ١

 نإ) :هل لاقف ءهبلق ةوسق خلك هللا لوسر ىلإ اكش الجر نإ :اذك ثيدحلا صن ١

 لبنح نب دمحأ دنسم :رظنا. «ميتيلا سأر حسماو نيكسملا معطأف كبلق َنيلُث ٌتدرأ

 «يدنهلل لامعلا زنكو 4 «؛يمثيهلل دئاوزلا عمجمو ؛"م/ 7

701 . 

 .لاق امك - ل ٠١/47. 1١ .ىحضلا ةروس 1٠١٠

 .ليوأت :نيتخسنلا يف 7 ١4/2١. «تايراذلا ةروس 6



 قل ينوباصلا نيدلا رون

 فيك ىري ْنج الو سنإب سيل نم مكيتأي دق هنإف ' ءليمج ُدرب وأ ريسي 556

 هللا مكاطعأ يأ .ءاطعإلا ليوختلا '«.ىلاعت هللا مح اميف رم

 الف اهتسرام دق كنإف ةجاحلاو رقفلا ةدش ىلع ههبن ' : خيشلا لاق *.ىلاغت

 ”فللذن هتجاح قوف لاس هنأ اهأف .ةحاحسلا ةدنك ساقي هنأل ءلئاسلا رهنت

 ريغ وأ جاتحم هنأ يصقتسي نأ يغبني ال يطعملا "امأو .لئاسلا نم هوركم

 رابخألا يف يورو ”.«سّرف ىلع ءاج نإو قح لئاسلل» : ةالئقَع لاق .جاتحم

 ملع نإ هنإف .ءملعلا لئاس رّهني نأ ىهنف ءملعلا بلاط "انهه لئاسلا نأ

 مجلأ ىلاعت هللا هاتآ ًاملع متك نم» : دمي لاق .هنامتك هل ّلحي ال ''هباوج

 يف لئاسلا قفاوي نأ بجي هباوج ملعي مل نإو ''.«رانلا نم ماجلب ةمايقلا موي

 0000 ال نأ[و] هلاؤس

 رمع نع يور امك هريس نأ زوجي انامعم لئاسلا ناك ذو "يال

 ملع امل ةّرّدلاب هالعف ' ' «اورذ ِتِرَّدلآَو## : ىلاعت هللا لوق نع هلأس ًالجر نأ هَ

 هي :41 تلا نقلا ةأرملل 4 ا ا عم

 0 رمأ كلذك ؟تن نأ ةّيرورَخأ :تلاقف ؟ةالصلا يضقت الو مايصلا يضقت

 .ليمج رب وأ :ل ١

 .مكتعينص هل 7

 “/١١"5. «يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلاو ؛117/٠190 نآرقلا تاليوأت :رظنا “*

 .ىلاعت هللا مكاطعأ يأ ءاطعإلا ليوختلا - :

 .كاذف :م 5 .روصنم وبأ + م 006

 :امأف : نيتحسلا ىف

 ريغصلا عماجلاو ؛57 ةاكزلا ءدواد يبأ نئسو 4701/١ لبنح نب دمحأ دئسم 4
 17 ل طرسملل

 .هباوج - ل ٠ 7 ؟ل 8

 ننسو ؛؟4 ةمدقملا ءهجام نبا نئسو ؛44 .7005 277/5 لبنح نب دمحأ دئنسم ١

 3 ملعلا .يذمرتلا نئسو 4 ملعلا «دواد أ

 1/21 .تايراذلا ةروس ١. ءرهض ل نأ ل 1

 /١١7/7. :؛يمئثيهلل دئاوزلا عمجم :رظنا 15

 حيحصو ؛١٠7 ضيحلا «يراخبلا حيحصو ؛١٠١ 215 .77/1 لبنح نب دمحأ دئنسم 6

 .54 - 77 ضيحلا ءملسم



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 تا 77ط777سطططلططللل بسس _ ١ زح

 بلطيف لجرلا اذه دنع ريخلا عضو ىلاعت 'هللا نأ ىلإ رظني نأ ةجاحلا بلاط

 ىلع بضغي مل اهبصي مل نإو يطعُملل اعدو ىلاعت هللا ركش ىطعأ نإف ءهنم
 نأ يطعُملا قحو .هنم هتجاح ءاضق رْدقُي مل ىلاعت هللا نأ ىلإ عجرو كسمُملا

 .هنم هللاب ذّوعتيو ْمَنِهَيف اهنم 'َحّْشلا ةيؤرب هسفن ىلإ عجري

 ريغ تناك ىلاعت هللا معنف '.«ْثِرَحَف َكْيَر َدَمْعيب اًمأَو## :ىلاعت هلوقو

 ةماع قح يف ىلاعت هللا لاق دقو ”فيكف . ظلي هللا لوسر دنع ةاصحم

 نكمأ ام اهريكشب هرمأ هنكل 1 ال لأ تمعن اوذتق نو +علخلا

 دحأ ىطختي الئل هتلاسر يف هردق 'اومظعتسيلو هيلع ىلاعت هللا معن اوفرعيل
 ”ةقفاوملاو قيدصتلاب هوعبّتيو ءّراسخلاو تقملا بجوتسيف هب ءارزإلاب

 قوت هلأ نوبت ٌرسُك نإ َلُقظ ”:ىلاعت هللا لاق .ةبحملاو ْرِعلا نوقحتسيف
 '.«َنييِمؤْمَللَو ءولوُسَلَو ُهَّزِهْلا ُهلَِوط :ىلاعت هللا لاقو "هيأ كبي

 رئاش دع "اهي ىلاعت هللا هيففحا يتلا معتلا ةارملا ةوكي نأ لمحو

 "".«لاصخ تسب يلبق ناك نم ىلع ُتلضُت» :[ة8:22] لاق امك «ءايبنألا

 نإ ِهَّللا َتَمْعِن ًاورُكْمأَو# :ىلاعت هللا لاق ءركشلاب رومأم دبعلا "٠ نألاو

 هتمظعو هانغ يف معنملا ىلإ رظنلا وه ركشلاو '؟.4َنُدُيْسَت ُدَّيِإ رس

 .حبقلا :ل 5 .هللا نأ رظني نأ :م ١

 .فيك :م 4 :1 1/57 : نسفلا ةروس

 18/١5. .لحنلا ةروسو ؟ 14 ؛«ميهاربإ ةروس 26ه

 .ققاوملاو :ل .اومظعتسيو :م 5

 51 -«نارسع لا ةروس 15 .ىلاعت لاق :ل م

 .اهب-م 1١١ .8/567 «نوقفانملا ةروس ٠

 :لاق ؟هللا لوسر اي نه ام :ليق .تسب ءايبنألا ىلع ٌتلَّضُف» :اذكه ثيدحلا ّصن ٠١

 ًادجسم ضرألا يل تلعجو مئانغلا يل تلحأو بعرلاب ترصنو ملكلا عماوج تيطعأ

 ةالصلا مهيلع ءايبنألا لثمو يلثم .نويبنلا يب متخو ةفاك قلخلا ىلإ تلسرأو ًاروهطو

 ىلإ سانلا رظنف .ةنبل عضوم الإ هناينب نسحأو هءانب لمكأف ًارصق ىنب لجر لثمك مالسلاو

 الأ ةنبللا انأ تنكف الأ .ةنبللا هذه تمت ول رصقلا اذه نايئب نسحأ ام :اولاقف رصقلا

 ؛6© .دجاسملا ءملسم حيحصو ؛417/؟ لبنح نب دمحأ دنسم :رظنا .«ةنبللا انأ تنكف

 .6 ريسلا «يذمرتلا نئسو

 ٠١ حلا ةروس. 15 .نكلو :م 111/15



 77 ينوباصلا نيدلا رون

 راما نع ةرابع ةغللا يف 'ركشلاو .هناسحإو 'ءدوحنو ةمركو .ةتمحرو
 نر معنلاب ثدحتلا» : ةالئكلَظ لاق .معنلاب ثدحتلا وه ناسللاب ركشلاف

 : 22 هلوقل ناسللاب ركش ًاضيأ و /]٠4 ىلاعت هللا“ ىلع ءانثلاو دمحلاو
 حلاصلا لمعلا ءاضعألاب ركشلاو .«ةمعن لك ىلع ركش هلل دمحلا»
 ءاضرلا بلقلابو .ةيصعملا ةلآ هللا معن لعجي اليك يصاعملا نع عانتمالاو

 يناث يفو .ةمعنلاب هلغشل معنملا وتسلم نأو "ةهعتلا .ةيؤورو ةعاكقلاو

 ءركشلا يف هسفن ًارصقتسم اهعضاوم يف اهعضوو قوقحلا ةاعارم 'لاحلا
 .ةريحلا هاهتنم ركشلا نإ :ًاضيأ ليقو .ركش ركشلا نع زجعلا :ليق امك
 كنم ةمعن يركشو كتمعن ركشأ فيك يهلإ ”:اه# يلع نب نيسحلا لاقو
 اذه ىلع قيفوتلا ناك ؛هلل دمحلا» :ٌُتلق اذإ ينإف :اهركش ينمزلي ىلع
 ىلاعت هللا معن .ةدحاو ةنيعت ركش ىف رهدلا *دبأ ىقبأق«كنم.ةمحت لوثلا
 هللا لاق .نآرقلاو ناميإلا اهلضفأ نكلو رمد نأ نم رثكأ هدابع ىلع
 ناميإلا هُّلْضَف :ليق ؛''#اوُعَرْنِ َكِلَدي ءديَمتَرَو هللا ٍلْضَعِب ْلْثل :ىلاعت
 نآرقلا بحاصو ع دك لهأ ناميإلا 6-0 ؛نآرقلا هتمحرو
 امنأكف نآرقلا رهظتسا نم» : زئكِقَط لاق امك :ناهربلا نم يطعأ امب مّركم
 معنلا راهظإ نوكي دقو 000 ىحوي ال هنأ الإ هيبتج نيب ةوبنلا تجردأ

 .ركشلاف :ل ١ .همركو هدوجو 0 ١

 ريغصلا عماجلاو 4577/4 ءريثك نبا ريسفتو 1076 2718/4 لبنح نب دمحأ لكمم 5
 "فرب . ىطويسلل

 .ىلع -م 4
 ام ءركشلا سأر دمحلا» : ظفللا اذهب يلب ريسلا ريكملا عماجلا يف ثيدحلا اذه درو مهد

 .701//“ .يدنهلل لامعلا زنك ؛اضيأ رظناو. 453/١ .ءةهلمحي ال .دبغ هللا ركش
 .هيلع هللا معنأ ام دعب نأ + م 7 .ةنملا :م 1

 «ديهشلا طبسلا .:يشرقلا يمشاهلا «بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا هللا دبع وبأ وه 4
 ىعختلا "سلأ نب نائس هلتق .ةوبنلا تيب ىف أشنو «ةنيدملا ىف دلو .ءارهزلا ةمطاف نبا
 ْ انقلاب :يلكرزلل مالعألا : رظنا مه ةنس ءالبرك يف

 .088 2٠١. سنوي ةروس ٠ .رخآ :م .

 .حوي مل :ل 1 .بحاصو :ل 1١١

 -ننسو ؛١/18١ لبنح نب دمحأ دنسم :رظنا ؛ةفلتخم تارابعب ثيدحلا اذه درو ٠



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 ا 7س -لللل 7 ؟ ةوزح

 لهاتجلا ٌمُهْبَسْحَحط :ىلاعت هللا لاق امك «ةجاحلا ردسو .ةقافلا ءافخاإب

 هسفن يف تجاه نإ :ةقيقحلا لهأ لاق اذهلو '.*ِفّنَعَتا جرب َةَيَنْيَ

 ايفو ةيس 'سكامي نأ توصألاف هريغ دنع الإ اهدجب الو ةرهق

 - ةعفادمف ةَّدج ناسنإلاب نكي مل اذإ :ءامكحلا ضعب لاقو .اهعنقُيو

 | 'معنلا نأ رظني نأ كلذ ىلع ىئوقتي امنإو .ميرغلا ةعفادم نم رسيأ

 صتخي يتلا معتلا م صقل نوكت نينمؤملا عم /9٠١51[ رافكلا اهيف كرتشي

 ءوداَبعِل َححَأ لأ مّ ةَكيز َّ ْنَم َلُق8 :ىلاعت هللا لاق .نونمؤملا اهب

 ”ةةيهنلا هناقا نمف 6 ٍةميِقْلا موي موي ُةَصِلاَخ# هلوق ىلإ «ِقنِلأ نِم * تلو

 لسوتي لضفلا قيرطب "هتمعن 5 نمو «ةرخآلا َميعن مرح لدعلا قيرطب

 اهب صتخي يتلا محلا نم ظح اذ هسفن ىأر اذإ وهف «ةرخآلا ميعن ىلإ اهب

 لهأ عم لدعلا لهأ "ين دري ىلا حلا نوح نب 1 رولا ندا

 يبنلا نأ يورو .نآرقلاو ناميإلا نم انركذ ام وحن نم كلذو .لضفلا

 اهب ْمِظعَأ» :لاقف .«مالسإلا ىلع هلل دمحلا» :لوقي ًالجر عمس زلط

 .( 2 دمحم ةمأ نم ينلعج يذلا هلل دمحلا» :لوقي رخآ عمسو :(ةمعن

 هيلع نِزحف هرامح لض الجر نأ يكحو '' .(ةمعن نم اهب ىفك» :لاقف

 وهو مالسإلا ''ةمعن َدَّقف اذه نإ سفن اي :لاقف ءكحضي اًيسوجم ىأرف

 هاور) : يمثيهلا لاق ١6 ؟// ؛«يمثيهلل دئاوزلا عمجمو ؟ 37 نارقلا لئاضف «يذمرتلا َِ

 .(كورتم وهو عفار نب ليعامسإ هيفو يناربطلا

0 4 

 ةؤيحلا يف أونما“ نبذل ّىه لق ٍقْررلا نس 3 م ٍقتبَيَطلََو وِداَبِعِل حخأ لأ هس ةَيِز مَرَح ْنَم لق
- 

 .(737/7/ «فارعألا ةروسلا < رول تكلا لَك 2 دملا نب ةَصِئاَخ ايدل

 .اهيف - ل م .همعن :م 0

 .نارقلا يف 25 6

 ظفلب ؟ههر؟ يدنهلل لامعلا زنك يف درو نكلو .عجارملا نم ّيدل اميف هدجأ مل 1

 الإ هلل دمحلا :لاقف ةمعن نم دبع ىلع هللا معنأ ام» :اذكه ثيدحلا ظفل نم برقي

 .«هيونذ هل هللا رفغ ةثلاث اهلاق نإف ءاهباوث هل هللا دع ةيناث اهلاق نإف ءاهركش ىدأ

 .وه م ١ .ةمعن ةمعن :ل ١_1



 .مالسإلا ةمعن ءاقب عم رامح 'دقفب نزحت تنأف ءكحضي كلذ عم

 نم ماقم لك يف نُمَض تاماقم دبعلا نطاب يفو :هنذ خيشلا لاق

 هللا لاق ءمالسإلا هيفو رادملا هتاماقم لوأف .اهركش ىَدأتسُي ام معنلا

 كر 4 ني رو َلَع َوَهَن] يلْسِإْلل ُمَرَدَص ُهَّنَأ َحَش سْفْأأط :ىلاعت
 .ناميإلا لحم ' وهو بلقلا هلخادو .هيهنو هرمأو همكح ىف هلل هلل دايقنالا

 هلل .قيدصضتلا وه تاميالاو ا ىف ُنمِيإْلا ِلَْدي اًملَو## :ىلاعت هللا لاق

 عفنلا يف هقلخ نم دحأ ىلع دمتعي ال نأ هركشو .هب ربخأ ام عيمج ىف

 هيفو بلقلا لخاد وهو داؤفلا بلقلا ءارو امو .ءاجرلاو فوخلاو ءّرضلاو

 ليمي ال ىتح هلاوحأ ةاعارم اهركشو [ظ5١٠]. /ىلاعت هللا تافصب ةفرعملا

 هركشو .ديحوتلا هيفو رسلا داؤفلا لخادو .هتفرعم ٌَرْفَص 'هيلع رذكي ام ىلإ

 ديحوتلا ليزي هداقتعا "نأل ءًدامتعاو ًاداقتعا كشلا بئاوش نع هرس ةيفصت

 ءارو نمو .طوقسلا هيلع فيخ ليملاب نّواهت نمو ءديحوتلا ليمُي دامتعالاو

 .ببس الو ةلع الب ىدهلا رون هيفو «حورلا نع هب رّبعي دقو ؛ُيئفخلا رسلا
 تاماقملا هذه عومجم ىيفو .هلاوز نع فوخلاو هب حرفلا :ناغيبش ةركشو

 اهضعب لصتي هنإف فاصوألا هذه نيب َرّياْعَت الو .نيدلا لصأ عامتجا

 نمو ءديحوتلا رونب هّرس ءاضتسا ىدهلا رونب ”رانتسا نم نإف ؛ضعبب
 رونب اهداؤف ًالألت اذإو ء.ةفرعملا رونب هداؤف ًالألت ديحوتلا رونب هرس ءاضتسا

 ٌردصلا اكز ناميإلا ةنيزب بلقلا نيزت اذإو .ناميإلا ةنيزب هبلق نّيزت ةفرعملا
 .يفخلا يف رهظ يذلا رولا كلذ تاماقملا هذه لصأف .مالسإلاب حرشناو

 :انلوقو ١ . ير و رو نزع ريف ىتلسالا ردع هلأ َحَرَش نمفأ# :هللا لاق

 وه دحخوملاو .دّخوملا وه ٌيدهملا نإف ء«فاصوألا هذه نيب َرّياْعَت ال»

 نع عنتما نم نأل ملسملا وه نمؤملاو .ءنمؤملا وه فراعلاو «فراعلا

 ١ ييمرلا روس 5 .دقفي :م 1

 .تارجحلا ةروس .وهف :ل ١5/14.

  0.هيلع م 5 .عيمجب :م

 .هيفنح +م1004 .نأ الإ :م
 .7 .رمزلا ةروس ١ .هداؤف و ل



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 هناميإ حصي مل هتفرعم تلتخا 'اذإو .همالسإ حصي مل مالسإلا يف ناميإلا

 .قفوملا هللاو .تاماقملا رخآ ىلإ

 :ىلاعت هللا لاق دقو معنلا عيمجب طاحي فيكو : هفَف خيشلا لاق

 :رماطلا ىلع "لمتشب اهلذع نعلو '.4مر هل ل كيب كشك نيرو
 نمو *.#ةئطابو ةرهلظ ٌمَمَعِن كَ عبس :ىلاعت هللا لاق امك «ةنطابلاو

 ةنسحلا ”قالخألاب ةلداعلا [و5١٠]/ ٌتالماعملاو تاعاطلاو ملعلا ةينيدلا معنلا

 نطابلا ليمو رودقملاب ٌءاضرلاو «موسقملاب ةعانقلاو ناسللاب ركشلا ةمادتساو

 عم ةسكامملا كرتو ءهلوزنل بقأتلاو توملل دادعتسالاو ةرخآلا ىلإ

 معنلا نمو .هلنع ام ىلع هللا دنع ام ٌراثيإو هظوظح يف ىلاعت هللا قلخ

 ءدلبلاو "ةفاخسلاو نونجلاو ةهاتعلاو 'لّبَخلا نع هبلق ةمالس ةريدلا

 ةدِعمَملا ضارمألاو عاجوألاو ماقسألاو ةنامزلا نم تافآلا نع ندبلا ٌةمالسو

 ىلإ هجرخي مصب ريح نب هيب يف نمألا ٌدوجوو «ةرجضُملا للعلاو

 لاق امك ءهّتوق بلطل هجرخت ِةَلِق وأ هيلع ماقي ّدح وأ هقحب هبلاطي سبح

 امنأكف 00 توق ”هدنعو هندب يف ًافاعم هبرِس يف ًانمآ حبصأ نم» : زلت

 كو )»ا :يلاعت ةلوقب ةارجلا) ىش ١ لقد ".ةاهيقاذجب انتدلا هل 25300

4" 
 يف نوكذعلا "كلذلا :لوقي ىنفش#لا "؟هييحلا انآ ذاعبألا ثعمس

 .اذإف :م ١

  1١«لحنلا ةروسو ؛5١/74 ءميهاربإ ةروس ١5/١18.

 ١"/7١. ء.نامقل ةروس .لمتشت اهتلمح :م *

 .ليخلا نع :ل 5 .قالخألاب هل ةلداعلا :ل ه

 .دنلعو :ل 64# .ةيفاخسلاو :ل ال

 .موي :م

 ؛77/5 ءريثك نبا ريسفتو ؟"4 دهزلا ءيذمرتلا نئنسو ؛4 دهزلا ءهجام نبا ننس ٠

 ْملَصْجَو ةَبْبَأ مكيف َلَمَج ذإ ْمُكِيَلَع هَل ةممي اوكا ْوَقَي يِيْرَمِل سوم َلاَث إَر# ٠١
 5١/0(. ءقدئاملا ةروس) «هوُلُم

 .كلملا ل 1٠١ .نسحلا يبأ :م ١



 2100101 ع 0-5
 وأ قحل هتيب نم جرخي الو ءاش ىتم هباب حتفي هتيب يف ًاسلاج نوكي نأ ةيآلا

 ّقفَو .ىلع هي سناتس اه. :هليعو «ةريغ .ىلإ م توق هدنعو ءذحل

 وأ ركذلا ةوالح وأ ةعاطلا ٍدْرِو وأ ملعلا سرد وأ نآرقلا ةءارق نم هتّمه
 .ايندلا يف ًاكلُم يتوأ نم ةنم تحت وهف ءاهيف مثأم ال ةذلب ٍلاغتشالا

 فّللصلاو تاهابملاو 'عُفرتلا امأف ءركش يناعملا هذه ىلع معنلاب ثدحتلاف
 نع ًافافعتسا "الالح ايندلا بلط نم» : زك ”ىبنلا لاق .ةمومذم ىهف

 رمقلاك ”ههجوو ةمايقلا موي ءاج هراج ىلع ًافطعتو هلايع ىلع ”ًايعسو ةلأسملا
 هللا ىِقَل ًايهابم [ظ5١٠]/ ًارخافم ًارئاكم ًالالح ايندلا بلط نمو .ردبلا ةليل
 ىف ىردمب دق هدي ىلع ىلاعت هللا ندم تناطلو "؟نايقح هيلع رهر ىلاعت
 اذإ اهنإف .ةنطابلاو ةرهاظلا هراكملا ىف يرجي دقو «ةئطابلاو ةرهاظلا ٌباحملا
 بحاعل رانك ركل نانو ىناجلل ةيرتع تناك نإ نإ ديرما تيا
 هلا ةيحر ىف ناك اجار كة ريصبلا بحال ةييرو تركت ا نإ ظلت
 .ةرخآلا ةبوقع نع "هب هاجن ثيح هدبع ىلع

 خيشلا لاق . ءامْعُنلاو ءالالا نيب قرفلا يف سانلا ملكت دقو : خيشلا لاق

 هللا نإف درطي ال اذهو .عفاودلا يه ءالآلاو عفاونلا يه ء ءامعنلا :ميكحلا

 اَنْكَيَر ِهآَلاَ َيَأَّي8 ركذ مث عفاونلا نم 0 نمحرلا ةروس يف ركذ ىلاعت
 نوكي نأ زوجي دقو «ءامعنلا بّلاق ءالآلا *:دمحم نب دينج لاقو .4ِناَْكَت

 ءوضب مّسقلا نم ركذ اميفو .قفوألا وهو رخآلا ناكم رّكْذُي امهنم دحاو لك

 هئاضق يراجم تحت كَ يبنلا لاوحأ بّلقت ىلإ ةراشإ ليللا ةملظو راهنلا

 ١ فلاب 5 .عفرتلل امأف :م
 .ةعسو :ل 3 .الالح - ل ؟

 .ههجو :ل 6
 «ىنّتفلل تاعوضوملا ةركذتو ؛478 ص «نيدلا ءايض دمحأل ثيداحألا زومار :رظنا 5

 .(فيعض ثيدح اذه) :ىتّتفلا لاق ١75 ص

 ْ .هب - م 7,7

 ءاملعلا نم ءيفوص ءزاّزخلا يدادغبلا دينجلا نب دمحم نب دينجلا مساقلا وبأ وه 04

 .يريراوقلاب فرعي ناكو ءدنواهن نم هيبأ لصأ .دادغبب هتافوو هأشنمو هدلوم .نيدلاب

 .7١ا//؟ «يلكرزلل مالعألا :رظنا .م١31/ه1841 ةنس يفوت
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 ليللا ةملظ 'اذكو ةظحل ىف ليللا ةملظ نم راهنلا ءوَض نّيبتي هنإف ءهردقو

 ىلإ ةرابشإ هيفو. طسبلا ةلاخم ءودضلاو نقيقلا ةلاج ةيلظلاف ..راهنلا «ومض نم
 ال "كلذ عم هنأو هللا" فّرصت تحت قولخم رشب وهف  هردق لج نإو - هنأ
 لاق .ةك3َك يبنلا لاحب نينمؤملا ةفرعم حصيف لاوحألا فالتخاب فلتخي

 هانعم : خيشلا لاق .ركاشب سيلف معنلا قوف هردق قار: نه : مساقلا قوم خيشلا

 هللاو .ىلاعت هللا نم الضف كلذ ىريو ةمعنلا مظعتسيف معنُملا ىلإ رظني هنأ
 قرع

 ال ال ال ان ال ال



 3 ينوباصلا نيدلا رون

 [باتعلا تايأ ضعب ريسفت]

_- 

 ةرفكلا ءاسؤر وعدي هك هللا لوسر ناك '.4كَرَيَو سبَع# :ىلاعت هلوقو
 ال ىمعأ وهو موتكم ّمأ نب [و7١٠]/ هللا دبع "هيلع لخد ذإ مالسإلا ىلإ

 هللا كمل ايم ينلع هللا .لوسر اي. :لاقف هلك هللا لوسو .دنغ نم رضيت
 ىلإ موقلا كئلوأ بولق ةلامتسال هنع ضرعأو هّهجو لي هللا ُلوسر سبعف

 ّنظف «هب ىذأتي الف ضارعإلاو سوّبعلا ىري ال ىمعألا نأ ركفتو «مالسإلا
 ههجوب 'ىمعألا ىلع لبقُي نأ هللا دنع لضفألا ناك نكلو .اذه لضفألا نأ
 هللا دنع لضفألا وه ام كرتب ِهلكك هللا لوسر بتوعف .موقلا عانتماب يلابي الو
 .روظحتملا باكرا ذل

 باطخب هلوسر بطاخ ىلاعت هللا نإ :روصنم وبأ خيشلا لاقو

 هردقو 'هفرش نّيِب هنإ :ليقو .باتعلا اذهل موقي ال هلعل هّهفاش ولو “”ةبياغملا

 ةظفلب قلخلا نيب اميف نوبطاخي ءامظعلا نإف .باتعلا اذه نمض ىف

 هنأ ةنابإ هيفو .غلبأو رثكأ ميظعتلا ةبياغملا "ةظفلب باطخلا يفو ةاسايخلا

 ىتح قلخلا ةلماعم يف قيضُي كلذ عم نكلو ميظعلا قّلُخلاب فِصُو نإو
 هللا لاق امك ؛ناميإلا نع مهضارعإ ىلع فّهلتو مهرفك ىلع رّسحت

 :ةيلع تول 37 ١ © سبع ةروس

 .وه-ل 4 .ىمعألا ىلإ :م ٠

 .هفرشب 6 ١ .ةيتاعملا 6م 0

: 
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 غر ا؟ >7 72>>>7ط7ططط طا”: )حج

 كسفن َبَهَذَل الق# :لاقو '«4َنيِزُم ابكي الآ َكَسَن محب كلَ :ىلاعت

 ني قْيَم ىف فت الت هع نع كز) :لاقو 04 قْرسَح مَ

 كنأ نايبو هل ٌبيرقت ىمعألا نع يلوتلاو سوُبعلاب هباتع يفن ' .4نررُكَتي

 نع ضرعُتو مهناميإ ىلع صرحت ةملكلا ءالعإو ءاسؤرلا ةباجإ يف َكِعوُلُوِل

 ميتا ذاع قفو ىلع موقلا قلعلوأ .* هنوبسني امبر هنإف ؛ مهبولقل ةلامتسا يمعألا

 كل نِمْوْنأ# ا: :حون موق لاق امك «نيلذرألا ةطلاخمب ةمهلا ىف .لفستلاب

 يف ءاشي نم يدهي هانغ يف ىلاعت هللا نكلو [ظ71١٠/ ".«َنْوَدْرَأْلا َكَمَبَتََو

 : ىلاعت هللا لاق ءرشبلا ةفص نم وه لب هتفص نم سيل لجعلاو هادُه تقو

 يف كنكلو حودمم صرحلاو ّدجلا اذه يف تنأف ".4الْوَع ُنهْلا َنو»

 *كيلع ىَقلُي ام ىوس ةّيئابرلا محلا ةياهن فرعت ال فعضلا ةفص
0 

 ثيح ايندلا كولم رمأب ىلاعت هللا رمأ ساقُي ال ْنأ هيبنت هيفو .يحولا

 ”لوارألاو ءافعضلاو ءارقفلا نود فارشألاو ءاينغألا نم نوراتخي

 58 ردا ىلاعت هللاو .مهفعضو مهتجاحو مهلهجل كدو+ < ساحلا

 نوف رعيف ًاينغ وأ ناك اريقف ءاش نم راتخيف ءاهئاضق ىلع رداق «مهجئاوحو

 .ةنيزلاو ةرهزلا نم '"نورخافتي ام ال قحلا نيدلا وه هللا دنع راتخملا نأ

 :لاقف ايندلا ةنيز ىلإ رظنلا نع يآلا نم ريثك يف هيبن ىلاعت هللا ىهن دقو

 لكلا رمأ ىلاعت 1 0 هرئاظنو ''««وب انعَتَم ام َلِإ َكَيتْيَع َّنَدْمَت الب»

 : لاقو "٠ «#ةَئَسَح ةوسأ هلأ لوُسَر ف م نك َدَقَّل» :لاقف هلوسر عابتاب
 "٠ دي 1 قربا 2 ع رد نإ لق

 عم .رطاف ةروس ؟ 0 «ءارعشلا ةروس ١

 .نيلذألا :ل مه

 ١١١/55. ؛ءارعشلا ةروس .نمؤنأ اولاق :نيتخسنلا ىف 5

 .نورخافتي الا :ما 1٠ .لاذرألا :ل ىو

 هخ كين يق ذه منَ اذ ذل رق منَ امه دي اَنثع ام لإ يي دنت الي ١

 .(11/59 ءهط ةروس) قبو

 1/7 :«نارمع لآ ةروش 1* .11/79 «بازحألا ةروبض 57



 3 ينوباصلا نيدلا رون

 ىلإ ةلاسرلا غيلبت نع هعنم هيف سيل '!.4ّنَيي الأ َكيلَع اًمر# :هلوقو
 ضرعأ نم نأ هل هيبنتو ُْدتلَع هللا لوسر سفن 'بييطت هيف نكلو نيضرعُملا

 هتقفشل مهضارعإ هيلع لقثي ناكو .باذعلا لوزنل بجوتسملا وهف ةباجإلا نع
 "نكلو ءرفكلاب ءاضر فيفخت هيف سيلو .كلذ هيلع ىلاعت هللا فّمخف مهيلع
 .رمألل ًةاعارم ةوعدلاب مايقلا عم ىلاعت هللا ةمسق ىلإ رظن فيفخت

 *# وتو سبع# [و1١٠]8/ هلوق لزن امل هنأ يور :روصنم وبأ خيشلا لاق
 .هيف هللا مكحي اذام رظتني دامرلاب فِسأ امنأك َخَلك هللا لوسر نول رّيغت

 هللا هبِقاعُي نأ فاخ هنأ امل كلذب ٌرّسف "« كدت اني لك# هلوق لزن ىتح

 نإف ءهب "لوقيو داهتجالاب لمعي ْمهْمُع هنأ ليلد هيفو *.كلذ نم ٌدشأب ىلاعت
 .هيلإ يحوأ بوصأ هريغ ناك نإو ءهررقو هيلع هكرت هللا دنع ًاباوص ''ناك
 نم ءارتفالا هيلع نوعي اوناك رافكلا نإف «هتوبن ةحص ىلع ليلد هيفو

 لك رَّدَّقلا اذهب بتوع امل وهف '.4ُنليْخأ اَّلِإ آدم ْنإ# :هلوق وحن ''هسفن
 ًايرتفم ناك ول هنألو .ىلاعت هللا ىلع ءارتفالا دنع كّرتُي فيك باتعلا اذه

 '؟ىلخ ول ناسنإلا همتكي يذلا باتعلا اذه لثم ءارتفا ىلإ هل ةجاح ٌيأ
 نع ''لوقي ام لوقي هنأ لد ''هيلع هتدش عم 2ع هرهظأ املف .هّيأرو

 لاح يف هبطاخ ."٠ ُهَّنأ َّلَمَل 1م مرح َمِل ُىَنلآأ ايكيإ9 :ىلاعت هلوقو
 ام كرتب هبتاع امنإ مث ؛«َُنلأ ايأتيإ# :ىلاعت هلوقب ميظعتلا ”باطخ باتعلا

 .بيطت :م 5 8١/. .2سبع ةروس ١

 ١ «سع ةروض 85 .هنكلو م +غر١ا

 .هللا ما 5 .ههجو رّيغت :فسأ 6

 07/١17. «.نآرقلا تاليوأت رظنا 4 :١1/4 +نسع ةروص 7

 .ناك نإو :ل 1٠١ .لوقي داهتجالاب :ل

 ١" .هسفن -م ١ .صص ةروس 8"//.

 .ىلحوب :م 114 .ناك هنألو :ما ٠

 .لوقي امم 57 .هيلع كلذ ةذش عم :م 6
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 جب ب عازع
 ا

 دارأ هنإف .يهنملا 'كاهتناو 'روظحملا باكتراب ال ىلاعت هللا دنع لضفألا وه

 ٌنهوَرْشاَعَوإ# : ىلاعت "هلوقب ًالاثتما ءاسنلا ةرشاعم هسفن ىلع هتيراج ميرحتب

 يبنلا لاق امك ءءاسنلا رمأ يف زلت يبنلا يصوي ام ًاريثكو .# ٍوَرْعَمْلا

 ”نيهجورت يعلادعببا مكدنع 'ناوع ٍنهنإف ءاسنلا يف هللا اوقنا» : ةلئتقع

 انأو مكئاسنل مكريخ مكريخ» :لاقو ”("هللا ةنامأب نهومتحبتساو هللا ةملكب

 ءاسنلا قوقح يف مهس اهل نكي مل ةيراجلاو [ظ8١٠]/ ' .(«يئاسنل مكريخ

 تناك ةّرح ديري نم قح ةياعرب رمأيو ءاشي نم هئامإ نم راتخي هللا نكلو

 ىلع رئارحلا حيجرت نم لاحلا رهاظ ىلع 0 ىنب 29522 وهف .ةمأ وأ

 ةنايص ىلاعت هللا دنع لضفألا ناكو .َنهِبلقل ''ًابيبطت ةيراجلا مّرحف ءءامإلا

 عم 0 ةسارش دنع ًاصوصخ ءاسنلا بولق نود ةيراجلا بلق

 هلأ لإ او بول : نإ :ىلاعت هللا لاق ىتح كلذ ىلع نهر هاظتو ٍديكَع هللا لوسر

 نإف .هنوظحملا باكتراي ذل هنا كير ل

 سيل ميرحتلا نأل انيمي راص امنإو "".روظحم ريغ هنإو نيمي لالحلا ميرحت

 «لعفأ ال هّللاو» :لاق هّنأكف «يسفن ىلع ٌتمّرح» :دبعلا لاق اذإف ءهلل الإ

 هلي ككل ُهَمَأ ضو َدَنظ :ىلاعت هلوق '"هليلد .ةراّثكلا همزلتف ًانيمي ريصيف

 .روظحم ريغ هسفن يف حابم '"نيميلاو '؟. ذكي
 .باكتراو :م | ' .روظحملا - م ١

 18/4 هيفاسلا ةروص0 4 .هرمأب :ما

 .مهجورف :م 1 .ناوع رسأ :م ه6

 .هتناماب :ل  ا/

 نمهومتذخأ مكنإف ءءاسنلا يق هللا اوقتا ...» :ظفللا اذهب ثيدحلا اذه درو م

 ؛الا"/5 لبنح نب دمحأ دنسم :رظنا «4.. .هللا ةملكب نهجورف متللحتساو هللا ةنامأب

 كساتفلا «دواد بأ .نتسو ؟تكتساتملا «هحام نبا نعمسو ؟١ 5 ا/ جحلا ءملسم 2 لا

14 0. 

 1١. بقانملا « يذمرتلا نئسو 3 كن حاكنلا «هجام نبا ننسو ؟ 06 حاكتلا ؛يكرادلا نام 6

 . 2/67 «ميرحتلا ةروس ١ .ًابيطت :م ٠

 .هنإو :م ١6 ال ءميرحتلا ةروس ١



 فيفخت امهدحأ .نيهجو ىلع ةيآلا 'ميرحت :روصنم وبأ خيشلا لاق

 يف فطالي وه ذإ ءءاسنلا ةرشاعم يف هيلع هريسيتو هللا لوسر ىلع رمألا

 .هلثم لامتحا نع هريغ زَجعُي ام نهنم لمتحيو .ةنسحلا قالخألاب نهتلماعم

 آم مي ل :هلوقب هيلع رمألا هللا نّوهف .ليبقلا كلو يول ميرحتو

 نّره امك ”.فلكتلا اذه لك "نهئاضر لجأل فلكتت مل يأ '. كل ُدَنأ لَ

 ميتلَع كسفت َبَهَْذَل الف# ' ل ل لا ل ل

 ةهجلا هذه ىلع تلمح نإف ؛باتعلا ةهج ىلع "يناثلا هجولاو .4ِتّرَسَح

 هيلع نّيبتيل [و,41١٠]/ كلذ ىلع بتوعف داهتجالاب كلذ لعف هنأ ةيالا ”تلد

 ا ا ا ل ل

 لزن الإو هيلع رّرقي ًاباوص عقي نإف .داهتجالا عنمي ال داهتجالا يف أطخلا

 ءاستلا 08 اووضاف ناك يك يبنلا نأ ةيآلا :كيلدو .هرييغتب يحولا

 هلكت هيبن ةنونم ينك ىلاعت هللا نكل «نهقذلخا نحت نيهلاعتأ "'ىدصف

 سلج نمع هئايحتسا عضوم يف لاق امك .هيلع ًافيفخت نهديدهتو نهبيدأت يف

 ال هنو :هلوق ىلإ «أورئَتنَف ْرُثَمِعَط اًدقط''ماعطلا دعب كلَ يبنلا تيب يف

 نهسفنأ ىلإ نعجر همالك يف هللا ديدهت نعمس املف '".4ْوَْلآ ني يَ
 .نيعمجأ '”نهيلع هللا ناوضر .عرضتلاو ةبوتلاو موللاب

 ع ِِء ع ل رج عا خرز همم حر 0

 هجاوزأ ةةاضرم ىغتبي هنأ هيف سيل ؟ ««َكمنوزأ َتاَْرَم ىنتبت# :هلوقو

 ١ .حرحب :م ١ «ميرحتلا ةروس 65/١.

 .فيلكتلا :ل .نهتاضرم :م

 .8/98 ءرطاف ةروس دة .لاقف - ل مه

 .تلدو :نيتخسنلا يف 4 :ىتاثلاو ل 7

 .ناك ولو :م 84

 ٠ «.نآرقلا تاليوأت ىف درو امب نراق 581/١8؟  119.

 .لاقف + ل ْ .فدصتل :م ١
 ةنلإ . تورطت يح اعلم لإ مك تن نأ لِ َىَنلا توب اولخدت ال أوثماع تذلا ااكي» 1٠

 5 ناك 4 3 ثيدَحي َنيِسنْيَتَسُم 12 ِاظ ًاوُرشَتنََف رع اذِإَف أوُلُحدأَف م يع ل نكدَلَو

 .(ة0 مما نبا ةروس) «ّنحْلأ نم :يىحتس 3 أَو ا د َّىَنلَأ

 ١/15. ؛ميرحتلا ةروس 6 .مهيلع :ل ١



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 م222-2555959595895858529292253249923ل0ل0ل2-2-0- و ك7

 ىلع دحأ ءاضر راتخي نكي مل ْةِْئِلَظ هنإف «ىلاعت هللا ءاغتبا نع ًاضرعُم
 «كتيراج ةاضرم نود كجاوزأ ةاضرم يغتبت كنأ راشأ هنكلو .ىلاعت هللا ءاضر

 بلط يف ىلاعت هللا ءاضر نأ ًانظ ةيراجلا ءاضر ىلع جاوزألا ءاضر تحّججرف

 صضرف ىتح «ةيراجلا ءاضر ءاغتبا يف يئاضر نأ ىلاعت هللا ربخأف .جاوزألا ءاضر

 هللا لوسر ىلع ةرهاظملا هذه يف جاوزألا بتاع مث .نيميلا اذه ةَلِجَت كيلع

 '.«هللوم ره #0 نإو# :لاقف الئ

 هذه تسيل '.««اَهِجْوَر يف َكلِدْحُ ىلا َلْوَك ُهَنأ ( َعيس دق# :ىلاعت هلوقو

 وه [ظ9١٠]/ ةغللا يف لدجلا نكلو د يبنلا مالكل أدر اهنم ةلداجملا

 تع هنأك «لتفلا وهو لّدَجلا نم ذوخأم .ةعجارملاب دوصقملل ةنابتسالا

 نم باوجلا رخأت املف .نيمالكلا نم دارملا نيبتيل هبحاص مالك ىلع همالك

 .ىلاعت هللا ىلإ ىوكشلاب تعجر اهدارم قفو لي هللا لوسر
 سرل رو

 .اهرسب *ِهَّلأ لإ َىَتَْيَو# اهناسلب «َكِرحت# :ةقيقحلا لهأ لاق

 هبر ىلإ هرسب عجري نأ ناسنإ نم ةجاح بلاط لك ىلع ؟بجاولا اذكهو

 هديب عنم امِل يطعُم الو ىطعأ امل عنام ال «عناملاو يطعملا وه هنأ فرعيو

 يف نكلو داهتجالاب لمعي ناك نإو جاما ئبنلا نأ لبلد :هيفو .دابعلا بولق

 ىلإ عج عجري ناك ام ىلإ ًاصوصخ يحولل ًارظتنم ناك بيجيو ملكتي ام رثكأ

 يغبني ملعي ال امع لئُس نم نأ ليلد هيفو .هرادقم هيلع عوطقملا مكحلا ةفرعم

 ملع ريغب اْوَتفَأَف اولِعُس» : مضلع لاق امك .فقوتيو تكسي لب بيجي ال نأ

 يبل ءافش امنإ اوملعي مل ذإ اولأس اله» : ةلئت لاقو ' .«اولضأو اولضف

 عنتماو ْعِكَك هللا لوسر لئس .ةثداح لك يف نايبلا [نع] "جاتو '.«لاؤسلا

 ١/08. «ةلداجملا ةروس 1 "0 «ميرحتلا ةروس

 .باوجلا :ل |: .وهف خم 7*1

 حيحصو ؛؟5 ملعلا «يراخبلا حيحصو ؛70 219408 2177/95 لبنح نب دمحأ دئنسم 6

 11177 ىلعلا ةرلسم
 «دواد يبأ نسر ؛97 ةراهطلا ءهجام نبا نئسو ؛؟ 0 لبئح نيب دمحأ دئسم 1

 ١50. ةراهطلا

 .هعانتماو م / 5007 م 04



 7 ينوباصلا نيدلا رون

 وبأ خيشلا لاق .ملع ريغب باوجلاب اولغتشي ًآلئل هتمأل 'ًاميلعت باوجلا نع

 فاضأ نكل هلك هللا لوسر ىلإ تكش "ةأرما نوكت نأ زوجي : ُةْشَلُكك روصنم

 * . «مّللأ توشياَسي اَمَّنِإ َكَتوُعياَي تيذلا َّنإ# لاق امك ' «ىلاعت هللا ىلإ اهتياكش
 2ث

 ال ال ال ان ال ال

 .ةأرملا نأ :م 5 .ميلعت :م

 ٠١/48. .حتفلا ةروس 4 115 1 17/16 «نارقلا تاليوأت



 2 ١ ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 [قينارغلا ةلاسم]

 ىلع رجب اق اور لح ١ يف يور '.«كّرعْلاو تل يَ 12 :هلوقو

 نأ اوركذو '.(ىَجَترُتل نهتعافش نإو ىلُعلا قينارغلا كلت هك هللا لوسر ناسل
 ةروسلا هذه ةوالت [و1١١١/ دنع هناسل ىلع هاقلأف ليربج ةروص ىلع هءاج سيلبإ

 مل ينإ» :لاقو 27 ليريتج هدرت ليربج ىلع يتاذلا موبلا ىف اهضرع ىتح

 نم َكِلَبَق نلف الما ًامو# ا هلوقي ةمئاطلا هذه هاو .(اذه لونا

 '.4-هيئيْمأ ف ُنَطِبَشلا لأ يمت ادإ اّلِإ ين الو ٍلوُسَر

 بَّسني نأ زوجي ال «مالكلا نم شحو اذه :روصنم وبأ خيشلا لاق

 هنظ ىتح سيلبإ رارص يلا هنأ هوجولا نم هجوب لكك هللا لوسر ىلإ

 اذه نع يناثلا مويلا يف نمل كج راصاولو .ةملكلا هنم ىّقلتف ليربج

 وهو ةهبشلا ليزت 56-55 نأ ملعاو ' : ليربج هنأ فرع ىتح هابتشالا

 : ٌكامَظ يبنلا لاق امك "«ءةظقيلاو مونلا يف ١" سا لارسا عيمج يف موصعم

 مونلا ةلاح يف ىلاعت هللا نع لّقغي ال يأ ”.«يبلق ماني الو ٌيانيع مانتاا

 .ىجترت نهتعافش :ل ”١194/0. ءمجنلا ةروس ١

 6017/١١. .حجحلا ةروس 4 .لدتسا مث :نيتخسنلا يف 5“

 .95/4"5 «يديرتاملل نآرقلا تاليوأت 5 .هتءارق يف + م 06ه

 .ةضقيلاو :م /0١

 حيوارتلاو لك ليللاب دجهتلا ؛يراخبلا حيحصو ؛4 25٠ /ه لبنح 1 لييقعأ ككسف /

 . 50 نيرفاسملا ةالص ءملسم حيحصو ؛١



 72 يي ا لج
 .ءايبنألا لاوحأ فرشأ وهو يحولا يّقلتو باطخلا غيلبت لاح يف فيكف

 7 ام ْعِلب لوح 538 :ىلاعت هللا لاق .داسفلا عوقو يف عرسأ هيف أطخلاو

 كلت ىقلت ولف نآرقلا يآ نم ريثك يف ًالوسر هاّمس .4«كيَر نم كدبلإ لأ

 .ناطيشلا لوسر نوكي ةملكلا كلت غيلبت يفف : أبو ناطيشلا نم ةملكلا

 هسانجأ نم ةمصعلا هل دعو اذإف '.«#ساَّنلأ َنِي َككْمِصَعَي 14 كوتور

 ال هنأ ربخأ دقو .ءادعألا "ىدعأ وه "يذلا ناطيشلا نم همصعي نأ ىلوأف

 لع كَل َسْيل ىداَبي َّنِإإ# :َكْيو هلوقب هدابع ةماع ىلع هل ناطلس

 ديحوتلا ”ةوفص ةلازإ ٌناطلس مهيلع هل سيل نينمؤملا ةماعف ”.#ُندطْلَس

 يف هتاساقم ةدش عم 'ء«ديحوتلا ةوفص ةلازإ ناطلس مهيلع هل سيل ةّصاخلاو

 يف يقلُي دقو .ًاليبس [ظ1١6٠/ مهيلإ دجي نأ "ءاجر مهتسوسوو مهئاوغإ
 .ناطيشلا ةدهاجم لضف 2 ,هنوبراحيف ”ههيف م ال ام انايحأ مهبولق

 ينب عابتأ ىلع طلسم ويف "ه4 12 ودعا رن رك نليجتلا ا ظ لاق امك
 4 ءمدأ ينب 0 زواجي ال هطيلستو .هتواقش يف ةدايزو مهل ءاللتبا مدآ

 هل لخدم الو ''.4يسياّتلأ ٍروُدُص ف ٌسِوسَوُ [ىَِلأ# :ىلاعت هللا لاق

 هنأ لوقلا ' عطقُي ال :مهضعب لاقو .ّيفخلاو رسلاو داؤفلاو بلقلا يف

 يف سوسويف مدآ ينب ردص ىلع طْلُس هنأ ىوس مدآ ينب ردص لخدي

 ب رس يارا هنإ :ليقو .مهيلع طْلُس يذلا هجولا نم مهرودص
 '*.؛مدلا '"ىرجم مدآ نبا نم يرجي ناطيشلا نإ» : ْدْييلَع لاق امك مدآ

 .5ا//0 «ءةدئاملا ةروس ١

 .ادعأ :م * يذلا بال 1
 160/١٠. «.ءارسإلا ةروسو ؛6١/57 ءرجحلا ةروس

 .دقع :م 06ه

 .ديحوتلا ةوفص ةلازإ ناطلس مهيلع هل سيل ةصاخلاو - ل 5

 .مهيف رثؤي ال يأ عجني ال :م 064 .احر :م 0307
 0/١١5. «.سانلا ةروس ٠ .5/98 ءرطاف ةروس و

 .ردص يف :ل ١ .عطقت ال :م ١

 .يرجي :م ١

 ءدب ؛١؟ 2١١ فاكتعالا ؛يراخبلا حيحصو ؛5 «غ165/“ لبنح نب دمحأ دنسم 14

 .15 15 مالسلا ءملسم حيحصو ؛؟١ ماكحألا ؛١١ قلخلا



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 77 77070707بطططط7ط7لب يك از

 وهو 852 انيبن لاح فيكف سيلبإ عم هدابع ةماع لاح اذه ناك اذإف

 اذهب كاطيشلا .هيلغ يلوتسي ففيكف :اناكف ٌرعأو نأ عفرأو اا ىوقأ

 مث .هنأش نع دعبُت يتلا ةملكلا هذه لثم هيلع يرجُيو هناسل نم برقلا

 هبماخ ىتح ىلاعت هلل ىلإ راقتفالا دح نع هجرخُت ال كلذ نع هتمصع

 ةذاعتسالاب هرمأو '.*ِهَّسأِب ٌنِعَتَسَأَ غرم نطِيَّشلا نع َكَلَتْعَرنَي اًمِإَو :هلوقب

 '.«رِصَبلأ نطْيّغلأ ّنِم سب ٌدِهَتْسَك ٌنيدل 3 اًدإَد## :لاقف نآرقلا ةءارق دنع

 .ىلاعت هللا فّرصت تحت وهف  هنأش َمظَعو هردق لج 0 ديعلا نآل

 .هيلع ةماركو ىلاعت هللا نم ؛لضف ةمصعلاو

 يمت انِإ 5 1 ند الو لوُشت نم فلق نيا اَْلسرَأ امو# م رد

 ا ا دارملا نأ اهدحأ .هوجوب ركذ ”4هيكننأ ف نطيل يقلأ

 ايتاركحرا ائيش اودارأ اذإ مهنأ وهو [و١١1]1/ «ةءارقلا ان" - ةيينألا

 ةماعلا ناطيشلا دهتجي هتعاطب مايقلاو ىلاعت هللا ةدابع 00

 .هسواسو نم ًائيش مهبولق يف يقلُيف «ةطوخسم ةمومذم ةركفب ةيضرملا

 مهبولق نم ناطيشلا طيلخت وحمي يأ :«4ُنَطيَّشلا ىتلي اَم ُهَّنَأ حسي
 نوكي دق هنإو «عفرلا وه خسنلاو .ةطوخسملا ةحيبقلا لاعفألا نع مهمصعيو

 اذه ةحص ةلالدو :مهبولق نع عنملاو عفرلا قيرطب نوكي دقو عوقولا دعب

 نم كلك نم انلمزأ ايد *لاقن لسرلاو ءايبنألا عيمج اذهب مع هنأ ٍليمأتلا

 0 ”باتك هيلع لزني مل يبن نم مكو .4َِب ال ٍلوَسَر
 أ 832 يبنلا نع لقن امب ةيآلا هذهب قلعت ال ليوأتلا اذه ىلعف .ًأرقُ

 نم "'ربخ ٌدّرجم الإ قبي ملف ''ءاىَلُعلا قينارغلا ا واو

 ١ .تلّصف ةروسو ؛١٠٠7// .فارعألا ةروس 5/4١".

 .ففيرصت :ما 7*3 48/١5. «.لحنلا ةروس 5

 .05/5؟ ءّجحلا ةروس كه الضف :م 4

 .ةينملا نم 1 04 نم :م 5

 .هساتكلا ل 45 .نم -م 4

 .ةئارق يف :م ١ .لقن امل :م ٠
 .دانسإلا فيعض هنكلو ١١5 .الا ا/١/ا/ ؛85 "7/5 .ىمثيهلل دئاوزلا عمجم :رظنا ١

 .ريخ :م 1١
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 ةءارقلا ىلإ ةيآلا ليوأت فرص نإو .داقتعالا 'باب يف ةجحب سيل هنأو داحآلا
 ىف ءالت يأ «َّقَمَت# هلوق نم دارملا نإ : ليوأتلا لهأ ضعب 'لاق امك
 يف هني رومضت قدا خيشلا ةركد ام "هيف قفوألاف .هتوالت 5 4 هني

 نيقفانملاو ةرفكلا ىلإ ؛ناطيشلا ىتأي ةيآ الت اذإ لوسرلا ناك :لاقف هليوأت
 ةلداجملاو هللا لوسر ىلع ضارتعالا نم ةيآلا تو دنع مهبولق يف يقليف

 5ع َتَمَرَح# ىلع رد كدا هارت 01 ل م
 نأ مهبولق يف ىقلأ "4 نم ام ام اَّلِإإ# :لاقف ىّكذملا ىنثتساو «4ُمَدلأَو ٌهَئَبَمْل
 نولداجي اوناكف ؛هللا هتيمي ام ّلحُي الو هلعفب تيمي ام لحي ًادمحم
 هللا هتامأ ام نولكأت الو ْمُنَمُأ ام نولكأتأ» :نومعزيو نينمؤملاو هللا لوسر
 رهبايلوأ 1 َنوُحَوُل َنيِطيَشلا َّنإَو## :هلوقب كلذ هللا عفدف ««ىلاعت [ظا11/

 يح لأ كرد نع نودي امو ْمُنإو هلوق دكج اذكرو "4 رج
 هللا نود نم ىسيع اودبع ىراصنلا نم ًاموق نأ مهبولق يف ىقلأ "4 ع
 0 سيصل دم رح 7 لهف هللا نود نم ةكئالملا اودبع أموقو

 يذلا َّنإ## مهيلع اًدر ىلاعت 4 لزنأف ؟ةكئالملا اذكو مّئهج بصح ا

 اوفرع مهلوقعب اولّمأت ولو ' ل اْنَع كيَلْوأ جسْحْلا اني مهل تَقَبَس
 هحبذ ام حيبي ًادمحم نأ» ىلوألا اههآ ' 'ةيطوغم ريغ ةعوفدم ةهبشلا كلت نأ

 تاذ نم مّرحُيو حيبي نأ هيلع هجوتي امنإ ''اذه «؛هللا هحبذ ام حيبي الو

 ءاشي ام حيبي نأ هلف ىلاعت هللا نم ةحابإلاو ميرحتلا تناك اذإ ١"امأف ءهسفن
 نوُدِبَعَت امو مكَحَنإ # :هلوقب ىلاعت هللا ربخأ «يناثلا اذكو '*.ءاشي ام مرحيو رو < دس ىو

 .ناطيشلا - ل
 ."/ه «ةدئاملا ةروس

 48/75١. «ءايبنألا ةروس

 .هيف - ١

 .595 296/94 .نآرقلا تاليوأت :رظنا ه

 م0 شا مسا ١5١/5. .ماعنألا ةروس 7

 .هلئع نم :م .

 ٠ «ءايبنألا ةروس 5١/٠١١. يديرتاملل «نآرقلا تاليوأت :رظنا 4/٠٠١ 1١١.

  1ةزارأ# .عريقك نبا ريسفت ةيآلا لوزن تسيل رظلا 1
 ءاماو. ل #1 .اذهب :م 17

 .ءاشي ام مرحيو -م 14



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 ,ةكئالملاو ىسيع دبع نم ريغ 'دارملا نأل '«#َمَّنَهَج ُبَّصَح َوَيَأ تود نم

 0 تادامجلا نم ءالقعلا ريغل ركذت «ام» ةملكو «4َقوُربَي اًبَو# :لاق هنإف

 هامه ل كنود نيب رز ام :لاق يمارمعلا سمشلاو مانصألا ةدبع

 امه :مهل لاقي ال مكاداملاب ىسيعغ ةدبغ امأف ' .4[ مكراَبَو ل اهي

 ةيآلا ظفل 0 اجراخ ”نوكيف ادد نم' هاب لب ٠ ؛ ددنوذ نم دودبف

 ها ه5 ٠ ىدلا» : ىلاعت هلوقل دوهيلا تلّوأت ام هللا تايآ يف

 :لّمَجلا كروح نم اهنأ قووسلا لئاوأ يف ةعطقملا فورحلا نم كلذ ريغو

 َكِيلَع لأ ذل وه#9 ] : ىلاغت هّللأ 0 .ةمآلا هذه ءاقب ةذم اهب دوبساحيف

 لاق 00 م 2 بتكلا 6 نه [و7١١1]/ تنكح قاع هع [ بنك

 .ةيآلا هذه ىف ركُد ليوأت نسحأ اذهو : خيشلا

 فلكتي ناك ناطيشلا نأ ةيآلا ليوأت نإ *:ريسفتلا لهأ ضعب لاقو

 اميف لطابلا طلخيو ليربج ىلع شّوْشي ىتح يحولا لوزن دنع طيلختلا

 سأيي ال ناك مث .رحبلا جل يف هيقليو هخّفنَي ليربج ناكف :لزن ناك

 ةنامألاو ةوقلا ةفصب ليربج“ هللا " يقضو دقو ملي كرتي الو قيعللا

 7 ب نوُيَجَمِب ونجم 0 امو هد م عاطم .نيكَم شرعلا .قذ دع و ىذ# :لاقف

 هلك د هتوق عم ليربج نإ د ةهبشل ادررو قيتعزملا بولقل ”"ايطت

 هلا يحو يف '”نوخي ال هتنامأبو ءهمالكب همالك ٌطلتخيف ناطيشلا
 لطابلا نم قحلاو ناطيشلا نم ليربج فرعي لقاع هللا لوسرو '.هترافسو

 .دارملا نأ :م 5 ةرااا «هبانالا ةرويع 58

 :بفيكف : ةيتكحيستلا ىق 1/117 ةيقسوي رويس 7

 1/11 نلقولا ةروس 1 :1/9 .؛ةرقبلا ةروس 8

 .ال/؟ «نارمع لآ ةروس 4 /١/7. «فارعألا ةروس 017+

 .لزني الو :م ٠ .نيرسفملا :م 84

 م11 يا ااا يللا ور .فصو دقلو :م ١

 .نوخي نأل :م 6 .ابيطت :ما 1“



 سفن بيِطَيَف ناطيشلا هيلع 'يقلي امم ليربج هيلإ يحوُي ام هيلع هبتشي الف
 نع همالك ىلاعت هللا هّرنف .ةبيرو كش ريغ نم هللا مالك أرقي هنأ نمؤملا

 ' .4يَب الو ٍلوُسَر نم َكِلَبَه نم اَمْلَسَرَأ ًامو# :هلوقب طالتخالا بئاوش
 نإ ةييسل را رش نكمل يدل وعمي ءايبنألا ظفح نع 'ربخأ

 .هبيرقتو

 ءايبنألا نإف .هتسوسوو ناطيشلا نع اوزّرحتي نأ نينمؤملل هيبنت ةيآلا يفو

 دقو الإ لوسرو يبن نم امف .؛هتسوسو نع اوُلْخُي ملو اوكّرتُي مل لسرلاو
 هدسح ةّيضق ىلع ًايرج ةدياكملا لامعتساو ةسوسولا ءاقلإب ”ناطيشلا ”مهدصق

 روي لِ ِنَترَخَل نيل لع َتَّرَح ىِرَلا اذه َكيَءَرَأ## :لاق .مدآ ينب عم هتوادعو

 [ظ111 ني ترفل كريم :لافو '«4الب الإ تيرم كبسة
 يف ىنثتسا نإو نيعللا نإ :ةراشإلا لهأ لاق '.4َنِصَلْخَمْلا َمُهَنِم َكَداَبِع اّلِ
 الإ ضصلخس نبع نم اعف. هل وفي قتاويال :تاذك هتكلو نيصاخملا هدايع ءاوغألا
 اذإف .هدياكمو هرش نع مهمصع هللا نكلو لالضإلاو ءاوغإلاب هدصق دقو

 فيكف ةماركلاو ةبرقلاب نوصوصخملا مهو نيلسرملاو ءايبنألا لاح اذه ناك
 الإ دولوم نم ام» :لاق هنأ :ةيئكظ يبنلا نع يورو ”قفوعلا هللاو .مهنود كم

 اي تنأ الو :ليق .«اهنباو ميرم ريغ نجلا نم هنيرق ''هب لّكؤ دقو
 عفرب ' .«ُمَلسَأَف هيلع ينناعأ ىلاعت هللا نأ الإ ءانأ الو» :لاق ''؟هّللا لوسر

 ١ .يقلي ام :ل 1
  5خسف ءهيَنْنَمُأ يف نلطيشلا ىقلأ وس اذإ آلِإ ين الو ٍلوسر نم َكِلِبَق نم اَنْلَسرأ امو# ميس مص 2 كلا 0 عد عم هاك عمد ىبإ دكا ع يع 4 0 هس مك سم

 م 2# 4 7

 محلا ةروس 4ريكح ٌميِلَع هلو ويني هللا مك م مث ُنَطَيَّقلا ىتلي ام ُهّنأ

2)227). 

 .مهدصقو 1 3 .ريحأ م نإ

 . 7/1 :ءارسإلا ةروس 53 .ناطيشلا - م 0

 .نمب :م 04 .87 87/8 2ص ةروس ا“
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 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا
 سس طس7ط7ططب7ببالا ؟ رح

 .ياّيِإ ىلاعت هللا ةناعإب هديكو ردم ماع «لابقتسالا ىنعم ىلع 'ميملا

 "ناميإلاب نيطايشلا نم دحاو صيصخت زوجيو ' .يناطيش َنَمآ يأ َمَّلسأ :ليقو

 .سيلبإ وهو رفكلاب ةكئالملا نم دحاو صيصخت زاج امك دو هللا لوسرل ةمارك

 نهتعافش نإو ىَلُعلا قينارغلا كلت» :هلوقب دارأ :يرصبلا نسحلا لاقو

 نإ : ُهْنُكك روصنم وبأ خيشلا لاق ”.اهنودبعي اوناك يتلا ةكئالملا *(ىَجِتِرُبَ
 بجعتلاو راكنإلا ليبس ىلع كلذ لاق امنإ ع يبنلا نع ىوري ام حص

 ".ريرقتلا لبيس. ىلع ذل

 "يرجي نأ زوجي ال هنأ هانمدق ام باوجلا نم حيحصلا نكلو : خيشلا لاق
 .نيدتقملا نيعماسلا بولق شّوشي ام يحولا غيلبت لاح يف ًاصوصخ هناسل ىلع
 ةملكلا هذه عمس هنأ [هدنع] ققحت هلك هللا رهو نم جالا كاك رح حر

 دن وجم كلارا مارال لوسر نم امأف هللا لوسر ةءارق عامس دنع

 ىلاعت هللا هربخأ لب ,«َتلق [و1151/ كنإل هللا لوسر ىلع ةداهشلا هل زوجي الو

 كلذ ريسفتو ".4ديَنمَأ ف ٌندطْيَّسلا ىقلأ هَّيَمَت اذإ طه هلوقب «يقلي ناطيشلا نأ

 يف ةلئكقت يبنلا ةءارق دنع ٌَرّضح ناطيشلا نأ ليوأتلا اذه ىلع  ملعأ هللاو

 يف ةملكلا هذه ناطيشلا ىقلأف ءنوكرشملاو نوملسملا هلوحو مارحلا دجسملا

 نوع ىف يمص رت ييسر رب تر ول
 0 7 .هزيغ وأ هللا لوسر 'ةملكلا هذهب ملكتملا نأ سانلا

 4 مسني رك نطيل قي مهن عسي :.دعول ًاقيقحت اهعفرو ةملكلا
 ٠ جي كه” ل و 7 كك رو و 037

 عقرب ملسأف مهضعب لاقو .ملستساو عضخو داقنا يأ ليق هوجوب هيف ليق ملسأف :م ل“

 .ميملا

 .ىجترت :ل

 .١5؟/5١ .؛"90/4 «يديرتاملل نآرقلا تاليوأت :رظنا

 .8910 795/9 «يديرتاملل نآرقلا تاليوأت يف درو امب نراق .ريدقتلا ليبس ىلع :م

 07/١١. .ٌجحلا ةروس 4 .يرجي ال نأ زوجي هنأ :م

 يدل م كلا ل يع 0 .017/51؟ ءّجحلا ةروس ٠ .ةملكلا - م



 <12 ينوباصلا نيدلا رون

 [بنذلاو ةمصعلا]

 مهوُي ةيآلا رهاظ '.4ّرَّخأت اَمَو َكِلَد ني َمّدَمت ام ُهَمَأ كَل رِيْمِلا# :هلوقو
 مدقتلا ٌركذ "ذإ ءيحولا دعب بنذبو يحولا لبق بنذب 'ًاموسوم ناك هنأ

 باكترا ءايبنألا ىلع اوزّوجو بنذلا تابثإ اوفلكتو رهاظلا كلسم سانلا
 لاوحأب ةفرعمو ةنايص مهل تناك نمو ةريضبلا لهأ اهأف .رئابكلاو رئاغصلا

 مل لكن هنأ ىلإ اوبهذ مهنإف قئالخلا ناميإو مهناميإ ىلع َةَقَْمَشَو لسرلا
 نم رشبلا تاداعب نيموسوم اونوكي مل ءايبنألا رئاس اذكو .بنذب ًافورعم نكي
 لاق .هيف سانلا فلتخا ةيآلا ليوأت نكلو .يهانملا باكتراو تاوهشلا عابثا

 ةفاضإ هجوو .هتمأ بنذ رخأت امبو ةكقَغ مدآ ةَلَز مدقت امب دارأ :مهضعب

 عفشت ىتح [ظ1١١/ قئالخلا ”عيمجل ةعافشلا ماقم يف ناك امل هنأ هيلإ كلذ

 دمحعم ةمرحباا : لاق 3 يور اهكا .هرامغتساو همدن لالخ يف مجالا مدآ هب

 ىتعافش» :لاق ىتح هتمأ ةماعل ةعافشلا دعو كلذكو ؛؟ هل رِفْعَف 2ىل رفغَت نأ

 .مسوت م 5 . , حتفلا ةروس ١

 :ريصتيو 1 4 ءاذإ :ل

 :عيمجتب ل 06

 ءافشلاو ؟(عوضوم هلعل) :صيخلتلا يف يبهذلا لاق 110 /؟ .«مكاحلل كردتسملا :رظنا 1

 51/١. . يطويسلل روثنملا ردلاو ؛ «٠ 8/١" ضايع ىضاقلل



 ءايبثألا ةهمصع نم ىقتنلا

 دبل بربك ١ رح

 كلذ ةدهغ "تناك :بتذل ًاعيفش ناك .نمف ".«اكش :هللاي كرشي ال "كاع نمل

 لير ْرْثِنَع اَم ِهّيع ُديِرَعل :ىلاعت هللا لاق .رّفْغُي ىتح هيلع بنذلا
 '.4دست كو َنييْؤمْلاِب مْكحَيَع

 ماود نع ةرابع وهو ءرتسلا وه نارفغلا :روصنم وبأ خيشلا لاق
 ءرْمَعلا نم ذوخأم وهو ؛بنذ هنم ّيتأي ال ىتح هدعبو يحولا لبق ةمصعلا

 يلع وبأ ”لاقو .ىذأ "امهبيصي اليك سأرلاو هجولا رتسي يذلا رفغملا 'هنمو

 نإ '':هةّرم َةئام موي لك يف هللا رفغتسأل ينإ» :هلوق ليوأت يف ”يناجّروُجلا
 2ع ناكف ''.همعن ركش ءادأو ىلاعت هللا ةفرعم غولب نع هروصق هبنذ
 ام !*بنجب ماقم لك دنع هسفن ''رصقتسيف ماقم ةئام موي لك يف ''ىَلَعُي

 لوانتي ةقيقحلا يف بنذلا مسا :سانلا ضعب لاقو .رخالا ماقملا نم هلبقتسي

 ناويحلا بّنذ نم ذوخأم هنإف .ءباذعلا وأ باتعلا هيلع زوجي لعف لكل

 باذع نم امإ :ةَعبَت هيف ناسنإلل لعف لكف .ناويحلا رخّوم يف يذلا وضعلل

 باكترا ناك ءاوس ًابنذ ةقيقحلا يف ىّمسي ''«ةلجخخ وأ ءايح وأ '”باتع وأ

 .بات نمل :م ١

 يبأ نئسو ؛405/4 لبنح نب دمحأ دنسم :رظنا ؛ةفلتخم تارابعب ثيدحلا اذه درو 5

 ١١. ةمايقلا ةفص .يذمرتلا ننسو ؟”١ ةنسلا ءدواد

 هناك :ل “* 

 تناك بنذل ًاعيفش هنوكف قئالخلا عيمجل ةعافشلا ماقم يف ْدِمكَع يبنلا ناك اهل ىأ

 .رمغي نأ ىلوأ هيلع بنذلا كلذ ةدهع

 .هلم م01 ١758/4. «ةبوتلا ةروس ه

 .لاق :م 4 .اهبيصي اليك :م 0١7

 خياشم رباكأ نم ناك .يناجّروجلا يلع نب نسحلا يلع وبأ وه .يناحزوجلا :م 4

 ىربكلا تاقبطلا :رظنا .لضفلا نب دمحمو يذمرتلا يلع نب دمحم بحص .ناسارخ

 44/١ «ىتارغشال

 نئسو ؛١44 ءاعدلاو ركذلا ءملسم حيحصو ؛7310/4 ؛48/1 «لبنح نب ناوحأ كك
 ١/4177. ريسفتلا «يذمرتلا نئسو ؛؟77 رتولا ءدواد يأ

 .العي :م 0١١ .هتمعن أما ١١

 .بنجي :م 14 .رفغتسيف :ل ٠7
 .ةلاجح م ١7 .باتعا وأ :م ١6



 13م ينوباصلا نيدلا رون

 ١ناك امل بنذلا نألو .لضفألا كرتو لضافلا َنايتإ وأ رمأ ةفلاخم وأ يهن
- 

 ىف ناسنإلا لامعأ رخآ بنذلا اذكف دوجولاو ةبترلا يف ناويحلا ءاضعأ رْخآ
 050 ناويح لك بّنذ نأ امك هلاحب قيلي ناسنإ 00 ".ةحودلاو ةقرلا
 يّدج يل رِفغا ؛ٌمهّللا» :هدوجس يف ِخكي لوقي ناك ”كلذلو 191141 راهب
 هردق لج نإو ناسنإ نم امف ".(يدنع كلذ لكو يدمعو يتئيطخو يلزهو

 بّنذلا ةلزنمب نوكي ام اهنمو .سأرلا ةلزنمب نوكي ام هلامعأ نمو الإ هتلزنمو
 .كلذل ةرفغملا لأسي ىتح لّجبخلاو ءايحلا هل بجويف هلاحب قيلي ام ىلع

 ةماركل حتفلا ركذ بيقع نارفغلا ركذ ىلاعت هللا نإ :خيشلا لاق

 نع قئالخلا بولق رْهطُيل ىلاعت هللا دنع هتلزنمو هلحم فيرشتو هللا لوسر
 ال هنم ناك امب ملعأ هللاف .هب مهناميإ اوفصيف هيلإ ٍبَسنُي حيبق يف راكفألا
 هنأ فرعن نأ ىوس هنع ثحبلا انل زوجي الو «كلذ ىلع فوقولا ىلإ انل ةجاح
 لاق ؟ناك حتف يأ "حتفلا كلذ نأ درسنا فلتخاو .ةماركلا هذهب مركأ
 .ثيدحلا لهأ ةماع هيلعو ََيبْيَدُح حلص " :مهضعب لاقو ءةكم حتف : مهضعب

 ميسم : كنا روصنم وبأ خيشلا لاق .حجبحلاو نيهاربلا ءاطعإ اصل ا

 نم دحأ ّعمطي ال ىتح ''كفرش ٍةنابإو كتعفرب أن ل كلاش ١

 بابسأ عيمجو ملعلاو ةمكحلا باوبأ كل انحتف :ليقو ' '.كتجرد غولب قلخلا

 حوتفلا هذهف .كنم هتفرعم ىلإ قلخلا لك جاتحي ام كباتك يف اًنُّمْضو ءريخلا
 .اضيأ حوتفلا نم وهو ةرفغملا دعو كلذ دعب مث تركذ دق

 ةجردلا يف :م 5 .ناك امل -م ١
 .يهلا :م 4 .كلذكو :ما 7*1

 ءملسم حيحصو 46٠١ تاوعدلا ؛يراخبلا حيحصو ؛١ا/7/؟ لبنح نب دمحأ دنسم 6

 ١/. ءاعدلاو ركذلا

 .حبقلا :م / :نكدطتلا كك 5

 ١/48. ءحتفلا ةروس .ضعب :ل 64

 .كفرشب :م ٠

 ١ .يديرتاملل نآرقلا تاليوأت :رظنا ١5/4.



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 مك هج درع

 ناك وهو رمألا اذه ىنعم ام '«4ُهَنَأ اَّلِإ َهَلِإ 5 ّمَثَأ رعت :هلوقو

 يف ْمَلعا "ينعي [ظ4١1]/ : هُناك روصنم وبأ خيشلا لاق ؟ىلاعت هللاب ًاملاع

 ':هلوقك .ءتقولا يضام يف تملع امك هللا الإ هلإ ال نأ تقولا ثداح

 ينعي ”:4أويماَ اوما ندا اهاَيط :هلوقو * 4 َمِيقَيْمْلا ريل ائيهأ»
 هلوق ىنعم وهو :خيشلا لاق .هللا الإ هلإ ال ركذب ًادبأ ٌنوكي ىتح كبلق :عشأ

 ال :لوقب هناميإ دّدجي امكف '(هللا الإ هلإ ال :لوقب مكناميإ اودذج» ةئكقت

 ”.هللا ةينادحو يف هتريصبو هرون دادزي ”كلذكف هللا الإ هلإ

 ةملظ هنع يفنت رفاكلا اهلاق اذإ ديحوتلا ةملك نإ :قيقحتلا لهأ لاق

 موي لك يف اهلاق نإو نمؤملا اهلاق اذإف .ديحوتلا رون هبلق يف تبثّتو رفكلا
 ال هللاب ملعلا ماقمف .ىلوألا ةرملا هفنت مل ًائيش هنع يفنت ةرم لكبف ةرم فلأ

 وهو .دحاولا ٌدارفإ دحاولا ٌبْسَح :لاق نم لوق ىنعم 'وهو .دبألا ىلإ ىهتني
 اذه دعب لقي مل 2 يبنلا نأ ةيآلا هذه ىلع فورعم لاؤس نع بارح

 مالسإلا نإ ا ميلستلاب رمألا دعب ليلخلاو ؛ٌتملع :باطخلا

 يف قدصف ميلستلا ماقم مص هدي يف ام مِلَس اذإف ءرهاظلا ىلع ''هانبم

 :لاحلا يف لوقي '"فيكف ءدبألا ىلإ يهتني ال هللاب ملعلا امأ .ُتمّلسأ :هلوق

 ءرهاظلا ىلع ميلستلا نإف «ميلستلا مامت نم «ٌُتمّلسأ :هلوق نألو .ٌتملع

 ملعلا نإف ملعلا مامت نم سيل «؛ٌتملع :هلوق امأف .رهاظلا نم لوقلا اذهو

 .ينعي - ل 51 . 17 «دمحم ةروس ١

 ١/. « ةحتافلا ةروس 3 .لوقك :ل 1

 5٠0٠/١. «يديرتاملل نآرقلا تاليوأت :رظنا .1737/4 ءءاسنلا ةروس ه

 ريغصلا عماجلاو ؛؟/6 مكاحلل كردتيملاو ؛؟ "0 لبنح نب كاف دئسم 5

 . هللا ةينادحوو ةفرعم ىف م م .كلذلف :م 1/

 وه بل .

 «َنييِلمْلا ِتَر ٌتَنَلْسُأ لاَ َّنْمَأ هْدُيَر ُمَل لاَ ْدِإ» :ىلاعت هلوق ىلإ ُهْتَلْكَ فلؤملا ريشي ٠
 ا «ةرقبلا ةروس)

 .فيك .م ١ ؟ .هائعم ل ١١



 ينوباصلا نيدلا رون

 علطي مل نم قح يف صخري امنإ ناسللاب بلقلا نع رابخإلاو بلقلا يف
 .بلقلا ىف ام ىلع

 : هدأ روصنم وبأ خيشلا لاق '.«كلْيَدِل َرِفْفَتْساَوط :ىلاعت هلوقو

 اذه نوكر نأ زرعو "نع فحبت نأ انل زوجي, الف بنذ هل ناك نإ اوا16]/
 ةيعرعلا راما هيلع "فطعُيف بنذلا ةقباس ف نم باطخلا ءادتبا
 هلآ لع دّنأ تن رتل :نيفافيملا .ةبوت لؤيف .دنغ دانا :تادمؤملاو

 نكلو ءريصقت وأ بنذ مهنم نوكي نأ ريغ نم *؛ * 4« راصتألاو َنرجنهملاو

 بذلا هنم رّرُصُت نم نألو ؛ '4اَويْلُ ترذلا نتا َلعَول :هلوق هيلع فطعُيل

 رتسلاو ةمصعلل ةمادتسا هرافغتسا نوكيف رافغتسالاب هيلع رمألا هيجوت زوجي
 هفوخف هتبتر تلع نم :ميكحلا مساقلا وبأ خيشلا لاق .بنذلا يف عقي اليك

 نوكيف بنذلا يف عوقولا نع فوخلا كلذب زّرحتيل رثكأ هيف عقي مل امع
 قر تْيَصَع نإ ُفاََل َْيِإ ْلُقل ":لاق ىلاعت هللا نإف .هتمصع ماود ببس هفوخ ساس رت حاس

 «نينمؤملا نارفغ يف ةيآ ىّجرأ ةيآلا هذه :روصنم وبأ خيشلا لاق

 ؟؟ ليي الو تاتمؤملاو نيتمؤملا رافغتساب هلوسر رمأ ىلاعت هللا نإف

 هللا مركب َّنَظُي الو .ىلاعت هللا هرمأ دقو رافغتسالا كرتي هنأ ِخلك هللا لوسرب
 ضقتنت ةيآلا هذهو ''.مهل رفغي ال مث هرمأب هللا لوسر مهل رفغتسي نأ ىلاعت

 ال رئابكلاو ءرئابكلا بانتجاب ةروفغم رئاغصلا نإ :مهلوق ةلزتعملا ىلع
 رفغا مهللا» :لاق اذإف رافغتسالاب ''هرمأ امل ىلاعت هللا نإف .رّمْعُت نأ 'ازوجي
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 ١ ءدمحم ةروس ١19/57.

 401١/١. «يديرتاملل نآرقلا تاليوأت :رظنا 5
 .لاق اهك سبل 5 .فطعيل :م *
 ١١8/8 ءةيوتلا ةروض .١١ا//4 «قةبوتلا ةروس هك

 .ىلاعت هللا لاق :ل ا

 .1/98 ءرمزلا ةروسو ؛9/5١ «ماعنألا ةروس 64

 .مهل م ٠١ .نظن الو :ل 4

 .رمأ امل :م 7 .زوجت ال :م ١



 ءايبنألا زم ىقتنملا
 هم

 ايبنالا ةمصع نم ىقتنل

 نمك ةمكحلا نع جراخ وه ام لأس هنأكف رئابك بونذلا 'تناك نإف «يل

 ْرِجَت ال مهللا» :لاق هنأكف رئاغص تناك نإو .«نيكرشملل رفغا مهللا» :لاق

 بجوي ال ريغلل ةرفغملا لاؤس مث .مهدنع ةرفغملا لاؤس زوجي الف (انيلع

 دوديري لب .ةداعلاو فرعلا يف بونذلل بكترم هنأ ًانايب الو هلاح ىف ًاصقن

 :ناسنإ ىلإ نسحأ نمل لاقي امك [ظ51١١/ ءهل قح ءاضقو ماركإ عون كلذب

 ”ةيكلاوب وأ هلأ ةهلكلا كم نم مَهفَي الو ,.«كيدلاولو كل هللا رفغ»

 ىريف ريصقتلا نيعب هسفن ىلإ رظني نأ زوجيو «بونذلا ىفا ”نويسومنتم

 مركلا ةياغ نم اذهو «لامكلا ةجرد ًاغلاب ناك نإو ًامزال هسفن ىلع رافغتسالا

 '.ةمهلا ٌولعو

 ام ىرش َتنُك ام اًنرثأ ْنِي اور َكَلِإ آنيِر َكِلَذَكَو# :ىلاعت هلوقو

 هك يبنلا نأ ةيآلا 'هذه رهاظب سانلا ضعب ّنظ 4 ٌنميإلا الو ُبككلا

وزن لبق باتكلل ايلات نكي مل امك يحولا لبق ًانمؤم نكي مل
 «باتكلا ل

 ؛هلسج يف حورلا لخد نيح نم هللاب ًافراع ًانمؤم ناك لب اونظ امك سيلو

 امك ءةنس نيعبرأ "سأر ىلع هيلإ يحوأ نأ ىلإ ةلاسرلل ادَعُم اًّيبن ناكو

 حورلا نيب مدآو اًيبن ٌتنك» :لاقف 1؟اًيبن ثنك ىتم» لْيس نيح ربخأ

 ئردي ال ناك "هنإف باتكلا قح ىف لكشُي ال ةيآلا رهاظ امأو ديلا

 ءبتكي الو أرقي ال اّيَمُأ ناك هنإف أرقي الو ءهيلإ حوي مل ام باتكلا

 ''.4َناَرُمْلآ َمَّلَع .ُنميلاظ :لاقف نآرقلا همّلع نأي هيلع ىلاعت هللا نيف

 كلوحب ناميإلا ىلإ لصت مل كّسفنو ٌتكرُت ول كنأ هانعمف ناميإلا امأو

 .هيدلاو هنأ :ل .ناك نإف :م ١

 .407 5٠0/١7 «يديرتاملل نآرقلا تاليوأت :رظنا

 .هذه م 1 :57/475 .ئروشلا ةروص

 نهار

 كردتسملاو ؛١ بقانملا «يذمرتلا نئسو +64 6655/6 .ليثخ نب دمحأ قكستن

 . «مكاحلل

 .73  ١/هه «نمحرلا ةروس ٠ .نلإف 5 8
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 امك «تنك نيح نم قيفوتلاو ةيادهلاب 'كيلع ّنم ىلاعت هللا نكلو .كتّوقو
 ام هنم دارملا نوكي نأ لّمتحُيو '.«انيدتها ام هللا ال ول هللاو» : ةلمَِع لاق

 امهنم مورحملا نمو ناميإلا لينو باتكلا لوبقب قوزرملا نَم يردت تنك

 و1151 /ناميالاو تاتكلل الهأ ناك نم كتوعذب ىلاعت هللا رهظأ ىنح

 نإف «ناميإلا ىلإ ةوعدلا ةيفيك يردت تنك ام دارملا نوكي نأ لمتحيو

 همك نم هدي فولت اًروُن هَنلعَج نكلو#» :هلوق هليلد .يحولا ويه دافتسُت ةوعدلا

 ملاعلا رينتسي ًارون هلعجف هريغ نم ال ىلاعت هللا نم هنأ ركّذ ' 4 داع

 .هتوعدب

 ٍطَرص َّلِإ ئِرَبَتَل َكَنِإَول :لاقف ةنابإلاو ةلالدلاب امئاق هفصو مث

 ناميإلا "نايتإ دارملا ناك نإف : ِةُنُخَت روصنم وبأ خيشلا 'لاقو ”.4ِيِقَتَسُم
 طبللا .تيحح نم هم زارقالاو .ناسللا» .ثاميألا ءادأ .نإف ”يهاظ. ويف نانمللاب

 ''لقعلا ثيح نم َناميإلا دارملا ناك نإو .فيقوتلاب الإ "فرعي ال ّيعمس
 .كيلإ هللا ىحوأ ىتح هردقو هلحمو ناميإلا فرش ردت ا كنأ هارب

 ًماوع نإف ًانمؤم نوكي ال ''هفرشو ناميإلا ردق فرعي ال نم لك سيلو

 هب ىِيبَّتا8 :هلوقو ''.هفرشو هردق اوفرعي مل نإو ناميإلاب نوفّصوي قلخلا
 نأ لمتحيو '*«ناميإلا ىلإ ةعجار ةيانكلا نوكت نأ لمتحُي '.#هآَمّن نم

 اَمَو ِتَوْمَّسلا ىف ام ُّمَل ىلا هلأ ٍطَرِم8 :هلوقو '”.نآرقلا ىلإ ةعجار نوكت

 .كيلع -م ١
 يزاغملاو ؛7 ريسلاو داهجلا «يراخبلا حيحصو ؛عما أينح نب ل 5 لف ١

 ”١ 3536 ١. ويسلاو داهجلا ء ملسم حيحصو ع٠ بدألاو مرنم لف

 .هتوعد رونب خم 4 212/57 .«ئروشلا ةروس 0

 .لاق :م 5 .07/57” .«ىروشلا ةروس 26ه

 .رهاط وهف :م 4 .نايب :م 037

 .لضفلا :م ٠ .فرعي الو :م 4

 فك رش غ0 11

 5١7/١ 5١7. .يديرتاملل نآرقلا تاليوأت :رظنا 7

 .نآرقلا ىلإ :م 64 ها ةفروقلا ةرروس 7

 .نآرقلا ىلإ ةعجار نوكت نأ لمتحيو - م ١6



 ءايبنألا ةيصع نم ىقتنلما

 'اذكو «قلخلا طارص نم مهفي ام «هللا طارص» نم ِمَّهَقُي مل '««ٌضْرَأْلا ىف

ايتإو قلخلا ءيجم نم مهفي ام هنايتإو هئيجم نم مهفي ال
 هللا ىلاعت '.مهن

 ال اذ ان ا ان ل

 ١ ىروشلا ةروس « 7

  1١.اذكو قلخلا طارص نم مهفي ام هللا طارص نم مهفي مل - ل

 .مهنايتإو قلخلا ءيجم نم مهفي ال :م لإ



 7 ينوباصلا نيدلا رون

 9 0 رع

 كاني هع تمعنأو 6 لأ 2 ىَرلل 1 ذإو# : ىلاعت هلوقو

 «هائبتو هقتعأف هل ًادبع ناك 5-4 ديز يف تلزن كك كئلع

 5 هنبا د "جوزت :اولاقو سانلا نعطف هي هللا لوسر اهجوزتو

 ' 4 ْمُكِلاَبَي نم [ظ1١]/ ِرَعَأ اب ٌدَيَحَ َنك اً :ىلاعت هلوق

 لأ ا :هلوقو "4 َههلَبَأِل فما هلوق ىلإ 4 كاب َلَعَج اًمو#

 ا ةيبرتلاو قتعلاب «ِهِيع َتَمَسَتَأَو» نإ ةيادهلاب ينعي ِويكَع

 ىف ةقفشلاو ةبحملا ءاقلإب أ ىلاعت هللا نم معنلا هذه تناك نإو

 ىلع ىرج هنإف ةغ يبنلا ىلإ [اهافاضأ هنأ الإ كلبَع يبنلا بلق
 مايقلاب ببسلا مزلي بّبسملل مزلي امك ةمعنلا ركش نأ ليلد *هيفو .هيدي
 مل نإف هوئفاكف افورعم مكيلإ عنطصا نم» : ةِلِكلَظ لاق امك ءهيلع

 .ىبنتملا :م 01 70/0“ .بازحألا ةروس ١

 .هنولوقي :م 1 .ناكو :ل ؟

 عدرا .بازحألا ةروسص 5 .جوز :م 6ك

 ابو يهم نبني َنوُرهظُت ىلا سور َلَمَج امو ههفوج ىف تلق ني لعل أ 0 ام 07
 نو 10065 يعم هم دو رو ا 0 1 00170

 ْمُهوُعدأ ليصل ىرَهَي رهو نحل لوفي هلو مكهرفأب مُكُلََ 7 101 منا ع
 .(6 00 «بازحألا ةروس) يي

 ليقع ل 8 .اضيأ -ما م



 ايبنالا ةمصع نم ىقتنل 322 ءايبنألا اه وقعا

 لاقو '.«هومتأفاك دق مكنأ ”اورت ف هل اوعداف هتأفاكم ىلع اوردقت

 رشي مل نم» : هلع لاقو ".«اهركشيلف ةمعن 3 تزَأ نم» : يت

 قلخلا ئديأ ىلع ئراجلا .نتاسحالا نأ ينعي * هللا ركشي مل سانلا

 مل اذإف .رشبلا ةطساو ريغ نم ىلاعت هللا نم يتأي ام بنج يف ليلق

 ال يذلا *ريثكلا ركش ىلع ردقي فيك ليلقلا كلذ ركش ىلع ردقي
 .دعي [الاآو ىّصحُي

 موتي الك ناك اهنإ كوسرلا نيمو. ,ىلاعت هللا نم ماعنإلا ٌركذ مث

 ةغلاب مكجل ةثداحلا كلت ءارجإ لب .«لاحلا كلت يف هردق 8 هنأ

 ىلاعت هلا دع كاسم دور نال يبنلا فرش راهظإ اهنم .ىلاعت هللا نم

 اهيلعو "ءاهاتّتجَو ريحا نيو زبخت يهو تبنيز ىلع هرصب عقو ثيح

 ضُمغف هحاكنل حّلصت اهنأ لكظ يبنلا بلق يف عقوف ةوسأ رامخ

 .(راصبألاو بولملا ظظ007 اي» :لاقو هينيع ىلع هيدي عضوو هينيع

 نأ دارأ [و7١1]/ هذ ديز عم كلذ تكح املف ”.ًارّبصت اهنع ضرعأو

 .«هَّللا قبو كبور َكِيَع كينأ» : لت يبنلا أهل لاقف ءاهقلطي

 اورت ١
 58/7١. لبنح نب دمحأ دنسم :رظنا ؛ةبيرق ظافلأب ثيدحلا بتك يف ربخلا 0 0

 ١. ةاكزلا «يئاسنلا نئسو ؛78 ةاكزلا ءدواد يبأ ننسو ؟7١١ 8

 .اهيطعأو هيلإ تيدسأ يأ :تلزأ نم .والا ةقرولا/ «يطويسلل ريبكلا عماجلا ٠

 نتسو 4١١ .بدآلا :دواد ىبأ نتسو 47884 الث .توور# لقح نب ةمحأ كدئسم 5

 ل ينولجعلل ءافخلا فشكو ؛ ةلصلاو ربلا «يذمرتلا
 .مكحب :م .يتكلا صول 4

 .اهتاتنج :م

 ةياورلا ةدنع لوح 3 ارد . يطويسلل روتنملا ناللاو 4 8 4أ/4: «يمعيهللا كئاؤزلا عمجم
 لقن يف اهيفلؤم لهاستل بتكلا ضعب يف فسألا عم تدرو يتلا اهلائمأو د
 ىره ِلَ يبنلا نأ يور ام امأف» _- هللا همحر يبطرقلا مامإلا لوقي تاياورلا

 لهاج نع ردص امنإ اذهف قشع ظفل ناَجبُملا ضعب قلطأ امبرو ديز ةأرما بنيز
 ءنآرقلا ماكحأل عماجلا «هتمرحب فختسم وأ ءاذه لثم نع ل يبنلا ةمصعب

12014 )2. 

 .هل-م ا 8



 كك 001000 سدت
 ملف :لاق امك تاج اننا .اهحوزف. .ءاميقيم ةقافلا .نلاعت هللا .ىضقت
 نم اهسفن ٌةأرملا كلت '"تبهو امك اذه '.«اَهكتحَوَر ارطو اهني لير لوضق
 ”يبنلاو اهسفن ةأرملا ”كلت 'ُبَهَت فيك :لوقت ةشئاعو 385982 يبنلا
 :ىلاعت هللا لزنأف '««قادّصلا نودب حاكنلا زوجي ال» :لوقي يكن

 ”كّبر ىرأ» :# ةشئاع تلاقف " 4 تل اهسفن تَبعو نإ َةَمِمْؤُم هزم
 ةمرح يف نينمؤملا نع ''جرحلا عفد اهنمو ''.«كاوه يف ”عراسي
 نيكي ال ل باتكلا هيلإ راشأ 3 ىئبتملا ةأرما ''جيوزت
 تعمس امل اهنإف «ٌبنيز نظ قيدصت اهنمو "٠ .4 ةهيآيعَأ جور ف رح
 املف .كلذب '؟تيضرف هسفنل اهبطخي هنأ تنظ اهبطخي مدع يبنلا نأ
 نم لجر تحت نوكت نأ تهركو تعنتما ديزل اهبطخي هنأ تملع

 هللا ىَصَق اَدِإ ٍِةَنمْيُم الك ِنِمْؤُمِل َناك 32 '”ىلاعت 0 لزن يح ل
 تداقنا كلذ تعمس املف ٠.4 هرم مهرمأ نم ةريخلا مه 41 يي د 0
 '""اهجوزتف رمألا رخآ يف 3 ىلاعت » قذدصف ؛تيضرو
 .داكَو هللا لوسر

 "1/68 .(بازحألا ةروس

 .تبهو امك اذه اهكانجّوز ارطو اهنم ديز ىضق املف لاق امك هنم ىلاعت هللا - ل
 .بهت فيك لوقت ةشئاعو هلك يبنلا نم اهسفن ةأرملا كلت - م

 .يبنلا نم :م 06ه :تللت هدول

 حاكن لحي ال١ :هلوق ٍدلكَك هنع يور نكلو .عجارملا نم ّيدل اميف ظفلا اذهب هدجأ مل
 ردلا ؛ ١ ؟هرثا/ ٠ .يقهيبلل ىربكلا نئسلا :رظنا .«لدع يدهاشو قادصو يىلوب الإ

 0 ء ىطوسلا نوفنملا
 .كبر -م 4 هع .بادجألا ةزوس و0

 .عراست :م

 ؛59 حاكنلا ءالر## ريسفتلا «يراخبلا حيحصو ؛08/5١ لبتح نب دمحأ دنسم ٠
 ه١ 6 عاضرلا ءملسم حيحصو

 رظإ ا صك د

 .تيضرو لأ 1 .”ا//## .ءبازحألا ةروس 3٠١
 .#875/0“# ءسازحألا ةروس 7 .ىلاعت هللا لزنأف :ل 65

 .اهجوزتو :ل /3١



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 هم هر تح اا

 كاسمإ نأل «كجوز» ':لقي ملو '«َكَجْوَر َكِلَع كِيَمأ# :هلوقو

 امنإف ”.اهنيبي الو اهقلطي ال نأ هيلع ”ةّيجوزلا كاسمإو اهيلع قافنإلا جوزلا

 اهعم ةرشعلا لامجإو «ةأرملا ىلإ ناسحإلاب جوزلا رَمْوُي امك كلذب هرمأ
 .هتأرما ريصت "اهنأ ةوبنلا ماقم يف فرع ُدالْمِكقَع هنإف .ةبحصلا ءيسُي ال 'نأو

 وضع مّروت [ظ1١١]7/ لاحلاب ٌسحأ امل هنأ رابخألا *ضعب يف يور دقو

 قّلطأ ينإ» :لاقو هللا لوسر ىتأ ىتح كلذ دعب اهنابرق ىلع ردقي ملف ديز

 يبنلا ناك يتلا تابوجعألا يف دعبي الف ”تاناورلا هذه تحبس نا 1 ستيز

 يلع مظاعتت اهنأو ًاربك اهيف نأ 6-0 هنإ :ليقو اين امردتب 0 كلا

 هاهنف ببس ريغ نم اهقالط دارأ هنأ لمتحيو .اهقلطأف اهناسلب ينيذؤتو

 نأ قفشأف كلذ يف يحولل ًارظتنم ناك ةالئيقع يبنلا نآلو ؛ِيكك هللا لوسر

 ٌبحتسي اذهلو .جيوزتلا تقو يتأي نأ ىلإ ةلّمهُم ةعئاض ىقبتف ديز اهقلطي

 ةذعلا لوطت اليك جوزلا هيف اهعماجي مل رْهط ''سأر ىلع قالطلا نوكي نأ
 .اهيلع

 : ليوأتلا لهأ ةّماع لاق '".*ِهيِدّبُم ُهَّلَأ ام ككِيْفت ىف ىنْخُتَو## :هلوقو

 ميلاد كا :نولئاق لاقو ب يع رابط ديس الل
 دس "2 ا .« كور َكَبلَع كيمأ# '”:هل لاق كلذ عمو اهقّلط هنأ

 زوجي ال هنإف ءنآرقلا مظن الو ِكِتكلَظ هللا لوسر لاح قفاوي ال مالكلا نم

 ذإ .هناسلب هفالخ رهظيو هبلق يف اهقالط ىتمتي نأ لع هللا لوسر نم

 هنإف نآرقلا مظن امأو .هب فّصوُي نأ ةئ هاشاحو نيقفانملا لعف نم كاذ

 .كسمأ + ما 7 اال .باودكلا ةروبس 1

 .اهئيبي الف ما 4 .ةجورلا :م 7*3

 .نأو م 5 .لامجاف :ل ه

 .ضعب - م 64 .امنإو :ل ا

 .اهب- ل ٠ .ةياورلا :م 04

 رخآ يف :م 7 كفي 1م 01

 .اهلاحعاو :م 14 .ا//#68 ءبازحألا ةروس 1

 ركل :م 15 .هل ل ١6

 .اذه- ل ا١١/



 77 ينوباصلا نيدلا رون

 هلل

 ىلاعت هللا' ىدبأ يذلا ام رظناف «4ِهيِدّبُم ُهَّلَأ ام كلِيفت ىف ىنختو# :لاق
 ءاهجيوزت نآرقلا يف هادبأ يذلاو هسفن يف هافخأ يذلا وهف "نآرقلا يف هنم

 ريت !اهلاو اهجوزتي هلآ هيض 5 هافخأ يذلا اذكف .«اهكتحوَر# :هلوقب

 ضعب لاق 3 نأ نحأ هيو ناد ىدختو# [و18١1]/ :هلوقو .هتأرما

 يبنلا ىشخي نأ *:زوجي الو ؛'هوصقتنيو هوبي نأ .انلا .ىشخم .:نيانلا
 :ىلاعت هللا لاق ءسانلا نم ةفعضلا ةلفغلا ةييشفح سانلا ندع قلك
 ناك اذإف *.4هلل الإ اَدَمَل َنْوَمْعي الو ُرَبوَْكَو هلا تكبر نوني تّيا»
 نكلو :ىرحاو. كلذب ىلوا نيلسرملا ةيسن' نيلسرملا عيمج لاح اذه

 "اونّئتفُي نأ سانلا يشخ هنأ  ملعأ هللاو - ةمع يبنلا ةيشخ يف 'ىنعملا

 ا يوم م ار ا ل
 كل حابأ هنإف - نأ 0 او## :لاقف «نبالا حاكنك مارح هحاكنو

 اوضرعأ اذهب كيلع اوباع اذإ مهنأ سانلا ىشخت يناثلاو .كلذب 'كرمأو

 الإ لضَي نم ٌلْضَي ال هنأ هاشخت نأ قحأ هللاو ءنولِضَيو نوُقْشَيف كنع
 «لبج هيلع ام ىلع 7 5 ةيشخ كلذب دارأ ثلاثلاو .هئاضقو هريدقتب

 درا 0 13 نأ نيل ةرط ههلرقو .تاقففا ةيشن ال
 0 ا .هللا ىشخت كنأ ناب هنكلو ىلاعت هللا ىشخت
 هلوق نوكي نأ زئاجو .ةيرشبلا رطاخل ًاعفدو عيطلل ا سانلا ةيشخ

 ثيح ءادبإلا هّسفن لوقلا اذه "«4هيِدّبُم ُهَّلَأ ام كلينت ىف ىنختو#
 مل ولو ءائيش هسفن يف هللا لوسر ىّمخأ ام دعب ىلتت ةيآ ىلاعت هللا هلعج

 .نآرقلا يف ام :م 00 دبا :نيحسلا ىف 14

 .زوجي اذو 5 34 .هوصقنيو :م 7

 .ىنعملاو نكلو :م 535 .#89/0 ءبازحألا ةروس 26ه

 .نبا م . .هونتتفي نأ 0 و

 .رمأو :ل

 ةيرشبلا عبط ةيشخ كلذب دارأ ثلاثلاو هئاضقو هريدقتب الإ لضي نم لضي ال هنأ - ل ٠

 .هاشخت نأ قحأ هللاو هلوقو داقتعا ةيشخ ال لبج هيلع ام ىلع

 ؛كلل فقعحنل 1

 .”ا0/0* .بازحألا ةروس 1



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 تلاقو .ًائيش ىفخأ هنأ فّرعُي مل ًائيش ىفخأ هنأ يحولاب ىلاعت هللا مِلعُي

 '.«ةيآلا هذه متكل يحولا نم ًائيش ًامتاك دلع يبنلا ناك ول» :ا#ض ةشئاع
 هنإف ءهسفن نع ال [ظا4١1١]/ هللا يحو نع ربخي هنأ ْةهمكَع هتوبن ةلالد هيفو

 : هي للا لل ل ل ل أو لا
 ىفخا نمو 2« كليفت ف ىنختو# :هلوقب هادبأ مث هسمن ىف اًئيش ىمخا

 مِلَع رهظأ اذإف .هلوقب كلذ نعي [ه] يظن أل ةيكفع وأ ءايح نسانلا خم ًانيبش

 .هرمأو هللا يحوب كلذ لاق ةثأ

 حاكن" لاز اهيلع دلع هللا لوسر رصب عقو اهل هلأ سانلا ضعب "ركذو

 هللا مهنعل  ةحابإلا لهأ لوق اذهو .هللا لوسر حاكن يف ”تلخدو ديز

 ىلع َمْرَح ناسنإ ”نيع هيلع عقو ام نأ مهنيب اميف ًالصأ كلذ نولعجيو

 ثيح مهيلع ّدر ةيآلاو .مارحلاو لالحلا يف يهنلاو رمألا راكنإو ماكحألاو

 دعب هل ًاجوز ”اهاّمس '.«َكِجوُر َكِيلَع كييمأ# هلوق نع ىلاعت هللا ربخأ

 وأ هرابخإ يف ىلاعت هللا بيذكت امإ حاكنلا لاوزب لوقلاف .اهيلع هرصب عوقو
 "ساب ذايعلاو «ريفك كلذ لكو "اجور هعيمست ىف .لوسرلا :ييذكت

 هنأ ةياورلا تناك نإف .لاحلا ىف وأ اهتذع ءاضقنا دعب اهجوزت هنأ تاياورلا

 ىف اهجوزت هنأ ةياورلا تناك نإو .هيف لاكشإ الف اهتّدع ءاضقنا دعب اهجوزت

 يف قالطلا دعب ةدعلا مكح عفرب هللا لوسر ٌصتخُي نأ زئاجلا نمف لاحلا

 امك ءءاسنلا عيمج يف اًماع ةدعلا مكح ناك نإو ةصوصخم ةأرما قح

 ىلع يبنلل اهسفن تبهو يتلا [,]/ ةأرملا قح يف قادصلا عفرب ٌصّتخا

 ميحص و 7 «ديحوتلا ؛« يراخبلا ميحص و 55 ,11”2ذ15 .لبنح نب ديا 5557 ١

 .588 «ناميإلا ءملسم

 نلازأ لإ * .كلذو :م 5

 :ةيخ سولا 8 .لخدو :م 34

 .؟ا/ل/# .بازحألا ةروس ا .هيلع -ل 5

 ءايل ل 85 .هامس :م 4

 .ةمصعلا هللابو :م ١١ .هجوز م ٠



 6 ينوباصلا نيدلا رون

 اذهلو ءمحّولا ةءارب فّرعتل تعرش ةذعلا نأ كلذ قيقحتو '.انركذ ام

 جيوزتو .لوخدلا ماقم تماق يتلا ةولخلا وأ لوخدلا هبُّقعي حاكنب تَّصخخ
 غارفب ملاع 0 ؟ ف 625 لاف امك .«ىلاستا هللا ني ناك بني
 لسرأ ديز اهقلط ااا الا يورو .اهقح يف ةدعلا طقست نأ زاجف ءاهمحر

 تماقف «نذأتسأ يأ "ير رازا قسم تلات اهيطخم هللا كوجو
 تنك نإف ينبطخي كلوسر نإ مُهللا :تلاق مث نيتعكر تلصو تاأضوتو

 د ل
 اليو ني دير ئَضَم املك :َلَيِك هلوق لزنف دل

 هل و
 قحأ انأ :لاقو ديز ماق ةيآلا هذه خول هللا لوسر أرق املف 5 0

 لخدي امك بنيز تيب ْةْدِكلُع يبنلا لخدف ءاهرشبو بهذف ء«هب دي 7
 .دقعلا ددجي ملو ةيآلا هذه اهيلع أرقو هتجوز تيب لجرلا

 ”لجرلا نم لوبقو باجيإ ريغ نم دقعلا اذه زوجي فيك :ليق نإف
 ؟ةأرملاو

 هدبع نم هتمأ ىلوملا جّوزف ةمآ وأ .ديع انه كحئاول ناك ول تيارا ةانلق

 نأ ىلْؤأف كلذ زاج نئلف ؟ةمألاو دبعلا نم لوبقو باجيإ ريغ نم زوجي له
 . ئظ دمحم هدبع نم بنيز هّنمأ هللا جدر وجع

 َّ :رهنع يضرو ذه 0 جادا رئاس 0س 0 تدل يه

 ا لوسر ليسو ”.ىلاعت

 ةحملا اهكدتس نأ بلآ دار نإ يدل اًهسفن تبهو نإ و لو «يلاجا هللا لوقي ١

 .(ه#0/6 .بازحألا ةروس) «نيِنِمْوْمْلا نود نم كل
 .”ا//# .ءبازحألا ةروس 5

 45١. ؛5:89/“ ءريثك نبا ريسفت :رظنا 3*

 .جوزلا نم :ل هك 71/87 «فبازحألا ةروس

 .ناك م

 ءريثك نبا ريسفتو ؛560 5/5 .ءمكاحلل كردتسملاو ؛4/55١ .يربطلا ريسفت
 . 0١ه .«يطويسلل روثنملا ردلاو ؛؟غة/

 هك مل



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا 5

 '.«(ادي نكلوطأ» ':لاقف ؟كب 38 كجاوزأ 'عرسأ نم [ظ1])/

 لبق ثناف بتر اذإف ادب لّوطأ * هيأ نهيديأ َنلباقي هتافو دعب ءاسنلا لعجف

 ناكو .ذ36 يبنلا جاوزأ رئاس نم دّوجأ تناك يهو .ْدلكلَط يبنلا جاوزأ رئاس

 نما راتب 0 0 لوطلا نم م (أدي نكلوطأ" 3 ماكر يبنلا دارم

 000 هّللا كرس و و ةماسّولا يف 5 ولك يبنلا جاوزأ

7 0 

 مب يأ "4م ' ف اَميِف جرح نم يلا لع َلَع نك ام 0

 أ ءمكل هللا بجوأ :ليقو .اهانيب يأ "««اَهتضروو اهتلزنأ ةروس# :
 لأ يف هلا ةّنس# :هلوقو .مّرحو ّلحأ ىنعمب ضرف :لاقي ل ا
 ءاسنلا ةرثك يف لسرلا نم هلبق ناك نميف هللا ةنس اذك ينعي «#ُلَبَق نم ْاََلَع

 مهلاغتشاو مهلحم ٌولعو مهفرش عم مالسلا امهيلع ناميلسو دواد لثم

 ةارهلا ىوه نيح دواد ينعي ٠ 1 نا أَوَلَح َنيِدَلا © : ليقو .ىلاعت هللا ةدابعب

 َنِرْلا يف :ليقو .ديعب اذهو : خيشلا لاق ايل يل

 ترّدلا# :هلوقو .هيلع مّرحي مل اميف دحأ ىلع ' 'جرح ال ينعي .#اَوَلَخ

 دمحم يف كلذكف "م ا الإ اذ .نرتك لو مْرَكَف هنأ تنكر دولت

 4هَلا اَّلإ اَدََل َنْوَمْحي الو» لمتحيو .هاوس ًادحأ ىشخي الو هللا ىشخب ين
 .غيلبتلا نع ايالبلاو ىذألا نم مهبيصي امب

 ينعي ":4كلاَعَر ني أ اََأ دمحم َنأَك انا [و101/':هلوقو

 هل هللا نِّيب

 أ

 .لاق :م 5 .عاّرسا :م ١
 ءملسم حيحصو ؛١١ ةاكزلا ؛يراخبلا حيحصو 4١5١/6 لبنح نب دمحأ دنسم

 ٠١١. ةباحصلا لئاضف

 .نهيأ :ل 3

 ا وهو :م ؛؟لضفلا وهو دوجلاو :ل كه
 ١/55. «ءرونلا ةروس .#78/97 «ءفبازحألا ةروس

 .ليك نهي 5 .لحأ ليقو :ل 6

 ٠ .جرخ ال :م ١ .بازحألا ةروس 59/89.

 ”#”/5٠. «(بازحألا ةروس 01 .هلوقو ل 1



 ليجبتلا ثيح نم بأ نوكي نأ زوجي نكلو هيلع هتجوز ميرحت بجوُي' هابأ
 ْنِم َنيِمْؤُمْلاِب َلْوَأ ئَتأ»# :ىلاعت هللا لاق امك معلا ةقفشلاو ميظعتلاو
 وه نوكي نأ زوجي انل تاهمأ هجاوزأ "تناك اذإف "4 مجهم ا 1 دهرا ميش

 بألاك مكل انأ امنإ» : ِةكِكلَظ لاقو .ةقفشلاو ميظعتلا ثيح نم انل ًابأ

 هعاوزأ ىنست تناك ذإو انآ ىبنلا نسي أل ؟لاقي نأ ناجو. *:قيفشلا

 تسيل ةّوبألا امأف ”«ةمومألا يه ءاسنلل ميظعتلا تاجرد ةياهن نأل .تاهمأ

 مظعأ لوسرلاو يبنلاو ناطلسلاو را لب ءلاجرلل ميظعتلا تاجرد ةياهنب

 ةولماتعي الغل "4 نَعَييل َمَتاَحو هللا ٌلوُسَر نكلو# :لاق كلذلف .بألا نم

 ميظعتلا يف لوسرلا ةلماعم نولماعي 5 ءطاسبنالا يف مهئابآ ةلماعم

 هنأ متخلا ىنعمو .هدعب يبن ال ينعي ؛« 4نَكييلَأ م مئاَحوإ# :هلوقو .ليجبتلاو

 يبن الف هتوبنب ةوبنلا تليكأو ؛هدعب لَسرُي الف «هتلاسرب ةلاسرلا دورو "يهتنا

 .نيتاهك ةعاسلاو انأ» :لاق امك «ةمايقلا موي ىلإ هتعيرش تمادو ؛هدعب

 امك ةعاسلا مايقو يتعيرش نيب ةطساو ال ينعي ”«ىطسؤلاو ةباّبسلا ىلإ راشأو

 باكي د ةونكلا دعب. دحأ ىعذا ول ىتح «.ىطسولاو ةبابسلا نيب ةطساو ال

 .(يدعب يبن ال الأ» : ةلئكلط 'لاقو .هاوعد درجمب بتاكل لب ةجحلاب

 ١ .بازحألا ةروس 5 .هوبأ :نيتخستلا يف “5/9.

 .تناك نإف :ل

 «لبنح نب دمحأ دنسم :رظنا ««.. .دلاولا ةلزنمب مكل اَنأ امنإ» :اذك ثيدحلا صن

 ننئسو ؛5 ةراهطلا ءدواد يبأ نئسو ؛7١ ةراهطلا ءهجام نبا نئسو 4700 5
 .558/ ءريثك نبا ريسفتو ؛7“ ةراهطلا «يئاسنلا

 “###/4٠١. .«بازحألا ةروس 5 .ةيمومألا :م 20ه

 .يهنا :ل

 حيحصو ؟9 قاقرلا ؛!9 ريسفتلا «يراخبلا حيحصو ؛754١/“ لبنح نب دمحأ دنسم
 ب 1157 قتفلا هوليس

 .لاق :ل هو

 ؛/8 يزاغملا 6٠, ءايبنألا ءيراخبلا حيحصو ؛١/480١ لبتح نب دمحأ دئنسم ٠
 .55 ةرامإلا ءملسم حيحصو



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 ل ا7ب7طط7س ب ك9

 [ةمصعلا ةهجو نم رخآ تايآ ريسفت]

 مك ردي مسوع

 '.«الودح اًموُمَذَم دعفتف رح اًهَلِإ أ مم ْلَصحَج ال :ىلاعت 'هلوقو

 كرشلا ناك املو .هتمأ هنم [ظ1١١١/ دارملا نكلو لوسرلل باطخ اذه :ليق

 ولآو] .نّيه ريغ هنأ مّلعُي نأل هلوسر كلذب بطاخ "ًاعئشتسم ًاحيبق ارمأ

 هنأ لمتحيو .ديدهتلا اذهب ِهلكَت هللا لوسر نع رّكْذُي مل هنع ضامغإلا زاج

 هايد هيف عمطي الثل كرشلا نع تيهُت ينأ ربخُيل هلوسرل ميلعت

 نَذنَل .ليواقألا ضب اَنََع َّلَوعَ و :هلوق يف امك .هايإ هللا يهن عم مهعم

 اهيبنت اذه 1 نأ لمتحيو را لاق اك دنع. انطق 2 .يمتلا 6

 نم دارملا نوكي نأ لمتحي نكلو يهنل ةئيصب ناك إو رهاظلا يف مالكلا

 هتمصع قيقحتل هيلإ باطخلا فرصنا ةناكو روصنم و خيشلا لاق .ّريخلا

 ملعُي نألو ءانررق ام ىلع ةمصعلاب عفتني ال يهنم الو رومأمب سيل نم ذإ

 جرخي ال وهف  هردق لج نإو - دبعلاو .ىلاعت هللا نم دحأل ةبارق ال نأ

 هيلع ةمصعلا ةمادتساب هقلاخ ىلإ ''ًارقتفم نوكيف .يهنلاو رمألا دح نع

 ١ يءارسألا ةرويس 03 .هلوق :ل 27/1017

 *' .ءاج ولو :م 4 اعلم :ما

 52 45/59 .ةقاحلا ةروس 1 .هيف - 0

 .كتمصعا :م 64 .خيشلا لاق - ل  ا/



 7 ينوباصلا نيدلا رون

 ركش يفو .هئايربكو هلالجو هتمظع يف 00 هللا نم لجو يف نوكيو

 أ
 ل 9 وادع 0

 وضعي ال اوما نحل الا يما 'مركأ امب ةنملا

 ُلَقَي 27 :هلوقب مهدّدهو مهدعوأ مث '.4َنوُرمْوِي ام َنوُلعْفو هرم آم م

 ىلع اودمتعي ال نأ نيتعوملل ميلعت اذه. يفو. "4 ورش نت لإ تنِإ مَن
 .هتيادهو هفطلو هللا لضف ىلع لب مهتوقو مهدهج ىلعو بابسألا نم ءيش

 ءرافكلا كرش وهو هللا تاذ يف كرش :عاونأ ىلع كرشلا نإ :ليقو

 وهو لاحلا يف كرشو «ءاوهألا لهأ كرش وهو هتافص يف كرشو [91]/

 ىف كريشو ”ءنيئارملا كرش وغو لاعفألا ىف كرشو «قيقفاعملا كرك

 :هلخب ىف لمعي كرشلا نم .دحاو ,لكو ؛نيطلخملا كرش وهو. لاوقألا

 نم هتمأ دارملا نوكيو ىلاعت هللا ىلإ برقأ 'هنوكب هوحن باطخلا هّبوتف
 نأ ريغ نم هيلإ هجوتي نأ زوجيو .باطخلا نم ًاجراخ وه نوكي نأ ريغ

 هلوق ىلإ «يُأ آَسَّط لَن ال8 :ىلاعت هلوقك «باطخلاب ًادارم وه نوكي
 رومأم ريغ هنأ ىلع ليلدلا ماق "«4اَييَص ِفاَيَر 6 اَمُهَمِنآ بر ش9
 .ليلدلا مكحب باطخلا اذه نع جرخف هيدلاول ءاعدلاب

 اذإ 10 0 3 يك نم ول نم أوَلْس تك موه :هلوقو

 تنك اَم# :هلوق يف انركذ ام ليوأت دّيؤت ةيآلا هذه *.«َنوُلِطَبمْلا باير

 تاتراآل اباتك هلبق ايلاق ناك ول هنأ "4 ٌنميإلا ا لو ننكلا ام قرد

 .مركا ام م -

 15١٠. 719/8 .يديرتاملل 3 ع :رظنا

 ةروس) #َنيِمِليظلَأ ىِرْج تكلانك َمَثَهَج ِهيِرَجن َكِلَدَف نود نم هَل تف يب لب

 59/75١(. .ءايبنألا

 .هنوكل : 0 5 نيبارملا طم 6

 أ اهدا ركحلا كذع كل نإ انكفإ دوم هّإ اّلِإ اندبَس الأ َكُّيَ 5 3

 نع لذا نب اَمُهَل َضْيْخََو .يركح لو اهل نلت مقر 4: نأ نك لك فَ الق اَمُهالك

 .((21 5 فضل ع ةروس) © اريْغَص يفاسر 3 اًمهمحرأ ير ل زد

 مهلا اس احب



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا
 02 ب بس سس بس بيسي يف 7 >-

 ما ماج ارترماللا .مهيلع أرقيف "باتكلا كلذ نم ىّقلتي هنأ 'نولطبملا

 هنأ اوفرع اولّمأتو اوفَصنأ ول «بايترالا عضوم لاز دحأ نم ملعت الو اباتك أرقي

 ةائت *يبنلا ناك له :نسحلا وبأ هيقفلا ليسو .هليزنتو هللا يحوب 00008

 يحولا لبق كلذ هنم فّرعي مل : باجأف ؟بوتكملا نم ةءارقلاو ةباتكلا ”نِسحُي

 ةاساقمو ةدهاجم مّلعتلاو ةباتكلاو رظنلا نإف «كلذ ىلإ ةجاحلا هل تعقو الو

 املاع هللا ميلعتب حبصأ نم كلذ ىلإ جاتحي ىتمف .بابسألا هذهب ملعلا ليصحتل

 نأ يور دقو ؟بوتكملا نع ةءارقلاو ةباتكلا ةفرعمب حّدمتي نأ نع هتبتر ْتْلَعِف

 دمحم "هيلع حلاص ام اذه» :هيف بتك ةيبيدحلا حلُص بتك امل © ًايلع

 انفرع ول» :لاقو .«نيكرشملا لوسر *ورمع نب ليهس *ىلإ [ظ١؟1]/ هللا لوسر

 نب دمحم» :بّثكاو «هللا لوسر» حما نكلو هانبراح ام هللا لوسر هنأ

 ام لعفي نأ ِكي هللا لوسر هّرمأف .مسرلا وه امك «بلطملا دبع نب هللا دبع

 '' : هللا لوسر لاقف ء«هللا لوسر وُحمأ الف انأ اَمأ» : كَ يلع لاقف «نولوقي

 هاحمف ''هايإ 4 يلع هارأف ««هللا لوسر ةباتك عضوم ينرأ يلع اي»

 امنإ اذه نكلو .طخلاو ةباتكلا فرعي مل هنأ ليلد اذهف '' .هديب ''هللا لوسر

 .هقح يف ال هريغ قح يف أصقن دعي

 هنأ ناميإلا الو باتكلا ام يردت تنك ام هلوق يف انركذ ام ليوأت ديؤت ةيآلا هذه - ل ١

 .نولطبملا باترآل اباتك هلبق ايلات ناك ول
 .مهغلبت تنأ :ل 3“ .باطخلا :ل 1

 .نسحب :م 6 .يبنلل :ل

 .هيلع -م 037 .ميلعتلاو - م .ميلعتلا :ل 1

 .ىتأ :م 4

 دحأو .شيرق بيطخ .يؤل نم ؛«يرماعلا يشرقلا ءسمش دبع نب ورمع نب ليهس وه 84
 حتفلا موي ىلإ هنيد ىلع ماقأف «يدتفاو ردب موي نوملسملا هّرسأ .ةيلهاجلا يف اهتاداس

 .م179/ه14١ ةنس ماشلا يف نوعاطلاب تام .ةنيدملا نكس مث اهنكسو ملسأف .ةكمب

 /5١7. .يلكرزلل مالعألا :رظنا

 .هايإ - ل ١ .هللا لوسر -م ٠

 .هللا لوسر - ل ٠١

 ريسفتو ؛5١ طورشلا .5 حلصلا «يراخبلا حيحصو ؛770/4 «لبنح نب دمحأ دنسم 31

 111/5" ريف نبا



 11 03 تدل
 لاق '4اَنِيِك اًعَيَس رهِتلِإ ُنَكَبَر بدك دل َكَنَبَم نأ اَلْولَو» :هلوقو ريع -9

 مهمتش نع هباحصأ َرْجَّرو مهمانصأ ميظعت هنم رافكلا بلط : ليوأتلا لهأ

 .كب انمآو كبر اندبعل كلذ َتلعف ول كنأ هنودِعَيو ء.مهب فافختسالاو

 ديكأتلا بجوي ءتيبثتلا "ذإ هتمصع ريرقت اهيفو '.ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف
 ّنم امك اهديكأتو ةمصعلا ةمادإب هيلع ىلاعت هللا ّنمف .دوجوملا ىنعملا ىلع

 ليمي ةرات بلقلا فيعضك هرمأ يف ًابرطضم نوكي الف ةمصعلا دييأتب هيلع
 همهو نم هل 'ىتارتي ام بّسح ىلع لطابلا ىلإ ليمي ةراتو قحلا ىلإ
 يف 'حَئْسَي املك سيلو .مهفلاو مهولا نيب زّيمي ام نيقيلا ةوق نم هل سيلو
 نم وأ مهولا نم :جيهي ذخأم يأ نم هنأ فّرعُي ىتح هب لمعي رطاخلا
 نسح هل ”ىءارتي نأ امإ ولخي ال ةمغ يبنلا قح يف مث .مهفلاو لقعلا
 8 0ك هللا لوسر نم مّموتُي ال اذهو - هيلإ ليمي ناك ىتح هيلإ اوراشأ ام

 ناميإ ىلع هصرحل مهناميإ يف عمط وأ فوخل هيلإ لام وأ [917])
 :هلوقو .هوعد اميف لإ نكري مل ىتح هتمصعب هيلع هللا ّنمف .قلخلا

 يف ٌتنكو يتوبنو يتمصع ماقم يف نكت مل ول كنأ ينعي .4اًلت اًنبَسل
 الف مهاوعد نالطب فرعت كنأل «ةدحاوب مهيلإ نكرت ال '"ةدوبعلا ماقم

 ''"انكلو .ةحلصملاو ةجاحلا ردقب ًاليلق ًائيش لب ليملا لك مهيلإ ليمت
 ٠"يدتقي الف ريثكلاو ليلقلا يف مهقفاوت الو مهيلإ ليمت ال ىتح كانمصع
 مل ىتح هرسل ًاتيبثت ناك هايإ ىلاعت هللا تيبثت مث .نينمؤملا نم دحأ كب
 .هريغلو '*هلل اميف طالتخالاب ردكتي ملف '' رشبلا تاداع نم ءيشب قلعتي

 .7 1/1 .ءارسإلا ةروس

 5184 صض 2. يط ويسلل لوزنلا بابسأ يف ليوأتلا بابل

 .ام تبثا :م 4 .اذإ :نيتخسلا ىف

 .ايارتي اه : نيتحستلا يف 5 .ءادتباب :م ؛دييأت :ل ه

 ماسك احب احح

 .ايارتي : نيتخسنلا يف م4 .خبس ام لك :م ؛حبسي :ل  ا/

 .ةدابعلا :م ٠ .لام هنأ :م ة

 .يدتقت الف :م .نكلو م 11
 .هللا :م 14 ءرصكلا هم. 1



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنلملا

 تس ١_7 كج

 هلّضفو هللا هفّرش .رهاظلا حئابق نع 'ًابّذهم نطابلا بياعم نع ىَّئصم ناكف
 هباصأ هوركم يف عزجي ملف كاملا حاس ننع نا را بارما

 ءاضقو هسفن ظحو ةّعدلاو ةحارلا بلطي ملو «هلان َّمِهُّم نم عزفي ملو

 غبلبت يف دهجلاو دََجلاو ىلاعت هللا قلخ ىلع ةقفشلا ريفوت ىوس هِرطَو
 .اريثك هلآ ىلعو ةلئتقع. ريصقت الو 'ٍناَوَت ريغ نم ةوعدلا ةماقإو «ءةلاسرلا

 َىِلا ٍنَع َكَوبِدَنِل ْاوُداَك نإ :هلوق يف ُةْنَلْكك روصنم وبأ خيشلا لاق
 مهباجأ ول ام ىلإ هنوعدي اوناك ةرفكلا نأ ليلد [اذه] ؛:«تلتإ ًاَِوَأ

 ريع ٍناَءْرَقِب ِتْنَأ# :مهلوقك ءهيف وه امع هنوفرصيو هنولضُيو انوتفم هب ريصي

 ىلع ماكحألا رييغتو ىلاعت هللا ىلع ءارتفالا هنم نوبلطيو * يدرب وأ ادله

 ديرما نم هيلإ وعدي [ظ7١؟]/ ام ضعب يف هوقفاوي نأ ىلع مهدارم قفو

 اوملسُي ىتح نونمؤي ال مهنأ ربخأو مهتباجإ نع 'هلوسر هللا ل .عئارشلاو

 ٌقَح توُبِصْؤُي ال َكْيَرَو الق# :هلوقك ءكمكحل ”اوداقنيو هب "َتيتأ ام عيمج

 كيس اَنَم كح ميش ف اضجي 1 مث رْمتَي ركبك امن َدْوكَع
 َنوُدِبِريَو ٍضْعَِس ا ٍضْعَبِ صو تتوب :هلوقو 1 كاًميِلَُ ارملجتو

 هذه يف لصألا مث 00 َنورفكلا مه َكِتتلْوَأ .الييَس َكِلد َنْيَب ْأوُذِحَتَي نأ

 ا وعر ديليلا" 0 ا

 كلت لمتحت ةوقب صوصخم 2 وه ذإ «رهْكلَع لوسرلا ةفرعم لصأ ىلع
 «قالخألا كلت نع هتهازنو «لاعفألا كلت نع هتمصع عم تابطاخملا

 ال هريغ اهب بطوخ ول ثيحب ةيضرملا لالخلاو ةديمحلا لاصخلاب هفاصتاو

 .دحلاو :م 5 .ايدهم :م ١

 .الا”/7١؟ ءءارسإلا ةروس 5 .يناوت ريغ نم :نيتخسنلا يف “

 .هلوسرو :ل دة ١10/٠١. «سنوي ةروس 26ه

 .داقنيو :نيتخسنلا يف 04 .كديأ ام :ل ال

 100 (ءاشتلا ةروس .

 .777 71/8 «يديرتاملل نآرقلا تاليوأت :رظنا ١6٠/5 ١5١. ءءاسنلا ةروس ٠

 .ديعوتو م ١7 .اهيف ملسو م ١١



 نوكيل يحولا لوبقو باطخلا عامسب ىلوأ وه ناكف .بقانملا نم هدنع ام

 مل هتماركو ا ول .هتمأل ةودقو هقلخ نيبو هللا نيب ًاريفس

 مهُرَصِبَأو ضريداقمب قلخلا فرعأ - مهيلع ءايبنألاو ؟هنود نم

 يشل ةَراَمْأَل سْفَنلا َّنِإ ىشت ُكَربَأ آمو# : 2ك فسوي لاق امك مهرهاوجب
 ةدابع نع 00 هعصعلا هلل نم لاس ليلخلا ل 0 5 مر عال

 اذكو .هريغ نم ردص ام هنع دل هرهوجو 57 ل ثيحب هرهوج ماقم
 ةمصعلا توبث عم "«4َنيِحِلَصلاب نَمِحْلَأَو اَمِلَسم نَفَوَت# : ْدملَظ ؛فسوي لوق
 باتعلا دوروو يهنلاو رمألا مازلإو .هسفن ”ةّيصاخب هتفرعمل ًارفاك هتوم نع
 ءاذه لبق انركذ ام ىلع مهتمصع ريرقتو مهتلزنم ولعو مهفرشل ناك ديدهتلاو

 وأ َةلَّز يف اوحّماسي مل ىلاعت هللا دنع مهلاح ٌولعو مهفرش عم مالسلا مهيلع

 فيكف .لماكلاب نايتإلا "عم لمكألا ةتافإو لضافلاب نايتإلا عم لضفألا كرت

 رذح ىلع أدبأ اونوكيف . - هدابع نيبو هللا نيب ةبارق الف  مهنود وه نم لاح

 ةشئاع تلاق .َربك مأ ٌرْعَص رك مأ لق هرمأ ةفلاخم نم ءايحو هنبوقع نم

 .اهب َتيصع نم ''رظناو ةئيطخلا رّكِص ىلإ رظنت ال :ا#

 ال الذ ال ان ال ال

 .ديعوتلاو 1 5 .هقلخو م ١

 ."0/1 «ميهاربإ ةروس 3 0 « فسوي ةروس ؟

 .يبنلا + م ١ .هرهوج كرت ول ل 0

 .هتصاخسب :م 4 "ب .« فسوي ةروس /

 .اورظناو :ل ١٠ هع بام .



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا
 اااااب+7ت ب ب بك ؟ ارح

 [هيلع ةالصلاب ىلاعت هللا رمأو 2922 يبنلا لئاضف]

 قئالخلا لضفأو نييبنلا متاخو نيلسرملا ديس خم هنأ ملعا مث

 مع

 صم لل 20 و 5 مصر مصر 2 0

 امل ٌقدَصُم لوسر مُكةاج ّرُث َةَمْكِحَِو بتكح ني مُكحُنِبَت آمل َنَبّيل
 ىّنمتو هلضفب رارقإلا ىلع ءايبنألا عمتجاف '.4هّنْرِصنَتْلَو ءوب َنْئوْوَتل ْمُكَم
 امك جارعملا ةليل مهيلع هلضف رهظأ مث .هتمأ هب ىصوأو هءاقل مهنم لك

 تيأرو ءاذك ناكو مدآ ٌتيأر» :ةليللا كلت نع ةككقَغ يبنلا ربخأ

 هب قطن ام رخآ ىلإ «اذك ناكو ىسوم تيأرو ءاذك ناكو ميهاربإ

 ءوِدَبَعِب ئَرْسَأ َىِذَلا َنَحبْسط [ظا١؟9]/ :ىلاعت هللا لاق '.جارعملا ثيدح

 '.4الَب

 هتكئالم ”تاولصو هتالص نع ربخأو هيلع ةالصلاب هدابع رمأ مث

 أاوُلَص أونا يلا الكي يتلا لع َنّْلَصِي ُهَتَكِبكَبَو هلا َّنإ# :لاقف هيلع
 هذه تلزن امل :هلذ دوعسم نب هللا دبع لاق ”.*اًمِيِلَش ْاوُمَلَسَو ِهِيِلَع

 كيلع مالسلا انفرع دق هللا لوسر اي :هللا لوسر باحصأ لاقف ةيآلا

 و»حاايااء١

 ابي

 ١ «نارمع لآ ةروس "/8١.

 .«58 254 ءايبنألا ءل يحولا ءدب «يراخبلا حيحصو ؛١/1/5 لبنح نب دمحأ دنسم

 .109 ناميإلا ءملسم حيحصو ؛47 راصنألا بقانم
 .ةالصو :م .ا/117/ هفارسالا ةروس 6
 .67/## .بازحألا ةروس 26ه

> 



 ةق ينوباصلا نيدلا رون

 لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا :اولوق» :لاقف ؟كيلع ةالصلا فيكف

 ىلع «تكرابو .تيلص امك :لمحم لآ ىلغو دمحم ىلع :كرابو دمحم

 هنع تاولصلا يف يور دقو '.«ديجم ديمح كنإ ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ
 تيلص امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا :اولوق» :لاق هنأ

 ىلعو دمحم ىلع كرابو ديجم ديمح كنإ ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع

 '.(ديجم ديمح كنإ ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تكراب امك دمحم لآ
 نأ هيلع ةالصلا لضفأ :ليق دقو '.ُةْنبُخمَك انذاتسأ رايتخا وهو حصأ اذهو

 ىلع تيلص ام لضفأ دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا» :لوقت

 نع الوسر تيزج ام لضفأ هتمأ نع هزججاو .كلسرو كتايبنأ نم دحأ

 نيبرقتم ةالصلا ىف اظاقلا زابخألاو ءاملعلا نم ريثك راتخا دقو .«هتمأ

 نع ءًاجّرَثو مهتاعاط لوبق يف ةعيرذ اهولعجو هيلع ةالصلاب ىلاعت هللا ىلإ
 ”.«ّىلع لصي مل ام فوقوم ءاعدلا نإ» :رثألا يف ءاج دقو .مهتاّمهم

 هيلع هللا ىلص ةرم يلع ىلص نم» :لاق هنأ ِةيِكَك هللا لوسر نع ءاج دقو

 ال) :لاقف هيلع تاولصلا ةمادإ ىلع ٌتَحلا ىف ةلمتقَظ لاقو '.«ارشع

 [رآ811/ برش اذا شطعلا "دمع ةلإ هركاي ل يكارلا جدتك .ينراعجت
 اولص ءَرَخآ شطع ىلإ هّيِسَنو حدقلا قلع مث ءاملا نم َلّضف ام ىقلأ

 ؛؟7  #”؟ تاوعدلا ؛١٠ ءايبنألا «يراخبلا حيحصو 4١77/١ لبنح نب دمحأ دنسم ١

 .55 5060 ةالصلا ءملسم حيحصو

 كنإ ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تكراب امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كرابو - م 3

 .ةقباسلا عجارملا :رظنا

 .يديرتاملل نآرقلا تاليوأت :رظنا .ةْنَلْخَك انذاتسأ رايتخا وهو حصأ اذهو - ل *

 . "م

 .جرفلاو : تسلا يف 4

 211“ .ييفك نبا ريسفتو ؛؟١ رتولا .يذمرتلا ننس م6

 عةواد يبأ نتسو ؟4ا/* 1١١+ ةالصلا ءملسم حيحصو 1 لبئح نب دمحأ ليس 1

 ١. بقانملا 2.5١ رتولا .يذمرتلا نئسو ؛75 ةالصلا

 .لدلع - م 04



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا 1

 ' :ينارادلا ناميلس وبأ لاقو | ."هرخآو هطّسو يفو مكئاعد ءادتبا يف ىلع

 ن6 مل هلأ ضاق يبنلا ىلع نسبا ا احم نأ دارأ نم

 دبعلا ةعاط لوبقل ًاعيفش هميدقت د يبنلا ىلع ةالصلا ىنعمو
 امك «ةمايقلا موي ىلإ ةمألا يف تيقب ةمحر يهو «تائيسلا نع زواجتلاو

 نسحلا وبأ مامإلا هيقفلا ركذو ..4تسيَكَعَْ و لإ تكامل اني لاق
 .ةّبَحتسم ةيبلتلا دعب ُككظ يبنلا ىلع ةالصلا نأ كسانملا باتك ين ُهْنَكي
 يبنلا ناكو ءاماركإو ًاينوقت هللا نم دجو مرحلا لخد امل دبعلا نأ هانعمو

 هيلع ناك هتوعدب لصو اذإف .هتعاطو هتدابعو هللا ىلإ هل ىعادلا وه ةئكَْع

 كلم ىلع لخد نمك ؛”هنم كلذ بحي ىلاعت هللاو «هيلع يلصيو هركشي نأ
 نم غرف امل وهف «هتدلب ىلإ هلِماعو هلوسر كلملا كعب هلقو كولملا نم
 يضرو كلملا هب حرف هلماع لضف رشنو هلوسر ركشا[و] هئانثو 'كلملا ةمدخ

 .ةلزنمو 3 كلملا دنع هل "دادزاو هنع

 ةئسو بجاوو ضرف :بتارم ىلع 182 يبنلا ىلع ةالصلا مث

 لب هللا لوسر ُركذ هسلجم يف هَعْمَس عرقي ام لوأف ضرفلا امأ .هنع عونممو

 '4اًجيِْنَم ْاُمَيَسَو ِهِيلع الص :ىلاعت هلوقل «تاولصلا هيلع ضرتفي
 يفف بجاولا امأو .ةئس تناك عمس ىتم سلجملا رْخآ ىلإ مث [ظ74١]/

 نيتدعقلا يف يعفاشلا دنعو ءاندنع ةريخألا ١"ةدغقلا يف دهشتلا دعب ةالصلا

 ١ ص «نيدلا ءايض نيحأل ثيداحألا زومارو ؛ها١ة:/“ « ريثك نبأ ريسفت 17 4.

 ١ دهاز «ىنارادلا يجحذملا ىسنعلا ةيطع نب دمحأ نب نمحرلا دبع ايلط وبأ و

  6مه ١ ؛يلكرزلل مالعألا : رظنا .م87 0
 .١٠ا//؟١5 «ءايبنألا ةروس .لاسي غم

 :«تالملاب هل 5 .كلذ هنم :م 6

 .فرش : نيتخسنلا ىف م .دازو :م ,7/

 .ةدعقلا يفو :م ٠ .07/# «بازحألا ةروس 84



 ل ينوباصلا نيدلا رون

 ير نركد عاجلا اك .هتالص دسفت ال نكلو مثأي اهكرت ول ىتح ًاعيمج

 اصلا عّنمي دمحم ركذ ىرج اذإ نآرقلا ةءارق دس يطليس رسل

 سس سومو تاولصلا "لجأل ال اندنع ةبطخلا عامس دنع اذكو '.هيلع

 :ىلاعت هللا لاق ”كلذل .عامتسالاو تاصنإلا بجو هنإف «ةبطخلاو نآرقلا

 ناسحتسا دنع اذكو '.4َنومحَرَت ْحَّلَعَل اوُيِصنَأَو مل اوُعِمَتْسَد ٌناَيُشْل <ىرق اًدِإَو#

 يبنلا ىلع نولصي قاوسألا لهأ بأد وه امك ءءارشلاو عيبلا يف ةعلّسلا

 ةرحسلا دنع اذكو .كلذ هّركّيف اهل اجيورت ةعلّسلا ضرع دنع ظن

 مهلطاب جيورتل هلي يبنلا ىلع "ةالصلاب مهعماجم يف سانلا نورمأي نيفاّرعلاو
 .كلذ نع ”عئمُيف

 .هيلع ّيلصي نأ هنم لاؤسلاو ىلاعت هللا ىلإ ءاعدلا وه انم ةالصلا د

 ىتح هتلزنمو هفرشو هردق يردن ال انكلو هيلع ةالصلاب ىلاعت هللا انرمأ دقو

 ردقب ملاع وهو ىلاعت هللا لأسنف .هفرشو هلضف ردق ىلع هيلع يلصن

 .ارطخ َعظعأو ًاردق لجأ نوكيف هيلع ة ةالصلا انم غّلبيف هتالص قاقحتسا

 "ءاعدل ناك مبيع ىبنلا تاولصب ٌةِايقَع ليلخلا تاولص نارتقاو

 ل لَا :ناقك يىلاص )وأب هيج هيع هنا ترص نيحلا
 :ليقو ' "ينيج دع يف نّسحلا ءانثلا يأ "٠ 4َنَِآلا ىف ٍقْدِص َناَمِل

 وه [و5١1]/ ٌرِيِهرِإ 5 هير لان ايبك يينا نجا "إب

 ظفل يف سيل هنأ هقيقحتو ''.4ُنق ني نلت مكس
 يبنلا ''تاولص هيبشت هيف لب ”١ «يبنلل ءاعدلاك ليلخلل ءاعدلا تاولصلا

 .تاولصلا نع :ل .امأو :م ١

 .عامسب لحي :م .لجأل اندنع :م *
 84/7 :يفارغألا ةروصض 5 .كلذك :م ه

 .علمتف خم 6 .ةالصلاب ل ا

 65/5 .نفارعشلا ةرويس 1 .ءاعدلا :م 8

 .هنأب -م 057 :دمحأ هيل 7

 ./8/55 ءحجحلا ةروس 14 .ءادأ :م 1

 .ةالص :ل "15 .يبنلا ىلع :م 016



 ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا
 ط777ب77ببب7ببب م بك وج

 .«ميهاربإ ىلع تيلص امك 'هيلع ّلص» :لوقي هنإف ليلخلا 'تاولصب
 هللا ىقلأ . ةالئقَع ليلخلل ٍةيَيقَع دمحم ةمأ نم ًائّسح ءانث اذه نوكيف
 " .4 نزلا ىف ٍقلِص َناَسِل يل لعْجأو## :هئاعدل ةباجإ مهتنسلأ يف ىلاعت

 لاؤسلا يف ٍةلئِقَغ ليلخلا ”تاولصب ةهلئكقَظ يبنلا ”تاولص هيبشت ىنعمو
 هلع ًادمحم نإف مالسلا مهيلع ءايبنألا رئاس نيب نم هصيصختو ءاعدلاو

 :هللا لاق امك ملا مهيلع ءايبنألا رئاس نم ليلخلا ةعباتمب صوصخم
 ىلاعت هللا رمأ دقو 4 اًدنَهَو ٌهَوِعَبَتأ َنيِنََل مهرب ِساَّنلَأ َلْوَأ كرإ#

 0 :لاقو ٠.4 انين ميه دلع مَ ناز *:لاقف هيله ةعباشوب دمحم

 ؛''4امينح مها لَم اَمَبِق ايد وبقت ٍطَرِم لإ ير ٍِقَنَه نإ
 ةععب ربل 00 كلذكو ''.«ميهاربإ مكيبأ ةنس اهنإف اوُحَض» د

 .كلذ ريغو جحلا رئاعش ميظعتو نيبارقلا ةماقإ يف ليلخلا ةعيرش

 .هتريشعو هتبارق لجرلا لآو .هعم لآلا ركذُي نأ ةالصلا لضفأ نمو

 لَك يبنلا لآ :ه# سابع نبا لاقو .هتيب لهأو وه لجرلا لآ :ليق دقو

 لئُسو .نيعمجأ مهيلع هللا نوضر سابعو ليقعو رفعجو يلع
 ّىقتلا '*نمؤملاف '' .«ّيقت نمؤم لك يلآ» :لاقف ؟كلآ نم :ِكي هللا لوسر

 .هيلع لص -م 5 .ةالصب :ل ١

 .ةاؤلض :ل + .685/؟55 «ءءارعشلا ةروس '*

 .ةالصب :ل ه

 .مالسلا مهيلع ءايبنألا رئاس نم ليلخلا ةعباتمب صوصخم تيل ًادمحم نإف - ل 5

 .(58/ .نارمع لآ ةروس) © اوما يدلاو يل انهو هوعَبَتَأ َنِدَلَل َميِهَّيِإِب ِساَنلأ َلْيَأ كنإ# 30
 .لاقو :ل م

 .(17/11 «لحنلا ةروس) اًميِنَح ميه دل ميا نأ َكَلِإ كيحْوَأ مث ذة
 "ما « أ مين مهب َدَلَع ايف امد وبقتَسُم رم لإ قب ٍنَنه نإ لث) دل ٠

 .57؟9/50 .يدنهلل لامعلا زنكو ؛" ىحاضألا ءهجام نبا ننس ١

 ْ هيد :م 1١ *؟

 «يمشيهلل دئاوزلا عمجمو ؛18/0١7 هل روثنملا ردلاو ؛١/5 ؛«يطويسلل ريغصلا عماجلا ٠

 ١18/١. «ينولجعلل ءافخلا فشكو ؛5 ص «.يواخسلل ةنسحلا دصاقملاو 9 ٠

 .نمؤملاو م :١



 77 ينوباصلا نيدلا رون

 ةهج نم هلآ همي سابع نبا هركذ امو .ًاضيأ ةعباتملاو ةنايدلا ثيح نم هلآ

 "دحاو ىلع ةالصلا دارفإ زوجي الو '.ًاضيأ ةعباتملاو ةنايدلاو ةبارقلاو ةبسنلا

 ال ىتح 'ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع مالسلا ظفل دارفإ اذكو «تيبلا لهأ نم
 وأ مالسلا هيلع وأ ةالصلا هيلع سابع وأ نيسحلا وأ نسحلا وأ يلع» :لاقي

 هللا ناوضر تيبلا لهأ» :لوقن لب .مهتلمج ىلع اذكو "«هيلع هللا تاولص

 نم تيبلا لهأ ىلع [ظ١؟5]/ مالسلاو ةالصلاب دارفإلاو .«نيعمجأ مهيلع

 نيب نم «مالسلاو ةالصلا» ”ةظفلب مهنوّصخي "ةعدبلا لهأو ”ضفاورلا راعش
 .ةنسلا فالخ وهو .رمعو ركب يبأ ىلع 'مهليضفتب ًاراعشإ ةباحصلا رئاس

 يلع مث نامثع مث رمع مث ركب وبأ ِهلكَك هللا لوسر دعب سانلا لضفأ ''نإف
 .مهلضف نم هللا ملع ام ىلع ةباحصلا رئاس مث «نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر

 راثآلاو رابخألا نم طّبنتسم بيترتلا اذه ىلع ةعبرألا ءالؤه لضف امأف

 ىوهلا كرتو قحلا عبتاو فصنأ نم ىلع ىّمْخي ال هجو ىلع لاوحألاو

 كلاس لاق ”ةيفدجلا نبا دمحم نع حيحصلا يف يور دقو فيك .دانعلاو

 .اضيأ ةعباتملاو ةنايدلاو ةبارقلاو ةبسنلا ةهج نم هلآ هيَ سابع نبا هركذ امو - ل ١

 .نيعمجأ - ل 0 .هيلعو 6 4

 اًيلع اوعياش مه نيذلا ةعيشلاب ىمستو ةيمالسإلا قرفلا رابك نم ةقرف يه ضفاورلا 5
 ال ةمامإلا نأ اودقتعاو ءيفخلا وأ يلجلا صنلاب ِكك هللا لوسر دعب مامإلا هنإ :اولاقو

 تاحالطصا فاشك :رظنا .هنم ةّيقت وأ ملظبف تجرخ نإو هدالوأ نعو هنع جرخت

 .715 557/١ .يوناهتلل نونفلا

 مهدقتعم نوكي ال نيذلا ةلبقلا لهأ مه ءاوهألا لهأ نوّمسي نيذلا مه ةعدبلا لهأ 30٠
 .ةهبشملاو ةلطعملاو جراوخلاو ضفاورلاو ةيردقلاو ةيربجلا مهو ؛ةنسلا لهأ دقتعم

 ٠١ ص ,«يناجرجلا بتفيرشلا ديسلل تائفيرعتلا : رظنا

 .مهليضفتل :م 0 ٠ .ظفلب :م 4

 .نإو .م ١٠

 ْنَضاَي فورعملا «يشرقلا يمشاهلا «بلاط ىلا يلع نب دمحم مساقلا وبأ وه 1١١

 نأ ريغ «نيسحلاو نسحلا وخأ وهو .مالسإلا ردص يف ءاذشألا لاطبألا دحأ .ةيفنحلا

 :انينغ هل ادييمت اهيلإ هيسنت «ةيفدحلا رفعج تدب. ةلوخخ.ةماوب ءارهزلا :ةمظطاف امهمأ
 ١157/9. ؛يلكرزلل مالعألا :رظنا .م/٠٠اه١4 ةنس يفوت .ةنيدملاب هتافوو هدلوم



 221 تت ات 1 كت

 وبأ ':لاقف ؟هللا لوسر دعب ريخ سانلا يأ : هد 'بلاط يبأ َنب يلع يبأ

 :ٌتلق «نامثع مث :لوقي نأ ٌتيشخو ءرمع :لاق *؟نم مث ":تلق ءركب

 نبا دمحم "ةيشخو '.نيملسملا نم لجر الإ انأ ام *:لاقف ْهَبَأ اي تنأ مث

 نامثع لضفي هابأ نأ دقتعي ناك هنأ ليلد «نامثع مث :لوقي نأ نع ةّيفنحلا

 "ًادحأ”لدعن ال ْةمَع يبنلا نمز يف انك :ه# رمع نبا لاقو .هسفن ىلع

 نيتياورلا ''الكو .نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر ''.نامثع مث رمع مث' 'ركب يبأب
 .ىّصحت نأ نم رثكأ بابلا اذه يف ةدراولا رابخألاو .حيحصلا يف تّبْثُم

 حرش يف ةتّبثم مهلزانم توافتو مهلئاضف بيترت يف قحلا لهأ لئالدو
 ءايبنألا ليضفت يف باتكلا اذه نإف ''.انه اهركذ ىلإ جاتحُي ال .لوصألا

 .مهلاوحأب قيلي ال امع [و1؟1]/ مههيزنتو مهلئاضف ةفرعمو

 فرشو مهلاوحأ حرش هريسيتو هقيفوتو هّنّمو هللا دمحب انركذ دقو

 نم هل لونا امي وعلا 2121 :ىلاعت هنأ لاق .نيتمزجلا ناييال انيصحت سرس رس يعش وه 7 هل ْ 0-3 . 1
 8 آم هس رب 1 و ارش رك ا مي هه آ و ع واس 20

 نم رحأ اي ا ءهلسرو ءويكو ءيكحيتلمو ىللاب نماء لك َنونِمْؤَمْلاَو فير

 م ل هل رم هس اح ةحبر ءاسسر اسوء رس م م 3 ١

 :ييبظلا هلاو دمحم هقلخ ريخ ىلع ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 18 يا 57

 .لاق :م 5 :ابلاط- خو يلع :ل ١

 .ةره حال 34 كلك بل 8

 .لاق :م 6

 .50 يبنلا باحصأ لئاضف .يراخبلا حيحص 1

 .لدعت ال :م 4 .هتيشخو :م 1/

 .ادحأ ركب ىبأب :ل ٠ .ادحأ ل 84
 ١ بدألا 5371 يبأ نئسو ؛ يبنلا باحصأ لئاضف «يراخبلا حيحص 7,.

 .انهه :م 31 :ىلكو لد 1

 .186/7 :قرقبلا ةروس 5

 اميلست ملسو نيبيطلا هلآو دمحم هقلخ ريخ ىلع ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلاو -م 6

 نيك



 / ينوباصلا نيدلا رون

 ىلع .نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر «هقيفوتب ءايبنألا ةمصع مت دقو :ةدايز ل ةخسن يف

 ركب يبأ نب ناميلس نب دومحم جات فيطللا هبر ةمحر ىلإ فيعضلا دبعلا يدي
 هيدلاولو هل هللا رفغ .ةثامتسو نيسمخو نينثا ةنسل ةجحلا يذ رهش ةّرغ يف َيغليجرابلا
 مت :ةرابعلا هذهب م ةخسن يهتنتو .نيمآ مهللا ؛تانمؤملاو نينمؤملا عيمجلو هئابرقألو
 هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو هقيفوت نسحو هللا دمحب ىقتنملا باتك
 خيشلا ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا دبعلا دي ىلع ناكمإلاو ةقاطلا دهجب ةلباقملا غلب لعر
 .هيدلاول رفغو هنع هللا افع .ءليعامسإ نيدلا دامع





 سراهفلا

 س.راهملا





 ةحفصلا ةروسلا

 4 هلْزَب وأ اذه ٍرْيَغ ٍناَءَرْفِب تْنأ» 7 م ممل
 «ان ءادغ اًنيإد#

 4 اًنرنِع ْنَّم ٌةَمْحَي ُهَسيئاَد#

 كذا وأ ريح توفرفتم باير

 هر أ «َنيِدِسْنُمْلا نه كسكو ْلْبَق َتَيِصَع دقو َنّْلآَ

 «ىلأ اذدهو ٌفْسْو انآ َلاَم ٌفسوب تنال كلَتَو» مس ص 0-7
 « اراك ريوطلا يباح نه سرق 9

 4« ٌركتسأو نإ

 « اني ةهقشلا َلَس اي ايل
 4 هيلا حل انك الإ آل لجل »
 توات م كتر لَم هما لانك اهكإ آنل لعجأ»
 «اًرمإ اميَس َتْمِي َدَمل اهَلهَأ َفِرْمُِل اًهقرْخأ»
 «نوخنتملا كتل لإ َنيآ إل
 نحوي ام َكِمَأ كإ آنِسَوَأ ذإ»
 4اًبْضْتْعَم َبَهَذ ذإ#

 نإ
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 ةحفصلا ةروسلا ةيآلا

 ١ م ص ُداَيْلَأ تَسِفَصلا يعلي ِهْيلَع ضرع ْذِإ"

 13 اه ميرم 4«اًكيِفَح ءآَدِن ُهّيَر ىدات ْذإ

 7 ١7 0 0فسوي #« لْيَر دنع ٍنّركْذأ»

 1 ١00" هط نوع َلِإ بمد
 ١64 "97  لمنلا «اًدده ىنَتِكَب بهذأ#

 4 هط نوع َلِإ اَبهْذا#

 م ١ كسوب «اًدنه ىميمتب أوُبَهْذأ#

 5 ١١ فسوي «ِهِيْحَأَو ٌفْسوُب ني أوُسكسحَسَم أوُبَهْذأ»

 قدي ٠7 ءارسإلا 24... وْوَي َلِإ ِنَّيرَخَأ ْنِبَل ََع َتنَّرَك لأ ادع َكَنيَمَرأ»

 َنَعَطَم تلا َةَرْنِْلا َلاَب ام ُدْنمْسَم َككْيَر لِي خينأ»
 7 ١؟ 0 فسوي 4

 ل "7  لمنلا 4 م لي ال موش مهتم متل خيتأ»

 ١ 1/ م ص و رب سم اذه 17 ضر #

 ١1١ 4  دجايقلا # هرَهَج هَل انرأ#

 هو هال ” 2 ةرقبلا 4 ٌنوَمْلا ب ٌتْبَح ٍنرآ»
 ١7 5 ١8" ءارسإلا © ءوِدَبَعِي ئرسأ#

 م "” 2 ةرقبلا هدد َكْعَوَوَو تأ قرل»
 فارعألاو ٠

 ا 1 ص « كاَوأ ِهَنِإ يذلا اَذ درواد انرْبَع ركذأو نووي 0

 5١؟ 15 م 0 0000 ولم

 ه5 5١  ءايبنألا « ا ل: 42 قت لهل ب ب لكتل»

 فرك هال " مجنلا # ئّرعْلاَو تدل م

 ١ 5  هءاسنلا 4 نامل 7 3

 ومحمد  !4

 ففي مس 2 رمزلا 4 . . . رَلْسإلل ٌمَرْدَص ُهَّلأ حس نمفأ»

 0 ١8  فيكلا 4ك ايم تن دََل نين تي بكر امنت َتَََأٍ

 "14 74 ١" ّجحلا هيك ىف ٌننَطِبَّشلا ىقلأ هَّيَمَت اذإ الإ

 ١> *[ ٠١ سلوي « ونوح هالو مِهيلع فَوح ال ِهَللا كلو كرا آلأ»



 ةحفصلا ةروسلا ةيآلا

 1 18 كدر « كي طا نك اَّلِإٍ
 "١ ١  دعرلا « وللا نيمطت هللا ركحني الأ»

 5 "9  لمنلا يسم ِنأو لع اول الأ»

 ه ٠١  لحنلا 4 نمِياْلاِب نيم يل اا ْنَماَّلِإٍم

 ٠١6 في لمفلا «َرلَظ نَماَلِإل

 ١8 في لمنلا « ضرالاو توكقلا يف َءْبَحْل 0 َى د ان ودجم لَا

 "06 45 حارشنالا « رهط ّضقنَأ ىلا #

 9 3 هَ 4اًدْهَم َضْراْلا كَل َلَمَج ىَِلأ»

 ه١ مك .قارعشلا «ِندَج َرْهَف ىَقلَح ىِدلا»

 64 ١ ةرقبلا 41ه اَهِشوُرُع لع ٌةَيواَح و وير لع رم ىِدَلك »

 دير َّنِإَو مها َنوهِرعَي اَمَك ةَئوفِرْعَي بتكلا َمُهَنْيَتاَ َنيَِلأ»

 11 "” 2 ةرقبلا 4 َنوُمَلَعي 00 نشكل ْمُهْنَع
 ”#١1 ل9 ول ص « تنحلنّصلا أوُلِمحَو أُنَماَء تردلا#

 أ لإ ارم َنوَمْحي الو ُميوُنْحو هللا ٍتلسر َنوْيِب بلا #

 شل ما# بازحألا 4ع هلأ كو

 ١5٠ ”  ةرقبلا مير أولم أوُهلُم مُجتَأ َنوُنظَي 5

 م ١78 اموت 4 بصب دبر :ههتي خعذأ)

 لي ١8 فهكلا « ارْبَص َىهَم َميِطَبَست نأ ىلإ ْلكَأ رلأ»

 م١ ![١ ةقيموب 4 ,وملعت ال اَم هلأ نم ملغ نإ ّمْكَل لأ ملأ

 46 “٠ فارعألا «ةَرجَّتلا اكلي نع امُكَبنَأ ّلأ#

 1 ”؟ حلا « ضئألا يف نمو توسل يف نم مل ُدُجْ َهَنَأ نأ رت رلأ»

 لح 44 حارشنالا « كَرْدَص كل سَ ّلأ»

 ١5" لكا* هو"  ىحضلا 00 كذب لأ»

 "1 م# تازحألا 4 مينا :هجيوزأو موسشنأ ْنِم َنِيْؤُمْل كي ينل

 ١ 4 ص « تحصل أ 0 و اوما نزلا لَ رآذ

 ”هر لمهذ لل84 ##"  تازحألا « َكِجِوُر َكْيلَع كيمأ#

 "ه5 “5 مب تبازحألا 5

 نس أنأو ٌليِهَيَسِإ اَوب وب تما ىلا اَلِإ َهلِإ  ُمّنَأ تنماَع»

 سنوي ا ١ ٠١ ١



 ةحفصلا ةروسلا ةيآلا

 هن ١7١ كتموب «ِنُم ٍلْكَص ىنل اناَبَأ َّنِإ

 3 ١ دوه 4ٌَّنَحْلا َكَدَعَو َّنِإَو لْمأ ْنِم نبأ نإ

 فف ١٠١  لحنلا # اًديِنَح ميه 3 مِنَ نأ

 امي نإ ايس أوما ورش يف ْرَِمَو تدميس لمآ ِنأ)
 ١ د م 4 را

 ا ١؟ .فسوب 4 كي ِهَبكَع هيلع هِي الإ مكتمل نإ

 فرح و رطاف 4 ندع رخو نع دق لكلا 97

 ٠ 06١ فارعألا 4 َدوُلتفَي اوداكَو ٍنوُفَعْصَتس موَقْلَأ َّنإ#

 فه " نارمع لا وعبتأ َنِدَلَل ميِهبِإِب ٍساّنلَأ َلْوَأ كرإ#

 م 3. .ىيرحتلا 5-5 كَم دقه لإ يول نإ #

 ١ 494 تارجحلا # اوي لب قِساَف اج نإ#

 لا يت 2 1 لك مرت كن هو
 ١8 ١1١  فيهكلا ادع

 فرخ 1١م رولا © ٌندطلَس مهل َكَل سل ىداَبع نإ ل

 ءارسإلاو ١7

 لحل ١٠7 ءارسإلا « اريبك َكِيلَع نك ُمَلْضف ّنإ#

 ١ ل 5 «ةميل نوعشو مي ُمَل ضخ اذه َّنِإ»

 نقف 0 ص 4 قل اَّلِإ اذه نإ

 ف “٠ فارعألا « كد اّلِإ ه نإ ل

 1 ١8 فيهكلا مَفَت ٌرعأو الام كنم رئْكَأ أنأ

 4 "6 هط «يلخ تباعد

 ١8 ٠65 صصقلا «# تياسرملا برم هوُلِعاَمَو كبل ودار انإ#

 م5 ال4 تاعزانلا «لكت مير انأ#

 ا 2 ْرَم َلاَبِْل ائَرنَص نإ »
 1:3 مس تازحألا 4 ةتامألا اًنضَرع نإ

 ١ "6 ةظ 4« َلْرَيَو جرذُك نم لع ٌباَدَعْلأ نأ ان َىيوأ َدَت اَنِإل

 1/85 14 «ًيَس لق نم وأ هَل لمي مل يحي ٌمُمْسأ ولعب كوي نإ



 « اراَص هَمْدَجو اًنإ#

 # بو من 1 محي ص هندجو نإ #

 «نملأ ري مدلل ٌرْفْغأف اًنيلو تنأ

 4دوُدَمْب اَبنَع كيلو جسحْلا اني ىل كح يذلا نإ

 # هللا جر روعي أبي امن | َكَتوُعِاَبي تيذلا 9

 4 مدام عوطضأ نأ نإ
 اونو ْمَداَع حرم هنأ َّذإ ل

 اونَماَ لا بلكي بلا لع َنوْلَصي ُهََكِلَبو هَل َّنإ»
 4اييك ارتلكت ويعم

 ّنِم ابي ِتْأَ ٍقرْمَمْلا َنِم نيمّشلأب أَي هنأ تِإَف»

 « . . .برثملا
 « ٍباَسسِح رْيَعب ُهاَمي نم قريب هلأ َّنِإ#

 «رزت نأ َسيألاو وعلا ثلييتي هلأ َذإ)

 « ءاعدلا ٌعيِهم كلَنِإ»

 4 ارَبَص نم َميِطَتََس نأ كنا ل
 «ةلتت ميو ثني كلو
 4 َرَبَهَج ةا تود نف نودي امو كن »

 4 وح َنوُممْؤُمْلا انِإ»

 © . . . َنوُدْبَس امم آرب ىنَنِإ»

 «ُباَوأ ههنِإ»

 يس مَنِ
 «الوُهَج اًموَلَظ م17 0 نك ُمَّنِإ١ِ

 4 اروكَس اًدْبع تك ُمَّنِإؤ
 «َنوُمِدَطلَأ حني ال ُمَّنِإ»

 « َرَخِيلا ْمُكَمْلَع ىلا ُحَريِكَل ُمَنِإ»

6 

6 

 انفو

 ةحفصلا

 هلك لك#

 ١"

 5" ١

١7" 

51١ 

 فرضي

 :ه

26 

 "كم كلك

 ني

 لي

١15 

 لايذلا

 1 ١٠١

 نفح

"51" 1١ 

 نذل

 ها/

 ل" ه لا“:

 كف 3ن55 21"ا/

 ١/١ ل48

5 

 و

 عو/

7 

4 



 ةحفصلا ةروسلا ةيآلا

 10 ١١ دوه حم ُرْيَ لمع ُمَنِإ كلِلْهَأ ْنِم دل م مَنِإ#

 ل "7  لمنلا © َنْمِيَلَس نم ْمَنِإ©

 ” ١9 وب ل

 ١49 كال 3 0 4 ٍقَر ٍرْكذ نع ٍرْيَخلا ّبُح ُتَبَحَآ ِْيِإ 9

 ١ 4 ١١ دوه ل

 ١ " ةرقبلا يومَ الام مع كلن

 11 ١١ دوه 4ع دب ىل سيل ام كلكتسأ نأ كلي ومآ نإ )

 هالا مث 5 ماعنألا ترك اَمم ءَىرَب ْنَأ»

 م ”  ةرقبلا «ةَميِلَ شل يف ُلِعاَج نإ >

 "6 ”  ةرقبلا مام ِساّنلِل َكْدِعاَج نإ

 ٠١ "36: هط لوف بف ْمَلَو ٌليِءَّرَسِإ ب نيب تقر لوَقَت نأ ُتيِشَ نإ ©

 هه ما/ تاقفاصلا ©« نِدِبََس قت َلِإ 7 دم

 5 ١١ فسوي 4ك رَشَع دعأ ُتيََر ٍنِإؤ

 0 ماب تاقفاصلا «ُكقَس نإ ٠

 ل ألفا عوف «َبتِكلا يدا أ ُدَبَع نإ

 0 97 لمتلا © . ٠ . َنوُلَسرمْلا ىدل فاي ال نإ 9

 ف ١٠١ فسوي «َتْسْوُب َميِر ُدِجَّأَل نإ

 5 !١ « ب أرئكذت نأ يثري نإ

 (١ 3 ني © ٍباَنَعَو ضني ُنطِيَّشلا سم ْنأ»

 ١مل ف لمنلا © مهكحِلَسَت أ ةأرمأ بدو , نإ

 0و 5  ماعنألا 4 ًفيِنَح كضرألاو ِتوْمَسلا رطَف ىِدَِّل َهَجَو ٌتْهَّجَو ْنِإ»

 64 "  ةرقبلا 4 هوم دن ُهَلَأ ذه تب ّنأ>
 114 ١ :ةحتافلا «ريفمْلا طرصلا انيهأ»

 6 ١8  فهكلا «اًبقح ىِضَمَأ وأ

 ل ١ 1 «ٍريِدَس كر َلِ وا وأ

 ل "7  لمنلا ل قَيَتْأَل وأ»

 مكبر مع 2 لام امتنع اع دن اع وو اَنَمَيَأَت 00

 4 “٠ فارعألا 4 ْمُكََردَع كلهن



 4 ىِلَك َنيَمظَل نكنلو ُلَب َلاَق نت ملول
 4 عبس ُقْلدي ال ام ٌنْركِرَْأ»
 ل ٌنَسْحأو اًماََم يح ِنيَسرَمْلا ُىأ»
 «فرس مككإ ريل امثل
 4اَيرَعي نتي ميِد

 < تنل مت كتم ذه ١
 4اَذَه ْمُمُيَِك ٌملصت لب ءرارلا

 ا
 © ريِدََمْل َتَهالتُِم ىفَل َكَنإ رم

 4َنوِطَحَل انك نإَو اًمَِكلع ُهَّنأ كركم َدَقل ِهَسأَتٍ
 4ك ْتْبَد
 « كيو َتاَْرَم ىتي»
 4ابير ِرْمَأب مْوَط لك ٌرَمَدُتو
 4 دو َّنْرَّطْفْتي ُتومَتلا داكت#» «لتك نع ىيلتو نك ساي ُلِمؤ

 ماض 2

 ضرألا يف اوْلَع نودي ال نِذَلِل اهنمَحَي ةرخيألا راَدلا كَل
 م٠ «تيِقّمْلِل ةبقملاو اداسق ا زغرتا رك صرع

 ضع لع مُهَصعَب اَمْلَضَف ُلسْرلا كلي 4 تما مام يس رف ص رم 2 عر
 اناس

| 

 « را َهلَنٍَ
 «نفرتل كك ُريِْلآ انت دوم نأ م)

 مير هليلجا مه در راس ءم 2
 # ْىَدَهَو هيلع بائف مير هنبلجا 7 يي ا وو رغد هد 2
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 ةحفصلا ةروسلا ةيآلا

 14 "8 صصقلا « للا َلِإ لون ّرث»

3 

 ١15 9 فارعألا -- 0

3 
 7“ ١8 نسوي # وس نم ِهَلَع اَنْمِلَع اَم هَل ٌسَح

 1 لإ ص # باجي َتراوَت يح

 4١ ه  ةدئاملا « مّدلأو هيما ُكَنَلَع تَمْرَْحل

3 
 ١ ا“ فارعألا « تهلك نَع ضِرْعَأَو ٍفْرملاِب أو رَْمْلا ذْحل

 د 7” هط 4 َنَحَع اَلَو اَمْدُحل

 “٠ ١1 فارعألا #اييص ضترتم

 التف الو ّنَحْلأب نسيب ٌدَعأف ضب لَع انصب ب ِناَمَسَح»

 ١4 ىلا ص # ٍطْرَصلا ءاوَس لإ اندَهآَو

 ْق

 ١ م 5 « اورفك َنيِلَأ نع َكِلَدل
 7١ ؟8 كسوي « بِما هْن هْنخأ مل ِنَأ ملل كلذ

 |(«,ىىآد ١8  فيهكلا 4غ اك ام َكِلَدِل

 م |8 فسوب كَل ويِحُو بيل بأ ني َكِلَد»
 "4 م١  ريوكتلا 4 . . . نيكم شْرمْلا ىؤ َدنِع ْوَوَق ىذ#

 ر
 1 كب ردو ترلا اس اس 06

 ها/ < ةرقبلا * قوملا حت فيك نِرأ بر#

 ١ ها "7  لمنلا «نلَع َتْمَعْنَأ َىَلأ كلَتَمْمِي َرْكْشَأ نأ َنْعِزْوأ بر#

 ١18 ا“ فارعألا « ىو يل ريم تر

 ”١ 4 ص « ىرََ ْنَي رمل يغبني يدل اكل تك مو يل َرْفْغَأ بر

 اله الع ١8 تسوي « دل نرغب انه نإ كحل نكشلا َنَرو



 ةحفصلا ةروسلا ةيآلا

 ما ١86 صصقلا # ىسْفَت ُتملظ ْقِإ بر

 0 "8 صصقلا 4 يقم ٍرْيَح نم َّلِإ َتلْرأ آَمِل ٍنِإ بر
 /ىا/ "8 صصتقلا 4َنِدرْجْسلل اريهط تبّكأ ْنَلَه لع َتْمَحْأ آمي ٍبر#

 ثيِداَمَأْلا ٍليوأَت نم ىنَتْمَلَعَو كمل َنِم ِتَسَياَ َدَه بر يل
 قو ةرخيألاو ايندلا ىف يلو تنأ ٍضرَاْلاَو تاوكمّسلا را

 م «١6 تسون «َنيِحِلَصلاِب نَقِحَلَأَو اًمِلَسُم

 17 3 حون رايد َنرفكلا ّنِم ٍضرأْلا َلَع ردد ال بر

 1١ا/ 8١  ءايبنألا « تسيئرأولا ٌرْيَخ َتنَأَو ادرك ٍقنَدَح ال تَرَ

 ١ ا“ فارعألا 4 َىَكإَو ُلَبَك نم رهتكَلْهَأ َتْنِش َوَل ّبَر#

 44 ١8 صصقلا « َنيِمِدَطلا ِرَرَْلا َنِم نحن بر

 ١ ١7 نينوي # َمهِلوَمَأ لَع سي اًنَيَرل

 ولك ىف اَلوَمَأَو ُهَنيِر ٌماَلَمَو توغو تبا لت ارو
 ١ (+ 2  ىيلوت «ٌةيبس نع اْوِضي اير ايل
 4 "0 هلع « طي نأ وأ آَئَِلَع طرفي نأ فاحت ان اني

 مم ىلال للم “٠ فارعألا <« كن كنج

 2 ا“ فارعألا 4 . . . نكمل انمحتَمو ال َرْفْتت َرَل نإو انَسْفنَأ آند اَّبَر

 0١ ٠١ 5 ١7 سنوي # يملا وَوَعَلْل َدَنَتِف العجي ال اَنَبَر

 هم *  ةرشبلا 4 ٌتيِمْأَو -نأ أنأ َلاَق ُتيِمُيَو ءيحُي ىلا قر

 1 ١١ دوه 4 ديك ٌدِيِج ُمّنِإ تنل ّلْهأ ِْكَبلَع ْمُككَرَو هلا تمحَر

 5 ١”«  ءايبنألا # َنِدِبمْلِل ئرَكزَو ائرنِع ْنَم همن

 ز

 "هو ها/ مم“ تازحألا ١ 4 اهكَتَحَوَر

 ها
 + ل جير 4ائينح ىب نك نإ قو كل زفت

 نش ١8  فهكلا 4 انْبَص ِهِّيلَع عِطَبَص َرَل ام لون َكّنَ َكُتبِنَأَم#

 1 ١7 ءارسإلا «اَلَل ءوِدَبَعِ رن َىِزَلأ 5-2

 ل "7"  لمنلا « َنلَعْلا بر هلأ نحْبسو

 0 ار4© كيلا « ذأ كا معا الو اراه ذنأ ءانروإ قدمتش



 5 ع لا
 اللا ما" بازحألا لَك نم أوَلَح نيا يف هنأ َةَّنْس»
 "ا ”4 رولا «اهسْضروو اهتلرنَأ ةروس#

 . ةعرار 0 ”” سلك

0 
 "هذ مم بازحألا 4 ضال ىف اَمَو ٍِتوَمَّتلا ىفاَم مل ىِذَلأ هلأ ٍطَرِم#

 1 يس ل
 "7 ال" بازحألا «اًميِلَست اومْلَسَو هيلع اولَص#

- 
- 

 لول لله م٠١ 00 سبع 45

 فضح فش

 سدر ةركمب

 اونو سبع

 م2 مسصا الورم لل

 56 4و سبع ©« مالا هج نأ . َوَيَو سبع
 2 0200 2 2 مي 5 8 5 م ع و

 نييمؤملاب مكحيلع صرح ٌمّتِنِع ام هيلع زيِزع

 04 4 0 ةبوتلا 4 بت وبي
 7” 4 ةبوتلا #«# ىلع ُهَّسَأ اًنَع#

 1 4  ةبوتلا «ْرُهَل تأ مل كدنع ُهَّسأ اَمَع#

 (ْآ ”7  لمنلا « رطل َقِنَم اَملِع#

 لي ها“  مجنلا « قولا ُديدَس َمَلَع»
 م44 "8 صصقلا 4 حَجِح َىَبَمَت قّرجأت نأ ع#

 “٠ ١/4 فارعألا « كوت هنأ َّلَع»

 ١س م 2 « ”بش اهحاورَو بش اهودغ#

 | اح
 ا ١6  فهكلا 4اَمُهوُفَيَصِي نأ أوبَأَف#

 3و مس بازحألا <« نأ لبأت»

 9 7 0" 4 كير اًلوْسَر نإ الوم هاك
 4١ 4 0 ةبوتلا 4وَلل ملك مَن ّقَح رنا
 د «  ةرقبلا دف انك امي اَمُهَجَْأَك»



 ةيآلا

 « َليّرسِإ قب انعم ُلِسْرأَ و

 4اَهنَع نطيل اَمُهَلَرَتل

 ١ نطل اَمُه 4

 4 كم لإ جبري ال وحبس
 4مل 00

 « يصب تأ ىل ِهَْو لع هواهم
 4 رهن اف ملا امأد#
 4نتِيْدِصلاَو نيل ّنْم مَع مآ هنأ َنبِذْلا َمم َكِيَكْوْأَنم

 4 لس نع َكرِضيَ ئوهلأ عّيَت د الو نحل نيا سس م

 يو ني داولاب َكَنِإ كيل لع

 4 ٌرمِرْمَتَي نيئالاب رصتْسأ ىّيأ اذ
 راك لد نإ يدخل َنيِنْيَْنم الو اوُرِدَسنَف رجمِهْط اً

 نم ءْنَبْسي ال هنو مكن .يكئَتْسُي َّىَّبلا ىذؤت
 4 نحل

 بعرف كير لِإَو . بصف َتْغَرف اًذِإَف#
 4 رِصَبلا نطيل نم هناي ْدِهَيْسَك َناُْلأ تو ادي

 «ىَنَت ُهيَح م اإل
 4 رص ني وب اَماَْفَسْكَف ُمَل انبجتَس مل انبِجَتساَف#
 4 م هد ٌردْفَتْساَم»

 دا الإ هَل هَل ُمَتَأ ركعات»
 4 ائَرحو اًوُدَع زل نوح توعد لا ةكنا)»
 « هلل وعر ثول هكا »

 8 4 سف
 * باَسِح ِرْيَعِب َكيَِْأ وأ نين

 4« ره الإ هَل آل هنأ وينَح لكَ الي نّي»
 «اًهّلْهَأ اَممظتَسأ َةَيَرَه لْهأ نأ اَذإ َحَّوَح افلطنأف#

 # ٌمْلَتَفَف ملغ اَيقَل اذإ َهَّيَح اَعَلطاَف#

 « ٍبِرْمَمْلا نم اهي ِتأَ ِقِرْنَمْل هى نينفلاب َقَأَي هلأ كو

 4 ارمي رتثلا مَنْ
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 هذ
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 4مم انك َتَدِيو
 4 َبوُقَعَي ّنَحْسِإ وآرَو نمو قَحْسِإب اَهَنْرَّشِه#

 «دل اننك)
 «ِنَسَح لوبي اهير اهلبقتت#
 « ْهْلَع َباَنَك تلك وير ني ُمَداَء فلفل

 «كاكحَم مَرَمَل ُدُعَي»

 « َنِكدَشلأ رت نو َكتيَتاَء آم ْذْحَف
 تم اًهيَح اهني رش #
 « نوما ُمْشأ كَ الاَقَك زها كإ اَوُمَحَرَمل «انسأ َنَبْسَع ءهِمْرَ َلِإ قَسوُم محفل
 «َنَِحَددْلا ني َناَكَه ٌمماَس»
 «ةنوثم مهلك ةكيتنلا دَت)

 4 باس ُتِيح ها .وِرمأي ىرحي حير هل اسم
 4 ليج بصف
 «ٍتَمنُظا ٍن داك دبع رت نأ نأ َنطت)
 4َإاّصلأ ّنِ أنَ اذإ هنت

 4 متي عرَتم»
 4ِلوُسَرلأ رت ني صمت ُتْضَََت)
 * مقرر هيلع ردقْف#

 « ري نأ لإ كَل له لثك#

 "2 هط

 م4  رجفلا

 وه تاعزانلا

 ىلا قعد

 ١؟؟ "2٠٠١

 ١٠٠

 صرح

"١١ "6 

5 

 فخر دضي

 ضرما

1 >” 

8١ 



 4اًيِينإ مول مك نه اًمْوَص ِنْمَيلِب ُتْرَدَم نإ 07

 ا

 4اًميِرَكم الم اَمُهَّل لكَ اَمُهَْل الو نأ آَمّد لَن الف»
 مهنتي ربك امضي وكسب ٌّقَح تنمو ل َكْيَرو ال)

 أومْلَسَو َتِيَصَق امس اجرح ْمِهِسْفنأ ف اودج ال مث * سريال ل حب 00 0 050 6 ل3 - -

 يصر صرب

 «تكلتلا تي كتئنحبس َلاَد َفافأ ملقم

 « لبكي ُمُيَر لحي اَ»
 «َبْيَمْلَأ َنوُمَلَمَي انك و 0

 4 ِهْيَوبأ ِهْيلِإ وا ٌفْسَوُي َكَع اوُلَعَم اًمكَم»

 * ر ٍلْضَم نم اذنه لاق ْمَد مدع دنت داء اًملَف#

 «اَهكَتحَيَر ارطو اَهنَع دير ىضق اًملف#

 4يينإ يبا مَحأ نو
  ٌنيِحَبسْمْلأ نب 0 8 011

 # ارح هير ةدابعب كرش 0 لبع ُلَمْعَيلف#'

 #ٍريِعب ْرْيَغ تكمف#

206 
 نأ دري نَمَو ِملْسإْل ٌهردَص َسْنِي ٌُميِدَهَي نأ 2 درب نمَه#

 اًميرح اًفّيَص ره ان د لك 0

 82 «ةكيتلملا هتداش#

 «ٍِتَمُلظلا يف ئداكق»
 «اَنِحوُر نم هيف انخَتت#

 4 نواب ني انعام
 و
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 ةحفصلا ةروسلا ةيآلا

 2 هللا مككححي مث مث نطيل ىتلب املأ حسني»

 "5 ”” 2 ّجحلا #4 ميكح ٌمِيِلع

 ف

 7 ١١ 2 فسوي 44يأ ْنَي ْمَل نأ نونا لَم
 م ١ وينر «ٍِلاَيل تلت حسالأ م كم لأ كمي لاقل

 6 4 ,ءارعقلا 4ةوديعت رشه ام رشيءرفأ لاَق#
 لع 597 7  لمنلا « َكوْرَط َكَلِإ ديب نأ لم -هب كين نأ بككلا ني ُرلِع مدع ىلا لاَ

 ل “٠ فارعألا «َْكلَيِإ ٌرظنأ نرأ بر َلاَث#

 1١ه © ناووك لا 4 هلع ىل ٌبوُكَي نأ بر لاَ

 ١4  ميرمو
 ليان م نارمع لآ 4َياَء ل لكجأ َنَر َلاَق#

 ١5  ميرمو

 2 "و لع © ىرَذص يف أ بر لاق

 1/4 ١4 2 ميرم 4اس سأَرلا َلَعَبْساَو قم ُمظملا َّنْهَو نإ َبَر َلاَفل
 ١ "0  لمنلا «نيبزكلا نم تنك مَ َتَقَدَصَأ رظَدَس لاقل
 85 "ا لمتلا « َكياَمَم نم موقت نأ لم دب كين 1 نكي تيد لَم
 ١٠ 2 "7 #4 ُيِرَِسي َكبلْمَح امه َلاَدل
 04 "6 هل 4و ا نمَف ٌلاَق#
 11 ا* فسوت تسوي ًاولثفت ال مهني ُليلَف لاقل
 7 ٠؟ 2 فسوي «مَدْنع اَنَسَتَم اًمْدَجَو نم الإ َدّْسَأَت نأ ِهَللأ دام َلاَم#

 7 ١7 0 فسوي 4 ِهيِجَأ لع حَبْسأ امك الإ هلع 3و 0(

 07 ١؟ فقسوب «ديخأو ٌفْسَو وي ملف ام مَمِلَع لَه لاقط

 5 5 م كا
 م١4 " نارمع لآ « اذنه لآ ّنأ رمي َلاَقل
 “٠ ١,19 فارعألا 4 ا يي

 يي ال حس اولد لْمَتلا اًهّيأكِي هلت كلت»

 ١ 6ا/ "97  لمنلا 4 َنوُرعَمِي ال زهو مدوتجو نلميلس
 م81 + :نارشع لآ 4 هدأ دنع ّنِم َوُه َتلاَقل



 ةحفصلا ةروسلا ةيآلا

 ل "9  لمنلا 4« تنك إىل أ نإ املمْلا امن َتلاَقل

 لا 3 4١ تلَّصف © َنييِبأَط انين آتلاَم

 7 17 كلسون 4« لب ني مل أ كَرَس ْدَقَم فيني نإ اولا
 ل مم 5 # ََحَي ال اوُلاَك#

 فرط هم ةلداجملا «اًهِجْوَر يف َكلِرَحي ىتلأ لو ّلوق ُهَللَأ َمَِس عميس دق

 فر 55 ميرحتلا 4و م 15 سي ل 0

 م4 [8 قسوت 2ك هللا جرم دق

 "5 5  ماعنألا 4 نوبعْلي ا لهل

 لز# لوا م" نارمع لآ 4 كبي نوُعَتأَف هللا نوبحَت رستم نإ ٌلُق#

 فض فق

 لكا فو ١8  فيهكلا كنتم يشم أنآ امَنإ لق#

 54١ تلّصفو

 و .,»س ١8 فيكلا *«1إ ىوُب كلن سَنب أنأ آمّنِإ لك

 41 .تلققفو

 امي ايد ميِقَمسُم طم كِإ نر ٍفنَدِه نإ لُثل

 7 5 ماعنألا 4 َنيِكرْتمْل نم نك اَمَو امينَح

 "4 5 ماعنألا 4 مليع موي ٌباَدَع قر ٌتْيِصَع نإ ٌفاَمَ َقِإ لف

 "94  رمزلاو

 "هه ٠١ سنوي «ًاوحرفيلف كلذ ديمو للا ٍلّضَمب لف

 "ا 4” ىروشلا « ئرقلا يف ةّدوَملا الإ اًرْجَأ دِيَع لس ب لث»

 22 “٠ فارعألا نم تَبيِطلاَو داع َيَحَأ ل أ مز َمَرَح ْنَم لق

 0 "” ةرقبلا «اميِمج اهني أوُطيفآ انقل

 ١ "7  لمنلا ره مك »

 7 ارم :فيبكلا ©« َنِجْلا نم نك #

 ١ 3 7 « كرم كلِ هَنْلَرَأ بتك#

 نأ الإ ِكِيَمْلأ ند يف ُهاَحَأ َدْمْأَل نك اَم ٌكْسْوِل ذك كك »
 7/4 ١18 هةهفسوي 4ع ذي ىز لح وول نك سحيم هدأ كك



 ةحفصلا ةروسلا ةيآلا

 الآ الل ١#؟ توي 4ءاَمْحَتْلاَو وشل ُهْنَع كِرْصَتل كلدذح#»

 نيب م٠ 0 سبع قلك كا
 7 م نارمع لآ « اذ اهدي َدَجَو بانل يور احح لكم امل »

 ل

 ١ "7  لمنلا 7 4(دنصِْدأَأل وأ اًديركك اًباَدَع ٌمسسْرَعْألد

 4 من4 0 رمزلا 4 َكْلَع نطل َتْكَرَسَأ ْنِل»

 6 <  ماعنألا *دِلَصلا تلا ني كرك قو ندب َّْل نيل»
 1/1 هو رشحلا 4َِّلأ ني مِهروُدُص يف ٌدَبْهَر ٌدَسَأ َرَْنأَلل

 51 5 ماعنألا « تلا بِ كل»

 1 ١”« ءايبنألا 4َنيِيلِدَطلا ني تك نإ كبس تأ لإ َهَلِإ الل
 قر ١8  فهكلا # ٌتِيِض امي ِقْذِاَوُن ال َلاَق#

 ١١ "0: هط ع

 4 ١1 :كفوت « ميلا كلَع بينَ

 1 ١0 ءارسإلا # اُلوُرْدَع اًموُمَّذَم دعملف رخآ< اهل ا

 4 "0 ط « فرو ممْسأ امكحمم ىتإ اناَع ال»

 هم "0 هلع « ّلَعَأْلا تنأ َكَنِإ فحم ال»

 هم ” "و 4« لوألا اًهَريِس اهُديِعْبَس فَ الو#

 3 ١؟ 0فسوي © َكَيَوْحِإ لع َكاَيَءَر صْصَقَن ال
 0 + ماعنألا 4 ثري َكِلَّديَو هل َكيِرَس ال»
 ١ 55 ميرحتلا ومو او هرم آم هلأ نوصعِي ال

 اهم 5 ١ 0 . « تركب ْنَم ِرْمَخِل ىتْبي اله

 فيشر يل ؟+ ءارعشلا «َنيِِمْزُم أوُبوكي الأ كس عجب َكّزَ»

 ١5 4  ءاسنلا « ينم كويست نذل هَمِلَمل»

 ١٠6 ١45  رجحلا # نوُهمعَي يقع هب يَ كرتمل#

 ل ” ب 4 كيني ميه لوس لوسَر انَنِلِإ َتْلَسرَأ لول اير اولاَمَل»

 "1 4  ةبوتلا «ر 0 َيجهُمْلاَو َيّنلأ َلَع ُهَّنأ جبت دّقل»

 ١مو لم لل ص © ءدِساَعَي لإ َكِيَصن ٍلاَوُس َكَملَظ دَقل»

 م +١ فيو «بلألا وأ ُهَربِع حصص يف ت6 دَتَل»



 ةيآلا

 «َنيِلِياَسْل تيا ٠ هات تسوي ىف نك دَمَل #9

 4 ٌةكَسَح ةسح را لوُسر يف مُكَل نك َدََْلال

 42 ذك رقص ري أ ذتلج

 ء نوي ال كل»
 ات ُمَنَأ َّنَط ىِيَِل»

 4 ْنطِيَّشل

 4ك هلأ لأ آم مْرت مل#

 ونون وح مكححمم ُمَلِسْرَأ نَل

 © تنَرَر نأ»

 4 دق سال َكِْوَو ني وب نلإل

 «ارجأ ِهِيَلَع َتْذَحَتَل َتْنِش وَلا

 4 ّمأ ُرْكْشَأَ نوبل »

 « تيا اورتن »

 4 ميو
 هما د دلل َكَأ ريل »

 «ٌةَبضْع ُنَحَاَنِ ايل لإ ّبَحَل هوُحَأَو ٌفْسوُيلل

 « مهيايِعدأ جوزأ ف ٌجَح َنيِنِمْؤمْلا لع

| 1 

 « امومتِنَيَس هآمسأ الإ هدنود نم َنوُدْبَمَت ام

 «اًمّوْس َكِلْهَأِب دار ْنَم ُءآَرَج امل

 « نيل امو ٌرَصبلأ مار امال
 ايم ولك ني مكحأ تن ام)
 4م هَل كو امي رح ني يَا لع دك اَ)
 كلَ نّم ِرَحَأ آبأ دس نك اند

 « اهلضق َبوُعْعَي
 4 نمل ا

 4« كسي َكَع اًنْمَأَت ال كَل ام»

 هي هاير 2 5 رت 3 مه

 صصقلا

 بازحألا

 بازحألا

 فسوي

 فسوي

 ول

1 2 

 «ءٌءا/

 دش

 وا



 6١م «97 7 لمنلا 4 َنيِبِإَعْلا نب ناك مأ ٌدهذهلا ىرأ آل لام#

 0 "800 ص قَد ُتْدلَح ام َدمْسَت نأ َكَمتَم امال
 ١4" ء و ىحضلا 4 لق امو كير َكَعَدَو ام#

 "4 ءلوأ 648 حفلا 41 لت

 "0 ١"  ّجحلا «ُلَ ني َنيملْسملا ْمُكَدَمَس َوْه ٌميهزإ مُكِبإ هلل
 ص

 4 "8 صصقلا © دّنَأ انأ تْفِإ عمومي نأ ةرِجّسلا ّنِم#
 مى ١١ | فسوي 4 توخإ َنْيَبَو نيب ْناطِيَسلا عَن نأ دعب نم» 6 رل» ا مورير م ين هرم بمص 0# سر

 ا 0 ارا 41ج اَم دنياي
 "نارمع لآو

 ا 0 ءاشتلا هلأ ءاط 9

 "17 6 ناصع لآ 4 كويعَتُم كَمُلَو بككلا :

 ا(

 ١" 4" فرخزلا 4 اَمَمَسَع ّنَ

 ١ «” 2 ةرقبلا «كل ُسِدَقْنو َكِدَنَحب ُعَيُش ُنَعَيٍِ
 ١١ 1١47 ١فسوي 4 ِصّصقْلا ّنَسْحَأ َكَيَلَع ٌصْقَن ّنَح

 (/آ ١8 فهكلا «اًمهتوح ايس

 ت4 ءكك4 0 #ها ضص «كارأ هن ٌدْبَعْلا من٠9
02 

 لك "7  لمنلا «اَبَسْرَع اه أوركت»

 "60 4“ ىروشلا 44د نم وب ربت

 0 "7  لمنلا رتل يف نم كروب نأ ىدون#

 هس
7 5 0 
 مو " نارمع لآ © ٌةَبَيَط هيِرد كندل نِم ىل به

 43 [١ تسوي 4ُلَبَم ني َىَبْدر ٌلبِوأَت اًذه#

 هال قفا فا ف٠ 5  ماعنألا ْ « قر اَذه

 0 5 ماعنألا « رك اذه قر اذهل
 لل صلح

 ان "800 ص 4 يواطَع اًده»



 ةحفصلا ةروسلا ةيآلا

 رش ام .فيكلا © كيديو نب ٌقارف اًذنه#

 14 "8 صصقلا « َنطِيَّشلا ِلَمع َنِم اًدهل

 1( ١86  فيهكلا «اًدْمر َتَمْلُع امم نَمّلَعَت نأ أ لع َكعيَتأ لَم»

 نذ “0 هط رخل ل 0

 م" ءالف لاله 1١7  افسوي «ِديِخَأَو تسوي ملف ام ُمَمِلَع لَه

 ٠ "3 هط « ىِرأ ع لو مه

 10 ©: نارمع لآ 12 اًبركر اعد 0

 اهجْوُر اهْنِم َلَعَجَو َوَدِحو نيِفّنا نم قل ىِرَلَأ ٌوُه

 7 و يح نع كن هش يقلك

 نم نت نو اكيدش ذقن ذل انت أ 025 كملنا آنت

 66 9 فارعألا ©« بكسل

 7 ا كي 4 سفن نع قئدوُر ىه#

 و
 9١ «١  ءايبنألا 1 4«ملهأ ُهَسيَتاََو

 لف م ص © ةكحْلا هسا

 “٠ ١ فارعألا 4مَف ٍرْمَسِب اهئئممت اهَتمتأٍَ

 41 #0 كمون 4 ومحل سم نقنأر»

 1 4  ءاسنلا «اروبَر درواد اَنيتاَءو#

 ١17 ءارسإلاو

 ١ 6/ "7  لمنلا «نييملا ٌلَضَفْلا وه اًذله َّنإ 0

 ٠١7) 1٠١4 ١١7 ال فارعألا «ديلإ مري دم ٍسأر ٌدَعَْو>

 7-1 "7 لمنلا 00060600501: ع_.ّْق_

 لا مبا  نامقل «ُةليكو رهط ُمَسي م 6

 4 ه6 كوي 007 0 6

 ل ا“ فارعألا 4 َمَلَسأَو

 ١" ١1 ءايبنألا «:هجيز مل اَمحلَصَو»

 3 ١١  فسروي 4َنوُملَعَت ال اَم هَل م ٌمَكَعْأَوٍ

 م ١7 0 فسوي © َنيِحِلِنَصلأ قَقِحْلَأَو»



 ةيآلا

 «عاولألا قلأو»

 «# بوبأور ضرالا فل قْلأَو 0

 4« قم هَ َكِيلَع ُتيَقلأَو»

 دس 0 ٍّص 4

 0 وأ أن

 اي 0

 * ٍداَسل 0 00

 «ئواطع اذه . ٍداَفصْأْلا ىف َنِنَرَقَم َنيِرَحاََو

 بتكص ني مُكَتبَتاَ آم | نشيل قكِس وكس ُهَّشَأ َدَحأ ْذِإَو»

 راس لترك تس وار
10 

 َكيلَع كِينأ ٍهِتَلَع َتمَمْنَأَو هع هلأ مهنأ ىَِلِل ُلوُمَت ذإو»

 ظ 2-2
 يت

 « َرراَء هيأل ميِهّبإ َلاَق ذإَو#
 م

 « ذهل انام مَآ دخت َر َرَداَ ِهِبأِل ميسر َلاَق ذِإَو#

 « نرحل ّمَمْجَم َملْبَأ 9 ل موت كات إو
 «َنوحرت مكلعل اونو مل اوعِمَحْسَت ٌناَرُمْلا <ىرُم اًدإَول

 نا َكّيَر ٌْذاو#

 4 بو دبع ركذاو»
 « أ تب ألا اد درثاك درع ناو
 « سرا بتكلا يف دال
 4ةْيَرَْلا ٍلَسسَو»
 «باَبا اكسو
 رو حج < « ٍرِليَع رخِس وُهاَجَو مهوبهتسأو »

7 

 ضم ا

 ؟6ا/ مك

527 

 "ه9 ١"

 هم ك4

 ”<١

 "ا

 قوه

55 

 نضي

1: 

 ها

7 

١5 



 ةحفصلا ةيآلا

 «َكْئَدِل ٌرِفْفَتْساو»

 يل 2

 «ملَأْلا بادعلا اور َّقح أومؤُي الك مهبول َلَع دُدْنَأَو»
 4نوُدَبَسَت ُهاّيِإ ْرْسُك نإ هلأ َتَمَنِي اورُكْفََو»

 « المج ارَجَه ْمُهَرْجَهََو َنوُلوُفِي ام لع زيضأو»
 4َنلاَّصلا َنِم نك ُمَّنِإ نأِل رفغأو»

 «ٍتيِرلَأ روي قَميِطَ يل ٌرْفْي نأ ْعَمْطَأ ىدلاَو»
 ©« بعرف َكْيَر للو#

 «رهنَت الق َليِإَسلَأ مأو»

 4 ْتّرَحَف كير ِةَمعِنب مأو»

 طصر 2 يت ير : سلا ريق هم هه

 | هلل ذهتسأك عت ِنطيّشلا َنِم َكَنَعَري اًمَِول
 4« ميل ٌعيِمَتلأ

 4م يم لا دي وع اره در)
 ع

 00 0 اك 2م سس 2 -- 111

 4 دانك ٌموُلَلَل ننإلا كإ ًاَموُصْح ال هلأ تسمي اوُدْسَس نإَو»

 «تلَتإ امِيعَيَأ َىِلا ِنَع َكَئوبِدَفَل ادا نإو»

 ريس ري 4َنِيَِحَل دك نإو»

 4 ورع حبش اَّلإ ِءْوَس ني نإو#»

 « زهيكينأ 4 نحول َنِلوكَّشل َّنِإَرل

 « ضني لع ميمي نَل لكلا ني ار ّنإَو»

 4 بام نحو قراني مَ نإ
 4مل نيك سنو دب
 4 ٍر يِقَتْسُم رص َلِإ ىِدَل َكَنَول
 «ٍيِظَع ٍقلْخ لح َكّنإَول

 في © ميلا نْمحَبلا هلا مس َمَنِإَو#

 "4 ذو

١" 

 <«3<52ظثظغؤ؟ع

 يحب

0 

 5و

 لوا

"26 

 ففي

523 

 لكو 1٠"

56 

 فرط

5118 515 44 

 ضصض

 هذاك د

 نحلم

 ١ل 1١"

4 

 ١ه5 ء5

 ١ا/ا

5١ 

29 5 

5١ 6 

 لح
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 4ٍر الا َنيطَسلأ َّنِل ادني ْمُهَِول
 « ىو نم ليوملا ُتْفِح َنِإَول

 « رص لوس لإ انيَهآَو#

 ٠ وَْش لك نم َتييوُأَول

 « سوم ْرَأ كِإ انيحَيَأَر»

 ادع مهري رثتتتتتل دب آنسْرَر»
 4« :كيِبي ٍفوأ ةىدبمب اهرأَت#

 هه ع وار م م -وه وأ 54

 َكُسوُي ةوحإ ةجو#

 « ببي نت ةَيَيال
 «هّلَأ نود نم نيش َنوُدُجْسي اَهَمَرَوَو اهتدْبو#

 « ايذم امو ايري اًبف ّلصَجَو

 أ ب نيا ]6 ْزْمَو ٌَجعَيِو
 « هلأ مودل َنوظِيَلَو»

 «ٌرسإل اَهَم
 «نَعيلا َرَئاَعَو»
 « ْثَسك الو َي بِرْصأَف اًدْمْس كوي ذُو

 « بانو عكار ّنْخَو
 انهم قسوم ّرَحَو
 «نيْس ول اوَكَم
 4ٍنايَن َّنْجِيلأ ُهَمَم لعد

 «اورذ ِتيرَّدلاَو#

 لاا

 م١

1١ 

59 

5 

56 

 ” هأ/

 ”"هرم ,ءكوال لفك

 ١ ها/

7“ 

١5١ 

١668 

١57 

 اما لام
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 "و

١6 

 مه 2.55 الا"

 "91 5١"

١ "38 

١١ 

١١6 

 م

 فر

 فقير



 ةحفصلا ةروسلا ةيآلا

 148 ١«” ءايبنألا « جلع َرِوَثَت نَل نأ نظف اًيضنَعَم بهذ ذإ نوُثلأ اًذو#
 ١ 7 ص «ٍبتبلأْلا ىلوُأل ئَركوو»

 2 +١ نسوي 4 وست نع اَهِتنِي ىف ٌرْه يبل ُهندْودَو
 "55 ا 4  ءاسنلا 4 َرْوَنْيِب رس امه كَوصَسي يح كوبمُوم ال َكْيَرَول

 رف 4  ءاسنلا 4اًميليَحسَت سوم ُهَنل ُمُلَكَو كلَيلَع
 3 #١ سوي « شعل لع ِهَبوْبَأ مقرو#

 5١١ ١" ءلو# 94 حارشنالا # كرو كل انعفرو

 2 "8 صصقلا «ءنِْمَأب راسو#
 9م "3 هلط «ىرملا َْمَسأ نم لع ملَّسلاو#

 ١9 ١1 ميرم تدل موي لع مَلَّسلَأَو
 م ١9  ميرم 4اَح ُتحْبي ميو ٌتوُمُي مويو دلو موي ِهِيْلَع ملَسَو
 نم هيف اوناكو ودودعم مهرد سيخ يرش هورشو 2 00 عام #0* 3 0 ل د 0س 1 ممم

 ١ مبا  نامقل « [موُرْعَم ايدل يف اَمُهَبِحاَصو# وعم
 00 4" ىحنضفلا « ّضلاَو»
 ١ ول ص ُهَّنَق امّيَأ دود نطو#

 ٠٠١ ١45 تايداعلا «اًحبَص ٍتيدنعلاو

 ا 4  ءاسنلا «فورعملاب َّنهورْشاَعول
 3 ” 2 ةرقبلا ابد نأ ىَصَو مُكَل يح َوْهَو انيك ْاوهَرَكَت نأ ىَصو»

 مع لم 3 41 دو
 رم ل

 َكَْع ِهَّشَأ ٌلِضَه تراكو و
 عم

 لَ نكت مل ام كَمْلَعَو» 2
 مج لح 3 ءاسنلا © اًمِيِلفَع

 0 ١٠8 فيهكلا 4امْلِع انْدَل نم ُهَممَلَعَو#
 4 4 ةبوتلا 4ارْثْيُح ترلأ َهَئَكَتلا لكر#

 سد
 4# ١7 0 فسوي « باويالا يقلَعَو 2

 وو < دم
 ١1١ ىله “0: هط © انولف كتشفو
 ففي ه١ تايراذلا « رورحلاو ِلِلَلِل ّنَح مهلزومأ فول : وعجم سرمد طر ساما ل.ل

 6 “ فارعألا « تيا ني انكل نإ اًمْهَمَسدَمٍ 2 م 1 ل ا تك ر



 ةيآلا

 « نينا هَّسَأ َءآَس نإ َرضِم اوُلُحْدَأ لاَقو#

 «ىَيَم ىف ىنلتك تروُيدَم هل رش َلاَكَوؤ

 «نَجتلأ ّنِم قرح ذإ ب َّنَسْحَأ دول
 42ج خحلا نام»
 «ابحو هلأ َدْنِع َناكو»

 4اًميِظَع َكَيلَع ِمَشَأ ُلْصَص تاكو#
 4 َنرْفتكْلا نم نَو»

 # مدع انبكو#

 لآ نمل انبَتكَر
 بكل ام ىي تك ام ًنرتأ ني اميز َكَبإ آنعأ كتر

 نما الو
 نه َنوكتلو ضرألاو تاوكتلا َتوكْلَم ٌميِهبِإ هكر كيدَكي»

 «َنيِيِقوُمْل

 : نيا نر انك هَل وِ اره الو اً ُتِبَح ادعو اهني الو)
 4 كارو -هب تيم ام لسا هب نم َكيَع صن الكي» 7 ا

 «ارُح يب طحي ام لع ٌريَص َفِيَو»

 «ٍرثيلآ ني لج ىلا دن مهمل تنبأ لَو
 نتج ُْرماَءآَم لَ ل نيلَو»
 «ادبأ هين ني مجبور اوحكت نأ آلو»
 4 هلأ عر ني أوي ال)
 يدينا ليبس َحْيَت الو»

 4 ارتُع ىِرمأ ني ير الو»
 6ْدَّمَأ ءاَمَي نأ ! ادع حلل ٌلِعاف ْنِإ ِءْىَأَنِل َنَلوُنَن الو»
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 ةحفصلا ةروسلا ةيآلا

 ١ هه ملقا «ٍن ولك ِبِاَصَك نكن الو»
 "ماب م "6 دلع 660

 "1 " نارمع لآ ©َنوُسِلَسُم متن الإ نوم الو#

 ا “٠ فارعألا 0

 (١ +4 نشوب © َنوُرِحَسلا حلت الو#

 4 #4 فرخزلا 4 نيب ُداَكَي الو

 ,/ْْآ ” هط 4 قْيَع ّلَع عتصللو»

 ١ "4 أيس 4س اَهُحاَورَو ربع اًهُدَع حينا َنيلَْو»
 "1 و ىحضلا « وصرف كبَر كليطُمي ٌفْوَسَلَو

 لسا لل“ 3 0 « الضم اني درواد انين دقلو#

 ١ نيل ص 4 سلس نه ٌدَقْلَو»

 "6 ٠97 ءارسإلا © نحب لع َنيَيلا ضعب انْلَضَف دَقَلَو

 ل ل ١٠6 رجحلا َنوُلوَفي امي كلِرْدَص ُقيِضي كنأ دل َدَقلو

 7 ١78 سوي « دب َتَِّمَه َدَقَلَو

 000 “ فارعألا قسري َفْوَس ٌماكَم ٌركَتسا نه ٍلَبَجْلا َلِإ رشا نكلو»

 6١" 4” ىروشلا «ًانداَبع نم ُدَنْك نم هوب ىِدَبَب ارم ُهَنْلَعِب نكلو#

 شح م## تازحألا 4« نحيل َرَئاَعَو هللا َلوُسَي نكلو»

 ١ 6ها/ ١7 ءارسإلا 4 هَحَِن َنوُهَففَت ال نكلو#

 ١” 4#  ىحضلا « لوألا ني كَل رح ُهَرللَو»
 ”/ مب بازحألا هْنَسْحَك نأ قَحَأ ُهّدأَ
 44 "8 صصقلا ا لوف اقع دو

 فرخ ه  ةدئاملا # سال ّنِم كدْمِصَمَي هاو

 77 51“ نوقفانملا # َنيِمْوْمْلِلو -هلوُسرِلَو هَّرِمْلا هللَو#

 ليي ١4  ميرم 4انيقَّس بر كياعدي نكح َمَلَوو

 3 ١١7 صالخإلا هادى اوك مل كي ْملو)
 6.6 ال فارعألا «اَدَميِمِل ئَموُم اج اًملو»

 // ١7 0فسوي هناك وكر تورك كش وسوي ّلَع اوُلَحَد اًمَلَو

 ففي 58 تارجحلا 4 د ٍلُخَدَي ملول



 ع 1-0 ومص 2 رك ع هل |

 « نم ةمحرو ساّنلِل هياء :هلمجتلو
 7-0-0 م 22 ص

 صو نيد ُهَلَو ٍضراْلاَو ِتوَلا ىف اَم ٌمِلَو#
 وارسل وو معمل وو رس 2

 # .. .مدمب رجبلاو مل أودت نع ضللا ىف امَّنَأ ؤلَو#

 # لبواقألا ضب الع َلرَقن لَو

 « دلوع ني اوصال ِبَقْلا ظِدَغ اَطَف تك رلَو»
 4 زِهْلِإ نكبر تدك ْدَقَل كني نأ الْوْلَو»

 « ريزَسي اَكِلَع َتْأ امو ُككَم) كر الْرلَول
 4 لَمْ مم اَلاَعأَو حمانا تايخيلو»

 6مم 2 1 .هوج د 2 57

 در اا نلاو هر امال سفنلا نإ | ويش مو
 2ط

 مسرع رادع 01 0 رم حك جر 000

 تلِسْرَأ 7 31 اهوفرتم لاق ل ريل نك كيرف ىف السي ام هو

 4 نورْفك دب
 ملأ همت انإ لإ هَ الو ٍلوُسُي نمي َكَِبَق نم اَنْلَسَأ ًامو»

 4 .هَنيمَأ :ى نطل

 4« تيلي ٌةَحَي اَلِإ كَسلَسُر آَمَو

 4 ئمومني كِموَق نع كَلاجعأ امو#

 «ُنَّطِيَّنلَأ الإ ُهنيَسنَأ امو»
 « ئموملي كِيِِمَس كلي اَمو#
 لفي هذار يأ مني 211117

 «ليبلأ ىِرُهي وهو نحل
 «ءاعطلا ا لا مع ْمُهَتلَعَج اَمو#

 اللتي ابي امو ٌضردْلاَو آمل الح ام

 « تييلصعلا بر امو

 « نر لأ َكَيلَع ابو

 َةَدِعْوَت نع الإ هَل َرِيِهبإ ُراَْغَيَسأ تناك اًمَرل
 4ُةاَيإ اَهَدعو

 « يف َت َتنَأَو ُمِهبِذَعبِل ُهَّن هللا تاك اًمو#

 4 َنوُرْفْعَتْسَي مهو ْمُهِبْدَعُم هللا تاك امو»
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 ةحفصلا ةروسلا ةيآلا

 ءل4١ قأ 45” ىروشلا 4م اَّلِإ هنأ ُهَمْلَكُم نأ ٍرَسَِل نك او

 مك و

 ىآيو نم وأ اينو اَّلِإ ُهَّمأ ُهَمِلَكُب نأ رت ل نك اَمَو

 4١. ٠١5لء ٠١4 4” ىروشلا 0

 نكي نأ ارمأ هلوسرو ُهَلَأ ىَصَق اّذِإ ٍةَنمْوم ال ِنِمْؤُمِل نك

 "هه مب بازحألا 5 9

 أ تيس لكم الو بنك نو قلم ني اذنك تك ان
 اعف ؟9 توبكنعلا 7 ليتل رابع

 1١ م .نارمنع لآ «ٌلوُسر اَّلإ دمحم امو#

 ١9 00١ 0 ميرم دير ركب لد مو

 ١ * عقلا أ ٍنذِإِب اّلِإ ٍرَحَأ ْنِي ءوب َنيِرآَصَصِب مه اَمَول

 4 “٠ فارعألا « اير هلأ هاني نأ هَل آَبف دوم نأ آنَل نكي امو#

 الو اَنَعَم بكزأ سي ٍلْزْعَم يف َناَكَر مَسبَأ عون ئداتو#

 2 ١ ةوق 4 َنيرفكْلا مم نكت

 ١ ؛ه م4 ص « فرب ْنَي ِرمْخِل ىتَبي ال اكَلُم ىل بَحَو

 يي "4 ص © َباَرَحِمْلا أوُروَص ذِإ مقَحْلأ اون أدي كدتأ ٌلَمَو#

 /١6 «7 ا لمنلا ©« َنورعسي ال مهو

 7/١ ١؟  فسوي 4 وير نهرب ار نأ آلَول ابي ممول

 ٠١١ ” ماعنألا 4 ريل ثيليللا رهو»

 فا 5  ماعنألا #1

 /١ 9 فارعألا « هلل تيِكلَت سوم اَْذَعوَو

 ١4" كا ءلا5 #9 ىحضفلا «ئَدَهَف الص ُكَدَجَوَو

 "7 ها" ىحفلا 4َّقْغَأَد الباع ٌكَدَبَوَو#»

 ١١ه ”7  لمتلا «درواد ٌنمْيلَس َتِرَوَو

 "10 #* .ةرقلا « ترتتو دين دعت يي نقَو)

 3606 84 حارشنالا * ٌكَرْزِو كدن اَنْعَصَوَو

 ١55 04 0 4 نمْتلُس َدُواَدِل اميهوو#

 "خل ه5 ىيرحتلا 4# َنوْرمْوِي ام نولعفيو#



 ةيآلا

 8 ست ريب عر 00

 نأ نوديربو ضَعَس ٌْدكحَنَو ٍضْعْس ص تروق

 4 ا مه َكِيلْوأ .اًلِبَس َكَِد َنْيَب أوُدِحَتَي

 « اوم مَلصجو»
 « ارذم لَو

 : رت د رك تا سرج ءربثس ضمد

 © ونود نّم لإ تزبإ مهنم لقي نمو

 | هه

 يي رس سس اولا يام مما ا
 # كير أ هج دق ِمَنِإ اذله نع

 و

 صرع

 0 7 2 2ك رك 2 0 م

 5 فاذا اعو ووس ا ارهأ كوبأ ناك ام ٌنورته تخأتي #

 كارما اوما نذل 5

 «ٌلوُسَلا اهيأي»

 أ لإ لَ اع قلوس 5
 ©« تييمْؤُمْلا ّنِم َكَعَبتأ ِنَمَو هللا َكْبْسَح ين بأ يأ 3

 4 َكَنلَسرَأ آَنِإ نبل اهاتب»
 «اريذَو ارِسمَو اذ 01 َكَتلَسرَأ نإ لأ اهيأي»

 2-11 1 رخل اي ا ع #2 ل

 4 ويحد فسوب نم اوسّسحنف اوبهذأ ينبني

 4و باب نم ْاوُلُخَدَت ال َّنوَبَي

 «* 2 م

 « ضرأالا ىف ٌهَقيِلَح َكَتَلَعَج اَّنِإ ُدواَدَنَي

 4 رع ُمُمْسَأ ملعب ُكِرَصَب نإ ًانركَري»

 « كيوَوَتُم ْنِإ عسلي

 4  ءاسنلا

 ©  ةدئاملا

 ١8 صصقلا

 6# ءءاينألا

 ةرقبلا

 /فارعألاو

 ١١ دوه

 14 ميرم

 ٠؟  فسوي

 5 ءاضتلا

 ه  ةدئاملا

 ه  ةدئاملا

 ١7 نسون

 "١  فسوي

 ع ا

 8 ص

 1 ميرم
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 دوه 4 هدأ ّنْي مْكَِتَع ْرَعَأ ىيمَرأ ِرْرَمَي

 دوه كِل اولي نآ َكْيَر ُلسُو نإ ُطونني»
 ميرم 4اًيِسنَم يسن ُتنُكَو اذه لبق ّتِي تِبلي#»

 ضيصننلا «نييكصْلا تو هنأ ان تْفإ خوي
 فارعألا «سياّنلأ لع َكنِنَفطَصَأ نإ َخَسوُمني

 دوه 4اَنَم لس ظيفأ حُْسي»
 هط نعَدَت الأ . اوك مهي ذإ كَعنم اَم نوره

 ميرم رد بتكحلا زد ىِدَيَي»

 دعرلا «رِدتيو ُهلَمِي نمل َفْرَرلا ظسي»

 ءارسإلاو

 ةرقبلا 4« ٍفُدَحَّتلا_ جري ةَيِنْفَأ لهاجبلا ديدسحي»

 ميرم 4 ُبوُقَحَي لا نم ُثِريَو قي

 فاسوي 4 ركل ُهّنأ رفعي

 ال اذ ال ان ال ال





 25 ثيداحألا سرهف

 ثيداحألا سرهف

 ةحفصلا ثيدحلا

 10 يئاول تحت هنود نمو مدآ

 1 ا0ذذذآذذ|ذ|ذ|ذ'1|أ'إ“و يقت نمؤم لك يلآ

 ا اا لوعت نمب مث كسفنب أدبا

 5 هللا ةملكب ّنهجورف متللحتسا مكدنع ناوع َنهنإف ءاسنلا يف هللا اوقَنا

 5١8 .١٠5ال ... لهأ اوّبحأو هللا ّبحل ينوّبحأو همعن نم هب مكدفرأ امل هللا اوّبحأ

 1000 0010010101012 بد ايندلا يف نيرفاكلا نيدلاولا ىلإ اونسحأ

 "5١ .... هيلع اهوّدر مث اهنم غرفي ىتح هتلأسم هيلع اوعطقت الف لئاسلا مكاتأ اذإ

 ها احس هيلع هحسو اًبص ءالبلا هيلع ّبص ًادبع ىلاعت هللا ّبحأ اذإ

 مق يفق ع موو وو هام مو مد ع ا ضرم نم موقلاب امو ىضرم مهتلخ مهتيار اذإ

 نسر 000 كتأرما هذه دمحم اي :يل ليقف ريرح نم ةقرس يف كتروص تيرأ

 1 هس سس مو عنج همم كلهجو ىلإ رظنلا ةدلو_كئاقل ىلإ قوشلا .كلاشأ

 5 لا دوسحم ةمعن يذ لك نإف نامتكلاب مكجئاوح حاجنإ ىلع اونيعتسا

 0 ا م يي ب ادي نكلوطأ

 ا 0101010101311 بد نسحلا رطش فسوي ىطعأ

 ااا ا ا اي مي ا يم مم لكوتو اهلقعأ



 ةحفصلا ثيدحلا

 لا ااا 0 ا اروكش ادبع ثركأ لفأ

 0 يدعب يبن ال الأ

 ىلا اهركو ىلإ روستلا بيني امك هتعاطو هللا ركذ ىلإ نوبيني نيذلا

 «5 يدنع كلذ لكو يدمعو يئطخو يلزهو يّدج يل رفغا ّمهللا

 1 أذ *''' زوو مكيلع يتفيلخ هللا

 ا ااا ا ءافعضلا ءالؤهب ينرصنا ّمهللا

 0 ااا اا ا هلل مكاشخأو هللاب مكملعأ انأ

 0 ةمايقلا موي ةنجلا باوبأ هل حتفي نم لَوأ انأ

 0 ىطسولاو ةباّبَّسلا ىلإ راشأو :نيتاهك ةعاّسلاو انأ

 1ا00 0 00002بب89و مّدلا ىرجم مدآ نبا نم يرجي ناطيشلا نإ

 اا ااا ااا قح نيعلا نإ

 1 ا هل عشخ ءيشل ىلجت اذإ ىلاعت هللا نإ

 ير كلذ ال ولو «يبضغ يتمحر تقبس» مدا اي :مدال لاق ىلاعت هللا نإ

 مها. مهتيأر اذإ .. مكب الو يع ريغ نم هتيشخ مهتكسأ ًادابع ىلاعت هلل نإ

 أ م هتيؤر يف نوّماضت ال ردبلا ةليل رمقلا نورت امك مكّبر نورتس مكنإ

 اا رئارسلا ىلوتي ىلاعت هللاو رهاظلاب يضقأ امن

 1 ااا ا 11011000009 قيفشلا بألاك مكل انأ امّنإ

 ا ا1ذأ1ذأ1313##ة37313# مكئافعضب نورصنت امْنِإ

 222ر2 خ7 ينيقسيو ينمعطي يّبر دنع تيبأ ين

 3000 --بل9000000007 امهل اوجرأ امو تعنم وأ تيطعأ امهل عفاش ينإ

 115 لقا والا وكلم كاك وو و عمم ةّرم ةئام موي لك يف هللا رفغتسأل ينِإ

 ملكت ًآلثلو يتمارك اولمكتستل نكلو ّيلع مكناوهل ايندلا مكنع وزأ مل يَنإ
 رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام مكل تأّبح دقف مكبولق ايندلا

 ا ا ا ا ا ىلع

 اذ وقفل وب من دع داهج بنج ىلإ بنج نم هبلقتو حيبست ضيرملا نينأ



 2 ثيداحألا سرهف

 ةحفصلا ثيدحلا

 ت

 118/7 يأ قاع ول ب يع واو وا بوب اق دج اجاوب ظلم راج هات جاو يدا ماع د عع ركش معئلاب ثدحتلا

 ل ب1 ىبلق ماني الو يانيع مانت

3 
 0 0 0 0000 هللا الإ هلا ال :لوقب مكتاميإ اوددج

 15 ل لا ا تمميت ةالصلا ىنتكردأ اهتنأ ًاروهطو اد ضرألا ىل تلعج

3 
 ار ١ يل ل ا ا ا ا و ا عا ىحلا ماظع ةمرحك تنئئملا ماظع ةمرح

 7 ا ا ل ةمعن لك ىلع ركش هلل دمحلا

3 
 "10 ىترتعو ىلاعت هللا باتك اولضت نل امهب متكّسمت نإ ام :يلقتلا مكيف تفلخ

 0 00 ءاّرضلاو ءاّرسلا ىف ىلاعت هللا نودمحي نيذلا هللا دابع ريخ

 ا اا يئاسنل مكريخ انأو مكئاسنل مكريخ مكريخ

 ايلا ١م ا و هبل و مل ا يا ةمايقلا موي ىلإ ريخلا اهيصاونب دومعم ليخلا

 د

 1 ىلاعت هللا لاق هتوص ٌبحأو هّبحأ ىنإف يدبع اوعد

 آل ل ا اولا ل دعاس اع ودل فردا اج دوب اج دو جي لاو ا دل ال 4 0: 86ج ناجح نلوعبس هللا نود

 ور

 ل ىسوم تيأرو اذك ناكو ميهاربإ تيأرو اذك ناكو مدآ تيأر

 ا ا اا ا ا ا ا ل ىبلقب ىبر تدار

 يا هتمصع و هللا ةمحر نم ىوقأ انكر بلطي ناك أطول ىخأ هللا محر

 اد ربصف اذه نم رثكأب يذوأ دقل ىسوم يخأ هللا محر

 ااا ااا ااا ا هدفي ناك اه. !كدختاو دا دل اعيوت ىخأ هللا محر

 976 همام ماما | ام نجسلا نم جورخلا ىنئاجف هناكم تنك ول فسوي ىخأ هللا محر

 .. نجسلا يف ثبل ام نجسلا بحاصب نعتسي مل ول فسوي يخأ هللا محر ق,ى”يئء



 ةحفصلا ثيدحلا

_ 
 0 اولضأو اوُلضف ملع ريغب اوتفأف اولئس

 ٍش
 0 ايش هنا كرش 9 تاع نمل عافت

5 
 ااا 0 01 .. ميهاربإ ىلع تيلص امك هيلع لص

 0 ا تثعب امك اوثعب مهنإف نيلسرملا نم يناوخإ ىلع اوّلص

 ض
 ا 0000 لا ميهاربإ مكيبأ ةّنس اهنإف اوًحض

3 
 0 ا ا او ا مم ا ناينزت نانيعلا

 ف

 2ك اا 0 0077 لاصخ تسب ىلبق ناك نم ىلع تلضف

 فلا ل يرخف رقفلا

2 

 »#١6 .. نيعستو عست وأ ةارما ةئام ىلع ةليللا ّنفوطأل مَع دواد نب ناميلس لاق

 554 .... ميهاربإ ىلع تيلص امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص ّمهّللا :اولوق

 لآ ىلعو دمحم ىلع كرابو دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص ّمهّللا :اولوق

 1 يا وو وم ل ل و يل ماو نول رو و ينل و يدور ب و جلا وا ا دمحم

 1 ليكولا معنو هللا انبسح :اولوق

 ُك

 200 0010010107 مدآ نبا نم ىلاعت هلل عوطأ ءيش لك

 2 همام ا. هاو ام ادم دوام اه فه دفا. ده ماه اهدا. هاو اه اه ده ده دهاو اة دم اماه ا قافأاو ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك

 ا ل ا اا اا دسجلاو حوَّرلا نيب مدآو اًيبن تنك



 ةحفصلا ثيدحلا

 اق خفنيف رمؤي ىتم رظتني نرقلا مقتلا نرقلا بحاصو معنأ فيك

 ل
 ا كيلع ءانث يصحأ ال

 2517 يالا“ و و واو و لمع هد اا ا سام ىلاعت هللا لاق يعم ركذتو الإ ركذأ ال

 د 0 شطعلا دنع الإ هركذي ال بكاّرلا حدقك ينولعجت ال

 ا مدع هللا دبع :اولوق نكلو ميرم نبا ىسيع ىراصتلا ترطأ امك ينورطت ال

 000 0009 2ك سنوي يخأ ىلع ينولضفت ال

 1000 0100001-بببددو أموي عبشأو نيموي عوجأ لب بر ايل

 ا قادصلا نودب حاكتلا زوجي ال

 12100 ا ] ] ]|]|1ز1ز]ز11 و9 سرف ىلع ءاج نإو قح لئاَسلل

 راو ل ل م ىلاعت هللا لاق ةرخآلاو ايندلا تقلخ ام دمحم الول

 1515 وعم هم عش عم لسرم يبن الو بّرقم كلم هيف ينعسي ال تقو هللا عم يل

3 
 ال هناش الإ ءيش يف قرخلا لخد امو هناز الإ ءيش يف قفّرلا لخد ام

 1 ااا ا 00000101010101 ز ز ز ز 1# 1# 1 1+1 1 تقلخ بعلل ام

 تنأ الو :ليق اهنباو ميرم ريغ ّنجلا نم هنيرق هب لكو دقو الإ دولوم نم ام
 نول 0000 ملسأف هيلع ينناعأ ىلاعت هللا ْنأ الإ ءانأ الو :لاق ؟هللا لوسر اي

 لهنا تال ورا و وز اك ار مط 11و ا وراكم ليوا ان ا مم انيكسم سلاج نيكسم

 1 اهركشيلف ةمعن هيلإ تّلزأ نم

 ا امئأكف هموي توق هدنعو هندب يف ىفاعم هبرس يف ًانمآ حبصأ نم

 ا ةرعش لكب هل تناك هسأر ىلع حسمف هريغل وأ هل ًاميتب ىوآ نم

 ١8" .... هيلإ ىحوي ال هنأ الإ هيبنج نيب ةّوبنلا تجردأ امنأكف نآرقلا رهظتسا نم

 ؟ه# .... هل اوعداف هتأفاكم ىلع اوردقت مل نإف هوئفاكف افورعم مكيلإ عنطصا نم

 ا ا اقيدص قيتس. رجأ هلق ىتمأ .داسفا دع قس فلست نم

 ”١ مهما. هدم ا.ه هاو دو ده اه او ا. ده دودو او اواو و هاو ده ده اه و هادو ناو د. واهو ده هاو اف افاق هللا هعفر هلل عضاوت نم

 م ل ارشع هيلع هلا ىلع ةّزه خلع ىلع نم



 ةحفصلا ثيدحلا

 ”؟40 افطعتو هلايع ىلع ًايعسو ةلأسملا نع ًافافعتسا ًالالح ايندلا بلط نم

 نيو رانلا نم ماجلب ةمايقلا موي مجلأ ىلاعت هللا هاتآ املع متك نم

 مق هللا ركشي مل سانلا ركشي مل نم

 ١هه ل اهتقو كلذ نإف اهركذ اذإ اهلصيلف اهاسن وأ ةالص نع مان نم

 ن

 5١9 ءةف5 ل هانيتوأو انلبق نم باتكلا اوتوأ مهْنأ ديب نوقباَّسلا نورخآلا نحن

 تست

 1 ا قبآلا دبعلا لاح اذكه

 1 لاؤسلا يعلا ءافش امنإ اوملعي مل ذإ اولأس اله

 و

 م ا انيدتها ام هللا الول هللاو

 ةضارب عمحسجبو ميتيلا عم لكأي نو
211 

 م
 اا ااا ا ا ا هتيب ىف هيذؤي ام هربق ىف تّيملا يذؤي

 اك كيلع ةيناّتلاو كل ىلوألا نإف ةرظنلا ةرظنلا عبتت ال ّيلع اي

 581 راصبألاو بولقلا بلقم اي

 رت كنيد ىلع ىبلق تّيث راصبألاو بولقلا بلقم اي

 ال ال الذ اذ ال ال



 يب

 راثآلا سرهف

 مق ل م ةشئاع تلاق كاوه يف عراسي كّبر ىرأ

 د0 كد ع هاا 7 9 1 ا ال
 ىِذْلِل لوقت ذإو# :ةيآلا هذه متكل يحولا نم ائيش امتاك ِخْلك ىبنلا ناك ول

 اا ااا ا ا ةيآ بازحألا ةروس 4فدوتلع َتْمَمَنَأَو هلع ُدَّدأ معَ

 "هم ةشئاع تلاق ةيآلا هذه متكل يحولا نم ًائيش ًامتاك ةالْئِِقَع ىبنلا ناك ول

 ك



 ةنكمألاو قرفلاو بتكلاو مالعألا ءامسأ سرهف

 ةنكمألاو قرفلاو بتكلاو مالعألا ءامسأ سرهف

 أ

 يطا ويلا اه ضر ايل : مدآ

 قه ك١ 5٠. لو خم لالال

 فكملك ك5 كك5ك

 لواإل كوي لو“ للحد كلحمح

 لاك" الو لككال لللك للحل

 ل ل

 5١؟ 21ه :فصا

 17 بهو تبي .ةنمآ

 205165٠١ غ4 2.18 : ك8 ميهاربإ

 لقا" كوع صلع للف لأ فم

 ؟ الا مكوك كو 1

 تر األ ا ات ا :سيلبا

 5ك اكن" ىلا" ال عقد

 "1:4 ل١ 56

 ١88 :لوتبلا ءارذعلا نبا

 15 نم هكا و" :نساكع نبا

 فضرب دق

 ٠١ :هجام نبا

 تاق اق ولك :ىيففتكزلا :نييحلا وأ

 ان ل

 ١" :يغافلا نسحلا وبأ

 ٠١١ :يضايعلا ركب وبأ

 ١١ :يونكللا تانسحلا وبأ

 ١/0 :يرونلا نيسحلا وبأ

 514 .55 205 :ميكحلا مساقلا وبأ

 :يفسنلا نيعملا وبأ ١١. 21١5 ١"

 لالالا لادا ل117 :هفكذ ركب وبأ

7" 

 ه7 :يذابالكلا قاحسإ نب ركب وبأ

 ”١7 :يناسارخلا ةزمح وبأ

 515 :يناجزوجلا يلع وبأ

 نمو ترق ارز أ 11 نوصل وبأ

 ق4 فا“ عمأ ع1 1 ال

 قف قال قع ىح لال ءالأ

 نلخو كك# ءكاكك لحال

 عزاباف بلكذع يلدغ يكف

٠٠١6 

2,١ 1/ 



 ةنكمألاو قرفلاو بتكلاو مالعألا ءامسأ سرهف
 ك0 0 ا ا يحج

 لاو للدكق كدا كماأا/ لمع

 لب لك ل لا لك

 2517 ل55 للك5:5 ل: ل"

 م اتا اما 115

 :ىرغاشبلا يحب. نب دمحم خيسحلا وبأ

 الب

 ؟* :دواد وا

 7١7 :يرابذورلا ىلع وبأ

 58 ١5. 2.١5 :يديرتاملا روصنم وبأ

 :فانحألا ١١

 ١4 عام يذل *لويناتسا

 55 258 : ةعظ قاحسإ

 ١517 2.78 : نع ليعامسإ

 ١5 :مارملا تاراشإ

 ١ :ة عاشألا

 :ةيرعشألا 6٠

 ق4 م4518 وذ هنأ :نيدملا لوا

 ١6

 :دامتعالا ١١

 5١0 :دبعم ّمَأ

 :ليجنإلا 71١7

 :ةرقنأ ١6

 : ةحابإلا لهأ

 :ةراشإلا لهأ 21١65 ”25١ 17#"

 7707 :ءاوهألا لهأ

 ”17/7 :ةعدبلا لهأ

 ”10 2١90 :ةريصبلا لهأ

 111 43 :تيبلا لها

 "ه8 ١25م

 لم .ه5 5٠. 5١. 6١٠. :ليوأتلا لهأ

 ء١19 ١١97. 41١9 :ريسفتلا لهأ

 ا

 71417 :ثيدحلا لهأ

 "75 2١5 :قحلا لهأ

 7" 3755 23٠١7 ه1 :ةقيقحلا لهأ

 48 :ةّمذلا لهأ

 111 يم» ه14 14 :ةتيسبلا_لهأ

 ملا يلا ا الا

 "ا 19

 ١5(« 259 2١157 :ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 "8 ا

 ه0 :رهاظلا لهأ

 5١5 :لدعلا لهأ

 755 :لضفلا لهأ

 ١٠” 285 :باتكلا لهأ

 ١59 :يناعملا لهأ

 ١م"و 170 :ايروأ

 لكك ككم 2354 : ةئقظ بوبأ

 0 تك دل

 ب

 7 ٠١ :ىراخب

 ٠١ :يراخبلا

 ١8 ع1 عمق :ةيادنلا

 و ل48 ل7 كال 35 :يرغاشبلا
 +5 ١٠١٠١. ١١١

 ٠١. ١٠١ :ىيلغوأ لابوط ركب

 ١١م : نيماش



 ةنكمألاو قرفلاو بتكلاو مالعألا ءامسأ سرهف
 ل ال1113

 7” :ةيوشحلا تت

 "17 :ءاوح ١١ :ةّلدألا ةرصبت

 3 ه0 2” : يذمرتلا

 07-2 . ايي ص3 ١١59 (ىك : ةاروتلا

 ,ها/ ه5 2.5١٠ 2.56 : زظكظ ليلخلا َج

 قال نىك كك كله 204 مم “!25٠١ ”5١ :ةتلهاجلا

 "ل كالا لككال لعد" “أ نول: ءل*؟ لأ تىحب وع :لي

 د قمه كالا" ”2١ كلو ه٠

 1 "715" تخل كامل للكأ١ ,/”لع١
 ١6 :فراعملا رادإ ' ١ ١ ١ ١

١ 
 لو للم ل5 : الكت دواد

 قكشاأ 2لكقتو "5 ل ثخ كال

 د” 2لك56ه ل55 ل2” ١2 ؟

 هو وو نودع وحاب 107 ريالا نيدلا لوح
 " : يمرادلا نب دمحم لضفلا وبا جدلا دايح

 ١و7 .:دومحم نب دمحا

 :رفعج 40011١٠١ 25١5 5١١

 :قداصلا رفعج 2١١٠١ 5١١

 2 ١6 :ةيكرتلا ةيروهمجلا

 ١١١ ١١ :يزارلا [59 ::ريخلا هتدتج
 كوم 2كوه 2.3195 2.١9١ :هللا لوسر

 للك كل" كلا كرم لأ َح

 2 6 ةكقحب دقي دخل ١١ :يفسنلا نيدلا ظفاح
 اة 2 0 ا *٠١ :دوسألا رجحلا
 لوو للد## ل14 ككل ل 5114 : ةّيبيدحلا

 لولو هوو لد لكدال لكلوك ١77 :ءارحلا

 ىدح عندو نوع نوع نأ 7٠١" . 47 :مرحلا

 لكالاخ كالا ألالع لككحكو كلكم 4١. 6.7555 07١" :نسحلا

 1 714: 21 : ىريضيلا قيسحلا

 11١ :نيدلا كيشر ؟17/7 27516 :نيسحلا



 ةنكمألاو قرفلاو بتكلاو مالعألا ءامسأ سرهف

 ةرويزلا ١١5

 ءكىما كما فكم١ : هئكهظ اًيركز

 امال 1

 ال” :اخيلز

 مزمز : /11 ١

 2/5505 25و" كال 2١٠7556 :ديز

 504 2.508 ., 56 ,؛«:0

 : ؟ةه .ىاكو # ىل[615 111 :ةسستمو

 لكدك 2/5509 55١

© 

 :ةعاسلا

 ٠٠١. ٠١ :يرماسلا

51١ 

 ١5 :ىنازاتفتلا نيدلا دعس

 85 .”” :يروثلا نايفس

 ١515 : ةئييع نب نايفس

 ق1: ك”بو نك : ةاهظ ناميلس

 لواأ كعوعع ل55 لق” كل 56

 لوو كه 3كده5 "2١67 كه"

 لكك لكع كلمه لعمل 2“كهال

 لال ير

 <33 :ورمع نب ليهس

 ٍِش
 51٠7١ :ىمعفاشلا

 517 : ماشلا

 :لوصألا حرش 2.1١8 2.1١9 07/4"

 لال نلالك يل : لكل بيعس

 لحي

 ١ *؟ : يردركلا

5 
 كت ل“"* لك لا ل :ننوبابصلا

 ١" للثع٠ لم لال لكك آم

 امم كالأ : ذك حلاص

 ُّط

3 
 نىك لك ئه "ا :ض ةشئاع

 للا“ لتلداأ ل5١ لك

 "ام لكك ١ لهم

50 

 ١6 :يدنفأ رشاع

 "#0 ,اا/؟ : هبط ساّبع

 57١ :موتكم ّمأ نب هللا دبع

 ١١6 :اذوهي نب دومحم نب هللا دبع

 /5١ :دوعسم نب هللا دبع

 9514 !27١ :بلطملا دبع

 5١ :دو دبع

 6١ :ىّرزعلا دبع

 5١ :فانم دبع

 "07:4 اال“ : هيض نامثع

 ”1” .16ا ء١٠١٠١ ”48٠ :شرعلا

 2١75 0٠" :ةداعلاو فرعلا



 عله ء*“ “* ٠١ 4.1١ :ءايبتألا ةمصع

 ل ا قي

 مضي

 ةففرت قي شلت

/” 

 575 :بلاط يبأ نب ىلع

 ١7 :ليعامسإ نيدلا دامع

 لا" للك لدا لوح :هكظ رمع

 7/5 كال

 ١ 4 : هل باطخلا نب رمع

 2و٠ كلم كمال : زكهَظ ىسيع

 نت ل

 ف

 5١. ١9/8 :سراف

 ١7 :ةّيسرافلا

 ١6 :فيلخ هللا حتف

 ١١ :يزارلا نيدلا رخف

 ن3 فخ ىللال ىلا تا“ :نوعرف

 2١51 2 ل٠ه قك قمع ق5 هال“

 ١١0 غ١

 1١١ : ةيفنحلا مجارت يف ةّيهبلا دئاوفلا

 | ه:

 ا

 ١ :ديحوتلا باتك

 ١66 : لمعلا باتك

 ةنكمألاو قرفلاو بتكلاو مالعألا ءامسأ سرهف

 ١5 :ءايبنألا يصاعم باتك

 ١17١ :كسانملا باتك

 1528 فريك

 2١57 :ءايبنألا لاوحأ ىف ضماوغلا فشك

 ١ "7 لال

 :ةبعكلا 85 ”١١

 :ةيافكلا ١١(« "١اء. ٠6 2.55. 2لا١

 م١٠ .2156 657 :يذابالكلا

 ١5 :يضايبلا نيدلا لامك

 18 ”فيرش يبأ نب لامكلا

3 

 ١9 18 لال كك :ىل هلال
 ١ : ةيكرتلا ةغللا

 ٠١9 :ةّيناربعلا ةغل

 55 : ةلعاط نامقل

 ا١الا/ .ءاا/5 : 22 طول

1 

 ١5 كا لأ ؟رهتلا ءاوو اه

 :يديرتاملا ١5«. ١1

 :ةّيديرتاملا ١١. "١٠

 :ىسوجم 7١1

 11١ :يخلبلا لضفلا 500

 6 : يذمرتلا يلع نب دمحم

 2.كوم 23كو5 #2197 : :زلكشط دمحم

 2كوو ل755 ل94١7 ء”اآ١١ لقال

 ”75 الا" كالا للككل

 7175 (اا/ا# : ةّيفنحلا نبا دمحم

 ١7 :يغيليجرابلا ناميلس نب دومحم



 ةنكمألاو قرفلاو بتكلاو مالعألا ءايسأ سرهف
 تحك 707 1 ؟7اا_ا__77770770سب07 حج

 لمدم كما 2 لكمحاأ ءلم> :ميرم

 "18 و5 49

 ١١ :مودعملا ةلأسم

 ١١ :ءاقبلا ةلأسم

 44 :نّوكملاو نيوكتلا ةلأسم

 ١١ :ةيؤرلا ةلأسم

 : ةرياسملا حرش ةرماسملا ١

 555 :مارحلا دجسملا

 36 : ملسم

 م" 2ءى١ 2١8. :رصم

 ٠١١ : هللا دبع نب فّرطم

 :جارعملا 0١ .1910 .19# .1١5آء

511 

 ”؟١ :دومحملا ماقملا

 ١١ :ةعبسلا ةاضقلا ةربقم

 ١6 :ثلاثلا دمحأ ةبتكم

 ١9 .ا31ا/ :ةّيناميلسلا ةبتكملا

 ؟117 1١8 ءالاال ءكالا :ةكم

 ١١ :يزارلا نيدلا رخف تارظانم

 ٠١ :ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا

 ص“ ضلعه فم 256١ : جئكظ ىسوم

 قلك ق٠ 44قك ملقم ملال فلك

 قال فقك 2468© 35 9” 4؟

 قلءاك؟ ملاك ل١٠ 386 قم

 لعلم لكدال كلكدك مللكلعهف ل

 كك" لكلا" ككاأ لككع لحوا

 قكاك6ل فككال ككك كلكم 14

 ق5 ءكل" ككاأ لاك 10و

 ك5 ق8 ككال لكاكك لم

 قكق5ك لككلط ككا' لكأ كلت

 518 25٠١ ل١5 كام

 أطوملا + 7٠

- 
 يقرأ ولقأل تكل هلقع !١ سصيعملا

 لآد5 للده لدا لكل 04

 نككال نكاآ5 ءككه ءك١آ5 كك

 نا كب 1145 لا 1

 2,5٠ كلل لتلك ل50 تك

 لدو١ 2/515 كأم ل55 1

 نادال 2نلكو56 لو 2505 501

 255060 ء5آ55 ء”ككاأ ك١ 04

 ”"7/5 كالا كالا كالو لكك

 30 يئاسنلا

 :ىراصنلا ”١894 77ء. 2١95 55١

 4” هال 26١ :دورمن

 كوع كاد 2448 241/ : هعغ حون

 ضرترت يي

 كا

 قلمعال لا قلك : هتك نورياصه
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 عها رملا

 ؛ ىناثملاو داحآلا

 ضايرلا «ةرباوجلا مساب :قيقحت «ينابيشلا رمع نب دمحأ ركب يبأ فيلأت
 م19 مه١

 ؛ نيدلا مولع ءايحإ

 .خيرات الب توريب , ىلازغلا دا دمحم نب دمحم نب دمحم دماح ىلا فيلأت

 راكذألا

 نب ىيحي نيدلا يبحم ؛يوونلا ايركز يبأ فيلأت ؛راربألا ديس مالك نم ةبختنملا
 .ماوا/١ توريب . ىقشمدلا فرش

 ؛ ناعيتسالا

 نب هللا دبع نب فسوي ءربلا دبع نبا رمع يبأ فيلأت ؛باحصألا ةفرعم يف
 .خيرات الب .ةرهاقلا . يواجبلا دمحم يلع قيقحت عربلا دبع نب دمحم

 ةباغلا دسأ

 مركلا يبأ نب يلع نيدلا زع «ريثألا نبا نسحلا يبأ فيلأت ؛ةباحصلا ةفرعم يف
 ه6 رصم :« تامشلا دمحم نب دمحم

 ؛ نيدلا لوصأ

 لويناتسإ «ىميمتلا يدادغبلا رهاط نب رهاقلا دبع روصنم يبأ فيلأت

 .م1958م/ه15

 مالعألا

 ؛ نيقرشتسملاو نيبرعتسملاو برعلا نم ءاسنلاو لاجرلا رهشأل مجارت سوماق
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 نونكملا حاضيإ
 دمحم نب اشاب ليعامسإ فيلأت ؛يبلج بتاكل نونظلا فشك ىلع ليذلا يف

 هكليب تعفرو اياقتلاي نيدلا فرش دمحم حيحصت «يدادغبلا ميلس ريم نب نيمأ
 .م1950/ه1515١ لوبناتسإ «يسيلكلا

 ؛نيدلا لوصأ يف ةيادبلا

 لابوط ركب قيقحت «ينوباصلا ركب يبأ نب دومحم نب دمحأ نيدلا رون فيلأت

 قيقحت «نيدلا لوصأ يف ةيادهلا يف ةيافكلا نم ةيادبلا ؛م191/4 ةرقنأ .يلغوأ

 .م1959 ةيردنكسإلا «فيلخ هللا حتف روتكدلا

 مجارتلا جات

 دادغب ءاغبولطق نب مساق نيدلا نيز لدعلا يبأ فيلأت ؛ةيفنحلا تاقبط يف

 د

 ؛ يبرعلا ثارتلا خيرات

 .م978١ نديل .هل قحلملاو «ناملكورب لراك روتكدلا فيلأت

 (. 82مءاععاسصسمقملت. 2201 121: 0 ءوعطتعطخاع عع معو طا وءطعم

 آ1161221601. ذانطم]عطصعضططصأ. آعالعت 1938).

 ؛نآرقلا تاليوأت

 يلناو دمحأ :قيقحت «يدنقرمسلا يديرتاملا دمحم نب دمحم روصنم ىبأ فيلأت

 6 لوبناتسإ «ىلغوأ لابوط ركب روتكدلا ذاتسألا :ةعجارم 252 نلغوأ

 : 506 ١

 ؛نآرقلا تاليوأت

 ةطوطخم ؛يدنقرمسلا يديرتاملا دومحم نب دمحم نب دمحم روصنم يبأ فيلأت
 . 5٠ مقر تحت « اغآ ميلس ةبتكم

 ؛تاعوضوملا ةركذت

 .خيرات الب «توريب «يدنهلا ينّتفلا يلع نب رهاط نب دمحم فيلأت

 ؛فوصتلا لهأ بهذمل فرعتلا

 .يراخبلا يذابالكلا بوقعي نب ميهاربإ نب دمحم مالسإلا جات ركب يبأ فيلأت

 .م1959/ه789١ رصم ؛يواونلا نيمأ دومحم ذاتسألا قيقحت

 ؛ميظعلا نآرقلا ريسفت

 تورعب «ىشرفلا ريثك نب ليعامسا خنيدلا ةافغ لبشفلا ىبأ وفيلات

 ْ .م1974 اه 14
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 ميظعلا نآرقلا ريسفت

 هريحم ثم دمحم ني ةمحت روصتع .ىأ «فسعت +ةنيسلا لهأ .تالدوات ىمنتعلا

 .م١٠1ةمه06١

 ؛بيذهتلا بيرقت

 .ينالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأ نيدلا باهش رجح نبا لضفلا يبأ فيلات

 ه1798١ توريب .فيطللا دبع باهولا دبع قيقحت

 ثيبخلا نم بيطلا زييمت

 نب يلع نب نئمحرلا دبع فيلأت ؛ثيدحلا نم سانلا ةنسلأ ىلع رودي اميف

 ها تورس +قرثألا .نتايشلا رمع نب دمحم

 ؛بيذهتلا بيذهت

 ه0 ذاباوليح

 نايبلا عماج

 .ه ا 7

 .م194 :مها3ا/* ةرهاقلا .(يرانملل

 ريبكلا عماجلا

 «يطويسلا ركب ىبأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج فيلأت ؛(عماوجلا عمج وأ)

 .04 18 مقر تحت لوبناتسإ يف اشاب متسر ةبتكم ةطوطخم

 ؛ ءايلوألا تامارك عماج

 رصم «ضوع هوطع ميهاربإ قيقحت «يناهبنلا ليعامسإ نب فسوي خيشلا فيلأت
 ا.ه

 ةيضملا رهاوجلا

 نب دمحم رداقلا دبع نيدلا ييحم دمحم ىيبأ فيلأت ؟ةيفنحلا تاقبط يف

 .ه1177 دابآرديح .يرصملا يشرقلا ءافولا يبأ نب دمحم
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 روثنملا ردلا

 ,يطويسلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج فيلأت ؛روثأملاب ريسفتلا يف
 ْ ْ .ها9 5

 ؛ ثيداحألا زومار

 لوبناتسإ «يوناَحْشُمْكلا نمحرلا دبع نب ىفطصم نب دمحأ نيدلا ءايض فيلأت
 ها

 نيحايرلا ضور
 ىف رضاوحلا بولقلا ةفحتو رظاونلا نويعلا ةهزنب بقلملا نيحلاصلا تاياكح ىف

 5 هللا دبع نيدلا فيفع دمحم ىبأ فيلأت ؛راربألاو ءايلوألاو نيحلاصلا تناك

 ١ .ه917١١ رصم ؛«ينميلا يعفايلا دعسأ

 مالسلا لبس

 لوبناتسإ «يفنحلا يندملا يلابلا رمع نب دمحم فيلأت ؛مانألا ديس ءابآ مكح ىف

 .ها1١/

 ؛هجام نبا ننس

 دبع داؤف دمحم قيقحت «ينيوزقلا ءهجام نب ديزي نب دمحم هللا دبع يبأ فيلأت
 ْ هاا ةرهاقلا . يقابلا

 ؛ دواد يبأ ننس

 ديبع تزع قيقحت «ىدرألا نناتيسسلا فعشألا نب ناميلس هزاذ ىبأ تيلآت

 .ما 919ه 6 .(يباطخلل ننسلا ملاعم هحرش 5 ساعدلا

 يذمرتلا ننس

 .يذمرتلا ةروس نب ىسيع نب دمحم ىسيع يبأ فيلأت ؛(حيحصلا عماجلا وأ)

 ةرهاقلا ,ةوطع دمحمو ىقابلا دبع داؤف دمحمو ركاش دمحم ديمحا قيقحت

 ه١ 75

 ؛ يمرادلا ننس

 قشمد .يمرادلا مارهب نب لضفلا نب نمحرلا دبع نب هللا دبع دمحم يبأ فيلأت
 ه4

 ؛ يئاسنلا ننس

 حرشب) يئاسنلا رحب نب يلع نب بيعش نب دمحأ نمحرلا دبع يبأ فيلأت
 م١150 ماه4 توريب .(يدنسلا ةيشاحو يطويسلا
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 دمحمو طوؤنرألا بيعش :قيقحت .ىبهذلا دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ .هضيلأت
 ١517. ١ توريب .يسوسقرعلا

 ؛ةيوبنلا ةريسلا

 ىفطصم قيقحت «بويأ نب ماشه نب كلملا دبع نيدلا لامج دمحم يبأ فيلأت
 .م1975/ه1106 رصم .نورخآو اقسلا

 ؛ دئاقعلا حرش

 .(هشماه يف يلتسكلا ةيشاح عم) ينازاتفتلا رمع نب دوعسم نيدلا دعس فيلأت
 ده" 15 :لويتاتفإ

 ءافشلا

 رد ءيبصحيلا يضاقلا ىسوم نب ضايع فيلأت ؛ىفطصملا قوقح فيرعتب
 ها .ن( ل ويناتسإ) تداعب

 ةيوبنلا ةفيرشلا لئامشلا

 ةروس نب ىسيع نب دمحم ىسيع يبأ فيلأت ؛ةيوفطصملا ةميركلا لئاصخلاو
 ١ .ه١؟54 لوبناتسإ «يذمرتلا

 :يراخبلا عحص
 .يفعجلا يراخبلا ةريغملا نب ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم هللا دبع يبأ فيلأت
 ةكم .يجافخ دمحمو ميهاربإ لضفلا وبأ دمحمو يواونلا دومحم قيقحت
 .ه785١ ةمركملا

 مس حم
 داؤف دمحم قيقحت «يروباسينلا يريشقلا جاجحلا نب ملسم نيسحلا يبأ فيلأت
 .ه١١ا/54 رصم ؛يقابلا دبع

 ؛ىربكلا تاقبطلا

 .ه٠8/١١ توريب .يرصبلا يرهزلا عينم نب دعس نب دمحم فيلات

 ىربكلا تاقبطلا

 نب باهولا دبع يديس فيلأت ؛رايخألا تاقبط يف راونألا حقاولب ىمسملا
 .ه06١١ رصم «يراصنألا ينارعشلا يلع نب دمحأ
 ريبكلا حتفلا
 .يناهبنلا ليعامسإ نب فسوي خيشلا فيلأت ؛ريغصلا عماجلا ىلإ ةدايزلا مض يف
 ه١ توريب
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 ؛قرفلا نيب قرفلا

 ييحم دمحم قيقحت «يميمتلا يدادغبلا رهاط نب رهاقلا دبع روصنم ىبأ فيلأت

 ْ ١ : خيرات لي هةرغافلا يملا دبع نينلا

 ةقرفتملا قرفلا

 يقارعلا نسحلا نب هللا دبع نب نامثع دمحم يبأ فيلأت ؛ةقدنزلاو غيزلا لهأ نيب

 م١97١ ةرقنأ «يآولتوق راشي روتكدلا قيقحت « يفنحلا

 للملا يف لصفلا

 توريب «يرهاظلا مزح نب دمحأ نب يلع دمحم يبأ فيلأت ؛لحنلاو ءاوهألاو

 .ما9ا/0ه/ه6

 ةيهبلا دئاوفلا

 يرنكللا دمحم نب دمحم يحلا دبع تانسحلا يبأ فيلأت ؛ةيفنحلا مجارت يف

 .ه1514١١ توريب «يدنهلا

 ريدقلا ضيف
 توريب ؛«يوانملا فوؤرلا دبع دمحم فيلأت ؛ريغصلا عماجلا حرش

 .م1977مه١١

 ؛ديحوتلا باتك

 قيقحت «يدنقرمسلا يديرتاملا دومحم نب دمحم نب دمحم روصنم ىبأ فيلأت
 .م118 لوبناتسإ «فيلخ هللا حتف روتكدلا
 ؛نونفلا تاحالطصا فاشك

 .ه11117١ لوبناتسإ «يوناهتلا يلع نب يلع دمحم فيلأت

 ءافخلا فشك

 نب ليعامسإ فيلأت ؛سانلا ةنسلأ ىلع ثيداحألا نم رهتشا امع سابلإلا ليزمو

 .ها١160١ توريب «يحارجلا ينولجعلا دمحم

 نونظلا فشك

 ريهشلا هللا دبع نب ىفطصم «يبلج بتاك فيلأت ؛نونفلاو بتكلا ىماسأ نع

 «يسيلكلا هكليب تعفرو اياقتلاي نيدلا فرش دمحم حيحصت :ةفبلخ يجاحب

 .م١195/مه٠57١ لوبناتسإ

 ؛ةيادهلا ىف ةيافكلا

 هلال ةينكم ةطوطخم «ينوباضلا ركب ىلأ نب. هومحم. نب محا نيدلا نو فيلات
 .١5ا١ مقر تحت يل
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 لامعلا زنك

 نيدلا ماسح نب يقتملا يلع نيدلا ءالع فيلأت ؛لاعفألاو لاوقألا ننس يف

 بلح ءاقسلا ةوفصو قوزر نسح ذاتسألا حيحصت .يدنهلا ناهربلا

 .م13159مه8

 ةعونصملا عولآللا

 ركب يبأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج فيلأت ؛ةعوضوملا ثيداحألا يف
 ١ ها155 توريب ةيطويسلا

 لوقنلا بابل
 ليذب) يطويسلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج فيلأت ؛لوزنلا بابسأ يف
 .ه7580١ قشمد ء«(نيلالجلا ريسفت

 دئاوزلا عمجم

 :نيظفاحلا ريرحتب) يمثيهلا ركب يبأ نب يلع نيدلا رون فيلأت ؛دئاوفلا عبنمو

 .م1951 توريب ء(رجح نباو يقارعلا

 كردتسملا

 مكاحلا دمحم نب هللا دبع نب دمحم هللا دبع يبأ فيلأت ؛نيحيحصلا ىلع

 اها٠14 0"١1  دابارديح «(يبهذلا ظفاحلا صيخلت عم) يروباسينلا

 ؟دنسملا

 .ها1111 ءرصم ؛«لبنح نب دمحم نب دمحأ هللا دبع يبأ فيلأت

 عونصملا
 .يراقلا دمحم ناطلس نب يلع نيدلا رون فيلأت ؛عوضوملا ثيدحلا ةفرعم يف

 بلح «ءةدغ وبأ حاتفلا دبع قيقحت ؛(ىرغصلا تاعوضوملا وهو)

 .م1575/ه8

 ةيلاعلا بلاطملا

 نب يلع نب دمحأ نيدلا باهش لضفلا يبأ فيلأت ؛ةينامثلا ديناسملا دئاوزب

 تيوكلا «يمظعألا نمحرلا بيبح خيشلا قيقحت «ينالقسعلا رجح

 .م117ه 4

 نيفلؤملا مجعم
 ه5 قشمد ؛ةلاحك اضر رمع فيلأت ؛ةيبرعلا بتكلا يفنصم مجارت

 سرهفملا مجعملا
 13455 5515 نانيل :«كتسنو يأ روتكدلا .تيدصت :؟ عوبتلا تيدحلا :ظافلأل



 همس 2

 سرهفملا مجعملا 25 جك

 .م1904١/ه54١ ءرصم ؟يقابلا دبع داؤف دمحم فينصت ؛ميركلا نآرقلا ظافلأل
 دغملا تن 5

 يبأ فيلأت ؛رابخألا نم ءايحإلا يف ام جيرخت يف رافسألا يف رافسألا 0 ع

 نيدلا مولع ءايحإ ليذب) يقارعلا نيسحلا نب ميحرلا دبع نيدلا نيز لضفلا
 .خيرات الب «توريب .(يلازغلل

 ؛(ريبكلا ريسفتلا) بيغلا حيتافم - "1

 لوبناتسإ «يزارلا نسحلا نب رمع نب دمحم نيدلا رخف هللا دبع يبأ فيلأت
 |إ6

 ؛ نيحيحصلا حاتفم - 6

 .ه11١ لوبناتسإ «يداقوتلا ىفطصم نب فيرشلا دمحم فيلأت

 ؛ةنسلا زونك حاتفم د 65

 ةيبرعلا ةغللا ىلإ هلقن) .م1971/ه١59١ روهال «كنسنو .يدأ نوتكذدلا فينصت
 .(يقابلا دبع داؤف دمحم

 ةنسحلا دصاقملا د ع

 سمش ريخلا ىبأ فيلأت ؛ةنسلألا ىلع ةرهتشملا ثيداحألا نم ريثك نايب يف
 رصم ملا يسم هللا دبع حيحصت .يواخسلا نمحرلا دبع نب دمحم 9
 .م1955 مه 0

 ؛لحنتلاو للملا  ا/١

 .(مزح نبال لصفلا شماهب) يناتسرهشلا ميركلا دبع نب دمحم حتفلا يبأ فيلأت
 .ما 915 ماه 06 تنوين

 يزارلا نيدلا رخف تارظانم - ١"

 نيسحلا نب نسحلا نب رمع نب دمحم نيدلا رخف فيلأت ؛رهنلا ءارو ام دالب يف
 .م1151 توريب «فيلخ هللا حتف روتكدلا قيقحت .ىيميمتلا يزارلا

 ؛ ءايبنألا ةمصع نم ىقتنملا - 7*

 هلال ةبتكم ةطوطخم «ينوباصلا ركب يبأ نب دومحم نب دمحأ نيدلا رون فيلأت
 .5175 مقر تحت يل

 ؛تاعوضوملا 74

 نمحرلا دبع قيقحت «يشرقلا يزوجلا نب يلع نب نمحرلا دبع جرفلا يبأ فيلأت
 .م155مه145 ةرونملا ةنيدملا «نامثع دمحم
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 ؛تاعوضوملا

 الب «(لوبناتسإ) تداعس رد «يراقلا دمحم ناطلس نب يلع نيدلا رون كفلأت
 .خيرات

 ؛أطوملا

 .خيرات الب ءرصم ء:(يطويسلل كلاوحلا ريونت هحرش عم) سنأ نب كلام فيلأت
 ةيسدقلا راكفألا جئاتن

 نب دمحم نب ىفطصم ديسلا فيلأت ؛ةيريشقلا ةلاسرلا حرش يناعم نايب يف
 .خيرات “لوب :: قشعد ء يسورعلا ىسوم نب ليحأ

 نيفراعلا ةيده

 ريم نب نيمأ دمحم نب اشاب ليعامسإ فيلأت ؛نيفنصملا راثآو نيفلؤملا ءامسأ
 .مم1900 2 6١ لوبناتسإ «يدادغبلا ميلس

 ال ان ان اذ ان ال


